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Proloog 

Dit onderzoek gaat over de ontwikkeling in het oeuvre van één man: de Belg Jos 

Léonard, die in het begin van de jaren twintig het vrije kunstenaarschap inruilde voor 

een loopbaan als gra�sch ontwerper en typograaf. Dit ‘kleine’ verhaal wordt gekaderd 

in een ruimere nationale en internationale culturele context en dient als paradigma om 

het terrein te verkennen van de ontstaansgeschiedenis van het gra�sch ontwerp en de 

moderne typogra�e in België. 

Wat was gra�sch ontwerp? 

Het begrip ‘gra�sch ontwerp’ is in dit digitale tijdperk zo veelomvattend geworden dat 

een eigentijdse de�nitie niet langer hanteerbaar is in een vroeg twintigste-eeuwse 

context. Niet zozeer de vraag ‘wat is gra�sch ontwerp?’ is hier aan de orde, maar wel: 

‘wat betekende gra�sch ontwerp in het begin van de twintigste eeuw?’ Om het 

begrippenarsenaal adequaat te de�niëren, is het opportuun om William Addison 

Dwiggins aan het woord te laten, een Amerikaanse ontwerper die het begrip ‘graphic 

design’ introduceerde in 1922 in zijn beroemde artikel ‘New kinds of printing calls for 

new design.’1 Een gra�sch ontwerper was volgens Dwiggins iemand die zich bewust 

bezighield met het beeld en de vorm van industrieel drukwerk. Zijn actieterrein 

behoorde dus tot de commerciële wereld van de reclame en niet tot de wereld van de 

biblio�ele boekdrukkunst. Dwiggins schreef dat gra�sch ontwerp fundamenteel 

verschilde van boekontwerp doordat het geen voorgeschiedenis of traditie had. Hoe kon 

het ook anders, de reclame zelf was immers een relatief nieuw fenomeen. Dit betekende 

echter niet dat gra�sch ontwerp geen artistieke dimensie zou kunnen hebben, wel 

integendeel. Dwiggins riep kunstenaars op om hun verantwoordelijkheid te nemen 

                                                 
1 William A. Dwiggins, ‘New kinds of printing calls for new design’, in: Looking Closer 3. 
Classic Writings on Graphic Design, Michael Bierut, Jessica Helfand, Steven Heller en Rick 
Poynor (eds.), Allworth, New York: 1999 [Boston Evening Transcript, 1922], p. 14-18. 
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binnen deze nieuwe discipline en een vormentaal te ontwerpen die beantwoordde aan 

de evoluties binnen de moderne druk- en communicatietechnieken. 

Uit Dwiggins’ artikel blijkt dat gra�sch ontwerp in het begin van de twintigste eeuw 

vooral synoniem was voor reclameontwerp. Volgens Steven Heller was dit niet alleen 

het geval in Amerika. Ook in Europa lag het reclameontwerp ten grondslag aan het 

gra�sch ontwerp. Zelfs de talloze gedichten, pamfletten, tijdschriften en af�ches van 

futuristische, dadaïstische en constructivistische kunstenaars beschouwt hij als een 

vorm van reclame. Dit drukwerk was er namelijk op gericht een publiek op een directe 

en krachtdadige wijze te overtuigen van bepaalde idealen en ideologieën en het te 

confronteren met een fundamentele maatschappijkritiek.2 Het is alsof het gra�sch 

ontwerp in de jaren twintig van de vorige eeuw zich op een soort vierlandenpunt 

bevond waar de territoria van de drukkunst, de typogra�e, de fotogra�e en de reclame 

elkaar raakten.  

Voor Dwiggins kon het boekontwerp niet tot het gra�sch ontwerp gerekend worden, 

het gra�sch ontwerp ontstond pas op het moment dat de typogra�e zich had losgerukt 

uit de greep van het boek. Ook Steven Heller rept in zijn artikel ‘Advertising: Mother of 

Graphic Design’ niet over boeken, maar hoogstens over boekomslagen en brochures. 

Het moderne boekontwerp heeft inderdaad een heel eigen geschiedenis en de 

oorsprong ervan wordt doorgaans gesitueerd wordt in de negentiende eeuw bij de Arts 

and Crafts Movement in Engeland. In dit onderzoek wordt ‘gra�sch ontwerp’ echter als 

een overkoepelend begrip gehanteerd en kan zowel op reclameontwerp als op 

boekontwerp slaan. De ontstaansgeschiedenis van het modern gra�sch ontwerp is dus 

een verhaal dat twee sporen volgde. Die sporen liepen vaak parallel maar op bepaalde 

momenten konden ze elkaar ook kruisen.  

Modern of modernistisch gra�sch ontwerp? 

Tijdens het interbellum ging de term ‘modernisme’ zelden gepaard met een 

geformuleerde ideologische of esthetische de�nitie.3 Voor de invulling van het begrip 

‘modernistisch gra�sch ontwerp’ kan men weer te rade gaan bij Dwiggins. In 1922 

schreef hij hierover: ‘Modernist printing design? Modernism is not a system of design, 

it is a state of mind. It is a natural and wholesome reaction against an overdose of 

                                                 
2 Steven Heller, ‘Advertising: Mother of Graphic Design’, in: Looking Closer 2. Critical 
Writings on Graphic Design, Michael Bierut, William Drenttel, Steven Heller en DK 
Holland (eds.), Allworth, New York: 1997 [Eye, nr. 17, 1995], p. 112-119. Pas in de jaren 
vijftig begonnen gra�sch ontwerpers zich te distantiëren van het commerciële en het 
mercantiele en ontstond er langzaamaan een schisma tussen gra�sch ontwerp en 
reclameontwerp. 

3 Christopher Wilk, Modernism (1914–1939). Designing a New World, tent. cat., V&A 
Publications, Londen: 2006 p. 12. 
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traditionalism […] Actual Modernism is a state of mind that says: Let’s forget (for the 

sake of the experiment) about Aldus, and Baskerville, and William Morris and take 

these types and machines and see what we can do with them on our own. Now.’’4 

Volgens Dwiggins hield modernistisch gra�sch ontwerp niet alleen in dat het 

‘eigentijds’ was en ‘volgens de laatste mode’, het wilde bovendien niet-traditioneel en 

vooruitstrevend zijn. In zijn de�nitie betekende modernisme in het gra�sch ontwerp 

dus eenvoudigweg de reactie tegen alles wat traditioneel was in de drukkerswereld. 

Karakteristiek was de zucht naar experiment.  

Kortom, in 1922 was een auteur blijkbaar nog in staat het begrip ‘modernisme’ 

probleemloos en kernachtig de�niëren. Vandaag dekt deze vlag de lading niet meer. 

Dwiggins’ begripsomschrijving kan hoogstens nog slaan op ‘modern ontwerp’, maar 

niet langer op ‘modernistisch ontwerp’. Sinds het postmodernisme algemeen ingang 

vond in de jaren zeventig raakte het woord ‘modernisme’ stilaan geproblematiseerd. 

Wat gra�sch ontwerp betreft, kon de term niet langer gewoonweg slaan op drukwerk 

dat actueel of niet ouderwets was, zoals bij Dwiggins. Dit zou immers impliceren dat 

het postmodernisme een soort ‘post-nu’ zou zijn. Het twintigste-eeuwse modernisme is 

een post mortem fenomeen, schrijft Christopher Burke heel treffend. De term werd 

inderdaad vaak achteraf geconstrueerd.5. 

Ontwerphistorici zijn het er over eens dat het bijzonder moeilijk is, zo niet 

onmogelijk, om het modernistische ontwerp in detail te de�niëren. Het modernisme is 

immers meer dan de naam van een stijl uit de twintigste eeuw, het was een 

levenshouding en een �loso�e. De kunstenaars echter die de modernistische denkwijze 

uitdroegen, vormden geen homogene groep. Het was een disparate verzameling van 

individuen, scholen en groeperingen wier motivaties niet altijd verenigbaar waren en 

soms zelfs tegenstrijdig klonken. In 1936 kon de Engelse architectuurhistoricus 

Nikolaus Pevsner nog de indruk wekken dat het modernisme een coherente historische 

logica zou hebben gehad,6 maar zijn geschiedschrijving was onvermijdelijk een 

selectieve constructie van het verleden.7 

Toch wagen sommige hedendaagse ontwerphistorici zich aan een opsomming van 

enkele gemeenschappelijke standpunten en overtuigingen van de modernisten. 

Christopher Wilk noteerde naar aanleiding van de tentoonstelling Modernism, 

designing a New World (2006) de volgende krachtlijnen: de uitbundige afwijzing van 

                                                 
4 William A. Dwiggins, Layout in Advertising, Harper & Brothers, New York: 1928, p. 149. 
Geciteerd in: Robin Kinross, Modern typography, an essay in critical history, Hyphen, 
Londen: 1992, p. 49. 

5 Christopher Burke, Paul Renner. The Art of Typography, Hyphen, Londen: 1998 p. 12. 

6 Nikolaus Pevsner, Pioneers of Modern Design. From William Morris to Walter Gropius, 
Museum of modern art, New York: 1949 [Pioneers of the Modern Movement, 1936]. 

7 Burke, Paul Renner. The Art of Typography, p. 12. 
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traditie en geschiedenis; het utopisch verlangen om een betere wereld te creëren; de wil 

om de wereld opnieuw uit te vinden vanuit tabula rasa; het bijna messiaans geloof in de 

kracht en het potentieel van de machine en de industriële technologie; een verwerping 

van het toegepaste ornament en decoratie; de omarming van de abstractie en tot slot 

het geloof in de eenheid van alle kunsten. Verder schrijft Wilk dat al deze genoemde 

principes gepaard gingen met sociale en politieke overtuigingen die voornamelijk links 

georiënteerd waren.8  

Het opdoeken van de hiërarchie die kunst en ontwerp of kunst en leven van elkaar 

scheidden, is ook volgens Paul Greenhalgh een cruciale karakteristiek van 

modernistisch ontwerp. In zijn poging om het modernistische ontwerp te de�niëren, 

vormde deze ‘decompartmentalisation’ zelfs het uitgangspunt.9 

Het modernisme mag dan al eerder een �loso�e zijn dan een stijl, de vraag dringt 

zich natuurlijk op wat de formele eigenschappen zijn van het modernistisch gra�sch 

ontwerp van het begin van de twintigste eeuw. Roger Remington stelt zich concreet de 

vraag: ‘How did the abstract ideals of the Modernist work become translated into 

tangible graphic form?10 Vervolgens geeft hij een opsomming van twintig voorschriften, 

gebundeld onder de titel ‘syntax of Modernism’.11 Zo kan modernistisch gra�sch 

ontwerp blijkbaar gereduceerd worden tot het gebruik van geometrische vormen 

(cirkel, driehoek en vierkant), de toepassing van primaire kleuren en schreefloze 

lettertypes of het aanwenden van gestandaardiseerde papierformaten. 

Om geen afbreuk te doen aan de complexiteit van het modernistisch gra�sch 

ontwerp en de link tussen ideaal en praktijk niet uit het oog te verliezen, koos ik er voor 

om zoveel mogelijk te vertrekken vanuit pamfletten en teksten van de pioniers zelf. Zo 

verengde ik–waar mogelijk–de term modernisme tot het begrip Nieuwe Typogra�e. 

Hiermee verwijs ik in concreto naar Jan Tschicholds publicatie Die neue Typographie 

(1928). Wanneer de term in het Duits staat, wordt naar het boek zelf verwezen, de 

Nederlandse term verwijst naar de modernistische ideologie en de formele uitdrukking 

daarvan zoals verwoord door Jan Tschichold. 

De oorsprong van gra�sch ontwerp ligt in de vrije kunsten 

In de literatuur bestaat er een consensus over het feit dat de oorsprong van het gra�sch 

ontwerp geworteld is in de modernistische kunststromingen van de eerste decennia van 

                                                 
8 Wilk, Modernism (1914–1939), p. 14. 

9 Paul Greenhalgh (ed.), Modernism in Design, Reaktion, Londen: 1990, p. 8. 

10 R. Roger Remington en Lisa Bodenstedt, American Modernism. Graphic Design (1920 to 
1960), Laurence King, Londen: 2003, p. 29. 

11 Ibid., p. 30-31. 
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de twintigste eeuw. Dit standpunt is zo oud als de geschiedschrijving van het gra�sch 

ontwerp zelf, want het werd al in 1928 gelanceerd door Jan Tschichold in zijn boek Die 

neue Typographie. Dit is niet alleen het eerste handboek voor gra�sch ontwerpers, het 

is tevens de oudste publicatie waarin de geschiedenis van deze jonge discipline werd 

opgetekend. In het hoofdstuk ‘Zur Geschichte der neuen Typographie’ blikt Tschichold 

terug op een geschiedenis van amper tien jaar oud.12 De ‘Nichtfachmann’ Filippo 

Tommaso Marinetti loste volgens Tschichold het startschot in 1919 met de publicatie 

van zijn futuristische dichtbundel Les Mots en liberté futuristes.13 Door het enorme 

visuele potentieel van het machinale drukwerk volop te exploiteren, creëerden de 

futuristen, en nadien de dadaïsten, een ideale voedingsbodem voor het ontstaan van de 

Nieuwe Typogra�e. Vervolgens beweerde Tschichold dat de Europese abstracte 

kunstenaars (Theo Van Doesburg, László Moholy-Nagy) en de Russische 

constructivisten (El Lissitzky, Alexander Rodchenko) een cruciale rol hadden gespeeld. 

Wanneer zij hun beeldtaal met elementaire vormen en verhoudingen vertaalden naar 

de drukkerswereld, kwamen zij automatisch uit bij een ornamentloos en functioneel 

gra�sch ontwerp, door Tschichold de Nieuwe Typogra�e genoemd. De auteur schonk 

ook aandacht aan de belangrijkste teksten die deze pioniers reeds hadden gepubliceerd: 

‘Topographie der Typographie’ (1922) van El Lissitzky, het themanummer 

‘Typoreklame’ (1924) van Kurt Schwitters’ tijdschrift Merz en tot slot het 

themanummer ‘Elementare Typographie’ (1925) waarvan Tschichold zelf de auteur en 

de redacteur was. 

Het uitgangspunt van Jan Tschichold dat de vernieuwing werd gebracht door 

mensen van buitenaf, de ‘bemoeiallen’ van kunstenaars, samen met zijn selectie van 

kunstenaars-ontwerpers, groeide uit tot een canon in de geschiedschrijving van het 

westers gra�sch ontwerp. De studie Pioneers of the Modern Movement (1936) van 

Nikolaus Pevsner zou volgens Clive Dilnot beschouwd kunnen worden als de voorloper 

van het academisch onderzoek naar de geschiedenis van het ontwerp, maar stricto 

sensu behandelt ze niet het gra�sch ontwerp.14 Het duurde evenwel tot in 1969 

vooraleer het onderwerp opnieuw belangstelling kreeg. In het invloedrijke Pioneers of 

Modern Typography van de modernist Herbert Spencer werd de visie van Jan 

Tschichold grosso modo gevolgd.15  

                                                 
12 Jan Tschichold, Die neue Typographie, ein Handbuch für zeitgemäss Schaffende, Brinkmann 
und Bose, Berlijn: 1987 [Verlag des Bildungsverbandes der Deutschen Buchdrucker, Berlijn: 
1928], ‘Zur Geschichte der neuen Typographie’, p. 52-65. 

13 Ibid., p. 54. 

14 Clive Dilnot, ‘The state of design history. Part I’, in: Design discourse, history, theory, 
criticism, Victor Margolin (ed.), University of Chicago, Chicago: 1989 [1984], p. 217-218. 

15 Herbert Spencer, Pioniers van de moderne typogra�e, Meulenhoff / Landshoff, Amsterdam: 
1982 [Pioneers of Modern Typography, Lund Humphries, Londen: 1969]. 
De publicatie van Herbert Spencer was niet alleen van belang voor het historisch onderzoek 
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Net als Nikolaus Pevsner kreeg Spencer de kritiek zelf te veel een ideologische 

positie in te nemen en de geschiedenis naar zijn hand te willen zetten. Sindsdien 

hebben meerdere auteurs dan ook geprobeerd om af te stappen van de canonieke 

selectie van telkens dezelfde ontwerpen die als exemplarisch worden beschouwd. 

Kinross merkte terecht op dat het lang niet evident is hier aan te ontsnappen aangezien 

het materiaal dat de ontwerphistoricus ter beschikking heeft, bijzonder beperkt is.16 

Heel wat auteurs wilden ook de these van Tschichold en Spencer in vraag stellen of 

nuanceren. Victor Margolin bijvoorbeeld wilde het verhaal van de pioniers niet 

beperken tot de genoemde kunstenaars-ontwerpers. Hij voegde de volgende 

categorieën toe aan het verhaal van de pioniers: directeurs van belangrijke 

opleidingsinstituten zoals Walter Gropius, de vroege ontwerpers voor industrie zoals 

Peter Behrens en ingenieur-ontwerpers als Richard Buckminster Fuller.17 

Ook Robin Kinross voelde de behoefte om de bewandelde paden te verlaten en 

trachtte in Modern typography, an essay in critical history (1992) aan te tonen dat de 

‘heroïsche’ vernieuwers wel degelijk historische precedenten hadden en dat er meer 

continuïteit was tussen het traditionele drukwerk en het modern gra�sch ontwerp dan 

men op het eerste gezicht zou vermoeden. Maar aan de kern van het verhaal van 

Tschichold werd niet getornd: 'It is clearly true that much of the impulse for the new 

typography came from people outside the printing trade and from outside the larger 

world of typography.’18 Daarom wordt in het eerste deel zo omstandig ingegaan op de 

artistieke context waarin Jos Léonard werkte en op het modernisme dat een belangrijk 

denkkader was.  

Over de afbakening van deze pioniersperiode bestaat min of meer eensgezindheid in 

de literatuur. Het jaar 1933 wordt dikwijls beschouwd als een betekenisvolle einddatum 

vanwege de opkomst van het Nationaalsocialisme in Duitsland en de sluiting van het 

Bauhaus. Wat de begindatum betreft, bestaat echter wel enige onenigheid. Spencer 

beschouwt de publicatie van het futuristisch manifest (1909) in Le �garo als startpunt, 

terwijl Philip Meggs de ‘botsing’ tussen kubistische schilderijen en futuristische 

gedichten ziet als de start van de ontstaansgeschiedenis van het gra�sch ontwerp.19 

                                                                                                                                               
naar gra�sch ontwerp, ze oefende bovendien een grote invloed uit op jonge Britse postmoderne 
ontwerpers als Barney Bubbels (Colin Fulcher), Malcolm Garrett, Neville Brody en Peter Saville. 
Rick Poynor, No More Rules. Graphic Design and Postmodernism, Laurence King, Londen: 
2003, p. 73. 

16 Kinross, Modern typography, an essay in critical history, p. 12. 

17 Victor Margolin (ed.), Design discourse, history, theory, criticism, University of Chicago, 
Chicago: 1989, p. 10. 

18 Kinross, Modern typography, an essay in critical history, p. 86. 

19 Herbert Spencer beschouwt de publicatie van het futuristisch manifest (1909) in Le �garo 
als startpunt. Spencer, Pioniers van de moderne typogra�e, p. 11; Philip B. Meggs, A 
history of graphic design, Penguin Books, Harmondsworth: 1985, p.274. 
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Victor Margolin laat de pioniersperiode reeds aanvangen in 1900 en Christopher Wilk 

schuift liever de datum 1914 naar voor, hoewel ook volgens hem het modernisme in het 

(gra�sch) ontwerp pas na de Eerste Wereldoorlog zichtbaar werd.20 

Verder wordt de ontstaansgeschiedenis doorgaans gesitueerd in Europa en meer 

speci�ek in Centraal Europa. Robin Kinross schrijft: ‘Modernism in twentieth-century 

typography was, in its “heroic” period a phenomenon of the European continent. […] 

Germany was the centre, and the meeting ground for an international exchange of 

experiments and ideas’.21 Kinross voegt er aan toe dat Nederland een aparte positie 

innam in de geschiedenis van het modernistische ontwerp en dat Frankrijk nauwelijks 

een rol speelde. 

Jos Léonard als paradigma  

In het historisch onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van gra�sch ontwerp lijkt 

België wel een blinde vlek. Tot op heden bestaat er geen coherente wetenschappelijke 

studie over deze geschiedenis. Het is vooralsnog onduidelijk wat hiervan de oorzaak is. 

Bij het opstarten van deze studie werd ik in elk geval geconfronteerd met een gebrek 

aan concrete aangrijpingspunten, zoals een onderwijsproject, een kunstkring, een 

uitgeverij, een lettergieterij of een ontwerpbureau waarrond men een aantal gra�sch 

ontwerpers en typografen zou kunnen groeperen die gedurende een zekere periode in 

eenzelfde geest en stijl hebben gewerkt. Dit zorgt ervoor dat het onderzoeksdomein 

moeilijk toegankelijk is. Er werden in België veel interessante gra�sch ontwerpen 

gemaakt maar het ging daarbij bijna steeds over occasioneel werk van individuele 

kunstenaars. Een echte ‘school’ of ‘beweging’ werd in België niet gevormd.  

Om dan toch enige greep te krijgen op de complexe geschiedenis van het gra�sch 

ontwerp in België en het onderwerp zinvol te kunnen afbakenen, heb ik me 

geconcentreerd op de �guur Jos Léonard (1892–1957). Zijn loopbaan als gra�sch 

ontwerper omspant immers de hele periode van het historisch modernisme waarmee 

de ontstaansgeschiedenis van het modern gra�sch ontwerp zo vervlochten is. 

Bovendien bleef het bij Léonard niet beperkt tot enkele occasionele ontwerpen, zoals bij 

de meeste andere Belgische kunstenaars. Hij maakte van de vormgeving van drukwerk 

zijn beroep.  

Naast al deze bedenkingen gaf een belangrijke methodologische overweging 

uiteindelijk de doorslag. Het is namelijk heel uitzonderlijk dat er van een gra�sch 

ontwerper uit het begin van de twintigste eeuw zoveel materiaal bewaard bleef. Hoewel 

                                                 
20 Margolin (ed.), Design discourse, history, theory, criticism, p. 10; Kinross, Modern 
typography, an essay in critical history, p. 7-24;. Wilk, Modernism (1914–1939), p. 17. 

21 Kinross, Modern typography, an essay in critical history, p. 85. 
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het werk van een gra�sch ontwerper steeds in een veelvoud bestaat en dus per de�nitie 

niet uniek is, heeft het doorgaans minder overlevingskansen dan het werk van een vrije 

kunstenaar. Gra�sch ontwerpen verdwijnen vaak in de papiermand kort nadat ze zijn 

ontstaan. Wat bewaard blijft, in de vorm van naamkaartjes, briefhoofden, facturen enz., 

wordt meestal anoniem opgeslagen in allerlei archieven. Het werk van Jos Léonard kon 

aan dit trieste lot ontsnappen dankzij de goede zorgen van zijn broer Edward en die van 

meester-drukker Willy Godenne, zijn vaste medewerker en goede vriend.  

Sinds 1973 wordt in het Antwerpse Prentenkabinet (SPK) het ‘legaat Léonard’ 

bewaard, een schenking van Edward Léonard bestaande uit 1.368 tekeningen en 1.385 

gra�sch ontwerpen. In de universitaire bibliotheek Moretus-Plantin in Namen kwam 

ik–tot mijn grote verbazing–het immense ‘fonds Godenne’ op het spoor. Het is een 

schenking uit 1982 en de archiefvormer was Willy Godenne.22 Sindsdien wordt het 

fonds in ongewijzigde toestand bewaard in de kelders van de bibliotheek, waar het 

aanzienlijk veel ruimte inneemt, tot ergernis van het personeel. Het archief, dat niet 

helemaal intact is gebleven, werd jammer genoeg nog niet geïnventariseerd. Gelukkig 

dragen de dozen vrij betrouwbare opschriften en aantekeningen in verband met de 

inhoud en datering en ze zijn van de hand van Godenne zelf. De archiefstukken 

betreffen vooral zijn activiteiten als drukker en uitgever en omvat de persoonlijke 

collectie boeken, catalogi, brochures, tijdschriften, reeksen en losbladig drukwerk van 

Willy Godenne. Daaronder bevinden zich ondermeer ook werken die hij uitvoerde 

samen met of naar ontwerpen van Jos Léonard. Naast proefdrukken en uitgevoerd 

drukwerk vond ik in het Naamse archief verschillende ontwerptekeningen en 

maquettes van de hand van Léonard zelf, plus enkele documentaire foto’s die tot nog 

toe onbekend waren. De twee genoemde collecties zijn in grote mate complementair 

aan elkaar. Het legaat Léonard in Antwerpen overlapt slechts voor 14 procent met het 

fonds Godenne in Namen. 

Ik heb nooit de intentie gehad om een monogra�sche studie te maken van Jos 

Léonard als kunstenaar, ontwerper en typograaf. Het was steeds mijn ambitie om aan 

de hand van zijn oeuvre toegang te krijgen tot de geschiedenis van de moderne 

typogra�e en het gra�sch ontwerp in België. Jos Léonard diende zich met andere 

woorden aan als een geschikte sleutel om het domein van het gra�sch ontwerp in België 

te ontsluiten. 

De begin- en einddata van het onderzoek zijn niet enkel ingegeven door de data 

waarmee de ‘heroïsche periode’ van het gra�sch ontwerp in Europa wordt afgebakend, 

ze zijn tegelijk gerelateerd aan het leven en het werk van Jos Léonard. In 1918 trad hij 

namelijk in dienst bij de uitgeverij De Standaard en de datum 1936 heeft meer 

                                                 
22 De schenking kan gedateerd worden aan de hand van een aantekening van Willy 
Godenne: ‘véri�é en janv. 1982’. 
Namen, BUMP, fonds Godenne, inventaris: beschrijving doos 45. 
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betekenis in de biogra�e van Léonard dan de sluiting van het Bauhaus in 1933. Ook wat 

de afbakening van het onderwerp en de keuze van het vergelijkingsmateriaal betreft, 

gold de loopbaan van Léonard steeds als uitgangspunt.  

Deze aanpak heeft uiteraard ook zijn beperkingen en consequenties. Door het feit 

dat Léonard bijvoorbeeld geen of weinig contacten had met de surrealistische beweging 

in België, vallen een aantal interessante (zij het vrij geïsoleerde) typogra�sche 

experimenten buiten het gezichtsveld. Omdat Léonard slechts heel uitzonderlijk een 

af�che ontwierp, kon ik zijn oeuvre ook niet aftoetsen aan dat van andere Belgische 

af�cheontwerpers. Om dezelfde reden kon ik weinig aanvangen met de publicaties van 

Karl Scheerlinck die de afgelopen decennia langzaam maar zeker de geschiedenis van 

het Belgische af�che in kaart aan het brengen is.23  

Methodologie en belangrijkste onderzoeksvragen 

In België lijkt het historisch onderzoek naar gra�sch ontwerp zich te beperken tot het 

af�che. Nochtans is het begrip gra�sch ontwerp veel ruimer. Het was pas in 1997 dat de 

geschiedenis van het gra�sch ontwerp in België voor het eerst onder de aandacht werd 

gebracht tijdens de tentoonstelling In koeien van letters. 50 jaar gra�sche vormgeving 

in Vlaanderen in het Museum voor Sierkunst en Vormgeving in Gent.24 Dit initiatief 

van het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) kreeg geen 

noemenswaardige opvolger, niet in de vorm van een tentoonstelling, noch in de vorm 

van academisch onderzoek.  

Net zo min bestaat er in België een traditie van (gra�sche) ontwerpers of typografen 

die over hun vakgebied schrijven, hoewel heel wat Belgische kunsthogescholen de 

opleiding gra�sch ontwerp aanbieden en er dus jaarlijks gra�sch ontwerpers en 

typografen afstuderen. In Nederland, Groot Brittannië en de Verenigde Staten 

daarentegen wordt de literatuur in belangrijke mate geleverd door de ontwerpers of 

typografen zelf. 

De geschiedschrijving van de typogra�e, een in hoofdzaak Brits fenomeen,25 werd 

reeds op het einde van de 19de eeuw opgestart door William Morris. Deze traditie werd 

verder gezet in de twintigste eeuw door Edward Johnston, Stanley Morison en Eric Gill, 

                                                 
23 Karl Scheerlinck en Tony Oost, Woord in beeld in het Belgische af�che, [Biënnale van de 
kleingra�ek, 22], Stadsbestuur Sint-Niklaas / Internationaal Exlibriscentrum / 
Museumcomplex Zwijgershoek, Sint-Niklaas: 2005. 

24 Johan Valcke, Herman Lampaert en Christian Lapinne, In koeien van letters. 50 jaar 
gra�sche vormgeving in Vlaanderen, tent. cat., Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen 
(VIZO) / Museum voor Sierkunst en Vormgeving, Brussel / Gent: 1997. 

25 Kinross, Modern typography, an essay in critical history, p. 11. 
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en allemaal waren ze ook actief als typograaf. 26 In Nederland deed zich hetzelfde voor 

met Sjoerd H. De Roos en Jan Van Krimpen en in de Verenigde Staten gold de 

drukker/typograaf Daniel Berkeley Updike als een vroege historicus met de publicatie 

van Printing Types. Their History, Forms, and Use (1922).  

Bij de gra�sch ontwerpers daarentegen ontstond de interesse om over het eigen vak 

te schrijven pas na de Tweede Wereldoorlog.27 Een eerste ‘golf’ van publicaties stond in 

functie van de praktijk en was niet bedoeld als een academisch onderzoek.28 Zo gold 

Joseph Müller-Brockmann in Zwitserland in de late jaren vijftig en vroege jaren zestig 

als een belangrijke theoreticus van de Zwitserse School waarvan hij in eerste instantie 

zelf een vertegenwoordiger was. Ook vandaag schrijven heel wat ontwerpers en 

typografen internationaal over (de geschiedenis van) hun eigen vak. In landen als 

Nederland of Engeland stond deze gang van zaken het academisch onderzoek niet in de 

weg. Reeds vanaf de eerste helft van de jaren zeventig wordt in Engeland academisch 

onderzoek verricht naar de geschiedenis van het gra�sch ontwerp. Het maakt er deel uit 

van de zogenaamde Design History. Jonathan Woodham vermeldt de oprichting van de 

Design History Society in 1979 en het verschijnen van Journal of Design History in 

1987 (uitgegeven door Oxford University Press) als belangrijke mijlpalen.29 In 

Nederland bestaat er sinds 2004 aan de Universiteit van Amsterdam een leerstoel 

Moderne typogra�e en gra�sche vormgeving onder leiding van professor doctor Esther 

Cleven.30  

Tot op heden wist België in de internationale literatuur enkel belangstelling te 

wekken door enkele fragmentarische studies zoals het onderzoek naar de 

boekproductie van de kunstenaarsgroepering Les Vingt of meer speci�ek de studie naar 

de boekontwerpen van Henry Van de Velde.31 Maar de geschiedenis van het Belgische 

                                                 
26 Dilnot, ‘The state of design history. Part I’, p. 218. 

27 Deborah Rothschild, Ellen Lupton en Goldstein Darra, Graphic Design in the Mechanical 
Age. Selections from the Merill C. Berman Collection, Yale University Press, New Haven / 
Londen: 1998  

28 Dilnot, ‘The state of design history. Part I’, p. 218. 

29 Jonathan M. Woodham, ‘Designing Design History: From Pevsner to Postmodernism’, in: 
Digitisation and Knowledge [Working Papers in Communication Research Archive, 1], 2001. 

30 De leerstoel wordt ondersteund door de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers 
(BNO). 
Esther Cleven is tevens conservator gra�sche vormgeving bij De Beyerd, het Museum voor 
gra�sche vormgeving in Breda. 

31 De Amerikaanse onderzoekster Jane Block, verbonden aan de University of Illinois (Urbana-
Champaign), is gespecialiseerd in de boekontwerpen van de negentiende-eeuwse Belgische 
kunstenaarsgroep Les Vingt. Zij publiceerde onder andere: Jane Block, ‘Boekdesign bij Les 
Vingt. Het werk van Lemmen, Van de Velde en Van Rysselberghe tijdens het �n de siècle’, in: 
Les Vingt en de avant-garde in België. Prenten, tekeningen en boeken, ca. 1890, Stephen H. 
Goddard (ed.), (Pandora), Museum voor Schone Kunsten, Gent: 1992 ; Een grondige studie van 
de boekontwerpen van Henry Van de Velde werd verricht door Klaus Weber. Klaus Weber, 
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reclameontwerp komt niet aan bod. Men kan dus zonder overdrijven stellen dat het 

onderzoek naar gra�sch ontwerp en typogra�e in België braakliggend terrein is.  

Als onderzoeker kon ik met andere woorden niet terugvallen op bestaand onderzoek, 

laat staan dat ik mijn studie kon inschrijven in een of andere traditie in binnen- of 

buitenland. Het gevaar bestond immers dat ik de conclusies die reeds in het buitenland 

werden getrokken, zondermeer zou vooronderstellen in mijn onderzoek naar de 

Belgische situatie. Dit zou erg misleidend zijn en resulteren in �ctieve 

geschiedschrijving.  

Ik zag mij dus verplicht te beginnen from scratch en hoofdzakelijk aan de slag te 

gaan met primair bronnenmateriaal. Vooreerst stelde ik een catalogus samen van het 

gra�sch ontwerp dat bewaard is in de twee genoemde openbare collecties (zie catalogus 

A, B, C en D).32 Deze catalogus was een basisinstrument om het onderzoek op een 

wetenschappelijke en oorspronkelijke wijze te kunnen voeren. Zo kon ik een objectief 

zicht krijgen op de aard en de omvang van het gra�sch oeuvre van Jos Léonard. De 

catalogus liet me ook toe het professioneel netwerk van Léonard uit te tekenen en na te 

gaan wie zijn belangrijkste opdrachtgevers waren. 

Maar er is meer. Het samenstellen van de catalogus–een tijdrovend maar essentieel 

basisonderzoek–dwong mij zowel letterlijk als �guurlijk met een vergrootglas de vele 

ontwerpen van Léonard te bekijken, te analyseren en opnieuw te bekijken. Dit stelde 

me in staat om de stijl van Léonard preciezer te karakteriseren en de evoluties in zijn 

oeuvre accuraat te beschrijven. Er zijn nauwelijks teksten bewaard waarin Jos Léonard 

zich uitliet over gra�sch ontwerp of typogra�e. Hoewel hij een tijdlang in het onderwijs 

actief was, maakte hij–voor zover bekend–geen handboek of stelde hij geen 

(geschreven) cursus samen. Zijn opvattingen over gra�sch ontwerp moeten dus afgeleid 

worden uit de monumentale bronnen zelf en uit de weinige teksten waarin hij zichzelf 

en zijn werk bij potentiële klanten voorstelde.  

Het vergrootglas werd echter te gepasten tijde aan de kant gelegd en verwisseld voor 

de verrekijker. Ik verbreedde mijn blikveld en trachtte ook te achterhalen wat de 

houding was van Jos Léonard tegenover drukwerk nog voor hij koos voor het beroep 

van gra�sch ontwerper. Welke contacten onderhield hij met binnen- en buitenlandse 

kunstenaars, vormgevers en typografen en in welke mate zijn werk en zijn opvattingen 

erdoor werden beïnvloed? Kortom, ik trachtte het artistiek en professioneel 

referentiekader van Léonard te reconstrueren. Ik stelde mij daarbij onder andere ook 

                                                                                                                                               
Henry van de Velde. Das buchkünstlerische Werk, [Rombach Wissenschaft. Reihe Litterae, 31], 
Rombach, Freiburg: 1994. 

32 Enkel voor de boeken (catalogues B), tijdschriften en reeksen (catalogus C) raadpleegde ik ook 
de collectie van de centrale bibliotheek en het Tabularium (K.U.Leuven), de privécollectie van 
Rob Aardse (Warmond), de privécollectie van Wim Drijvers (Gent), de privécollectie van 
Maurtis Lecluyse (Bellegem) en de privécollectie van Joris Verdoodt (Sint-Amandsberg). 



Proloog /  18 

 
de vraag hoe Jos Léonard erin geslaagd was om zonder speci�eke opleiding een 

professionele loopbaan als gra�sch ontwerper uit te bouwen.  

Er werd nog verder uitgezoomd en ik trachtte te achterhalen welke de 

beweegredenen waren van een beeldend kunstenaar in de vroege jaren twintig om de 

overstap te maken naar de toegepaste kunst. Ik onderzocht in hoeverre drukwerk als 

vorm van toegepaste kunst geapprecieerd werd in het Antwerpse avant-garde milieu. Ik 

ging ook na op welke manier de belangstelling voor het gra�sch ontwerp in België op 

gang kwam, welke opvattingen er over deze nieuwe discipline leefden bij kunstenaars 

en maar ook bij drukkers.  

Een grondige analyse van de vele ontwerpen van Léonard volstond uiteraard niet om 

een onderbouwd antwoord te kunnen formuleren op dit soort onderzoeksvragen. Tal 

van teksten van tijdgenoten in binnen- en buitenland werden onder de loep genomen. 

Ik gaf daarbij de voorkeur aan die contemporaine teksten waarvan men kan 

veronderstellen dat Léonard er mee vertrouwd was, zoals artikels gepubliceerd in de 

tijdschriften die hij kende of waarmee hij samenwerkte. Om die reden trachtte ik ook 

een reconstructie te maken van de vakbibliotheek van Jos Léonard. 

Bij de tekstanalyses hechtte ik veel belang aan het speci�eke woordgebruik dat 

gehanteerd werd. Een begrip als ‘gra�sch ontwerp’ bijvoorbeeld was toen nog niet in 

gebruik en het is interessant om na te gaan welke woorden en begrippen gekozen 

werden om datgene te benoemen waar nog geen vaste terminologie voor bestond. 

Daarom hechtte ik veel belang aan de colofons van de boeken waar Léonard als 

illustrator of ontwerper bij betrokken was. Ik vroeg me af hoe zijn taak precies werd 

omschreven en of een ontwikkeling in de terminologie ook duidde op veranderende 

opvattingen omtrent de taak van de gra�sch ontwerper.  

In de mediatheek van het departement Gra�sche Bedrijven in Mariakerke bij Gent 

(Artevelde Hogeschool), ontdekte ik–tot mijn grote vreugde–dat heel wat boeken uit de 

eerste helft van de twintigste eeuw een ex libris dragen van Jos Léonard. Ook in het 

gesloten en ongeïnventariseerde archief van de bibliotheek trof ik een hoeveelheid 

boeken aan met het bewuste ex libris. Deze boeken bleken ooit deel te hebben 

uitgemaakt van de persoonlijke vakbibliotheek van Jos Léonard. Over de postume 

schenking ben ik goed ingelicht dankzij de bewaarde briefwisseling van Maria 

Vandeven (de weduwe van Jos Léonard) en Jan Evarist Peeters (broeder Zephirijn), de 

toenmalige bibliothecaris.33 De boeken werden destijds gewoon in de rekken geplaatst 

                                                 
33 Mariakerke, Artevelde Hogeschool, departement Gra�sche Bedrijven, archief, dossier Jos 
Léonard: 14 brieven van Maria Vandeven aan Jan Evarist Peeters (Broeder Zephirijn), van 3 juni 
1958 tot 17 oktober 1961. 
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tussen de andere werken en er werd nooit een inventaris opgemaakt van de schenking. 

Er zat dus niks anders op dan boek per boek ter hand te nemen.34 

Uit de reconstructie van de vakbibliotheek blijkt onder andere dat Jos Léonard 

geabonneerd was op het Franse tijdschrift Arts et Métiers Graphiques en in het bezit 

was van een aantal belangrijke publicaties zoals Die neue Typographie (1928) en Eine 

Stunde Druckgestaltung (1930) van Jan Tschichold of Typogra�e als Kunst (1922) en 

Die Kunst der Typographie (1939) van Paul Renner. Daarnaast leverde het 

opzoekingswerk in de mediatheek van het departement Gra�sche Bedrijven in 

Mariakerke een aantal interessante vondsten op, zoals het boek Modern typography & 

layout (1929) van de Amerikaan Douglas C. McMurtrie. Hierin wordt Jos Léonard als 

Belgische vertegenwoordiger van de moderne beweging gepresenteerd en de datum van 

uitgave geldt als een terminus ante quem. 

Van alle andere boeken uit de bibliotheek van Léonard zal men nooit met zekerheid 

weten wanneer ze precies werden aangeworven en het is nog moeilijker te achterhalen 

wat de impact ervan is geweest op de eigenaar. Léonard had immers niet de gewoonte 

aantekeningen te maken in zijn boeken, wat misschien niet zo vreemd is voor een 

biblio�el.35 Daarom werd de gereconstrueerde bibliotheek van Jos Léonard met de 

nodige voorzichtigheid en scepsis benaderd. 

Het gra�sch ontwerp is geen geïsoleerd fenomeen: er is de ontwerper, de 

opdrachtgever, de drukker, en niet te vergeten het publiek. Het is niet altijd evident om 

bij elk ontwerp van Jos Léonard na te gaan welke de impact was van deze verschillende 

factoren. Bij reclamedrukwerk bijvoorbeeld zijn de oplages meestal niet bekend en 

briefwisseling met opdrachtgevers, voor zover die ooit heeft bestaan, werd slechts 

zelden teruggevonden.  

Teksten van en over Jos Léonard 

Het aantal geschriften van Jos Léonard is omgekeerd evenredig met de hoeveelheid 

ontwerpen die van hem bewaard bleven. Slechts heel sporadisch maakte hij zijn 

opvattingen over kunst kenbaar in het publiek. In 1917 gaf hij de lezing ‘De Nieuwe 

richting in de Schilderkunst’ in Mortsel,36 in 1920 liet De Volksgazet hem aan het 

                                                 
34 De volledige lijst van de 121 geschonken boeken is opgenomen in bijlage 2: reconstructie van 
de vakbibliotheek van Jos Léonard.  

35 De Belgische typograaf en boekontwerper Fernand Baudin, die zijn collectie boeken schonk 
aan de Koninklijke Bibliotheek (KBR), had wel de gewoonte om zijn aanwinsten te dateren en 
aantekeningen te maken. Elly Cockx-Indestege, Georges Colin en Fernand Baudin, Fernand 
Baudin. Typograaf. Bibliogra�e van zijn geschriften. Inventaris van het typogra�sch oeuvre, 
De Buitenkant, Amsterdam: 2002, p. 11. 

36 ‘Een Voordracht over Moderne Schilderkunst’, in: Het Vlaamsche Nieuws, 1917, [7 februari]. 
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woord over moderne kunst,37 en in de periode 1920–1923 was hij correspondent van 

het Nederlandse tijdschrift Het Getij dat in totaal zeven artikels van hem opnam.38  

Teksten waarin Jos Léonard als gra�sch ontwerper of typograaf aan het woord komt, 

zijn nog schaarser. Men kan in dit verband verwijzen naar het interview ‘De 

Reklameteekenaar Jos. Léonard’ van Eugeen Allard dat in 1927 verscheen in het 

tijdschrift Meer en Beter.39 Van veel grotere betekenis is echter de begeleidende tekst 

die Jos Léonard maakte bij de tentoonstelling van zijn Studio Novio in het Jubelpark in 

Brussel in 1926.40 

In het Antwerpse Letterenhuis (Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven / 

AMVC) wordt van Jos Léonard een vrij omvangrijke briefwisseling bewaard met Jozef 

Muls, Jozef Peeters, Roger Avermaete, Emmanuel De Bom, Maurice Van Essche, 

Fréderic Speth, Jozef de Belder, Alice Nahon, Roger Avermaete, Réné Goris, Paul Van 

Ostaijen, Paul Joostens en Marnix Gijsen.41 Wat de correspondentie met Gijsen, 

Joostens en Van Ostaijen betreft–drie protagonisten in dit onderzoek–werden jammer 

genoeg enkel de brieven bewaard die aan Jos Léonard gericht zijn. Van Paul Joostens 

bijvoorbeeld worden maar liefst 492 brieven bewaard die geadresseerd zijn aan 

Léonard, zonder dat ook maar één enkele brief van hem zelf is terug te vinden in de 

collectie. In de publicatie van Jean F. Buyck Paul Joostens. De cruciale jaren. Brieven 

aan Jos Léonard. 1919–1925 (1997) waarin een selectie van 78 brieven van Paul 

Joostens werd geannoteerd, is Jos Léonard jammer genoeg de grote afwezige.42  

Edward Léonard en Willy Godenne, twee belangrijke archiefvormers uit de directe 

omgeving van Jos Léonard, leverden ook belangrijke, onuitgegeven teksten over zijn 

leven en werk. Edward Léonard schreef de eerste biogra�e en Willy Godenne 

vermeldde zijn voormalige compagnon zowel in zijn dagboeken als in de 

handgeschreven inventaris van zijn schenking aan de Naamse universitaire 

bibliotheek.43 Op basis van orthogra�sche overeenkomsten met de dagboeken van Willy 

                                                 
37 ‘Moderne Kunst: Jos. Léonard aan ‘t woord’, in: De Volksgazet, 1920, [8 januari]. 

38.Jos Léonard, ‘Brief uit Vlaanderen [1]’, in: Het Getij, 6 (1921), nr. 1 ; Jos Léonard, ‘Brief uit 
Vlaanderen [2]’, in: Het Getij, 6 (1921), nr. 2 ; Jos Léonard, ‘Brief uit Vlaanderen [3]’, in: Het 
Getij, 6 (1921), nr. 5-6 ; Jos Léonard, ‘Brief uit Vlaanderen [4]’, in: Het Getij, 6 (1921), nr. 12 ; 
Jos Léonard, ‘Boekrecensie van ‘Nederland en België’ door dr. P. Geyl’, in: Het Getij, 7 (1922), 
nr. 2 ; Jos Léonard, ‘Hugo Verriest dood’, in: Het Getij, 7 (1922), nr. 12 ; Jos Léonard, ‘De intree 
van dada in Vlaanderen’, in: Het Getij, 8 (1923), nr. 4. 

39 Eugeen Allard, ‘De Reklameteekenaar Jos. Léonard’, in: Meer en Beter. Tijdschrift over 
reclame, 1 (1927), nr. 7, p. 4-7. 

40 Deze tekst is te lezen in de folder die in de catalogus de code A/001/010 meekreeg. 

41 Antwerpen, Letterenhuis, L4303. 

42 Jean F. Buyck, Paul Joostens. De cruciale jaren. Brieven aan Jos Léonard. 1919–1925, 
[Pandora-Cahier, 2], Pandora, Antwerpen: 1995. 

43 Antwerpen, Letterenhuis, L4303: Edward Léonard, Jozef, Gustaaf, Maria Léonard [biogra�e 
van Jos Léonard], s. d. 
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Godenne, kan men er zeker van zijn dat Willy Godenne wel degelijk de auteur is van de 

inventaris. Hetzelfde handschrift kan ook herkend worden in de vele notities op het 

drukwerk zelf of op de enveloppen en albums waarin het drukwerk wordt bewaard.  

Het fonds Godenne in Namen bezit een schat aan informatie, maar het vraagt veel 

geduld om de bijzonder chaotisch opgemaakte inventaris te ontcijferen en het kaf van 

het koren te scheiden. Zo werden onder andere twee interessante postkaarten 

teruggevonden van Pierre Oly (voormalig directeur van de �rma Etablissements 

Plantin) aan Willy Godenne. Hieruit blijkt dat er intenties waren om een monogra�e  

uit te geven over Jos Léonard als ontwerper.44 Dit wordt bevestigd door enkele brieven 

die Marnix Gijsen (Jan Albert Goris) schreef aan Edward Léonard en aan  

Maria Van de Ven.45  

Een monogra�e is er nooit gekomen. De bestaande secundaire literatuur over Jos 

Léonard is bijzonder schaars. Enkele auteurs die Jos Léonard persoonlijk hebben 

gekend, brachten hem in de jaren na zijn dood terloops ter sprake in hun publicaties. 

Frans Van Passel verwees naar Léonard in Het tijdschrift Ruimte (1920–1921) als 

brandpunt van humanitair expressionisme en zijn goede vriend Marnix Gijsen haalde 

vele vroege herinneringen aan hem op in Zelfportret, gevleid, natuurlijk (1965) en De 

leerjaren van Jan-Albert Goris (1975).46 Ook Jan Evarist Peeters en Fernand Baudin 

vertrouwden in hun schrijven over Jos Léonard hoofdzakelijk op hun herinnering, met 

alle onnauwkeurigheden van dien.47  

In 1963 rekende Michel Seuphor Jos Léonard bij de eerste abstracte kunstenaars van 

België in zijn standaardwerk De abstracte schilderkunst in Vlaanderen.48 Deze 

beknopte biogra�e door Seuphor werd herhaaldelijk overgepend door verschillende 

                                                                                                                                               
Mechelen, Stadsarchief, Varia, V 810: dagboeken Willy Godenne. 
Namen, BUMP, fonds Godenne, inventaris. 

44 Namen, BUMP, fonds Godenne, doos 573-574: twee postkaarten van Pierre Oly aan Willy 
Godenne, 25 november en 21 oktober 1962. 

45 Antwerpen, Letterenhuis, G994/B1/218720/3: ongedateerde brief van Marnix Gijsen aan 
Maria Van de Ven; Antwerpen, Letterenhuis, G994/B1/198144/1a: brief van 10 augustus 1980 
van Marnix Gijsen aan Edward Léonard. 

46 Frans Van Passel, Het tijdschrift Ruimte (1920–1921) als brandpunt van humanitair 
expressionisme, De Sikkel, Antwerpen: 1958. 
Marnix Gijsen, Zelfportret, gevleid, natuurlijk, Desclée de Brouwer, Brugge: 1965 ; Marnix 
Gijsen, De leerjaren van Jan-Albert Goris, Manteau, Brussel: 1975. 

47 Jan Evarist Peeters (broeder Zephirijn), ‘Geest en stijl van Jos Léonard, gra�eker en 
typograaf, rijkshoofdinspecteur bij het Technisch Onderwijs’, in: Gra�ek, (1958), nr. 49 ; 
Jan Evarist Peeters (broeder Zephirijn), ‘Jos Léonard, veelzijdige gra�sche persoonlijkheid’, 
in: Gra�ek, (1959), nr. 54. Fernand Baudin, ‘Het Belgische Boek’, in: Anderhalve eeuw 
boektypogra�e (1818–1965) in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, 
Italië, België en Nederland, G.J. Thieme (ed.), J.M. Meulenhoff, Amsterdam: 1965, 
p. 291-330. 

48 Michel Seuphor (Fernand Berckelaers), De abstracte kunst in Vlaanderen, Arcade, Brussel: 
1963, p. 130-131. 
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auteurs. Het duurde tot in 1991 voordat opnieuw interesse ontstond voor de �guur Jos 

Léonard en er nieuwe informatie opdook. Jean Buyck, Eric Pil en Greta Van 

Broeckhoven bestudeerden toen respectievelijk het plastische en het gra�sche oeuvre 

van Jos Léonard in het kader van de overzichtstentoonstelling Jos Léonard (1892–

1957). De moderne jaren in het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen.49  

Opbouw 

Het corpus bestaat uit twee delen. Deel drie is de catalogus. Het eerste deel gaat over de 

loopbaan van Jos Léonard als vrije kunstenaar. Het bestrijkt de periode van ongeveer 

vier jaar (1918–1922) die voorafging aan de de�nitieve beslissing van Jos Léonard om 

zich professioneel met gra�sch ontwerp en typogra�e bezig te houden. Daarom kreeg 

dit deel de titel ‘De incubatie’. Het tweede deel vangt aan op het moment dat Jos 

Léonard zijn eigen reclamestudio Studio Novio oprichtte en zich professioneel met 

reclameontwerp en boekontwerp ging bezighouden en eindigt met zijn benoeming tot 

hoofdinspecteur van het Technisch Onderwijs. Elk deel bestaat uit een viertal 

hoofdstukken die elk een essayistische tekst bevatten. De tekst is opgebouwd rond een 

centraal ontwerp of rond enkele ontwerpen die sterk aan elkaar verwant zijn.  

Deze opbouw houdt in dat er moeilijk sprake kan zijn van volledigheid maar laat wel 

toe om grondig op speci�eke problemen in te gaan. De analyse van de ‘kernen’ zorgt er 

bovendien voor dat het exposé helder en leesbaar blijft zonder de loopbaan van Jos 

Léonard voor te stellen als een lineaire en eendimensionale evolutie. Overlappingen in 

de tijd zijn daardoor vrijwel onvermijdelijk. 

De centrale werken lagen niet a priori vast, maar werden in de loop van het 

onderzoek naar voor geschoven als bruikbare exempla om het verhaal van Jos Léonard 

en de ontstaansgeschiedenis van het gra�sch ontwerp in België aan ‘op te hangen’. Voor 

het eerste deel moest er nauwelijks een selectie gemaakt worden, aangezien vrijwel al 

het drukwerk kon besproken worden waar Jos Léonard mee te maken kreeg tijdens zijn 

vroege loopbaan. In het tweede deel werden wel selectiecriteria gehanteerd. Deze 

verschillen van hoofdstuk tot hoofdstuk. Sommige ontwerpen zijn representatief voor 

een bepaalde periode, andere voor een welbepaalde problematiek.  

Veel aandacht ging naar ontwerpen die Jos Léonard maakte op eigen initiatief (zij 

kregen de code A/000 in de catalogus) en ontwerpen die hij maakte om zijn eigen 

Studio Novio te promoten (zij kregen de code A/001 in de catalogus). In deze 

ontwerpen ontbreekt een opdrachtgever of is zijn aandeel daarvan minimaal.  

                                                 
49 Jean F. Buyck, Eric Pil en Greta Van Broeckhoven, Jos Leonard (1892–1957), de moderne 
jaren, tent. cat., ICC / KMSK, Antwerpen: 1991. 
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Slechts in heel uitzonderlijke gevallen kon er informatie teruggevonden worden over 

de opdrachtgever, zoals over het boekontwerp voor Antwerpen, Statistiek Handboekje 

(deel II, hoofdstuk 3). De ontwerpen die Jos Léonard maakte voor Studio Plantin, in 

opdracht van Etablissements Plantin (A/013), zijn uniek in die zin dat het publiek in dit 

geval gekend is. Ze waren namelijk bestemd voor de klanten, die drukkers waren. Deze 

ontwerpen staan centraal in het laatste hoofdstuk (deel II, hoofdstuk 4). 

Navraag bij Plantin–de firma bestaat nog steeds maar is in handen van nieuwe 

eigenaars–leerde dat er geen archieven meer bewaard zijn uit die tijd. Wat ooit werd 

gezonden naar het Nederlandse moederbedrijf Lettergieterij Amsterdam (voorheen 

Tetterode), bleef wel bewaard en is ondergebracht in de Collectie Tetterode van de 

Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Echter, geen enkel ontwerp van Léonard werd in 

deze collectie aan hem toegeschreven. De volledige catalogus van deze collectie werd 

gepubliceerd door John Lane en Mathieu Lommen in: Dutch typefounder’s specimens 

from the library of the KVB and other collections in the Amsterdam university library 

with histories of the �rms represented (1998). 

Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een inleidende tekst waarin de 

onderzoeksvragen worden geformuleerd. Op het einde van elk hoofdstuk volgt een 

bestluit. Het algemene besluit heeft meer het karakter van een nabeschouwing 





Deel I 

De incubatie 

(1918–1922) 

 





Hoofdstuk 1  | Novy, een reclamevouwblad als 

intentieverklaring 

In dit inleidende hoofdstuk wordt gepeild naar de achtergronden van Jos Léonard  

en de onderliggende redenen die hij als beeldend kunstenaar kon hebben om op 

termijn de overstap naar de toegepaste kunsten te maken. Het gaat in dit hoofdstuk  

in eerste instantie over intenties en nog niet zozeer over de resultaten waartoe ze 

hebben geleid.  

Het uitgangspunt is een vouwblad met vijf luiken, waarin de leden van een nieuw 

opgerichte vennootschap voor toegepaste kunst zich onder de naam ‘Novy’ aan het 

brede publiek voorstellen. Het project was oorspronkelijk opgezet als een middel om 

fondsen te verzamelen voor een nieuw tijdschrift. Aandachtige lectuur van de 

wervende tekst op het vouwblad laat echter meer vermoeden. Zou Jos Léonard, die 

optrad als voorzitter en woordvoerder van de groep, er toch niet meer in gezien 

kunnen hebben dan de andere deelnemers? Van Jos Léonard is namelijk bekend dat 

hij enkele jaren later zijn loopbaan als vrije kunstenaar heeft omgebogen naar een 

loopbaan als gra�sch ontwerper.  

Niet alle betrokkenen waren even gelukkig met de concrete uitvoering van het 

vouwblad. Sommigen vonden de illustraties ronduit ouderwets. De vormentaal van 

het vouwblad lijkt in strijd met de modernistische principes die spreken uit de tekst. 

Vanwaar die discrepantie die ook bestond tussen de stijl van Jos Léonards toegepaste 

gra�ek en die van zijn vrij werk? 

Toen Jos Léonard uiteindelijk besloot om de�nitief over te stappen naar de 

reclamewereld, werd dit hem niet door iedereen uit het kunstmilieu in dank 

afgenomen. Vanwaar kwam die weerstand? 

1.1 Het reclamevouwblad Novy 

Op het eerste gezicht is het vouwblad Novy een wat rommelig reclameontwerp uit 1920 

dat weinig aandacht zou trekken, ware het niet dat de artistieke leiding van de 

vennootschap in handen was van enkele bekende kunstenaars. In de kunstliteratuur 

wordt niet al te veel aandacht geschonken aan dit document, het was tenslotte slechts 
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een van de vele initiatieven die ontstonden in de schoot van de artistieke avant-garde 

en zoals zoveel andere is ook deze onderneming een premature dood gestorven.  

De volledige tekst op het vouwblad (�guur 1.1)1 luidt als volgt:  

NOVY 
Sam. Ven. VOOR TOEGEPASTE KUNST 
Secretariaat: BOISOTSTRAAT, 25, ANTWERPEN 
ARTISTIEKE LEIDING: 
Floris JESPERS – Schilder 
OSCAR JESPERS – Beeldhouwer 
PAUL JOOSTENS – Schilder 
JOS LEONARD – Teekenaar 
Wij nemen eerbiedig de gelegenheid te baat, U door toezending van 
dezen omzendbrief in kennis te stellen met de stichting van het Sam. Ven. 
voor Toegepaste kunst “NOVY” dat zich voor doel stelt het openbaar 
leven te verfraaien. Onze tijd eischt stijl in al de vertakkingen van handel 
en nijverheid. Terwijl in den vreemde de toegepaste kunsten hoogtij 
vieren bleven wij ver achterwege. Wij willen door onze werking er toe 
komen het peil der buitenlanders te benaderen en hebben de overtuiging 
even voordeelig en smaakvol werk te leveren; dit bijzonder door de 
verzekerde medewerking van de voornaamste kunstenaars, o.m. 
bouwmeesters, tuinarchitecten, schilders, beelhouwers, meubelmakers, 
enz. “Novy” zal de inrichting bij uitstek wezen waar men zich kan 
wenden voor alle ontwerpen op artistiek gebied en dit naar 
oorspronkelijke teekeningen. Alle verdere inlichtingen zullen U volgraag 
verschaft worden. Wij durven verhopen dat U ons eventueel uw 
vertrouwen zult schenken en verblijven met de meeste hoogachting. 
REKLAAM 
Vignetten, Monogrammen, Kunstplakkaten, Etiketten, Zegels, 
Illustraties, Reklamen voor Handel en Nijverheid, Lichtreklaam. 
Woninginrichting:  
Volledige inrichting, Meubelen, Lichtschermen, Tochtschermen, Kussens, 
Kleurborduurwerk, Kunstbloemen, Tapijten. Meubelpapier en 
Behangsels, Lampen en Luchters, Luxe-inlijstingen, Dekors, Glasramen, 
Kunstvoorwerpen. 
MODEN 
Kunstkatalogen, Uitstallingen, Kreaties 
Beeldhouwwerk 
Fonteinen, Vazen, Beeldjes, Porcelein, Aardewerk, Patinas, Kunstwerken 
in alle grondstoffen, Kunstjuwelen 
Druk F. Casie Antw.  

                                                 
1 Antwerpen, Letterenhuis, L4303: reclamevouwblad Novy, 1920 (A/000/019). 
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�guur 1.1 Reclamevouwblad voor Novy, 1920, 175 × 114 (A/000/019).  

De tekst is doorspekt met tekeningetjes en logo’s van Novy, met als doel een idee te 

geven van de stijl waarin gewerkt zal worden. Het is onduidelijk wie verantwoordelijk 

was voor de vormgeving van het vouwblad, maar het is–om in het jargon van de 

brochure zelf te blijven–geen erg ‘smaakvol werk’, noch een toonbeeld van ‘stijl’. Jos 

Léonard wordt dan wel vermeld als ‘teekenaar’, maar slechts drie van de negen 

tekeningen kunnen met zekerheid aan hem worden toegeschreven.2  

De eerste is het ruitvormige logo met daarin het vierletterwoord Novy, getekend in 

een zware, cursieve didone-achtige kapitaalletter (�guur 1.2). Op de tweede tekening is 

een gestileerde en half geabstraheerde vrouwelijke buste, heel ver�jnd en lineair 

uitgevoerd met de pen (�guur 1.3). De derde tekening ziet er uit als een soort drieluik 

met op het centrale tafereel een met stipjes overgoten interieur waarin een vrouw in 

een fauteuil te zien is (�guur 1.4). Wie de andere tekeningen maakte is moeilijk te 

achterhalen. Het is niet uit te sluiten dat het vouwblad als geheel een vroeg ontwerp 

betreft van Jos Léonard maar het is waarschijnlijker dat de lay-out werd overgelaten 

aan de Antwerpse drukker F. Casie, die ook bekend is als drukker van Bezette Stad van 

Paul Van Ostaijen.3 

  
 
�guur 1.2 Tekening voor vouwblad Novy, 1920, 20 × 40 (A/000/014). 
�guur 1.3 Tekening voor vouwblad Novy, 1920, 30 × 20 (A/000/015). 

                                                 
2 De proefdrukken worden bewaard in het Legaat Léonard van het prentenkabinet te 
Antwerpen (A/000/014; A/000/015 en A/000/016). 

3 Paul Van Ostaijen, Bezette Stad, Bert Bakker, Den Haag: 1973 [Sienjaal, 1921].  
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Het vouwblad is bovendien tweetalig: op de versozijde staat de Franse vertaling, iets 

waar ‘Franskiljonhater' Paul Van Ostaijen zich fel maar vruchteloos tegen had verzet.4 

Om te begrijpen wat de dichter met Novy te maken had, is het nuttig te weten dat het 

ganse initiatief was ontstaan in de marge van het nieuw op te starten tijdschrift 

Sienjaal. Novy werd namelijk opgericht op 15 oktober 1920 door de vier thuisgebleven 

leden van de Bond Zonder Gezegeld Papier. Van Ostaijen, leider van de groep, bevond 

zich op dat ogenblik in Berlijn. De voornaamste bestaansreden van de vennootschap 

was uiteindelijk Sienjaal �nancieel te ondersteunen. Dit vraagt om een woordje uitleg. 

 
�guur 1.4 Tekening voor vouwblad Novy, 1920, 33 × 106 (A/000/016). 

1.2 De Bond Zonder Gezegeld Papier en de poging om een avant-

gardetijdschrift te lanceren 

Jos Léonard maakte samen met Paul Joostens (1889–1960), Oscar Jespers (1887–

1970) en zijn broer Floris Jespers (1889–1965) deel uit van de zogenaamde Bond 

Zonder Gezegeld Papier, een groep kunstenaarsvrienden die zich had verzameld rond 

de charismatische Paul Van Ostaijen. Omstreeks 1917 was de bond geëvolueerd van een 

informeel gezelschap naar een echte kunstenaarsgroepering die theoretisch 

onderbouwd was en een niet te onderschatten rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van 

de avant-garde in Vlaanderen.5 Oorspronkelijk maakten ook René Victor en Geo Van 

Tichelen deel uit van de bond, maar in 1919 bestond de kerngroep enkel nog uit Paul 

Van Ostaijen, Oscar Jespers, Floris Jespers, Paul Joostens en Jos Léonard. Dat de 

groep was afgeslankt tot vijf personen beschouwde Paul Van Ostaijen meer als een 

                                                 
4 José Boyens, De genesis van Bezette stad. Brieven van Oscar Jespers aan Paul van 
Ostaijen 1920–1921. Over het ontstaan van Bezette stad en de Antwerpse groepering van 
het Sienjaal, Pandora, Antwerpen: 1995, p. 22. 

5 Frederik Leen, ‘In cirkels en kringen. Kunstenaarsgroepen en -bonden van de voorhoede in 
België’, in: Avant-garde in België (1917–1929), tent. cat., Gemeentekrediet / Museum voor 
moderne kunst Brussel / Koninklijk museum voor schone kunsten Antwerpen, Brussel: 
1992, p. 11. 
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winst dan als een verlies. ‘De kudde-theorie moeten wij volstrekt afleren’, schreef hij 

aan Oscar Jespers. ‘Beter 5 goei alleen, dan 5 goei met 5 slechten’.6 

Van dit gezelschap kende Paul Van Ostaijen Jos Léonard het langst. Hij had de ruim 

drie jaar oudere Léonard leren kennen op de lagere school van het aartsbisschoppelijke 

Sint Norbertuscollege. In tegenstelling tot Léonard, die heel zijn schoolgaande jeugd op 

het Sint Norbertuscollege doorbracht, veranderde Paul Van Ostaijen een aantal keer 

van school, maar dit belette de vrienden niet om de band te blijven onderhouden. Dit 

contact werd terug intenser wanneer de familie Van Ostaijen in 1913 verhuisde naar 

Hove, een dorp vlakbij Mortsel waar sinds 1911 de familie Léonard woonde.7 Paul Van 

Ostaijen sloot zich als vaste medewerker aan bij het tijdschrift Jeugd, Maandschrift 

voor Kunst en Leven dat de broers Léonard in 1913 hadden opgericht en waarvan 

uiteindelijk enkel een circulaire is verschenen.8 Nog voor de Eerste Wereldoorlog 

uitbrak, had Jos Léonard via Paul Van Ostaijen de kunstenaarsbroers Oscar en Floris 

Jespers leren kennen en ook Paul Joostens, die samen met hen gedurende zes jaar een 

opleiding had gevolgd aan de Antwerpse Academie. De brieven die Paul Van Ostaijen 

tijdens deze jaren verstuurde aan Jos Léonard weerspiegelen hun 

kameraadschappelijke omgang en getuigen van hun talloze bijeenkomsten. Echte 

brieven kan men het trouwens niet noemen, het zijn eerder kattebelletjes.9 

De Bond Zonder Gezegeld Papier kwam op regelmatige tijdstippen bijeen, meestal 

op het atelier van Oscar Jespers, een zolderkamer in de Zakstraat dicht bij het stadhuis 

en het schipperskwartier. De jonge artiesten ontmoetten er elkaar om te discussiëren 

over kunst. Zelfs wanneer Paul Van Ostaijen in 1918 de stad Antwerpen had verlaten en 

naar Berlijn was gevlucht, bleef hij de spil�guur van de groep. Het was op zich al een 

opmerkelijke prestatie om vanuit het buitenland de touwtjes in handen te blijven 

houden. Het werd nog opmerkelijker toen de bond onder Van Ostaijens impuls het 

                                                 
6 Geciteerd uit een brief van Paul Van Ostaijen aan Oscar Jespers (oktober 1919) in:Marc 
Reynebeau, Dichter in Berlijn. De ballingschap van Paul van Ostaijen (1918–1921), 
[Patagonië-reeks], Globe, Groot-Bijgaarden: 1995, p. 33. 

7 Gerrit Borgers, Kroniek van Paul Van Ostaijen. 1896–1928, Scheltens & Giltay / Orion, 
Den Haag/ Brugge: 1975, p. 17. 
Omstreeks 1913 en 1914 kwamen Paul Van Ostaijen, Jos Léonard en Jef Van Hoof, de 
musicus die Van Ostaijen had leren kennen via Jos Léonard, regelmatig samen en hun 
belangrijkste activiteit bestond uit het spelen van vogelpikmatchen. Gerrit Borgers, Paul 
Van Ostaijen. Een documentatie, Bakker, Den Haag: 1971, p. 64. 

8 Geert Buelens, ‘De kringen naar buiten. Paul van Ostaijen en zijn vrienden kunstenaars’, 
in: Paul van Ostaijen in beeld, gra�ek en tekeningen van tijdgenoten, tent. cat., Museum 
Plantin Moretus, Antwerpen: 1996, p. 33. 

9 In het Antwerpse Letterenhuis worden negen brieven bewaard van Paul Van Ostaijen aan 
Jos Léonard. Antwerpen, Letterenhuis, O 3945. 
Dat Jos Léonard niet vanouds bij de vriendengroep van Het Sienjaal zou horen en dat de 
brieven die Paul Van Ostaijen hem schreef afstandelijk zouden zijn, zoals José Boyens 
beweert, moet dus tegengesproken worden. Boyens, De genesis van Bezette stad, p. 27. 
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ambitieuze plan opvatte om een eigen tijdschrift op te richten dat Sienjaal zou heten. 10 

Dankzij de bewaard gebleven intense briefwisseling tussen Paul Van Ostaijen vanuit 

Berlijn enerzijds en Oscar Jespers als subjectieve notulist aan het thuisfront anderzijds, 

is deze episode uitzonderlijk goed gedocumenteerd.11 Deze brieven brengen verslag uit 

van de vele vergaderingen van de leden van de Bond, de ontwikkeling van hun ideeën 

en vooral de vele en soms hevige meningsverschillen die aan de oprichting van Sienjaal 

vooraf zijn gegaan.  

In die briefwisseling kan men indirect ook de standpunten van Jos Léonard 

vernemen, maar het is veel interessanter om na te gaan hoe hij zelf zijn ideeën heeft 

verwoord. Zijn opvattingen zijn terug te vinden in een artikel dat hij in 1921 publiceerde 

in het Nederlandse tijdschrift Het Getij.12 Daarin schreef Jos Léonard over Sienjaal, het 

nieuw te verschijnen tijdschrift dat hij aankondigde als dé grote Belgische belofte. Het 

artikel was de eerste van een reeks bijdragen die hij publiceerde in dit gerenommeerde 

literaire tijdschrift, dat in Nederland een hoofdrol speelde in de ontwikkeling van het 

expressionisme. Sindsdien werd hij op de omslag als medewerker vermeld.13 In zijn 

vaste rubriek, ‘Brief uit Vlaanderen’, reflecteerde hij over recente ontwikkelingen in de 

literatuur en de poëzie in Vlaanderen. De rubriek van Jos Léonard kaderde in de 

nieuwe politiek van Het Getij om een algemene interesse te betonen voor het culturele 

                                                 
10 Er was eerst van sprake om het tijdschrift Katakloemp te dopen maar uiteindelijk werd 
voor Sienjaal gekozen, de naam van de tweede dichtbundel van Paul Van Ostaijen. José 
Boyens, ‘Sienjaal, de geschiedenis van een nooit verschenen tijdschrift aan de hand van 
onuitgegeven brieven van Oscar Jespers aan Paul van Ostaijen’, in: Dietsche Warande en 
Belfort, 123 (1978), nr. 4, p. 208. 
De naam ‘sienjaal’ kan makkelijk verwarring stichten want de broers Jespers en Paul Van 
Ostaijen hadden in 1919 ook een uitgeverij met dezelfde naam opgericht. Na de publicatie 
van de dichtbundel Het Sienjaal gaf de uitgeverij in 1919 een map uit met 6 lino’s van Floris 
Jespers voorzien van een voorwoord van Paul Van Ostaijen en in 1921 verscheen de 
dichtbundel Bezette Stad.  

11 De briefwisseling tussen Oscar Jespers en Paul Van Ostaijen in de periode november 
1920–april 1921 vormt het uitgangspunt van het boek: Boyens, De genesis van Bezette stad. 

12 Jos Léonard, ‘Brief uit Vlaanderen [1]’, in: Het Getij, 6 (1921), nr. 1. 
Het tijdschrift Het Getij, Maandschrift voor Jongeren was in de eerste plaats literair 
gericht. Het was de voortzetting van De Stroom, een tijdschrift dat liep van september 1913 
tot februari 1914 en dat met een totaal van zes nummers maar een kort bestaan gekend 
heeft. Op 1 januari 1916 verscheen Het Getij voor de eerste maal. Ernst Groenenvelt was 
hoofdredacteur en hij bleef dat ook gedurende acht jaar. Zijn opvolgers waren Herman van 
den Bergh en Constant Van Wessem, die schreef onder het pseudoniem Frederik Chasalle. 
Marion Titselaar, Het Getij 1916–1924, [Monogra�eën van literaire tijdschriften], Nijhoff, 
Leiden: 1987, p. 7. 

13 In 1923 werd Léonards functie als verslaggever overgenomen door Wies Moens. Sindsdien 
werkte Jos Léonard nog sporadisch mee aan het tijdschrift en verscheen van hem nog een 
artikel:Jos Léonard, ‘De intree van dada in Vlaanderen’, in: Het Getij, 8 (1923), nr. 4, 
p. 57-58. 
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leven en de literaire ontwikkelingen in het buitenland.14 Zijn bijdragen bleven niet 

beperkt tot literatuur en poëzie alleen. Ook plastische kunstenaars als Albert Servaes of 

Paul Joostens werden besproken, en dit steeds op een militante toon.15 

In zijn eerste artikel omschreef hij zichzelf als de ‘kroniek-leverancier over de 

literaire beweging in België’, en meteen trok hij fel van leer.16 Hij presenteerde zich als 

een van de ‘ultra’s’. De nakende verschijning van het tijdschrift Sienjaal was naar zijn 

inschatting veruit het interessantste nieuwsfeit uit de Belgische culturele wereld van 

dat ogenblik. Sienjaal zou richtinggevend worden voor de volgende generatie. Op zich 

was dat niet zo een grote verdienste, schreef Jos Léonard, er viel in België immers 

weinig concurrentie te verwachten van andere initiatieven, ‘want er is zeer bitter weinig 

ekstrementiese letterkunde’.17 Waarom niet meer Belgische auteurs aan de literaire 

avant-garde deelnamen, was voor hem een raadsel. Enerzijds was er volgens Léonard 

voldoende artistiek talent aanwezig en anderzijds lag Vlaanderen (hij spreekt nu eens 

over Vlaanderen en dan weer over België) geogra�sch gezien op een kruispunt tussen 

landen die baanbrekend werk leverden op het gebied van literatuur en poëzie.  

Jos Léonard was er dus rotsvast van overtuigd dat Sienjaal synoniem zou worden 

voor Belgische avant-garde, het equivalent van wat De Stijl betekende in Nederland. In 

eigen land zou het de Brusselse tijdschriften 7Arts en Ça Ira! van de troon stoten, het 

dilettantistische niveau van Lumière overstijgen en de plaats innemen van Ruimte, het 

tijdschrift dat van alle Nederlandstalige kunsttijdschriften in België nog het meest 

genade vond in de ogen van Léonard. Ten voorlopige titel toch, want Ruimte 

beschouwde hij als een overgangstijdschrift, een wegbereider voor het compromisloze 

Sienjaal, ‘de eindelike revue die lijn zal weten te stellen, en alleen ope-staan voor 

zuivere logiese kunstprestasies o. a. De Stijl-groep, de Gleizes-kubisten, enz’.18 

Kort na het verschijnen van dit artikel werd echter al duidelijk dat het tijdschrift 

Sienjaal er nooit zou komen.19 Paul Van Ostaijen had wel al een prospectus laten 

                                                 
14 Titselaar, Het Getij 1916–1924, p. 13. 
Er waren ook de vaste rubrieken Brief uit Frankrijk van Renée Dunan, Brief uit Duitsland 
van dr. F. M. Hübner, Brief uit Spanje van J. Salvat Papasseit, Brief uit Italië van Mario 
Dessy, Brief uit Zuid Afrika van P. C. Schoonees en Revue der avant-garde van Theo Van 
Doesburg. 

15 Respectievelijk in: Jos Léonard, ‘Brief uit Vlaanderen [3]’, in: Het Getij, 6 (1921), nr. 5-6, 
p. 506-509; Léonard, ‘De intree van dada in Vlaanderen’, p. 57-58. 

16 Léonard, ‘Brief uit Vlaanderen [1]’, p. 97. 

17 Jos Léonard hanteerde de spelling-Kollewijn zoals die werd vastgelegd in: R. A. Kollewijn, 
Foeke Buitenrust Hettema en Jean Jacques Salverda de Grave, Nederlandse woordelijst 
volgens de beginselen van de Vereniging tot vereenvoudiging van onze schrijftaal, VII 
vols., Tjeenk Willink, Zwolle: 1903. 

18 Léonard, ‘Brief uit Vlaanderen [1]’, p. 98. 

19 Op 2 maart 1921 berichtte Paul Joostens aan Jos Léonard over een bijeenkomst bij Oscar 
Jespers waar werd beslist om zowel Sienjaal als Novy de�nitief op te doeken. Brief 7 in: 
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drukken met een omslagontwerp van Oscar Jespers en met een beginselverklaring die 

de ambitieuze de titel meekreeg: Sienjaal. In België het tijdschrift van de nieuwe 

kunst.20 Dit prospectus is het enige concrete overblijfsel van het project. Op de valreep 

verklaarden Paul Joostens en Jos Léonard dat ze de tekst niet konden onderschrijven. 

Maar het was niet alleen omwille van interne onenigheid en het onvermogen van de 

bond om een theoretische consensus te bereiken dat Sienjaal nooit van start is gegaan. 

Ook geldzorgen en een gebrek aan intekenaars hebben het ambitieuze project in de 

kiem gesmoord.21 Nochtans hadden de leden van de bond deze �nanciële hindernis 

voorzien. Daarom hadden ze Novy opgericht. 

Om aan het nodige startkapitaal voor Sienjaal te komen, probeerden de vier 

kunstenaars een publiek aan te spreken dat kon gemotiveerd worden om via Novy 

smaakvolle gebruiksobjecten bij hen te bestellen. Daartoe ontwierpen ze dus het 

tweetalige vouwblad dat hierboven werd besproken. Van de weinige juwelen die Oscar 

Jespers ontworpen heeft, vermoedt men dat ze vervaardigd werden in het kader van het 

project Novy, aangezien ze tot stand kwamen omstreeks 1920, het jaar waarin Novy 

werd opgericht.  

Over eventuele andere bestellingen, voor zover die er al geweest zijn, is niets 

bekend.22 Het enige wat, naast het vouwblad, uiteindelijk gerealiseerd werd met Novy is 

een eigen briefpapier, dat onder andere door Paul Joostens werd gebruikt.23 En ook 

hier is niet duidelijk wie de ontwerper was. 

                                                                                                                                               
Jean F. Buyck, Paul Joostens. De cruciale jaren. Brieven aan Jos Léonard. 1919–1925, 
[Pandora-Cahier, 2], Pandora, Antwerpen: 1995, p. 109. 

20 Paul Van Ostaijen en Gerrit Borgers, Verzameld werk IV. Proza. Besprekingen en 
beschouwingen, Bert Bakker, Amsterdam: 1977, p. 127-128. 
Het prospectus voor Sienjaal, dat verscheen in november 1920, en het omslagontwerp van 
Oscar Jespers werden gedrukt op groen papier. Borgers, Kroniek van Paul Van Ostaijen. 
1896–1928, p. 69. 
Er werden 800 exemplaren van gedrukt en verspreid. Reynebeau, Dichter in Berlijn, p. 171. 

21 Marc Reynebeau schrijft dat er ongeveer 24 inschrijvingen moeten geweest zijn waarvan 
de helft bestond uit familieleden, vrienden en buren. Reynebeau, Dichter in Berlijn, p. 171. 
Waarschijnlijk baseerde de auteur zich voor deze informatie op een brief van 28 januari 
1921 van Oscar Jespers aan Paul Van Ostaijen waarin inderdaad ongeveer 24 mensen 
worden genoemd. Brief 13 in: Boyens, De genesis van Bezette stad, p. 137. In deze brief gaf 
Oscar Jespers enkel een opsomming van de mensen die hij had weten te motiveren voor het 
tijdschrift. Welke inschrijvingen Paul Van Ostaijen nog aan deze lijst kon toevoegen, is niet 
bekend.  

22 Boyens, De genesis van Bezette stad, p. 47. 

23 Er bestaan twee ontwerpen voor briefpapier. Een eerste is puur typogra�sch en gezet in 
het lettertype �renze, een Amerikaans lettertype van Th. M. Cleland dat sinds 1910 door 
Lettergieterij Amsterdam werd uitgegeven. De eerste reeks van het Nederlandse 
kunsttijdschrift De Stijl (1917–1920) werd in dit lettertype gezet en het werd ook door Oscar 
Jespers opgemerkt. Deze suggereerde in een brief van voor 18 november 1920 aan Paul Van 
Ostaijen om dit lettertype te gebruiken voor de publicatie van zijn Bezette Stad omdat het 
‘moderner’ oogde dan het lettertype Elsevier. Brief 1 in: Ibid. p. 43. Paul Joostens beschikte 
ook over een tweede ontwerp briefpapier, gezet in hetzelfde lettertype, maar waarbij het 
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Ook Novy kende een heel korte levensduur en met het failliet van de vennootschap 

zagen Oscar Jespers en Paul Van Ostaijen hun baanbrekende tijdschrift de mist ingaan. 

Gaandeweg was er bij hen een wantrouwen gegroeid tegenover Paul Joostens en Jos 

Léonard. Meer en meer distantieerden Jespers en Van Ostaijen zich van Novy en 

uiteindelijk beschouwden ze alleen zichzelf als de enige trouwe verdedigers van 

Sienjaal. Op 12 januari 1921 schreef Oscar Jespers aan Paul van Ostaijen, die al van bij 

de aanvang vrij negatief en eerder opportunistisch tegenover het project had gestaan: 

‘Hoe komt het dat ik nooit iets hoor van u over Novy. Dat hangt vermoedelijk je keel uit. 

De mijne ook, maar begrijpt gij dat Novy Sienjaal moet recht houden’.24 Paul Joostens, 

die verslag uitbracht van de vergaderingen van de Bond aan Jos Léonard omdat die op 

dat moment in Roeselare verbleef, ergerde zich van zijn kant aan de verwaandheid van 

Oscar Jespers en Paul Van Ostaijen.25 

Hoewel het hele initiatief van Novy nauwelijks iets concreets heeft voortgebracht en 

het in eerste instantie een satellietproject was van het avant-garde tijdschrift Sienjaal, 

gaat er een interessante kunsthistorische betekenis achter schuil. Dit project kan 

namelijk beschouwd worden als een van de vroegste uitingen van de hernieuwde 

interesse voor toegepaste kunsten in het naoorlogse België. Wanneer men de 

begeleidende tekst van het vouwblad, die als een manifest kan begrepen worden,26 er 

nog eens op na leest, dan valt het op hoe een aantal verrassend vooruitstrevende 

gedachten al in de kiem aanwezig zijn.  

Of het nu hun eerste zorg was of niet, deze groep kunstenaars was er blijkbaar toch 

van doordrongen dat het in de handen lag van de kunstenaars om ‘het openbaar leven 

te verfraaien’ en het te bevoorraden met producten die zouden beantwoorden of 

aangepast zijn aan een nieuwe geïndustrialiseerde maatschappij. Hierbij werd 

uitdrukkelijk verwezen naar het buitenland, dat wat de toegepaste kunsten betrof al 

                                                                                                                                               
letterwoord NOVY is opgebouwd aan de hand van kleine vierkantjes. Brief 14 in: Buyck, 
Paul Joostens. De cruciale jaren. Brieven aan Jos Léonard, p. 132. 

24 Brief 11 in: Boyens, De genesis van Bezette stad, p. 118. 
In een brief van 2 maart 1921 deed Joostens verslag aan Léonard van het de�nitieve 
opdoeken van Sienjaal en Novy. Brief 7 in: Buyck, Paul Joostens. De cruciale jaren. Brieven 
aan Jos Léonard, p. 109. 

25 Net zoals Paul Van Ostaijen alles vernam in Berlijn via de brieven van Oscar Jespers, zo 
hield Paul Joostens Jos Léonard per brief op de hoogte van de vergaderingen bij Oscar 
Jespers over de toekomst van de kunstzaak Novy. Wanneer Van Ostaijen en Jespers ter 
sprake komen in de brieven van Joostens, is het steeds op een spottende en zelfs agressieve 
toon. Buyck, Paul Joostens. De cruciale jaren. Brieven aan Jos Léonard. 

26 In vergelijking met de doorsnee reclameslogan uit die tijd, heeft deze tekst geen puur 
commerciële klank. Een reclameboodschap bleef dikwijls beperkt tot de directe en 
fantasieloze zinsnede ‘is de beste!’, zoals het vers over Singers naaimasjien uit Paul Van 
Ostaijens Bezette Stad (Van Ostaijen, Paul, Bezette Stad, Bert Bakker, Den Haag: 1973 
[Sienjaal, 1921]) of de slagzin ‘De Standaard sigaar is de beste’ die voorkomt op een 
getekende advertentie van Jos Léonard voor de Standaard sigaar (A/186/001)  
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veel verder stond.27 Uit de zin ‘onze tijd eischt stijl in al de vertakkingen van handel en 

nijverheid’, is af te leiden dat ze met hun ontwerpen wilden ingaan op de eigentijdse 

economische realiteit en de nieuwe technische en industriële mogelijkheden.  

Het is niet bekend wie deze opmerkelijke tekst heeft opgesteld, maar er zijn tal van 

zaken die wijzen in de richting van Paul Joostens en Jos Léonard. Ze werden in die 

periode dikwijls in één adem genoemd en vormden een sterk tweemanschap binnen de 

Sienjaalgroep. In tegenstelling tot de gebroeders Jespers en Van Ostaijen bleven 

Joostens en Léonard ook nadien nog geboeid door de toegepaste kunsten. Paul 

Joostens liep nog enige tijd rond met het plan om samen met Léonard een gelijkaardig 

bureau voor toegepaste kunsten op te richten.28 Ook van deze samenwerking is niets in 

huis gekomen en Jos Léonard ging zijn eigen weg. 

1.3 Jos Léonard en zijn engagement voor Novy 

Alles bij elkaar genomen, lijkt het er op dat Jos Léonard zich nog het meest van 

allemaal bij het project Novy betrokken voelde. Hij was tegelijk voorzitter en 

woordvoerder van de vennootschap en hij was ook diegene die baron Frédéric Speth 

had aangeschreven met de belangrijke vraag om mecenas te willen worden van dit 

project.29 In zijn eerste brief aan de potentiële geldschieter schetste hij helder de 

situatie waarin de toenmalige jonge avant-gardekunstenaars zich bevonden en hij legde 

ook uit wat hun motivatie was om Novy op te richten: ‘Ten onzent bestaat noch ernstige 

groepeering, noch een stevig jong kunsttijdschrift, twee punten waar onze kunstenaars 

de grootste behoefte aan hebben en waarin voorzien dient te worden in den kortst 

mogelijken tijd. Doch zulke groepeering en tijdschrift zijn dan alleen mogelijk, daar op 

                                                 
27 Dat de kunstenaarsgroep zo goed op de hoogte was van wat er in het buitenland gebeurde, 
is onder andere ook te danken aan het feit dat ze een drukke briefwisseling onderhielden 
met Paul van Ostaijen die toen in Berlijn verbleef. 

28 Zie deel II, 1. 1. 

29 In het Antwerpse Letterenhuis worden in totaal drie brieven bewaard die Jos Léonard 
schreef in naam van Novy aan Frédéric Speth: SS 268/B2/197027/121 (6 september 1920); 
SS 268/B2/197027/122 (3 oktober 1920); SS 268/B2/197027/123 a-b (8 november 1920). 
Baron Frédéric Speth was geen onbekende in het Antwerpse artistieke milieu. Eerder had hij 
Floris Jespers �nancieel opgevangen, zoals blijkt uit hun briefwisseling die bewaard wordt 
in het Letterenhuis. Hun eerste (gedocumenteerde) contact dateert van 27 juli 1917. 
Antwerpen, Letterenhuis, SS 268/B2/197027/85. Fréderic Speth schonk ook een 
maandelijkse toelage aan de beeldhouwer Ernest Wijnants op een cruciaal moment in diens 
carrière. Roger Avermaete, Een eeuw Antwerps mecenaat. 1840–1940, Arcade, Brussel: 
1974, p. 108. 
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onze dagen meer als ooit de kunst ver verwijderd staat van het publiek en afzetgebied 

vinden utopie is’.30 

Jos Léonard was ervan overtuigd dat het volk moest ingelicht worden over de 

vernieuwingen in de kunst en dat het daarin ook begeleid en opgevoed diende te 

worden. Dat was ook de inzet van zijn voordracht ‘De Nieuwe richting in de 

Schilderkunst’ die hij in 1917 gaf in Mortsel.31 Met deze lezing wilde de jonge Jos 

Léonard, die toen amper 24 jaar was, zijn publiek introduceren in een wereld die hij 

zelf nog maar net had ontdekt. Hij liet zijn toehoorders kennis maken met een hele 

reeks stromingen, van het neo-impressionisme, het kubisme en het or�sme tot het 

futurisme. En hij was niet de enige avant-gardekunstenaar die een dergelijk initiatief 

nam. De meest spraakmakende voordracht die in België over moderne kunst werd 

gehouden is wellicht Klassiek-Barok-Modern door Theo Van Doesburg (1883–1931). 

Deze gedreven Nederlandse Stijlkunstenaar gaf zijn lezing op 13 februari 1920 in 

Antwerpen in het kader van het eerste internationaal congres voor Moderne Kunst.32 

Deze lezing werd nog datzelfde jaar in boekvorm uitgegeven bij De Sikkel, met een 

omslag die ontworpen was door Van Doesburg zelf (zie hoofdstuk 4, �guur 4.11).  

Het tijdstip waarop Jos Léonard zijn voordracht hield, is verrassend vroeg te 

noemen. In 1917 zat Antwerpen, zoals heel Vlaanderen trouwens, op artistiek vlak nog 

in een isolement vanwege de Eerste Wereldoorlog. Het was pas na de oorlog dat men in 

België aansluiting vond bij het Europese modernisme.33 Slechts in heel beperkte 

kringen, zoals in de Bond Zonder Gezegeld Papier, werd wel al volop gediscussieerd 

over het Franse kubisme, het Italiaanse futurisme of het Duitse expressionisme.  

Jos Léonard heeft dus de behoefte gevoeld om deze boodschap uit te dragen. Men zou 

het een typische reflex kunnen noemen van een kunstenaar die zichzelf tot de avant-

garde rekende.  

Uit de brief aan Frédéric Speth spreekt nog steeds diezelfde drijfveer: de kunst 

waarin hij geloofde wilde hij dichter bij het publiek brengen. Hij redeneerde dat dit 

ideaal slechts kon bereikt worden wanneer gelijkgestemde kunstenaars zich 

                                                 
30 Antwerpen, Letterenhuis, brief van Jos Léonard aan Frédéric Speth van 6 september 
1920: SS 268/B2/197027/121. 

31 De lezing van Jos Léonard ging door op zaterdag 3 februari 1917 en was de achtste in een 
reeks van ‘voordracht- en ontwikkelingsavonden’ die de Vlaamsche Kring van Mortsel 
organiseerde. Een schriftelijk (beknopt) verslag van deze voordracht werd opgenomen in: 
‘Een Voordracht over Moderne Schilderkunst’, in: Het Vlaamsche Nieuws, 1917, [7 
februari].  

32 De lezing werd gehouden in de Lutgardiszaal in Antwerpen. Eerder had Theo Van 
Doesburg deze lezing al uitgesproken op 18 februari 1919 voor Pictura Veluvensis in 
Renkum.  

33 Inge Henneman, ‘Brussel en Antwerpen, centra van de avant-garde. 1917–1925’, in: 
Moderne kunst in België 1900–1945, Robert Hoozee en Irene Smets (eds.), Mercatorfonds, 
Antwerpen: 1992, p. 95. 
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groepeerden en in een eigen tijdschrift hun stem konden laten horen. Wellicht gold ook 

hier als voorbeeld De Stijlbeweging, die sinds 1917 een eigen tijdschrift uitgaf waaraan 

Jos Léonard in zijn eerder besproken ‘Brief uit Vlaanderen’ refereerde.34 Maar 

kunstenaarsgroeperingen en tijdschriften waren niet genoeg, schreef hij aan Speth, het 

was nodig om eerst de toegepaste kunsten aan te pakken, want ‘daarnevens kunnen wij 

vaststellen dat in de toegepaste kunsten modernisatie best ingang vindt’.35 Meubelen, 

tapijten, verlichting of kledij staan nu eenmaal dichter bij het dagelijkse leven van de 

gewone mensen dan bijvoorbeeld een schilderij of een beeldhouwwerk. In vergelijking 

met de vrije kunsten zijn de toegepaste kunsten bijgevolg laagdrempelig te noemen.  

Opmerkelijk is dat in dit discours ook de drukkunst werd beschouwd als een 

belangrijk facet van het openbare leven dat dringend diende ‘gemoderniseerd’ te 

worden door de kunstenaars. Sterker nog, van alle toegepaste kunsten leek Jos Léonard 

vooral aan drukkunst te hebben gedacht, zoals blijkt uit de opsomming die hij geeft in 

zijn brief: ‘reklamen, ameublementen, versiering van vazen, boeken, agenda’s, 

drukkersmotieven’.36 Vier van de zes opgesomde voorbeelden betreffen ‘printed 

matter’. Ook in de tekst op het vouwblad kreeg drukwerk opvallend veel aandacht. De 

‘vignetten, monogrammen, kunstplakkaten, etiketten, zegels, illustraties en reklamen 

voor handel en nijverheid’ maken deel uit van de categorie ‘Reklaam’. De 

‘kunstkatalogen’ die vermeld worden onder de categorie ‘Moden’ zijn uiteindelijk ook 

drukwerk.  

Tot slot verzekerde Jos Léonard zijn potentiële geldschieter dat ‘eene zaak van 

toegepaste kunsten te Antwerpen alle kans van slagen heeft, speciaal 1. daar er 

afzetgebied in overvloed is en geene konkurentie bestaat 2. daar wij alle werk zouden 

aannemen’. Die combinatie van pragmatiek en idealisme klinkt door in al de brieven 

die Jos Léonard aan Frédéric Speth schreef in verband met Novy en is nadien ook terug 

te vinden in de tekst van het gedrukte vouwblad.  

Concreet werd aan Frédéric Speth tienduizend frank gevraagd, een startkapitaal 

waarmee de groep van plan was reclame te maken, de eerste opdrachten op te starten 

en een ruimte te huren, ‘eene centrale van waaruit de werkzaamheid kan uitgaan, en 

waarheen het cliënteel zich te wenden heeft en dat absoluut moet bestaan uit een 

beneden-voorplaats met vitrien’.37 De Antwerpse mecenas is op al hun voorstellen 

                                                 
34 Het eerste nummer van de eerste jaargang van De Stijl verscheen in oktober 1917. 

35 Antwerpen, Letterenhuis, brief van Jos Léonard aan Frédéric Speth van 6 september 
1920: SS 268/B2/197027/121. 

36 Idem. 

37 In de statuten in bijlage van de brief van Jos Léonard van 6 september aan Frédéric Speth 
werd voorlopig het adres van Oskar Jespers opgegeven: Boisotstraat 25, Antwerpen. Het is 
ook op dit adres dat het secretariaat van Novy gevestigd was volgens het vouwblad van Novy 
(A/000/019). 
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ingegaan, ook op het voorstel om een selectie van hun kunstwerken als borg te 

aanvaarden.38 

1.4 Edward Léonard, de inspirerende oudere broer 

Uit het artikel zes van de statuten van Novy, waarvan Jos Léonard een afschrift zond 

aan Frédéric Speth, zou men kunnen afleiden dat de groep kunstenaars groter was dan 

de vier genoemde. Ook Edward Léonard, Jan Albert Goris en Réné Victor werden 

namelijk als vijfde, zesde en zevende lid opgegeven. In een postscriptum geeft Jos 

Léonard een woordje uitleg en schrijft dat ‘wij 7 inschrijvers behoefden voor eene 

samenw. maatsch. waarop geen stichtingskosten vallen.’39 Hoewel Jos Léonard 

beweerde dat deze leden pro forma weinig uitstaans hadden met de kunstzaak Novy, 

waren het ook geen toevallige voorbijgangers. Het is interessant om in deze context de 

�guur van Edward Léonard onder de loep te nemen. 

In het leven van Jos Léonard speelde zijn oudere broer, die hem 23 jaar overleefde, 

geen onbelangrijke rol. De carrière van zijn jongere broer leek Edward Léonard nauw 

aan het hart te liggen. Hij was zelfs erg begaan met de wijze waarop deze zou herinnerd 

worden. Zo is het aan Edward te danken dat een aanzienlijk deel van het oeuvre van Jos 

Léonard in de collectie van het Antwerpse Prentenkabinet terecht is gekomen. Ook de 

eerste (en meest volledige) biogra�e van Jos Léonard is van de hand van zijn broer 

Edward.40  

Bij alles wat Jos Léonard in zijn leven heeft ondernomen, lijkt zijn broer vaak in de 

buurt te zijn geweest, soms op de achtergrond, dan weer heel aanwezig. Zo waren beide 

broers Léonard actief betrokken bij de ‘Kring Moderne Kunst’. Deze werd opgericht 

door Jozef Peeters (1895–1960) op 14 september 1918 en de (kunst)historische waarde 

ervan wordt in de literatuur even hoog geschat als die van de Bond Zonder Gezegeld 

Papier.41 Jos Léonard was van bij de stichting als raadslid bij de Kring betrokken en 

nam als exposant deel aan de twee spraakmakende tentoonstellingen. Zijn broer, de 

                                                 
38 Dit blijkt uit de brief die Jos Léonard stuurde aan Frédéric Speth op 3 oktober 1920: 
Antwerpen, Letterenhuis, SS 268/B2/197027/122. 

39 Deze drie pro forma leden hadden ook beduidend minder grote aandelen: respectievelijk 
500, 100 en 100 Belgische frank tegenover 2400 frank van Floris Jespers, 2500 frank van 
Oscar Jespers, 2400 frank van Paul Joostens en 2000 frank van Jos Léonard. 

40 Antwerpen, Letterenhuis, L4303: Edward Léonard, Léonard, Jozef, Gustaaf, Maria 
[biogra�e van Jos Léonard], s. d. 

41 Mogelijk ontstond de Kring Moderne Kunst naar het voorbeeld van de Moderne 
Kunstkring te Amsterdam, een kunstenaarsvereniging die sinds 1911 jaarlijks een 
tentoonstelling organiseerde. Op deze tentoonstellingen werd werk van de Parijse kubisme 
getoond en Piet Mondriaan nam regelmatig deel aan deze ‘salons’. Michael White, De Stijl 
and Dutch Modernism, Manchester University Press, Manchester: 2003, p. 142-143.  
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architect Edward Léonard, had samen met Huib Hoste en Jozef Peeters het eerste 

congres van de Kring Moderne Kunst georganiseerd en trad er ook op als spreker.42  

Van een aantal professionele contacten, zoals die met de �rma Gevaert, waarvoor 

Jos Léonard als gra�sch ontwerper enkele interessante opdrachten mocht uitvoeren, is 

bekend dat ze via tussenkomst van zijn broer Edward tot stand waren gekomen.43 Soms 

doet de manier waarop Edward Léonard als tussenpersoon optrad, denken aan de rol 

die Stan Van Ostaijen vervulde voor zijn jongere broer Paul. En Edward zorgde niet 

enkel voor zijn broer, maar ook voor diens kunstenaarsvrienden. Zo trachtte hij, via de 

gezaghebbende kunsthistoricus Jozef Muls, de dochter van Lieven Gevaert te motiveren 

om kunstwerken aan te kopen van Paul Joostens op het ogenblik dat de kunstenaar in 

grote �nanciële moeilijkheden zat.44 Bij de oprichting van Novy stelde Edward zich 

opnieuw heel welwillend op en verleende blijkbaar probleemloos zijn medewerking.  

Bij nader toezien is het aandeel van Edward Léonard in de geschiedenis van Novy 

toch veel groter geweest dan zijn ondersteunend lidmaatschap laat vermoeden. Op een 

indirecte en quasi onzichtbare manier lagen sommige opvattingen en overtuigingen van 

Edward Léonard mee aan de basis van de ideologische onderbouw van Novy. De 

krachtlijnen in de stichtingstekst van Novy lijken zelfs een aantal van zijn stellingen te 

herhalen die hij reeds in 1917 had geformuleerd in een artikelenreeks in Het Vlaamsche 

Nieuwsch.45 Wanneer men focust op de ambitieuze plannen die Novy had in verband 

met drukwerk, doemt er een interessante parallel op met de inhoud van deze 

artikelenreeks.  

In het eerste van de vier artikels werd de toon al gezet: Edward Léonard ging er a 

priori van uit dat drukkunst wel degelijk een kunst was, ondanks het feit dat daar nog 

maar weinig van te merken was in het toenmalige Vlaamse drukwerk. Hij vond dat het 

vak van de drukker was ‘ontaard in een heel vulgairen stiel’.46 Redding verwachtte hij 

                                                 
42 Jozef Peeters, de oprichter van de Kring Moderne Kunst, kende Edward Léonard van 
tijdens zijn opleiding aan de Antwerpse Academie. Flor Bex, Jozef Peeters (1895–1960), 
tent.cat., ICC / Esco Books, Antwerpen: 1978, p. 15. 

43 Edward Léonard werkte vanaf 1915 voor het fotogra�sche bedrijf Gevaert in Mortsel. 
Sinds 1930 was hij de eerste afdelingsleider van de toenmalige afdeling reclame en oefende 
deze functie uit tot aan zijn pensioen op 1 mei 1955. Mortsel, Lieven Gevaertarchief / 
Historisch Archief Agfa-Gevaert n.v., personeelsdossier Edward Léonard; Erik Vandewalle 
en Luc Vandeweyer, ‘Edward Léonard’, in: Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 
Lannoo, Tielt: 1998, p. 1842. 

44 Antwerpen, Letterenhuis, brief van 23 november 1912 van Edward Léonard aan Jozef 
Muls: L4299/43799/321. 

45 Edward Léonard, ‘Iets over Drukkunst’, in: Het Vlaamsche Nieuws, 1917, [15 september]; 
Edward Léonard, ‘Nog iets over Drukkunst’, in: Het Vlaamsche Nieuws, 1917, [22 
september]; Edward Léonard, ‘Drukkunst en Vlaamsch Leven, een kritiek’, in: Het 
Vlaamsche Nieuws, 1917, [8 december]; Edward Léonard, ‘Nog iets over drukkunst en 
‘Vlaamsch Leven’, een kritiek’, in: Het Vlaamsche Nieuws, 1917, [15 december]. Deze 
krantenartikels worden bewaard in Antwerpen, Letterenhuis, L 4299. 

46 Léonard, ‘Iets over Drukkunst’. 
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vanuit het jonge kunstenaarsmilieu, zoals op dat ogenblik in het buitenland al aan het 

gebeuren was, maar ‘de krachtdadige nieuwere kunstbeweging is hier nog lang niet 

doorgedrongen,’ stelde hij vast. Hij hoopte dat er in de wereld van de drukkunst een 

nieuwe wind zou gaan waaien en dat er naar analogie met wat in de beeldende kunsten 

was gebeurd, schoon schip zou gemaakt worden met de achterhaalde opvattingen en de 

verouderde werkmethodes van het drukkersbedrijf.  

In de tweede bijdrage, die een week later verscheen, poneerde hij dat alle drukwerk 

aandacht verdiende, niet alleen het boek of het af�che, maar ook de ‘reklamen-druk’.47 

Onder deze term verstond hij zowel de vormgeving van advertenties als van kranten en 

tijdschriften. Ook hier constateerde Edward Léonard dat de kwaliteit tot een historisch 

laag niveau was gedaald en hij herhaalde zijn stelling dat alleen redding kon gebracht 

worden door de kunstenaars. Hij verwachtte zelfs dat de radicale nieuwe 

kunststromingen dit soort van ‘reklamen-druk’ als eerste zouden aanpakken, omdat het 

technisch veel toegankelijker was en bovendien meer artistieke vrijheid toeliet. ‘Een 

haast onbewerkt arbeidsveld ligt hier open,’ constateerde hij niet zonder enthousiasme, 

maar ‘experimenten zijn noodig en zullen tot goede uitslagen leiden’.48  

Zowel in de intentieverklaring van Novy als in deze artikelreeks werd dus de rol van 

de kunstenaar gede�nieerd, of beter geherde�nieerd: na de vernielingen van de Eerste 

Wereldoorlog was het de taak van de kunstenaar ‘het openbaar leven te verfraaien’. Uit 

deze teksten valt bovendien op te maken dat er dringend iets moest gebeuren, want 

‘onze tijd eischt stijl’.  

Woorden als ‘verfraaien’, ‘stijl’ of ‘smaakvol’ die Edward Léonard veelvuldig 

gebruikte, hadden toen nog niet die bijklank van oppervlakkigheid die ze vandaag 

hebben. In hun context krijgen deze woorden een maatschappelijke connotatie, soms 

op het randje van het paternalistische. Edward Léonard schreef letterlijk: ‘Het doel is 

uiteindelijk om het schoonheidsgevoel bij ons volk te versterken’.49 Hij wilde vooral de 

culturele sector wakker schudden en in zijn kritiek viseerde hij onder andere af�ches 

van instellingen zoals de opera of het theater, omdat zij ‘voorname uitingen zijn van ons 

kultuurleven’. Ook de Vlaamse kunsttijdschriften wees hij op hun verantwoordelijkheid 

want, zo argumenteerde Edward Léonard, ‘zij stellen in een klaar licht, hoe ten 

huidigen dage de drukkunst in ‘t geheel niet de kultuuropgave vervult welke de hare is.’ 

Drukwerk was in dit pre-elektronische tijdperk nog steeds het belangrijkste 

communicatiemiddel, zeker wat cultuur betrof. Edward Léonard schaalde ook daarom 

het drukwerk hoog in, het was uiteindelijk de voornaamste vorm waarin cultuur werd 

gecommuniceerd naar het volk. De opvoedende rol en het maatschappelijke belang van 

                                                 
47 Léonard, ‘Nog iets over Drukkunst’. 

48 Idem. 

49 Léonard, ‘Nog iets over Drukkunst en ‘Vlaamsch Leven’, een kritiek’. 
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kwaliteitsvol drukwerk waren bijgevolg te vergelijken met die van de lezingen, 

theatervoorstellingen of kunsttijdschriften zelf.  

Om heel deze redenering kracht bij te zetten, verwees Edward Léonard naar het 

buitenland dat op dit vlak veel beter scoorde, een argument dat ook in de tekst van 

Novy terug te vinden is. Zonder te preciseren welke buitenlandse experimenten ze 

concreet voor ogen hadden, moest uit hun brochure blijken dat de kunstenaars van 

Novy op de hoogte waren van de nieuwe status van de toegepaste kunsten elders in 

Europa. Vermoedelijk dachten ze aan Duitsland en Nederland en in hun tekst klinkt de 

ambitie door om dit internationale niveau te evenaren. Eenzelfde competitieve houding 

vindt men ook terug in het genoemde artikel van Edward Léonard: ‘We moeten ons 

toonen op de hoogte te zijn van de stroomingen van onzen tijd’. 

Het lijkt er dus sterk op dat Edward bij het project Novy niet alleen maar stroman 

speelde om zijn broer Jos uit de nood te helpen, maar dat hij ook een wegbereider was 

en een gids. Het minste wat men kan zeggen is dat beide broers op dezelfde golflengte 

zaten. Hoe kon het ook anders? Twee artistiek georiënteerde mannen, met eenzelfde 

achtergrond, moeten heel wat van elkaar geleerd hebben, niet alleen door informatie uit 

te wisselen, maar ook door met elkaar in discussie te gaan. Dat de oudste daarin 

dikwijls het voortouw zal genomen hebben, is haast onvermijdelijk.  

Hoe dicht ze elkaar soms naderden mag blijken uit het volgende. In zijn eerste 

artikel in Het Vlaamsche Nieuwsch besprak Edward Léonard uitgebreid de vormgeving 

van het flamingantenweekblad Ons Volk Ontwaakt.50 Hij voerde dit voorbeeld aan als 

pars pro toto om de erbarmelijke kwaliteit van het Vlaamse drukwerk te illustreren en 

om zijn ongenoegen hierover te ventileren. ‘Het ontbreken van alle inbeeldingskracht, 

de magerheid van voorstelling, het gebrek aan teekenaarstalent, de miskenning van alle 

gra�sche middelen zijn vereenigd op de hoofding van het blad Ons Volk Ontwaakt’, 

schreef hij. Wellicht richtte Edward Léonard zijn pijlen op de hoofding van het eerste 

titelblad (�guur 1.5).  

Elk nummer van dit weekblad beschikte namelijk over twee opeenvolgende 

titelbladen, waarbij het buitenste als een soort omslag dienst deed. De bombastische 

typogra�e van de titel op het buitenste blad in combinatie met de overdadige 

advertenties in verschillende lettertypes, vergezeld van tekeningen in allerlei stijlen, 

leveren inderdaad een heel chaotisch beeld op.51 Maar waarom maakte hij uitgerekend 

een stilistische doorlichting van Ons Volk Ontwaakt terwijl er tal van voorbeelden te 

                                                 
50 Idem. 

51 Men kan aannemen dat het tweede titelblad van Ons Volk Ontwaakt, zoals het net voor de 
Eerste Wereldoorlog verscheen, minder aanleiding gaf tot ergernis aangezien dit veel 
soberder was. Het bestond enkel uit een getekende hoofding, vaak in combinatie met een 
foto. De man die verantwoordelijk was voor deze titelpagina was de Turnhoutse gra�cus 
Jozef Paul Verrees (1889–1942). Gaston Durnez, De Standaard. Het levensverhaal van een 
Vlaamse krant van 1948 tot de VUM, Lannoo, Tielt: 1993, p. 32.  
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noemen waren die nog een schrijnender bewijs van zijn gelijk konden geven? Zoals Het 

Vlaamsche Nieuws bijvoorbeeld, het dagblad waarin zijn teksten zelf werden 

gepubliceerd. Hiermee vergeleken is Ons Volk Ontwaakt, een weekblad dat zich, eens 

de ‘gruwel’ van de titelpagina is omgeslagen, presenteert als een degelijk tijdschrift met 

een sobere opmaak, grosso modo zoals Edward Léonard het zelf graag wilde.  

 
 
�guur 1.5 Ons Volk Ontwaakt [1911]–[1914]: eerste titelblad 

Met zijn kritiek op de vormgeving van Ons Volk Ontwaakt hoopte Edward Léonard 

waarschijnlijk dat hij de redactie gevoelig kon maken voor dit onderwerp. Toeval of 

niet, maar vlak na de Eerste Wereldoorlog zou zijn broer Jos bij Ons Volk Ontwaakt 

een vaste opdracht krijgen. De functie die hij er bekleedde zou men vandaag 

omschrijven als ‘gra�sch ontwerper’.52 Had Edward bij het schrijven van zijn artikel zijn 

broer Jos al in gedachten als de kunstenaar die het blad van een verzorgd uiterlijk 

                                                 
52 Jos Léonard wordt terecht ‘de eerste lay-out man’ van De Standaard genoemd in: G.D., 
‘Baanbreker van de moderne kunst in Vlaanderen, Antwerps Prentenkabinet herdenkt Jos 
Léonard’, in: De Standaard, 1981, [4 april]. 
In catalogus D (Gra�sche bijdragen in tijdschriften) zijn alle illustraties en gedecoreerde 
titels opgenomen die kunnen toegeschreven worden aan Jos Léonard (van 
D/OnsVolkOntwaakt/1 tot D/OnsVolkOntwaakt/5). De toeschrijving gebeurde op basis van 
een sterke stilistische overeenkomst met een aantal van zijn vroege ontwerpen, bijvoorbeeld 
het omslagontwerp voor: Willem Meyboom, Laatslaapstertje, Standaard (uitg.), Bushmann 
(druk), Brussel, 1919 (B/1919/Meybo) en penteningen voor: Ernest Claes, De Witte, 
[Vlaamsche Bibliotheek, 5], Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, Amsterdam: 
1920 (B/1920/Claes). 
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moest voorzien? Die mogelijkheid bestaat zeker, maar uiteindelijk kan het ook puur 

toeval geweest zijn dat Jos Léonard nauwelijks twee jaar later met die taak werd belast. 

De Vlaamse vijver waarin gevist werd, was tenslotte niet zo groot. Ons Volk Ontwaakt 

staat trouwens bekend als een belangrijke wegbereider van De Standaard.53 Door te 

werken voor Ons Volk Ontwaakt en later voor de Vlaamse krant De Standaard, kon  

Jos Léonard zich tezelfdertijd inzetten voor dat ander ideaal dat nauw verwant was  

aan zijn artistieke ideaal als Vlaamse avant-garde kunstenaar, namelijk dat van de 

Vlaamse strijd.  

1.5 Nijverheidskunst, een nieuwe eenheid tussen kunst en techniek 

In zijn lezing ‘Over nijverheidskunst’ op het tweede congres voor Moderne Kunst in 

1920 lijkt het wel alsof Edward Léonard een update maakte van zijn stellingen uit 

1917.54 Ook hier hield hij een pleidooi voor ‘Schoonheid in gebruiksvoorwerpen, die 

door kunstenaars ontworpen hoeven te worden.’ Nog steeds was hij er van overtuigd 

dat die schoonheid rechtstreeks kon bijdragen aan het welzijn van het volk: ‘Nieuw 

sociaal bewustzijn stelt eischen van meer geluk en meer schoonheid voor de massa.’ 

Maar hij voegde er een uitermate moderne visie aan toe door de ‘technologische 

ontwikkelingen’ centraal te stellen in zijn lezing. In een samenleving die door 

technologische vooruitgang werd gekenmerkt, zo redeneerde Edward Léonard, had 

kunst een nieuwe opgave gekregen en moest een verbond sluiten met de nijverheid. 

‘Verbonden zullen nijverheid en kunst ons uit den hedendaagschen warboel redden.’  

Het nieuwe verbond tussen kunst en nijverheid was een belangrijke krachtlijn van 

deze lezing. In de ‘leidraad’ werd deze samengevat met volgende woordspeling: 

‘Overgang van kunstnijverheid = hoofdzakelijk handenarbeid, naar nijverheidskunst = 

hoofdzakelijk machine-arbeid [originele cursivering].’ Edward Léonard voorspelde dat 

kunstobjecten in de toekomst niet langer met de hand maar wel met de machine 

zouden geproduceerd worden. Dit veronderstelde dat de kunst en de kunstenaar, die 

nog steeds de rol als scheppende geest op zich nam, een ‘aangepaste vorm’ moest 

vinden. Deze nieuwe schoonheid, zo voorspelde hij, zou de schoonheid zijn van het 
                                                 
53 In 1918 verscheen De Standaard voor de eerste keer, vier jaar nadat de gelijknamige 
naamloze vennootschap was opgericht. Gaston Durnez schreef over de lange en moeilijke 
voorgeschiedenis van de krant en beschouwde het weekblad Ons Volk Ontwaakt als een van 
de voorlopers van De Standaard omdat het eenzelfde ideologische drijfveer had. Durnez, De 
Standaard. Het levensverhaal van een Vlaamse krant van 1948 tot de VUM, p. 11-39; 
Gaston Durnez, ‘De Standaard’, in: Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 
Lannoo, Tielt: 1998, p. 2840-2851. 

54 Van deze lezing is geen volledig uitgeschreven tekst bewaard, enkel een samenvatting. 
Edward Léonard, ‘Over Nijverheidskunst. Leidraad der lezing’, in: Kongres van Moderne 
Kunst te Antwerpen op 10 en 11 Oktober 1920 in de ‘Beethovenzaal’, De Bomstraat, 11. 
Korte Inhoud der Lezingen, Kring Moderne Kunst, Antwerpen: 1920, z.p. 
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karakteristieke, ‘in tegenstelling met de schoonheid van het sierlijke’. Het ‘sieraad’  

werd verworpen, de ‘constructievorm’ was nu het uitgangspunt. Samengevat stelde  

hij dat kunstenaars op zoek moesten gaan naar een ‘doeltreffenden vorm voor  

machine-voortbrengselen’. En zoals van de kunstenaars werd verwacht dat ze  

zich zouden inspannen voor de nijverheid–wat uiteindelijk ook ‘het volk’ zou ten  

goede komen–zo konden de nijveraars op hun beurt iets betekenen voor de 

kunstenaars ‘door hun reklamen, verpakkingen en gefabriceerde artikelen door 

kunstenaars te laten ontwerpen’.  

Van veel van de ideeën die Edward Léonard uitwerkte in zijn lezing op het tweede 

congres voor Moderne Kunst, zijn parallellen terug te vinden in de beginselverklaring 

van Novy. Beide teksten dateren van oktober 1920. De kunstenaars van Novy richtten 

zich ook tot handelaars en nijveraars en ze garandeerden hun potentiële klanten 

‘voordelig en smaakvol werk te leveren’. Dat het smaakvol zou zijn, kwam ‘door de 

verzekerde medewerking van de voornaamste kunstenaars’. En ‘door produktie op 

groote schaal’ en door ‘normalisatie’ zouden deze kunstvoorwerpen volgens Edward 

Léonard bovendien op een goedkope manier kunnen geproduceerd worden. 

Het discours van Edward Léonard toont aan dat op verschillende plaatsen in Europa 

dezelfde ideeën leefden en gelijkaardige conclusies werden getrokken. Zo is er een 

opmerkelijke overeenkomst met ‘Das realistische Manifest’ dat Naum Gabo en Nathan 

Pevsner in 1920 in Moskou schreven. Het manifest vertrok vanuit de dringende 

noodzaak om een nieuwe omgeving te scheppen, door de kunst te integreren in het 

leven. Zij kozen voor de toegepaste kunst, waaronder in de eerste plaats architectuur 

werd verstaan.55  

Als architect die zich in de kunst- en architectuurtijdschriften van België ook als 

theoreticus en criticus liet opmerken, was Edward Léonard wellicht ook op de hoogte 

van de activiteiten en de werk�loso�e van de Deutsche Werkbund. De oprichters van 

deze Münchense organisatie van architecten en ontwerpers, waaronder Peter Behrens 

(1868–1940) en Josef Hoffmann (1870–1956), streefden er al sinds 1907 naar om 

kwaliteits- en smaakvolle gebruiksartikelen op de markt te brengen. De machine die 

door hun grote voorgangers van de Arts and Crafts Movement nog als de bron van alle 

kwaad werd bestempeld, schrikte hen niet meer af. De machine werd ingeschakeld en 

zelfs als vertrekpunt beschouwd van hun ontwerpstrategieën.56 

Ook aan het Duitse Bauhaus kwam de directeur Gropius, bijgestaan door steeds 

meer docenten intra en extra muros, tot het inzicht dat de utopie om kunst en ambacht 

te verenigen achterhaald was. Dit oude ideaal, dat de school sinds de oprichting in 1919 

                                                 
55 Ulrich Conrads, Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts, 
[Bauwelt Fundamente, 1], Ullstein, Berlin: 1964, p. 53. 

56 Kenneth Frampton, Moderne architectuur, een kritische geschiedenis, [SUN-
architectuur], SUN, Nijmegen: 2001, p. 136-144. 
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nastreefde, werd onder invloed van een totaal veranderde en gemoderniseerde wereld 

in 1923 omgebogen naar een nieuw toekomstbeeld. De slagzin waarmee Gropius zijn 

school de twintigste eeuw inloodste luidde: ‘kunst en techniek, een nieuwe eenheid’.  

Op de spraakmakende tentoonstelling in 1923, waar weinig tot niets meer aan de 

vroege expressionistische periode herinnerde, werden geen luxueuze kunstproducten 

getoond maar rudimentaire, smaakvolle voorwerpen en woninginrichtingen. Door 

gebruik te maken van massaproductie konden die ontwerpen ook goedkoop en dus 

democratisch geproduceerd en verkocht worden. Op die manier hoopte men niet alleen 

een groot publiek te bereiken, maar ook potentiële opdrachtgevers aan te trekken 

vanuit de industrie.57 

Het wordt duidelijk dat de hernieuwde belangstelling voor de toegepaste kunsten in 

België moet gekaderd worden in een breder verhaal, dat van de opbouw van een nieuwe 

naoorlogse wereld in het algemeen en dat van de wederopbouw van België in het 

bijzonder. Dit ideaal, dat een nieuwe maatschappelijke rol impliceerde voor de 

kunstenaar, leefde vooral bij architecten.58 Van alle kunstenaars voelden de architecten 

zich het meest aangesproken om hun positie in de maatschappij in vraag te stellen. 

Letterlijk staande op het puin van een oude wereld waren ze bereid hun rol als 

scheppende kunstenaars te herde�niëren. Edward Léonard bevond zich in het 

brandpunt van deze discussies. Als redacteur van het tijdschrift La Cité, ontmoette hij 

tal van vooraanstaande architecten die na hun ballingschap in het buitenland naar 

België waren teruggekeerd, het hoofd vol nieuwe ideeën.59 Louis Van der Swaelmen 

(1883–1929) kwam terug uit Nederland, waar hij Hendrik Petrus Berlage en Pierre 

Cuypers had ontmoet. Edward Léonard onderhield ook contacten met Huib Hoste 

(1881–1957), die tijdens zijn verblijf in het Noorden onder de invloed van De Stijl was 

gekomen. Hij maakte kennis met Raphaël Verwilghen, die terug kwam uit Groot-

Brittannië waar hij het moderne principe van de tuinwijken had leren kennen. Toen 

Verwilghen samen met Van der Swaelmen in 1919 La Cité oprichtte werd Edward 

Léonard een medewerker van het eerste uur. ‘Dit maandblad zou een cruciale rol spelen 

in de evolutie van de Moderne Beweging in België’, zegt Anne van Loo.60 La Cité 

                                                 
57 Magdalena Droste, Bauhaus 1919–1933, Benedikt Taschen / Bauhaus-archief, Keulen: 
1990, p. 52-118. 

58 Anne Van Loo, ‘De vele gezichten van het modernisme. 1914–1945’, in: Repertorium van 
de Architectuur in België 1830 tot heden, Mercatorfonds, Antwerpen: 2003, p. 50. 

59 La Cité (juli 1919–1933) was de voortzetting van Tekhné (1911–1913) en Art et Technique 
(1913–1914) en stond onder leiding van Raphaël Verwilghen en Fernand Bodson. Huib 
Hoste, Raymond Moenaert en Louis Van der Swaelmen waren vaste medewerkers. Het 
bijvoegsel ‘Tehkné’ bevatte technische gegevens, kalenders en berichtgevingen over 
nationale en internationale evenementen. Van 1911 tot 1913 bestond het autonoom onder 
leiding van Fernand Bodson. Emiel Bergen, ‘De weerklank van het Bauhaus in de Belgische 
tijdschriften’, in: Bauhaus, ICSAC-Cahier, 6-7, ICSAC, Brussel: 1987, p. 340. 

60 Van Loo, ‘De vele gezichten van het modernisme. 1914–1945’, p. 51. 
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publiceerde geschriften Henry Van de Velde (1863–1957) en bracht ook buitenlandse 

bijdragen van ondermeer Theo van Doesburg, Jacobus Johannes Pieter Oud (1890–

1963) en Elie Faure (1873–1937).  

Toch vindt men Edward Léonard niet altijd in het kamp van de meest progressieve 

architecten. In 1921 werd hij redactiesecretaris van De Bouwgids, een maandblad met 

een inhoudelijk vrij traditionalistisch pro�el dat eerder afwijzend stond tegenover de 

avant-garde van de jaren 1920. Het had vooral veel aandacht voor regionale 

architectuurtradities en voor individuele woningbouw met veel comfort en 

huiselijkheid.61  

Edward Léonard publiceerde niet alleen over de wederopbouw, maar greep de 

heropbouw van zijn land aan als een gelegenheid om zijn ideeën over een nieuwe 

architectuur te formuleren. Deze ideeën zijn ook terug te vinden in zijn boek Voor ‘s 

Lands Wederopbouw. Korte opstellen over bouwkunst, een publicatie waarvoor hij in 

Ruimte werd gefeliciteerd door Huib Hoste.62 De omslag en de titelpagina werden 

getekend door zijn broer Jos Léonard.63 

1.6 Hoezo, prerafaëlitisch? Anachronismen in het oeuvre van Jos Léonard 

Hoe goed geargumenteerd en actueel de redeneringen van Edward en Jos Léonard ook 

mogen geweest zijn, ze hebben niet onmiddellijk geleid tot de productie van 

hoogstaande moderne gebruiksvoorwerpen, laat staan tot kwaliteitsvol eigentijds 

drukwerk. Het ziet er naar uit dat ze theoretisch wel wisten waar ze naartoe wilden, 

maar dat ze voor de concrete invulling zich niet konden richten op geschikte 

voorbeelden. Tussen droom en daad gaapte in 1920 nog een immense kloof. Het is zelfs 

zo dat de vormgeving van het vouwblad van Novy ronduit ouderwets was voor die tijd. 

Ook de tekeningen die Jos Léonard er in liet afdrukken, zijn binnen zijn eigen oeuvre 

bijna anachronistisch te noemen. Men kan zich de vraag stellen waarom Jos Léonard 

koos voor een stijl die herinnerde aan een voorbije tijd op een ogenblik dat hij in zijn 

vrij werk volop aan het experimenteren was met futurisme, kubisme en abstracte kunst. 

                                                 
61 Luc Verpoest, ‘De Bouwgids’, in: Repertorium van de architectuur in België, van 1830 tot 
heden, Anne Van Loo (ed.), Mercatorfonds, Antwerpen: 2003, p. 171-172. 

62 Edward Léonard, Voor ‘s lands wederopbouw. Korte opstellen over bouwkunst, 
[Vlaamsche bibliotheek, 4], Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam: 
1920; Huib Hoste, ‘Voor ‘s lands wederopbouw. Door Edw. Léonard’, in: Ruimte, 1 (1920), 
nr. 10-11-12, p. 138-139. 

63 Zie catalogus: B/1920/Léona. 
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De vele zelfstandige tekeningen en gouaches die hij naliet uit diezelfde tijd lijken wel 

door iemand anders te zijn gemaakt.64  

Het is alsof hij, eens hij bewust geen vrij werk maakte maar met functionele gra�ek 

bezig was, terugviel op een stijl die in de toegepaste kunsten van vóór de oorlog nog als 

modern kon gelden. De tekenstijl die hij in het vouwblad hanteerde is heel donker en 

zwaar, ondanks het feit dat het lijnenspel op zich fragiel en geraf�neerd kan genoemd 

worden. De composities ademen nog de sfeer van de late art nouveau. Paul Van 

Ostaijen, die zich al van bij het begin weinig enthousiast had getoond voor het project 

Novy, moet de tekeningen ooit ‘prerafaëlitisch’ hebben genoemd. Ten minste, dat kan 

afgeleid worden uit een zinsnede in een brief van Oscar Jespers aan Van Ostaijen: 

‘Welke vignetten bedoelt gij in Novy, prearafaëlitisch?’65 Waarschijnlijk had Van 

Ostaijen het op de tekeningen van Jos Léonard gemunt, want de dichter had zich eerder 

ook al negatief uitgelaten over illustraties die Léonard in 1916, waarschijnlijk op eigen 

initiatief, had gemaakt voor de debuutbundel Music-Hall.66 Paul Van Ostaijen vond ze 

echter ‘niet modern genoeg’ en ook Geert Buelens omschrijft ze als licht gedateerde 

gestileerde Jugendstil-illustraties.67  

Anno 1920 mag de term ‘prerafaëlitisch’ dan wel als een belediging hebben 

geklonken maar vóór de Eerste Wereldoorlog werd de prerafaëlitische stijl in 

Vlaanderen nog hoog gewaardeerd en verdedigd door toonaangevende kunstcritici als 

Jozef Muls. Na de oorlog nam hij echter meer afstand van deze stijl.68  

Enkele foto’s die bewaard worden in het Antwerpse Letterenhuis wijzen er op dat de 

broers Léonard in kringen verkeerden die een grote bewondering hadden voor de 

esthetiek van de Arts and Crafts Movement. De familie Léonard kende niet enkel Jozef 

Muls, ze had ook vriendschappelijke contacten met Emmanuel de Bom (1868–1953).69 

                                                 
64 De selectie van 97 tekeningen, aquarellen en gouaches die Eric Pil maakte voor de 
tentoonstelling Jos Léonard (1892–1957), de moderne jaren geeft een goed beeld van de 
kunstproductie van Jos Léonard in de periode 1916–1923. Jean F. Buyck, Eric Pil en Greta 
Van Broeckhoven, Jos Leonard (1892–1957), de moderne jaren, tent. cat., ICC / KMSK, 
Antwerpen: 1991. 

65 Brief van 22 januari 1921 van Oscar Jepsers aan Paul van Ostaijen. Brief 12 in: Boyens, De 
genesis van Bezette stad, p. 122. 

66 Ibid., p. 16.  

67 Buelens, ‘De kringen naar buiten. Paul van Ostaijen en zijn vrienden kunstenaars’, 
p. 33-34. Paul Van Ostaijen maakte een uitzondering voor de illustratie ‘Door het park stap 
ik deze nacht’ bij het gedicht ‘Herinnering’. Antwerpen, Prentenkabinet, Legaat Léonard, 
cat. nr. LL/TK I/997, inv. nr. 13044., pen en oostindische inkt, 130 × 130. 
Bijna 40 jaar na datum gaf Eugeen De Bock alle twaalf tekeningen toch uit, bij wijze van 
eerherstel. Eugeen De Bock en Jos Léonard, Tekeningen voor Music Hall van Paul Van 
Ostaijen, De Sikkel, Antwerpen: 1955 (B/1955/DeBoc). 

68 Rajesh Heynickx, Meetzucht en mateloosheid. Kunst, religie en identiteit in Vlaanderen 
tijdens het interbellum, Vantilt, Nijmegen: 2008, p. 279-280. 

69 Emmanuel De Bom werd omwille van zijn activisme eind 1918 door het stadsbestuur 
ontslagen (evenals zijn adjunct Eugeen De Bock) en in 1926 opnieuw benoemd tot 
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Er bestaat een foto genomen op 11 juli 1921 door Edward Léonard in de tuin van 

Emmanuel De Bom, waarop naast de gastheer ‘Mane’, Jozef Muls en een aantal andere 

vooraanstaanden uit het toenmalige Antwerpse culturele milieu, ook Jos en Emma 

Léonard te zien zijn (�guur 1.6).70  

 
 
�guur 1.6 Emmanuel de Bom, hovenier van het huis, bouwmeester Flor Vaes, bouwmeester 
Antoon de Mol, Emma Léonard, Jef van Hoof, Jozef Muls en Renaat Veremans staand, 
Fanny Dirickx (echtgenote van Edward Léonard), Mevrouw Aulit, Nora Aulit en Marieke 
Veremans zittend, vooraan op de grond Prosper Verheyden en Jos Léonard met hondje in de 
armen. Het hele gezelschap gefotografeerd in de tuin van Mane (Emmanuel de Bom). 

Omstreeks 1920 werden Jos en Emma Léonard en Emanuel De Bom samen voor het 

huis van Stijn Streuvels in Ingooigem gefotografeerd en op een derde fotodocument 

poseert de Bom voor de camera samen met Edward Léonard en zijn zus Emma.71 Hier 

is men geneigd te veronderstellen dat de fotograaf deze keer Jos Léonard moet geweest 

zijn. Zou het niet kunnen dat De Bom, een kenner van boekgeschiedenis en typogra�e, 

een rol heeft gespeeld in de totstandkoming van het stijlidioom dat men aantreft in de 

vroege illustraties van Jos Léonard? Op 25 september 1904 had De Bom, naar 

aanleiding van ‘De Tentoonstelling van het Moderne Boek’, een lezing gegeven in het 

                                                                                                                                               
stadsbibliothecaris. Ludo Simons, ‘Een bibliothecaris over de Revolutie van 1830’, in: Boek, 
bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega’s van dr. C. 
Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke 
Bibliotheek te ‘s-Gravenhage, Willem Roelf Henderikus Koops (ed.), Verloren, Hilversum: 
1986, p. 373. 
Jos Léonard leerde Emmanuel De Bom wellicht kennen tijdens diens aanstelling bij de 
uitgeverij De Standaard. Eugeen De Bock, Een uitgever herinnert zich, De Sikkel, 
Antwerpen: 1979, p. 47-48. 

70 Antwerpen, Letterenhuis, B 708/P/95671/32. 

71 Op de eerste vermelde foto: Stijn Streuvels, Emmanuel de Bom, Jos Léonard, Marieke 
Veremans, Hugo Verriest, Jef Van Hoof en Emma Léonard met Prutske (Dina) op de schoot. 
Antwerpen, Letterenhuis, B708/P/71555. Op de tweede foto: Emmanuel de Bom, Nora 
Aulit, Emma Léonard en bouwmeester de Mol op een bank en Edward Léonard knielend 
voor de bank. Antwerpen, Letterenhuis, B 708/P/95671/34. 
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Plantin-Moretus museum te Antwerpen over ‘William Morris en zijn invloed op het 

boek’.72 Blijkbaar was de belangstelling voor dit onderwerp in 1910 nog voldoende groot 

om de tekst van de lezing in boekvorm uit te geven.73 In de publicatie van De Bom staan 

verscheidene pagina’s afgebeeld uit de boeken die William Morris (1834–1896) uitgaf 

met zijn Kelmscott Press. Daarop zijn de typische combinaties te zien van zware 

lettertypes als de Golden type en Chaucer type met donkere randversieringen en met 

houtsneden van de prerafaëliet ‘par exellence’, Edward Burne Jones (1833–1898). De 

Bom heeft het in zijn boek niet enkel over leven en werk van Morris, maar ook over 

papier, drukpersen en lettertypes. Toch is de tekst in geen geval een technische 

handleiding voor de drukker. In de lezing van De Bom ging veel aandacht naar de 

ethische idealen van Morris en de zijnen. ‘Maar zoudt ge niet meenen,’ sprak hij, ‘dat 

het volk eigenlijk recht heeft op ‘t beste, dat, even als voor ‘t kind, het beste voor ‘t volk 

nauwelijks goed genoeg is?’74  

Toen Paul Van Ostaijen het etiket ‘Prerafaëlitisch’ kleefde op Léonards tekeningen, 

was deze kwali�catie zeker niet vleiend bedoeld. Tegelijk moet men toegeven dat hij 

niet helemaal ongelijk had, Jos Léonards tekeningen hebben iets van het raf�nement 

en de sierlijkheid van het werk van de Arts and Crafts beweging. Zijn ontwerpen uit die 

tijd zijn vaak ook donkere, lineaire tekeningen, overladen met details. Léonard paste 

een verwante stijl toe in verschillende van zijn eerste opdrachten. Deze tekenstijl is 

onder andere te zien in de omslag en de titelpagina van het boek Laatslaapstertje van 

Willem Meyboom (1897–1931) (�guur 1.7).75 Dit boek verscheen bij De Standaard in 

1919, het jaar waarin Léonard bij deze uitgeverij te werk werd gesteld.76  

                                                 
72 Emmanuel De Bom en C. W. Beckett, Tentoonstelling van het moderne boek, tent. cat., 
VIII vols., Buschmann, Antwerpen: 1904. 

73 De tekst werd een jaar na de tentoonstelling uitgegeven. Emmanuel De Bom, William 
Morris en zijn invloed op het boek, Madou-Cop, Antwerpen: 1905. Een heruitgave volgde in 
1910. Emmanuel De Bom, William Morris en zijn invloed op het boek. Lezing gehouden in 
het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen den 25 september 1904, [Mededeelingen over 
boekkunst, 4], Ipenbuur en Van Seldam, Amsterdam: 1910. Dit laatste boek werd 
typogra�sch vormgegeven door de Nederlandse typograaf Sjoerd H. De Roos.  

74 De Bom, William Morris en zijn invloed op het boek, p. 35. 
75 Willem Meyboom, die zichzelf ook wel Floris Couteele liet noemen, was redactiesecretaris van 
de gematigde activistische weekbladen De Eendracht en Vlaamsche Arbeid. Marnix Gijsen, 
Marc Galle en Willy Devos, Marnix Gijsen. Verzameld werk, 6 vols., Meulenhoff, Amsterdam: 
1977, I, p. 12. 

76 Willem Meyboom (Floris Couteele), Laatslaapstertje, Standaard (uitg.), Bushmann 
(druk.), Brussel: 1919 (B/1919/Meybo). De uitgave was tot stand gekomen door tussenkomst 
van Marnix Gijsen, die sinds eind 1919 ook werkte voor de uitgeverij De Standaard en belast 
werd met de taak auteurs van eigen bodem uit te geven. Onder zijn auspiciën verschenen in 
1919 drie publicaties: Laatslaapstertje, Robert V. Mortier, Grafrijmpjes voor onze 
gesneuvelde jongens, Standaard (uitg.), Buschmann (druk.), Brussel: 1920 (B/1920/Morti) 
en Ernest Claes, Bei uns in Deutschland, Standaard, Brussel: 1919. Laatslaapstertje was 
volgens Marnix Gijsen de meest geslaagde publicatie van de drie. Marnix Gijsen, De 
leerjaren van Jan-Albert Goris, Manteau, Brussel: 1975, p. 42. 
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�guur 1.7 Willem Meyboom (Floris Couteele), Laatslaapstertje, Brussel,1919 
(B/1919/Meybo): omslagontwerp. 

Op de tekening van het omslag zijn gestileerde en decoratieve plantenmotieven te 

herkennen die steeds verder vertakken en het hele vlak overwoekeren, zij het dan wel 

op een vrij symmetrische manier. De getekende letterbeelden met hun krullende 

schreven lijken op kiemende twijgen, waardoor ze visueel compatibel worden met het 

beeld eronder. Zo ontstaat een eenheid tussen woord en beeld. De manier waarop Jos 

Léonard bij deze tekening te werk is gegaan laat zich duidelijk lezen: eerst werd een 

tekening gemaakt en vervolgens werden de contouren vermenigvuldigd tot er geen 

achtergrond meer overbleef. Ook de voorgrond, de plantenmotieven zelf, werd donker 

gemaakt en de resterende zones werden opgevuld met allerlei geometrische motiefjes.  

Het boekje van Willem Meyboom wekte met zijn flamingantenthematiek de 

aandacht van Eugeen De Bock, die er een recensie aan wijdde in zijn tijdschrift 

Ruimte.77 Hij vond het boek heel goed geschreven, misschien wel té goed, of beter, te 

geraf�neerd door een overvloed van metaforen. Eigenlijk verweet hij de auteur een 

soort van misplaatste pretentie omdat hij van deze ‘brochure’ een ‘luxe-boek’ had willen 

maken. Ook de omslag van Jos Léonard vond hij niet te rijmen met de strijdende 

                                                 
77 Eugeen De Bock, ‘W. Meyboom, Laatslaapstertje’, in: Ruimte, 1 (1920), nr. 3, p. 48. 
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inhoud van de tekst. Men zou uit deze kritiek in elk geval kunnen besluiten dat Léonard 

met zijn omslagontwerp op dezelfde golflengte zat als Meyboom. 

 
 
�guur 1.8 Edward Léonard, Voor ‘s Lands Wederopbouw, 1920: omslag. Uit de reeks: 
Emannuel De Bom (red.), Vlaamsche Bibliotheek, Maatschappij voor Goede en Goedkope 
Lectuur, Amsterdam (C/VlaamscheBibliotheek). 

In vergelijking met het ontwerp voor Laatslaapstertje, oogt de tekening die Jos 

Léonard in 1920 maakte voor de reeks ‘Vlaamsche Bibliotheek’ van Emmanuel De Bom 

al iets strakker en minder frivool (�guur 1.8).78 Toch is dit ontwerp met zijn 

                                                 
78 In 1920 werden volgende boeken uitgegeven in de reeks ‘Vlaamsche Bibliotheek’ van 
Emmanuel De Bom: nr. 1: Herman Teirlinck, De Nieuwe Uilenspiegel of de Jongste Incarnatie 
van den Scharlaken Thijl; nrs. 2/3: Lod. De Raet, Vlaanderen Economische Ontwikkeling; nr. 4: 
Edward Léonard, Voor ‘s lands wederopbouw. Korte opstellen over bouwkunst; nr. 5: Ernest 
Claes, De Witte (B/1920/Claes); nr. 6: Jozef Muls, Het Rijk der Stilte (De Kunst en de Oorlog); 
nr. 7: Emmanuel De Bom, Heldere Gezichten. 
Jos Léonard ontwierp een dubbele titelpagina, een stofwikkel en een omslagillustratie voor de 
reeks (zie C/VlaamscheBibliotheek). 
Het omslag bestaat uit een passe-partout. Deze werkwijze herinnert nog aan de zogenaamde 
‘passe-partout af�ches’ uit de negentiende eeuw. Robert Lucas en Karl Scheerlinck, Antwerpen 
geplakt. Vooroorlogse Antwerpse af�chekunst, tent. cat., Archief en Museum voor het Vlaamse 
Cultuurleven, Antwerpen: 1993, p. 19. 
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symmetrische opbouw en de decoratieve opzet heel verwant aan het ontwerp voor 

Willem Meyboom.  

Huib Hoste stelde zich vragen bij de grote stilistische en kwalitatieve discrepanties 

in het oeuvre van Jos Léonard. In zijn recensie van de publicatie van Edward Léonard 

Voor ‘s Lands Wederopbouw, beweerde Hoste moeilijk te kunnen geloven dat Jos 

Léonard verantwoordelijk was voor het ontwerp van de omslag en de dubbele 

titelpagina. De stijl van de ‘gewetensvollen student die er zich op toelegt de krulletjes en 

kronkeltjes die men gewoonlijk op soortgelijke bladen ziet, een beetje anders te zetten,’ 

kon hij moeilijk verzoenen met die van ‘kunstenaar die in Ruimte met vrij gemoed alle 

ballast van zich weggegooid heeft en met vasten wil de toekomst tegemoet gaat’. 79 ‘De 

Léonard van Ruimte en deze van die omslagen, dit zijn twee verschillende menschen,’ 

meende Hoste en hij vroeg zich af: ‘Welke zou nu de echte zijn?’ Dan richtte hij zich 

rechtstreeks tot Jos Léonard: ‘Neem me niet kwalijk, Léonard, wanneer ik hier vlakaf 

schrijf dat deze teekeningen u onwaardig zijn.’ Hostes kritiek miste zijn uitwerking niet, 

want sindsdien lijkt Léonard de ‘prerafaëlietische’ tekenstijl wel voorgoed uit zijn 

oeuvre te hebben gebannen. 

 
 
�guur 1.9 Voorstel merk voor Sienjaal, 1920, 215 × 129.  

Huib Hoste typeerde eigenlijk heel raak de schizofrenie in de artistieke productie 

van Jos Léonard rond 1920. Wanneer men de twee besproken omslagontwerpen en de 

tekeningen voor het vouwblad Novy vergelijkt met een ontwerp dat hij in datzelfde jaar 

                                                 
79 Hoste, ‘Voor ‘s lands wederopbouw. Door Edw. Léonard’, p. 139. 
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maakte voor het titelblad van het nooit verschenen Sienjaal dan heeft men inderdaad 

niet de indruk dat hier een en dezelfde kunstenaar aan het werk was (�guur 1.9). 

Zo voorspelbaar en plichtsgetrouw hij de opdracht voor de Amsterdamse en de 

Brusselse uitgeverijen vervulde, zo vrij voelde hij zich bij het ontwerpen voor Sienjaal. 

De compositie met zes abstracte vlakken laat zich moeilijk de�niëren en vertoont zowel 

kubistische als futuristische invloeden. De vlakken lijken fragmenten van een 

stukgeslagen beeld en het is niet meteen duidelijk of ze als twee- dan wel als 

driedimensionale vormen moeten gelezen worden. Het is alsof ze in een onbepaalde 

ruimte zweven en op basis van het dynamisch aspect zou men dus ook kunnen spreken 

van een futuristische tekening. Tegelijk wekken de mysterieuze vlakken ook de indruk 

leesbare tekens te zijn, misschien fragmenten van de eerste letters van het woord 

‘sienjaal’. Kortom, hier hanteerde Jos Léonard een stijl die net als het tijdschrift 

Sienjaal zelf, de ambitie had om te breken met het verleden.  

1.7 De breuk met het romantische kunstenaarspro�el  

Oscar Jespers, die in de hele kwestie Novy op dezelfde golflengte zat als Paul Van 

Ostaijen, vond dat Paul Joostens en Jos Léonard te weinig engagement en 

gedrevenheid voor het nieuwe tijdschrift aan de dag legden. Zij hadden bijvoorbeeld 

geen gevolg gegeven aan de boycot van het tijdschrift Ruimte, meer nog, ze 

publiceerden beiden heel regelmatig in dit tijdschrift, waarvan ze ook medeoprichters 

waren (zie hoofdstuk 2). Het probleem volgens Oscar Jespers was dat het publiek de 

exclusiviteit van het tijdschrift Sienjaal moeilijk kon inschatten wanneer de 

protagonisten ervan ook elders op het podium verschenen.80 Dat Paul Van Ostaijen net 

zo goed in tal van Nederlandstalige kunsttijdschriften publiceerde, kon Jespers 

blijkbaar makkelijker met de mantel der liefde bedekken.  

Een ander verwijt aan het adres van het duo Joostens-Léonard was dat ze te 

individualistisch, te pragmatisch en ronduit egoïstisch zouden gehandeld hebben. Op 

10 februari 1921 schreef Oscar Jespers aan Paul van Ostaijen zelfs: ‘Jos Léonard heeft 

zich voor wat meer geld in Roeselaere verkocht. Hij is daar reeds. Hij moest niet 

vertrekken daar hij hier ruimschoots geld verdiende. Hij droomt misschien van een 

prinselijk leven dan sterven. Aan hem had S. [Sienjaal] ook niets.’81 Ook Paul Joostens 

kreeg het verwijt dat hij zijn idealen had verloochend louter omwille van het 

winstbejag. In dezelfde brief staat immers: ‘Bij dit alles komt dat P.J. [Paul Joostens] 

                                                 
80 Brief van 28 januari 1921 van Oscar Jerspers aan Paul Van Ostaijen, opgenomen als brief 
13 in: Boyens, De genesis van Bezette stad, p. 135. 

81 Brief 14 in: Ibid. p. 145. 
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geen cent wil uitgeven aan iets wat niet winstgevend is. Voor S. [Sienjaal] was geen 

winst te verwachten.’82  

Op het ogenblik dat Oscar Jespers deze brief schreef, was Jos Léonard pas drie 

dagen getrouwd met Maria Vandeven (1889–1964) en stond hij op het punt te 

verhuizen naar Roeselare. Hij leerde zijn echtgenote kennen via de boekhandel ‘de 

Standaard’ die aan de gelijknamige uitgeverij was verbonden. Niet het feit dat Léonard 

zijn vrijgezellenbestaan had opgegeven voor het burgerlijke statuut van het huwelijk, 

noch het feit dat hij het stadsleven had ingeruild voor een leven op het platteland 

werden hem in deze brief kwalijk genomen, maar wel dat hij naar Roeselare verhuisde 

om er geld te verdienen.83 Het was inderdaad zo dat Jos Léonard kort na zijn huwelijk 

aan de slag kon bij de �rma Sabbe en Steenbrugge, waar hij te werk werd gesteld als 

‘reclametekenaar’.84 Zijn opdracht bestond er in getekende reclames, vooral 

advertenties, te ontwerpen (deel II, �guur 1.9).85 Hij kon er zich verder bekwamen in 

een vak dat hij eerder bij De Standaard had uitgeoefend, maar in tegenstelling tot zijn 

eerste opdrachtgever was de �rma Sabbe en Steenbrugge een bedrijf dat op geen enkele 

manier iets met de culturele sector te maken had, het produceerde locomobielen, 

weegschalen en vleessnijmachines.86 Jos Léonard stelde met andere woorden zijn 

tekentalent in dienst van handel en nijverheid. Achteraf gezien lijkt de tekst van Novy 

wel een blauwdruk te zijn van de carrière van Jos Léonard. 

Léonard hoopte met zijn reclametekeningen niet alleen in zijn levensonderhoud te 

voorzien, maar ook een concrete bijdrage te leveren aan de wederopbouw en de 

welvaart van het land. Door zijn tekentalent in dienst te stellen van de reclame dacht hij 

zich persoonlijk te kunnen inzetten voor een betere wereld, hoe naïef dit achteraf ook 

moge klinken. Maar zo zagen Paul van Ostaijen en Oscar Jespers dat niet. In de 

correspondentie tussen die twee kunstenaars komt Léonard tevoorschijn als een 
                                                 
82 Ibid. p. 146.  

83 Jos Léonard verbleef een tijdlang in een hotel in Roeselare, vermoedelijk omdat hij nog 
niet kon intrekken in zijn huis in de Noordstraat 179. Zie: postkaart van Jos Léonard aan 
Marnix Gijsen verzonden vanuit ‘Hotel Patria’. Antwerpen, Letterenhuis, G 
994/B1/218719/1. 

84 In de biogra�e van Edward Léonard staat alleen dat Jos Léonard na zijn huwelijk begon te 
werken voor de �rma Sabbe en Steenbrugge. Edward Léonard, Jozef, Gustaaf, Maria 
Léonard [biogra�e van Jos Léonard], s. d., p. 3. 
Oscar Jespers was iets speci�eker in zijn brief van 28 januari 1921 aan Paul Van Ostaijen en 
schreef dat Jos Léonard vanaf maart in Roeselare ging werken. Boyens, De genesis van 
Bezette stad, p. 136. 

85 Van de 45 ontwerpen voor de �rma Sabbe en Steenbrugge, opgenomen in de catalogus 
(A/003), zijn er 36 advertenties.  

86 Het bedrijf startte als fabrikant van locomobielen, later werd de productie van 
weegschalen en vleessnijmachines opgestart. Johan Vannieuwenhuyse, Goed garen 
gesponnen? Industrialisatie in de provincie West-Vlaanderen (1800–1940), [De provincie 
West-Vlaanderen in honderd (archief)stukken, 2], Provincie West-Vlaanderen, Brugge: 
1998, cat. nr. 125 en 126.  
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kunstenaar die zijn idealen overboord had gegooid en was afgegleden naar een bestaan 

dat gestuurd werd door winstbejag. De diepe verontwaardiging hierover die doorklinkt 

in de brieven van Oscar Jespers heeft te maken met het feit dat Léonard in zijn ogen 

geld verdiende met een soort van derivaat van zijn kunstenaarspraktijk.  

Ook van Paul van Ostaijen is bekend dat hij gewoon een afkeer had van de 

toegepaste kunsten en de kunstnijverheid. In zijn boek Dichter in Berlijn analyseert 

Marc Reynebeau dit fenomeen en onderzoekt op welke theoretische basis deze weerzin 

is gebaseerd. Een kunst die toegepast kon worden, was een kunst die stagneerde en elk 

verder experiment uitsloot. Bovendien kon de kunst volgens Paul van Ostaijen alleen op 

zichzelf betrokken zijn en doelstellingen die buiten het domein van de kunst zelf lagen, 

corrumpeerden het kunstwerk. Een kunstwerk mocht in geen geval koopwaar worden. 

En dat was precies wat de kunstnijverheid deed: de kunst inschakelen in de 

alledaagsheid en onderdeel maken van een economisch circuit.87 

Uiteraard werd Jos Léonard betaald voor zijn tekenopdrachten bij Sabbe en 

Steenbrugge. Oscar Jespers meende te weten dat hij daar zelfs rijkelijk voor vergoed 

werd of er op zijn minst toch beter mee verdiende dan voorheen. Daarvóór had Jos 

Léonard ook al geld verdiend, maar op een meer ‘neutrale’, lees ‘acceptabele’ manier. 

Net zoals Paul van Ostaijen, Floris en Oscar Jespers, Paul Joostens en de meeste van 

zijn kunstenaarsvrienden, had hij een kantoorbaan aangenomen. Zijn levenswandel 

verschilde in dat opzicht nauwelijks van die van de andere leden van de Bond Zonder 

Gezegeld Papier. Ze waren allen afkomstig uit de kleinburgerlijke middenklasse en 

alleen al het feit dat hun ouders hen een humanioraopleiding hadden laten volgen, 

onderscheidde hen van ‘het volk’ of ‘de massa’ waar ze het in hun discussies zo graag 

over hadden.88  

Jos Léonard ging na zijn middelbare school onmiddellijk uit werken en genoot dus 

geen artistieke opleiding. In zijn biogra�e lijkt zijn broer Edward hem hiervoor te willen 

verontschuldigen. Hij vermeldt dat Jos nochtans vast van plan is geweest om tijdens 

zijn schooljaren de avondcursussen te volgen aan de Academie. Zijn vader, die er zelf 

gedurende enige tijd de lessen had gevolgd, zou hem hierin gesteund hebben. Maar al 

na de eerste lessen had de zoon deze plannen moeten opbergen omdat zijn ogen 

ontstoken raakten door de gaslampen waarmee de lokalen werden verlicht.89 

Jos Léonard ging eerst aan de slag bij de ‘Société Française des Huiles Lianosoff’.90 

Zijn functie als kantoorklerk was mijlenver verwijderd van zijn kunstpraktijk. Toen hij 

                                                 
87 Reynebeau, Dichter in Berlijn, p. 145-146. 

88 Erik Spinoy, ‘‘Bourgeoisie, ‘massa’ en ‘volk’. Een kader voor de (re)constructie van Van 
Ostaijens ontwikkeling’, in: Ons Erfdeel, 39 (1996), nr. 5, p. 663-672. 

89 De biogra�e van Edward Léonard is de enige bron die hier melding van maakt. 
Antwerpen, Letterenhuis, L4303: Edward Léonard, Jozef, Gustaaf, Maria Léonard 
[biogra�e van Jos Léonard], s. d., p. 2. 

90 Ibid., p. 6.  
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na de oorlog aan het werk kon bij uitgeverij De Standaard, kwamen deze twee 

verschillende activiteiten meer in dezelfde sfeer te liggen. In zijn functie bij Sabbe  

en Steenbrugge lagen zijn artistieke en zijn beroepsmatige bezigheden nog meer in 

elkaars verlengde. 

Het voorjaar van 1920 werd een keerpunt in het leven van Jos Léonard, zowel op 

artistiek als op relationeel vlak. Nadat hij zich in Roeselare gevestigd had, strookten  

het leven dat hij leidde en het werk dat hij deed niet langer met het romantische ideaal 

van de bohemien-artiest. Het werd duidelijk dat zijn kunstenaarscarrière een 

de�nitieve wending had genomen en dat hij gekozen had voor een leven in het teken 

van het gra�sch ontwerp. Hij had zijn vrijgezellenbestaan en zijn oude 

kunstenaarsbiotoop vaarwel gezegd, ook al betekende dat een breuk met sommige van 

zijn oude strijdmakkers.  

Het hele scenario voor deze ommekeer leek al voorspeld in zijn opstel ‘Mentaliteit-

Revolusie’, die hij in 1920 in het tijdschrift Ruimte had gepubliceerd.91 De tekst is een 

nostalgische mijmering van iemand die afscheid neemt van zijn vertrouwde omgeving 

en van zijn jeugd. Over dit stukje proza, dat duidelijk een autobiogra�sche oorsprong 

heeft, hangt niet alleen een zweem van melancholie, maar ook van spijt en 

ontgoocheling. De teleurstelling is het sterkst voelbaar wanneer het hoofdpersonage 

zich gelaten afvraagt of een ‘mentaliteit-revolusie’ wel mogelijk is. 

1.8 Besluit 

In 1920 was Jos Léonard–samen met Paul Joostens en de broeders Jespers–

medeoprichter van Novy, een vennootschap die zich tot doel had gesteld om ‘het 

openbare leven te verfraaien’. In een vouwblad lieten deze kunstenaars weten dat ze de 

ambitie hadden om zich te bemoeien met allerlei vormen van toegepaste kunsten, van 

ontwerp tot uitvoering. Hiermee wilden ze aansluiten bij een internationale beweging 

binnen de avant-garde die er naar streefde om–na het debacle van de Eerste 

Wereldoorlog–een mooiere en betere leefomgeving te creëren voor de West-Europese 

mens.  

Niet iedereen scheen even hard in Novy te geloven: Van Ostaijen en de broers 

Jespers stelden zich erg sceptisch op, maar Joostens en Léonard waren echte 

‘believers’. Tal van elementen wijzen er op dat de wervende tekst van het vouwblad 

                                                 
91 De tekst is opgedragen aan Lode Vets en is gedateerd ‘Juni-juli 1919’. Jos Léonard, 
‘Mentaliteit-Revolusie’, in: Vlaamsche Arbeid, 14-15 (1920), nr. 10-11, p. 373-382. 
Jos Léonard rekende Lode Vets, een Vlaamse modernistische componist, die ook secretaris 
was van het �lharmonisch Orkest van Antwerpen, blijkbaar tot een van zijn intieme 
vrienden. In 1922 vroeg Maurice Van Essche, redacteur van het dadaïstische tijdschrift Ça 
Ira!, aan Jos Léonard het adres van de musicus. Brief van Jos Léonard van 19 oktober 1922 
aan Maurice Van Essche. Antwerpen, Letterenhuis, C10/77827/314. 



1. Novy, een reclamevouwblad als intentieverklaring /  58  

door dit duo was opgesteld en het was vooral Léonard die zich echt inspande om dit 

alles te concretiseren. De moeite die hij deed om de nodige sponsoring voor Novy te 

vinden is hiervan een overtuigend bewijs. Ook het feit dat in het vouwblad allerlei 

vormen van drukwerk zo expliciet naar voor werden geschoven, kan in verband 

gebracht worden met zijn persoonlijke belangstelling. Novy is nooit van de grond 

gekomen, maar voor Léonard betekende het initiatief een eerste stap op weg naar een 

loopbaan als gra�sch ontwerper. 

Vanuit de coulissen speelde Edward Léonard, architect en oudere broer van Jos, een 

cruciale rol. Hij ventileerde al jaren zijn ideeën over architectuur en toegepaste kunsten 

in tijdschriften en tijdens lezingen op congressen. Edward was ongetwijfeld een 

bijzonder waardevolle informatie- en inspiratiebron voor zijn jonge broer. Sommige 

van zijn ideeën zijn bijna letterlijk terug te vinden in de intentieverklaring van Novy. 

Alle goede intenties ten spijt bleek het voor Jos Léonard uiteindelijk moeilijk om een 

geschikt idioom te vinden voor de uitwerking van zijn nieuw ideaal. Overigens, veel 

voorbeelden van modernistische vormgeving waar hij zich had kunnen op richten, 

waren er nog niet in 1920. Daardoor ontstond een tweespalt tussen zijn vrij werk, dat 

meer en meer naar de abstractie evolueerde, en zijn ontwerpen voor toegepaste kunst, 

waarin hij terugviel op een stijl uit een afgesloten periode. Een modernist als Huib 

Hoste verweet hem deze schizofrenie en die kritiek liet Léonard niet onberoerd. 

Toen hij de�nitief leek te kiezen voor een loopbaan als gra�sch ontwerper, 

beschouwden sommigen van zijn vroegere kunstenaarsvrienden dit als vaandelvlucht. 

Dit duidt er op dat ook bij de avant-garde in België een romantisch kunstenaarsbeeld 

was blijven doorleven. Een artiest werd geacht in alle vrijheid te creëren en zich niet in 

dienst te stellen van een commerciële opdrachtgever. De overstap naar het gra�sch 

ontwerp betekende voor Jos Léonard een langzame verwijdering van zijn oude 

vriendenkring.  

 



 

Hoofdstuk 2  | Het prozagedicht ‘Boks’ van Jos Léonard 

versus de ‘ritmische typogra�e’ van Paul Van Ostaijen 

Jos Léonard wordt in de kunsthistorische literatuur hoofdzakelijk vermeld als een 

beeldend kunstenaar die deel uitmaakte van de zogenaamde Antwerpse avant-garde. 

Doorgaans voegt men eraan toe dat hij omstreeks het midden van de jaren twintig de 

contacten met het avant-gardemilieu verloor omdat hij een carrière als 

‘reclametekenaar’ was begonnen. In de jaren vlak na de Eerste Wereldoorlog 

behoorde hij effectief tot die groep kunstenaars waarvan Paul van Ostaijen zei dat ze 

‘de eerste stoot hebben gegeven’1 om in eigen land een doorbraak van de 

modernistische ideeën en vormentaal te forceren.  

Als dichter behoorde Van Ostaijen dan weer tot de ‘stoottroepen’ van het modern 

gra�sch ontwerp, ook al heeft hij dat zelf vermoedelijk nooit beseft. Het waren ten 

slotte de futuristische en dadaïstische dichters die het visuele potentieel van de 

gedrukte letter hebben ontdekt en benut en hun poëtische experimenten hebben de  

weg geopend naar het modern gra�sch ontwerp. Van Ostaijen heeft daar zeker zijn 

deel in gehad. 

Jos Léonard, die niet direct bekend staat als poëet of literator, heeft toch ook enkele 

merkwaardige literaire experimenten nagelaten. Interessanter nog is het feit dat, toen 

hij daarmee bezig was, hij in de directe omgeving moet gesitueerd worden van Paul 

van Ostaijen. Uitgerekend dan was Van Ostaijen druk in de weer met zijn beroemde 

‘ritmische typogra�e’. Het moet dus mogelijk zijn om aan de hand van de discussie die 

de twee jeugdvrienden hierover hadden en die vrij goed gedocumenteerd is, na te 

gaan hoe Jos Léonard reageerde op de halsbrekende typogra�e van de dadaïstische 

en futuristische dichters. 

 

                                                 
1 Paul Van Ostaijen, Voorwoord bij zes lino’s van Floris Jespers, Het Sienjaal, Antwerpen: 
1919. Opgenomen in: Van Ostaijen en Borgers, Verzameld werk IV, p. 101. 
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2.1 Het prozagedicht ‘Boks’ 

Jos Léonard was een gra�cus in hart en nieren. Vanaf het begin van zijn loopbaan 

maakte hij tekeningen en illustraties voor boeken en tijdschriften en hij is zijn hele 

leven met gra�sche kunsten bezig gebleven. Minder bekend is dat Léonard ooit de 

ambitie koesterde om ook schrijver te worden. Misschien zat zijn vriendschap met Paul 

Van Ostaijen daar wel voor iets tussen. Hun vriendschapsband ging heel ver terug in de 

tijd en is altijd competitief geweest. Wanneer ze tijdens hun schoolgaande jeugd allebei 

literaire interesses kregen, discussieerden ze over theater en literatuur en elk 

verdedigde met vuur zijn literaire helden. Naar eigen zeggen leerde Léonard zijn vier 

jaar jongere vriend Willem Kloos (1859–1938) kennen terwijl Van Ostaijen hem op zijn 

beurt probeerde te overtuigen van de superioriteit van Stijn Streuvels (1871–1969). 

Soms probeerden ze elkaar ook te overtreffen met korte zelfgeschreven theater- en 

prozastukjes.2 Maar deze vroegste literaire oefeningen van Jos Léonard gingen 

verloren. In de onuitgegeven biogra�e van zijn broer getuigt Edward Léonard nog: 

‘Later schreef hij een paar toneelstukken, een of meer novellen, een kleine roman en 

jaren lang [sic] hield hij een dagboek. Of hij of anderen dit alles deden verdwijnen of 

waar het gebleven is, is niet uitgemaakt’.3  

In zijn humanioratijd was Jos Léonard actief betrokken bij de oprichting en de 

redactie van het collegetijdschrift Jong Leven, waarin af en toe een ingezonden 

gedichtje van één van de studenten werd gepubliceerd. In het schooljaar 1908–1909 

verscheen een felle kritiek op een eerder ingestuurd gedicht, met als titel ‘Doodgaan’. 

De zestienjarige Jos Léonard was het met deze kritiek niet eens en verdedigde de auteur 

in krachtige termen: ‘Ik heb altijd gemeend dat persoonlijke stijl wilde zeggen 

hedendaagsche en nieuwe stijl; dus als men niet modern is, is men ouderwets, en ‘t is 

dan ook nagedaan... De studenten die ‘t meest trachten een nieuwe stijl te vinden, 

bezitten ook ‘t meest persoonlijkheid.’4 Hiermee drukte hij al vroeg zijn voorkeur uit 

voor alles wat brak met het oude; de toon was gezet.  

Van Jos Léonard zijn slechts twee prozastukken bekend gebleven: ‘Mentaliteit-

Revolusie’ en ‘Boks’.5 Over deze laatste experimentele tekst handelt dit hoofdstuk. Het 

                                                 
2 Jos Léonard, ‘De Jongensjaren van Paul van Ostaijen’, in: Bzzlletin, 66 (1976), nr. 5 
[Vlaamsche Arbeid, 1930], p. 10-11. 

3 Antwerpen, Letterenhuis, L4303: Edward Léonard, Jozef, Gustaaf, Maria Léonard 
[biogra�e van Jos Léonard], s. d., p. 6. 

4 Geciteerd in: Jan Evarist Peeters (broeder Zephirijn), ‘Geest en stijl van Jos Léonard, 
gra�eker en typograaf, rijkshoofdinspecteur bij het Technisch Onderwijs’, in: Gra�ek, 
(1958), nr. 49, z.p.; Robert Melders, ‘Dus als men niet modern is, is men ouderwetsch en ‘t is 
dan ook nagedaan’, in: De Standaard, 1981, [22 april]. 

5 Jos Léonard, ‘Mentaliteit-Revolusie’, p. 373-382; Jos Léonard, ‘Boks’, in: Ruimte, 1 (1920), 
nr. 3, p. 44-46. 
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gaat om een prozagedicht dat gepubliceerd werd in 1920, in het derde nummer van de 

eerste jaargang van het tijdschrift Ruimte.6 De tekst van Léonard wordt voorafgegaan 

door een fragiele, open pentekening van de hand van de auteur zelf en op het einde 

wordt hij afgesloten met een lijntekening in dezelfde stijl. 

Volgens Frans Van Passel is ‘Boks’ een fragment uit een roman,7 misschien wel de 

nooit gepubliceerde roman waarover sprake is in de biogra�e van zijn broer Edward. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling van Léonard om de volledige roman uit te geven 

bij De Sikkel maar Eugeen de Bock koos er uiteindelijk voor om slechts één fragment te 

publiceren in zijn pas opgerichte tijdschrift Ruimte. Geen onverstandige keuze, want 

‘Boks’ kan inderdaad moeiteloos als een zelfstandig geheel gelezen worden. Nergens 

ontstaat de indruk dat het slechts om een fragment zou gaan van een groter geheel. 

Over de literaire kwaliteiten ervan kan men vandaag misschien discussiëren, maar in 

1958, een jaar na het overlijden van Jos Léonard, schreef Frans Van Passel nog dat dit 

stukje het enige proza is waar in Ruimte ‘werkelijk gepoogd wordt iets nieuws te 

creëren’.8 Daarmee beantwoordde het ook aan de verwachtingen van Eugeen de Bock, 

oprichter en hoofdredacteur van Ruimte. Met het tijdschrift wilde hij niet alleen een 

poëtische vernieuwing ondersteunen maar ook een podium bieden aan moderne 

prozaschrijvers.9 Het tijdschrift heeft vooral de eerstgenoemde ambitie kunnen 

waarmaken, maar op het gebied van proza was het weinig innoverend, met 

uitzondering dus van het stuk van Jos Léonard. 

 

                                                 
6 Een prozagedicht is een korte prozatekst die zich van het gewone proza onderscheidt 
doordat hij verscheidene eigenschappen bevat die vaak voorkomen in poëtische taal. Zo kan 
het prozagedicht worden gekenmerkt door gebalde zeggingskracht, expressieve ritmiek, 
binnenrijm, alliteratie en assonantie, beeldspraak, enz. Hendrik Van Gorp, Dirk Delabastita, 
Rita Ghesquière en Jan Flamend, Lexicon van literaire termen, Wolters Plantyn, Deurne: 
1998, p. 355-356. 

7 Frans Van Passel, Het tijdschrift Ruimte (1920–1921) als brandpunt van humanitair 
expressionisme, De Sikkel, Antwerpen: 1958, p. 56. 

8 Ibid. p. 56. 

9 Paul Hadermann doet hierover een algemenere uitspraak en zegt dat in avant-gardistisch 
Vlaanderen maar weinig volwaardig scheppend proza werd voortgebracht. Paul 
Hadermann, Paul van Ostaijen en de kunst van zijn tijd 1896–1996. Opstellen uitgegeven 
door Michael Bartosik, Michel Dupuis en Jean Weisgerber, Koninklijke academie voor 
Nederlandse taal- en letterkunde, Gent: 1997, p. 7. 
Annemieke Jurgens betoogde in Ons Erfdeel dat de literaire kwaliteit van Ruimte niet mag 
overschat worden. Dat het tijdschrift de typische vertegenwoordiger van het humanitaire 
expressionisme zou zijn, noemt ze een hardnekkig misverstand. Slechts een klein gedeelte 
van de opgenomen bijdragen is echt expressionistisch te noemen en volgens haar kan van de 
27,5 gepubliceerde pagina’s prozatekst enkel het prozagedicht van Jos Léonard tot het 
expressionisme gerekend worden. Het tijdschrift was wel modern, maar het was zeker niet 
het avant-garde tijdschrift van Europees niveau dat men er soms heeft willen van maken. 
Annemieke Jurgens, ‘Ruimte, de kortstondige geschiedenis van een tijdschrift’, in: Ons 
Erfdeel, (1980), nr. 4, p. 562-569.  
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Al van bij de oprichting was Jos Léonard heel nauw betrokken bij het tijdschrift 

Ruimte, maar dan als gra�cus.10 Hij tekende het vignet en de titel van het blad en was 

de ontwerper van de beginselverklaring.11 Samen met Paul Joostens stond hij ook in 

voor de illustraties.12 In de eerste twee nummers deden ze dat uitsluitend met eigen 

werk, later werden ook andere gra�sche kunstenaars aangezocht. Uit zijn boek Ruimte 

en het expressionisme (1958) blijkt dat Van Passel Léonard persoonlijk goed heeft 

gekend en volgens diezelfde auteur zou Jos Léonard geen echte ‘literaire pretenties’ 

gehad hebben. Hij bleef over het algemeen liever op de achtergrond en hield zich 

hoofdzakelijk bezig met de illustraties van het tijdschrift. Dit doet de vraag rijzen wat 

Léonard er dan toch toe gedreven kan hebben om een merkwaardig stuk als ‘Boks’ te 

schrijven, want hiermee begaf hij zich toch op een voor hem vreemd terrein. Van Passel 

is ervan overtuigd dat het Léonard in de eerste plaats om het experiment te doen is 

geweest en ‘eens wou kijken wat dat gaf’ als hij de nieuwe ‘modevoorschriften’ van het 

‘expressionistische proza’ consequent zou toepassen.13 

2.2 ‘Ontindividualisering is de leus!’14 

In de bewuste tekst evoceert Léonard een bokswedstrijd tussen een zwarte en een 

blanke, met alle agressie, heroïek en dramatiek die bij een dergelijk kamp horen. De 

thematiek van de boksmatch kwam eerder al aan bod in het plastisch oeuvre van Jos 

Léonard. Op de tentoonstelling van de Kring Moderne Kunst in Antwerpen (die liep van 

24 december 1919 tot 21 januari 1920) exposeerde Jos Léonard onder andere een 

pentekening met de voorstelling van een boksmatch.15  

                                                 
10 Op de stichtingsvergadering (september 1919) waren aanwezig: Eugeen De Bock, Victor J. 
Brunclair, Jos Léonard, Paul Joostens en Constant Van Ostaijen als zaakwaarnemer voor 
broer Paul. Van Passel, Het tijdschrift Ruimte, p. 38-39. 
Eugeen de Bock had ook de gebroeders Jespers aangesproken maar zij kwamen niet 
opdagen op de vergadering. Volgens Marc Reynebeau kondigde de afwezigheid van de 
Jespersen al de polarisering aan binnen de Sienjaalgroep. Reynebeau, Dichter in Berlijn, 
p. 159.  

11 Ontwerp voor de aankondiging van het tijdschrift Ruimte: A/103/003.  

12 Ook Prosper de Troyer, Jozef Cantré, Jozef Peeters, Karel Maes en Jos Verdegem leverden 
bijdragen in de vorm van tekeningen, linoleumsneden of houtsneden, maar de belangrijkste 
‘Ruimte-tekenaar’ was toch Jos Léonard. Van Passel, Het tijdschrift Ruimte, p. 144.  

13 Ibid., p. 110.  

14 Citaat uit: Léonard, ‘Brief uit Vlaanderen [3]’, p. 509. 

15 J. E. Peeters (broeder Zephirijn) vermeldt deze spraakmakende tentoonstelling en 
beschrijft het werk van Jos Léonard als ‘zeer vooruitstrevend werk […] grote tekeningen, 
veel zwart en wit, een paar schilderijen, echt abstrakte kunst en ook een gekleurde 
pentekening met de voorstelling van een boksmatch.’ Peeters, ‘Geest en stijl van Jos 
Léonard’, z.p.  
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Léonard stond niet alleen met zijn fascinatie voor deze gevechtssport. Boksmatchen 

waren een geliefd onderwerp bij heel wat avant-garde kunstenaars uit het begin van de 

twintigste eeuw. Men vindt ook boksers bij Vlaamse tijdgenoten als Henri van Straten 

(1892–1944) of Frans Masereel (1889–1972). Ze volgden hiermee een internationale 

trend die in heel Europa opdook en die ondermeer in verband te brengen is met het 

dada-virus dat zich na de Eerste Wereldoorlog snel over Europa verspreidde. De 

antiburgerlijke houding van vele progressieve kunstenaars die ermee gepaard ging, 

deed hen dikwijls naar dezelfde onderwerpen grijpen. Tristan Tzara (1896–1963) 

bijvoorbeeld, schreef eerder al (1919) een gedicht in een typische dadaïstische stijl over 

een bokswedstrijd (�guur 2.2).16 Van de Russische dada-dichter Ilya Zdanevich (1894–

1975) was zelfs bekend dat hij zelf de boksport beoefende.17  

 
 
�guur 2.2 Tristan Tzara, ‘BOXE’, in: SIC, (1919, maart-april), nr. 42-43. 

De discussie of Léonards tekst nu al dan niet tot het ‘humanitair expressionisme’ 

moet gerekend worden, zoals sommigen beweren, 18 is hier weinig relevant. Het is 

echter een feit dat hij in heel wat aspecten sterk aanleunde bij het gedachtegoed van 

                                                 
16 Het gedicht verscheen in 1919 in het tijdschrift SIC (maart-april, nr. 42-43) en wordt 
afgebeeld en besproken in: Alan Bartram, Futurist typography and the liberated text, 
British Library, Londen: 2005, p. 77.  

17 De begeleidende tekst van Vladimir Pozner (vertaald door Fernant Berkelaers) bij een 
nonsensicaal dada-gedicht Van Ilya Zdanevitch verscheen in Het Overzicht. Vladimir 
Pozner, ‘Ilya Zdanevitch’, in: Het Overzicht, II (1924), nr. 20, p. 129.  

18 Jurgens, ‘Ruimte, de kortstondige geschiedenis van een tijdschrift’, p. 562-569. 
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futuristen.19 De Antwerpse avant-gardisten, met Paul van Ostaijen op kop, vonden dat 

het tijd werd om de bourgeoiscultuur eens goed dooreen te schudden. Die nauwelijks te 

bedwingen agressie en opgekropte frustratie waren ook een drijfveer voor de jonge 

Léonard. Wanneer hij beschrijft hoe de bokswedstrijd losbarst: ‘Barbaars losbreken van 

te-lang te-lang ingehouden tevredenheid-uiting,’20 dan horen we hetzelfde jeugdige 

protest tegen de burgerlijke zelfgenoegzaamheid als bij zijn vrienden Paul Joostens, de 

broers Oscar en Floris Jespers en Paul Van Ostaijen. In het gevecht dat Léonard 

beschrijft, wordt het contrast nog opgevoerd door het feit dat het gaat om een treffen 

tussen een blanke en een zwarte man. De kleurling Jack wordt geportretteerd als een 

onverwoestbare en meedogenloze rots die de ‘favorie’ John, een vriendelijke elegante 

blanke man, in de vijfde ronde knock-out slaat. Het vuistgevecht is geen uiting van een 

of andere rassenstrijd maar een metafoor voor iets wat de dadaïsten zo dierbaar was: de 

strijd tegen een (westerse) beschaving die de mensen inkapselt, beperkt en misleidt. 

Het intellect en de logica worden hier geplaatst tegenover het irrationele, het 

driftmatige en het primitieve, waarvan men verwachtte dat het tot meer vrijheid en 

authenticiteit zou leiden. Twee polaire krachten worden dus tegen elkaar uitgespeeld en 

wel op een vinnige manier. De boksmatch moest een soort schokeffect teweeg brengen 

om de weldenkende burgerij–veelal mensen die bewust met ‘kunst’ bezig zijn–voor het 

hoofd te stoten of wakker te schudden. Het moest werken als een catharsis en aanzetten 

tot een nieuwe kijk op de wereld.21  

Het is interessant om Léonards tekst te vergelijken met het prozagedicht 

‘Boksmatch’ van Frank Van den Wijngaert dat volledig vormgegeven werd aan de hand 

van linoleumsneden van Henri Van Straten.22 Het onderwerp is hetzelfde: een 

boksmatch tussen een zwarte en een blanke. Door tekst en beeld samen in de 

linoleumsneden op te nemen, krijgt het geheel iets van een laatmiddeleeuws blokboek 

en roept tevens herinneringen op aan de biblio�ele uitgaven van de Arts and Crafts. 
                                                 
19 Jos Léonard werd door Roger Avermaete ronduit een futurist genoemd in zijn bespreking 
over de eerste tentoonstelling van de kring Moderne Kunst in december 1919. Roger 
Avermaete, ‘Le groupe Moderne Kunst’, in: Lumière, 1 (1920), nr. 8 [maart], p. 124.  

20 Léonard, ‘Boks’, p. 44. 

21 De bokswedstrijd waar conservator Jan Hoet zelf aan deelnam toen hij in 1999 het Gentse 
S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) opende, bewijst dat deze metafoor nog 
steeds in die zin begrepen kan worden.  

22 ‘Boksmatch’, Blokboek, 355 × 235, naar een gedicht in proza van de Antwerpse 
kunstcriticus Frank van den Wijngaert, gesneden door Henri Van Straten in 1925 en 
uitgegeven door de uitgeverij N.V. Promotheus, Amsterdam in 1926. Drukkerij n. v. De 
Erven H. Van Munster en Zoon, Amsterdam. Ludo Raskin, Henri Van Straten (1892–1944). 
Oeuvre catalogus van de gra�ek, Pandora, Antwerpen: 2002, p. 126-127. 
Een lino werd afgedrukt in: Frank van den Wijngaert en Just Havelaar, De Moderne 
Vlaamse Houtsnijkunst, De Sikkel (uitg.), Buschmann (druk.), Antwerpen: 1927 en in: 
Kunst (1930), nr. 6. De tekst, opgedragen aan Fred Gevers, verscheen voordien afzonderlijk 
in Vlaamsche Arbeid. Frank van den Wijngaert, ‘Boksmatch’, in: Vlaamsche Arbeid, 19 
(1924), p. 226-228.  
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Ook in dit gedicht staan een zwarte en een blanke man oog in oog in de boksring en 

zegeviert de zwarte. De boksmatch wordt echter verteld vanuit het gezichtspunt van de 

blanke man die de rake klappen van de zwarte moet incasseren. In de tweede ronde 

beseft hij al dat hij het onderspit zal moeten delven en in de derde ronde gaat hij �naal 

tegen de vlakte. De overwinnaar is een duistere kracht, de ‘zwarte kwade geest’ die de 

blanke bedreigt in de persoon van Fatum. Frank van den Wijngaert en de Vlaamse 

expressionist Henri Van Straten betrekken de lezer rechtstreeks bij het onderwerp en 

zoals van expressionisten kan verwacht worden, gaat het hier dus in de eerste plaats om 

de persoonlijke emoties van de antagonisten. 

De boksmatch van Léonard is veel afstandelijker benaderd. ‘Boks’ is niet vanuit de 

ik-persoon geschreven, maar brengt het epische relaas van een gevecht in een 

auctoriaal vertelperspectief. De alwetende verteller beschrijft een situatie waarin het 

individu volledig opgaat in de massa. Wanneer hij zijn tekst laat aanvangen met ‘Massa 

in beweging’ en ook later het uitbundige publiek kernachtig beschrijft als ‘zaal-één-

man’, is dat duidelijk met de bedoeling de tekst te ‘ontindividualiseren’. De term is 

afkomstig van Paul van Ostaijen en vormde in die tijd de kern van zijn nieuw artistiek 

credo. Van Ostaijen vond het van primordiaal belang dat de kunstenaar er naar streefde 

zichzelf als individu te overstijgen.23 De term kwam voor het eerst ter sprake in zijn 

opstel ‘Wat is er met Picasso’,24 waar hij gebruikt werd om een waardeoordeel over het 

kubisme anno 1920 te kunnen formuleren.25  

Jos Léonard kende de theorieën van Paul Van Ostaijen vrij goed aangezien hij deel 

uitmaakte van de Bond Zonder Gezegeld Papier.26 Van Ostaijen, de spil�guur van de 

Bond, maar vooral een erg belezen man, bevoorraadde de groep met literatuur over het 

Franse kubisme, het Duitse expressionisme en het Italiaanse futurisme en zorgde voor 

een programma waarachter de club zich eensgezind kon scharen.27 Vanuit Berlijn 

                                                 
23 Jean F. Buyck, ‘Paul van Ostaijen en de beeldende kunsten’, in: Openbaar kunstbezit in 
Vlaanderen, 19 (1981), nr. 2, p. 52.  

24 ‘Paul Van Ostaijen, ‘Wat is er met Picasso’, in: Ruimte, 1 (1920), nr. 8-9, p. 93-99, 
opgenomen in: Verzameld Werk Paul Van Ostaijen, IV, p. 112-117.  

25 Wat Paul Van Ostaijen precies bedoelde met deze term en op welke manier hij hem in 
verband bracht met het kubisme, komt uitgebreid aan bod in: Paul Hadermann, Het vuur in 
de verte. Paul van Ostaijens kunstopvattingen in het licht van de Europese avant-garde, 
Ontwikkeling, Antwerpen: 1970, p. 205-234. 

26 Zie hoofdstuk 1.2. 

27 De bronnen waar Paul Van Ostaijen zich op baseerde zijn: Wilhelm Worringer 
(Abstraction und Einfühlung, 1908), Gleizes en Metzinger (Du Cubisme, 1912), de 
manifesten van Der Blaue Reiter (1912), Kandinsky (Über das Geistige in der Kunst, 1912), 
Apollinaire (Les peintres cubistes, 1913) en de manifesten van de futuristen, opgenomen in 
Coquiot zijn Cubistes, Futuristes, Passéistes (1914). Inge Henneman, ‘Paul van Ostaijen en 
de Antwerpse avant-garde. 1917–1925’, in: Vlaams expressionisme in Europese context 
(1900–1930), tent. cat., Robert Hoozee (ed.), Museum voor Schone Kunsten Gent / Snoeck-
Ducaju & Zoon / Ludion, Gent: 1990, p. 191. 
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enthousiasmeerde hij zijn kunstenaarsvrienden vooral voor Du Cubisme (1912) van 

Gleizes en Metzinger en Über das Geistige in der Kunst (1912) van Kandinsky. Ook zijn 

eigen schrijfsels dienden uiteraard als leidraad.28  

Door het debacle van Sienjaal kwam de groeiende interne verdeeldheid van de 

kunstenaarsgroep aan de oppervlakte. Soms werd er geruzied over futiele zaken, maar 

evengoed vonden er discussies plaats die een fundamenteel verschillende 

levenshouding en artistieke opvatting blootlegden. Zo rapporteerde Oscar Jespers in 

een brief van 9 december 1920 aan Paul Van Ostaijen over de discussie met betrekking 

tot het begrip ‘ontindividualisering’. Hij schreef dat Paul Joostens zich niet kon 

identi�ceren met dit begrip, wat hem zelfs het verwijt opleverde een egoïst te zijn. Jos 

Léonard koos in deze casus de kant van Paul Van Ostaijen en de Jespersen. ‘Jos 

Léonard was daarin lang de zijde van Flor en ik’ schrijft Oscar Jespers in zijn brief.29 

Dat Léonard zich kon vinden in het principe van de ‘ontindividualisering’ blijkt ook uit 

de uiterst afstandelijke stijl die hij in ‘Boks’ hanteerde.30 

De term ‘ontindividualisering’ kan dan wel door Paul Van Ostaijen geclaimd worden, 

het wantrouwen tegenover het subjectieve hing al langer in de avant-gardelucht. Eerder 

al verwierpen de futuristen, met Filippo Tommaso Marinetti (1876–1944) als 

protagonist, het psychologiserende karakter van de literatuur en de ik-poëzie. Het 

individu en zijn gevoelens werden volledig geweerd uit hun gedichten en Marinetti gaf 

een aantal ‘technische’ voorschriften en stijlformules als handleiding in zijn manifesto 

tecnico della letteratura futurista van 11 mei 1912.31  

Ook het jachtige ritme van ‘Boks’ vindt ontegensprekelijk zijn oorsprong in de 

futuristische literatuur. In plaats van uitvoerig te beschrijven wat er in de ring gebeurt, 

lijkt Jos Léonard een soort van rechtstreeks verslag uit te brengen van de wedstrijd, als 

een sportjournalist op de radio.32 De toon is haastig en volgt het flitsende ritme van de 

vechtende mannen. Geïnspireerd door het nieuwe medium �lm, plaatst Léonard steeds 

wisselende beelden en impressies in korte sequenties na elkaar. Er komen nauwelijks 

persoonlijke voornaamwoorden voor in de tekst en Léonard identi�ceert zich met geen 

                                                 
28 Paul Van Ostaijen speelde een niet te onderschatten rol als kunstcriticus en 
kunsttheoreticus. De ‘opstellen’ die van belang zijn in deze context: ‘Over Dynamiek’ 
(Verzameld werk Paul Van Ostaijen, IV, p. 20-31), ‘Expressionisme in Vlaanderen’ 
(Verzameld werk Paul Van Ostaijen, IV, p. 53-99) en ‘Wat is er met Picasso’ (Verzameld 
werk Paul Van Ostaijen, IV, p. 112-117). 

29 Boyens, De genesis van Bezette stad, p. 73. 

30 Ook zijn ‘Brief uit Vlaanderen’ van het dubbelnummer 5-6 van Het Getij in 1921 besloot 
Jos Léonard kernachtig met: ‘Ontindividualisering is de leus!’. Jos Léonard, ‘Brief uit 
Vlaanderen [3]’, p. 509. 

31 Opgenomen en vertaald naar het Engels in: Pontus Hulten, Dictionary of Futurism, 
Abbeville, New York: 1986, p. 516-519.  

32 De tekst ‘Boks’ werd in Ça Ira! geapprecieerd net omwille van de heldere beschrijvingen: 
‘Boks van Jos Léonard’, in: Ça Ira!, (1920), nr. 2, p. 58. 



2. Het prozagedicht ‘Boks’ /  70 

van de personages. Hij neemt eerder de rol op zich van regisseur en de tekst heeft veel 

weg van een cinematogra�sch draaiboek. Dit is wat ‘Boks’ zo experimenteel en tevens 

ook moeilijk leesbaar maakt. Léonard heeft zijn tekst vinnig gemonteerd en hij kort de 

zinnen in door voegwoorden, lidwoorden of soms zelfs hele zinsdelen weg te laten.  

  
 
�guur 2.3 Twee stills uit de �lm ‘De Boksmatch’ van Charles Dekeukeleire, afgebeeld in: 
Opbouwen, 1 (1928), nr. 1, p. 40. 

‘Boks’ van Léonard kan op dat vlak vergeleken worden met de experimentele �lm 

‘De Boksmatch’ die de Belgische cineast Charles Dekeukeleire (1904–1970) zeven jaar 

later (1927) maakte (�guur 2.3).33 Victor Servranckx (1897–1965) wijdde er in het eerste 

nummer van het tijdschrift Opbouwen een recensie aan.34 De cineast, die volgens Victor 

Servranckx slechts over beperkte �nanciële middelen beschikte, voerde een strenge 

selectie door van de beelden. Daardoor balde hij de actie samen in een �lm van zeven 

en een halve minuut. Het resultaat–een snelle opeenvolging van sprekende beelden die 

elkaar in hoog tempo van het scherm lijken te jagen en die zonder glooiende 

overgangen abrupt naast elkaar worden geplaatst–paste volledig bij het onderwerp en 

in de tijdsgeest. Het waren dan ook vooral het tempo en het ritme die indruk maakten 

op Victor Servranckx. ‘Het is aangrijpend, rythme in tijd en ruimte’, schreef hij. ‘In 

geweldige jacht, als bewust van hun kortstondig bestaan, draven de beelden naar hun 

oplossing in volgende beelden als naar hun wedergeboorte. […] Buitengewoon handig 

gemonteerd, krijgen zekere beelden, onbelangrik op zich zelf, een grote suggestieve 

macht op de toeschouwer, door een herhaalde projektie meestal in versnellend tempo 

in kruising met andere konstrasterende beelden of ook in overdruk.’35 Hoewel het in de 

boksring van Dekeukeleire twee blanke mannen zijn die elkaar te lijf gaan, wordt zwart 

ook hier uitgespeeld tegenover wit, maar dan op een ander niveau. In de �lm wisselen 

                                                 
33 Charles Dekeukeleire, ‘De Boksmatch’, 35 mm, stom, zwart-wit, 7'30". De experimentele 
�lm werd in Parijs (Studio des Ursulines), Nederland en Brussel (Coliseum) vertoond. Jean 
Brismée, Cinéma. Cent ans de cinéma en Belgique, Mardaga, Luik: 1995, p. 49. 

34 Victor Servranckx, ‘Bokswedstrijd. �lm van Karel Dekeukeleire’, in: Opbouwen, 1 (1928), 
nr. 1, p. 40-42. Paul Werrie besprak de kort�lm een aantal maanden eerder in 7Arts. Paul 
Werrie, ‘Le Cinema. �lm et Photo’, in: 7 Arts, 5 (1927), nr. 1. Zijn fascinatie voor de 
bokssport bleek ook eerder uit het artikel Paul Werrie, ‘Variations lyriques d’une Energie. 
Autour d’un match de boxe’, in: 7 Arts, 3 (1925), nr. 4. 

35 Servranckx, ‘Bokswedstrijd. �lm van Karel Dekeukeleire’, p. 42. 



2. Het prozagedicht ‘Boks’ /  71 

positieve en negatieve beelden elkaar af en wordt de bezetenheid van de twee boksers 

uitgebeeld via een louter cinematogra�sch experiment.  

Zowel voor Servranckx als voor Léonard en zoveel andere avant-gardekunstenaars 

gold dynamiek als een belangrijk criterium voor moderniteit. Dit blijkt ondubbelzinnig 

uit Léonards bespreking van het werk van Paul Van Ostaijen in Het Getij in 1921.36 In 

het artikel legde hij uit hoe hij onder de indruk kwam van de eerste twee poëziebundels 

van Paul Van Ostaijen precies omwille van de dynamiek die er uit sprak. Met Music-

Hall werd het ‘dinamiek […] troef!’ constateerde hij enthousiast. Het zo geprezen 

dynamische zat bijvoorbeeld alleen al in de totaal nieuwe onderwerpen (‘de auto, de 

aeroplaan, T. S. F., kino’) die Paul Van Ostaijen aanbracht. Voordien waren deze 

thema’s in Vlaanderen totaal vreemd aan de poëzie maar ze verwezen wel naar het 

moderne leven. Léonard sprak merkwaardig genoeg over Paul Van Ostaijen ook in 

boks-termen: hij noemde hem tot tweemaal toe het ‘nummer 1’ en zelfs letterlijk een 

‘klas-bokser’. Volgens Jos Léonard had Paul Van Ostaijen de oude generatie dichters 

verslagen met een, hoe kan het ook anders, ‘knock-out nederlaag’.  

Dynamiek was ook één van de sleutelwoorden van het theoretische programma 

waarachter de leden van de Bond zich hadden geschaard. Paul Van Ostaijen besprak 

het dynamische principe in de plastische kunst en de poëzie in het artikel ‘Over 

Dynamiek’ dat verscheen in het Antwerpse studententijdschrift De Goedendag.37 

Léonard kende Van Ostaijens dynamisch principe uit eerste hand, niet alleen als lid van 

de Bond maar ook doordat hij betrokken was bij het tijdschrift De Goedendag, onder 

andere voor het ontwerp van het omslag.38 Rond het tijdschrift vormde zich een 

beweging van progressieve schrijvers die zichzelf de ‘dynamiekers’ noemden.39 Het was 

opnieuw Paul Van Ostaijen die optrad als vaandeldrager en woordvoerder van deze 

beweging maar het is onduidelijk of Jos Léonard er ooit deel van uitmaakte. 

De prozatekst ‘Boks’ is dus als het ware het literaire equivalent van de �lm van 

Dekeukeleire. Zoals de �lmmaker overvloedig gebruik maakte van het montagemes om 

de �lmstrook in te korten en slechts de belangrijkste, de meest veelzeggende en meest 

suggestieve beelden over te houden, zo had ook Léonard enkel de kernwoorden 

behouden. In heel wat passages werden de ‘overtollige’ woorden (voegwoorden, 

                                                 
36 Jos Léonard, ‘Brief uit Vlaanderen [4]’, in: Het Getij, 6 (1921), nr. 12, p. 122-126. 

37 Paul Van Ostaijen, ‘Over Dynamiek’, in: Verzameld werk, IV, p. 20-31.  

38 Het tijdschrift De Goedendag verscheen voor het eerst in 1891. In 1915 werd het 
Vlaamsgezinde en activistisch studententijdschrift hernomen door Eugeen de Bock en 
gedurende de oorlog verschenen drie jaargangen, tussen december 1915 en juli 1918. In 1918 
werd Herman Van Reeck hoofdredacteur. Anne Adriaens-Pannier, ‘Tijd- en strijdschriften 
van de avant-garde in België, 1917–1929’, in: Avant-garde in België (1917–1929), tent. cat., 
Gemeentekrediet, Brussel: 1992, p. 163. 
Jos Léonard ontwierp het omslag van het tijdschrift De Goedendag,vermoedelijk via 
tussenkomst van Eugeen De Bock. Zie catalogus C: tijdschriften en reeksen.  

39 Borgers, Paul Van Ostaijen. Een documentatie, p. 166.  
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lidwoorden of werkwoorden) er uit geknipt en vervangen door een volle kastlijn.40 De 

eerste zin ‘Massa in beweging – zee – omdrommend ring – leegte’ kan daardoor nog 

bezwaarlijk een zin genoemd worden. Het enige wat conventioneel is aan deze zin, is 

dat hij begint met een kapitaal en wordt afgesloten met een punt. Door gebruik te 

maken van kernwoorden, geïsoleerd door kastlijnen, bracht Léonard vaart in de tekst. 

Met kastlijnen en beletseltekens werden bestaande woorden tot nieuwe, kernachtige 

samenstellingen versmolten. Dikwijls gaat het om associatieve woordgroepen zoals 

‘reuze-romp-naaktheid’ of ‘heer in seremonie-kostuum-strengheid’. De 

woordkoppelingen die op deze manier ontstonden, kunnen zonder moeite begrepen 

worden en roepen meteen een rijker beeld op. Vermoedelijk was het weer Paul Van 

Ostaijen die hierin het voorbeeld gaf. In de dichtbundel Het Sienjaal (1918) maakte hij 

al volop gebruik van het koppelteken om nieuw samengestelde woorden te smeden met 

substantieven, adjectieven en/of werkwoorden. Zo heeft hij het bijvoorbeeld in het 

gedicht Meisje over ‘zijde-bloedrode bloem’, in Kof�ehuis over ‘fatum-zwart’, ‘gebazel-

innigheid’, in Koorts over ‘miserie-weten’, ‘pijn-zijden lijven’ en in James Ensor over 

‘vlees-beloningen’.41  

2.3 Jos Léonard in discussie met Paul Van Ostaijen over typogra�e en 

dichtkunst 

Het heeft er alle schijn van dat Paul Van Ostaijen Jos Léonard toch wel belangrijke 

voorbeelden heeft aangereikt, niet alleen met zijn eigen werk, maar ook met dat van 

auteurs waar Van Ostaijen zelf een bewondering voor had. Omwille van een aantal 

stilistische karakteristieken bracht Maurice Gilliams Bezette Stad (1921) van Paul Van 

Ostaijen in verband met de expressionistische poëzie van Hendrik Marsman (1899–

1940) en August Stramm (1874–1915).42 Karakteristiek voor de gedichten ‘Tropfblut’ 

(1916) van Stramm of de ‘stedengedichten’ van Marsman is de gebalde taal die rijk is 

aan associaties en taalbesparende metaforen. Lidwoorden, verbindingswoorden en 

                                                 
40 De volle of de lange kastlijn (ook gedachtenstreepje genoemd) is een liggend lijntje ter 
lengte van het typogra�sche vierkant en wordt veelal in Engelstalig drukwerk aangetroffen. 
In hedendaags verzorgd zetwerk verdient het korte kastlijntje (ter lengte van de helft of 
soms tweederde van het typogra�sche vierkant) met een spatie er voor en er achter de 
voorkeur boven de lange. Huib Van Krimpen en Rob van den Elzen, Gra�sch zakboek. 
Algemeen Verklarend woordenboek van hedendaagse begrippen uit de gra�sche 
communicatie: uitgeverij, redactie, vormgeving, prepress, drukkerij en afwerking, 
Cantecleer, De Bilt: 1995, nr. 755. 

41 Paul Van Ostaijen, Verzameld werk I. Poëzie. Music-Hall. Het Sienjaal. De Feesten van 
Angst en Pijn, verzorgd door Gerrit Borgers, Bert Bakker - Daamen / C. De Vries - 
Brouwers, Den Haag / Antwerpen: 1963, p. 135-149.  

42 Maurice Gilliams, Vita brevis. Verzameld werk, Meulenhoff, Amsterdam: 1984, 
p. 233-266. 
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woorden die een causaal verband aangeven, worden doorgaans weggelaten en 

bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden worden gereduceerd waardoor de zin tot een 

minimum, het enkele woord, wordt teruggebracht. Van Ostaijen correspondeerde 

vanuit Berlijn met de leden van de Bond Zonder Gezegeld Papier over het Duitse 

expressionisme en de dichters van de Sturmbeweging. Zo is het niet onwaarschijnlijk 

dat Léonard vertrouwd was met de expressionistische poëzie van de Duitser August 

Stramm of dat Van Ostaijen hem in contact gebracht heeft met de poëzie van de 

Nederlandse dichter Hendrik Marsman. 

Toch was Paul Van Ostaijen niet zijn enige bron van inspiratie en informatie. Jos 

Léonard bouwde ook los van hem een eigen internationaal netwerk uit, bijvoorbeeld via 

zijn contacten met het Amsterdamse literaire tijdschrift Het Getij. Zijn bekendste 

publicatie in dit tijdschrift stond in het decembernummer van 1921.43 Het artikel 

verscheen naar aanleiding van de publicatie van de gedichtencyclus Bezette Stad, maar 

in wezen was het een kritiek op de beginselverklaring van Sienjaal, dat ondanks de 

bezwaren van Joostens en Léonard toch de wereld was ingestuurd. In feite stond in 

Léonards artikel de schriftelijke neerslag van een van de standpunten die hij in 

beperkte kring al met vuur had verdedigd. Dit blijkt althans uit een brief van 9 

december 1920 van Oscar Jespers aan Van Ostaijen.44 In een vergadering met de 

resterende leden van de Bond Zonder Gezegeld Papier had Jos Léonard bij de 

bespreking van het prospectus twee bezwaren geuit. Ten eerste moet hij enige moeite 

hebben gehad met het begrip ‘geëmancipeerd cubisme’ en ten tweede had hij kritiek op 

de experimentele typogra�e. 

Met de term ‘geëmancipeerd cubisme’ doelde Paul Van Ostaijen op een nieuw 

constructief en ‘geontindividualiseerd’ kubisme. Daarmee zette hij zich eigenlijk af 

tegen het al te individualistisch georiënteerd kubisme waarop hij eerder al kritiek 

formuleerde in ‘Wat is er met Picasso’. Inhoudelijk had Jos Léonard geen probleem met 

dit nieuwe geëmancipeerd kubisme van Paul Van Ostaijen, hij had eerder moeite met 

de woordkeuze van de dichter: ‘geëmancipeerd cubisme was hij [Léonard] wat bang 

voor’, schrijft Oscar Jespers. ‘Hij beweert dat wij binnen een jaar of zoo al snel eens 

zouden bemerken kunnen dat wij wat anders maakten dan geëmancipeerd cubisme’.45  

Het is echter vooral Léonards kritiek op de ‘vrije typogra�sche zetkunst’ (zoals de 

ritmische typogra�e toen nog werd genoemd) die een jaar later in de vorm van een 

recensie verscheen in Het Getij en die de volle aandacht verdient.46In de literatuur over 

Paul Van Ostaijen en in het bijzonder over de ‘ritmische typogra�e’ wordt vaak 

                                                 
43 Léonard, ‘Brief uit Vlaanderen [4]’, p. 122-126. 

44 Boyens, De genesis van Bezette stad, p. 73. 

45 Idem. 

46 Léonard, ‘Brief uit Vlaanderen [4]’, p. 122-126. 
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verwezen naar deze kritiek en ook naar de repliek van de dichter.47 Deze werd pas in 

1922 in hetzelfde tijdschrift gepubliceerd onder de titel ‘Poësie en Typogra�e: Open 

brief aan Jos Léonard’.48  

Op het eerste gezicht kan het lijken alsof er enige jaloezie heeft meegespeeld toen 

Léonard kritiek uitte op de ideeën van Van Ostaijen. Oorspronkelijk werd immers aan 

Léonard gedacht om de tekst voor het prospectus van Sienjaal te laten schrijven, maar 

hij moet zelf hebben ingezien dat zijn literair talent tekort schoot om dit tot een goed 

einde te brengen. Op 29 november 1920 schreef Oscar Jespers aan Van Ostaijen: ‘Het 

circulairtje dat het tijdschrift aankondigt vroeg ik u omdat ik de force van Leonard 

letterkundige ken. Hij kan zulk niet goed doen. Hij voelt dit zelf en vraagt dus of gij het 

wilt op u nemen. Ja Paul doe [sic] gij het.’49 Er zijn verscheidene argumenten om te 

concluderen dat jaloezie in deze geen drijfveer was voor Léonard. Het is ook een feit dat 

hij in zijn artikel heel correct blijft en geen argumenten ad hominem hanteert. Wanneer 

hij spreekt over de dichter en de �guur Paul Van Ostaijen, dan is dat met het grootste 

ontzag. In de eerste twee van zijn vijf bladzijden tellende Brief uit Vlaanderen blaast hij 

eerst de loftrompet en pas daarna steekt hij van wal met zijn kritiek op de ritmische 

typogra�e in Bezette Stad.  

Jos Léonard kon moeilijk geloven dat Bezette Stad ooit dezelfde impact zou krijgen 

als de dichtbundels Music-Hall (1916) en Het Sienjaal (1918) aangezien de vernieuwing 

zich in zijn ogen enkel op het niveau van het puur vormelijke afspeelde. Om zijn betoog 

te onderbouwen gebruikte hij hoofdzakelijk termen en zinswendingen die Paul Van 

Ostaijen zelf lanceerde in het prospectus. Zo probeerde Léonard aan te tonen dat de 

ritmische typogra�e in tegenspraak was met de theorievorming van de dichter zelf en 

dit is wat het pleidooi van Jos Léonard zo overtuigend maakt. In zijn artikel voor Het 

Getij wilde hij in de eerste plaats de dichter wijzen op een inconsequentie in zijn eigen 

theoretisch discours. Wie de tekst van Paul Van Ostaijen erop naleest, kan niet anders 

dan Léonard gelijk geven: hij is inderdaad contradictoir. In het prospectus pleitte Van 

Ostaijen ervoor om elke kunstvorm binnen zijn eigen domein te houden en te streven 

naar een zo zuiver mogelijke kunst binnen de verschillende disciplines. Tegelijk 

lanceerde hij het idee om de vorm van de gedrukte letter in de strijd te werpen, omwille 

van zijn beeldende kwaliteiten. Van Ostaijen wilde op die manier zijn ideaal van een 

‘zuivere woordkunst’ naderbij komen, maar volgens Léonard kwam het erop neer dat 

toch twee kunstvormen, de beeldende kunst en de dichtkunst, met elkaar vermengd 

werden. Om deze bewering te staven, confronteerde hij de ritmische typogra�e van Van 
                                                 
47 Jef Bogman, De stad als tekst. Over de compositie van Paul van Ostaijens Bezette stad, 
Van Hezik-Fonds, Rotterdam: 1991, p. 37-41; Buelens, Van Ostaijen tot heden, zijn invloed 
op de Vlaamse poëzie, passim. 

48 Paul Van Ostaijen, ‘Open brief aan Jos Léonard. Paul Van Ostaijen over de typographie 
van zijn ‘Bezette Stad’’, in: Het Getij, 7 (1922), nr. 4, p. 85-91. 

49 Brief 3 in: Boyens, De genesis van Bezette stad, p. 67. 
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Ostaijen met de dadaïstische collages van Kurt Schwitters (1887–1948). Eigenlijk had 

Schwitters al gelijkaardige typogra�sche experimenten uitgevoerd maar hij beschouwde 

daarbij zijn composities eerder als beeldend werk dan als poëzie. Daarom vroeg 

Léonard zich af of sommige passages in Bezette Stad ook niet meer thuishoorden in de 

beeldende kunsten en in hoeverre ze nog tot de literatuur konden gerekend worden. Of 

in zijn eigen cryptische taal: ‘Men komt alzo tot de vraag in hoeverre zeker bladzijden 

van ‘Bezette stad’ literatuur blijven en zeker werken van Kurt Schwitters teke-kunstig. – 

Naturlik is Paul van Ostayen onverantwoordelik voor de ritmiese-tiepogra�e-

tekeningen van Kurt Schwitters, maar zal Kurt Schwitters niet in Paul van Ostayen 

‘Bezette Stad’ tekeningen vinden?’50  

De basisgedachte van dit artikel ontstond eerder tijdens een vergadering van de 

Bond waarover Oscar Jespers rapporteerde aan Paul Van Ostaijen in de brief van 9 

december. Wanneer Léonard zijn standpunt mondeling verdedigde, gebruikte hij 

dezelfde argumentatie, maar toen verwees hij naar de Franse dichter Guillaume 

Apollinaire (1880–1918). Oscar Jespers schrijft: ‘Het kwam hem [Jos Léonard] voor dat 

de passage letterkunde met vrije typogra�sche zetkunst tegensprak uw geordend plan 

wat schilder- en beeldh. kunst betrof. Verkeerd van hem dat was onjuist. In uwe 

typogra�sche blz. doet gij nooit als Appolinaire. Appolinaire zegt uurwerk of cravat en 

plaatst zijn woorden in vorm cravat of uurwerk. Zoo wekt hij bij ons het plastisch beeld 

op. Men kan bijna zeggen bij Appolinaire dat de plastische vorm zoo’n groote rol speelt 

als het woord. Maar is het schilderkunst? Dat doet gij niet.’51 

Léonard was niet de enige die de ritmische typogra�e in verband had gebracht met 

de ‘Calligrammes’ van Guillaume Apollinaire, tot grote ergernis van Paul Van Ostaijen 

en Oscar Jespers. Vermoedelijk zag Jos Léonard na deze discussie in dat de 

‘Calligrammes’ van Apollinaire niet het beste vergelijkingsmateriaal was om zijn punt 

duidelijk te maken. De hele polemiek refereert trouwens aan de levendige discussie die 

toen gevoerd werd over de vraag of de plastische kunsten ‘fysioplastisch’ dan wel 

‘ideoplastisch’ moesten zijn. Bij Apollinaire vindt men inderdaad bijna letterlijke 

uitbeeldingen van een fontein, neervallende regendruppels, een stropdas, enz. Maar 

Léonard wou het duidelijk niet hebben over dergelijke beelden die rechtstreeks steunen 

op de waarneming, maar over een vormentaal die we nu zuiver ‘plastisch’ of ‘beeldend’ 

zouden noemen. Het was wellicht daarom dat hij in zijn de�nitieve kritiek in Het Getij 

liever de ‘ideoplastische’ collages van Kurt Schwitters koos om het werk van zijn vriend 

aan te toetsen. En hoewel Léonard nadien de naam van Apollinaire in zijn artikel niet 

                                                 
50 Jos Léonard, ‘Brief uit Vlaanderen’, in: Het Getij, 6 (1921), nr. 12, p. 124-125. 

51 Brief 4 in: Boyens, De genesis van Bezette stad, p. 73. 
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meer liet vallen, kwam Paul Van Ostaijen er toch nog op terug in zijn antwoord aan 

Léonard.52  

De twee vrienden Léonard en Van Ostaijen hadden dan wel een andere opvatting 

betreffende de ritmische typogra�e, maar van een echt meningsverschil of een ruzie 

was geen sprake. Het was zelfs zo dat het hele idee om een artikel te wijden aan deze 

problematiek afkomstig was van Paul Van Ostaijen zelf. Nadat hij een brief van 

Léonard had ontvangen waarin die zijn kritiek had neergeschreven, stelde de dichter 

voor om dit uit te werken in een publicatie voor Het Getij.53 Een aantal maanden na de 

publicatie, op 14 februari 1922, informeerde hij geïnteresseerd naar de stand van 

zaken.54 Paul Van Ostaijen heeft Léonard dus aangemoedigd om deze tekst te 

publiceren. Het ziet er naar uit dat Van Ostaijen handig gebruik heeft willen maken van 

Léonards positie bij Het Getij om deze interessante discussie in de openbaarheid te 

voeren.55 Het bood Van Ostaijen in elk geval de gelegenheid om zijn opvattingen over 

‘zuivere woordkunst’ eens uiteen te zetten in een buitenlands tijdschrift. Anderzijds was 

het voor Léonard een uitgelezen kans om wat meer bekendheid te geven aan de ideeën 

van de man die hij zo bewonderde. 

De manier waarop van Ostaijen zich verdedigde, levert opnieuw interessant 

materiaal op. De lezer krijgt een inkijk in de gedachtewereld van de dichter, die op dat 

moment enorm begaan was met ideeën over de autonomie van het kunstwerk en de 

implicaties ervan voor de dichtkunst. In zijn kunstkritisch proza was het streven naar 

een autonome, zuivere kunst ondertussen al een constante geworden.56 Zo zette hij zich 

                                                 
52 De discussie kwam er dus op neer dat de verzen van Apollinaire van een heel andere orde 
zijn omdat ze fysioplastisch zijn terwijl de gedichten van Paul Van Ostaijen in Bezette Stad 
als ideoplastisch beschouwd worden. De vergelijking van de ritmische typogra�e van Paul 
Van Ostaijen en de ‘Calligrammes’ van Apollinaire werd voor het eerst terug opgedist door 
Jozef Muls en heeft sindsdien voor heel wat polemiek en schrijfwerk gezorgd. Jozef Muls 
(ed.), [Vlaamsche Arbeid. Herdenkingsnummer Paul Van Ostaijen], 23 (1928), nr. 3-4, 
p. 133.  
José Boyens brengt de hele discussie gedetailleerd in kaart in haar artikel ‘Gij doet niet als 
Apollinaire’ en schrijft onder andere dat het ‘fysioplastische’ karakter van sommige passages 
in Bezette Stad te wijten was aan de samenwerking op afstand met Oscar Jespers. José 
Boyens, ‘Gij doet niet als Appolinaire’, in: Op grond van tekst, Katholieke Universiteit 
Nijmegen / H&S, Utrecht: 1983, p. 147-157.  

53 Brief van Paul Van Ostaijen van 1921 aan Jos Léonard. Antwerpen, Letterenhuis, 
O3945/87897/34. 

54 Brief van Paul Van Ostaijen van 14 februari 1922 aan Jos Léonard. Antwerpen, 
Letterenhuis, O3945/87897/33. 

55 Paul Van Ostaijen, die de honoraria van de artikels die hij schreef maar al te goed kon 
gebruiken, publiceerde in 1922 slechts eenmaal. Borgers, Kroniek van Paul Van Ostaijen. 
1896–1928, p. 79. 

56 Deze koerswijziging werd gestuurd door de geschriften van Gleizes en Metzinger en 
Kandinsky. Via hun opvattingen over het autonome kunstwerk ontwikkelde Paul Van 
Ostaijen zijn ideeën over een zuivere lyriek. Ook als theoreticus en criticus gaf Paul Van 
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af tegen de contemporaine stijlstromingen57 die de diverse kunstuitdrukkingen 

verwarren door elke kunst uit haar domein te rukken en met een andere te 

versmelten.58 Daarom vond hij dat elke discipline zich moest bedienen van de  

middelen die eigen waren aan die discipline. Zo golden er bij de beoordeling van een 

schilderij enkel schilderkundige normen en vielen het nabootsen van de natuur of de 

illusie van een derde dimensie volledig buiten de intrinsieke opzet van een schilderij. 

Van Ostaijen vond het ook belangrijk dat de kunstenaar in ‘elk domein de laatste 

mogelikheden uitbaat’.59 

Zoals hij pleitte voor autonomie in de schilderkunst, zo wilde hij dus ook een poëzie 

ontwerpen in een zo zuiver mogelijke vorm. De ‘zuiverheid’ van de kunst had in de 

eerste plaats te maken met haar materiaal, de bouwstof en de techniek waaruit het 

kunstwerk werd opgebouwd. In de schilderkunst was dat canvas en verf en wanneer 

Van Ostaijen, bij analogie redenerend, dit naar de poëzie doortrok, kwam hij uit bij het 

zuivere, alleenstaande woord. ‘Zo ontstaat het ‘autonome’ gedicht volgens eigen wetten 

die inherent zijn aan het woord, aan het materiaal zelf, volgens beeldassociaties en 

klankassociaties die principieel niet te maken hebben met vooropgestelde patronen, 

met de weergave van de uiterlijke werkelijkheid of de gevoelens van de dichter’, schrijft 

Paul Hadermann.60  

Volgens Paul Van Ostaijen was het de taak van een dichter om een goed gedicht te 

maken en daartoe alle middelen optimaal te gebruiken. ‘Gedrukte poëzie is gedrukte 

woordkunst. Zo zijn de mogelikheden van de druk in verband met de woordkunst tot 

het laatste uit te baten’.61 Algemeen wordt aangenomen dat de uitspraak ‘poëzie is 

woordkunst’ uit het prospectus ook geïnspireerd was door de ideeën van Herwarth 

Walden (1878–1941). 62 Deze had in 1918 in Der Sturm een gelijkaardige de�nitie willen 

geven aan de moderne poëzie en had daarin het begrip ‘Wortkunst’ centraal gesteld.63 

                                                                                                                                               
Ostaijen prioriteit aan de beeldende kunsten en in het bijzonder de schilderkunst. Buyck, 
‘Paul van Ostaijen en de beeldende kunsten’, p. 44. 

57 Van Ostaijen noemde het ‘klassicisme’, het ‘impressionisme’ en het ‘pseudo-
ekspressionisme’. 

58 Van Ostaijen en Borgers, Verzameld werk IV, p. 127. 

59 Idem. 

60 Hadermann, Paul van Ostaijen en de kunst van zijn tijd, p. 56. 

61 Van Ostaijen en Borgers, Verzameld werk IV, p. 127. 

62 Herwarth Walden is het pseudoniem voor Georg Lewin. Hij was oprichter-redacteur van 
het tijdschrift Der Sturm. Zie verder hoofdstuk 4.4. 

63 In 1914 was er in Moskou Victor Sklovsky die een gelijkaardige theorie over een zuivere 
lyriek ontvouwde. Maar, zo stelt Boyens, ‘uit niets blijkt dat Paul Van Ostaijen op de hoogte 
was van het bestaan en de opvattingen van Sklovsky’. Boyens, De genesis van Bezette stad, 
p. 40. 
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Bovendien was de pure woordkunst volgens Van Ostaijen, zoals ook de pure 

schilderkunst, zuiver esthetisch.  

Tijdens zijn verblijf in Berlijn evolueerde Paul Van Ostaijen dus naar een 

kunstopvatting waarin het accent veel meer dan voorheen op het esthetische kwam te 

liggen.64 Pure woordkunst was volgens Van Ostaijen een spel met klinkers, 

medeklinkers, ritme enzovoort. De woordkeuze ‘spel’ is in dit verband niet 

onbelangrijk: ‘De dichter is trouvère’, schrijft Van Ostaijen. ‘Niets anders. Hofnar! […] 

Hoofdzaak: het publiek niet te vervelen.’65 Dit neemt echter niet weg dat de dichter die 

speelt niet au sérieux dient genomen te worden: ‘Het dient tweemaal geschreven: hij 

[de altruïstische dichter] is zonder twijfel ernstig, want: hij meent het. Hij meent het 

zelfs goed.’66  

   
 
�guur 2.4 Kurt Schwitters, Gesetztes Bildgedicht, 1922. 
�guur 2.5 Ilya Zdanevitch, Typogra�ese kompositie, in: Het Overzicht, II (1924), nr. 20, 
p. 128.  

Wat dit spelen met woorden betreft, zat Van Ostaijen inderdaad op dezelfde 

golflengte als Kurt Schwitters, die eigenlijk nog een stapje verder ging en stelde dat de 

kleinste bouwsteen van een gedicht niet het afzonderlijke woord maar wel de 

afzonderlijke letter is. Zijn Gesetztes Bildgedicht uit 1922 (�guur 2.4), een gedicht 

waarin afzonderlijke letters worden losgekoppeld van hun traditionele functie doordat 

ze uit hun traditionele context, het woordverband, worden gelicht en gerangschikt 

staan in een raster. 67 Met dit gedicht, dat eigenlijk een fundamenteel experiment is, 

                                                 
64 Tijdens zijn Berlijnse periode had Van Ostaijen een aantal van zijn kunstopvattingen 
bijgeschaafd. De belangrijkste verschuiving was wellicht dat hij geleidelijk afstand deed van 
het etisch-humanitaire standpunt en veel meer het accent op het esthetische was gaan 
leggen. 

65 Van Ostaijen, ‘Open brief aan Jos Léonard’, p. 86. 

66 Ibid. p. 91. 

67 Opgenomen in: Kurt Schwitters en Friedhelm Lach, Das literarische Werk. 1: Lyrik, 
DuMont und Schauberg, Keulen: 1973, p. 200. 
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toont Schwitters dat poëzie voor hem niet meer is dan de interactie tussen afzonderlijke 

letters, zowel wat de vorm als wat de klank betreft. Ook in België verschenen, met enige 

vertraging weliswaar, gelijkaardige gedichten (of zijn het eerder plastische 

composities?). Een prachtig voorbeeld is Typogra�ese kompositie van de eerder 

aangehaalde Russische dadaïstische dichter Ilya Zdanevitch, een werk dat in 1924 in 

Het Overzicht werd gepubliceerd (�guur 2.5).68 Alleen al uit de keuze van deze titel, 

blijkt dat dadaïstische dichters bijzonder geïnteresseerd waren in de visuele kracht van 

de typogra�e.  

Dit speelse karakter kon Jos Léonard niet helemaal–of zelfs helemaal niet–naar 

waarde schatten. Volgens Jos Léonard ging het bij ‘ritmische typogra�e’ niet over 

inhoud; het was slechts een ‘bij-vorm’, een ‘literair kleed’. Paul Van Ostaijen voelde zich 

niet beledigd door deze kritiek, integendeel, hij nam de woordkeuze van Léonard maar 

al te graag over om zijn standpunt extra kracht bij te zetten. Als het over een 

dichtbundel ging, vond hij, waren drukkunst en gra�ek van secundair belang en 

ondergeschikt aan de poëzie. De typogra�e en de andere middelen die de drukkunst 

kon aanreiken, konden alleen maar helpen de dichtkunst uit te zuiveren en de impact 

ervan te optimaliseren. In zijn queeste naar de juiste vorm vond Van Ostaijen 

aansluiting met andere grote vernieuwers op artistiek vlak. Van Ostaijen was zich 

alleszins bewust van het experimentele en voorlopige karakter van zijn zoektocht naar 

de ritmische typogra�e. Dit blijkt alvast uit zijn antwoord aan Léonard: ‘Het gaat er om 

een vorm te vinden, dewelke de qualiteit van het subconsiente affekt van het gesproken 

woord in het bewust geschrevene enigermate redt. Ik zeg natuurlik enigermate. 

Trouwens is de dichter een verloren mens. De dichter is verloren, omdat hij weet om de 

noodzakelike alterratie van het gesproken woord? Probleem blijft slechts de lezer? De 

ritmiese typogra�e beproeft te zijn deze reddende vorm. Beproeft, – wellicht met 

barbaarse middelen, – de lezer aan het affekt van het woord te herinneren.’69 

De ritmische typogra�e en bij uitbreiding de drukkunst, was dus alleen maar een 

middel–een gebrekkig middel zei Van Ostaijen zelf–om dit ook te kunnen overbrengen 

aan een publiek zonder het voor te dragen. Hij sprak daarom ook over ‘bruggen van 

dichter naar lezer’. Midden in zijn betoog richtte Van Ostaijen zich persoonlijk tot Jos 

Léonard die hij uitnodigde even met hem mee te dromen: ‘Waarde Léonard, denk eens 

na over deze cabaretidee. Welke economie! geen boeken meer. De dichters dragen hun 

oeuvre voor in het cabaret. Luisteren is natuurlijk vrijheid. Niet noodzakelijk het 

gedicht in ekstenso te genieten. Roken niet verboden. Vervelende dichter, publiek 

stropijlt lemonsquash. Of lezen dagblad: Landru belangwekkender. Boeken: een 

libretto-brosjuurtje voor de mensen die het per-se willen hebben. (Extra voor de dichter 

als fotoverkoop voor akrobaten en couplets goedkope druk voor zangers). Kost enkele 

                                                 
68 Ilya Zdanevitch, ‘Typogra�ese kompositie’, in: Het Overzicht, II (1924), nr. 20, p. 128. 

69 Van Ostaijen, ‘Open brief aan Jos Léonard’, p. 89. 
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senten; geen enkele reden wanneer het niet meer bevalt, het ding te bewaren om 

spaarzaamheidsgronden. Zoals het nu gebeurt: het boek rangschikken als – weliswaar 

renteloos – maar toch immer kapitaal’. Idealiter werd de poëzie volgens hem dus  

niet gelezen maar gesproken, pas dan kwam de poëzie volledig tot haar recht. Een 

gedrukt gedicht moest het restant zijn van een totaalkunstwerk waarin beeld en geluid 

samen gingen. 

Van Ostaijens antwoord aan Léonard ging uiteindelijk over veel meer dan alleen de 

ritmische typogra�e, die oorspronkelijk centraal stond in de discussie. Léonard had 

Van Ostaijen eigenlijk gedwongen om verder te expliciteren en zijn werkwijze en 

beginselen beter toe te lichten. Toch zijn er soms nog contradicties te bespeuren in het 

begrippenapparaat dat van Paul Van Ostaijen hanteerde.70 Hij gaf dat ook toe op het 

einde van zijn Open brief aan Jos Léonard: ‘Ten slotte niet om mij te verdedigen tegen 

de repliek, ik zou inkonsekwent zijn, schrijf ik dit. Dit verwijt neem ik dankbaar op, 

postulerend de moed tot de inkonsekwens. Voor de dichter, is konsekwens invasie van 

het denken in het gebied van de aanschouwing’, zei hij. Kortom: consequent denken 

was zelfs gevaarlijk voor een poëet want het zou betekenen dat de ratio het haalde van 

de intuïtie. Van Ostaijen hield wel van dit soort polemieken met zijn vrienden. Dit 

bewees hij met de laatste zin: ‘Ik hoop dat gij nochtans niet zult overtuigd zijn.’ 

In heel deze discussie stelde Jos Léonard zich opvallend veel gematigder en 

voorzichtiger op. Zoals eerder vermeld, had Jos Léonard moeite met het speelse 

element van de ritmische typogra�e en men zou het zelfs veel algemener kunnen stellen 

en constateren dat Léonard tegenover het dadaïsme een ambivalente houding had.71 

Jos Léonard wilde of durfde niet zo ver te gaan. Het gebruik van het vrije vers ging hem 

al ver genoeg. Hoewel hij erg geïnteresseerd was in het artistieke avontuur van zijn tijd 

was hij zelf duidelijk geen grensverleggend kunstenaar. Hij zei in zijn artikel ook heel 

expliciet dat hij niet van uitersten hield en ze zelfs bedreigend vond: ‘ ‘t Zijn bei [de 

ritmische typogra�e van Paul Van Ostaijen en de collages van Kurt Schwitters] 

uitersten, en die heel × heel uitersten zijn gevaarlik. Uitersten lopen in malkaar.’72  

Jos Léonard vond het al voldoende wanneer ‘ieder bladzij de 20 eeuwer in mooie  

vorm geeft’.  

                                                 
70 De betekenis die Paul Van Ostaijen gaf aan sommige termen, durfde al eens verschuiven. 
Hij was dan ook geen academisch geschoolde kunsthistoricus of �losoof maar een dichter, 
een zoekende kunstenaar die een hele evolutie doormaakte. In die zin is Paul Van Ostaijen 
vergelijkbaar met de dichter Apollinaire in wiens teksten ook heel wat contradicties en 
inconsequenties kunnen aangetroffen worden. Buyck, ‘Paul van Ostaijen en de beeldende 
kunsten’, p. 43. 

71 Léonard, ‘De intree van dada in Vlaanderen’, p. 57-58. Ook met de dadaïstische schrijfsels 
van Paul Joostens had hij het moeilijk zoals blijkt uit de brieven die Joostens hem stuurde 
tussen 1920 en 1922. Buyck, Paul Joostens. De cruciale jaren. Brieven aan Jos Léonard. 
1919–1925. 

72 Léonard, ‘Brief uit Vlaanderen [4]’, p. 125.  
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2.4 Futurismo ma non troppo 

Zoals te zien is in ‘Boks’, voelde Léonard anno 1920 niet de drang om te 

experimenteren met de beeldende kwaliteiten van gedrukte letters en woorden, 

ondanks de futuristische inslag van het werkstuk. Men zou hier kunnen aanvoeren  

dat Léonard op het gebied van experimentele typogra�e toen nog geen voorbeeld  

had om zich op te richten want Bezette Stad van Paul Van Ostaijen was toen nog niet  

in druk verschenen. Toch moet hij al vroeg vertrouwd zijn geweest met de futuristische 

gedichten van Marinetti. Al tijdens zijn voordracht in 1917 waarin hij zijn publiek 

liet kennis maken met een aantal avant-garde stromingen, kwam ook het futurisme  

ter sprake.73  

Wanneer men zijn kritiek op Bezette Stad extrapoleert naar de gedrukte poëzie van 

Marinetti, kan het bijna niet anders of Léonard rekende ook de chaotische bladspiegels 

van de futuristen tot deze ‘overdrijvingen’. Het moeten in zijn ogen ‘uitersten’ geweest 

zijn, en die waren volgens hem dus ‘heel gevaarlijk’. Anderzijds voelde Léonard zich wel 

sterk aangesproken door de futuristische dynamiek, zoals die eerder al besproken werd 

in de �lmische opbouw van ‘Boks’. Léonard gebruikte in het prozagedicht ook veel 

onomatopeeën en hij paste daarbij de spelling soms aan, zoals Marinetti hem had 

voorgedaan in zijn Parole in libertà. Zo klinkt de gong na de eerste ronde wat langer en 

dieper door de ‘g’ op het einde van het woord enkele keren te herhalen: ‘gonggg’. Met 

‘rrrrrrrrrrrr’ imiteerde hij de klank van de ventilator. In zijn technisch manifest voor de 

literatuur riep Marinetti op tot dit soort vrije expressieve orthogra�e door bijvoorbeeld 

een klinker of medeklinker een aantal keren te herhalen. Fortunato Depero (1892–

1960) sprak in dit geval over de onomatopoëtische taal of ‘onoma-lingua’.74 De 

redenering was dat onomatopeeën en vrije orthogra�e de tekst een directheid gaven die 

met een conventionele prozaïsche beschrijving veel omslachtiger zouden geweest zijn.  

Uit de brief die Oscar Jespers op 9 december 1920 schreef aan Van Ostaijen blijkt 

dat deze laatste, in tegenstelling tot Léonard, niet gewonnen was voor de vrije 

orthogra�e van Marinetti. Jespers schreef: ‘Niet als Marinetti typografeert gij. 

Kanonskogel ZZZZZRRRR. Hij [Léonard] was het dan weer t akkoord’.75 Paul Van 

Ostaijen gebruikte dus wel onomatopeeën maar nam afstand van de vrije orthogra�e. 

Op 27 oktober 1927, enkele maanden voor zijn dood, schreef hij nog aan Edgard du 

                                                 
73 ‘Een Voordracht over Moderne Schilderkunst’, 1917, [7 februari]. 

74 Jaroslav Andel, Avant-garde page design (1900 –1950), Delano Greenidge, New York: 
2002, p. 105. 

75 Boyens, De genesis van Bezette stad, p. 73. 
In Vlaanderen was het enthousiasme voor het Italiaanse futurisme niet zo groot. Het Duitse 
expressionisme had een veel grotere impact op de avant-garde in Vlaanderen en het 
expressionisme werd dan ook als een overkoepelende term gebruikt voor alles was modern 
was. Hadermann, Paul van Ostaijen en de kunst van zijn tijd, p. 8-9. 
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Perron: ‘Ik ben geen partijganger van de persoonlike vrijheid in de orthogra�e.’76 

Léonard nam de vrije orthogra�e dus niet over van Paul Van Ostaijen maar van de 

futuristen zelf. 

Op het ogenblik dat Jos Léonard ‘Boks’ schreef, was hij dus gefascineerd door de 

futuristen. Hij was enthousiast over hun thematiek, nam bepaalde stijl�guren over, 

maar hij ging niet zover dat hij zich liet verleiden tot een visueel spel met letterbeelden. 

De klemtoon lag op de naaktheid van bepaalde woorden of woordgroepen en dit werd 

wel gevisualiseerd: door het gebruik van volle kastlijnen komt er meer wit rond het 

woord; het worden kernen, eilandjes. Léonard paste het hulpmiddel van de volle 

kastlijn of het koppelteken veelvuldig toe. Daardoor veranderde het visuele aspect van 

de tekst als grijs vlak. Concreet betekende het dat de horizontale lijntjes grote gaten 

veroorzaakten in het tekstbeeld. Deze witruimtes werden dan afgewisseld met donkere 

woordgroepen die aan elkaar werden gehouden met een half of vol kastlijntje. De tekst 

werd gezet in een conventionele blokregelval. Het enige wat opvalt, is dat ook de titel 

werd uitgevuld over de volledige breedte van de bladspiegel. Ongelukkig genoeg bestaat 

de titel uit slechts vier kapitaalletters, wat zorgde voor ongewoon grote ‘gaten’ tussen de 

vier letters. 

Het is maar de vraag in hoeverre dit alles bewust gestuurd werd door Léonard. Men 

mag er van uitgaan dat hij weinig of geen zetinstructies meegaf aan de uitgever, want op 

geen enkele manier werd het visuele aspect van de typogra�e uitgespeeld: geen enkel 

woord, geen enkele letter springt in het oog. Alles staat in een gewone romein, de 

Haiduk-Antiqua om precies te zijn, die zelfs niet wordt afgewisseld met een vette of 

cursieve variant.77 Het zetwerk was blijkbaar voor rekening van de drukker, die 

plichtsgetrouw het manuscript omzette in een loden tekstblok. De witruimtes rond de 

woorden waren het automatische gevolg van het werken met kastlijnen en 

koppeltekens. Vermoedelijk werd de tekst van ‘Boks’ zelfs machinaal gezet (met een 

linotype machine) en in dat geval zou zelfs de invloed van de vakman op het tekstbeeld 

uiterst beperkt geweest zijn.78  

Hoe ongewoon en verbrokkeld de tekst van ‘Boks’ er ook mocht uitzien, het klassieke 

leesproces bleef onaangetast. De lezer begreep onmiddellijk hoe hij de tekst moest 

lezen, namelijk regel na regel, van links naar rechts en van boven naar onder, zoals al 

                                                 
76 Brief van Paul Van Ostaijen van 27 oktober 1927 aan Edgard du Perron waarin Van 
Ostaijen schrijft waarom hij de spelling-Kollewijn consequent in al zijn bundels en teksten 
heeft toegepast. Het was geen vorm van verzet maar gewoon een erg bruikbare orthogra�e. 
Antwerpen, Letterenhuis, O/3945 /87897/63a-b.  

77 Over Haiduk antiqua zie verder hoofdstuk 3.6.  

78 Na de Eerste Wereldoorlog gebeurde het handzetten nog heel uitzonderlijk. Fernand 
Baudin, ‘België 1920–1980’, in: Fernand Baudin. Typograaf. Bibliogra�e van zijn 
geschriften. Inventaris van het typogra�sch oeuvre, Elly Cockx-Indestege, Georges Colin 
en Fernand Baudin (eds.), De Buitenkant, Amsterdam: 2002, p. 83. 
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eeuwenlang het geval is. De experimenten van de futuristische poëzie reikten echter 

veel verder en waren veel ingrijpender voor het tekstbeeld. De futuristen mengden niet 

alleen verschillende lettertypes en corpshoogtes dooreen, ze kegelden ook de 

traditionele zet- en leesrichting van de tekst omver. Door af te wijken van de obligate 

rechtlijnigheid en horizontaliteit keerden ze het verleden manifest de rug toe. Ze 

ondergroeven niet alleen de gangbare normen van de poëzie, maar ze gooiden ook de 

bestaande tradities van het drukkersvak overboord.  

De futuristische manier van werken was er vooral op gericht om een beeld te laten 

ontstaan dat in één oogopslag kon gevat worden. De corpshoogte, het lettertype, de 

plaats van het woord op het blad, de nabijheid van andere woorden die er verband  

mee hielden (een verband dat niet noodzakelijk geëxpliciteerd of beschreven hoefde te 

worden) genereerden samen nieuwe betekenissen en verbreedden de inhoud. Deze 

gelijktijdigheid of ‘simultané’ hield de futuristen heel sterk bezig–ook in hun 

schilderkunst–en had te maken met de behoefte om de complexiteit en de dynamiek 

van het moderne leven in hun werk uit te drukken. Waar de lezer gewoon was de  

tekst lineair te moeten ‘scannen’, ving hij nu simultaan verschillende beelden op, die 

zowel visuele als akoestische associaties opriepen. Het proces refereerde aan de 

veelheid aan zintuiglijke prikkels waarmee de moderne mens dagelijks van alle kanten 

tegelijk bestookt werd en waarbij hij zelf maar moest beslissen welke informatie er uit 

te halen viel.  

Wanneer Léonard een boksmatch beschreef, deed hij dat enkel met woorden en 

woordgroepen. Elke regel werd uniform behandeld, zonder insprongen en zonder extra 

witregels, wat betekende dat het typogra�sche wit ook alleen maar normbevestigend 

was. Bij de evocatie van het vuistgevecht bleven tekstbeeld en typogra�e dus geheel 

buiten strijd. Bij de Parole in libertà leek het wel alsof de ganse gedrukte pagina zelf 

een strijdveld was. 

Het is interessant om op dat vlak ‘Boks’ van Jos Léonard opnieuw te vergelijken met 

het contemporaine werk van Paul Van Ostaijen. In het gedicht ‘Asta Nielsen’ uit Bezette 

Stad wordt ook een boksmatch beschreven (�guur 2.6).79 Van Ostaijen evoceerde de 

kamp minder expliciet dan Léonard. Zijn benadering was eerder symbolisch: twee 

mannen vechten tot bloedens toe om een vrouw, de sensuele actrice Asta Nielsen, maar 

het is niet duidelijk of het gevecht zich in realiteit dan wel in het hoofd van een man 

afspeelt. De extremen die hier diametraal tegenover elkaar staan zijn niet zwart en wit 

maar A en Z, de eerste en de laatste letter van het alfabet. Het is opnieuw met een 

heroïsche knock-out dat de laatste letter de eerste overwint.  

                                                 
79 Dit gedicht werd genoemd naar één van ‘s werelds eerste �lmdiva’s, de Deense Asta 
Nielsen (1883–1972) uit de tijd van de stomme �lm.  
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�guur 2.6 Paul Van Ostaijen, ‘Asta Nielsen’, in: Bezette Stad, Sienjaal, Antwerpen, 1921. 

De vormgeving van dit gedicht is compleet verschillend. In één oogopslag is te 

merken hoe de stoere A en Z met elkaar vechten en aan elkaar gewaagd zijn. Om dit te 

visualiseren beschikte de drukker van dienst blijkbaar niet over een A en een Z die 

groot en zwaar genoeg waren om aan Van Ostaijens wensen te voldoen en daarom 

sneed Oscar Jespers deze letters zelf uit palmhout.80 Doordat de letter Z bovenaan staat 

                                                 
80 Er is onduidelijkheid over welke ‘ongebruikelijke’ letters door Oscar Jespers manueel 
werden gestoken in palmhout en welke letters toch in de vorm van loden lettertypes door de 
drukker konden geleverd worden. In een brief van 29 november 1920 van Oscar Jespers aan 
Paul Van Ostaijen schreef Jespers dat hij noodgedwongen dan maar zelf de ‘groote lange 
�jne stokletters’ sneed. Brief 3 in: Boyens, De genesis van Bezette stad, p. 65. In diezelfde 
brief maakte Jespers met eenvoudige middelen (‘een gewoon inktkussen en de druk van 
mijne hand’) een proefdrukje van zijn eigen houten lettertype waardoor ze ook makkelijk in 
de de�nitieve versie van Bezette Stad kunnen opgespoord worden. Dezelfde magere, 
versmalde (en doorgaans te nauw gespatieerde) schreefloze kapitalen treft men aan in de 
gedichten ‘Opdracht aan Mijnheer Zoënzo’, ‘Bedreigde Stad’, ‘De Obus over de Stad’, 
‘Verlaten Forten’, ‘Dodezondag’, ‘Rouwstad’, ‘Folies Bar’ en ‘De Aftocht’. Daarnaast sneed 
Jespers ook een vettere en grotere variant die hij aflopend liet zetten in het gedicht 
‘Opdracht aan Mijnheer Zoënzo’. Voor het gedicht ‘Asta Nielsen’ en voor de titelbladzijde 
van het gedicht ‘Music Hall’ sneed Jespers afzonderlijke reusachtige sjabloonletters. 
Op andere plaatsen in de dichtbundel gebruikte Jespers geen afzonderlijke letters maar 
sneed hij een volledig woordbeeld uit hout zoals hij ook de abstracte composities sneed die 
de verschillende gedichten van elkaar scheiden. Zo kan men aannemen dat het woordbeeld 
bestaande uit zware kapitalen met hoog lijncontrast op het titelblad van het gedicht ‘Holle 
Haven’, de belettering met ongewone leesrichting op de titelbladen van ‘De Kringen naar 
binnen’ en ‘De Aftocht’, het woordobject ‘zeppelin’ in ‘Holle Haven’ en de fantasieletters op 
het titelblad van ‘Bar’ telkens uit één blok hout zijn gesneden. Dit is ook het geval bij de 
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en tevens een keer meer voorkomt op de pagina, begrijpt de lezer, zonder het letterlijk 

te lezen, dat Z een overwicht heeft op A en daardoor wint. Het gedicht is opgedragen 

aan Paul Joostens omdat hij, net als Van Ostaijen zelf, een enthousiaste liefhebber was 

van de moderne �lm.81 Beide kunstenaars deelden ook een grote bewondering voor deze 

actrice, zodat de boksmatch ook wel eens een metafoor zou kunnen zijn van de rivaliteit 

tussen deze twee mannen.82  

2.5 Het beeld van het prozagedicht ‘Boks’ 

In een conventioneel gedicht staan de woorden netjes na elkaar. De ene zin kan al 

langer zijn dan de andere, er kan eventueel gebruik gemaakt worden van het vrije vers, 

maar fundamenteel wordt er niet geraakt aan de dwingende horizontale structuur van 

de bladspiegel. Daardoor ontstaat automatisch een logische structuur die moet 

gerespecteerd worden. Het ene volgt uit het andere of volgt op het andere. Er zijn 

(causale) verbanden, er is een logica en het vraagt bovendien tijd van de lezer om lijn 

per lijn met de ogen te ‘scannen’.  

                                                                                                                                               
woordbeelden ‘SAMSON’, ‘BOEM’ en ‘PAUKESLAG’ op de meest gereproduceerde pagina’s 
van de dichtbundel. 
Andere woordbeelden zoals op het titelblad van het gedicht ‘Asta Nielsen’ en het geschreven 
woordbeeld ‘HARMoniKA’ in het gedicht ‘Folies bar’ zijn dan weer danig complex en 
gra�sch uitgewerkt dat men er kan van uitgaan dat ze niet met de houtsnedetechniek maar 
wel met lijnclichés zijn gedrukt. 
Alle overige gebruikte letters zijn typogra�sch. Totnogtoe werden niet alle lettertypes in 
Bezette Stad geïdenti�ceerd, daarom wordt hier een poging gedaan. De broodletter van 
dienst was de Caslon (corps 14). Van de Caslon werden ook de vette variant en andere 
lettergroottes gebruikt. De broodtekst die cursief staat, is gezet in Cheltenham cursief. 
Elzévir (corps 40, Van Looy-Noyens) voor het eerst gebruikt in het woord ‘BiBi’. Paul Van 
Ostaijen, Verzameld werk II. Poëzie. Bezette Stad. Nagelaten Gedichten, verzorgd door 
Gerrit Borgers, Bert Bakker - Daamen / C. De Vries - Brouwers, Den Haag / Antwerpen: 
1963, p. 9. Het lettertype Elzévir allongée (corps 24) komt voor in het woord ‘Trio’. Van 
Ostaijen, Verzameld werk II, p. 91. Ecriture fantaisie (corps 28) komt voor in: Van Ostaijen, 
Verzameld werk II, p. 12. Astoria (Bauer) komt voor in: Van Ostaijen, Verzameld werk II, p. 
58. Italienne (corps 72, Van Looy-Noyens / Vanderborght) wordt gebruikt in de woorden 
‘Rio Janeiro’. Van Ostaijen, Verzameld werk II, p. 55; Venus (Bauer) wordt gebruikt in ‘het 
stalen gevang’. Van Ostaijen, Verzameld werk II, p. 9. Künstler Schreibschrift (1902, 
Stempel) wordt gebruikt in ‘Dans mon pays …’. Van Ostaijen, Verzameld werk II, p. 14. 
Bodoni vet komt voor in de woorden ‘Grote Zirkus van de H. Geest’. Van Ostaijen, 
Verzameld werk II, p. 91. Egyptienne étroite (corps 10) wordt gebruikt in de woorden 
‘Godsdienst, Vorst & Staat’. Van Ostaijen, Verzameld werk II, p. 91. Het lettertype Fantaisie 
Ombrée (corps 20, Schildknecht) komt voor in: Van Ostaijen, Verzameld werk II, p. 132. 
Met dank aan Louis Van den Eede. 

81 Paul Joostens beweerde dat hij en niet Paul Van Ostaijen de eigenlijke auteur was van het 
gedicht. Brief van 1 april 1921 van Paul Joostens aan Jos Léonard. Opgenomen en 
geannoteerd in: Buyck, Paul Joostens. De cruciale jaren. Brieven aan Jos Léonard, p. 147. 

82 Boyens, De genesis van Bezette stad, p. 27.  
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Dit logisch denken was voor een dichter als Paul Van Ostaijen heel bedreigend. ‘Het 

geschreven woord is tijd, denken’,83 zei Van Ostaijen die niet logisch maar associatief 

wilde denken. Daarom ook verkoos hij het gesproken woord boven het geschrevene 

omdat het veel intuïtiever, associatiever en speelser was. En hij was zeker niet de enige 

dichter die er zo over dacht. Ook Marnix Gijsen schreef in zijn autobiogra�e: ‘De 

boekdrukkunst is geen onverdeelde zegen geweest. Zij heeft de poëzie in gevaar 

gebracht want een vers moet gehoord worden, niet gelezen.’84 

Van Ostaijen zag de woorden als atomen, kernen waarrond andere woorden 

circuleerden die er mee konden geassocieerd worden en zo direct een beeld oproepen. 

De ritmische typogra�e van Paul Van Ostaijen was in eerste instantie een experiment, 

een zoektocht naar een nieuwe vormentaal waarmee de bestaande statische poëzie en 

daarmee dus ook de statische typogra�e konden opengebroken worden.  

Wie de biogra�e, de brieven en de geschriften van Paul Van Ostaijen er op naslaat, 

kan niet anders dan besluiten dat deze dichter een echte leiders�guur was die maar wat 

graag de rol van voortrekker en vaandeldrager op zich nam. Toch lijkt het er niet op dat 

hij met zijn ritmische typogra�e echt school wou maken zoals Marinetti met zijn Parole 

in Libertà wel het geval was. In het oeuvre van Paul Van Ostaijen is de ritmische 

typogra�e een eenmalig gegeven gebleven. In de zeven jaren die volgden op de 

publicatie van Bezette Stad werd in het korte leven van de dichter het principe van  

de ritmische typogra�e niet meer hernomen. Wanneer Gaston Burssens (1896–1965)  

in zijn bundel Piano (1924) op zijn eigen originele manier op zoek ging naar een  

nieuwe vormentaal (�guur 2.7), lokte dit alleen maar positieve reacties uit bij  

Paul Van Ostaijen.85  

Gaston Burssens speelde ook wel met de vorm van de letter en het woordbeeld, maar 

zijn aanpak was van een andere orde dan die van Paul Van Ostaijen. Op elke bladzijde 

staat een gedicht dat met twee kleurgangen tot stand kwam: zwart voor de broodtekst, 

die gezet is in de Nicolas Cochin86 en de bijkomende kleur die gebruikt werd om de 

linoleumsnede te drukken met het woordbeeld van één van de kernwoorden van het 

                                                 
83 Van Ostaijen, ‘Open brief aan Jos Léonard’, p. 89. 

84 Gijsen, De leerjaren van Jan-Albert Goris, p. 69. 

85 Gaston Burssens, Piano, Holemans, Mechelen: 1924. 
Paul Van Ostaijen weidde een aparte bespreking aan Gaston Burssens: Paul Van Ostaijen, 
‘Gaston Burssens’, in: Vlaamsche Arbeid, 15 (1925), nr. 7-8, p. 252-275. Hij bracht hem ook 
ter sprake in: Paul Van Ostaijen, ‘Quelques notes sur la situation artistique en Flandre’, in: 
La Nervie, 7 (1926), nr. 5, p. 1-4.  

86 Het lettertype Nicolas Cochin, ontworpen door Georges Peignot, werd uitgegeven in 1912 
door Deberny & Peignot. Handbuch der Schriftarten. Eine Zusammenstellung der 
Schriftgiessereien Deutscher Zunge nach Gattungen geordnet, Albrecht Seemann Verlag, 
Leipzig: [1926]–[1938]. In België werd het lettertype onder andere door de Brusselse 
letteruitgeverij Van Loey-Nouri gedistribueerd.Caractères de texte anciens et modernes, 
Fonderie Van Loey-Nouri, Brussel: s. d.  
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gedicht (meestal is dat de titel) in geïmproviseerde robuuste sjabloonletters.87 Wanneer 

Paul Van Ostaijen de bundel van zijn enige echte wapenbroeder besprak, ging hij niet in 

op deze opvallende beeldende kwaliteiten van de lay-out. Hij beperkte zich tot de 

analyse van de puur poëtische kwaliteiten van Piano.88  

 
 
�guur 2.7 Gaston Burssens, Piano, Mechelen, 1924: bladzijdenpaar 16-17. 

Zonder de poëzie als dusdanig te analyseren, maar alleen al door te kijken naar de 

vormgeving van de gedichten, kan men zien hoe ook Burssens van zijn gedichten 

zelfstandige lyrische objecten wilde maken. De vormgeving en de typogra�e werden 

ingeschakeld om het ideaal van een zuivere woordkunst te benaderen. Door in een 

eerste druklaag de titel van het gedicht te laten drukken en daarbovenop het gedicht 

zelf, maakte hij het gedicht concreter en objectiever. Tegelijk hield het de lezer bij de 

les; terwijl hij leest blijft hij de titel van het gedicht zien en dat weerhoudt hem om zelf 

allerlei associaties te maken en weg te dromen.89 

                                                 
87 De broodtekst is het grootste deel van een publicatie, waar in feite het brood mee wordt 
verdiend. J. A. Brongers, Boekwoorden woordenboek. Verklarende woordenlijst van 
typogra�sche en bibliogra�sche termen, De Buitenkant, Amsterdam: 1996, p. 39. 
Sjabloonletters zijn letters die met een sjabloon worden gemaakt maar de term kan ook 
slaan op letters die op een andere manier werden geproduceerd maar waarvan het 
letterbeeld de typische karakteristieken heeft van een gesjabloneerd beeld. Concreet 
betekent dit dat geen enkel letterbeeld ‘zwevende’ binnenvormen heeft. Doorgaans gaat het 
over letterbeelden met een hoog lijncontrast. Karel F. Treebus, Vormwijzer, een gids bij het 
vormgeven en produceren van drukwerk, SDU, ‘s-Gravenhage: 1996, p. 175-176. 

88 Geert Buelens, Van Ostaijen tot heden, zijn invloed op de Vlaamse poëzie, Vantilt, 
Nijmegen: 2001, p. 229-230. 

89 Hadermann, Paul van Ostaijen en de kunst van zijn tijd, p. 68.  
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Een gedicht als ‘Asta Nielsen’ van Paul Van Ostaijen of de gedichten in Piano hadden 

met andere woorden geen behoefte aan illustraties. In ‘Boks’ ging Léonard veel 

conventioneler te werk. Hij combineerde beeld en woord door de tekst te voorzien van 

twee pentekeningen. Ook de pentekeningen Lichting met overblijfsels van een pick-

nick en Vijver met bomen, die als opening- en sluitstuk dienen, zijn met hun 

dynamische lijnenspel eveneens sterk geïnspireerd op het futurisme. Verder hebben ze 

maar weinig met het onderwerp te maken. In de tekening Lichting met overblijfsels 

van een picknick kan men flessen, een krant en andere restanten van de maaltijd 

herkennen en met wat meer moeite ook het glooiende landschap waarin de picknick 

zich afspeelde. De tekening Vijver met bomen werd dan weer veel abstracter 

uitgewerkt. De tekeningen zijn opvallend sterk verwant aan sommige van Paul Joostens 

uit deze periode. Ook met sommige pentekeningen van Jozef Peeters, zoals 

Schouwburglijnen uit 1920, valt een opmerkelijke parallel te constateren.90 Léonards 

stijl onderscheidt zich dan weer van die van Joostens omdat de tekeningen 

nauwkeuriger zijn uitwerkt.91 

De complete onafhankelijkheid van tekst en beeld in ‘Boks’ is bevreemdend, temeer 

omdat ze van dezelfde hand zijn. Men zou verwachten dat ze meer naar elkaar 

verwijzen. Anderzijds lijkt het om een bewuste strategie te gaan, want die nadrukkelijke 

onafhankelijkheid van het beeld tegenover de tekst is terug te vinden is bij alle gra�sche 

kunstenaars die aan Ruimte meewerkten. Blijkbaar beschouwden ze het als ouderwets 

om de inhoud van een tekst op te fleuren met een prentje. Ook Léonard zag zijn 

tekenkundige bijdragen hier duidelijk als autonome creaties, naast en evenwaardig aan 

het geschreven woord. De consequenties daarvan worden besproken in hoofdstuk 4. 

2.6 Besluit 

‘Boks’ is een experimenteel prozagedicht uit 1920 dat moet gesitueerd worden in het 

spoor van het futurisme. Kenmerkend zijn niet alleen de agressieve ondertoon, het 

snelle ritme en de �lmische structuur, maar ook de wil om te ontkomen aan het 

subjectieve en romantische in de poëzie via een bewuste strategie van 

‘ontindividualisering’.  

Uit de discussies die Jos Léonard met Paul Van Ostaijen voerde naar aanleiding van 

de publicatie van diens dichtbundel Bezette Stad, blijkt dat Léonard goed op de hoogte 

was van wat zich in de binnen- en buitenlandse avant-gardekringen afspeelde. Met zijn 

                                                 
90 Oostende, PMMK, K 950, Jozef Peeters, Schouwburglijnen, 1920. Oost-Indische inkt op 
papier, 410 × 490. Afgebeeld in: Willy Van den Bussche, Jean F. Buyck en Bob Coppens, 
Jozef Peeters (1895–1960), tent. cat., Museum voor Moderne Kunst, Oostende: 1995, p. 32. 

91 Zie bijvoorbeeld: Paul Joostens, De revolutionair, 1920. Gereproduceerd in: Ça Ira!, 
(1920, 6 september).  
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kritiek op de ‘vrije typogra�sche zetkunst’ of de ‘ritmische typogra�e’ liet hij zich ook 

kennen als een man met een uitgesproken mening. Geheel terecht situeerde hij Van 

Ostaijens gedicht in de context van de experimenten van Kurt Schwitters en Guillaume 

Apollinaire, waarvan hij vond dat ze meer met beeldende kunst dan met dichtkunst te 

maken hadden. Omdat Van Ostaijen zuiver plastische middelen in de dichtkunst 

binnenbracht, wees hij hem op een inconsequente houding tegenover zijn eigen 

uitgangspunten betreffende de autonomie van de verschillende kunsten. Van Ostaijen 

repliceerde dat de dichter alle middelen te baat moest nemen, dus ook de drukkunst en 

de typogra�e, om te komen tot een zuivere poëzie. Door deze polemiek te voeren in het 

tijdschrift Het Getij, bood Léonard zijn vriend een podium in de Nederlandse pers.  

Léonard mag met ‘Boks’ dan al bewezen hebben dat hij een bewonderaar was van de 

futuristische poëzie, toch blijkt uit zijn prozagedicht zelf en uit zijn kritiek op Van 

Ostaijens Bezette Stad dat hij de vernieuwende kracht die uitging van deze typogra�e 

niet wist te waarderen. Het inbouwen van witruimtes en het gebruik van een vrije, 

expressieve orthogra�e om het tempo en het ritme op te drijven, dat kon hij nog 

appreciëren, maar het louter visuele spel met letterbeelden, leek hem een brug te ver.  

Ondanks zijn enthousiasme voor de meest vernieuwende tendensen binnen de 

kunsten komt Léonard in 1920 dus naar voor als een eerder gematigde en op 

typogra�sch gebied zelfs als een traditionalistische kunstenaar.  





 

Hoofdstuk 3  | Illustraties voor Marnix Gijsens Lof-litanie 

van den Heiligen Franciscus van Assisië (1920)  

Van jongs af aan stonden beeldende kunsten en literatuur centraal in het leven van 

Jos Léonard. Tot zijn vriendenkring behoorden zowel letterkundigen als plastische 

kunstenaars. Op het ogenblik dat hij door zijn vrienden-literatoren gevraagd werd 

een boek te illustreren, konden deze twee punten van interesse op een natuurlijke 

wijze convergeren. Met sommige van die publicaties had Léonard een grote af�niteit 

en ze verdienen daarom bijzondere aandacht. 

In 1920 verscheen Lof-litanie van den Heiligen Franciscus van Assisië van Marnix 

Gijsen (1899–1984) met illustraties Jos Léonard. Talloze factoren wijzen er op dat 

Léonard veel waarde hechtte aan deze uitgave. Hij roemde het boek om zijn literaire 

kwaliteiten en hij was trots op zijn illustratiewerk. In deze case study wordt ook de 

christelijke thematiek binnen de artistieke avant-garde in Vlaanderen tijdens het 

interbellum belicht.  

Het welslagen van een geïllustreerd en verzorgd boek is uiteraard niet enkel 

afhankelijk van de kwaliteit van de illustraties op zich maar hangt ook samen met de 

kwaliteit van het drukwerk in al zijn aspecten. In hoeverre is Gijsens Lof-litanie als 

‘verzorgd boek’ te benaderen en hoe keek Jos Léonard daar in 1920 tegenaan?  

Daar het een gemeenschappelijke uitgave betrof van De Sikkel en Querido, een 

Vlaamse en een Nederlandse uitgeverij die hetzelfde taalgebied bedienden, is ook de 

vraag aan de orde in hoeverre ‘het verzorgde boek’ in Vlaanderen verschilde van een 

verzorgd boek in Nederland. 

3.1 De lofzang van Jos Léonard op de loflitanie van Marnix Gijsen  

Het jaar 1920 staat geboekstaafd als een ‘wonderjaar’ in de geschiedenis van de 

moderne kunst in Antwerpen.1 Het modernisme dat er zich vlak na de oorlog al 

voorzichtig had aangekondigd, brak toen de�nitief door. Ook voor Jos Léonard was 

                                                 
1 ‘Major events in the ‘wonderyear’ 1920’ in: Jean F. Buyck, ‘Modernist Tendencies. The 
Critical Debate’, in: Antwerp, the new spring [Ortelius series], MIM, Deurne: 1991, p. 209. 
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1920 een bijzonder bewogen en actief jaar. In de eerste hoofdstukken van deze studie 

werd al drukwerk van hem uit 1920 besproken. Het vouwblad van de kunstzaak Novy 

werd in oktober van dat jaar gedrukt en in maart werd het prozagedicht ‘Boks’ 

gepubliceerd in Ruimte.2  

In het daaropvolgende nummer van hetzelfde tijdschrift verscheen Marnix Gijsens 

debuut, Lof-litanie van den Heiligen Franciscus van Assisië.3 Jos Léonard was van 

meet af aan enthousiast en riep de publicatie van het gedicht onomwonden uit tot de 

belangrijkste literaire gebeurtenis in Vlaanderen sinds het verschijnen van Paul Van 

Ostaijens dichtbundel Sienjaal in 1918.4 Léonards naam raakte pas onlosmakelijk 

verbonden met dit humanitair expressionistische gedicht nadat het in boekvorm was 

uitgegeven bij De Sikkel met illustraties van zijn hand (�guur 3.1).5  

Jos Léonard had Marnix Gijsen leren kennen in 1918 bij De Standaard in Brussel.6 

De ontmoeting groeide uit tot een levenslange vriendschap.7 Marnix Gijsen werkte 

slechts een jaar bij De Standaard en naar eigen zeggen betreurde hij zijn vertrek alleen 

omwille van zijn vriendschap met Jos Léonard en diens verloofde Maria Van de Ven.8 

In 1920 was Jos Léonard erg aanwezig in het leven van Marnix Gijsen. Zo droeg de 

schrijver zijn monogra�e over de Vlaamse schrijver Karel Van de Woestijne (1878–

                                                 
2 Zie hoofdstukken 1 en 2. 

3 Marnix Gijsen, ‘Lof litanie van den H. Franciscus van Assisië’, in: Ruimte, 1 (1920), nr. 4-5, 
p. 57-60. De dichter beschouwde de publicatie in Ruimte als de eerste druk. Gijsen, Galle en 
Devos, Marnix Gijsen. Verzameld werk, I, p. 995. 

4 Jos Léonard, ‘Brief uit Vlaanderen [2]’, in: Het Getij, 6 (1921), nr. 2, p. 209-210. 

5 Marnix Gijsen, Lof litanie van den H. Franciscus van Assisië, De Sikkel / Em. Querido, 
Antwerpen / Amsterdam: 1920 (B/1920/Gijse). Vanaf de derde druk vallen de opdracht 
(voor Floris Couteele) en de tekeningen van Jos Léonard weg. Lof litanie werd voor het eerst 
voorgedragen door Germaine Michielsens op 27 juni 1920. Anny Raman en Marnix Gijsen, 
Bibliogra�e van Marnix Gijsen, Heideland-Orbis, Hasselt: 1973, p. 7. 
Het tijdschrift Ruimte werd wel vaker als toetssteen gebruikt door Eugeen De Bock die 
zowel hoofdredacteur was van het tijdschrift als oprichter en directeur van de uitgeverij De 
Sikkel. Ook Celbrieven van Wies Moens verscheen in Ruimte alvorens De Bock het risico 
nam om de dichtbundel uit te geven. Wies Moens, Celbrieven, De Sikkel, Antwerpen: 1920 
(B/1920/Moens). 

6 In 1919 stelde de katholieke volksvertegenwoordiger Alfons Van de Perre voor aan Marnix 
Gijsen bij de uitgeverij De Standaard te gaan werken. Gijsen, Galle en Devos, Marnix Gijsen. 
Verzameld werk, I, p. 12. 

7 Zie ook deel II, hoofdstuk 3.1.  

8 Als afscheidscadeau schonk Jos Léonard een van zijn weinige olieverfdoeken: Paul Van 
Ostaijen en zijn muze. Het doek in post-impressionistische stijl beeldt Paul Van Ostaijen af 
vergezeld door een naakte vrouw met rode parasol. Jos Léonard, Paul Van Ostaijen en zijn 
muze, 6 juni 1916. Olieverf op unalit, 500 × 545. Antwerpen, collectie Letterenhuis-
Letterenhuis, inv. nr. 50640. 
Paul Van Ostaijen heeft nooit interesse getoond voor dit werk en in een brief aan René Goris 
neemt Jos Léonard zelf ook enige afstand van het werk en noemt het ‘een amusementje dat 
nu ‘n document is geworden’. Antwerpen, Letterenhuis, L4303/139807/1: brief van 1 
december 1954 van Jos Léonard aan René Goris. 
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1929) op aan Jos Léonard.9 Maar Bovenal was 1920 het jaar waarin Léonard en Gijsen 

van nabij betrokken waren bij de oprichting van het tijdschrift Ruimte.10 

  
 
�guur 3.1 Marnix Gijsen, Lof-litanie van den Heiligen Franciscus van Assisië, 1920 
(B/1920/Gijse): titelpagina. 
�guur 3.2 Ernest Claes, De Witte, 1920 (B/1920/Claes): illustratie op pagina 27. 

Bij De Standaard ontmoette Jos Léonard ook Ernest Claes, die toen net als Gijsen 

een jonge debuterende Vlaamse schrijver was. Ook dit contact mondde uit in een 

samenwerking waarbij Jos Léonard de illustraties maakte voor de eerste uitgave van 

Claes’ volkse vertelling De Witte (�guur 3.2).11 Zowel de samenwerking met Marnix 

Gijsen als die met Ernest Claes kwamen tot stand rond hetzelfde tijdstip en onder 

dezelfde omstandigheden. Dat is ook het enige verband dat kan gevonden worden 

tussen de pentekeningen die hij maakte voor De Witte en die voor Lof-litanie. Verder 

zijn er alleen maar verschillen te noteren. Stilistisch liggen de illustraties mijlenver uit 

elkaar. In De Witte zijn de tekeningen vooral sfeerscheppend en anekdotisch van aard. 

                                                 
9 Marnix Gijsen, Karel van de Woestijne, [Vlamingen van beteekenis, 4], De Sikkel, 
Antwerpen: 1920. 

10 Marnix Gijsen gaf zijn ontslag bij het tijdschrift Ruimte nog voor het werd opgedoekt omdat 
hij vond dat poëzie ‘eigenlijk ook maar een vorm van spirituele arrogantie’ was. Marc Somers, 
‘The Antwerp twenties, modernism in literature’, in: Antwerp, the new spring [Ortelius series], 
MIM, Deurne: 1991, p.348.  
De uitspraak van Marnix Gijsen is echter in tegenspraak met zijn daden. Na 1920 hield Gijsen 
zich immers wel nog bezig met poëzie en gaf hij bijvoorbeeld in 1925 een bundel verzen uit. 
Marnix Gijsen, Het Huis, De Sikkel / De Gemeenschap, Antwerpen / Utrecht: 1925. 

11 Ernest Claes, De Witte, [Vlaamsche Bibliotheek, 5], Maatschappij voor Goede en 
Goedkope Lectuur, Amsterdam: 192 (B/1920/Claes). 
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De tekenstijl is een soort gra�sche variant van de impressionistische schildertechniek: 

met korte gebroken lijntjes wordt een diafaan en illusionistisch beeld opgebouwd. Deze 

postimpressionistische werkwijze was eerder ook al te zien op de omslagtekening voor 

Vacantie Krabbels (1917) van Lode Baekelmans en in een aantal illustraties voor Ons 

Volk Ontwaakt (1919).12 Nadien kon Jos Léonard zich niet langer vereenzelvigen met 

deze manier van werken. In een brief uit 1921 aan Emmanuel de Bom gaf hij toe dat het 

boekje van Ernest Claes hem nooit voldoende had aangesproken om er iets bijzonders 

van te maken.13  

Zo weinig voeling Jos Léonard had met de volkse vertelling van Ernest Claes, zo 

sterk werd hij aangegrepen door het humanitaire expressionisme in het gedicht Lof-

litanie van den Heiligen Franciscus van Assisië van Marnix Gijsen. Net als Jos Léonard 

was ook Gijsen rond die tijd in de ban van het experiment met het ‘vrije vers’.14 Volgens 

Gerard Verbeek zou ‘Boks’ van Jos Léonard hierin zelfs een voorbeeld geweest zijn voor 

Marnix Gijsen.15 De chronologie van de twee publicaties spreekt dit in elk geval niet 

tegen en ook Frans Van Passel beweerde dat Léonard met zijn prozagedicht enige 

invloed heeft gehad.16 De vraag wie nu als eerste met dit vrije vers experimenteerde, 

doet er eigenlijk weinig toe. Wat Marnix Gijsen er mee deed, getuigde in elk geval van 

groter talent en zijn debuut was veel invloedrijker. Ook Jos Léonard zelf, die door zijn 

biografen en ook door zijn vriend Marnix Gijsen postuum werd geportretteerd als een 

bijzonder bescheiden man, lag er wellicht niet wakker van.17  

Wat Jos Léonard in zijn artikel in Het Getij opmerkte over de gebalde schrijfstijl van 

Marnix Gijsen, was in feite ook van toepassing op zijn eigen tekst. Samengevat komt het 

er op neer dat de zinsbouw gerust geweld mocht aangedaan worden, zolang dit de 

kracht van het afzonderlijke woord maar ten goede kwam. Of om het met de woorden 

van Léonard zelf te zeggen: ‘ ‘t Heeft iets weg van sommige ontboezemingen van August 

Stramm en Lothar Schreyer die ook zin-bouwen versmijten om alleen in kracht-

groeiende woorden te stellen.’18 Jos Léonard hield bovenal van de onvoorspelbaarheid 

en de eigenzinnigheid waarmee de jonge dichter zijn eigen koers vaarde en zijn 

                                                 
12 Lode Baekelmans, Vacantie Kabbels, De Sikkel / Em. Querido, Antwerpen / Amsterdam: 
1917 (B/1917/Baeke); twee illustraties bij: ‘De Blinde Muzikant (Russische roman van W. 
Korolenko), in: Ons Volk Ontwaakt (D/OnsVolkOntwaakt/2). 

13 Brief van 1921 van Jos Léonard aan Emmanuel De Bom. Antwerpen, Letterenhuis, 
L4303/91844/15. 

14 Het vrije vers kende navolging in het tijdschrift Vlaamsche Arbeid. Van Passel, Het 
tijdschrift Ruimte, p. 110. 

15 Gerard Verbeek, Marnix Gijsen, [Ontmoetingen, 64], Orion, Brugge: 1972, p. 6-7. 

16 Van Passel, Het tijdschrift Ruimte, p. 110. 

17 Brieven van Marnix Gijsen aan Maria van de Ven (weduwe Jos Léonard), Antwerpen, 
Letterenhuis, G994/B1/218720/1: brief van mei 1957 en 218720/2: brief van 2 januari 1958.  

18 Léonard, ‘Brief uit Vlaanderen [2]’, p. 208 
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leermeesters het nakijken liet. De oude garde, aanhangers van de Tachtigers die Gijsen 

voordien nog had kunnen paaien met een taal die ‘zuivertjes gedwee-grammaticaal 

vloeide’, werd gebruuskeerd door een krachtige en gecondenseerde schrijfstijl die de 

gangbare regels respectloos overboord gooide.19  

Vierenveertig jaar na datum dacht Marnix Gijsen er net hetzelfde over. Hij schreef 

over zijn debuut Lof-litanie: ‘het is meer een document dan een kunstwerk, maar het 

heeft een tijdlang een heilzaam schandaal verwekt omdat het een breuk betekende met 

de post-van-de-woestijniaanse, lichtelijk romantische poëzie en met de – in onze ogen 

toen – tamme wijsheid van de ‘redelijke’ dichters’.20 Om die breuk was het Léonard in 

1920 vooral te doen en met zijn illustraties voor de bundel heeft hij getracht stilistisch 

aan te sluiten bij het gedicht en de sfeer die Marnix Gijsen er in wist op te roepen. 

3.2 Een unieke symbiose van literaire taal en beeldtaal 

De illustraties voor Lof-litanie bekleden een aparte plaats in het oeuvre van Jos 

Léonard. Voor het eerst toonde hij zich in zijn illustratiewerk even vooruitstrevend als 

in zijn vrij werk en drongen de vernieuwingen ook door in zijn toegepaste gra�ek. Zijn 

illustraties hielden gelijke tred met de vorm en de toon van de tekst van Marnix Gijsen, 

waardoor het werk van de schrijver en dat van de beeldende kunstenaar tot een unieke 

symbiose kwamen.  

Het tijdschrift Ruimte, dat er prat op ging de tekst als eerste gepubliceerd te hebben, 

was nadien ook vol lof over de illustraties.21 Eugeen De Bock, die een jaar eerder nog 

felle kritiek had geuit op de tekenstijl van Jos Léonard naar aanleiding van de 

publicatie van Willem Meybooms Laatslaapstertje,22 vond dat de illustraties dit keer 

blijk gaven ‘van een volkomen doordringen van de eisen die aan boekillustratie gesteld 

worden’.23 En De Bock formuleerde zijn belangrijkste eis als volgt: ‘elke voorstelling 

blijft eenvoudig genoeg en is toch in details vaak een lust voor het oog; een zinrijke 

lust’. In zijn ogen had Jos Léonard hieraan voldaan; hij had een evenwicht weten te 

bereiken tussen synthese en betekenisvolle details. Ter illustratie verwees De Bock naar 

de pentekening waarop Sint Franciscus staat afgebeeld met een cello (�guur 3.3). 

                                                 
19 Ibid., p. 208. 

20 Marnix Gijsen, Zelfportret, gevleid, natuurlijk, Desclée de Brouwer, Brugge: 1965,  
p. 17-18. 

21 In alle nummers van de tweede jaargang van het tijdschrift Ruimte, verscheen een 
advertentie voor Loflitanie van den H. Franciscus van Assisië. 

22 Zie hoofdstuk 1.6. 

23 Eugeen De Bock, ‘Marnix Gijsen, lof-litanie van den H. Franciscus van Assisië, 
geïllustreerd door Jos Léonard’, in: Ruimte, 2 (1921), nr. 4-5, p. 68.  
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Dat Léonard er voor koos om uitgerekend de cello uit te beelden die Gijsen als 

metafoor in zijn gedicht had gebruikt, was geen toeval. Sinds Georges Braque en Pablo 

Picasso snaarinstrumenten in hun stillevens hadden verwerkt, waren guitaren en cello’s 

uitgegroeid tot de meest herkenbare kubistische iconen. Ook in België werden deze 

motieven nog lang met het kubisme geassocieerd, zoals ook blijkt uit een afbeelding die 

in 1923 in Het Overzicht een artikel illustreerde over de kubistische schilder Juan Gris 

(�guur 3.4).24 Maar het was niet alleen deze oppervlakkige verwijzing die deze 

pentekening in verband bracht met het kubisme, de hele opzet van de tekening met zijn 

zin voor synthese en vlakmatige interpretatie van de volumes was schatplichtig aan het 

kubisme. Eugeen De Bock was van oordeel dat de illustraties voor Lof-litanie stuk voor 

stuk ‘gebonden’ gehelen waren waarin toch voldoende ruimte bleef voor ‘zinrijke’ 

details waaraan het oog zich kon verlustigen. Alleen op die manier kon Léonard de 

‘vergeesteliking’ van de poëzie van Gijsen in beeld brengen zonder er een 

‘onontwarbare chaos’ van te maken, zoals dat bij sommige (niet nader genoemde) 

expressionisten wel eens het geval was.25  

     
 
�guur 3.3 Marnix Gijsen, Lof-litanie van den Heiligen Franciscus van Assisië, 1920 
(B/1920/Gijse): bladzijdenpaar 12-13. 
�guur 3.4 Juan Gris, ‘Stilleven’, gepubliceerd in: Het Overzicht, II (1923), nr. 16, p. 64. 

De Bock sprak over ‘voorstellingen’ die ‘als geheel gebonden’ bleven, maar Paul Van 

Ostaijen gaf de voorkeur aan het woord ‘synthese’ wanneer hij in 1919 trachtte door te 

dringen tot de kern van het kubisme.26 Dat Jos Léonard er in zijn tekeningen voor 

                                                 
24 Paul Dermée en Jozef Peeters (vert.), ‘Juan Gris’, in: Het Overzicht, II (1923), nr. 16, 
p. 64. 

25 De Bock, ‘Marnix Gijsen, lof-litanie van den H. Franciscus van Assisië, geïllustreerd door 
Jos Léonard’, p. 68. 

26 Van Ostaijen, ‘Voorwoord bij zes lino’s van Floris Jespers’, in: Paul Van Ostaijen, 
Verzameld Werk, IV, p. 101. 
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Music Hall niet in geslaagd was een dergelijke synthese te bereiken, moet voor Van 

Ostaijen een belangrijke reden geweest om ze niet te aanvaarden.  

De illustraties die Jos Léonard in 1919 maakte voor Verzen van Paul Verbruggen 

lagen nog in dezelfde lijn als de tekeningen voor Music Hall.27 Alle drie de volblad 

illustraties voor deze dichtbundel zijn zelfs ijler en fragieler dan de tekeningen voor 

Music Hall. Zo donker en zwaar als de gra�sche ontwerpen van Jos Léonard vroeger 

waren–zoals in de omslagtekening van Laatslaapstertje (�guur 1.7)–zo blank en licht 

waren de tekeningen voor Paul Verbruggens verzenbundel. De horror vacuï maakte 

plaats voor een bijna minimalistische en compleet open compositie. Het lijkt alsof 

slechts enkele lijntjes binnen een �jn getekend kader op het blad werden uitgestrooid. 

De schaarse rechten en curven roepen samen de gedaante op van bijvoorbeeld een 

vrouwen�guur, met de kin sierlijk rustend op haar hand (�guur 3.5). 

 
 
�guur 3.5 Paul Verbruggen, Verzen, 1919 (B/1919/Verbr): illustratie uit het binnenwerk. 

Bij de illustraties voor Lof-litanie voelde Léonard niet langer de behoefte om de 

tekening te omkaderen. De illustraties werden ‘gevignetteerd’ en werden nu als 

zelfstandige vormen geïntegreerd in het wit van het blad. Doordat er geen kadertje 

meer omheen zat, ontnam Léonard de lezer eigenlijk ook het ‘venster’ dat men gewend 

was om door te kijken. Het kubisme had de mensen gedwongen anders te kijken naar 

een beeld in en op het vlak en met deze eenvoudige ingreep wist Léonard de kubistische 

principes te interpreteren en toe te passen in het domein van de illustratie.28 Het 

                                                 
27 Paul Verbruggen, Verzen, De Sikkel / Em. Querido, Antwerpen / Amsterdam: 1919 
(B/1919/Verbr). Net als Lof-litanie was dit een debuutuitgave van de Sikkel.  

28 Zoals alle leden van de Bond Zonder Gezegeld Papier was ook Jos Léonard vertrouwd met 
de theorieën van het kubisme. Zie hoofdstuk 2.2. 
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kubisme vertalen naar zoveel mogelijk andere kunstdisciplines buiten de 

schilderkunst… het hield ook Paul Van Ostaijen bezig. Alleen wanneer het kubisme alle 

kunstdisciplines zou bestrijken, kon er een ‘kubistische stijl’ ontstaan, vond hij.29  

3.3 Sint Franciscus als gondelier  

 
 
�guur 3.6 Marnix Gijsen, Lof-litanie van den Heiligen Franciscus van Assisië, 1920 
(B/1920/Gijse): bladzijdenpaar 16-17. 

Voor elke pentekening liet Jos Léonard zich inspireren door een welbepaalde passage of 

zelfs door een enkel woord uit het gedicht van Marnix Gijsen.30 De tekening op pagina 

elf beeldt Franciscus af die net de ‘oase der verlauwing’ heeft verlaten, op pagina 

dertien wordt de ‘cello van hartstochtelijke extase’ afgebeeld, op pagina vijftien wordt 

het woord ‘ExPress’ van pagina zestien in beeld gebracht, de tekening op pagina 

zeventien toont het schip waarmee Franciscus zich losrukt van de ‘ree’, pagina 

eenentwintig beeldt de heilige man af die ‘voor de visschen prediktet’ en op pagina 

vierentwintig is hij aan het bouwen zoals ook beschreven staat op de tegenoverliggende 

bladzijde. 

                                                 
29 Onder het begrip ‘stijl’ verstond Paul Van Ostaijen ‘het estheties realizeren van een 
wereldaanschouwing’. Paul Van Ostaijen, ‘Voorwoord bij zes lino’s van Floris Jespers’, in: 
Van Ostaijen en Borgers, Verzameld werk IV, p. 100. 

30 Voor de illustraties bij de gedichten van Music Hall beeldde Jos Léonard ook telkens één 
vers uit. Buelens, ‘De kringen naar buiten. Paul van Ostaijen en zijn vrienden kunstenaars’, 
p. 34. 
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Alle illustraties blijven eigenlijk heel dicht bij de tekst, met uitzondering van de 

tekening waarop Sint Franciscus wordt afgebeeld als een gondelier. Het is een vrije 

interpretatie van het ‘schip’ dat ‘los van de ree gerukt wordt’ (�guur 3.6). De illustratie 

met de cello was nog min of meer een letterlijke uitbeelding van een passage uit het 

gedicht, maar de gondel is een ruime interpretatie, een toevoeging zelfs van de 

illustrator. Men kan zich de vraag stellen waarom Jos Léonard uit alle bestaande 

boottypes nu juist de gondel koos. Een gondel kan bezwaarlijk een schip genoemd 

worden. Het ziet er naar uit dat hij hiervoor inspiratie had gezocht bij de kubistische 

bronzen sculptuur De Gondelier (1914) van Alexander Archipenko (1887–1964).31 

Hoewel de sculptuur van Archipenko sterker gestileerd is–het gezicht van de gondelier 

is geheel afwezig en het lichaam is opgebouwd uit glad gepolijste geometrische 

volumes–is de houding nagenoeg identiek. Met een beetje verbeelding kan men zien 

hoe de gondelier van Archipenko de roeispaan vasthoudt met zijn rechterhand 

bovenaan en met zijn linkerhand onderaan, dezelfde pose waarin Léonard Sint 

Franciscus afbeeldde.  

 
 
�guur 3.7 De Stijl, 1 (1918), nr. 10, bijlage XIV: reproductie van ‘Le Gondelier’ van Alexander 
Archipenko. 
�guur 3.8 De Stijl, 1 (1918), nr. 11, bijlage XVI: ‘Analytisch schema van ‘Len Gondelier van 
Alex. Archipenko’ door Georges Vantongerloo. 

Waarschijnlijk nam Jos Léonard niet de sculptuur zelf als uitgangspunt maar  

werkte hij naar een foto die gepubliceerd werd in het tijdschrift De Stijl (�guur 3.7). 

Hiervoor kunnen meerdere argumenten aangehaald worden. Ten eerste is er een 

opvallende overeenkomst tussen de contour van Léonards illustratie en die van de 

fotogra�sche reproductie in De Stijl. Indien Léonard zou getekend hebben naar het 

beeld zelf, dan had hij precies hetzelfde standpunt moeten innemen als de fotograaf  

die de opname maakte en dat terwijl een driedimensionale sculptuur vanuit oneindig 

                                                 
31 Archipenko, De gondelier, 1914. Brons, 640 × 260 × 160. New York, Metropolitan 
Museum of Art. 
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veel verschillende hoeken kan bekeken worden. Ten tweede lijkt het beeld op de foto  

in De Stijl minder gedrongen dan het in realiteit is.32 Léonard nam deze elegantie  

over in zijn illustratie. En tot slot weet men uit de biogra�e van zijn broer dat Jos 

Léonard als autodidact de gewoonte had om naar reproducties in tijdschriften en 

boeken te werken.33 

Men kan veilig aannemen dat Jos Léonard goed bekend was met het tijdschrift De 

Stijl.34 Volgens Eugeen de Bock, vertegenwoordiger van De Stijl in België, heeft Jos 

Léonard zelfs deel uitgemaakt van de redactie van dit invloedrijke Nederlandse blad, 

maar deze informatie kan niet kloppen. De Bock schreef zijn memoires meer dan een 

halve eeuw na de feiten en in het tijdschrift zelf staat nergens de naam van Jos Léonard 

vermeld. De Bock geeft ook geen exacte datum. Vermoedelijk verwarde hij het 

tijdschrift De Stijl met Het Getij.35  

Hoewel Jos Léonard niet structureel verbonden was aan het tijdschrift De Stijl, is het 

toch goed mogelijk dat hij de ‘leverancier’ was van het rastercliché waarmee de foto van 

dit beeld werd afgedrukt.36 Paul Van Ostaijen, een grote bewonderaar van de Russische 

beeldhouwer Archipenko, wilde graag een reproductie van het beeld waarmee hij zo 

dweepte en blijkbaar was Jos Léonard de man waar men met deze vraag terecht kon. 

Het was opnieuw via tussenkomst van Oscar Jespers dat Jos Léonard dit verzoek kreeg: 

‘Hij [Paul Van Ostaijen] ook zooveel als wij houd van dit eenig beeld. Daarom dit; wilt 

                                                 
32 De sculptuur was te zien in de overzichtstentoonstelling Georges Vantongerloo (1886–
1965), un pionnier de la sculpture moderne (Musée départemental Matisse du Cateau-
Cambrésis, 2007) en van 19 april tot 31 augustus 2008 in het PMMK te Oostende. 

33 Antwerpen, Letterenhuis, L4303: Edward Léonard, Jozef, Gustaaf, Maria Léonard 
[biogra�e van Jos Léonard], s. d., p. 2. 

34 De Stijl werd in Het Overzicht aangekondigd als een van de ontvangen tijdschriften. Of 
Jos Léonard ook geabonneerd was op De Stijl kan niet worden vastgesteld, aangezien het 
niet voorkomt in zijn vakbibliotheek. Zie bijlage 2. 

35 Eugeen De Bock, Zo liet De Sikkel illustreren. 1919–1969, De Sikkel, Antwerpen: 1969, 
z.p.; De Bock, Een uitgever herinnert zich, p. 17.  

36 De uitvinding van de clichéfabricage na 1880 verving de (semimanuele) xylogra�e. Langs 
fotomechanische en chemische weg was het mogelijk om foto’s en lijntekeningen om te 
zetten naar een drukvorm (hoogdruk). Lijncliché: van het model in zwart-wit (zonder 
grijstonen) werd een negatieve fotogra�sche opname gemaakt of glas of �lm. Via dit negatief 
werd een fotogevoelige plaat belicht en geëtst en nadien als hoogdrukplaat afgedrukt. 
Verwant aan de lijncliché was de autotypie of rastercliché. Om grijze tonen in hoogdruk te 
reproduceren werd de drukplaat belicht via een raster om dan geëtst te worden. Door het 
raster werd de drukworm opgedeeld in een structuur van minuscule puntjes, die groter 
waren naarmate de grijze toon donkerder was en kleiner naarmate ze een lichtere indruk 
moesten geven. Treebus, Vormwijzer, p. 42-43. Het cliché werd op een houten of loden blok 
genageld of geplakt en ging samen met de tekst onder de pers. Baudin, ‘België 1920–1980’, 
Fernand Baudin. Typograaf. Bibliogra�e van zijn geschriften. Inventaris van het 
typogra�sch oeuvre, p. 83. 
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gij Paul nu eens echt plezier doen bezorg hem dan een druk ervan’.37 Het ziet ernaar uit 

dat Léonard op dit verzoek is ingegaan, aangezien Van Ostaijen hem ooit bedankte voor 

een reproductie van Archipenko.38 Voor de uitgave van Paul Van Ostaijens Bezette Stad 

deed Oscar Jespers opnieuw een beroep op Jos Léonard die de letters gesneden in 

palmhout omzette in zinken letters op de gewenste schaal.39 

Men heeft er het raden naar hoe het komt dat Jos Léonard in het bezit kon zijn van 

dergelijke reproductie. Vermoedelijk is Georges Vantongerloo de ‘missing link’ in dit 

verhaal. Hij was immers de auteur van het artikel Le gondolier d'Alex. Archipenko dat 

verscheen in De Stijl, geïllustreerd met de foto van de Gondelier.40 Bij het artikel werd 

ook nog een analytische lijntekening afgebeeld aan de hand waarvan Vantongerloo zijn 

didactisch discours over beeldhouwkunst illustreerde (�guur 3.8).41 Vantongerloo was 

net als Jos Léonard in de ban van het kubisme en hij wilde nagaan op welke manier de 

kubistische principes konden vertaald worden naar zijn vakgebied, de beeldhouwkunst. 

In tegenstelling tot Jos Léonard zette deze nieuwsgierigheid Vantongerloo aan om een 

heel theoretisch kader uit te bouwen, wat resulteerde in de artikelenreeks 

‘Réflections’.42 Met zijn hang naar absolute en tijdloze stellingen, die vaak gemotiveerd 

werden vanuit de �loso�e, kwam Van Tongerloo op gelijke golflengte te staan met de 

Stijlleden zelf.43  

Op zich lijkt dit een onbenullige anekdote, maar het toont aan dat Jos Léonard veel 

makkelijker dan zijn toenmalige kunstenaarsvrienden toegang had tot de wereld van de 

drukkers. Wanneer het ging over fotogra�sche reproducties werd hij zelfs als een soort 

autoriteit beschouwd. Het aanmaken en klasseren van clichés behoorden immers tot 

                                                 
37 Brief van 28 juni 1918 van Oscar Jespers aan Jos Léonard. Privécollectie. Geciteerd in: 
Reynebeau, Dichter in Berlijn, p. 31-32. 

38 Antwerpen, Letterenhuis, O/3945/87898/32: ongedateerde brief van Paul Van Ostaijen 
aan Jos Léonard.  

39 Geert Buelens, ‘Het boek als kunstwerk en pamflet. Van Ostaijens Bezette stad als 
artistiek, typogra�sch en politiek experiment’, in: Gheprint tAntwerpen. Het boek in 
Antwerpen van de vijftiende tot de twintigste eeuw, Jan Pauwels (ed.), Pelckmans, 
Kapellen: 2004, p. 133. 

40 Georges Vantongerloo, ‘Le gondolier d’Alex. Archipenko’, in: De Stijl, 1 (1918, september), 
nr. 11, p. 34-35. 

41 De Stijl, 1 (1918, september), nr. 11, bijlage XVI. 

42 ‘Réflexions’, De Stijl, 1 (1918, juli) nr. 9, p. 97-102; ‘Le gondolier d’Alex. Archipenko‘, De 
Stijl, 1 (1918, september) nr. 11, p. 134-135; ‘Réflexions (II). La création, le visible, la 
substance. Le tout, la force, le point’, De Stijl, 2 (1918, december) nr. 2, p. 21-22; ‘Réflexions 
(II). Le tout, la force, le point. (suite)’, De Stijl, 2 (1919, januari) nr. 3, p. 35-36; ‘Réflexions 
II (suite). De l’absolu’, De Stijl, 2 (1919, maart) nr. 5, p. 55-57; ‘Réflexions (suite). Création’, 
De Stijl, 2 (1919, mei) nr. 7, p. 77-79; ‘Réflexions (�n). De l’invisible’, De Stijl, 2 (1919, juni) 
nr. 8, p. 89-91. 

43 Jean-Etienne Grislain en Dominique Szymusiak, Georges Vantongerloo (1886–1965), un 
pionnier de la sculpture moderne, tent. cat., Gallimard / Musée départemental Matisse du 
Cateau-Cambrésis, Parijs: 2007, p. 77-79. 
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zijn takenpakket bij De Standaard. Het ligt ook voor de hand dat hij kennis had van het 

technische procédé om foto’s of tekeningen om te zetten naar een cliché via zijn broer 

Edward, die werkte voor het fotobedrijf van Lieven Gevaert in Mortsel. 

3.4 Sint Franciscus en de avant-gardekunstenaars 

Met de eerste publicaties van zijn kersverse uitgeverij De Sikkel pro�leerde Eugeen De 

Bock zich als avant-gardist.44 De titel Lof-litanie van Sint Franciscus van Assisië van 

een van zijn debuutuitgaven zou daarom het vermoeden kunnen wekken dat deze tekst 

van Marnix Gijsen vooral geen eerbiedige lofbetuiging was maar integendeel 

geschreven werd om de spot te drijven met het katholicisme. Dit zou trouwens passen 

in het imago van de jonge avant-gardekunst die zich afzette tegen de waarden en 

tradities uit het verleden. Maar het verhaal van de artistieke avant-garde in Vlaanderen 

tijdens het interbellum is veel complexer.  

Vooreerst is Lof-litanie van Sint Franciscus van Assisië meer dan een gedicht, het is 

ook een gebed, meerbepaald een litanie, zoals de titel ook aangeeft. Vandaar dat het ook 

zo lang is, het telt maar liefst negen pagina’s. Voor Paul Hadermann, Mathieu Rutten 

en Jean Weisgerber, die de tekst enkel als een gedicht benaderen, is Lof-litanie een al te 

lang gedicht. Zij hielden dus geen rekening met de typische kenmerken van het litanie-

genre.45 Marnix Gijsen koos nadrukkelijk voor de speci�eke vorm van een litanie, met 

haar typische breedsprakige lofbetuigingen, haar smeekbedes en vooral haar vele 

herhalingen. Gedurende de eerste vier bladzijden wordt Franciscus verheerlijkt en elke 

zin begint steevast met zijn naam. Naarmate de litanie vordert, gaat de verheerlijking 

over in een smeekbede en wordt de zin gescandeerd die aanvangt met ‘Geef ons’. Door 

het staccato van de letterlijke herhaling krijgt het gedicht een bezwerend en 

gepassioneerd karakter. 

Marnix Gijsen gebruikte deze geijkte gebedsformule uit de katholieke context om 

een actuele en activistische inhoud vorm te geven. Door Franciscus te vergelijken met 

een ‘sneltrein’, een ‘handgranaat van rechtvaardigheid’, een ‘nachtelijke vuurpijl’, een 

‘vlammenpyramida’ en een ‘roodhelle tram’ wordt de twaalfde-eeuwse heilige 

geportretteerd als een futuristische held. Gijsen doorspekte de litanie ook met 

                                                 
44 A. L. Sötemann en Emanuel Querido, Querido van 1915 tot 1990, een uitgeverij, Querido, 
Amsterdam: 1990, p. 30. 

45 Mathieu Rutten en Jean Weisgerber, Van arm Vlaanderen tot De voorstad groeit. De 
opbloei van de Vlaamse literatuur van Teirlinck-Stijns tot L. P. Boon (1888–1946), 
Standaard, Antwerpen: 1988, p. 351; Hadermann, Paul van Ostaijen en de kunst van zijn 
tijd, p. 102. 
Paul Hadermann corrigeerde zichzelf in: Paul Hadermann, ‘Marnix Gijsen en de stem uit 
Assisi’, in: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse 
Taal- en Letterkunde, CIX (1999), nr. 1, p. 76. 
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autobiogra�sche elementen. Het gaat soms om heel banale zaken, zoals de verwijzing 

naar zijn weekgeld dat te snel op was.46 Deze vermenging van het triviale met het 

ernstige en het spirituele, gaven het geheel een absurdistisch tintje, wat felle reacties 

uitlokte.47 Zelfs vanuit het ‘eigen kamp’ waren negatieve geluiden te horen en in De 

Standaard schreef de jonge Vlaamse schrijver Filip de Pillecijn (1891–1962) vlakaf dat 

de auteur van deze bundel wel gek moest zijn.48  

Marnix Gijsen choqueerde niet alleen de katholieke kerk met zijn Lof-litanie, hij 

kwam ook voor het literaire milieu onverwacht uit de hoek. Dit was althans de perceptie 

van Jos Léonard. Hij schreef: ‘De literatoren hun talent stellend in dienst van 

godsdienst en heiligen zijn niet meer à la mode’.49  

Léonard hield ervan dat Gijsen altijd net niet deed wat van hem verwacht werd. Hij 

had ook geen enkele moeite met de ironische en absurde toon van het gedicht en hij 

verheugde zich over de ‘overgelukkige in-werking van de moderne elementen’.50 Wel 

had hij gemengde gevoelens bij de manier waarop Marnix Gijsen in de beginregels het 

gedicht op zijn eigen persoon betrok. Doordrongen als hij was van het idee 

‘ontindividualisering’, vond Jos Léonard dat Marnix Gijsen zich te veel had laten 

verleiden om een ‘ik-cultus’ te etaleren. Wanneer na enkele bladzijden het 

gemeenschapsideaal begon door te klinken en ‘ik’ vervangen werd door ‘wij’, was hij al 

veel gelukkiger. Het citaat dat hij koos voor zijn bespreking in is dan ook erg 

betekenisvol:  

                                                 
46 De litanie vangt aan met: ‘Franciscus die arm waart, bid voor mij. Mijn weekgeld sterft 
reeds zondagavond in rozenblaadjes op mijn kamer’. Gijsen, Lof litanie van den H. 
Franciscus van Assisië, p. 7. 

47 Zo schreef de katholieke recensent Urbain van de Voorde in de Nieuwe Rotterdamse Courant 
(5 april 1924): ‘Het hoeft immers geen verder betoog, dat (deze verzen) veeleer dan een hulde, 
een beleediging worden voor de gotische ziel van den grooten heilige […] Onze ‘précieux 
ridicules’ van na den oorlog wachten alleen een nieuwen Molière om ze voor immer belachelijk 
te maken. Tenzij bij verandering van mode de onmeedoogende tijd ze reeds vroeger met het stof 
der vergetelheid bedekte.’ Geticeerd in: Gijsen, Galle en Devos, Marnix Gijsen. Verzameld werk, 
vol. I, p. 13. 

48 Ibid. vol. V, p. 137. 
Deze vernietigende kritiek liet Marnix Gijsen niet onverschillig aangezien hij dertig jaar na 
datum er nog steeds op terugkwam. Zowel trots als verontwaardiging klinken door in 
‘Pillecijn schreef destijds in De Standaard over de Lof litanie dat ik zot was. Ik heb dat 
heelemaal niet kwalijk opgenomen want ik was van oordeel dat Pillecijn een heel 
middelmatige intelligentie bezat en dus niet kon oordeelen.’ Antwerpen, Letterenhuis, 
G994/B1/218719/42a: brief van 5 januari 1953 aan Jos Léonard. 
De perceptiegeschiedenis van het gedicht van Marnix Gijsen is grondig uitgewerkt in: 
Hadermann, ‘Marnix Gijsen en de stem uit Assisi’, p. 69-92. 

49 Léonard, ‘Brief uit Vlaanderen [2]’, p. 208. 

50 Ibid., p. 209. 
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Franciscus, man uit één stuk, ideaal van eerlijkheid, bescherm ons die 

den scheldnaam dragen van idealisten omdat we een volk willen 

worden.51 

Jos Léonard voelde zich door deze zin aangesproken omdat het gemeenschapsideaal 

hier impliciet gekoppeld werd aan de Vlaamse emancipatiebeweging, ook al wordt de 

gemeenschap of het volk in wiens naam Gijsen een oproep deed, niet bij naam 

genoemd. Het gemeenschapsideaal was een universeel ideaal, zo benadrukte ook Jos 

Léonard in zijn recensie: ‘het omvat ons allen, Vlamingen als Walen, Engelsen, 

Japanners, Hottentotten, Duitsers, Nederlanders, Fransen, enz.’52 Gijsen vroeg de 

heilige Franciscus wel een vaderland om te beminnen–de meest geciteerde zin uit dit 

gedicht is wellicht ‘geef aan ons allen en geef aan mij, een vaderland om te 

beminnen’53–maar ook smeekte hij ‘dat de menschen elkanders vaderland leeren 

beminnen’. Het volk waarvan sprake was, hoefde dus niet persé het Vlaamse volk te zijn 

maar het is duidelijk dat de Belgen niet als een volk werd gezien. 

 
 
�guur 3.9 Wies Moens Celbrieven, Antwerpen, 1920 (B/1920/Moens): omslagontwerp. 

                                                 
51 Ibid., p. 208. 

52 Ibid., p. 209. 

53 Gijsen, Lof litanie van den H. Franciscus van Assisië, p. 25; Jurgens, ‘Ruimte, de 
kortstondige geschiedenis van een tijdschrift’, p. 565. 
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Ook voor de activist Wies Moens had het begrip ‘gemeenschap’ diezelfde lading. Dit 

blijkt uit zijn Celbrieven, een bundel brieven die hij schreef in de gevangenis en die hij 

naar buiten had weten te smokkelen zodat Eugeen De Bock ze nog in 1920 kon 

uitgeven. Het boekomslag was voorzien van een tekening van Jos Léonard (�guur 

3.9).54 Onderstaand citaat uit Celbrieven toont op welke manier een tijd- en 

geestgenoot van Jos Léonard het gemeenschapsideaal zag. 

Er is een waarheid waarin ik met onwankelbaar betrouwen heb leren 

geloven. Deze namelik: ‘dat het nieuwe heil komt van de gemeenschap’. 

Dit geloof is gebouwd op het Wonder. Want er gebeurt op dit ogenblik in 

de wereld een groot mirakel. Jonge mannen en jonge vrouwen uit alle 

landen, die nooit mekaar hebben gezien, nooit de klank hoorden van 

malkanders stem, zijn plots ontwaakt tot het besef van dezelfde 

noodzakelikheid en dezelfde mogelikheden. Lees wat zij schrijven, luister 

naar wat zij dichten, verneem de stem uit hun dromen, en je zal zien: 

daar is alree levend in een heel aankomend geslacht éénzelfde wil en 

éénzelfde drang. En de wind die over alle landen gaat, draagt boven de 

wereld de symphonie van de jonge, onstuimige harten die kloppen en 

bonzen voor éénzelfde ideaal: verzoening en Broederschap!55  

Voor de Eerste Wereldoorlog was het voor een progressieve kunstenaar in België nog 

‘bon ton’ om de katholieke kerk te wantrouwen en te beschimpen. Maar de ‘grooten 

oorlog’, die zoveel offers voor het vaderland had geëist, veranderde alles. Een jonge 

generatie bleef ontredderd achter, een identiteitscrisis volgde. In dit klimaat sprak de 

Vlaamse Beweging heel wat jonge kunstenaars aan. Ze zagen de Vlaamse strijd niet 

enkel als bevrijdend en emancipatorisch, maar door het ideaal van een zelfstandig volk 

te koppelen aan de Vlaamse taal en de christelijke traditie hoopten ze hun culturele 

identiteit terug te vinden. 

In het oeuvre van Jos Léonard is deze verschuiving in de houding tegenover de kerk 

ook aanwezig. De vroege tekeningen van Jos Léonard Mijn Smart (1912) en Twee 

godsdiensten (28 augustus 1916) hadden duidelijk een blasfemische bedoeling (�guur 

3.10 en 3.11)56 Voor de eerste tekening kwam de inspiratie van Jan Toorop (1858–

                                                 
54 Moens, Celbrieven, (B/1920/Verbr). 

55 Ibid. p. 42-43. 

56 Twee godsdiensten, 28 augustus 1916. Potlood en aquarel, 195 × 215. Verzameling 
Stedelijk Prentenkabinet Antwerpen, cat. nr. TK I/152, inv. nr. 12199; Mijn smart, 5 mei 
1912. Potlood, 280 × 212 Verzameling Stedelijk Prentenkabinet Antwerpen, cat. nr. TK 
I/596, inv. nr. 12643. Beiden zijn opgenomen in:Jean F. Buyck en Geert Buelens, Paul van 
Ostaijen in beeld, gra�ek en tekeningen van tijdgenoten, tent. cat., [Publicaties van het 
museum Plantin-Moretus en het Stedelijk prentenkabinet], Stad Antwerpen, Antwerpen: 
1996, cat. nr. 54 en 55.  
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1928), zo vermeldt zijn biograaf Edward Léonard.57 De tweede tekening heeft ook 

ronduit een antiklerikale boodschap: hier vergeleek Jos Léonard op cartooneske wijze 

het kerkbezoek met het bezoek aan een prostituee. Eens de Eerste Wereldoorlog achter 

de rug was, voelde hij niet langer de behoefde om de katholieke kerk te schofferen. Een 

vroege getuigenis van deze mentaliteitswijziging is de samenwerking met Marnix Gijsen 

voor Lof-litanie. 

  
 
�guur 3.10 Mijn Smart, 1912, 280 × 212.  
�guur 3.11 Twee Godsdiensten, 1916, 195 × 215.  

De jonge avant-gardekunstenaars en het christelijke geloof bleken eenzelfde 

gemeenschapsgevoel na te streven. Het ideaal van de ‘hechte gemeenschap’ verbond 

hen. Edward Léonard was van mening dat de vernieuwende kunststromingen een 

invloed konden uitoefenen op de ‘godsdienstige kunst’ precies omdat de jonge avant-

garde en het christelijke geloof een gemeenschappelijk ideaal voor ogen hadden. De 

artistieke vernieuwingen op het einde van de 19de eeuw waren al te individualistisch 

georiënteerd geweest en hadden daardoor geen impact gehad op de godsdienstige 

kunst, zo redeneerde Edward Léonard. In 1928 schreef hij: ‘Van aard uit is 

godsdienstige kunst een hooge gemeenschapskunst, en op de oplaaiende 

kunstvlammen van het einde der XIXde eeuw, waren al te individualiseerend […] om 

een krachtig ontspringende levende bron van vernieuwing voor haar te kunnen zijn’.58  

                                                 
57 Antwerpen, Letterenhuis, L4303: Edward Léonard, Jozef, Gustaaf, Maria Léonard 
[biogra�e van Jos Léonard], s. d., p. 2. 
De tekeningen lijken echter meer aan te sluiten bij de karikaturale tekenstijl van James 
Ensor. 

58 Edward Léonard, ‘Moderne godsdienstige kunst. De kerk van Zonnebeke door 
bouwmeester Huib Hoste’, in: Vlaamsche Arbeid, (1928), nr., p. 174.  
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Het concept ‘gemeenschapskunst’ werd in België al eerder gebruikt door de Van Nu 

en Straksers.59 In het begin van de twintigste eeuw werd het door verschillende groepen 

en individuen geclaimd. De inhoud die men er aan gaf, verschilde soms sterk. Jozef 

Peeters bijvoorbeeld, gebruikte de term ‘gemeenschapskunst’ als synoniem voor 

abstracte kunst (zie hoofdstuk 5.2). Maar doorgaans verwees het begrip naar een 

gemeenschappelijk ideaal. Dat ideaal kon politiek en sociaal verschillend zijn 

uitgewerkt. De conservatieve vleugel van de Vlaamse katholieke kerk had moeite met 

het feit dat begrippen als ‘broederlijkheid’ en ‘gemeenschap’ werden geaccapareerd 

door die jonge beeldenstormers, de moderne kunstenaars.60 

De heilige Franciscus wordt terecht de heilige van het humanitair expressionisme 

genoemd omdat deze groep kunstenaars zich met hem kon identi�ceren.61 Marnix 

Gijsen koos Sint Franciscus uit het grote aanbod van katholieke heiligen, net omdat hij 

geassocieerd werd met broederlijkheid. Zoals de humanitair expressionisten zich 

verzetten tegen de bourgeoisie en de maatschappelijke ongelijkheid tussen Franstaligen 

en Nederlandstaligen–in de Belgicist Kardinaal Mercier zagen zij de verpersoonlijking 

van de corrupte katholieke kerk–zo had Franciscus zich afgezet tegen het establishment 

van de of�ciële kerk en tegen zijn eigen gegoede familie door te kiezen voor armoede en 

ascese. Omwille van de sterke link tussen het religieuze ideaal en het artistieke ideaal, 

spreken sommige auteurs ook van een ‘religieus-humanitair expressionisme’.62 

Voor Paul Van Ostaijen, een centrale �guur van het humanitair expressionisme en 

verre van een kerkse katholiek, was Sint Franciscus niet zomaar een heilige. Hij 

beschouwde hem bijna als een emblematische �guur. Wanneer hij in 1917 Paul 

Joostens met Franciscus vergeleek, was dit wel degelijk vleiend bedoeld.63 Hij gaf er 

                                                 
59 August Vermeylen, ‘De Kunst in de vrije Gemeenschap’, in: Van Nu en Straks, 1 (1893), nr., p. 
52-56. 
Het begrip ‘gemeenschapskunst’ kan ook slaan op het Wagneriaanse ‘Gesamtkunstwerk’, 
wanneer verschillende kunsten een gemeenschap aangaan met elkaar en opgaan in een groot 
geheel. Caroline Boot en Marijke Van der Heijden, ‘Gemeenschapskunst’, in: Kunstenaren der 
idee. Symbolische tendenzen in Nederland ca. 1880–1930, Carel Blotkamp (ed.), 
Staatsuitgeverij, Den Haag: 1978, p. 36. 

60 Joris Maes, ‘Katholieke beschouwingen over de jonge kunstbewegingen’, in: Vlaamsche 
Arbeid, 13 (1923), nr. 9-10, p. 323-332. 

61 Rutten en Weisgerber, Van Arm Vlaanderen tot De voorstad groeit, p. 351. 
Het begrip ‘humanitair expressionisme’ wordt gebruikt om de groep jonge kunstenaars 
onder een noemer te plaatsen die zich achter de beginselverklaringen van het tijdschrift 
Ruimte schaarden. 

62 Harry Scholten, ‘Een nieuwe jeugd ging opwaarts in zijn Ster’, in: Nederlandse literatuur 
van 1750 tot 1940 tentoongesteld in het Letterkundig Museum, tent. cat., Bezige Bij, 
Nederlands letterkundig museum en documentatiecentrum, Den Haag, Amsterdam: 1986, 
p. 220-221. 

63 Paul Van Ostaijen, ‘Het Werk van Paul Joostens’, in: Verzameld Werk Paul Van Ostaijen, 
IV, p. 40; Paul Van Ostaijen hanteerde dezelfde beeldspraak in 1920 in zijn opstel 
‘Ekspressionisme in Vlaanderen’, in: Verzameld Werk Paul Van Ostaijen, IV, p. 81. 
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mee aan dat Paul Joostens, net als de heilige Franciscus, vooral begaan was met 

‘innerlijkheid’ en niet zozeer met ‘uiterlijkheid’. Het schilderij Ontwaken was volgens 

Van Ostaijen niet alleen een hoogtepunt in het oeuvre van Joostens maar tevens een 

hoogtepunt van godsvrucht. Hij dichtte het in de eerste plaats religieuze kwaliteiten toe. 

Van Ostaijen beschrijft de �guur die op dit doek voorkomt als ‘de synthese zijne [Paul 

Joostens] mediteringen’ en als ‘de vlucht naar de goddelijkheid, evenzoo volledig, even 

diep-innerlijk als de prediking van den grooten katholieken kunstenaar’.64 Met andere 

woorden: in de ogen van Paul Van Ostaijen kwam Paul Joostens met zijn spirituele 

diepgang in de buurt van het goddelijke, net zoals de heilige Franciscus met zijn 

prediken een grootse artistieke prestatie neerzette.  

De paradoxale termen ‘innerlijkheid’ en ‘uiterlijkheid’ stelden Paul Van Ostaijen  

in staat om in zijn kunst�loso�sche teksten en in zijn kunstkritieken een theoretisch 

kader uit te bouwen, te vergelijken met de manier waarop Piet Mondriaan (1872–1944) 

en de Stijlleden de theoso�e hanteerden om hun stijl te verklaren en te onderbouwen. 

Soms werden de termen ‘innerlijk’ en ‘uiterlijk’ in platonische zin gehanteerd, maar  

net zo goed baseerde Van Ostaijen deze termen op het katholicisme, dat nu eenmaal  

het denkkader was waarmee hij mee was opgegroeid en waar hij al bij al ontzag bleef 

voor voelen.65 

Ook voor de dichter Marnix Gijsen–die eveneens tot het humanitair expressionisme 

wordt gerekend–was Franciscus een kunstenaar, maar dan wel een poëet. Al van bij het 

tweede vers van het gedicht wordt duidelijk dat Marnix Gijsen zich moeiteloos met hem 

kon identi�ceren: 

Franciscus die dichter waart, bid voor mij 

die m’n lange jonge lokken uitsteek 

tot harden helm van idealistischen weerstand.  

De bewondering voor Franciscus was niet alleen te vinden bij de aanhangers van het 

humanitaire expressionisme. Victor Servranckx bijvoorbeeld, abstracte kunstenaar en 

van huis uit katholiek, voelde zich niet te beroerd om de vormgeving op zich te nemen 

van Beeldekens uit het leven van Sint Franciscus van Michel de Ghelderode, een 

theaterstuk dat in boekvorm werd uitgegeven door het Vlaamsche Volkstoneel. 66  

                                                                                                                                               
Jos Léonard alludeerde in 1922 op de vergelijking die Paul Van Ostaijen had gemaakt in een 
brief aan Paul Joostens. Buyck, Paul Joostens. De cruciale jaren. Brieven aan Jos Léonard, 
p. 281. 

64 Paul Van Ostaijen, ‘Het Werk van Paul Joostens’, in: Verzameld Werk Paul Van Ostaijen, 
IV, p. 40. 

65 Jo Reynaert, ‘Het mystieke bij Paul Van Ostaijen’, in: Spiegel der Letteren, 20 (1978), 
nr. 1, p. 43-44; Reynebeau, Dichter in Berlijn, p. 106 en 113. 

66 Michel de Ghelderode, Beeldekens uit het leven van Sint-Fransiskus, [Vlaamsche 
volkstooneeluitgaven, 4], Regenboog, Borgerhout: 1927. 
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Jos Léonard exposeerde op de eerste twee salons voor moderne godsdienstige  

kunst, ondanks het feit dat deze gepatroneerd werden door de Belgische koningin en 

kardinaal Mercier. De eerste salon vond plaats in Brussel (1920), de tweede in 

Antwerpen (1921).67 Op de tweede salon stelde Jos Léonard zijn illustraties voor Lof-

litanie van den H. Franciscus van Assisië tentoon. Het is mogelijk dat hij op de eerste 

salon al de voorstudies van zijn illustraties had geëxposeerd aangezien er in de 

catalogus van 1920 (het jaar waarin ook Lof-litanie verscheen) sprake is van: ‘projets 

d’illustration et d’image’.68  

Met zijn deelname aan deze salons bekende Jos Léonard zich tot een groep van 

jonge kunstenaars die hun artistieke overtuigingen wilden verzoenen met hun 

christelijke achtergrond en vernieuwing wilden brengen in de religieuze kunst. Van een 

echte georganiseerde beweging of een ‘school’ is nooit sprake geweest. In een artikel 

over de kerk van Zonnebeke van Huib Hoste merkte Edward Léonard toch op dat er al 

vanaf 1912 tentoonstellingen voor moderne godsdienstige kunst werden georganiseerd 

en hij constateerde daarbij dat het de moderne kunstenaars niet aan motivatie ontbrak 

om hun ‘godsdienst eer te bewijzen’, ondanks de vaak weigerende houding van de 

of�ciële kerkinstanties tegenover het modernisme.69  

De deelname van Jos Léonard aan de tweede salon voor godsdienstige kunst, 

opnieuw onder auspiciën van de beruchte kardinaal Mercier, kwam er echter niet 

zonder slag of stoot. Léonard was bijzonder fel gekant tegen het feit dat de Kruisweg 

(1919) van Albert Servaes op bevel van Rome door kardinaal Mercier geweerd was uit 

de kapel van de Karmelieten in Luithagen, waarvoor het kunstwerk bestemd was. De 

reeks houtskooltekeningen werd oneerbiedig bevonden en te rauw om als 

devotieobjecten te kunnen dienen. Léonard, die in 1920 samen met Albert Servaes had 

geëxposeerd op de eerste ‘salon voor moderne godsdienstige kunst’, beschouwde de 

Kruisweg als het eerste echt moderne religieuze kunstwerk.70 Hij schoof zijn opdracht 

                                                 
67 Salon d’art religieux. Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine et la 
Présidence d’Honneur de Son Eminence le Cardinal Mercier, tent. cat., Galerie Le Roy, 
Brussel: 1920; IIde Salon voor Moderne Godsdienstige kunst. Ingericht onder de hooge 
bescherming van H. M. de koningin der Belgen en het eerevoorzitterschap van Z. Em. 
kardinaal Mercier. IIme Salon d’Art Religieux Moderne, tent. cat., Antwerpen: 1921. 
De twee biografen van Jos Léonard, Jan Evarist Peeters en Edward Léonard, vermelden de 
deelname aan deze twee tentoonstellingen niet. 

68 Salon d’art religieux, 1920, cat. nr. 92, p. 13. 
Het is echter niet zeker of dit catalogusnummer de tekeningen voor Lof-litanie betreft. Acht 
jaar later werden op de tentoonstelling van Studio Novio ‘oospronkelijke teekeningen voor 
de versiering van een catalogus van godsdienstige boekwerken’ geëxposeerd en mogelijk 
gaat het in beide gevallen over dezelfde (verdwenen?) tekeningen. Catalogus der 
tentoonstelling van Studio Novio in het museum Plantin-Moretus te Antwerpen, tent. cat., 
Museum Plantin-Moretus, Antwerpen: 1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 22. 

69 Léonard, ‘Moderne godsdienstige kunst. De kerk van Zonnebeke door bouwmeester Huib 
Hoste’, p. 175. 

70 Salon d’art religieux, 1920, cat.nr. 49 en 50. 



3. Illustraties voor Marnix Gijsens Lof-litanie /  110  

van literatuurrecensent even aan de kant en gebruikte het podium dat Het Getij hem 

bood om zijn ergernis en protest te uiten: ‘’t sterkst opvallend in heel die rotte boel 

[België] is het geval Albert Servaes. Wel is dit geen literair geval, en zou dus misschien 

ook niet al te gepast voorkomen in een literaire kronijk, indien de zaak alleen de 

beeldende kunsten gold… doch de aard van de gebeurtenis is van zulk overwegend 

gewicht dat ’t een-ieder treft wie ’t wel meent met kunst’.71 Zolang Albert Servaes werd 

geweigerd door de inrichtende instanties van de tweede salon, zou Jos Léonard 

weigeren deel te nemen.72 En hij was niet de enige die protesteerde: ‘van de allerbeste 

kunstenaars kwamen brieven in, o.a. van Huib Hoste, Flor van Reeth, Felix 

Timmermans, Paul Joostens, Desvalliers, Meyboom, Marnix Gijsen, enz.’ schreef Jos 

Léonard in zijn derde Brief uit Vlaanderen.73 Met uitzondering van Huib Hoste en 

Willem Meyboom hield geen van hen woord, ook Jos Léonard niet. 

Het modernisme verzoenen met het traditionele christendom was een moeilijke 

opgave en veel kunstenaars hebben ermee geworsteld. Edward Léonard raakte deze 

problematiek al aan in 1917, in een artikelenreeks over drukkunst. Hij schaarde zich 

volledig achter de woorden Huib Hoste, die hij citeerde: ‘Laten wij het verleden 

aanbidden op onze beide knieën, doch laat ons het sluiten in een glazen kistje en den 

sleutel wegwerpen. Keeren wij het dan den rug toe en met ‘t gelaat in de zon, de 

toekomst tegemoet!’74  

Steeds meer komt men tot het besef dat het moderne denken in Vlaanderen niet kan 

losgekoppeld worden van de katholieke traditie. In de kunsthistorische literatuur wordt 

het modernisme in Vlaanderen dan ook steeds genuanceerder in kaart gebracht. Het 

valt echter buiten het bestek van deze studie om hier een status quaestionis op te 

maken van dit onderzoek.75  

                                                 
71 Léonard, ‘Brief uit Vlaanderen [3]’, p. 506. 
Geert Grub (Pijnenburg) zat op dezelfde golflengte als Jos Léonard. Geert Pijnenburg, 
‘Servaes-Kruisweg’, in: Het Overzicht, I (1921), nr. 2, p. 17. 

72 In een brief van 15 november 1921 van Jos Léonard aan Jozef Muls. Antwerpen, 
Letterenhuis, fonds Jos Léonard, L4303/39595/2. 
Jozef Muls (1882–1961) was als adjunct-conservator van het Antwerpse Museum van 
Schone Kunsten betrokken was bij de organisatie van deze tentoonstelling. In 1926 werd hij 
hoofdconservator. 

73 Léonard, ‘Brief uit Vlaanderen [3]’, p. 507. 

74 Léonard, ‘Nog iets over drukkunst en ‘Vlaamsch Leven’, een kritiek. 

75 In 2005 doctoreerde Rajesh Heynickx op dit onderwerp aan de faculteit Letteren 
(K.U.Leuven) onder begeleiding van Prof. dr. Jan De Mayer (promotor) en Prof. dr. Bart 
Verschaffel (Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, Faculteit Ingenieurswetenschappen, 
Universiteit Gent). Rajesh Heynickx, Meetzucht en mateloosheid. Kunst, religie en identiteit 
in Vlaanderen tijdens het interbellum, Vantilt, Nijmegen: 2008; Rajesh Heynickx, 
Meetzucht en mateloosheid. Kunst, religie en identiteit in Vlaanderen tijdens het 
interbellum, 2005 [Diss. doct., K.U.Leuven].  
In 2006 organiseerde het interfacultair centrum van de K.U.Leuven KADOC 
(Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving) de 



3. Illustraties voor Marnix Gijsens Lof-litanie /  111  

3.5 Lof-litanie als ‘gedrukt object’  

Op de tweede salon voor moderne godsdienstige kunst werd niet het boek van Marnix 

Gijsen geëxposeerd, maar enkel de ‘illustratiën’ van Jos Léonard.76 Het boek zelf werd 

wel getoond in 1922 op de ‘Boekenschouw’, een tentoonstelling in de marge van het 

tweede congres van de Kring Moderne Kunst. Men kan zich de vraag stellen op basis 

van welke eigenschappen het daar geselecteerd werd.77 Men kan vermoeden dat het 

zowel omwille van de literaire kwaliteiten werd geëxposeerd als om het artistieke 

gehalte van de illustraties. En misschien lag het er ook als verzorgd boek en werd ook 

aandacht geschonken aan de kwaliteiten van het drukwerk. Dit zou betekenen dat het 

boek als een soort kunstwerkje gewaardeerd werd. Deze veronderstelling strookt alvast 

met de vaststelling dat er ook ander drukwerk aanwezig was waarin de nadruk vooral 

kwam te liggen op de vormkwaliteiten.  

 
 
�guur 3.12 Hendrik Nikolaas Werkman, Blad Voor Kunst, 1922, 305 × 275: omslagontwerp. 

Zo was er het bekende Blad voor Kunst te zien, het eenmanstijdschrift van Hendrik 

Nikolaas Werkman (1882–1945) (�guur 3.12). Dit blad werd volledig met de hand 

gedrukt met heel primitieve middelen. De schikking van de ingeïnkte elementen 

(stukken uitgeknipt karton, letters in lood of in hout, enz.) werden rechtstreeks op de 

                                                                                                                                               
Internationale conferentie: Re�guring Modernism (over de rol van het katholicisme in het 
modernisme in België), 12–13 mei 2006, Koninklijke Vlaamse Academie van Kunsten en 
Wetenschappen van België, Paleis der Academiën, Brussel. 

76 IIde Salon voor Moderne Godsdienstige kunst, cat. nr. 213.  

77 ‘Boekenschouw’, in: Tweede Kongres voor Moderne Kunst te Antwerpen 21-22-23 
Januarie 1922 in de Feestzaal van het Atheneum. Korte Inhoud der Lezingen, Kring 
Moderne Kunst (ed.), Kring Moderne Kunst, Antwerpen: 1922, p. 19. 
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handdrukpers gelegd waardoor elke afdruk uniek was. Met deze ‘druksels’, die 

getuigden van een ongemene vrijheid en vitaliteit, werd de eigenzinnige Groningse 

drukker en dichter een beroemd buitenbeentje in de geschiedenis van de gra�sche 

vormgeving in Nederland.78  

Ook was er op deze tentoonstelling een voorbeeld te zien van de futuristische ‘Parole 

in libertà’ van Marinetti, met name het gedicht 8 anime in una bomba.79 Ook van dit 

drukwerk kan men zeggen dat het zowel poëtische als visuele intenties had. In de lijst 

van de geëxposeerde drukwerken van voornamelijk boeken en tijdschriften valt verder 

nog de Map met 6 lino’s op van Jozef Peeters. Deze kunstmap met zes abstract 

geometrische composities, was uitgegeven door De Sikkel. In dit soort uitgaven ging het 

sowieso uitsluitend om de plastische kwaliteiten en om niets anders. Met andere 

woorden, in de ‘boekenschouw’ van de tentoonstelling van de Kring Moderne Kunst 

werden aan het publiek voorbeelden gepresenteerd van drukwerk dat veel meer te 

bieden had dan het puur literaire of mooie illustraties. Het ging er ook om hoe het boek 

of tijdschrift er uitzag als gedrukt kunstobject. 

De illustraties van Jos Léonard voor Lof-litanie werden dus achtereenvolgens 

geëxposeerd op de twee salons voor moderne godsdienstige kunst (in 1920 en in 1921) 

en op de tentoonstelling van het tweede congres voor Moderne kunst in 1922. In 1928 

werden de ze geëxposeerd in het Antwerpse Museum Plantin-Moretus tijdens een 

tentoonstelling van Studio Novio, het reclamebureau van Jos Léonard en de Mechelse 

meester-drukker drukker Willy Godenne (deel II, hoofdstuk 2). De catalogus van deze 

tentoonstelling vermeldt dat de ‘oorspronkelijke tekeningen’ werden getoond, alsook 

een kalfslederen mozaïekband naar een ontwerp van Jos Léonard en uitgevoerd door 

de boekbinder M. Schwerdtfeger.80 Dankzij het artikel ‘Jos Léonard, veelzijdige 

Gra�sche Persoonlijkheid’ van Jan Evarist Peeters is bekend dat ook het zesde van de 

genummerde exemplaren, het exemplaar dat Jos Léonard persoonlijk in zijn bezit 

hield, een kalflederen mozaïekband kreeg.81 Deze band werd in 1922 toevertrouwd aan 

de boekbinder J. Niederhofer uit Frankfurt am Main en geniet trouwens een bijzondere 

plaats in de geschiedenis van de Belgische boekband in de twintigste eeuw vanwege zijn 

sterk gestileerd en geabstraheerd ontwerp.82 Nadien werkte Jos Léonard consequent 

                                                 
78 Kees Broos en Paul Hefting, Een eeuw gra�sche vormgeving in Nederland, Veen / De 
Beyerd, Amsterdam / Breda: 1993, p. 68-71. 

79 Filippo Tommaso Marinetti, 8 Anime in una bomba. Romanzo esplosivo, Edizioni futuriste di 
‘Poesia’, Milaan: 1919. 

80 Catalogus der tentoonstelling van Studio Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, tent. cat., 1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 12.  

81 Jan Evarist Peeters (broeder Zephirijn), ‘Jos Léonard, veelzijdige gra�sche 
persoonlijkheid’, in: Gra�ek, (1959), nr. 54, z.p. 

82 Ibid., z.p. 
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samen met Antwerpse boekbinder Laurent Peeters, geen onbekende in de geschiedenis 

van de moderne boekband in Vlaanderen.83 

Het blijft natuurlijk opmerkelijk dat het duo Léonard-Godenne wel de illustraties  

en de lederen band van Lof-litanie exposeerden, maar niet het boek zelf, hoewel het 

toch niet zou misstaan hebben op een tentoonstelling van goed vormgegeven en 

verzorgd drukwerk. Wie het boekje drukte, is niet bekend maar het kwam in elk geval 

niet van de persen van Willy Godenne. Dit was vermoedelijk ook de reden waarom het 

boekje als ‘gedrukt object’ niet werd getoond op de tentoonstelling van Studio Novio in 

1928, waar het accent op de illustraties en de lederen band werd gelegd. Wanneer het 

om drukwerk ging, wilde het duo uitsluitend werk tonen dat door hun samenwerking 

tot stand was gekomen.  

Toch heeft het boek van Marnix Gijsen en Jos Léonard onmiskenbaar biblio�ele 

allures. Het verscheen op een kleine oplage van 220 exemplaren, waarvan twintig 

exemplaren op kwaliteitsvol ‘Hollandsch papier’.84 Papier van goede kwaliteit was 

schaars tijdens het interbellum in België. Dit had ook Oscar Jespers aan den lijve 

ondervonden toen hij de taak op zich nam om de publicatie van Bezette Stad van Paul 

Van Ostaijen in goede banen te leiden. In België had hij tevergeefs gezocht naar goed 

drukpapier. Het enige resultaat van zijn zoektocht was een groen ‘voddenpapiertje’ 

waarvan hij een staal bij zijn brief voegde aan Paul Van Ostaijen in Berlijn. In België 

was er in die dagen een nijpend tekort aan drukpapier en volgens Oscar Jespers 

kochten de meeste Belgische drukkers hun papier daarom in Duitsland.85  

Lof-litanie is qua afmetingen niet echt klein (213 × 135 mm) maar wel dun: het telt 

slechts vijfentwintig pagina’s. Dit aspect draagt zeker bij tot het precieuze en biblio�ele 

imago. Het gaat trouwens niet om een echte dichtbundel, maar om de uitgave van één 

enkel gedicht. Misschien had Eugeen De Bock dit idee gehaald bij Emanuel Querido 

(1871–1943), de Nederlandse uitgever die in 1920 zijn zakenpartner werd. Een jaar 

eerder had Querido immers zijn ‘Literaire Luxe-reeks’ gelanceerd, een serie van kleine 

(172 × 107 mm) maar typogra�sch hoogstaande boekjes. Door het commerciële succes 

werd de reeks een pleidooi voor zowel het kleine bescheiden boek als voor goede 

                                                 
83 Boris Rousseeuw, De boekbanden van Laurent Peeters, De Carbolineum Pers, 
Kalmthout: 1990 (verschenen in een oplage van 75 genummerde exemplaren).  

84 Vanaf de tweede jaargang van het tijdschrift Ruimte verscheen op de achterflap van de 
omslag een getekende advertentie voor Lof-litanie. De advertentie combineert de laatste 
illustratie uit het boek met de tekst: ‘Marnix Gijsen, Lof litanie van den H. Franciscus van 
Assisië. Geïllustreerd door Jos. Léonard getrokken op 200 genummerde exemplaren. Fr. 7.- 
Uitgave De Sikkel’. In het colofon van het boek staat echter dat het is verschenen op 220 
exemplaren, allemaal genummerd en de eerste 20 nummers werden gedrukt op ‘Hollandsch 
papier’. Misschien ging het om papier van de Nederlandse �rma Van Gelder. Dit papier 
wordt immers ook vermeld in: B/1919/Meybo; B/1924/Verbr; B/1944/Bourg en 
B/1944/Streub-d. 

85 Brief van 20 december 1920 van Oscar Jespers aan Paul Van Ostaijen in: Boyens, De 
genesis van Bezette stad, p. 91. 
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boektypogra�e. Met zijn Literaire Luxe-reeks bewees Querido dat geld niet per se in 

kilo’s papier moest omgezet worden.86  

Een willekeurig bladzijdenpaar van Lof-litanie (�guur 3.3 of 3.6) straalt op het 

eerste gezicht meer luxe uit dan het opengeslagen boekje Ghoete’s Liefdeleven waarmee 

Querido het jaar ervoor zijn Literaire Luxe-reeks had opgestart (�guur 3.13).87 Dit komt 

vooral doordat de marges van Lof-litanie veel ruimer zijn genomen. Vooral het snijwit 

en het voetwit zijn bijzonder groot. Zeker in die tijd moet dit de lezer het gevoel gegeven 

hebben dat er niet spaarzaam was omgesprongen met kostbare materialen zoals 

kwaliteitspapier.88 De nadrukkelijke margeprogressie was in wezen nochtans een 

traditionele manier om het wit rondom de zetspiegel te verdelen.89 In 1920 gaf het 

echter opnieuw blijk van een moderne opvatting van het boek. In navolging van 

William Morris was in artistieke kringen de overtuiging gegroeid dat de visuele eenheid 

van een boek slechts kan gewaarborgd worden als de opengeslagen bladzijden als één 

geheel werden gezien. Bij het industriële boek was deze visuele eenheid totaal zoek 

geraakt. In de negentiende eeuw werd zoveel mogelijk axiaal gezet met links en rechts, 

boven en onder gelijke marges. Ter hoogte van de goot van het boek ontstond daardoor 

een brede witte zone die de bladzijden van elkaar isoleerde.90 Niet alleen werden de 

marges gestandaardiseerd maar het volledige boek was daardoor gedetermineerd door 

het gemechaniseerde productieproces.91 Door opnieuw de margeprogressie te 

respecteren, werden de twee zetspiegels een beetje naar elkaar toe getrokken. Centraal 

ontstond dan een marge die gelijkwaardig was aan de zijmarges. De witverdeling in 

beide publicaties geeft te kennen dat zowel de drukker van Lof-litanie als de drukker 

van Querido op de hoogte was van deze inzichten. Wat ze deden was op zich niet 

                                                 
86 Sötemann en Querido, Querido van 1915 tot 1990, een uitgeverij, p. 30-31. 

87 De serie startte in 1919 met de uitgave van Ghoete’s Liefdeleven van Johan De Meester 
groeide uit tot dertig deeltjes in 1928. Het papieren standaard-bandje werd ontworpen door 
de kunstenaar J.B. Heukelom. Ibid., p. 34. 

88 Het is onder andere om die reden dat de boeken van de Italiaanse drukker, uitgever en 
letterontwerper Giambattista Bodoni (1740–1813) er zo luxueus uit zien. 

89 In de klassieke boektypogra�e hecht men veel belang aan de verhouding tussen de lengte 
en de breedte van de bladzijde enerzijds en aan die van de zetspiegel anderzijds. Het 
progressief toenemen van de marges (vaak volgens een bepaald verhoudingssysteem) wordt 
margeprogressie genoemd. In het vakjargon van de typograaf worden de marges doorgaans 
‘wit’ genoemd: in de rug het ‘rugwit’, bovenaan het ‘kopwit’, aan de buitenkant het ‘zijwit’ of 
het ‘snijwit’ en onderaan het ‘staartwit’. Huib Van Krimpen, Boek over het maken van 
boeken, Gaade, Veenendaal: 1986, p. 38. 

90 De goot van het boek is de plaats waar de bladzijden samen komen. 

91 Megan L. Benton, ‘Typography and Gender, Remasculating the Modern Book’, in: 
Illuminating Letters, Typography and Literary Interpretation, Paul C. Gutjahr en Megan 
L. Benton (eds.), [Studies in print culture and the history of the book], Amherst 
(Massachusetts) University of Massachusetts press, Massachusetts: 2001, p. 71-94. 
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baanbrekend meer op dat ogenblik, maar het gaf in elk geval blijk van interesse en 

liefde voor het drukkersvak. 

Ook binnen de zetspiegel van de enkele bedrukte bladzijde van Lof-litanie is veel wit 

te zien. Hier draagt het wit echter niet bij tot het luxueuze karakter van het drukwerk, 

wel in tegendeel, het geeft de bladzijde eerder een slordige en amateuristische aanblik. 

De woordspaties zijn vaak te groot in verhouding tot de interlinie. In de eerste regel op 

pagina zestien bijvoorbeeld staan slechts vier woorden: ‘door mistig rotspad geweldig’ 

(�guur 3.6). De ruimte tussen elk woord is zodanig groot dat het regelverband verloren 

gaat. De grote witte ‘gaten’ in de tekst zijn echter niet het gevolg van een bewust 

handelen zoals dat het geval was bij sommige experimentele drukwerken–ze geven het 

gedicht immers geen visuele ondersteuning noch kunnen ze als ‘stiltes’ begrepen 

kunnen worden.92 Alles wijst er in tegendeel op dat dit zetwerk net heel onbewust werd 

uitgevoerd. De typogra�e van dit boek is niet het resultaat van een creatief 

ontwerpproces maar van het routineus toepassen van gestandaardiseerde 

ontwerpschema’s. Er werd dus niet bewust geopteerd voor een blokregelval. De 

blokregelval werd gewoon standaard gebuikt, ook al is deze regelval in het geval van een 

gedicht niet ideaal. Het gedicht werd te veel als prozatekst behandeld. Ook wat het 

zetwerk betreft, is de negentiende eeuw hier nog heel nabij. Er slopen zelfs restanten in 

van de typisch negentiende-eeuwse axiale paginaopmaak: het paginanummer staat 

namelijk precies in het midden, onderaan het tekstblok. 

 
 
�guur 3.13 Johan de Meester, Ghoete’s Liefdeleven, Querido, Amsterdam 1919: omslag en 
bladzijdenpaar 50-51. 

                                                 
92 Deze grote woordspaties waren typisch voor het 19de-eeuwse geïdustrialisserde drukwerk. 
Niet zozeer de mechanisatie van de drukkersindustrie zelf was verantwoordelijk voor deze 
slordige zetwijze maar wel de sterk veranderde werksituatie in de drukkerijen. Werknemers 
werden niet langer wekelijks uitbetaald maar kregen een vergoeding per gedrukte regel. 
Robin Kinross, Modern typography, an essay in critical history, Hyphen, Londen: 1992, 
p. 27. 
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3.6 Kanttekening bij de precaire situatie van de boektypogra�e in België 

Los van enig subjectief smaakoordeel kan men vaststellen dat de typogra�e van 

Ghoete’s Liefdeleven superieur is aan die van Lof-litanie. Niet zo verwonderlijk 

wanneer men weet dat de typograaf die Querido voor deze reeks (de Literaire Luxe-

reeks) onder de arm nam, niemand minder was dan Sjoerd H. De Roos (1877–1962). 

Hij verzorgde niet alleen de typogra�e maar was ook de ontwerper van de Hollandse 

Mediaeval (1912), het lettertype waarin de hele Literaire Luxe-reeks werd gezet.93 Het 

vrij donkere beeld van de afzonderlijke letter diende als maatstaf voor de gelijkmatige 

witverdeling op de pagina’s. Over elk detail–en detail is een relatief begrip in de 

typogra�e–is nagedacht. Zo spreken de gespiegelde paginanummers de 

margeprogressie bijvoorbeeld niet tegen.  

In België werd dit niveau doorgaans niet bereikt, ook niet door de jonge uitgeverijen 

zoals De Sikkel die vast van plan waren om vernieuwing en kwaliteit te brengen. 

Maurits Sabbe (1873–1938), die sinds 1919 conservator was van het museum Plantin-

Moretus in Antwerpen, had daar een uitgesproken mening over. In het geschrift ‘De 

hedendaagsche Vlaamsche typogra�e’ dat gepubliceerd werd in Jan Poortenaars 

Boekkunst en gra�ek (1934) trachtte Sabbe een overzicht te geven van de geschiedenis 

van het ‘schoone boek’ in Vlaanderen. Maar er viel weinig te melden, aldus Maurits 

Sabbe. Gedurende het einde van de 19de eeuw en het begin van de twintigste eeuw, was 

enkel de naam van de drukkers�rma E. J. Buschmann van belang.94 Daarnaast 

bestonden er in Vlaanderen geen drukkers die het niveau konden halen van 

bijvoorbeeld Alexandre A. M. Stols (1900–1973) uitgever en typograaf in Nederland. 

‘De opmerking dient gemaakt te worden, dat het zelden de enkele typogra�e is, 

waardoor het schoone boek in België zich onderscheidt. Vlaanderen heeft geen 

drukkers die met niets anders dan een onversierde, typogra�sche bladzijde, groote 

schoonheid bereiken. De waarde van onze kunstboeken ligt voor alles in het werk der 

boekverluchters’, schreef hij.95  

Deze uitspraak van Maurits Sabbe is zeker van toepassing op Lof-litanie van den 

Heiligen Franciscus van Marnix Gijsen. Het boekje liet zich opmerken door zijn 

illustraties van Jos Léonard en niet door zijn typogra�e. De drukker gaf zijn naam niet 

prijs, de verantwoordelijke voor de typogra�e bleef anoniem. Niemand die het 

typogra�sche auteurschap opeiste. Vermoedelijk liet Eugeen De Bock Lof-litanie van 

                                                 
93 Dick Dooijes, Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos, Bührmann-Ubbens, 
Zutphen: 1987, p. 23-25. De Hollandse Mediaeval was het eerste Nederlandse lettertype van 
de 20ste eeuw. De tekst van Ghoete’s Liefdeleven werd gezet in corps 12. 

94 Maurits Sabbe, ‘De hedendaagsche Vlaamsche typogra�e’, in: Boekkunst en gra�ek, Jan 
Poortenaar (ed.), De Sikkel, Antwerpen: 1934, p. 194-197. 

95Ibid., p. 194. 
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den Heiligen Franciscus, net als zijn tijdschrift Ruimte drukken op de persen van de 

Antwerpsche Courant. Daarvoor pleit het in Vlaanderen zeldzaam gebruikte lettertype 

Haiduk Antiqua, waarin ook de drukproeven van Paul Van Ostaijens Het Sienjaal 

(1918) werden gezet.96  

  
 
�guur 3.14 August Haiduk & Bauer, Haiduk Antiqua, 1910. 
�guur 3.15 Sjoerd H. De Roos & Lettergieterij Amasterdam, Hollandsche Mediaeval, 1912. 

De Haiduk antiqua was een importproduct, net zoals alle lettertypes in België tijdens 

de 20ste eeuw overigens.97 Dit lettertype was afkomstig uit Duitsland en werd 

omstreeks 1910 uitgegeven door Bauersche Giesserei (Frankfurt am Main). De 

Hollandsche Mediaeval van Sjoerd De Roos werd twee jaar later uitgebracht door de 

Lettergieterij Amsterdam (voorheen Tetterode). De twee genoemde lettertypes, Haiduk 

en Hollandse Mediaeval, vertonen vormelijk enige belangrijke overeenkomsten 

waardoor ze ook in dezelfde traditie kunnen ingeschreven worden. Beide lettertypes 

verwijzen met hun donker letterbeeld, grote x-hoogte, laag lijncontrast en grote 

kapitalen (kapitaalhoogte is gelijk aan de stoklengte) naar het pre-industriële verleden 

van de typogra�e, de ‘old faces’. In 1897 hadden William Morris met zijn Golden type 

en American Type Foundry op industriële schaal met het lettertype Cloister als eersten 

de traditie van de revival van de ‘old face’ geïntroduceerd.98 Sindsdien is het heel 

                                                 
96 Het lettertype kon geïdenti�ceerd worden aan de hand van Handbuch der Schriftarten. 
Eine Zusammenstellung der Schriftgiessereien Deutscher Zunge nach Gattungen geordnet, 
Albrecht Seemann Verlag, Leipzig: [1926]–[1938], z.p. De identi�catie werd geveri�eerd aan 
de hand van het letterproefsupplement: August Haiduk, Haiduk-Antiqua mit Ornamenten 
und Vignetten entworfen von A. Haiduk, Bauersche Giesserei, Frankfurt am Main: 1910. 
Het Sienjaal (1918) werd gedrukt op de persen van de Antwerpsche Courant. Borgers, 
Kroniek van Paul Van Ostaijen. 1896–1928, p. 45. De drukproef van het titelgedicht ‘Het 
Sienjaal’ wordt bewaard in het Antwerpse Letterenhuis (O 3945/H/161/587) en is afgebeeld 
in: Geert Buelens, Georges Wildemeersch, Dirk Aerts en Marc Somers, Paul van Ostaijen 
(1896–1928). Wegwijzers naar de werkelikheid, tent. cat., Pandora, Antwerpen: 1996, 
p. 42.  

97 zie ook deel II, hoofdstuk 4.6. 

98 In het vakjargon van typografen en gra�sch ontwerpers betekent een revival de heruitgave 
van een letterontwerp dat in onbruik is geraakt, meestal door veranderde technologische 
omstandigheden. Het Engelse woord wordt ook in het Nederlands gebruikt bij gebrek aan 
een adequate vertaling. Fred Smeijers, ‘Renard: an idiosyncratic type revival’, in: 
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gebruikelijk dat er naast nieuwe lettercreaties ook revivals worden gebruikt. Sterker 

nog, het gebruik van revivals groeide uit tot een typisch kenmerk van de twintigste-

eeuwse typogra�e.  

Het grote verschil met Nederland was dat deze trend in België onrechtstreeks werd 

gevolgd via importlettertypes. Met het ontwerp, de productie en de distributie van de 

Hollandsche Mediaeval werd Nederland op de kaart gezet en het land bleef heel de 

twintigste eeuw op de voorgrond aanwezig in de internationale geschiedenis van de 

typogra�e.99 België daarentegen volgde de typogra�sche vernieuwingen en trends 

slechts van op een afstand.  

3.7 Besluit 

In het ‘wonderjaar’ 1920–het jaar van de oprichting van ‘Novy’ en de publicatie van 

‘Boks’–verscheen ook Lof-litanie van den Heiligen Franciscus van Assisië van Marnix 

Gijsen, met illustraties van Jos Léonard. Het boekje was om verschillende redenen 

interessant binnen dit onderzoek.  

Vooreerst was het grotendeels te danken aan de band tussen twee gelijkgestemde 

jonge kunstenaars die elkaar goed aanvoelden en stimuleerden. Het zou leiden tot een 

levenslange vriendschap en samenwerking.  

Verder blijkt eens te meer hoe het werk van kunstenaars als Léonard en Gijsen 

ingebed was in de internationale avant-gardestromingen van dat moment. Het 

illustratiewerk van Léonard kan bijvoorbeeld gelinkt worden aan dat van �guren uit het 

postkubisme of van de Stijlbeweging. 

Léonard had toen al goede contacten in de drukkerswereld en zijn 

kunstenaarsvrienden beschouwden hem als een aanspreekpunt wanneer het om 

fotogra�sche reproducties ging. 

De belangstelling voor een onderwerp als Sint Franciscus leert veel over de verwoede 

pogingen die vele Vlaamse kunstenaars in die tijd ondernamen om het modernisme te 

verzoenen met het katholicisme. De analyse van deze thematiek laat toe een 

genuanceerder beeld te schetsen van Jos Léonard als avant-gardekunstenaar tijdens 

het interbellum in Vlaanderen. Zelfs niet-kerkelijke kunstenaars waren zich ervan 

                                                                                                                                               
Quaerendo, a quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and 
printed book, 29 (1999), nr. 1, p. 52.  
Een overzicht van de populairste revivals van de 20ste eeuw wordt geboden in: Philip 
Meggs, Roy McKelvey, Carolyn Annand, Jamie B. Barnett e. a., Revival of the �ttest. Digital 
versions of classic typefaces, RC Publications, New York: 2000. 

99 Een toegankelijk overzicht van deze geschiedenis wordt geboden in: Jan Middendorp, 
Dutch Type, 010, Rotterdam: 2004. 
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bewust dat het christendom een wezenlijk deel uitmaakte van hun cultuur. Ook 

Léonard worstelde met die problematiek. 

Loflitanie had biblio�ele allures en het werd ook nadrukkelijk gepresenteerd als een 

‘verzorgd boek’. Toch eiste niemand het auteursrecht van dit boekontwerp op, ook 

Léonard niet. Zijn bijdrage bleef beperkt tot de illustraties. Typogra�e en lay-out 

werden overgelaten aan de drukker en die viel duidelijk terug op de routines van het 

vak. Het biblio�ele karakter van het boek had vooral te maken met de keuze voor 

luxueus papier, waar kwistig mee werd omgesprongen.  

Een vergelijking met de uitgaven van Querido leert dat de Nederlandse 

ontwerptraditie een stuk verder stond dan de Vlaamse. Daar werkte men voor ‘het 

betere boek’ samen met gerenommeerde typografen. In vele gevallen waren die zelfs de 

ontwerper van het gebruikte lettertype. In België waren alleen importletters 

voorhanden. Het besef dat de typogra�sch verzorgde boeken uit Nederland van een 

superieure kwaliteit waren, leefde ook bij de Belgische uitgevers en biblio�elen. 

 





 

Hoofdstuk 4  | Het gra�sch werk van Jos Léonard in 

kunsttijdschriften 

In dit hoofdstuk staan de tekeningen en de lino’s centraal die Jos Léonard publiceerde 

in contemporaine kunsttijdschriften. Deze ontwerpen kunnen niet tot het ‘vrij werk’ 

van de kunstenaar gerekend worden maar evenmin zijn het zuiver gra�sch 

ontwerpen. Het terrein dat ze bestrijken is een soort van niemandsland tussen vrije en 

toegepaste kunst, tussen illustratie en gra�sch ontwerp. 

In dat domein opereerden ook andere kunstenaars. Sommigen hadden hierover 

uitgesproken meningen en lanceerden begrippen als ‘Konstruktieve graphiek’  

of ‘typogra�sch ornament’. Omdat Léonard zelf weinig of geen teksten heeft  

nagelaten waaruit zijn visie op de spanning tussen toegepaste en vrije gra�ek kan 

afgeleid worden, zijn de teksten van deze auteurs en de begrippen die zij hanteerden 

erg bruikbaar.  

Een klein aantal van de gra�sche bijdragen in contemporaine kunsttijdschriften 

kwam tot stand via een nieuw medium: de linoleumsnede. Hoe belangrijk was deze 

reproductietechniek in het werk van Léonard? 

4.1 In het niemandsland tussen vrije en toegepaste gra�ek 

Een groot deel van het gra�sch oeuvre van Jos Léonard was bestemd om afgedrukt te 

worden in boeken of tijdschriften. Het is belangrijk om daarbij een onderscheid te 

maken tussen ‘illustraties’ enerzijds en ‘autonome gra�sche kunstwerken’ anderzijds. 

Illustraties ontstonden meestal in opdracht en bleven onlosmakelijk verbonden met de 

tekst die ze illustreerden. Zo bleven Léonards illustraties voor Marnix Gijsens Lof-

Litanie van den Heiligen Franciscus, die in recensies nochtans vaak als kleine 

kunstwerkjes werden beschouwd (zie hoofdstuk 3.5), rechtstreeks gelieerd aan de tekst. 

Daar tegenover stond het autonoom gra�sche werk dat geen verklaring of 

verantwoording vanuit de tekst nodig had.  

Op het eerste gezicht lijkt het alsof het onderscheid tussen deze twee categorieën 

simpelweg kan herleid worden tot de klassieke opdeling in ‘vrije’ en ‘toegepaste 

kunsten’. Bij Léonard en zijn tijdgenoten lag het toch iets complexer. In hoofdstuk twee 
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werd er al op gewezen hoezeer zij insisteerden op de autonomie van de 

kunstdisciplines. Dit gold ook voor de gra�ek. Jos Léonard heeft om die reden nooit 

echte illustraties gepubliceerd in de kunsttijdschriften waarmee hij samenwerkte. Zijn 

bijdrage bestond steeds uit de publicatie van zelfstandige gra�sche werken. Hij deed dit 

voor het eerst in Ruimte, later zond hij ook nog werk in voor Het Overzicht, Der Sturm 

en Das Werk.1 Door enkel autonoom gra�sch werk in te sturen voor publicatie, drong 

Jos Léonard met zijn kunst binnen in een tussengebied, een schemerzone tussen vrije 

en toegepaste kunsten.  

Het gra�sch werk dat Jos Léonard liet publiceren is ook nog om een andere reden 

zelfstandig te noemen. Het ging namelijk niet om reproducties van bestaand plastisch 

werk maar om composities die speciaal waren ontworpen voor een bepaald nummer. 

Hierin vond Jos Léonard aansluiting bij een aantal gelijkgestemde kunstenaars.  

Ruimte, het tijdschrift waarmee Léonard het nauwste samenwerkte, drukte zelfs 

principieel geen enkele fotogra�sche reproductie af. In het manifest van het tijdschrift 

werd met nadruk aangekondigd dat er in elk nummer minstens twee originele gra�sche 

bijdragen zouden verschijnen.2 De oprichter van het tijdschrift, Eugeen De Bock, die 

voorheen als redactiesecretaris van het tijdschrift De Stroom3 nog talrijke reproducties 

van schilderijen had afgedrukt, wou met zijn eigen tijdschrift op dat vlak een heel 

andere koers varen en enkel zelfstandige, als gra�ek gedachte werken opnemen. 

Waarschijnlijk gebeurde dit in nauw overleg met Jos Léonard en Paul Joostens. Zij 

waren immers van bij de oprichting heel nauw betrokken bij het tijdschrift en 

bovendien verantwoordelijk voor de gra�ek.4 Aangezien beide kunstenaars op dat 

moment zelf ook schilderijen maakten, hadden ze het pas opgerichte tijdschrift net zo 

                                                 
1 Zie catalogus D: Gra�sche bijdragen in tijdschriften. 

2 Losbladig ontwerp voor het manifest van Ruimte: A/103/002. 

3 De Stroom. Algemeen Maandschrift voor Vlaanderen wordt als een voorloper gezien van 
het tijdschrift Ruimte. Van het Antwerpse maandschrift verschenen in totaal slechts vier 
nummers (15 juli–15 oktober 1918). Eugeen De Bock was secretaris en de redactie 
(hoofdzakelijk Vlaamse militante activisten waaronder Lode Baekelmans, Antoon Jacob, 
Marten Rudelsheim, Willem de Vreese en Herman Vos) was later ook mee verantwoordelijk 
voor het manifest van Ruimte. Adriaens-Pannier, ‘Tijd- en strijdschriften van de avant-
garde in België, 1917–1929’, p. 163-166.  

4 In september 1919 waren Jos Léonard en Paul Joostens aanwezig op de 
stichtingsvergadering van het tijdschrift Ruimte, samen met Eugeen De Bock, Victor 
Brunclair en Stan Van Ostaijen. Van Passel, Het tijdschrift Ruimte, p. 38-39. 
In de eerste twee nummers verscheen alleen werk van Jos Léonard en Paul Joostens, nadien 
werden ook andere gra�sche kunstenaars aangezocht. Prosper de Troyer, Jozef Cantré, 
Jozef Peeters, Karel Maes en Jos Verdegem leverden bijdragen in de vorm van tekeningen, 
linoleumsneden of houtsneden, maar de belangrijkste ‘Ruimte-tekenaar’ was Jos Léonard. 
Van Passel, Het tijdschrift Ruimte, p. 144. 
Het ontwerp van Jos Léonard voor het manifest van Ruimte (A/103/002) diende ook voor 
de omslagen van alle nummers van het tijdschrift (C/Ruimte). Jos Léonard leverde tevens 
negen gra�sche bijdragen verspreid over de twee jaargangen van het tijdschrift (van 
D/Ruimte/1 tot D/Ruimte/9). 
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goed kunnen gebruiken als een welkom podium om hun plastisch werk aan een groot 

publiek te presenteren. Het feit dat dit niet gebeurde wijst er op dat ze ter zake 

beginselvast waren. 

De ‘plastische bijdragen’ die Jos Léonard en de andere Ruimtekunstenaars maakten, 

zijn stuk voor stuk bedoeld als zelfstandige werken, die daarom ook een eigen titel 

meekregen en vaak werden gedateerd. In een tijd waarin de abstracte kunst nog niet 

echt was doorgebroken, kon dit soms tot vreemde combinaties leiden: een �guratieve 

afbeelding die bewust het onderwerp van de tekst niet wilde volgen, moest 

noodzakelijkerwijs iets totaal anders uitbeelden, zoals de pentekeningen Lichting met 

overblijfsels van een pick-nick en Vijver met bomen die de tekst ‘Boks’ vergezelden 

(�guur 2.1). Wie dit gegeven niet in rekening brengt, moet wel tot de conclusie komen 

dat de keuze van de afbeeldingen in Ruimte volledig willekeurig en vrijblijvend is. 

Annemieke Jurgens noemt als belangrijk minpunt van het tijdschrift het feit dat de 

gra�ek los staat van de poëzie en het proza. De gra�sche bijdragen staken het tijdschrift 

wel in een modern kleedje, vindt ze, maar geen enkele illustratie paste bij de tekst, ‘ze 

stonden geheel op zichzelf’.5 Inderdaad, en dat was nu net de bedoeling, hoe 

bevreemdend het resultaat soms ook mag overkomen. 

Toch moet ook Jos Léonard gevoeld hebben dat tekst en beeld bij ‘Boks’ niet echt 

compatibel waren, want algauw distantieerde hij zich van deze tekeningen. Hij bleek 

maar al te goed te beseffen dat ze niet zouden voldoen aan de artistieke eisen van 

iemand als Paul Van Ostaijen en hij stond er dan ook op dat Oscar Jespers aan Van 

Ostaijen in Berlijn meldde dat zijn illustraties in Ruimte oud werk betrof.6 

Waarschijnlijk was deze uitspraak heel oprecht en niet bedoeld om in de gunst te 

blijven van de dichter waar hij zo naar opkeek. Het lijkt aannemelijk dat Jos Léonard 

zich liever distantieerde van zijn futuristisch geïnspireerde lijntekeningen omdat hij 

vanaf 1919 al voorzichtig begonnen was aan een reeks abstracte werken.7 Misschien 

voelde hij zich op het moment van de publicatie van ‘Boks’ nog te onzeker over deze 

nieuw ingeslagen weg. Dat Léonards laatste bijdrage in Ruimte (�guur 4.14) een non-

�guratieve compositie in linoleum was, lag dus volledig in de lijn van zijn evolutie. Het 

was de eerste en enige puur abstracte compositie die hij voor dit tijdschrift maakte. 

In Ruimte had Léonards belangstelling voor de abstractie zich al aangekondigd in 

een kubo-futuristische tekening die twee nummers eerder was verschenen (�guur 4.1). 

In een veelheid van in en over elkaar schuivende lijnen en vlakken is nog net een 

                                                 
5 Jurgens, ‘Ruimte, de kortstondige geschiedenis van een tijdschrift’, p. 567.  

6 Dit blijkt uit de brief van Oscar Jespers van 9 december 1920 aan Paul Van Ostaijen. 
Boyens, De genesis van Bezette stad, p. 74. 

7 Zie hoofdstuk 5, �guren 5.10-13. 
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rechtopstaande gedaante waar te nemen die poseert tegenover een grootstedelijke 

achtergrond.8 

De grootstad wordt gesuggereerd met lijnen, vlakken, letters en cijfers die in de 

ruimte lijken te zweven. De manier waarop de cijfers ‘1’ en ‘4’ en de letters ‘Z’, ‘P’, ‘E’ en 

‘N’ zijn geïntegreerd in de compositie, is schatplichtig aan het vroege kubisme. Om het 

vlakke karakter extra te benadrukken, integreerden Georges Braque en Pablo Picasso 

rond 1910–1911 gesjabloneerde letters, woorden en tekstfragmenten in hun werk. En 

dit gebeurde los van enige inhoudelijke betekenis maar enkel om het tweedimensionale 

karakter van het beeldvlak te benadrukken.9 De sjabloonletter kreeg daarbij de 

voorkeur omdat dit zware letterbeeld doorgaans kan opwegen tegen de rest van de 

beeldelementen in een compositie. Bovendien is sjabloneren eigenlijk een primitieve 

vorm van drukken en houden de sjabloonletters het midden tussen typogra�e en 

schilderen. Enerzijds worden ze wel degelijk geschilderd met een penseel dat sporen 

nalaat, waardoor een schilderkunstig element aan het drukproces wordt toegevoegd. 

Anderzijds is de productie ervan tot op zekere hoogte herhaalbaar.  

Aan de sjabloonletters die de kubisten in hun schilderijen gebruikten, kleefde 

bovendien een speci�eke connotatie. Dikwijls worden ze gezien als verwijzingen naar 

een banale, niet-artistieke context.10 Sindsdien zijn er in de kunstgeschiedenis tal van 

voorbeelden te noemen van kunstenaars die op deze manier lettermateriaal in hun 

kunst integreerden.11  

In de stadsgezichten die Jos Léonard tekende in de vroege jaren twintig, werd ook 

gebruik gemaakt van zware letters of cijfers om een grootstad te verbeelden (�guur 

4.3).12 En naar het voorbeeld van de kubisten koos hij vaak voor de sjabloonletter, maar 

het beeld ervan riep hij op met zijn pen. Hij deed dit onder andere in een van de 

illustraties voor Lof-litanie van Marnix Gijsen (�guur 4.2). In deze illustratie verwijst 

het woord ‘ExPress’ letterlijk naar een bepaalde passage in de tekst van Gijsen, terwijl 

de letters en cijfers in de tekening in Ruimte nergens naar verwijzen en eerder moeten 

begrepen worden als citaten uit het grootstedelijke consumentenlandschap.  

                                                 
8 Alleen een oog en twee gestileerde handen zijn te herkennen in deze tekening. De handen 
van Sint Franciscus in de illustraties voor Lof-litanie van Marnix Gijsen (B/1920/Gijse) zijn 
op identieke wijze getekend.  

9 Robert Rosenblum, ‘Picasso en de typogra�e van het kubisme’, in: De woorden en de 
beelden. Tekst en beeld in de kunst van de twintigste eeuw, Jan Brand, Nicolette Gast en 
Robert-Jan Müller (eds.), Centraal Museum, Utrecht: 1991, p. 53-55. 

10 Simon Morley, Writing on the wall, word and image in modern art, Thames and 
Hudson, Londen: 2003, p. 37-45. 

11 J. Abott Miller, ‘Word Art’, in: Eye, 3 (1993), nr. 11, p. 34-43. 

12 Jos Léonard, Stad, 1922. Potloodtekening, 240 × 220 mm. Privé collectie. Afgebeeld in: 
Hugo Pas en Stef Van Bellingen, Avant-garde, tent. cat., Museum Albert Van Dyck, Schilde: 
2007, cat. nr. 68. 
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�guur 4.1 ‘Teekening’, in: Ruimte, 2 (1921), nrs. 1-2, p. 10 (D/Ruimte/8). 

 

            
 
�guur 4.2 Marnix Gijsen, Lof-litanie van den Heiligen Franciscus van Assisië, 1920 
(B/1920/Gijse): illustratie op pagina 15. 
�guur 4.3 Stad, 1922, 240 × 220. 
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4.2 ‘Konstruktieve Graphiek’  

Omdat Jos Léonard zelf weinig of geen teksten heeft nagelaten waaruit zijn visie op de 

spanning tussen toegepaste en vrije gra�ek kan afgeleid worden, is het nuttig om te 

kijken wat zijn geestgenoten en medestanders hierover te melden hadden. Een aantal 

kunstenaars, ondermeer Jozef Peeters en Pierre Flouquet (1900–1967), reflecteerden 

hierover in de kunsttijdschriften Het Overzicht en 7 Arts en lanceerden enkele 

interessante begrippen in België.  

Jozef Peeters, die helemaal in de ban was van het constructivisme, sprak over 

‘konstruktieve graphiek’, wat meteen ook de titel werd voor het vier bladzijden tellend 

artikel dat hij liet verschijnen in het oktobernummer van 1923 in Het Overzicht.13 Net 

zoals de plastische kunst de �guratieve voorstellingen en verwijzingen naar de 

bestaande wereld achter zich had gelaten, zo waren volgens Peeters ook de traditionele 

illustraties overbodig geworden: ‘Tusschen het typogra�sch drukwerk eenige plaatjes 

teekenen behoort tot het verleden. Deze handelwijze was logisch tijdens de 

middeleeuwen toen het boek ook in handen kwam van personen die met de 

overeenkomst der letterteekens niet best vertrouwd waren. Op het huidig oogenblik 

moet iedereen kunnen lezen.’ Verder in de tekst hernam hij deze gedachte: ‘Uit het 

geschreven werk eenige episoden teekenen, knot de fantazij van den lezer, of doet 

karikaturaal aan voor hem, die zich niet gemakkelijk van de wijs brengen laat door een 

ander individu.’14 Kortom, Jozef Peeters pleitte als overtuigde constructivist (onder 

andere) voor de verzelfstandiging van alle kunsten. Zelfs wanneer de gra�ek samen met 

tekst in een tijdschrift of in een boek werd afgedrukt, moest deze als een autonome 

kunstdiscipline beoefend worden.  

Kunstenaars als Jos Léonard, Karel Maes (1900–1974), Paul Joostens, Henri Van 

Straten en Alfons Francken (1882–1958) hadden hier volgens hem het goede voorbeeld 

gegeven. Hij voegde daarom bij zijn artikel een aantal zwart-wit ontwerpen van deze 

collega’s, zonder evenwel hun namen in zijn tekst te vermelden. De ontwerpen mochten 

immers niet de indruk wekken illustraties te zijn. De bijgevoegde voorbeelden gaan van 

geometrisch abstracte ‘slotstukjes’ van Karel Maes uit ‘80 compositions lyriques’ tot het 

‘Sevensinjorenmerk’ van Henri Van Straten. 

                                                 
13 Jozef Peeters, ‘Konstruktieve Graphiek’, in: Het Overzicht, II (1923), nr. 18-19, p. 111-114. 
Het Overzicht, onafhankelijk tijdschrift voor Zuid-Nederland (juni 1921-februari 1925, 24 
nummers) werd opgericht door Michel Seuphor (1901–1999), pseudoniem voor Fernand 
Berckelaers, en Geert Pijnenburg (1896–1980). Wanneer Jozef Peeters de positie van Geert 
Pijnenburg innam, groeide Het Overzicht, dat aanvankelijk als een letterkundig tijdschrift 
bedoeld was, uit tot een interdisciplinair tijdschrift met internationale belangstelling. 
Adriaens-Pannier, ‘Tijd- en strijdschriften van de avant-garde in België, 1917–1929’,  
p. 179-188. 

14 Peeters, ‘Konstruktieve Graphiek’, p. 111. 



4. Het gra�sch werk van Jos Léonard in kunsttijdschriften /  127 

Van Jos Léonard selecteerde Jozef Peeters het ex libris van M. Steenbrugge (�guur 

4.4),15 een ‘omzendkaart’ voor het Antwerpse bedrijf ‘Labor’ en een van de elf 

pentekeningen voor Marnix Gijsens Lof-litanie van den H. Franciscus van Assisië. 

Deze voorbeelden beantwoordden echter allerminst aan zijn eigen de�nitie van 

‘konstruktieve graphiek’. Het meest verwonderlijk is zijn keuze voor de pentekening die 

Sint Franciscus als gondelier afbeeldt en die wel degelijk een illustratie te noemen is, 

zoals in hoofdstuk drie reeds bleek. 

 
 
�guur 4.4 Ex libris van M. Steenbrugge(A/001/007) in: Het Overzicht, II (1923), nrs. 18-19, 
p. 111. 

Het is een raadsel waarom Jozef Peeters uitgerekend deze ontwerpen van Léonard 

koos om zijn tekst mee te ‘illustreren’. Het zou logischer en ook correcter geweest zijn 

om te verwijzen naar de omslag van het nummer van Het Overzicht zelf waarin dit 

artikel verscheen en die door Léonard was ontworpen. Het bewuste ontwerp voor het 

dubbelnummer 18–19 bevindt zich in de genoemde schemerzone tussen toegepaste en 

vrije kunsten; de compositie doet dienst als omslag voor het tijdschrift en kan tegelijk 

als zelfstandig plastisch werk genoten worden (�guur 4.5). In Het Overzicht wordt 

Léonards ontwerp dan ook heel treffend als een ‘plastiese omslagtekening’ 

omschreven.16 Het waren precies deze opvallende omslagontwerpen van geïnviteerde 

kunstenaars uit binnen- en buitenland die het tijdschrift vanaf de redacteurwissel in 

                                                 
15 In het artikel van Jozef Peeters is het bijschrift bij deze afbeelding beperkt tot ‘vignet’, 
zonder dat de naam van de opdrachtgever vermeld is, maar uit de catalogus (A/001/007) 
blijkt dat het ontwerp oorspronkelijk als briefhoofd bedoeld was. Het briefpapier diende ook 
als voorbeelddrukwerk voor potentiële klanten van Studio Novio en daarom staat expliciet 
vermeld op dit briefpapierontwerp: ‘Spécimen d’ex-libris servant aussi d’entêtes de lettres 
pour M. Steenbrugge de Londres’. M. Steenbrugge was als particulier maar vooral als 
directeur van de �rma ‘Sabbe en Steenbrugge’ een belangrijke opdrachtgever van Jos 
Léonard (A/003). Het ontwerp voor de �rma ‘Labor’ komt overeen met A/142/001 in de 
catalogus. 

16 Het Overzicht, II (1923), nr. 18-19, achterplat. 
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1922 een veel opvallender en karakteristieker uiterlijk gaven.17 De jonge Peeters en de 

nog jongere Seuphor waren heel trots op deze internationale samenwerking. Ze hadden 

zelfs een aantal van de omslagontwerpen ingelijst en opgehangen aan de muur van het 

redactielokaal.18 Ze hingen er niet alleen als bewijs van de internationale samenwerking 

en erkenning, ze hingen er ook als zelfstandige gra�ek. Met andere woorden, de 

omslagontwerpen van de tweede reeks van Het Overzicht hadden een grotere 

autonomie dan voordien en ze werden beschouwd als zelfstandige kunstwerken.19 

4.3 De omslagtekening voor Het Overzicht en het ‘typogra�sche ornament’ 

De omslagtekening van Jos Léonard voor Het Overzicht is een compositie waarin 

geometrische letter- en cijferbeelden met balkjes worden gecombineerd op een donkere 

achtergrond (�guur 4.5). Door de manier waarop de balken om de tekst heen 

meanderen, lijken ze hem in een soort labyrint op te sluiten. Doordat er bij de langste 

en de belangrijkste woorden (‘maandschrift’ en ‘overzicht’) wordt afgeweken van de 

gebruikelijke horizontale leesrichting van links naar rechts, krijgt het geheel een 

vertikaal en uitgelengd karakter. Lege vlakken worden afgewisseld met drukkere zones 

waar verschillende letter- of cijferbeelden als blokken in een blokkendoos naast en op 

elkaar zijn gestapeld. Het geheel resulteert in een uitgebalanceerde compositie in zwart 

en wit (het wit is in dit geval lichtgrijs omdat de omslag van dit nummer op gekleurd 

papier werd gedrukt). De balken, cijfers en letterbeelden spreken eenzelfde abstract-

geometrische taal.  

                                                 
17 Jozef Peeters maakte zelf de eerste ‘plastiese omslagtekening’ van de tweede reeks: Het 
Overzicht, II (1922), nr. 13. 
Respectievelijk leverden volgende kunstenaars het omslagontwerp van het tijdschrift: Karel 
Maes voor: Het Overzicht, II (1922), nr. 14; Victor Servranckx voor: Het Overzicht, II 
(1923), nr. 15; László Moholy-Nagy voor: Het Overzicht, II (1923), nr. 16; Robert Delaunay 
voor: Het Overzicht, II (1923), nr. 17; Jos Léonard voor: Het Overzicht, II (1923), nr. 17-18; 
Albert Carel Willink voor: Het Overzicht, II (1923), nr. 20 en Jozef Peeters opnieuw voor het 
laatste driedubbele nummer van: Het Overzicht, II (1923), nr. 22-24. 

18 Zoals blijkt uit foto’s die omstreeks 1924 genomen zijn in de redactieruimte van Het 
Overzicht. Afgebeeld in: Herbert Henkels, Rik Sauwen, Michel Seuphor en Germain Viatte, 
Michel Seuphor, Mercator Fonds, Antwerpen: 1976, p. 18 en 43. 

19 Deze praktijk was niet uniek voor Het Overzicht. In het interieur van Alice Nahon prijkten 
omslagontwerpen van haar eigen dichtbundels aan de muur. Zo is op een foto die werd 
afgedrukt in Alice Nahon herdacht (1934) het omslagontwerp te zien dat Jos Léonard voor 
haar derde dichtbundel Schaduw maakte (B/1928/Nahon-a). Urbain Van de Voorde, 
Marnix Gijsen, Luc Indestege, Frans Smits e. a., Alice Nahon herdacht, Nederlandse 
boekhandel, Antwerpen: 1934 (B/1934/VandeV), p. 85. Het omslagontwerp hing er zowel 
als een trotse herinnering aan haar succesvolle publicatie en tegelijk als autonoom 
kunstwerkje. 
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�guur 4.5 Omslagillustratie ‘Plastiese Omslagteekening’, in: Het Overzicht, II (1923),  
nr. 18-19 (D/HetOverzicht/2). 

In de tekst ‘Konstruktieve Graphiek’ hanteerde Jozef Peeters de term ‘typogra�sch 

ornament’. Ook Maurice Casteels had het in 7 Arts over ‘Ornements Typographiques’.20 

Beide auteurs doelden daarmee op de sterk gestileerde en geometrische lettervormen 

waarmee een abstracte compositie kan opgebouwd worden. Hoewel de ‘Plastiese 

omslagtekening’ van Jos Léonard in geen enkel contemporain artikel ter sprake is 

gekomen, kan de term ‘typogra�sch ornament’ zoals hij door Peeters en Casteels werd 

ingevuld, er op toegepast worden. Het is een beetje een ongelukkig toeval dat 

‘typogra�sch ornament’ tevens een geijkte drukkersterm is die verwijst naar de loden 

ornamenten die op dezelfde manier geproduceerd en gebruikt worden als de 

lettertypes.21 In het jargon van Peeters en Casteels betekende hij echter bijna compleet 

het tegenovergestelde. Zij hadden het over lettercomposities die getekend waren en 

                                                 
20 Maurice Casteels, ‘Les Arts Industriels, ornements typographiques’, in: 7 Arts, 1 (1922), 
nr. 18, z.p. 

21 Een typogra�sch ornament is een versierend element in het zetwerk, veelal gekopieerd 
naar historische voorbeelden. Van Krimpen en van den Elzen, Gra�sch zakboek, nr. 1127. 
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juist geen behoefte meer hadden aan ornament of decoratie, aangezien de letterbeelden 

zelf deze taak al op zich namen. Maurice Casteels was daarom van oordeel dat bepaalde 

‘typogra�sche ornamenten’ van Peeters in die zin kunnen vergeleken worden met 

Japanse of Arabische kalligra�eën. Als voorbeelden noemde hij de bekende 

‘aankondigingspaal’ voor de tentoonstelling Moderne Kunst (�guur 4.6) of het af�che 

voor de voordracht van Germaine Michielsen (�guur 4.7)22–twee ontwerpen die ook 

Jozef Peeters gebruikte om zijn tekst te illustreren.  

  
 
�guur 4.6 Jozef Peeters, Aankondigingspaal tentoonstelling Moderne Kunst, 1922, in: Het 
Overzicht, II (1923), nrs. 18-19, p. 113. 
�guur 4.7 Jozef Peeters, Af�che voor de voordracht van moderne gedichten door  
Germaine Michielsen, 1921, in: Het Overzicht, II (1923), nrs. 18-19, p. 114. 

De term dook nogmaals op in het Brusselse tijdschrift 7 Arts waar de slotstukjes van 

Karel Maes ‘ornements typographiques’ werden genoemd, wat merkwaardig is 

aangezien er in dit geval zelfs geen enkele verwijzing meer was naar leesbare 

lettervormen. Het typogra�sche ornament werd hier herleid tot zuiver geometrische 

vormen in zwart en wit die dienden om te tekst te begeleiden of te ondersteunen (�guur 

                                                 
22 Een foto van deze af�che wordt bewaard in: Antwerpen, Letterenhuis, G 994/P: zwart-wit 
foto, 236 × 165. Het ontwerp van de af�che is foutief toegeschreven aan Jos Léonard. 
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4.8).23 Daarom ontstaat het vermoeden dat de term ‘typogra�sch ornament’ 

oorspronkelijk werd geïntroduceerd door Theo Van Doesburg. In het eerste nummer 

van het tijdschrift De Stijl (1917) lichtte hij het omslagontwerp van de Stijl-medewerker 

Vilmos Huszár (1884–1960) toe: ‘Het typogra�sche ornament tusschen titel en tekst op 

den omslag is van de hongaarschen kunstenaar Vilmos Huszàr. Het is ontleend aan een 

houtsnede welke als zuiver beeldende kunst bedoeld, hier in toepassing is gebracht om 

een aesthetisch-harmonische eenheid met den druk te vormen’ (zie �guur 4.9).24 Met 

andere woorden, het ‘typogra�sch ornament’ slaat ook in dit geval op een zuiver 

abstracte compositie en Van Doesburg schreef expliciet dat een bestaande houtsnede, 

een autonoom kunstwerk dus, werd gerecupereerd om ‘toegepast’ te worden.  

   
 
�guur 4.8 Karel Maes, Ornement typographique, in: 7 Arts, 2 (1923–1924), nr. 9.  
�guur 4.9 De Stijl [1917]–[1920]: omslagontwerp door Vilmos Huszár. 

In België waren Jozef Peeters en Maurice Casteels niet de enigen die gefascineerd 

raakten door de nieuwe rol die een illustratie kon krijgen. De visuele mogelijkheden die 

letter- en cijfervormen te bieden hadden, hielden ook Pierre Flouquet bezig. Opnieuw 

in 7 Arts zette Flouquet zijn ideeën op een analytische wijze uiteen in het artikel ‘De 

l’illustration - Art créateur’.25 Hij onderscheidde drie types ontwerpers: de dienstbare 

                                                 
23 Karel Maes, slotstukjes uit: Pierre Bourgeois, 80 compositions lyriques, L’Équerre, 
Brussel: 1923. Opgenomen in: Karel Maes, ‘3 ornements typographiques’, in: 7 Arts, 2 
(1923–1924), nr. 9 en in: Peeters, ‘Konstruktieve Graphiek’, p. 112.  

24 Theo Van Doesburg, in: De Stijl, 1 (1917, oktober), nr. 1, p. 11. 

25 Pierre-Louis Flouquet, ‘De l’illustration - Art créateur’, in: 7 Arts, 4 (1926), nr. 25, z.p.  
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illustrator die het gedicht illustreerde, de kunstenaar die zich wat onafhankelijker 

opstelde en met zijn illustraties het geschrevene becommentarieerde en tot slot de 

zelfstandige scheppende kunstenaar die de tekst ‘versierde’ met zijn werk. Flouquet was 

heel expliciet in zijn voorkeur voor het laatste uitgangspunt omdat dit de kunstenaar de 

mogelijkheid bood om een zelfstandige rol op te nemen en te creëren, in plaats van te 

dienen. ‘La troisième méthode, absolue, consiste à orner le poème par l’ajoute de 

valeurs plastiques purement décoratives. Ici, l’indépendance est totale. Atteignant sa 

limite, ‘l’abstraction’ af�rme la nature concrète de son essence’.26 Omdat begrippen als 

ornament en decoratie nogal beladen waren in modernistische kringen, haastte 

Flouquet zich met de bemerking dat versiering of decoratie geen willekeur of 

oppervlakkigheid hoefde in te houden.27 Met versieren bedoelde Flouquet dat de 

kunstenaar trachtte om met puur plastische middelen (abstracte vormen en een 

eenkleurige drukgang) in te spelen op het gevoel en het ritme van het gedicht. Maar het 

werd volgens hem nog interessanter wanneer de kunstenaar met lettervormen 

componeerde. Dit stelde de kunstenaar-illustrator in staat om tegelijk te versieren en te 

becommentariëren. Letters zijn herkenbare vormen die, hoewel ze ontleend zijn aan de 

visuele realiteit van alledag, toch geheel niet ‘�guratief’ of ‘realistisch’ zijn; ze zijn per 

de�nitie vlak en abstract.  

Met dit soort teksten werd in België een theoretisch kader gecreëerd voor een 

ontwerpmethode die al vroeger bij verschillende kunstenaars intuïtief was ontstaan. De 

manier waarop kunstenaars ermee omgingen was echter heel uiteenlopend. Het is in 

dit verband interessant om het gra�sche oeuvre van Jos Léonard te toetsen aan dat van 

Jozef Peeters, die van alle kunstenaars toch het meest in het oog sprong met zijn 

barokke lettercomposities. Peeters experimenteerde als geen ander met letters die hij 

als geometrische vlakken vergrootte, verkleinde, in en over elkaar schoof of zodanig 

schikte dat er een heel nieuwe en dynamische leesrichting ontstond. Het resultaat was 

bijna altijd zo goed als onleesbaar.  

Deze bombastische lettercomposities, waarin contrasten tussen wit en zwart, cirkels, 

diagonalen en rechthoeken op een flamboyante manier werden uitgespeeld, werden 

zijn uithangbord. Volgens Theo Van Doesburg en Piet Mondriaan waren dit soort 

composities geen goede toepassingen van de Nieuwe Beelding, zo blijkt uit hun 

briefwisseling.28 Theo Van Doesburg verweet Peeters niet te kunnen loskomen van een 

expressionistische beeldtaal.29 

                                                 
26 Flouquet, ‘De l’illustration - Art créateur’, z.p. 

27 Maurice Casteels gebruikte in zijn tekst de woorden ‘goede smaak’ op eenzelfde 
verontschuldigende toon. Maurice Casteels, ‘Les Arts Industriels, la publicité’, in: 7 Arts, 
1 (1922), nr. 18, z.p. 

28 Nicolette Gast verrichtte onderzoek naar de briefwisseling tussen Jozef Peeters, Theo Van 
Doesburg en Piet Mondriaan. Nicolette Gast, ‘De blik naar het zuiden. De Stijl in België en 
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Ook in eigen land lokten de lettercomposities van Peeters vaak negatieve reacties uit. 

Zelfs in het avant-gardetijdschrift 7 Arts verscheen een hevige kritiek. Réné Coppe 

noemde de lettercomposities van Jozef Peeters denigrerend ‘des fameux cross word 

puzzle’ en hij beschouwde ze als een van de zoveel gemiste kansen.30  

Bij nader inzien waren deze ‘typogra�sche ornamenten’ een doodlopend straatje en 

sommigen voelden dat ook aan. Ondertussen was een ander, veel indringender 

probleem opgedoken. Terwijl de kunstwereld volop aan het evolueren was, hinkte de 

drukkerswereld hopeloos achterop. Ook Réné Coppe stipte dit aan en beweerde dat er 

geen enkel lettertype bestond ‘conform à notre époque’. Naar zijn oordeel was de 

twintigste-eeuwse typogra�e blijven hangen in het dilettantisme dat de negentiende 

eeuw had getypeerd.31 De redactie van 7 Arts, die bestond uit de broers Pierre 

Bourgeois en Victor Bourgeois (1897–1962), Pierre Flouquet (1900–1967), Karel Maes 

en Georges Monier (1892–1974), distantieerde zich meteen van het kritische artikel van 

Réné Coppe. In het daaropvolgende nummer verdedigden de redactieleden Jozef 

Peeters en schoven het argument naar voor dat het ook nooit de ambitie was geweest 

van de kunstenaar om een professioneel loden lettertype te lanceren.32 Peeters’ 

fascinatie voor het afzonderlijke letterbeeld was ontstaan vanuit een heel andere 

achtergrond, namelijk die van de abstracte schilderkunst. De redactie besloot haar 

pleidooi met de retorische vraag: ‘d’autre part, l’ornement typographique ne peut-il 

employer la lettre, comme un élément géométrique, en dehors de toute autre �n?’33  

In hoeverre Léonard zich in deze discussies heeft gemoeid, is niet bekend. Zijn 

belangstelling voor typogra�e in de strikte betekenis van het woord dateert van latere 

tijd. Hij moet met zijn ontwerpen uit de vroege jaren twintig zonder twijfel in het spoor 

van Peeters gesitueerd worden, maar de manier waarop hij letter- en cijferbeelden 

integreerde in zijn gra�ek week toch in belangrijke mate af van Peeters’ manier van 

werken. In vergelijking met de zware, doorwrochte lettercomposities van deze laatste 

zijn de getekende letters van Jos Léonard veel gematigder. En precies omdat zijn 

                                                                                                                                               
Frankrijk’, in: De vervolgjaren van De Stijl (1922–1932), Carel Blotkamp (ed.), L. J. Veen, 
Amsterdam / Antwerpen: 1996, p. 157-162. 

29 Het contact van Jozef Peeters met Van Doesburg, dat teruggaat tot in mei 1919, is altijd 
een vrij koele en afstandelijke verstandhouding geweest waaruit beide �guren hun pro�jt 
trachtten te halen. Ibid., p. 160-161. 

30 Réné Coppe, ‘Les Arts Graphiques. En position de combat’, in: 7 Arts, 4 (1925), nr. 19, z.p.  

31 De auteur gebruikte de term typogra�e in de strikte zin van het woord en had het dus in 
geen geval over getekende letters maar uitsluitend over loden lettertypes. Over het 
onderscheid tussen getekende en typogra�sche letters. Zie deel II, hoofdstuk 1.4. 

32 Pierre Bourgeois, Victor Bourgeois, Pierre Flouquet, Karel Maes e. a., ‘À propos de Josef 
Peeters et de son Activité Graphique’, in: 7 Arts, 4 (1925), nr. 20, z.p.  

33 Ibid. z.p.  
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lettercomposities zo strak en helder zijn, verwijzen ze meer naar het noorden, naar 

Nederland en De Stijl.  

Het bewuste omslagontwerp van Het Overzicht illustreert dit duidelijk. Voor het 

letterbeeld en de manipulatie ervan in verschillende leesrichtingen en lettergroottes, 

liet Jos Léonard zich wellicht rechtstreeks inspireren door het ‘universeel alfabet’ dat 

Theo Van Doesburg in 1920 had ontworpen (�guur 4.10). Alle letters van dit 

kapitalenalfabet zijn opgebouwd volgens een heel eenvoudig modulair systeem van vijf 

eenheden op vijf. Van Doesburg had dit ontwerp getekend op geruit papier en van dit 

systeem, dat uitsluitend gebruik maakte van horizontalen en verticalen, week hij niet af. 

Ingeschakeld in een gra�sch ontwerp konden de letters moeiteloos uitgelengd, 

samengedrukt, gekanteld, doormidden gesneden of negatief gemaakt worden. De 

getekende letters worden dan net zo goed een vrij gecomponeerd tekstblok als een 

abstracte compositie die, weliswaar niet zonder enige moeite, ook kan gelezen worden.  

 
 
�guur 4.10 Theo Van Doesburg, Universeel alfabet, 1920. 
�guur 4.11 Theo Van Doesburg, Klassiek-Barok-Modern, De Sikkel, Antwerpen, 1920: 
omslagontwerp door de auteur. 

Een van de weinige keren dat Theo Van Doesburg zijn ‘universeel alfabet’ ook 

daadwerkelijk gebruikte in een gra�sch ontwerp, was voor het boekomslag van 

Klassiek-Barok-Modern, uitgegeven in 1920 bij De Sikkel in Antwerpen (�guur 4.11).34 

                                                 
34 Theo van Doesburg, Klassiek-Barok-Modern, De Sikkel, Antwerpen: 1920. Tekst en 
ontwerp: Theo Van Doesburg. Druk: Sint Katharina, Brugge. Uitgave: de Sikkel, Antwerpen. 
Distributie Nederlandse editie: �rma E.M. Querido, Amsterdam. Distributie Franse editie: 
Léonce Rosenberg, Parijs. De Nederlandse editie werd op 9 november 1920 gedrukt en de 
Franse op 25 januari 1921. Alleen de Nederlandse editie werd door Van Doesburg 
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Het boekje bevatte de inhoud van de gelijknamige lezing die Van Doesburg hield op 13 

februari 1920 in het kader van het eerste congres voor Moderne Kunst te Antwerpen.  

Hoewel dit soort experimenten met geometrisch gedeformeerde lettervormen eerder 

uitzonderlijk was in de kringen van De Stijl, hebben ze toch een belangrijke impact 

gehad, ook in België.35 Men kan er niet alleen van uitgaan dat Jos Léonard de lezing  

van Theo Van Doesburg heeft bijgewoond maar ook dat hij het boek onder ogen  

heeft gekregen en misschien zelfs in zijn bezit heeft gehad. Léonard had immers van  

bij de oprichting heel nauwe banden met uitgeverij De Sikkel en uitgerekend in de 

cruciale beginperiode (1919–1921) heeft hij er vaak mee samengewerkt. Op 20 maart 

1921 zijn Theo Van Doesburg en zijn vrouw Nelly zelfs op bezoek geweest bij Jos 

Léonard in Mortsel.36 Kortom, het staat vast dat Jos Léonard vertrouwd was met het 

werk en de kunstopvattingen van Theo Van Doesburg en diens ontwerp voor  

Klassiek-Barok-Modern.  

Het omslagontwerp van Jos Léonard voor Het Overzicht mag dan wel geïnspireerd 

zijn door het systeem Van Doesburg, dat betekent daarom niet dat het slaafs werd 

nagevolgd. In sommige letterbeelden werd de doctrine van de geometrische deformatie 

wat losser gehanteerd. De letter ‘Z’ en de cijfers ‘2’ en ‘3’ vertonen bijvoorbeeld nog een 

diagonaal, wellicht om de leesbaarheid niet al te veel geweld aan te doen. Léonard nam 

wel de karakteristieke vormen van de ‘K’ en de ‘R’ over en liet, net zoals Van Doesburg 

het deed, de onderste strook van de letter ‘D’ naar links doorlopen om hem te 

onderscheiden van de ‘O’. De naar rechts doorlopende onderste strook bij de ‘V’, die het 

onderscheid moet maken met de ‘U’, is dan weer een eigenzinnige maar niet zo leesbare 

variant op Van Doesburgs ‘universeel alfabet’. Bovendien werd de strenge geometrie 

van De Stijl getemperd doordat Léonard de tekenactiviteit nog zichtbaar liet in de 

contouren van letters en cijfers. Het verleent een zekere picturaliteit en levendigheid 

aan het geheel.  

Dit laatste, min of meer ‘expressionistische’ element, gekoppeld aan het decoratieve 

effect van de getrapte en gebroken lijnen, sluit meer aan bij de zogenaamde ‘Wijdeveld-

typogra�e’, de herkenbare typogra�e van de Nederlandse architect Hendricus 

Theodorus Wijdeveld (1885–1987). Wijdeveld was de oprichter van het tijdschrift 

Wendingen waarvan het eerste nummer verscheen in januari 1918. De meeste 

omslagen van dit tijdschrift liet Wijdeveld ontwerpen door uitgenodigde kunstenaars 

                                                                                                                                               
vormgegeven. Marleen Blokhuis en Els Hoek, Theo van Doesburg, oeuvrecatalogus, Thoth, 
Bussum: 2000, cat. nr. 647, p. 264.  

35 Kees Broos, ‘From De Stijl to a New Typography’, in: Texts on Type. Critical Writings on 
Typography, Steven Heller en Philip B. Meggs (eds.), Allworth, New York: 2001, p. 102. 

36 John Steen, ‘De Stijl en België; intuïtie, mathematica en kleur’, in: Verwantschap en 
eigenheid, Belgische en Nederlandse kunst (1890–1945), Amsterdam university press, 
Amsterdam: 2002, p. 64. Op basis van welk document of getuigenis de auteur deze 
uitspraak doet, is niet bekend.  
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maar het binnenwerk en sommige omslagen nam hij voor eigen rekening (�guur 

4.12).37 Zijn stijl was bewust ‘anti-klassiek’ en bij het ontwerpen gebruikte hij 

uitsluitend typogra�sch materiaal. Typogra�sch materiaal moet in deze context 

begrepen worden als de rechthoekige balken, vierkanten en lijntjes waarvan de drukker 

zich bediende en die Wijdeveld gebruikte om vlakken en meanderende lijnen samen te 

stellen, maar net zo goed om er letterbeelden mee te vormen. De balken of stroken 

bewegen consequent in rechte hoeken en zouden herinneren aan de bakstenen 

geveldecoraties waarmee Wijdeveld als architect vertrouwd was.38 

 
�guur 4.12 Wendingen, 6 (1924), nr. 4-5: titelpagina. 

In vele opzichten vormde dit tijdschrift de antipode van De Stijl, dat slechts enkele 

maanden ouder was. Wendingen had een vierkant formaat, werd gedrukt op Japans 

papier en was ook volgens een Japanse methode ingebonden, waardoor het een 

exotischer en luxueuzer karakter kreeg.39 Bovendien nam Wendingen in vergelijking 

met De Stijl een meer pluralistische houding aan ten opzichte van de moderne kunst. 

Gezien het decoratieve karakter wordt de Wendingentypogra�e dikwijls in verband 

                                                 
37 Het laatste nummer verscheen in 1932. Een degelijk naslagwerk over het tijdschrift 
Wendingen verscheen in 2001: Martijn F. Le Coultre, Ellen Lupton en Alston W. Purvis, 
Wendingen (1918–1932), architectuur en vormgeving, Snoeck Ducaju, Gent: 2001.  

38 Alston W. Purvis, Dutch graphic design, 1918–1945, Van Nostrand Reinhold, New York: 
1992, p. 52. 

39 Ibid. p. 51. 
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gebracht met de art nouveau of de jugendstil, terwijl de neiging tot systematiseren en 

‘vlakvulling’ vaak aangehaald wordt als de enige overeenkomst met De Stijl. Zowel de 

klassieke typografen als de moderne ‘functionalisten’ waren aanvankelijk fel gekant 

tegen deze typogra�e, maar de invloed ervan was groot, ook in België.40 Kees Broos 

beschreef de letterbeelden van Jos Léonard die voorkomen op de omslag van Het 

Overzicht treffend als een kruisbestuiving tussen het ‘universeel alfabet’ van Theo Van 

Doesburg en de typogra�e van H. T. Wijdeveld.41  

 
 
�guur 4.13 Stijn Streuvels, Werkmenschen, Brugge, 1926 (B/1926/Streu): omslagontwerp. 

Hetzelfde hybride letterbeeld dat het midden hield tussen het alfabet van Van 

Doesburg en de Wijdeveldtypogra�e dook nog jarenlang op in het gra�sch oeuvre van 

Jos Léonard. Bijvoorbeeld in het omslagontwerp dat hij in 1927 maakte voor Stijn 

                                                 
40 De tegenstanders van Wijdeveld noemden zijn stijl smalend ‘trapje op, trapje af’ en zij 
verweten hem vooral de typogra�e onnodig verzwaard te hebben. J. Aarden, Typogra�sche 
vormgevingen, beknopt overzicht van 1443 tot 1943, Amsterdamsche gra�sche school, 
Amsterdam: 1944, p. 39 

41 Kees Broos verwees naar de omslagen van de Belgische tijdschriften Het Overzicht en De 
Driehoek van de kunstenaars Jozef Peeters, Jos Léonard, Karel Maes en Alfons Francken. 
Broos, ‘From De Stijl to a New Typography’, p. 102, voetnoot 15. 
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Streuvels’ Werkmenschen (�guur 4.13).42 De hele opmaak van deze omslag, met de 

symmetrische ‘getrapte’ omlijsting en de gouddruk, is verwant aan de vormgeving van 

het Nederlandse Wendingen.43  

Het tijdschrift De Stijl, dat in 1922 nog gepresenteerd werd op het tweede congres 

voor Moderne Kunst,44 kreeg in 1923 nog nauwelijks aandacht in Het Overzicht, terwijl 

het tijdschrift Wendingen–dat in België verdeeld werd door de Antwerpse uitgeverij De 

Sikkel–wel werd opgenomen in het internationaal ‘netwerk’ dat als een aparte rubriek 

werd gepubliceerd.45 

4.4 Jos Léonard en de linoleumsnede 

Van Jos Léonard zijn slechts drie linoleumsneden bekend. Alle drie werden ze 

gepubliceerd als zelfstandige gra�sche bijdragen in een kunsttijdschrift. Het eerste 

verscheen in Ruimte (1921), het tweede in Het Overzicht (1923) en een derde in het 

Duitse tijdschrift Der Sturm (1924).46 

In vergelijking met de negen pentekeningen die Jos Léonard eerder maakte voor het 

tijdschrift Ruimte, is de stijl van Linoleumsnede (�guur 4.14), zijn laatste bijdrage voor 

het tijdschrift, massiever en minder fragiel. Deze stilistische verandering heeft alles te 

maken met het medium zelf, de linoleumsnede. Zoals veel beeldende kunstenaars was 

Jos Léonard een amateur op het vlak van de linoleumtechniek. Een gevolg daarvan was 

dat de elegantie en ver�jning van zijn tekeningen achterwege bleven in zijn lino’s. Zijn 

linoleumsnede is robuust qua opzet en de vlakken zijn minder scherp afgelijnd. De lino 

heeft alle karakteristieken van een eerste verkenning. Het medium was toen nog relatief 

nieuw en het lijkt alsof Léonard in dit werkstuk alle mogelijkheden en beperkingen van 

materiaal en werkinstrumenten wilde uittesten.47 De harde contrasten tussen wit en 

                                                 
42 Stijn Streuvels, Werkmenschen, Excelsior, Brugge: 1926 (B/1926/Streu). 

43 Paul Thiers omschreef het omslag als een ‘geslaagde Art Deco band’. Piet Thomas, Marcel 
De Smedt, Paul Huys, Tom Sintobin e. a., Vrienden en wapenbroeders, [Jaarboek van het 
Stijn Streuvelsgenootschap, 5], Lannoo, Tielt: 2000, p. 356. 

44 ‘Boekenschouw’, in: Tweede Kongres voor Moderne Kunst te Antwerpen 21-22-23 
Januarie 1922 in de Feestzaal van het Atheneum. Korte Inhoud der Lezingen, Kring 
Moderne Kunst, Antwerpen: 1920. 

45 ‘Netwerk’, in: Het Overzicht, II (1924), nr. 20, p. 136. 

46 D/Ruimte/9; D/HetOverzicht/1; D/DerSturm. 

47 Er is geen exacte datum bekend van de oudste linoleumsnede. In Duitsland werd het 
materiaal in 1860 geïntroduceerd in de industriële wereld als vloerbekleding en in principe 
is het dus mogelijk dat iemand er toen al mee experimenteerde. De techniek van de 
linoleumsnede dook vermoedelijk voor het eerst op in het kunstonderwijs op het einde van 
de negentiende eeuw. Kort daarna ontdekten de moderne kunstenaars het nieuwe medium. 
Zo sneed Erich Heckel (1883–1970) al omstreeks 1903 zijn eerste linoleumsneden. Andrea 
Tietze, ‘The linocut in history and in the art of the modern age’, in: Linoleum. History, 
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zwart worden getemperd door wolkjes van witte stippen die een tussentoon doen 

ontstaan. Door enkele vlakken op te vullen met arceringen of met ruitjes en vierkantjes 

in een schaakbordpatroon, ontstaat er een zeker coloriet.  

 
 
�guur 4.14 ‘Linoleumsnede’, in: Ruimte, 2 (1921), nrs. 6-7, p. 90 (D/Ruimte/9). 

In het gra�sche oeuvre van Jos Léonard zijn deze linoleumsneden zondermeer een 

keerpunt te noemen. Vanaf het ogenblik dat Léonard lino’s begon te maken, sloeg hij 

een andere weg in met zijn vrij gra�sch werk. Het beweeglijke lijnenspel maakte plaats 

voor massieve composities van witte en zwarte vlakken.  

Wat deze lino’s echter het meeste karakteriseert, is het feit dat ze net het 

tegenovergestelde zijn van een tekening. In plaats van met zwarte lijnen op een witte 

achtergrond te werken, vertrok Jos Léonard bij deze composities niet vanuit het naakte 

witte vlak maar vanuit de egaal zwarte afdruk van het onbewerkte linoleum. Uit deze 

donkere achtergrond werden witte lijnen en vlakken gehaald tot er een harmonieuze 

zwart-wit balans bereikt was. Hiermee sloot Jos Léonard aan bij een heel nieuwe 

esthetiek die voortgevloeid was uit de hernieuwde belangstelling voor de 

hoogdruktechniek. Ludo Raskin vatte dit treffend samen door te stellen dat het precies 

die omkering was van de gecanoniseerde zwarte tekening op een witte achtergrond 

naar witte vlakken op een zwarte achtergrond die de kern vormde van de vernieuwing 

                                                                                                                                               
design, architecture (1882-2000), Gerhard Kaldewei (ed.), Hatje Cantz, Ost�ldern-Ruit: 
2000, p. 74. 
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die de houtsnede en de linoleumsnede in West-Europa teweegbrachten op het einde 

van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw.48 Deze stilistische evolutie begon bij 

de moderne xylogra�e en werd spoedig verdrongen door de linoleumsnede, die 

nagenoeg dezelfde mogelijkheden bood. Dankzij het industriële linoleum, een zacht 

materiaal dat geen hinderende vezelstructuur had zoals het houtblok, werd de techniek 

van de hoogdruk plots veel toegankelijker, ook voor ongeschoolde beoefenaars zoals 

Jos Léonard, die zich overigens nooit aan een houtsnede heeft gewaagd.49 

In 1923 verscheen van Jos Léonard een tweede volblad linoleumsnede, deze keer in 

Het Overzicht (�guur 4.15). Omdat het aantal beeldelementen van deze compositie 

minimaal is, geeft de kunstenaar hier nog duidelijker een ‘inkijk’ in het ontstaansproces 

van zijn linoleumsneden. Hoewel er niet met zwarte inkt werd gewerkt maar met oranje 

(het volledige nummer werd overigens in oranje gedrukt, inclusief de tekst), laat deze 

compositie zich lezen als een negatief beeld. De witte lijnen werden gesneden uit een 

egale achtergrond en Léonard voelde niet de behoefte om aan de hand van dit 

medium–de linoleumsnede–een ander medium te imiteren.  

In het discours dat gepaard ging met de opkomst van de linoleumsnede stond deze 

‘oprechtheid’ tegenover het medium centraal, ook in België. Een vroege reeks 

linoleumsneden van Floris Jespers (1919) werd respectievelijk door Paul Van Ostaijen 

en Eugeen de Bock gerecenseerd.50 In hun besprekingen, en ook in latere recensies van 

lino’s en houtsneden,51 stond het idee centraal dat esthetiek onmogelijk kan 

losgekoppeld worden van techniek en dat het beeld moet uitdrukken op welke manier 

en met welke techniek de compositie tot stand kwam. Deze opvatting vond zijn 

oorsprong in de Arts and Crafts beweging en leefde onder andere verder in de 

Werkbund, waar de term ‘Materialgerechtigkeit’ in zwang geraakte.52 

                                                 
48 Raskin, Henri Van Straten (1892–1944). Oeuvre catalogus van de gra�ek, p. 93.  

49 De geschiedschrijving van de moderne houtsnede in Europa omstreeks de eeuwwisseling 
van de 19de naar de 20ste eeuw kwam al op gang vlak tijdens diezelfde periode. In België 
publiceerden Roger Avermaete en Louis Lebeer over het onderwerp. Roger Avermaete, La 
gravure sur bois moderne de l’occident, Quarto Press, Vaduz (Lichtenstein): 1977; Louis 
Lebeer, De Vlaamsche houtsnede, [Davidsfonds, 216], Davidsfonds, Leuven: 1927,  
p. 111-132.  

50 Eugeen De Bock, ‘Zes linos door Floris Jespers’, in: Ruimte, 1 (1920), nr. 8-9, p. 115-116; 
Van Ostaijen, ‘Voorwoord bij zes lino’s van Floris Jespers’, in: Van Ostaijen en Borgers, 
Verzameld werk IV, p. 100-107. 

51 Hierbij kan verwezen worden naar een selectie van besprekingen in Ça Ira, Ruimte en 
Vlaamsche Arbeid: Georges Marlier, ‘Jan Cockx - 9 gravures sur bois’, in: Ça Ira!, 2 (1921), 
nr. 14; Eugeen De Bock, ‘9 houtsneden van Jan Cockx’, in: Ruimte, 2 (1921), nr. 6-7; 
Redactie Vlaamsche Arbeid, ‘6 lino’s van Jef Peeters - 10 lino’s van Maurits Lambrechts’, in: 
Vlaamsche Arbeid, 12 (1922), nr. 2, p. 80. 

52 Frederic J. Schwartz, The Werkbund. Design theory and mass culture before the �rst 
World War, Yale University Press, New Haven: 1996, p. 39. 
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�guur 4.15 ‘Lino’, in: Het Overzicht, II (1923), nr. 16, p. 61 (D/HetOverzicht/1). 

In zijn ‘Voorwoord bij de zes lino’s van Floris Jespers’ (1919) schreef Paul Van 

Ostaijen onomwonden dat de prentkunst in het westen (en hij dacht hierbij in eerste 

instantie aan de etskunst of ‘sterkwaterdruk’) weinig artistieks te bieden had, want ‘Het 

materiaal had geen bestaan op zichzelf. […] Gra�ek was hoogstens een middel een 

tekening op meerdere exemplaren weer te geven’.53 

Interessant is dat Eugeen De Bock dezelfde map van Floris Jespers besprak in 

Ruimte en daarbij uitdrukkelijk verwees naar en citeerde uit de tekst van Paul van 

Ostaijen. Hij was immers ook de mening toegedaan dat het medium waarvan de 

kunstenaar gebruik maakte niet bijkomstig was maar centraal moest staan in het 

creatieproces. Hoewel De Bock en Van Ostaijen wat dat betreft op dezelfde lijn zaten, 

                                                 
53 Van Ostaijen, ‘Voorwoord bij zes lino’s van Floris Jespers’, in: Van Ostaijen en Borgers, 
Verzameld werk IV, p. 102. 
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was hun oordeel over de lino’s van Jespers toch verschillend. De Bock schreef dat niet 

alle lino’s uit deze map ‘oorspronkelik als lino gedacht’ zijn, een fundamentele kritiek 

dus. De lino’s waar hij naar verwees waren Japans Feest en Ontmoeting (�guur 4.16). 54 

Volgens Eugeen De Bock waren dit eerder tekeningen die eenvoudigweg waren omgezet 

naar een linoleumsnede, ‘iets wat een lijncliché in dit geval even goed zou gedaan 

hebben’.55 Paul Van Ostaijen stelde zich minder objectief op en verdedigde zijn 

kunstenaarsvriend op een handige manier. Hij schermde met hetzelfde criterium maar 

plooide dit in het voordeel van de kunstenaar door te betogen dat het linoleum zodanig 

week en zacht is dat de linoleumsnede weer dichter bij de tekening was komen te 

staan.56  

  
 
�guur 4.16 Floris Jespers, Ontmoeting (uit de reeks ‘Zes lino’s’), 1919. 

De linoleumsnede van Jos Léonard was geen uitzondering in het tijdschrift Het 

Overzicht, wel in tegendeel. Van bij de lancering in juli 1921 verschenen in het 

tijdschrift al hout- en linosneden. De eerste twee nummers van Het Overzicht boden 

hun lezers een �guratieve houtsnede aan van Victor Delhez (1902–1985)57 en in 

september datzelfde jaar kwam voor het eerst ook de linoleumtechniek aan bod.58 Het 

ging om twee zuiver abstracte composities, een van Edmond Van Dooren (1986–1965) 

en een van Karel Schmitz,59 die elk een volledige bladzijde in beslag namen. Het waren 

dit soort abstract geometrische composities in zwart en wit–als volbladillustraties of 

                                                 
54 Floris Jespers, Zes lino’s: Ontmoeting, 1919. Linosnede op Japans papier, 540 × 660 mm. 

55 De Bock, ‘Zes linos door Floris Jespers’, p. 115.  

56 Paul Van Ostaijen, ‘Voorwoord bij zes lino’s van Floris Jespers’, in: Van Ostaijen en 
Borgers, Verzameld werk IV, p. 103. 

57 Victor Delhez, ‘Zelfportret’, in: Het Overzicht, 1 (1921), nr. 1, p. 6; ‘Vraag 1302–1921’, 1 
(1921), nr. 2, p. 18. 

58 Edmond Van Dooren, ‘Lino’, in: Het Overzicht, 1(1921), nr. 5-6, p. 48; Karel Schmitz, 
‘Lino – Landschap’, in: Het Overzicht, 1(1921), nr. 5-6, p. 50. 

59 Mogelijk gaat het over de Antwerpse musicus Karel Schmitz (1892–1965), die tussen 1933 
en 1941 als regisseur verbonden was aan de Koninklijke Vlaamse Opera van Antwerpen. 
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geïntegreerd in de lay-out van de bladzijde–die na verloop van tijd het uitzicht van het 

tijdschrift bepaalden.  

  
 
�guur 4.17 ‘Eine Schöne Frau bedarf keiner Perlen’, in: Der Sturm, 15 (1924), 1, p. 7 
(D/DerSturm). 

In 1924 werkte Jos Léonard mee aan het themanummer van Der Sturm60 over de 

Vlaamse avant-garde kunst en zond, via zijn contactpersoon Jozef Peeters, de lino Eine 

Schöne Frau bedarf keiner Perlen (�guur 4.17).61 Samen met zijn artikel ‘Die Flämische 

                                                 
60 Der Strum verscheen voor het eerst in 1910 onder de volledige titel: Der Sturm. 
Wochenschrift für Kultur und die Künste. Van 1916 tot 1932 was de ondertitel 
Monatsschrift für Kultur und die Künste.  

61 Jos Léonard, ‘Eine Schöne Frau bedarf keine Perlen’, in: Der Sturm,15 (1924), nr. 1, p. 7 
(D/DerSturm). 
De ontwerptekening van de lino wordt bewaard in het Stedelijk Prentenkabinet. Antwerpen, 



4. Het gra�sch werk van Jos Léonard in kunsttijdschriften /  144 

Kunst der Avantgarde’ liet Jozef Peeters een lino opnemen van zichzelf, van Jos 

Léonard, Karel Maes en Paul Joostens.62 In het Antwerpse Letterenhuis wordt een 

archiefdocument van Jos Léonard bewaard die getuigt van deze samenwerking met 

Jozef Peeters. Op een postkaart schreef hij de formele boodschap: ‘Ik zond lino – wil u 

hiervoor als tietel noteren: Een mooie vrouw hoeft geen parels’.63 Door een titel aan zijn 

linosnede te geven, iets wat Léonard voordien niet had gedaan, verliest het ontwerp zijn 

aura van een zuiver abstracte compositie en kan men, met een beetje fantasie, in het 

kluwen van geometrische vlakken een rechtopstaande �guur (die Schöne Frau) 

herkennen.  

Nog steeds trouw aan zijn ideeën in verband met de ‘Konstruktieve Graphiek’ vond 

Jozef Peeters dat de werken die hij presenteerde in Der Sturm autonoom waren en dus 

voor zich spraken. Hij vond het dus totaal zinloos een poging te ondernemen om de 

‘esthetische ziel’ van de avant-garde kunst in Vlaanderen te omschrijven.64  

Dat Jos Léonard voor deze inzending opnieuw koos voor een linoleumsnede, is niet 

zo verwonderlijk. Der Sturm had immers ook in België een voorbeeldfunctie met 

betrekking tot de linoleumsnede en de linoleumesthetiek die er mee gepaard ging. 

Louis Lebeer (1895–1986), die in 1927 het eigentijdse linoleum moeiteloos inschakelde 

in zijn vermaard kunsthistorisch relaas over De Vlaamsche Houtsnede, schoof het 

tijdschrift Der Sturm naar voor als pionier omdat het reeds in 1911 lino’s had 

gepubliceerd.65  

De lino van Jos Léonard dateert weliswaar van dertien jaar later (1924) maar dat 

betekende niet dat de rol van Der Sturm ondertussen was uitgespeeld. Het tijdschrift, 

dat in eerste instantie met het expressionisme werd geassocieerd, evolueerde verder en 

bood in de jaren twintig een podium aan het constructivisme. In Der Sturm 

publiceerden ondermeer Lászlo Moholy Nagy (1895–1946), János Mattisch-Teutsch 

(1884—1960), Lajos Kassák (1887–1967), Kurt Schwitters en Marcel Janco (1895–

1984). Het was Herwarth Walden (1878–1941) zelf–oprichter en redacteur van Der 

Sturm–die Jozef Peeters op deze koerswijziging attent maakte. Hij liet hem per brief 

                                                                                                                                               
Stedelijk Prentenkabinet, legaat Léonard, ‘Eine Schöne Frau bedarf keine Perlen’, 
inv. nr. 12081.  

62 In ditzelfde nummer van Der Sturm publiceerde Fernand Berckelaers over Die jüngste 
Literatur in Flandern. Fernand Berckelaers, ‘Die jüngste Literatur in Flandern’, in: Der 
Sturm, 15 (1924), nr. 1, p. 6-8.  

63 Antwerpen, Letterenhuis, L 4303/68839/28: postkaart van Jos Léonard aan Jozef 
Peeters, s. d.  

64 Jozef Peeters, ‘Die Flämische Kunst der Avant-garde’, in: Der Sturm, 15 (1924), nr. 1, p. 6. 

65 Lebeer, De Vlaamsche houtsnede, p. 116. 
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weten dat de nieuwe kunst in Duitsland al lang niet meer synoniem was voor 

expressionisme maar dat de belangstelling was verlegd naar het constructivisme.66 

In het onderzoek naar het artistieke netwerk van Jos Léonard blijkt meermaals dat 

Jozef Peeters een belangrijke schakel was. Hij was de oprichter van de Kring Moderne 

Kunst, een kunstenaarscollectief waar Jos Léonard van bij het begin nauw mee 

samenwerkte. De drie internationale congressen die de Kring organiseerde, waren van 

grote betekenis voor de artistieke loopbaan van Jos Léonard. Maar bovenal was Peeters 

de hoofdredacteur van Het Overzicht. Sinds hij de leiding had van dit 

constructivistische tijdschrift, voelde hij een toenemende behoefte om allerlei contacten 

te leggen en deel uit te maken van een internationaal circuit van betekenisvolle 

moderne kunstenaars. Dit motiveerde hem om verschillende reizen te maken en 

ruilabonnementen met buitenlandse kunsttijdschriften op te zetten.67 In Het Overzicht 

werd de lijst van buitenlandse titels steeds langer. In 1924 werd de rubriek ‘Ontvangen 

tijdschriften’ zelfs letterlijk even omgedoopt tot ‘Netwerk’.68 Het is gekend dat het 

abonnement van Jozef Peeters op Der Sturm teruggaat tot in april 1921.69 Het contact 

met het Duitse tijdschrift leverde niet alleen een intense uitwisseling op van teksten en 

clichés, het zorgde er ook voor dat kunstenaars als Rudolf Bauer (1879–1932), Heinrich 

Campendonk (1889–1957), Paul Klee (1879–1940) of Kurt Schwitters deelnamen aan 

het tweede congres voor Moderne Kunst.70  

Het spreekt voor zich dat Peeters’ entourage hier mee de vruchten van plukte. Het 

was dankzij Jozef Peeters dat Jos Léonard een werk kon presenteren in Der Sturm. De 

nieuwe mentaliteit die heerste in de kring rond Het Overzicht en de internationale 

oriëntatie ervan stonden in schril contrast met het isolement tijdens de oorlogsjaren. 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog was Léonard in Antwerpen gebleven, afgesneden 

van internationale artistieke ontwikkelingen. Het is pas na de oorlog dat de Antwerpse 

                                                 
66 Phil Mertens, ‘Het Overzicht en de plaats van de Vlaamse Kunst in het Europa van de 
jaren twintig’, in: Bulletin van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, (1964), nr. 1-2, 
p. 71. 

67 Een uitgewerkte biogra�e verscheen in: Van den Bussche, Buyck en Coppens, Jozef 
Peeters (1895–1960), tent. cat., p. 91-107. 

68 ‘Netwerk’, in: Het Overzicht, II (1924), nr. 20, p. 136. 

69 Naar eigen zeggen stond Jozef Peeters al in 1919 in contact met het tijdschrift Der Strum. 
Rudi Bernaerts, De Abstracte Kunst in de Avant-Garde tijdschriften ‘Het Overzicht’ (1921–
1925) en ‘De Driehoek’ (1925–1926), 1985 [onuitgeg. lic. verhand., Katholieke Universiteit 
Leuven, Faculteit letteren. Departement Kunstwetenschappen], p. 115. Robert Melders 
verwees in zijn monogra�e van 1978 echter op een brief van Walden aan Peeters van 22 april 
1921 waarin hij schreef dat zijn abonnement genoteerd werd. Robert Melders, Jozef Peeters 
(1895–1960), Nederlandse boekhandel, Antwerpen: 1978, p. 44. 

70 Van de 54 exposanten waren maar liefst 14 kunstenaars verbonden aan het tijdschrift Der 
Sturm. Tweede Kongres voor Moderne Kunst te Antwerpen 21-22-23 Januarie 1922 in de 
Feestzaal van het Atheneum. Korte Inhoud der Lezingen, Kring Moderne Kunst, Antwerpen: 
1922, p. 15-19. 
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avant-garde makkelijker toegang kreeg tot gespecialiseerde kunsttijdschriften uit het 

buitenland.  

Het is niet duidelijk of het opnieuw via Jozef Peeters was dat in september 1925 een 

‘Lino’ van Jos Léonard werd opgenomen in het Zwitserse tijdschrift Das Werk, naar 

aanleiding van een artikel van de architect Hannes Meyer over ‘Junge Kunst in Belgiën’ 

(�guur 4.18).71  

 
 
�guur 4.18 ‘Lino’, in: Das Werk, 12 (1925), september, p. 276 (D/DasWerk). 

                                                 
71 Hannes Meyer, ‘Junge Kunst in Belgien’, in: Das Werk. Zeitschrift für Baukunst, 
Gewerbe, Malerei und Plastik, 7 (1925), nr. 9, p. 257-276. Hannes Meyer (1889–1954) was 
een Zwitserse architect (°Basel) die Walter Gropius opvolgde als directeur van het Bauhaus 
(1927–1930). Meyer hervormde het programma van het Bauhaus en realiseerde de oude 
droom om een overkoepelende architectuurafdeling op te richten. Hij hield zich ook bezig 
met vormgeving en typogra�e, dikwijls onder de schuilnaam ‘co-op’. Droste, Bauhaus 1919–
1933, p. 164-202. Hannes Meyer plande ook een tentoonstelling over Belgische kunst 
in Bern.  
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Hannes Meyer trachtte in zijn artikel een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van 

de Belgische kunstscène van dat moment en zijn tekst wordt gekenmerkt door veel 

opsommingen van namen en van beelden, die ook in dit artikel voor zichzelf moesten 

kunnen spreken. In deze bonte en indrukwekkende stoet van olieverfschilderijen, 

collages, architectuurtekeningen, sculpturen, enzovoort, kreeg de linoleumsnede veel 

aandacht. Hannes Meyer, die zelf verantwoordelijk was voor de keuze van de 

afbeeldingen,72 selecteerde maar liefst vier lino’s; van Victor Servranckx, Marc Eemans 

(1907–1998), Karel Maes en ook een van Jos Léonard. Tenminste, als men aanneemt 

dat het wel degelijk om lino’s gaat. 

  
 
�guur 4.19 ‘Lino’, in: Das Werk, 12 (1925), september, p. 276 (D/DasWerk): detail. 

Wat het ontwerp van Jos Léonard betreft, is er weinig reden tot twijfel: dit is geen 

lino maar een lijntekening waarvan een lijncliché werd gemaakt. In deze compositie 

van witte en zwarte geometrische vlakken kan de skyline van een grootstad herkend 

worden. Hoewel het wit overweegt op het zwart, kan deze compositie makkelijk 

doorgaan als een lino, een vermoeden dat alleen maar bevestigd wordt door de titel die 

eronder prijkt. Toch is het een tekening waarin Jos Léonard met pen en inkt het 

karakteristieke beeld van een linoleumsnede opriep. Dat hij werkte met zwart op wit en 

niet andersom, valt het best te ontdekken op plaatsen waar de vlakken elkaar raken 

(�guur 4.19). Daar is te merken dat er eerst een lineaire tekening werd gemaakt waarbij 

er kruispunten ontstonden van zwarte lijnen die doorlopen. Daarna werden de vlakken 

                                                 
72 De redactie van Das Werk noteerde onderaan het artikel: ‘Die Beschaffung und 
Zusammenstelung der Abbildungen dieses Heftes verdanken wir Herrn Architekt Hannes 
Meyer in Basel’. Meyer, ‘Junge Kunst in Belgien’, p. 276. 
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met zwart opgevuld. Ook in de compositie van Marc Eemans op dezelfde pagina in Das 

Werk (�guur 4.18), waar het zwart overweegt op het wit en het lijkt alsof er witte lijnen 

en vlakken werden weggesneden, blijkt het toch om een tekening te gaan. De enige 

echte lino op deze bladzijde van het tijdschrift is de abstracte compositie van Karel 

Maes. 

Bekijkt men met deze kennis opnieuw het gra�sch werk van tijdgenoten van Jos 

Léonard, dan kan men in veel gevallen zien hoe het karakteristieke beeld van een 

linosnede werd opgeroepen aan de hand van een zwart-wit tekening. Zo is ook het 

af�che van Jozef Peeters voor het tweede congres voor Moderne Kunst (�guur 4.7) een 

lijntekening waarin het idioom van de linoleumsnede verder leefde. 

Het is ironisch te kunnen vaststellen dat de typische esthetiek van de lino, die 

oorspronkelijk het gevolg was van een streven naar ‘Materialgerechtigkeit’, zelfstandig 

was blijven verder leven, los van het medium waarin ze was ontstaan. Dit was althans 

het geval in het gra�sch oeuvre van Jos Léonard waarin de zuivere linoleumsnede een 

heel uitzonderlijk en kortstondig verschijnsel is gebleven. De esthetiek die er mee 

gepaard ging, bleef echter stand houden in zijn tekeningen. Jos Léonard bleef trouw 

aan zijn pen. Zijn twee biografen, Edward Léonard en Jan Evarist Peeters noemden 

hem dan ook terecht een rasechte tekenaar. 

4.5 Besluit 

Hoewel Jos Léonard vaak illustraties maakte voor boeken, heeft hij nooit echte 

illustraties gepubliceerd in de kunsttijdschriften waarmee hij samenwerkte, en dit  

blijkt een bewuste keuze te zijn geweest. Léonards plastische bijdragen voor 

kunsttijdschriften waren steeds autonoom.  

Hiermee schaarde hij zich in de rij kunstenaars die streefden naar een 

verzelfstandiging van alle kunstdisciplines, ook van de gra�sche bijdragen in 

periodieken en kunstmagazines. Jozef Peeters was hierin een woordvoerder en een 

belangrijke schakel. Ook in het tijdschrift 7 Arts werd hierover gepolemiseerd, onder 

andere door Pierre Flouquet en Maurice Casteels.  

Het omslag dat Léonard in 1923 ontwierp voor het tijdschrift Het Overzicht, is een 

goed voorbeeld van wat Peeters verstond onder ‘Konstruktieve graphiek’. Het waren 

tekeningen of prenten in zwart en wit (doorgaans abstract) die als zelfstandige 

composities kunnen doorgaan en tegelijk een utilitaire rol kunnen vervullen.  

De betekenis van het begrip ‘typogra�sch ornament’ gaf zich moeizamer prijs, 

aangezien dit ook een geijkte term is in de drukkerswereld. Uiteindelijk bleek het min 

of meer synoniem te zijn van ‘Konstruktieve graphiek’: ook typogra�sche ornamenten 

illustreerden de tekst niet maar ondersteunden hem op constructivistische wijze. De 

typogra�sche ornamenten van Karel Maes toonden bovendien aan dat het niet per se 
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om leesbare tekens moest gaan. Vermoedelijk werd deze invulling van het begrip 

‘typogra�sch ornament’ oorspronkelijk geïntroduceerd door Theo Van Doesburg in zijn 

toelichting bij het omslagontwerp van Vilmos Huszár in het eerste nummer van het 

tijdschrift De Stijl (1917). 

De eigenaardige stijlverschillen in het vroege gra�sche werk van Léonard werd in dit 

soort creaties stilaan weggewerkt. In dit ‘no man ‘s land’ tussen vrije en toegepaste 

kunst ontdekte Léonard langzaam het visuele potentieel van cijfers en letters en 

ontwikkelde hij een herkenbaar idioom dat hem later als reclameontwerper goed van 

pas zou komen.  

Van Léonard zijn slechts drie linosneden bekend en alle drie werden ze gepubliceerd 

als autonome bijdragen in kunsttijdschriften. Een ervan kon hij dankzij Jozef Peeters 

publiceren in Der Sturm, het tijdschrift dat in België gold als dé pionier op het gebied 

van de linoleumsnede.  

Ondanks hun kleine aantal was de invloed van deze linoleumsneden ingrijpend voor 

de plastische taal van Jos Léonard. Auteurs als Eugeen De Bock en Paul Van Ostaijen 

zagen de techniek als een soort ‘taille directe’ waarmee de kunstenaar zich direct kon 

uitdrukken en waarin de ‘oprechtheid’ tegenover het materiaal van cruciaal belang was. 

Dat belette niet dat Jos Léonard heel wat gra�sche bijdragen afleverde die op lino’s 

lijken maar er in wezen geen zijn. Hij bleef trouw aan zijn pen, maar het denken in 

zwarte en witte vlakken dat zijn later werk overheerste, ontleende hij aan de lino-

esthetiek. 

 

 





 

Hoofdstuk 5  | Zes postkaarten uitgegeven door De 

Driehoek (1924) 

In dit hoofdstuk wordt een reeks van 6 postkaarten besproken, uitgegeven door de 

uitgeverij De Driehoek, die opgericht was nog voor het eerste nummer van het 

gelijknamige tijdschrift De Driehoek verscheen. De Driehoek was de opvolger van Het 

Overzicht en deze twee tijdschriften worden in de literatuur dikwijls naar voor 

geschoven als de enige Nederlandstalige constructivistische tijdschriften in België. Het 

verwondert dus ook niet dat Jos Léonard, die omstreeks 1920 met abstracte kunst 

bezig was, met non-�guratieve composities voor de dag kwam. Aan de hand van een 

stilistische analyse van de geometrische composities op de kaarten wordt Jos Léonard 

belicht als een van de eerste abstracte kunstenaars in België. 

Het is bekend dat het ontstaan van het modern gra�sch ontwerp onlosmakelijk 

verbonden is met de modernistische discussies over een principiële gelijkschakeling 

van vrije en toegepaste kunst. Door zijn nauw contact met de Kring Moderne Kunst 

moet Jos Léonard op de hoogte geweest zijn van dit discours over het nieuwe statuut 

van de toegepaste kunsten. Er wordt nagegaan in hoeverre ook hij gewonnen was 

voor het opdoeken van het hiërarchische onderscheid tussen toegepast en vrij. Omdat 

Léonard opnieuw geen teksten naliet die zijn standpunten hierover weergeven, zit er 

niets anders op dan de monumentale bronnen zelf, de postkaarten, zo grondig 

mogelijk te analyseren. De map wordt vergeleken met de vele mappen met 

ambachtelijke lino’s die in die dagen door diverse kunsttijdschriften werden verspreid. 

Bovendien wordt ook nagegaan waarin de postkaarten van Jos Léonard verschilden 

van de andere mappen uit dezelfde reeks. 

5.1 De postkaarten, een uitgave van De Driehoek 

Jos Léonard was een van de vaste medewerkers De Driehoek, een tijdschrift dat in 1925 

de fakkel had overgenomen van Het Overzicht. De Driehoek verkondigde en 

verspreidde het constructivisme met nog meer vuur dan zijn voorganger. Volgens 

sommigen is De Driehoek zelfs het enige constructivistische tijdschrift dat België ooit 
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gekend heeft. 1 De oorspronkelijke ondertitel–Maandschrift voor Groot Nederland–

werd inderdaad al snel na de oprichting veranderd in Maandschrift voor 

Konstructivistische Kunst.2 Jos Léonard was, samen met Karel Maes, Victor 

Servranckx, Marc Eemans, Jozef Peeters en de Nederlanders Albert Carel Willink en 

Wobbe H. Alkema (1900–1984), medeverantwoordelijk voor de plastische kunsten.3  

Nog voor het eerste nummer van het tijdschrift De Driehoek verscheen, gaven Jos 

Léonard, Victor Servrankcx, Maurice Gaspard (1890–1956),4 Karel Maes en Jozef 

Peeters een serie van zes postkaarten uit bij de gelijknamige uitgeverij.5 De kunstenaars 

leverden het materiaal, de uitgeverij zorgde voor een oplage van ongeveer 300 

exemplaren en verkocht de mapjes tegen 2,50 frank. In het eerste nummer van het 

tijdschrift werden de vijf mappen met postkaarten te koop aangeboden via een 

advertentie. In datzelfde nummer verschenen ook vier afbeeldingen uit de reeksen: een 

‘Teekening’ van Jos Léonard (�guur 5.6), ‘Lino II’ van Jozef Peeters, een lino van Karel 

Maes en een reproductie van een beeldhouwwerk van Victor Servranckx. 

                                                 
1 Adriaens-Pannier, ‘Tijd- en strijdschriften van de avant-garde in België, 1917–1929’, p. 188. 
Rik Sauwen, De Driehoek 1925–1926, Snoeck-Ducaju, Gent: 1978, inleiding. 
Robert Melders nuanceerde en schreef dat de Antwerpse tijdschriften Het Overzicht en De 
Driehoek de enige Nederlandstalige tijdschriften waren die de idealen van het 
constructivisme uitdroegen. 
Het Brusselse blad 7 Arts (156 nummers: juni 1922september 1928) had een gelijkaardige 
belangstelling. Omwille van het taalvoordeel heeft 7 Arts een langer bestaan gekend en 
verscheen het in een grotere oplage. Melders, Jozef Peeters (1895–1960), p. 73. 

2 Ad Van Overbeek, De Driehoek, [Bibliogra�sche Monogra�ën, 23], CBPU, Keerbergen: 
1983, p. 2. 

3 In 1925 richtte Jozef Peeters samen met Edgar Du Perron (1899–1940), die werkte onder 
de artiestennaam Duco Perkens, het tijdschrift De Driehoek op (april 1925-januari 1926, 10 
nummers). Michel Seuphor was samen met Paul van Ostaijen en Gaston Burssens 
verantwoordelijk voor de letterkundige bijdragen. Karel Maes, Victor Servranckx, C. 
A.Willink, Wobbe H. Alkema, Marc Eemans, Jos Léonard en Jozef Peeters hielden zich bezig 
met de plastische kunsten, Huib Hoste, J. M. Van Hardeveld en Hannes Meyer voor de 
architectuur en Maurice Casteels voor de toegepaste kunsten. 

4 Maurice Gaspard was architect en binnenhuiskunstenaar. In december 1923 nam hij deel 
aan het ‘Salon de la Laterne Sourde’ in het Egmont Paleis in Brussel. Maurice Casteels, ‘Les 
Arts Industriels, au Salon de la Laterne Sourde’, in: 7 Arts, 2 (1923), nr. 10 
[13 december], z.p.  

5 De eerste uitgave van De Driehoek was de dichtbundel Kwartier per dag (1924) van 
Edgard du Perron. 
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�guur 5.1 ‘6 Postkaarten’, 1924, 239 × 137 (A/000/001): papieren wikkel.  
 

 
�guur 5.2 Postkaart, 1924, 90 × 137 (A/000/002). 
 

 
 �guur 5.3 Postkaart, 1924, 90 × 137 (A/000/003).  
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 �guur 5.4 Postkaart, 1924, 90 × 137 (A/000/004). 
 

 
 �guur 5.5 Postkaart, 1924, 90 × 137 (A/000/005).  
 

 
 �guur 5.6 Postkaart, 1924, 90 × 137 (A/000/006).  



5. Zes postkaarten uitgegeven door De Driehoek /  155 

 

 

 
 �guur 5.7 Postkaart, 1924, 90 × 137 (A/000/007). 
 

 
 �guur 5.8 Postkaart, 1924 (A/000/002-007): versozijde. 
 

De abstracte ontwerptekeningen die Jos Léonard voor deze uitgave maakte, werden 

als een reeks ontworpen. Vijf van de zes tekeningen worden bewaard in het ‘legaat 

Léonard’ in het Stedelijk Prentenkabinet te Antwerpen.6 Ze hebben allemaal hetzelfde 

vierkant formaat (200 × 200), dateren uit dezelfde periode (tussen 24 en 30 januari 

1924) en de datum werd telkens op dezelfde plaats aangebracht, rechts onderaan. In 

het Prentenkabinet bevindt zich ook een exemplaar van de volledige (gedrukte) map.7 

De bundel postkaarten zit er nog steeds in zijn originele ‘verpakking’, een papieren 

wikkel die dienst deed als een soort van titelbladzijde (�guur 5.1).  

 

                                                 
6 Ontwerptekening voor A/000/002, LL/TK/I. 40, inv. nr. 12086; ontwerptekening voor 
A/000/004, LL/TK/I. 37, inv. nr. 12083; ontwerptekening voor A/000/005, LL/TK/I. 39, 
inv. nr. 12085; ontwerptekening voor A/000/006, LL/TK/I. 36, inv. nr. 12082; 
ontwerptekening voor A/000/007, LL/TK/I. 38, inv. nr. 12084.  

7 Zie catalogus A/000/001-007. 
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5.2 Jos Léonard als een van de ‘eerste abstracten’ in België 

Ook stilistisch vertonen de tekeningen een zekere eenheid. Geheel volgens het 

herkenbaar idioom van de linoleumsnede ontwierp Jos Léonard zes geometrisch 

abstracte composities zonder schakeringen, in de twee niet-kleuren zwart en wit. Deze 

beeldtaal en de benaming ‘zwart wit’ hadden Karel Maes, Jozef Peeters en Edmond Van 

Dooren al eerder geïntroduceerd bij hun linoleumsneden. In 1921 gaf Edmond Van 

Dooren bij Het Overzicht een map uit met lino’s die door de redactie van het tijdschrift 

omschreven werden als ‘zwart-wit plastiek’.8 Karel Maes gaf in 1923 zelf de titel Blanc 

et Noir aan een map met 5 lino’s, uitgegeven bij 7 Arts.9 Ook buiten de context van de 

avant-gardistische kunsttijdschriften werden dit soort composities verspreid. Vaak met 

een gelijkaardige titel, bijvoorbeeld in Blanc et Noir, een samenwerking tussen de 

dichter Maurice Casteels en de linograaf Pierre Flouquet.10  

Terugblikkend op de avant-garde van de jaren twintig bestempelde Michel Seuphor 

in 1963 dit soort composities nog steeds met de term ‘zwart wit kunst’. Deze kunststijl 

was volgens hem een Vlaamse interpretatie van de Nederlandse Nieuwe Beelding. Heel 

kortstondig (1920–1921) zaten een aantal Belgische kunstenaars op dezelfde golflengte 

en het werk dat ze maakten was soms zo gelijkend dat ze perfect verwisselbaar waren.11  

Michel Seuphor, een van de hoofdrolspelers van de (historische) avant-garde in 

België en na de Tweede Wereldoorlog opnieuw een van de grote coryfeeën van de 

abstracte kunst, werd tevens internationaal beschouwd als gezaghebbende historicus 

van de abstracte kunst.12 Voor de Belgische kunstgeschiedenis is zijn standaardwerk De 

abstracte schilderkunst in Vlaanderen (1963) een belangrijke historische bron. In deze 

publicatie rekende Seuphor Jos Léonard bij de eerste abstracte kunstenaars van België 

en de korte biogra�e die hij er in opnam werd geïllustreerd met een van de tekeningen 

voor de postkaarten (�guur 5.3).13  

Als abstracte kunstenaar streefde Jos Léonard naar een volledig vlakke compositie 

waarin perspectief en dieptewerking, eigenschappen van de traditionele schilderkunst, 

                                                 
8 Het Overzicht, I (1921), nr. 7-8, omslag achterplat. 

9 Karel Maes, ‘5 lino’s Blanc et Noir’, in: 7 Arts, II (1923), nr. 11, p. 4. 

10 Maurice Casteels, Blanc & Noir. Poèmes (1910–1920). Orné de linos de Pierre Flouquet., 
L’édition, Brussel: 1923. 

11 Michel Seuphor (Fernand Berckelaers), De abstracte kunst in Vlaanderen, Arcade, 
Brussel: 1963, p. 40. 

12 Ludo Bekkers, ‘Berckelaers / Seuphor, denker en doener’, in: Ons Erfdeel, 45 (2002), nr. 1 
Ons Erfdeel, p. 35.  

13 Seuphor (Fernand Berckelaers), De abstracte kunst in Vlaanderen, p. 130-131. Jos 
Léonard kreeg ook een plaatsje in de eregalerij van: Maurits Bilcke, Jo Delahaut en Jozef 
Peeters, De eerste abstrakten in België. Hulde aan de pioniers, tent. cat., G 58 Hessenhuis, 
Antwerpen: 1959, p. 40-41. 
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geen plaats meer kregen. Het verschil tussen voor- en achtergrond of tussen vorm en 

restvorm hield Léonard ook bezig, zoals blijkt uit drie van de abstracte tekeningen 

(�guren 5.2, 5.4 en 5.7). Deze ontwerpen lijken nog consequenter tweedimensionaal 

dan de andere doordat bijna nergens de indruk ontstaat dat de vlakken elkaar 

bedekken. Het lijkt eerder alsof witte en zwarte delen in elkaar schuiven en op de 

plaatsen waar er een overlapping is, ontstaat een ‘negatief’ kleurenveld. Op deze  

manier worden voor- en achtergrond gelijkwaardig en komen alle beeldelementen in 

hetzelfde vlak te liggen. Deze werkwijze herinnerde aan een methode die Theo Van 

Doesburg reeds had toegepast in zijn omslagontwerp van Klassiek-Barok-Modern  

(zie �guur 4.11) en werd in België een kenmerk van de ‘zwart wit kunst’. Een verre  

echo van dit mechanisme is ook te zien in een aantal vroege getekende 

reclameontwerpen van Jos Léonard. In het ontwerp voor het fotobedrijf ‘Malevez’ 

combineerde hij deze beeldstrategie met de strakke ‘universele kapitalen’ van Theo Van 

Doesburg (�guur 5.9).  

 
 
�guur 5.9 Briefpapier Malevez, 1925–1930, 270 × 218 (A/030/005) 

Het ontwerp waarop een venster en een sterretje te herkennen zijn (�guur 5.5) is 

atypisch voor de reeks maar tegelijk typisch voor het (gra�sch) oeuvre van Jos Léonard. 

Gedurende zijn hele loopbaan als kunstenaar en als gra�sch ontwerper voelde Léonard 

blijkbaar de behoefte om een strak ontwerp te milderen met allerlei �guratieve en 
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anekdotische details. De vraag waarom Jos Léonard een geometrisch abstracte 

beeldtaal combineerde met dit soort �guratieve elementen, kan niet zo eenvoudig 

beantwoord worden. Hij liet immers geen artistiek theoretisch geschrift na, zoals 

tijdgenoten Paul Van Ostaijen, Jozef Peeters of Georges Vantongerloo. En misschien  

is dit meteen ook de verklaring voor zijn vaak ‘eclectisch’ gedrag. Jos Léonard vertrok 

bij zijn kunstproductie niet vanuit één vast theoretisch kader, hetzij persoonlijk, hetzij 

‘geadopteerd’, maar gaf eerder de indruk zich door verschillende golven te hebben  

laten meenemen, zonder dogmatiek of fanatisme. En in die zin is hij volgens Michel 

Seuphor dan weer typisch Belgisch. ‘Geen enkele belangrijke beweging werd in België 

geboren’, schreef hij in 1963 over de abstracte schilderkunst in België, ‘maar dit land 

raakt alles aan’.14  

  
 
�guur 5.10 Tekening, december 1919, 163 × 82. 
�guur 5.11 Tekening, 27 december 1919, 163 × 81. 

Dat Michel Seuphor voor de biogra�e van Jos Léonard een werk selecteerde uit 

1924, kan de indruk wekken dat Léonard zich vrij laat ‘bekeerde’ tot de abstracte  

kunst, maar dat was niet het geval. Al vanaf 1919 dook in zijn plastisch oeuvre  

zuiver abstract werk op. In het Prentenkabinet van Antwerpen worden vier 

opmerkelijke potloodtekeningen bewaard die, door de kunstenaar zelf gedateerd 

december 1919, kunnen doorgaan als zijn vroegste geometrisch abstracte composities 

(�guren 5.10–13).15  

                                                 
14 Seuphor (Fernand Berckelaers), De abstracte kunst in Vlaanderen, p. 27. 

15 Tekening, december 1919. Potloodtekening, 163 × 82. Antwerpen, Prentenkabinet, inv. nr. 
12566; Tekening, 27 december 1919. Potloodtekening, 163 × 81. Antwerpen, Prentenkabinet, 
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�guur 5.12 Tekening, december 1919, 161 × 82. 
�guur 5.13 Tekening, december 1919, 161 × 82. 

In een brief van 1954 aan Jef De Belder (1912–1981) blikte Jos Léonard terug op 

deze periode en schreef dat hij een van de eerste abstracte kunstenaars was van België 

maar voegde er meteen aan toe ‘lees a.u.b. niet de eerste’.16 Blijkbaar wist hij zijn 

bescheiden rol in de geschiedenis van de abstracte kunst in België juist in te schatten. 

In diezelfde brief vermeldde hij ook dat hij zijn eerste abstracte werken tentoonstelde 

op de eerste expositie van de Kring Moderne Kunst van 3 tot 10 januari 1920 in de zaal 

Nederlandse Boekhandel in Antwerpen.17 Volgens een verslag in Le Matin (12 januari 

1920) was Jos Léonard ‘un disciple résolu de la formule cubiste’ maar verder werd geen 

enkel werk speci�ek benoemd of beschreven. De verslaggever had het vaagweg over 

                                                                                                                                               
inv. nr. 12567; Tekening, december 1919. Potloodtekening, 161 × 82. Antwerpen, 
Prentenkabinet, inv. nr. 12568; Tekening, december 1919. Potloodtekening, 161 × 82. 
Antwerpen, Prentenkabinet, inv. nr. 12569. 
Men kan aannemen dat de vermelding ‘mgl. eerste zuiver kub. samenstelling’ op de 
respectievelijke �ches in het Prentenkabinet van de hand van Edward Léonard is, aangezien 
hij met dezelfde bewoordingen deze reeks beschreef in de biogra�e van Jos Léonard: ‘Zijn 
[Jos Léonards] bekommernis om de nieuwe stromingen uiten zich vanaf 1919 in kubistisch 
en abstract opgevatte tekeningen en een eerste positief voorbeeld toont een klein blad 
waarop vier kleine, naar onze mening zuiver kubistische samenstellingen in potlood’. 
Antwerpen, Letterenhuis, L4303: Edward Léonard, Jozef, Gustaaf, Maria Léonard 
[biogra�e van Jos Léonard], s. d., p. 3. 

16 Brief van 13 september 1954 van Jos Léonard aan Jef de Belder. Antwerpen, Letterenhuis, 
L 4303, 82675/8. 

17 De Nederlandse Boekhandel was gevestigd op Sint Jacobsmarkt nr. 50. De expositieruimte 
bestond uit twee zalen. Brief van 13 september 1954 van Jos Léonard aan Jef de Belder. 
Antwerpen, Letterenhuis, L 4303, 82675/8. 
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landschappen, stillevens en �guren die, ‘pour l’ahurissement du bourgeois’, in kleine 

stukjes waren opgedeeld.18 Niet zelden werd abstracte kunst voorgesteld als een uiterste 

consequentie van het kubisme.19 Omdat er van deze tentoonstelling geen catalogus 

bestaat, zal men nooit met zekerheid weten welke werken hij er precies exposeerde. 

Afgaande op de data, is het erg plausibel dat de vier potloodtekeningen werden 

gemaakt in voorbereiding van deze expositie.  

 

  
 
�guur 5.14 Compositie in zwart, grijs en rood, 1921, 480 × 345. 

Op de internationale tentoonstelling van het tweede congres voor Moderne Kunst 

(januari 1922 ) was Jos Léonard vertegenwoordigd met een aantal ‘Tekeningen’, een 

schilderij ‘�guur’ en twee tekeningen getiteld ‘Zwart-wit I’ en ‘Zwart-wit II’.20 De keuze 

voor dit soort onpersoonlijke titels, in het bijzonder het woordgebruik ‘zwart-wit’, doet 

                                                 
18 De andere drie exposanten waren Alfons Marchant, Pieter Rottie en Georges Van 
Tongerloo. ‘Au cercle ‘Moderne Kunst’’, in: Le Matin, 1920, [12 januari]. 
In 1926 beweerde Jozef Peeters ook op deze tentoonstelling aanwezig geweest te zijn met ‘de 
eerste konstructieve schilderij in België’. De Driehoek, (1926), titelpagina.  

19 Een verwante formulering vindt men terug in een recensie van Pierre Flouquet over werk 
van Karel Maes. Pierre-Louis Flouquet, ‘Karel Maes, peintre pur’, in: 7 Arts, 5 (1927), 
nr. 24, z.p. 

20 Tweede Kongres voor Moderne Kunst, p. 17. De tentoonstelling werd gehouden in de zaal 
El Brado aan de Sint Jacobsmarkt in Antwerpen. 
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vermoeden dat Léonards inzending opnieuw hoofdzakelijk bestond uit abstracte 

werken. Compositie in zwart, grijs en rood, Léonards meest zuivere en compromisloze 

abstracte schilderij, moet in de context van een van de eerste twee tentoonstellingen 

van de Kring Moderne Kunst ontstaan zijn (�guur 5.14).21 

Jos Léonards fascinatie voor de radicale vernieuwing die de abstracte kunst met zich 

meebracht, dateerde al van voor de oprichting van de Kring Moderne Kunst in 1918. Dit 

kan men althans afleiden uit de voordracht die hij gaf over ‘De Nieuwe richting in de 

Schilderkunst’ op 3 februari 1917 in Mortsel (zie hoofdstuk 1.3). Volgens het verslag in 

Het Vlaamsche Nieuws was de hele lezing was een ‘pleitrede voor de ultra-modernen’ 

en de ‘nu in gang gekomen beweging die zal leiden tot de grootste periode die de 

schilderkunst tot hiertoe gekend heeft’. Stromingen als het futurisme of het kubisme 

hadden volgens Léonard de weg voor deze radicale moderne kunst voorbereid.22 Het 

valt moeilijk met zekerheid te achterhalen of Léonard het had over de abstracte kunst, 

aangezien die term op dat moment nog niet gehanteerd werd. Ook in 1920, op het 

moment dat Jos Léonard zijn eerste abstracte composities exposeerde, was deze 

terminologie nog niet ingeburgerd. Tal van namen en begrippen circuleerden en 

werden door elkaar gebruikt. Ook over deze spraakverwarring reflecteerde Jos Léonard 

in zijn brief aan Jef De Belder: ‘Natuurlijk was ‘abstract’ in die jaren niet de gebruikte 

benaming voor de producten van de non-�guratieve beweging. Voor Jozef Peeters was 

het ‘zuivere beelding’ en Paul Van Ostaijen predikte vanuit Berlijn het 

‘constructivistisch kubisme’... Ik noemde mijn meest geavanceerde werk ‘fantasiën’ 

maar Paul van Ostaijen gaf het de naam van ‘lyrisch expressionisme’.23 Helemaal 

correct is Léonards informatie echter niet: Jozef Peeters sprak vooral over 

‘Gemeenschapskunst’ en Van Ostaijen had het over kubisme en expressionisme.  

Naar eigen zeggen bleef Jos Léonard zijn leven lang een verdediger van de abstracte 

kunst, zij het van op een afstand want omstreeks het midden van de jaren twintig was 

hij nog nauwelijks actief als beeldend kunstenaar. Daarom schreef hij aan Jef De 

Belder–die klaarblijkelijk had gevraagd naar zijn standpunt over de abstracte kunst–in 

                                                 
21 Compositie in zwart, grijs en rood. Potlood en gouache, 480 × 345. Antwerpen, 
Verzameling Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv. nr. 3272. 
Over de datering van deze abstracte compositie bestaat onenigheid in de literatuur. Eric Pil 
hanteerde een marge van drie jaar, namelijk tussen 1921 en 1924. Eric Pil, ‘Verschuivingen 
binnen de avant-garde’, in: Avant-garde in België (1917–1929), tent. cat., Gemeentekrediet 
/ Museum voor moderne kunst Brussel / Koninklijk museum voor schone kunsten 
Antwerpen, Brussel / Antwerpen: 1992, p. 66.  
Inge Henneman dateerde het werk in 1919. Henneman, ‘Brussel en Antwerpen, centra van 
de avant-garde. 1917–1925’, p. 123. 
In Antwerp. The New Spring wordt de datum 1921 gehanteerd. Buyck, ‘Modernist 
Tendencies. The Critical Debate’, p. 251. 

22 ‘Een Voordracht over Moderne Schilderkunst’, 1917 [7 februari]. 

23 Antwerpen, Letterenhuis, L 4303, 82675/8: brief van 13 september 1954 van Jos Léonard 
aan Jef de Belder. 
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de voorwaardelijke wijs dat indien hij verder als beeldend kunstenaar door het leven 

zou zijn gegaan, hij zou hebben vastgehouden aan de abstracte kunst.24  

5.3 Drukwerk als een toegepaste en geëngageerde kunst  

Op het moment dat Jos Léonard besliste om zijn talent in dienst van de drukkunst te 

stellen, vertoefde hij in een artistiek milieu waarin de toegepaste kunst–waartoe ook de 

drukkunst kan gerekend worden–een extra dimensie had gekregen. In de vroege jaren 

twintig was namelijk een belangrijke discussie ontstaan over het statuut van de 

toegepaste kunst, eerst in het Russisch constructivisme, later bij de leden van het 

Bauhaus in Duitsland en De Stijl in Nederland. Het uitgangspunt was dat er geen 

hiërarchisch onderscheid meer kon bestaan tussen vrije en toegepaste kunst. Deze 

principiële gelijkschakeling van vrije en toegepaste kunst was het vertrekpunt en een 

conditio sine qua non voor het ontstaan van het modern gra�sch ontwerp.  

Op de congressen voor Moderne Kunst, opgericht in de schoot van de Kring 

Moderne Kunst, was er veel aandacht voor toegepaste kunsten. Edward Léonard, die 

samen met Huib Hoste en Jozef Peeters het eerste congres organiseerde, gaf op 11 

oktober 1920 zijn lezing ‘Over Nijverheidskunst’ (zie hoofdstuk 1.5).25 Het vervolg op dit 

congres kwam er in 1922 en was veel internationaler georiënteerd. De initiatiefnemers 

hadden dit al aangekondigd op de sluitingsdag van het eerste congres.26 Op zondag 22 

januari gaf Vilmos Huszár, als vertegenwoordiger van De Stijl, een lezing ‘Over de 

moderne toegepaste kunst’.27 De spreker concentreerde zich tijdens deze lezing op het 

begrip zelf, ‘toegepaste kunst’, dat hij verwierp omdat het wees op een hiërarchisch 

onderscheid tussen de kunsten. Dit was niet conform de idealen van De Stijl en de 

Nieuwe Beelding, waar alle kunstdisciplines even hoog werden ingeschat, zodat, na de 

                                                 
24 Antwerpen, Letterenhuis, L 4303, 82675/8: brief van 13 september 1954 van Jos Léonard 
aan Jef de Belder. 

25 Daarnaast gingen nog twee andere lezingen over toegepaste kunst: Huib Hoste sprak over 
‘De Moderne Samenleving en de Bouwkunst’ en Louis Van der Swaelmen (1883–1929) gaf 
een uiteenzetting over ‘Het Modern Woningkompleks’. Kongres van Moderne Kunst te 
Antwerpen op 10 en 11 Oktober 1920 in de ‘Beethovenzaal’, De Bomstraat, 11. Korte Inhoud 
der Lezingen, Kring Moderne Kunst, Antwerpen: 1920. 

26 Roger Avermaete, ‘Notes critiques’, in: Lumière, 2 (november 1920), nr. 4, p. 63-64; Van 
den Bussche, Buyck en Coppens, Jozef Peeters (1895–1960), tent. cat., p. 113. 

27 De schriftelijke neerslag van deze lezing verscheen datzelfde jaar in het Nederlandse 
tijdschrift Bouwkundig Weekblad: Vilmos Huszár, ‘Over de Moderne Toegepaste Kunsten. 
Lezing gehouden door V. Huszar op het 2de Kongres van Moderne Kunst te Antwerpen 
1922, 22 januari’, in: Bouwkundig Weekblad, 43 (1922), nr. 6, p. 59-69; Vilmos Huszár, 
‘Over de Moderne Toegepaste Kunsten. Lezing gehouden door V. Huszar op het 2de 
Kongres van Moderne Kunst te Antwerpen 1922, 22 januari. Vervolg en slot.’, in: 
Bouwkundig Weekblad, 43 (1922), nr. 8, p. 72-77. 
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terreur en de totale verwoesting van de Grote Oorlog, de hele maatschappij opnieuw 

vorm kon gegeven worden op basis van heldere en rationele principes. In 1922 

verwoordde Huszár het in Antwerpen als volgt: ‘De bedoeling bij de nieuwe beelding is 

niet zoals in sommige tijden geweest is en nu ook nog veel voorkomt, dat de eene kunst 

aan de andere ondergeschikt is, waardoor de decoratieve toegepaste kunsten ontstaan 

zijn, maar dat elke kunst op haar gebied zelfstandig beeldend ‘t zelfde idee doorvoert.’28 

Met het omslagontwerp voor hun tijdschrift (�guur 4.9) hadden Vilmos Huszár en 

Theo Van Doesburg eerder al bewezen dat ze ook de drukkunst als een aparte 

kunstdiscipline beschouwden. Volledig volgens het idioom van De Stijl tekende Huszár 

de woorden ‘De’ en ‘Stijl’ in een soort schreefloze kapitaal, opgebouwd uit zwarte 

balkjes. De letterbeelden beantwoordden niet alleen aan de vormprincipes van De Stijl, 

ze waren ook visueel compatibel met het bestaande beeld, een abstracte houtsnede die 

Vilmos Huszár een tijd voordien had gemaakt.29 Voor elke gra�sch ontwerper blijft het 

steeds weer een uitdaging om woord en beeld vormelijk op elkaar af te stemmen. Door 

de woordbeelden op te bouwen aan de hand van dezelfde bouwstenen als in de 

houtsnede–zwarte blokjes die van elkaar gescheiden worden door witte voegen–

ontstond een grote stilistische verwantschap.  

Omdat Vilmos Huszár elke kunstvorm beschouwde als een specialisatie op zich,  

kon de ene kunstvorm niet ondergeschikt zijn aan een andere. Hij sprak daarom liever 

over ‘samenwerkende kunsten’: ‘U ziet, dat van de z.g. toegepaste kunst geen sprake 

meer is, maar meer van de samenwerkende kunsten’.30 In deze logica konden de 

verschillende kunstdisciplines slechts tot een synthese komen als elke kunstenaar 

uitging van dezelfde basisprincipes. Voor Huszár waren dat vanzelfsprekend de 

principes van de Nieuwe Beelding. 

Eenzelfde opvatting over toegepaste kunst is terug te vinden in België, onder andere 

in het programma dat Jozef Peeters opstelde voor de Kunstenaarsraad, de syndicale 

strekking die opgericht werd binnen de Kring in februari 1921.31 In zijn essay ‘Over 

Kunstenaarsraden’ pleitte hij namelijk voor een nieuwe kunstvorm waarbij ‘geen 

waardeverschil meer bestaan kan tusschen losse, ornamenteele en toegepaste kunst’.32 

                                                 
28 Huszár, ‘Over de Moderne Toegepaste Kunsten’, Bouwkundig Weekblad, p. 69. 

29 Kees Broos, Mondriaan, De Stijl en de Nieuwe Typogra�e, De Buitenkant / Museum van 
het Boek, Amsterdam / Den Haag: 1994, p. 9-10. 

30 Huszár, ‘Over de Moderne Toegepaste Kunsten’, Bouwkundig Weekblad, p. 77. 

31 Algemeen wordt aangenomen dat het initiatief van de Kunstenaarsraad geïnspireerd is op 
de Berlijnse ‘Arbeitsrat für Kunst’, opgericht door Adolf Behne. Van den Bussche, Buyck en 
Coppens, Jozef Peeters (1895–1960), tent. cat., p. 113. 

32 Jozef Peeters, ‘Over Kunstenaarsraden’, in: Vlaamsche Arbeid, 12 (1922), nr. 11,  
p. 423-428 (opgenomen in: Van Den Bussche, Buyck en Coppens, Jozef Peeters (1895–
1960),p. 157-161). 
Men kan aannemen dat Jozef Peeters onder ‘losse’ kunst, autonome kunst of vrije kunst 
begreep. 
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Jozef Peeters had de Kunstenaarsraad in het leven geroepen ‘omdat de massa misnoegd 

is over hare omgeving’ en het was een gemeenschappelijke taak van de kunstenaars van 

de Raad om te voorzien in een nieuwe leefomgeving. Met dit uitgangspunt zat Jozef 

Peeters op dezelfde golflengte als Vilmos Huszár, ook al waren er belangrijke punten 

van verschil over de manier waarop dit gedachtegoed gestalte moest krijgen. In 

tegenstelling tot De Stijl, weigerde Jozef Peeters een bepaalde stijl, een vormschema of 

een vast programma op te dringen aan de kunstenaars: ‘Het dient wel verstaan, dat wij 

er niet aan denken, programmatisch te ageeren tot het bekomen van een 

gemeenschappelijken stijl. Deze ontstaat slechts uit een harmonisch zich verdragen der 

levensomstandigheden en individuen. Onder stijl kunnen wij, die slechts aan den 

aanvang eener kultuur staan, onmogelijk aspect van vorm verstaan, maar wel 

overeenkomst van levensopvatting.’ 33  

Misschien was het daarom dat het niet Jozef Peeters was maar Karel Maes die als 

enige Belg het manifest van de ‘Constructivistische Internationale Beeldende 

Arbeidsgemeenschap’ ondertekende, het manifest dat in 1922 werd uitgevaardigd in 

Weimar door een groep constructivistisch kunstenaars, waaronder El (Lazar Markvitsj) 

Lissitzky (1890–1941) en Theo Van Doesburg. Deze kunstenaars beschouwden het als 

hun opdracht om de dagelijkse leefwereld opnieuw vorm te geven conform de 

naoorlogse technologische tijdsgeest en volgens een esthetica die de vrije en de 

toegepaste kunsten met elkaar verzoende. 34  

Algemeen kan men stellen dat de interesse voor de toegepaste kunsten in het 

modernisme vaak verbonden was met een maatschappelijk engagement. In het 

Russisch constructivisme, een stroming die uiteraard onmogelijk kan losgekoppeld 

worden van de politieke revolutie van dat moment, wilden kunstenaars als Alexander 

Rodchenko (1891–1956) zich bevrijden van de bourgeoisschilderkunst en zich als 

kunstenaar ten dienste stellen van de nieuwe maatschappij, die communistisch zou 

zijn. Zijn deelname in 1921 aan de tentoonstelling ‘5 × 5 = 25’ in Moskou met de drie 

monochrome doeken Puur rood, puur geel, puur blauw moet als een statement 

beschouwd worden, zowel artistiek als politiek.35 Hij stelde radicaal dat schilderkunst 

niet langer een artistieke daad kon zijn omdat het geen sociaal verantwoorde activiteit 

was. Daarom hield hij zich sindsdien alleen nog bezig met toegepaste kunst. Een groot 

                                                 
33 Ibid. p. 423. 

34 De tekst verscheen integraal in De Stijl. ‘K.I. Konstruktivistische Internationale 
schöpferische Arbeitsgemeinschaft/I.C. Union Internationale des Constructeurs néo-
plasticistes/K.I. Konstruktivistische Internationale beeldende Arbeidsgemeenschap’, in: De 
Stijl, 5 (1922), nr. 8, p. 113-119. 

35 Aleksandr Rodchenko, Chistyi krasnyi tsvet, Chistyi zheltyi tsvet, Chistyi sinii tsvet, 1921. 
Olie op doek, 625 × 525 mm. A. Rodchenko en V. Stepanova Archive, Moskou. 
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deel van zijn kunstproductie bestond sindsdien uit (reclame)drukwerk.36 Jozef Peeters 

in België was minder radicaal. Hij bezon zich wel over de manier waarop de kunstenaar 

zijn rol in de maatschappij kon herde�niëren, maar bleef er toch van overtuigd dat het 

autonome kunstwerk altijd zou blijven bestaan en dat de musea de 

verantwoordelijkheid hadden om dit soort cultuuruitingen van een moderne 

maatschappij te presenteren aan de massa.37  

Het begrip ‘toegepaste kunst’ werd dus op erg verschillende manieren ingevuld en 

geïnterpreteerd. Naar het voorbeeld van het Bauhaus leefde ook in België de idee dat  

de architectuur de geëngageerde kunstdiscipline bij uitstek was waarin alle 

kunstvormen tot een synthese konden komen.38 Maar volgens Jozef Peeters was de 

massa vooral hongerig naar ‘onmisbare voorwerpen’ en hij gaf een aantal voorbeelden: 

schoolboeken, volksboeken, prentboeken en ambtelijke aankondigingen.39 Met andere 

woorden, de drukkunst of het gra�sch ontwerp was voor Jozef Peeters een belangrijke 

vorm van toegepaste kunst. Het ‘bijzonder bureel’ dat hij in 1922 oprichtte, een 

werkplaats waar het publiek moderne gebruiksvoorwerpen op bestelling kon laten 

maken door een ‘gemeenschapskunstenaar’ (lees door Jozef Peeters), nam onder 

andere opdrachten aan voor ‘a�chen [sic], gra�ek en boekopluchting’.40 Dat ook het 

ontwerp voor drukwerk veel aandacht kreeg, hoeft niet te verwonderen aangezien de 

drukkunst het belangrijkste communicatiemedium was tijdens de eerste decennia van 

de twintigste eeuw.  

Opnieuw is het heel moeilijk om de houding van Jos Léonard in deze discussie na te 

gaan. Maar er kan geen enkele twijfel over bestaan dat hij door zijn nauw contact met 

de Kring Moderne Kunst in aanraking is gekomen met het discours over dit nieuw 

statuut van toegepaste kunst. Een flard van zijn opvattingen terzake klinkt door in een 

interview met Jos Léonard dat verscheen in de Antwerpse Volksgazet naar aanleiding 

van de tentoonstelling van de Kring Moderne Kunst (1920). Hierin verklaarde hij 

doordrongen te zijn van het ideaal van een ‘nuttige’ kunst: ‘Wat mij totaal onverschillig 

                                                 
36 Magdalena Dabrowski, Leah Dickerman en Peter Galassi, Aleksandr Rodchenko, tent. 
cat., The Museum of Modern Art, New York: 1998, p. 51-99. 

37 Peeters, ‘Over Kunstenaarsraden’, p. 425. 

38 Serge Goyens De Heusch schreef dat het tijdschrift 7 Arts de architectuur steeds een 
sociale en maatschappelijke rol toebedeelde. Serge Goyens de Heusch, 7 Arts, Bruxelles 
1922–1929, un front de jeunesse pour la révolution artistique, Ministère de la culture 
française Bruxelles, Brussel: 1976, p. 76-84. 

39 Peeters, ‘Over Kunstenaarsraden’, p. 423-428. 

40 Jozef Peeters, ‘Advertentie biezonder bureel van Het Overzicht’, in: Het Overzicht, II 
(1922), nr. 14, p. 36. 
In werkelijkheid ontving Jozef Peeters slechts enkele opdrachten voor meubelontwerpen en 
binnenhuisinrichtingen waarvan de meeste kwamen uit een kleine kring van vrienden, 
kennissen en familie. Van den Bussche, Buyck en Coppens, Jozef Peeters (1895–1960), tent. 
cat., p. 12. 
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laat is ‘gisteren’ […] ‘n Modern machien is me liever als de Halle van Ieperen–en ik vind 

‘t erger, dat ‘n nuttig fabriek afbrandt dan ‘t een of ander muzeum, omdat ‘n fabriek ‘n 

vandaagschen uiting is en een museum een krematorium voor kunstwerken’.41  

5.4 Mappen en postkaarten als vehikel om artistieke ideeën te verspreiden bij 

een breed publiek 

De reeksen postkaarten kunnen geïnterpreteerd worden als een variant op de mappen 

met linosneden of houtsneden die Het Overzicht, De Driehoek en Ça Ira! uitgaven.  

In oktober 1921 gaf Het Overzicht de map zwart-wit plastiek uit van Edmond Van 

Dooren, de eerste in een hele reeks publicaties van mappen met lino’s.42 De mappen 

werden verkocht aan prijzen die in vergelijking met een uniek kunstwerk bijzonder 

democratisch waren, een strategie die vandaag ‘drempelverlagend’ zou genoemd 

worden. De postkaarten waren in dit opzicht nog doeltreffender, want nog goedkoper. 

Alles wijst er ook op dat het de bedoeling was om met deze postkaarten zoveel  

mogelijk mensen te bereiken en hen kennis te laten maken met de nieuwe beeldtaal. In 

dit verband is het interessant om de bundel postkaarten te vergelijken met de mappen 

met lino’s. 

Het mapje met postkaarten van Jos Léonard verscheen in een oplage van 250 

exemplaren. Dit is aanzienlijk in vergelijking met de map zwart-wit plastiek van 

Edmond Van Dooren waarvan slechts een 50 tal exemplaren werden getrokken.43 

Mappen met lino’s blijven hoe dan ook bestemd voor privégebruik terwijl postkaarten 

bedoeld zijn om verstuurd te worden naar anderen. Door deze grote oplage konden de 

postkaarten een pak goedkoper verkocht worden. In vergelijking met de map van 

Edmond Van Dooren, waarvan een ‘luksuitgave in farde’ dertig frank kostte, was de 

tweeëneenhalve frank voor zes postkaarten een koopje, of toch op zijn minst een 

democratische prijs.44 De afspraak was dat de kunstenaars zelf–en niet de uitgeverij De 

                                                 
41 Jos Léonard, ‘Moderne Kunst: Jos. Léonard aan ‘t woord’, in: De Volksgazet, 1920, [8 
januari]. 

42 Edmond Van Dooren, zwart-wit plastiek, Het Overzicht (1921); Pierre Flouquet, 9 
Gravures sur Lino, Ça Ira! (1922); Jozef Peeters, Map met 6 lino’s, De Sikkel (1921); Jozef 
Peeters, Map met 8 lino’s, Het Overzicht (1922); Karel Maes, 6 Linos (1921).  

43 Zoals nadrukkelijk werd geschreven in de advertentie in Het Overzicht:’Edmond Van 
Dooren. Map ‘zwart-wit plastiek’’, in: Het Overzicht, I (1921), nr. 7-8, achterplat omslag. 

44 Voor 3 lino’s van Jozef Peeters betaalde men 7,50 frank in 1924: Het Overzicht, II (1924), 
nr. 21: voorplat omslag. 
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Driehoek–het �nanciële risico zouden nemen door zestig mappen op voorhand te 

kopen tegen een kostprijs van honderdvijftig frank.45  

Bovendien wijst de viertaligheid van de postkaarten ook op een internationale en 

universele ambitie. De enkele woorden op de postkaarten staan telkens in de drie 

landstalen van België plus het Engels. Ook het woord ‘Vlaanderen’ staat in de vier talen 

gedrukt. Het is symptomatisch voor de manier waarop men in avant-gardistisch 

Vlaanderen trachtte internationaal te zijn zonder de eigen strijd te verloochenen. 

5.5 Mechanisatie en standaardisatie 

Het fundamentele verschil tussen een map met lino’s en de reeks van zes postkaarten 

van Jos Léonard zit hem vooral in de productiewijze. De lino’s kwamen manueel tot 

stand, van het snijden tot het afdrukken, terwijl er voor de postkaarten een machinaal 

reproductieproces werd ingeschakeld. Jos Léonard liet van zijn abstracte composities, 

originele tekeningen in inkt en gouache op groot formaat, lijnclichés maken. Omdat hij 

met deze technologie vertrouwd was (zie hoofdstuk 3.3) is het mogelijk dat hij zelf 

instond voor het clicheren. Hij hield bij het ontwerpen in elk geval rekening met de 

speci�eke mogelijkheden en tekortkomingen van deze fotomechanische 

reproductietechniek en maakte zijn ontwerptekeningen op groot formaat, zodat  

de scherpte en nauwkeurigheid nog toenamen bij het fotogra�sch verkleinen.  

Immers, hoe groter het origineel, hoe nauwkeuriger het cliché en hoe scherper het 

gedrukte resultaat.46  

De mappen met postkaarten die uitgeverij De Driehoek op de markt bracht in 1925 

waren in hoge mate gestandaardiseerd. Alle postkaarten van Jos Léonard, maar ook die 

van Victor Servrankcx, Maurice Gaspard, Karel Maes (�guur 5.15) en Jozef Peeters, 

kregen eenzelfde standaardformaat (137 × 90). Ook de typogra�e van deze reeks van 

vijf mappen was uniform. Voor alle teksten, zowel op de recto als op de versozijde, werd 

de Hollandse Mediaeval gebruikt, het Nederlandse lettertype dat omstreeks 1925 zo 

populair was geworden in Vlaanderen dat hij kon doorgaan als de ‘Times New Roman’ 

van het interbellum.47 Voor de zes postkaarten werd een gewone romein gebruikt, voor 

                                                 
45 Daar tegenover stond dat de winst integraal naar de kunstenaars ging. Melders, Jozef 
Peeters (1895–1960), p. 73. 

46 Alfons Marchant gaf richtlijnen aan de tekenaar in voorbereiding op het clicheren van een 
tekening. Alfons Marchant, Reclametechniek en gebruiksgra�ek, De Distel, Antwerpen: 
1942, p. 149-150. 

47 Ook in Nederland ontbrak de Hollandsche Mediaeval in vrijwel geen enkele drukkerij. 
Alexander Alphonse Marius Stols, Het werk van S. H. De Roos. Een bijdrage tot de 
geschiedenis van de herleving der Nederlandsche boekdrukkunst, Lettergieterij Amsterdam 
voorheen Tetterode, Amsterdam: 1942, p. 23. 
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de omslag de halfvette en versmalde versie.48 Omdat de korte tekstlijnen perfect 

horizontaal staan, rijst het vermoeden dat de typogra�e niet met de hand werd gezet 

maar met een Linotype machine.49  

 
 
�guur 5.15 Karel Maes, 6 postkaarten, 1925, 137 × 90. 

Kortom, de oproep van Edward Léonard op het eerste congres voor Moderne Kunst 

aan kunstenaars om hun kunstproducten af te stemmen op de industrie door te 

standaardiseren en te normaliseren (zie hoofdstuk 1.5), leek Jos Léonard hier te 

beantwoorden met de uitgave van zijn postkaarten. Wat in 1920 nog utopisch klonk, 

werd vier jaar later concreet ingevuld, weliswaar op een heel bescheiden manier.  

Stilaan ontstond in modernistische kringen in België een consensus omtrent een 

moderne sociaal geëngageerde kunst die zijn doel slechts kon bereiken wanneer er werd 

gestandaardiseerd en op grote schaal werd geproduceerd. Het is echter wel zo dat dit 

gedachtegoed in België hoofdzakelijk bij architecten ingang had gevonden en het waren 

vooral zij die het verder hebben ontwikkeld. Volgens Huib Hoste was standaardisatie 

‘une méthode essentiellement moderne’50 en in 1930 hernamen Maurice Casteels en 

Henry Van den Velde dit standpunt in hun boek Die Sachlichkeit in der modernen 

                                                 
48 In de Franstalige letterproef van Etablissements Plantin (1924) die in België verdeeld 
werd, wordt deze letter ‘Mediaeval Hollandais Etroit Demi-Gras’ genoemd. John A. Lane en 
Mathieu Lommen, Dutch typefounder’s specimens from the library of the KVB and other 
collections in the Amsterdam university library with histories of the �rms represented, 
[Catalogus van de bibliotheek van de KVB], De Buitenkant, Amsterdam: 1998, cat. nr. 339. 

49 De Hollandse Mediaeval bestond als hand- en als machineletter. Stols, Het werk van S. H. 
De Roos, p. 23. De matrijzen van Linotype konden ook gebruikt worden op de 
Intertypemachines die in België verdeeld werden door de Brusselse Etablissements Plantin.  

50 Huib Hoste, ‘La Standardisation dans la Vie et dans l’Art’, in: La Cité, 3 (1923), nr. 9, 
p. 185. 
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Kunst (1930): ‘Eine soziale Kunst is eine zum Gebrauch der grösstmöglichen Anzahl 

von Einzelwesen hervorgebrachte Kunst. […] Die Maschine is das wirksamste Mittel, 

um zur Schaffung einer sozialen Kunst zu gelangen’.51  

5.6 De reproductie als kunstwerk 

De eis tot mechanisering en standaardisering kan ook naar de drukpraktijk vertaald 

worden, zoals László Moholy-Nagy (1895–1946) deed aan het Bauhaus omstreeks 1922. 

De werkelijkheid van onze eeuw is technologie en machines gebruiken is handelen in de 

geest van onze eeuw, verkondigde Moholy-Nagy, ook wel de advocaat van de machine-

esthetica genoemd.52 Met zijn gevleugelde uitspraken won Moholy-Nagy het 

vertrouwen van de directeur Walter Gropius die in hem een medestander had gevonden 

voor zijn slogan ‘kunst en techniek: een nieuwe eenheid’. En met zijn Bauhausbücher 

bracht hij zijn pleidooi voor een technische beeldproductie op overtuigende wijze in de 

praktijk.53  

In ‘Produktion – Reproduktion’, een opmerkelijke stukje tekst dat verscheen in het 

tijdschrift De Stijl, werkte László Moholy-Nagy een interessant idee uit over de 

eigentijdse reproductietechnieken en de manier waarop deze zich tot de kunst konden 

verhouden. Hij dacht hierbij vooral aan de grammofoonplaat, de foto en de �lm. Hij 

constateerde dat deze in eerste instantie werden ingeschakeld om een bepaalde 

werkelijkheid vast te leggen en zo objectief mogelijk te documenteren. Maar, zo 

betoogde hij, ze konden ook door de kunstenaar gebruikt worden als een middel om 

nieuwe originele beelden te genereren.54  

Hoewel Moholy-Nagy voornamelijk dacht aan experimenten zoals fotogrammen, 

zijn deze opvattingen in zekere zin ook van toepassing op de postkaarten van Jos 

Léonard. Hij gebruikte de techniek niet om een bestaande werken te reproduceren, 

maar hij ontwierp zijn composities met het oog op de fotomechanische reproductie 

ervan. De tekeningen die bewaard worden in het Antwerpse Prentenkabinet zijn 

gedacht als preliminair materiaal. De afdruk van de lijnclichés die ernaar gemaakt 

werden, was het eindresultaat, het kunstvoorwerp. De reproducties zijn in die zin dus 

ook het origineel. Het clicheren en drukken werden gezien als eigentijdse 

                                                 
51 Maurice Casteels en Henry Van de Velde, Die Sachlichkeit in der modernen Kunst, 
Jonquières, Parijs: 1930, p. 55. In deze publicatie synthetiseerden Maurice Casteels en 
Henry Van den Velde een aantal cruciale standpunten van het modernisme. 

52 Achim Borchardt-Hume, Hal Foster, Nicholas Fox Weber en Terence A. Senter, Albers 
and Moholy-Nagy, from the Bauhaus to the new world, Tate Publishing, Londen: 2006, 
p. 69. 

53 Droste, Bauhaus 1919–1933, p. 60. 

54 László Moholy-Nagy, ‘Produktion - Reproduktion’, in: De Stijl, 5 (1922), nr. 7, p. 98-100. 
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mogelijkheden voor de kunstenaar om zich uit te drukken en zijn project te realiseren. 

Daarin verschillen de postkaarten fundamenteel van de vele lino’s die in Het Overzicht 

of De Driehoek verschenen want niet zelden ging het om reproducties van werk dat 

eerder en in een andere context tot stand was gekomen.55 

De positieve houding van Jos Léonard tegenover de fotomechanische 

reproductietechnieken was eerder uitzonderlijk voor een kunstenaar in België. Voor de 

meeste kunstenaars waren de drukker en de clichémaker eigenlijk vervelende, want 

dure tussenpersonen die nu eenmaal nodig waren, wilde men publiceren of een 

tijdschrift uitgeven.56  

Los van de hoge productiekost, kreeg het cliché vaak een negatieve connotatie.57 Op 

de reclamestrook die bij de eerste druk van Bezette Stad zat, stond te lezen: ‘met 

tekeningen en originaalhoutsneden van Oskar Jespers / clichés in zwart-rood naar 

manuskript / Ritmiese typogra�e / een boek zonder bijbelse schoonheid enz’.58 De twee 

termen ‘originaalhoutsneden’ en ‘cliché’ lijken diametraal tegenover elkaar te staan. De 

artistieke kwaliteit leek verbonden te zijn met een manuele en dus originele handeling.  

Jozef Peeters achtte het belangrijk om via tijdschriften zijn constructieve kunst te 

verspreiden bij een zo groot mogelijk publiek en de uitwisseling van clichés was daarbij 

even cruciaal als de uitwisseling van geschreven teksten. Het woord ‘cliché’, door de 

Nederlanders ook wel ‘zinketsing’ genoemd,59 was alomtegenwoordig in tijdschriften, 

kranten en brieven. Maar Jozef Peeters heeft de clichés nooit als een (artistiek) medium 

beschouwd. 

Jozef Peeters, die zelf een van de vijf kunstenaars was die een reeks postkaarten liet 

uitgeven bij De Driehoek, bleek toch niet zo hoog op te lopen met dit project. Nadat een 

aantal postkaarten werden afgebeeld in het eerste nummer van De Driehoek, is de reeks 

                                                 
55 Soms werd dit ook expliciet gecommuniceerd. Twee abstracte composities in Het 
Overzicht werden in de inhoudstabel benoemd als ‘cliché naar werk van Jozef Peeters’ en 
‘cliché naar werk van Prosper De Troyer’, in: Het Overzicht, 2 (1922), nr. 14, p. 36. 

56 Een interessant document in dit verband is de brief van Oscar Jespers aan Paul Van 
Ostaijen waarin Jespers schreef dat een cliché al gauw zestig tot zeventig frank kostte. Voor 
het tijdschrift Sienjaal beperkten Jespers en Van Ostaijen zoveel mogelijk de rol van de 
clichémaker en kozen er liever voor om met zelfgemaakte houtsneden te werken. Pas 
wanneer het te moeilijk werd om het ontwerp in hout uit te snijden, werd er gekozen voor 
het duurdere lijncliché. Boyens, De genesis van Bezette stad, p. 67 en 103. 

57 Zowel in de eigentijdse literatuur als in publicaties van latere datum kreeg het cliché niet 
zelden een pejoratieve connotatie. Zoals kunstenaars meewarig hadden neergekeken op de 
houtgravure, zo is ook een neerbuigende houding op te merken tegenover de opvolger van 
de houtgravure, het lijn- en rastercliché. Lebeer, De Vlaamsche houtsnede, p. 100 en 111; 
Gaby Gyselen, ‘Houtsnede en lino in Vlaanderen omstreeks de Eerste Wereldoolog’, in: Ons 
Erfdeel, 23 (1980), nr. 2, p. 217-218. 

58 Buelens, ‘Het boek als kunstwerk en pamflet. Van Ostaijens Bezette stad als artistiek, 
typogra�sch en politiek experiment’, p. 134. 

59 Brief van 16 mei 1923 van Albert Carel Willink aan de redactie van Het Overzicht. 
Opgenomen in: Henkels, Sauwen, Seuphor en Viatte, Michel Seuphor, p. 35. 
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nadien nooit meer ter sprake gekomen. Er is ook nooit een advertentie verschenen in 

het tijdschrift dat de postkaarten nochtans te koop aanbood, iets wat de gelijknamige 

uitgeverij wel deed met haar andere publicaties. Vanaf mei 1925 gaf uitgeverij De 

Driehoek bijvoorbeeld cahiers uit met proza of poëzie van medewerkers en die werden 

geïllustreerd door ‘vooraanstaande kunstenaars’. In totaal verschenen er vijf cahiers die 

telkens op de laatste bladzijde van het tijdschrift De Driehoek werden geadverteerd.60 

Dit gebeurde niet met de postkaarten. Blijkbaar stond de redactie, Jozef Peeters incluis, 

niet helemaal achter dit initiatief. 

Nog duidelijker is de genadeloze kritiek die Jozef Peeters onrechtstreeks gaf op de 

uitgave van de postkaarten. In De Driehoek haalde hij de woorden aan van een 

journalist van het tijdschrift Boek en Kunst: ‘Behalve Gaspard […] spreiden deze 

mapjes (elk 6) een zoo hopeloos (onartistiek) Constructivisme ten toon, dat wij den 

Inspecteur voor het Krankzinnigenwezen meenen te moeten waarschuwen’.61 In plaats 

van deze vernietigende woorden tegen te spreken, beaamde Jozef Peeters en schreef ‘de 

man heeft bijna gelijk’.62 Maar waar was dit oordeel van Jozef Peeters op gebaseerd? 

Louter stilistisch verschilt deze reeks nauwelijks van Peeters’ oudere mappen met lino’s 

waar hij wel heel trots op was. Hij stuurde ze naar verschillende tijdschriften in binnen- 

en buitenland. Mogelijk beschouwde Jozef Peeters de uitgave van iets banaals als 

postkaarten onverenigbaar met de ernst die hij verbond aan de kunstenaarspraktijk. 

Voor hem waren het ‘slechts’ reproducties op klein formaat van werk dat doorgaans 

reeds bestond, zoals de postkaarten van Victor Servranckx die foto’s van zijn 

beeldhouwwerk lieten zien. Jozef Peeters had meer ontzag voor het ambachtelijke dan 

voor het industriële. Dit onderscheid leek Jos Léonard niet te maken. 

5.7 Besluit 

Er wordt in dit hoofdstuk impliciet teruggeblikt op het eerste hoofdstuk. De intenties 

die in 1920 werden uitgesproken, lijken met deze reeks postkaarten gerealiseerd. 

Gra�ekmappen en postkaarten als deze werden gebruikt als vehikel om artistieke 

ideeën te verspreiden bij een breed publiek.  

                                                 
60 Cahier 1: Duco Perkens, ‘Claudia met vijf tekeningen van P. Creixams’, geadverteerd in: 
De Driehoek, (1925), nr. 2; cahier 2: Paul Van Ostaijen, ‘De Trust der Vaderlandsliefde, met 
portret van den schrijver door Arnold Topp’, geadverteerd in: De Driehoek, (1925), nr. 24; 
Cahier 4: C. A. Willink, ‘Het Weten komt Langzaam, met portret van den schrijver oor H. 
Behrens Hengeler’; cahier 5: Paul Van Ostaijen, ‘Het Bordeel van Ika Loch’, gedaverteerd in 
De Driehoek, (1925), nrs. 8-9. 

61 Jozef Peeters, ‘Boekbespreking’, in: De Driehoek, 1 (1925), nr. 8-9, z.p. Wel de door Jozef 
Peeters genoemde rubriek ‘Voor de Boekenkast’ van het tijdschrift Boek en Kunst werd 
teruggevonden in het tijdschrift, maar niet het fameuze citaat.  

62 Ibid. z.p. 
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De postkaarten bleken geen reproducties te zijn van bestaand werk van Jos Léonard, 

zoals bij andere kunstenaars wel het geval was. De abstracte zwart-wit beelden werden 

speciaal ontworpen om gereproduceerd te worden. Niet de originele 

ontwerptekeningen maar wel de reproducties zelf waren dus het kunstwerk.  

Bovendien is het belangrijk dat de reproductie van de beelden tot stand kwam via 

een fotomechanische reproductietechniek en dus niet manueel, zoals bij de houtsneden 

en linoleumsneden. Jos Léonard beschouwde mechanisatie en standaardisatie als 

gelijkwaardig aan het manuele en het unieke. Deze machinaal geproduceerde 

composities lijken als het ware te zijn losgekomen van het tijdschrift om zelfstandige 

kunstwerken te worden. In een bepaald opzicht werd het ideaal waar Edward Léonard 

in 1922 voor pleitte op het tweede congres voor Moderne Kunst hiermee gerealiseerd. 

 



Deel II 

Jos Léonard als professioneel 

gra�sch ontwerper en typograaf 

(1923–1936)





 

Hoofdstuk 1 | De vroegste reclameontwerpen van Jos 

Léonard en de beginjaren van Studio Novio  

Na het opstarten van zijn eenmansbedrijf Studio Novio begon Jos Léonard zich te 

pro�leren in het voor hem nieuwe domein van de publiciteit. Hij stond nog met een 

been in het milieu van de artistieke avant-garde op het ogenblik dat hij zich 

heroriënteerde en zijn aandacht op de reclame richtte. Vanaf dat ogenblik 

beschouwde hij het kennelijk als zijn opdracht om de verworvenheden en inzichten uit 

de ene discipline te transponeren naar een andere. Hierin was hij verwant aan 

�guren als Marcel-Louis Baugniet in België of Vilmos Huszár in Nederland. De 

theoretische geschriften van deze collega-kunstenaars zijn interessant voor de studie 

van het vroege publiciteitswerk van Jos Léonard.  

Het is ook relevant om na te gaan wie de opdrachtgevers waren die Studio Novio 

wist aan te trekken tijdens die eerste jaren, dit om na te gaan in welke kringen er 

belangstelling bestond voor een vernieuwende vormgeving. En de vraag wordt 

gesteld in hoeverre die opdrachtgever en de aard van de opdracht een invloed hadden 

op de vormgeving zelf? 

Tot slot wordt Studio Novio, een ontwerpbureau geleid door een kunstenaar, als 

fenomeen in een ruimere nationale en internationale context geplaatst. Daarbij rijst 

tevens de vraag of de belangstelling van de Belgische avant-gardekunstenaars voor 

de reclame (en voor de toegepaste kunsten in het algemeen) moet gezien worden in 

het licht van hun artistieke en maatschappelijke idealen, dan wel een symptoom was 

van het nakende einde van het modernisme in de beeldende kunsten, zoals een 

hardnekkige opvatting binnen de nationale kunstgeschiedschrijving het wil? 

1.1 Studio Novio: een eenmansbedrijf dat zich presenteerde als specialist in 

reclamedrukwerk 

Zowel in het Naamse fonds Godenne als in het Antwerpse legaat Léonard wordt  

een exemplaar bewaard van een reclamefolder van Studio Novio die om meerdere  

redenen interessant is voor het onderzoek naar de eerste jaren van Studio Novio  

(�guur 1.1 en 1.2).  
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�guur 1.1 Folder Studio Novio, 1924–1926, 144 × 79 (A/001/002): voorplat. 

Studio Novio wordt in de literatuur doorgaans voorgesteld als een gemeenschappelijk 

initiatief van Jos Léonard en meester-drukker Willy Godenne (1903–1983). Op de 

bewuste folder prijkt nochtans maar één naam, die van Jos Léonard. Ook uit een 

analyse van de signaturen die voorkomen in de catalogus (deel III, catalogus A) blijkt 

dat Studio Novio aanvankelijk een eenmansproject was. Van 1924 tot 1926–de periode 

dat Jos Léonard in Brugge woonde en werkte–was alleen hij verantwoordelijk voor de 

ontwerpen die Studio Novio afleverde en hij signeerde dan ook met ‘Novio - Brugge’.1 

Pas na de verhuis naar Brussel in 1926 kwam de dubbele signatuur ‘Novio, Brussel - 

                                                 
1 Volgens het bevolkingsregister van Roeselare verhuisde Jos Léonard op 18 december 1924 
van Roeselare (Noordstraat 179) naar Brugge (Potterierei 58). Edward Léonard schreef in 
zijn biogra�e dat Jos Léonard al in 1923 naar Brugge was vertrokken. Het bevolkingsregister 
van de gemeente Ganshoren (1931/1947) vermeldt dat Jos Léonard op 5 oktober 1926 
verhuisd is van Brugge (Potterierei 58) naar Ganshoren (Broustinlaan 103), waar hij 
verbleef tot 9 september 1932. De ontwerpen A/001/002; A/003/042-45; A/005/005; 
A/107/001; A192/001; A/193/001; A/194/001 en A/196/002 dragen de signatuur ‘Studio 
Novio Brugge’, al dan niet met de vermelding van het verblijfsadres van Jos Léonard in de 
Potterierei 85 (tevens het vestigingsadres van Studio Novio). Al naargelang de gebruikte taal 
in het ontwerp, is de signatuur in het Nederlands, het Frans, ofwel tweetalig. 
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Mechelen’ voor op de reclameontwerpen en manifesteerde het tweemanschap  

Léonard-Godenne zich voor het eerst.2 Het ontwerp van de folder kan bijgevolg 

gedateerd worden in de periode 1924–1926 aangezien het Brugse adres (Potterierei 58) 

er op voorkomt.3 

Toen Jos Léonard omstreeks 1924 een ontwerpbedrijf voor reclamedrukwerk 

oprichtte, deed hij dat dus geheel zelfstandig.4 Het oudst gedateerde ontwerp van 

Studio Novio is van 1924 en men kan aannemen dat dit ook het stichtingsjaar van de 

studio was.5 Het lijkt er op dat Léonard de de�nitieve stap naar de oprichting van een 

eigen zaak enige tijd heeft uitgesteld omdat hij er aanvankelijk meer voor voelde om 

zich te associëren met een andere kunstenaar. Eerder in deze studie (deel I, 1.1) werd al 

verwezen naar de ‘zaak’ voor ‘industriële, commerciële en kunstzinnige reclame’ die Jos 

Léonard samen met zijn kunstbroeder Paul Joostens had gepland. Het enige spoor dat 

dit embryonaal project achterliet, is een brief van Joostens aan Léonard uit het voorjaar 

1922 en waarin gefantaseerd werd over de naam van de associatie. Joostens schreef: 

‘Verkies (voor de klank) iets als Paleo of Aleo of Talero Talarso’.6  

                                                 
2 A/001/001–12; A/001/014; A/004/002; A/014/002-3; A/026/004 en A/026/010–14. 
Over de gra�sche productie van dit duo wordt dieper ingegaan in hoofdstuk 2. 

3 Het adres van Jos Léonard was tevens het vestigingsadres van Studio Novio. De adressen 
Sint-Michielsplein 26 Roeselare, Sterrenborgstraat 6 Borgerhout en Stobbaertlaan 7 Brussel 
waren de adressen van vertegenwoordigers van Studio Novio. Wie de vertegenwoordiger 
was in Roeselare is niet gekend. Sterrenborgstraat 6 in Borgerhout was het adres van 
Edward Léonard, zoals men kan vernemen in: Edward Léonard, Bouwen in het Dorp en op 
het Land, De Sikkel, Antwerpen: 1928, p. 5. Het Brusselse adres kwam overeen met dat van 
de vertegenwoordiger E. Weyland (zie A/001/023 en A/001/032). 

4 Over de exacte datum van de oprichting van Studio Novio, tast men in het duister. Omdat 
Studio Novio geen vennootschap was, zoals Novy (zie deel I, hoofdstuk 1), werd de 
oprichting ervan niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een zoektocht in de 
handelsregisters van Roeselare, Brugge en Ganshoren, waar Léonard achtereenvolgens 
woonde in de periode van 1921 tot 1927, leverde geen resultaten op. De zeldzame literaire 
bronnen die de oprichting vermelden, zijn weinig accuraat en bovendien niet altijd even 
betrouwbaar. De catalogus Vlaamse biblio�ele uitgaven heeft het heel algemeen over de 
jaren twintig. Richard Bayens, Elly Cockx-Indestege en Hilda Van Assche, Vlaamse 
biblio�ele uitgaven (1830–1980). Nederlandse letterkunde in België, tent.cat., VEV-
Komitee, Brussel: 1980, p. 31. 
Fernand Baudin, die Jos Léonard ooit ontmoette tijdens een juryzitting van Ter Kameren, 
diste het jaartal 1926 uit zijn herinnering op en wist blijkbaar niet dat Studio Novio nog voor 
de samenwerking met meester-drukker Willy Godenne een bestaan had gehad. Mondelinge 
bron: interview met Fernand Baudin, afgenomen te Grez-Doiceau op 8 maart 2004. 
Jan Evarist Peeters situeerde de oprichting van Studio Novio in 1923, drie jaar voor de 
verhuis naar Brussel. Jan Evarist Peeters (broeder Zephirijn), ‘Geest en stijl van Jos 
Léonard, gra�eker en typograaf, rijkshoofdinspecteur bij het Technisch Onderwijs’, in: 
Gra�ek, (1958), nr. 49, z.p.  

5 Het betreft een ontwerp voor de Brusselse autoverdeler van ‘Studebaker’ (A/107/001). 

6 Brief 57 in: Jean F. Buyck, Paul Joostens. De cruciale jaren. Brieven aan Jos Léonard. 
1919–1925, [Pandora-Cahier, 2], Pandora, Antwerpen: 1995, p. 282. 
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Het werd uiteindelijk Studio Novio, een onderneming waarvan de eerste kiemen al 

te vinden waren in het project Novy (1921), iets wat in de keuze voor de bedrijfsnaam 

‘Novio’ eigenlijk ook wordt aangegeven. Novio ging verder op het elan van Novy en was 

er in zekere zin de verdere uitwerking en ver�jning van. Was Novy een ietwat naïef 

ambitieus project dat een hele waaier van toegepaste kunsten wilde aanbieden zonder 

echte vakkennis in huis te halen, dan trachtte Studio Novio zich uitsluitend te richten 

op reclamedrukwerk. 

Jos Léonard verscheen niet geheel onbeslagen op het ijs. Hij had al gewerkt voor het 

weekblad Ons Volk Ontwaakt, waar hij met grote regelmaat de opmaak van het blad 

voor zijn rekening had genomen. Hoe beperkt de vrijheid waarbinnen hij kon werken 

ook was geweest, de routine die met deze opdracht gepaard ging, moet hem in zekere 

mate geschoold hebben. Later was hij aan de slag gegaan bij de �rma ‘Sabbe en 

Steenbrugge’ (SAST), waar hij in 1921 in dienst werd genomen ‘voor de verzorging van 

het uitzicht van haar reklame’. En hoewel ‘het werk aldaar niet beantwoordde aan de 

verwachtingen’, zoals Edward Léonard noteerde in zijn biogra�e, was Jos Léonard er 

minstens twee jaar blijven werken.7  

In de folder presenteerde Jos Léonard zich als een reclamespecialist die zowel 

‘brochuren’, ‘reklaamkaarten’, ‘plakbrieven’ als ontwerpen voor tentoonstellingsstands 

kon leveren (�guur 1.2). In de opsomming van mogelijke opdrachten die de Studio 

aankon, is het opmerkelijk dat men er blijkbaar ook ‘clichées’ kon bestellen. Eerder in 

dit onderzoek rees al het vermoeden dat Jos Léonard toegang had tot de 

drukkerswereld en zelfs dat hij vertrouwd was met de techniek om clichés aan te 

maken.8 Het is echter niet duidelijk waar hij deze kennis opdeed. Was het in zijn functie 

bij ‘Sabbe en Steenbrugge’ of had hij deze kennis al veel eerder verworven, bijvoorbeeld 

tijdens zijn leerjaren bij Ons Volk Ontwaakt? Marnix Gijsen, zijn toenmalige collega bij 

De Standaard, herinnerde zich namelijk dat Jos Léonard hoofdzakelijk in de kelder 

werkte waar hij ‘fotoplaten’ ontwikkelde.9 Waarschijnlijk doelde Gijsen hiermee op het 

clicheren van bestaand fotomateriaal aangezien hij eerder in zijn memoires de taak van 

Jos Léonard omschreef als de lay-outman van Ons Volk Ontwaakt die ook wekelijks de 

laatste bladzijde van het tijdschrift moest vullen met ‘de foto’s van de gesneuvelden van 

een of ander dorp’.10  

                                                 
7 Edward Léonard, Jozef, Gustaaf, Maria Léonard [biogra�e van Jos Léonard], s. d., p. 3. 
Een postkaart van 1921 is het oudst gedateerde ontwerp dat Jos Léonard maakte in opdracht 
van Sabbe en Steenbrugge (�guur 1.12).  

8 Dat Jos Léonard op de hoogte moet geweest zijn van de techniek van het clicheren kwam 
ter sprake in deel I, hoofdstuk 3.3 en hoofdstuk 5.5.  

9 Eugeen De Bock, Een uitgever herinnert zich, De Sikkel, Antwerpen: 1979, p. 47. 

10 Ibid. p. 44. 
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�guur 1.2 Folder Studio Novio, 1924–1926, 144 × 158 (A/001/002): binnenwerk. 
(Exemplaar bewaard in BUMP, Namen) 

Men kan er dus van uitgaan dat Jos Léonard van bij de start van Studio Novio zelf 

instond voor het clicheren van zijn ontwerpen. Daardoor had hij zo goed als het 

volledige creatieproces onder controle en was hij minder afhankelijk van de zetter of de 

drukker waarmee hij samenwerkte.  

In de bewuste folder werd met lijnclichés gewerkt in twee drukgangen, een eerste 

drukgang in blauw en een tweede in zwart.11 Het spreekt voor zich dat de typogra�e en 

de lijnclichés voor de zwarte compositie-elementen samen (in de tweede drukgang) 

werden afgedrukt. Het is echter niet bekend met welke drukker Jos Léonard voor zijn 

eerste opdrachten heeft samengewerkt. Het was in elk geval niet met Willy Godenne. 

Zijn naam en adres komen immers niet voor op de folder. En om elk misverstand in dat 

verband uit de wereld te helpen, noteerde Godenne achteraf met balpen op zijn 

exemplaar van deze folder: ‘pas de Godenne’ (�guur 1.2). Willy Godenne, die bekend 

                                                 
11 Tot op vandaag is het de gewoonte van drukkers om af te sluiten met zwart. In offset wordt 
daarom ook gesproken over CMYK, wat staat voor de vier kleurgangen die achtereenvolgens 
doorlopen worden: cyaan, magenta, yellow en de zogenaamde ‘key color’, het zwart 
waarmee wordt afgesloten. De vierkleurendruk is compleet wanneer er met zwart wordt 
afgesloten. Marc Mombaerts en Misjel Vossen, Goed voor druk. Een praktische gids voor 
gra�sche communicatie en technieken, Academia Press, Gent: 2004 / 2006, p. 176. 
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stond als een heel trotse en zelfbewuste meester-drukker, wilde zich hier heel 

nadrukkelijk distantiëren van dit drukwerk.12  

Idealiter was de gedrukte reclame het werk van een groep mensen, een team van 

specialisten. Er was de tekenaar, de clichémaker en de drukker. De heroriëntatie in de 

loopbaan van Jos Léonard moet dus heel wat praktische bijscholing gevergd hebben 

want ook op dit nieuwe terrein was Jos Léonard een autodidact. Hoe kon het ook 

anders, een opleiding als ‘reclameontwerper’ bestond nog niet. �rma’s die een af�che of 

een ander reclameontwerp nodig hadden, moesten zich noodgedwongen wenden tot 

amateurs of niet-gespecialiseerde kunstenaars. Een eerste professionele opleiding voor 

reclameontwerp kwam er pas in 1926 aan de school van Ter Kameren in Brussel, 

waarvan Henry Van de Velde als eerste directeur de leiding kreeg.13 In hetzelfde jaar 

opende in Antwerpen de Vakschool voor Kunstambachten, waar in 1932 Jos Léonard 

werd aangesteld als leraar reclametekenen.14 Met andere woorden, acht jaar na de 

oprichting van zijn Studio Novio werd Léonard beschouwd als een soort autoriteit op 

het vlak van reclametekenen.  

Zijn reputatie als toonaangevende reclameontwerper begon te groeien vanaf de 

oprichting van Studio Novio. Al snel werd Jos Léonard op eenzelfde lijn geplaatst als 

Alfons Marchant (1891–1967) en Léo Marfurt (1894–1977).15 Samen waren ze lid van de 

                                                 
12 Deze karakterschets werd gemaakt door Henry Joosen in de niet uitgegeven biogra�e van 
Willy Godenne. Mechelen, stadsarchief, Varia, V 812: Henry Joosen, In Memoriam, Willy 
Godenne (1903–1983) [biogra�e van Willy Godenne]. Ook Fernand Baudin herinnerde zich 
Willy Godenne als een trotse man. Mondelinge bron: interview met Fernand Baudin op 8 
maart 2004.  

13 Op 30 november 1926 werd het Hoger Instituut voor Sierkunsten (Ter Kameren) 
opgericht en in oktober 1927 werd het geopend, met Henry van de Velde als directeur. Luc 
Verpoest, ‘Immigrant in het vaderland, de tweede Belgische periode van Van de Velde’, in: 
Henry van de Velde, een Europees kunstenaar in zijn tijd, tent. cat., Klaus-Jürgen 
Sembach, Birgit Schulte en Gerda Breuer (eds.), Pandora / Museum voor Sierkunst, 
Antwerpen / Gent: 1993, p. 398. 

14 Zie hoofdstuk 4.7. 

15 De Zwitser Léo Marfurt volgde een basisopleiding bij een lokale drukker van Aarau, zijn 
geboortestad. Vervolgens trok hij naar de ‘Ecole des Arts et Métiers’ in Bazel. In 1915 werd 
Marfurt er aangesteld als assistent van de Gentenaar Jules de Praetere, die de leiding had 
over het reclameatelier. In 1921 vestigde Marfurt zich met zijn meester in Brussel en 
verhuisde een jaar later naar Antwerpen. In 1927 richtte hij het reclamebureau ‘Les 
Créations Publicitaires’ op. Zijn af�chekunst kreeg internationale erkenning en zijn oeuvre 
wordt doorgaans in verband gebracht met dat van de Franse af�chekunstenaar Adolphe 
Jean-Marie Mouron, alias Cassandre (1901–1968). Robert Lucas en Karl Scheerlinck, 
Antwerpen geplakt. Vooroorlogse Antwerpse af�chekunst, tent. cat., Archief en Museum 
voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen: 1993 p. 29-31; Pierre Baudson, L’art de l’af�che 
en Belgique (1900–1980), tent. cat., [Europalia, 80], Galerie CGER, Brussel: 1980, p. 12-14; 
Af�ches belges. Belgische af�ches, IBM Belgium, Brussel: s. d., p. 91-92; Marita Vermeulen 
en Peter Balcaen (eds.), Wie zoet is krijgt lekkers. Oude kinderboeken, nieuwe illustraties, 
Stadsbibliotheek, Antwerpen: 2002, p. 36-39. 
In 1924 gaf De Sikkel een Jubileumalbum van Stijn Streuvels uit waarvan de vignetten en 
kapitalen werden getekend door Leo Marfurt. Stijn Streuvels, Lenteleven, De Sikkel, 
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‘Vereeniging voor Reklamestudie’,16 de eerste beroepsvereniging van reclamemakers 

van België. Deze vereniging gaf het startsignaal voor de professionalisering van het vak, 

want nadat ze pas was opgericht, organiseerde ze in 1927 een grootschalige 

‘Internationale plakkaat-tentoonstelling’ in Antwerpen.17 Wat de professionalisering 

van de reclame in België betrof, trad men vooral in het spoor van Nederland. Dit land 

gold als voorganger en als gids. Machiel Wilmink (1894–1963), oprichter van de 

‘Vereniging voor Reclame’ in Nederland en redacteur van het vaktijdschrift De 

Reclame,18 werd daarom uitgenodigd als gastspreker op de lezingenreeks die gekoppeld 

was aan de ‘Internationale plakkaat-tentoonstelling’.19 

Alfons Marchant werd gezien als de Belgische tegenhanger van Wilmink omdat hij 

medeoprichter was van de ‘Vereeniging voor Reklamestudie’ en samen met de ‘reklame 

specialist’ Eugène Allard Meer en Beter had opgericht, een vaktijdschrift van eigen 

bodem. Hierin verscheen in de eerste jaargang (1927) een artikel over ‘De 

Reklameteekenaar Jos. Léonard’, die werd geprezen om zijn ‘grondige vakkennis’.20 

Hoewel Jos Léonard bij het verschijnen van dit artikel al geassocieerd was met de 

drukker Willy Godenne, werden er uitsluitend getekende reclameontwerpen getoond. 

In sommige gevallen ging het slechts om een fragment van een ontwerp en werd de 

typogra�e, die Godenne ermee in evenwicht bracht, volledig genegeerd. 

 Alfons Marchant was met zijn af�ches geen vernieuwer zoals Léo Marfurt. Toch 

drukte hij zijn stempel op de Belgische reclamekunst door als eerste een echt handboek 

                                                                                                                                               
Antwerpen: 1924. Marfurt was sindsdien bevriend met het bedrijf. Hij illustreerde en 
kalligrafeerde Bubstrata (1924) van Karel Van de Woestijne, illustreerde het kinderboek 
Van een beer die reizen wou (ca. 1925) van Jan Peeters en Aniota-Kifwebe (1924) van 
Joseph Maes. De Bock, Een uitgever herinnert zich, p. 36. 

16 Alfons Marchant was net als Jos Léonard betrokken bij de oprichting van de Kring 
Moderne Kunst in 1918 en was ook exposant op de eerste tentoonstelling van de Kring in 
1920.  

17 Dat de tentoonstelling internationaal was, blijkt uit de catalogus waarin naast Belgische 
af�ches ook werk was opgenomen uit Duitsland, Groot-Brittannië, Estland, Frankrijk, 
Nederland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Rusland, Spanje, 
Tsjechoslowakije, Zweden en Zwitserland, in totaal 527 catalogusnummers. Internationale 
plakkaat-tentoonstelling, tent.cat., Stad Antwerpen / Vereeniging voor Reklamestudie, 
Antwerpen: 1927. 

18 Machiel Milmink die een opleiding had gevolgd aan de Rotterdamse Academie voor 
Beeldende Kunsten, richtte een eigen bureau op en gaf les aan de School voor de Gra�sche 
Vakken in Utrecht. Samen met B. Knol stichtte hij in 1921 het tijdschrift De Reclame en in 
oktober 1923 richtten ze de ‘Vereniging voor Reclame’ op (later herdoopt tot ‘Genootschap 
voor Reclame’). Wilbert Schreurs, De geschiedenis van de reclame in Nederland, Het 
Spectrum, Utrecht: 2001, p. 62-63 en p. 72-73. 

19 Machiel Milmink sprak er over ‘Reclame-plakkaat of Kunst-plakkaat’ en aansluitend gaf 
Alfons Marchant een lezing gaf over de ‘Ekonomische en Opvoedkundige beteekenis van het 
Plakkaat’. Internationale plakkaat-tentoonstelling, tent.cat., p. 33. 

20 Eugeen Allard, ‘De Reklameteekenaar Jos. Léonard’, in: Meer en Beter. Tijdschrift over 
reclame, 1 (1927), nr. 7, p. 4-7. 
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voor de reclamemaker op de markt te brengen.21 Het boek Reclametechniek en 

gebruiksgra�ek had tot 1942 op zich laten wachten. In 1945 publiceerde Marc Caboni 

een gelijkaardig handboek in het Frans.22 In Reclametechniek en gebruiksgra�ek werd 

het oeuvre van het trio Marchant - Marfurt - Léonard nog steeds opgevoerd als 

normgevend voor het reclameontwerp.23  

1.2 Reclamekunst in het verlengde van de abstracte kunst 

Het reclametekenen was tegen het einde van de negentiende eeuw stilaan 

binnengedrongen in het domein van de beeldende kunst. De Belgische kunstscène had 

hierin zelfs het voortouw genomen. Sinds Toulouse-Lautrec en anderen hun af�ches 

hadden geëxposeerd bij Les XX in Brussel, was het af�cheontwerp als kunstgenre hier 

vlot geaccepteerd. Af�chetentoonstellingen trokken een groot publiek aan. De Belgische 

‘af�chomanen’ hadden zich verenigd in de ‘Société Belge des Af�chophiles’ en richtten 

hun eigen tijdschrift op: l’af�che artistique.24 Deze bloeiende Belgische af�chekunst 

kwam bruusk tot stilstand door de Eerste Wereldoorlog en bloeide slechts langzaam 

weer op vanaf de tweede helft van de jaren twintig. De meeste ontwerpen waren echter 

in een oubollig formalisme blijven hangen. Toen Edward Léonard in 1917 voorspelde 

dat de reclame het nieuwe werkterrein van kunstenaars zou worden, dan had hij de 

moderne avant-garde kunstenaar voor ogen en hij verengde de reclamekunst ook niet 

tot het af�che. Met de oprichting van zijn Studio Novio gaf Jos Léonard in zekere zin 

gehoor aan de oproep die zijn broer zeven jaar eerder had gedaan in Het Vlaamsche 

Nieuws.25 Voor hem was het puur functionele, het alledaagse van de ‘lage kunst’ perfect 

te verzoenen met het zuiver artistieke van de ‘hoge kunst’. Uit zijn folder blijkt dat hij 

geen onderscheid maakte tussen ‘verpakkingen’ of ‘etiketten’ enerzijds en ‘artistiek 

tekenwerk’ anderzijds (�guur 1.2). Deze spanning tussen hoog en laag was verwant aan 

die tussen autonoom en toegepast. Beide discussies liepen in elkaar over en het is dan 

ook moeilijk om ze in dit onderzoek strikt gescheiden te houden. 

                                                 
21 Alfons Marchant, Reclametechniek en gebruiksgra�ek, De Distel, Antwerpen: 1942.  

22 Marc Caboni, Petit dictionnaire illustré de la publicité, Caboni, Brussel: 1945. In 1950 
schreef Caboni een tweede handboek: Marc Caboni, Traité d’art publicitaire et des arts 
graphiques, Caboni, Brussel: 1950. 

23 Van Jos Léonard werden vier ontwerpen afgebeeld. Marchant, Reclametechniek en 
gebruiksgra�ek, p. 16: voorplat van een brochure voor Gevaert (A/007/010); p. 50: voorplat 
van een reclamefolder voor Etablissements Plantin (A/013/001/022); p. 56: een af�che voor 
De Beukelaer (niet opgenomen in de catalogus) en p. 72: een bladzijde uit een brochure voor 
Vanderborght Frères ‘L’Orient’ (A/002/008). 

24 Robert Lucas en Karl Scheerlinck, ‘Af�chekunst’, in: Openbaar kunstbezit in Vlaanderen, 
33 (1995), nr. 3, p. 99.  

25 Zie deel I, hoofdstuk 1.4. 
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Een tijdschrift dat zowel de vrije als de toegepaste, de hoge als de lage kunstuitingen 

omarmde, was het Brusselse 7 Arts, Hebdomadaire d’information et de critique.26 Het 

grote formaat (505 mm × 330 mm), in combinatie met de lage verkoopprijs (veertig 

centiemen) deed het magazine veeleer lijken op een krant, temeer daar het wekelijks 

verscheen om zo snel mogelijk te kunnen inspelen op de actualiteit. Tot en met het 

laatste nummer in 1929 streefde 7 Arts ernaar om de moderne kunst opnieuw te 

integreren in de moderne beschaving. 27 ‘L’art a quitté la vie’, blokletterde het eerste 

nummer van het tijdschrift en daarom wilde het focussen op architectuur en �lm. In 

tijden van wederopbouw en woningnood was de architectuur de belangrijkste–want 

noodzakelijkste–onder de toegepaste kunsten en de �lm diende dringend verdedigd te 

worden als nieuwe kunstuiting.28 

Ook de reclame kreeg ruimschoots aandacht als nieuwe kunstvorm en in 1925 

weidde 7 Arts er een volledig nummer aan.29 Zo bracht Pierre Flouquet verslag uit van 

een wetenschappelijke studie van de universiteit van Chicago waarin Walter D. Scott tot 

het besluit was gekomen dat de reclame tegelijk een wetenschap (psychologie) en een 

kunst was.30 Vooral dit laatste, de reclame als beeldende kunst, kwam uitvoerig ter 

sprake in het tijdschrift. Maurice Casteels, die in zijn befaamde artikelenreeks ‘Les Arts 

Industriels’ aandacht schonk aan alle eigentijdse niet-klassieke disciplines waarin de 

‘nieuwe kunstenaar’ een moderne esthetiek creëerde, voerde de gedrukte reclame op als 

het medium bij uitstek waarin de koorts van de moderne tijd zich kon manifesteren.31 

De wansmaak die overheerste in de reclame was volgens hem het gevolg van een 

misplaatste neerbuigende houding van kunstenaars tegenover dit medium.  

Marcel-Louis Baugniet (1896–1995) wilde aantonen dat het ook anders kon toen hij 

in 1923 artistiek directeur werd van de Brusselse reclamestudio Fulgura. Uit deze 

samenwerking zijn vooral af�ches voortgekomen, waarvan de bekendste een ontwerp is 

voor Philips (1924).32 Net als Jos Léonard was Marcel-Louis Baugniet een abstracte 

                                                 
26 Zie deel I, hoofdstuk 5.1, voetnoot 1. 

27 Van 22 december 1928 tot 4 mei 1929 leefde 7 Arts verder als de wekelijkse rubriek 
‘Courrier des arts nouveaux’ in het dagblad L’ Aurore. Het verscheen opnieuw kortstondig in 
1948. Anne Adriaens-Pannier, ‘Tijd- en strijdschriften van de avant-garde in België, 1917–
1929’, in: Avant-garde in België (1917–1929), tent. cat., Gemeentekrediet, Brussel: 1992, 
p. 211.  

28 De cinema werd beschouwd als zevende kunst. ‘Numéro programme. Objet, principes, 
tactique’, in: 7 Arts, 1 (1922), nr. 1, z.p.  

29 7 Arts, (1925, 27 december), nr. 11: ‘Numéro spécial consacré à la publicité’. 

30 Pierre Flouquet, ‘De la publicité’, in: 7 Arts, (1925), nr. 11 [27 december], z.p.  

31 Maurice Casteels, ‘Les Arts Industriels, la publicité’, Ibid. 1 (1922), nr. 18, z.p.  

32 Ben Durant, Serge Goyens de Heusch, Jean-Pierre Maury, Françoise Sa�n-Crahay e. a., 
Marcel-Louis Baugniet (Liège 1896–Bruxelles 1995). Dans le tourbillon des avant-gardes, 
tent. cat., Dexia / Musée d’art moderne et d’art contemporain de Liège, Brussel / Luik: 
2001, p. 60-65. 
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kunstenaar die zich in de loop van de jaren twintig had geheroriënteerd op de 

toegepaste kunsten, weliswaar hoofdzakelijk op de binnenhuiskunst, maar dus ook op 

reclame. In 7 Arts stelde Baugniet zijn samenwerking met Fulgura voor als een niet 

voor de hand liggende en nobele daad, want zette hij niet zijn talenten in om het niveau 

van de reclame in België op te tillen? ‘Depuis que je suis attaché aux ateliers Fulgura, 

j’ai fait tous mes efforts pour reveler l’art de la publicité en Belgique. La tache est 

dure.’33 Op typisch modernistische wijze trachtte Baugniet de zijnskenmerken van dit 

nieuwe medium te duiden en hij kwam tot de vaststelling dat het utilitaire centraal 

moest staan: ‘L’art d’une af�che consiste d’abord dans sa valeur publicitaire’ schreef 

hij.34 Een weinig verwonderlijk standpunt voor een medewerker van 7 Arts, een 

tijdschrift dat zich voorgenomen had te strijden om de kunst terug in het leven te 

zetten. De primaire functie van elke reclame was opvallen door originaliteit. De 

reclamekunstenaar mocht geen schrik hebben om origineel te zijn of te 

experimenteren.  

In Nederland doorliep Vilmos Huszár een gelijkaardige evolutie. Deze abstracte 

kunstenaar, die in 1922 in Antwerpen een lezing had gegeven over toegepaste 

kunsten,35 legde zich vanaf 1925 intensief toe op de reclame, een domein waarin hij een 

pioniersrol vervulde in Nederland.36 Onder de titel ‘De reclame als beeldende kunst’ 

publiceerde hij twee artikels in het internationale tijdschrift i 10. 37 Aan de hand van 

enkele concrete voorbeelden legde hij uit aan welke voorwaarden reclame moest 

voldoen om tot de beeldende kunst te kunnen gerekend worden. Vilmos Huszár legde 

de link met de architectuur–een toegepaste kunst waarmee het publiek beter vertrouwd 

was–en poneerde dat ook de reclame een discipline was waar het utilitaire en het 

‘scheppende’ elkaar ontmoeten. Het esthetische en het functionele konden onmogelijk 

van elkaar losgekoppeld worden. Ook hij was van oordeel dat de functie van de reclame 

er in de eerste plaats in bestond de aandacht te trekken, ‘een waar aanbieden op 

                                                 
33 Marcel Louis Baugniet, ‘Notre enquête sur la publicité. Réponse de M. Baugniet’, in: 7 
Arts, (1923), nr. 4 [1 november], z.p. 

34 Ibid., z.p. 

35 Zie deel I, hoofdstuk 5.3. 

36 Carel Blotkamp en Cees Hilhorst, ‘De dissidente kunstenaars: Bart Van der Leck, Vilmos 
Huszár, Georges Vantongerloo’, in: De vervolgjaren van De Stijl (1922–1932), Carel 
Blotkamp (ed.), L. J. Veen, Amsterdam / Antwerpen: 1996, p. 345. Het zwaartepunt van 
Huszárs ontwerpactiviteiten lag echter in de interieurkunst. Ibid., p. 337. 

37 Vilmos Huszár, ‘De reclame als beeldende kunst. Een inleidende beschouwing’, in: i 10. De 
internationale revue, 1 (1927), nr. 1-2, p. 49; Vilmos Huszár, ‘De reclame als beeldende 
kunst’, in: i 10. De internationale revue, 1 (1927), nr. 5, p. 161-163. 
Het tijdschrift i 10 werd in 1927 opgericht door de historicus en essayist Arthur Lehning 
(1900–2000) en bood een podium voor uiteenlopende moderne kunstbewegingen zoals De 
Stijl, das Bauhaus en Dada. László Moholy-Nagy werkte actief mee en drukte zijn stempel op 
dit internationale initiatief. Arthur Lehning, i 10, internationale revue (1927–1929), Van 
Gennep, Amsterdam: 1979 [fascimilé uitgave], z.p.  
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opvallende wijze’.38 Opvallen kon alleen door in te gaan tegen het verwachtingspatroon 

dat zich intussen al bij het publiek had geïnstalleerd en de reclame te verheffen tot het 

niveau van de beeldende kunst. Reclame kon kunst zijn, ‘voor zoover zij aan de eischen 

voldoet, die men aan een kunstwerk stelt’.39 

 
 
�guur 1.3 Vilmos Huszár, Beeldend-reclame-compositie, in: i 10, 1 (1927), nr. 12, p. 453. 

Hoewel Huszár sinds 1923 geen medewerker meer was van De Stijl, hanteerde hij in 

zijn artikel van 1927 nog steeds de visuele canon van de Nieuwe Beelding.40 In zijn 

opinie moest elke kunstenaar die een reclameontwerp maakte zich bewust zijn van de 

gegeven condities en dat was in de eerste plaats de tweedimensionale drager, hetzij 

papier hetzij een muur in de stad, waarop de compositie tot stand kwam. ‘Er zijn veel 

kunstenaars die reclame-‘platen’ geteekend hebben, maar die konden even goed als 

teekeningen op zich zelf beschouwd worden’, schreef Huszár, ‘de reclame vormde er 

geen geheel mee. Zooals de architect rekening moet houden met de ruimte (drie 

dimensionaal), zoo moet de reclamist rekening houden met de vlak-ruimte (twee 

dimensionaal), voor zoover hij op het vlak werkt. Ieder deel der vlakruimte moet hij in 

het geheel opnemen om tot een totaal-beelding te komen, dan pas kunnen wij spreken 

over Reclame als beeldende kunst’.41 De reclameontwerpen van Vilmos Huszár die in i 

10 werden gepubliceerd kregen dan ook titels als ‘Beeldende reclame’ of ‘Beeldend-

                                                 
38 Huszár, ‘De reclame als beeldende kunst. Een inleidende beschouwing’, p. 49. 

39 Huszár, ‘De reclame als beeldende kunst’, p. 161. 

40 Vilmos Huszár werd vanaf 1923 niet meer opgenomen in de lijst van ‘Principieele 
medewerkers aan De Stijl’, in: De Stijl, 7 (1928), nr. 79-84, p. 59-62. Toch werkte Vilmos 
Huszár in 1923 nog mee aan De Stijl en moet de de�nitieve breuk met Theo Van Doesburg 
gesitueerd worden in het voorjaar van 1923. Blotkamp en Hilhorst, ‘De dissidente 
kunstenaars: Bart Van der Leck, Vilmos Huszár, Georges Vantongerloo’, p. 332. 

41 Huszár, ‘De reclame als beeldende kunst. Een inleidende beschouwing’, p. 49. 
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reclame-compositie’ (�guur 1.3).42 Volgens Carel Blotkamp en Cees Hilhorst zou het in 

deze gevallen gaan om �ctieve opdrachten en deden de ontwerpen dienst als modellen 

voor reclame.43 

Het is interessant om aan de hand van deze parameters de reclamefolder van Studio 

Novio stilistisch te analyseren. Het voorplat van de folder (�guur 1.1) is een abstracte 

compositie in zwart en blauw, topzwaar door het zwarte vierkant dat aflopend werd 

gedrukt in de linkerbovenhoek. De compositie wordt in evenwicht gehouden door een 

stevige blok tekst in de rechterbenedenhoek, dat extra geaccentueerd wordt door twee 

aflopende zwarte lijnen. Zo ontstaat een strakke, asymmetrische compositie. Binnen de 

beperkingen van de zuivere geometrie, speelde Jos Léonard met ritmes en contrasten 

tussen zwaar en licht, vol en leeg, bedrukt en onbedrukt. De wijze waarop hij te werk 

ging verschilde nauwelijks van zijn werkwijze als abstracte kunstenaar. Het 

‘zebrapadmotief’ bijvoorbeeld, was geen nieuwe vondst maar kwam al vroeger voor in 

het abstracte werk van Jos Léonard (deel I, �guur 5.14). Ook in het plastische oeuvre 

van andere abstracte kunstenaars dook het motief veelvuldig op. Bij Josef Albers 

(1888–1976) was het een tijdlang zelfs het meest opvallende motief.44  

In de folder van Studio Novio slaagde Jos Léonard er dus in de abstracte vormentaal 

die hij zich had eigen gemaakt in de vroege jaren twintig te vertalen naar een ander 

medium. Hij verving de gouache door drukinkt en liet de getekende letters deel 

uitmaken van de abstracte compositie. Jos Léonard ontwierp hiermee een zogenaamd 

‘totaal-beeld’, precies zoals Vilmos Huszár had voorgeschreven.45 

Eenzelfde principe is werkzaam in de interieurontwerpen van Marcel-Louis 

Baugniet. Tenminste, dit liet de binnenhuiskunstenaar zelf uitschijnen in een 

advertentie voor ‘l’Intérieur moderne’ die hij plaatste in 7 Arts (�guur 1.4).46 Links was 

                                                 
42 Vilmos Huszár, ‘Beeldende reclame’ in: i 10, 1 (1927), nr. 10, p. 356; ‘Beeldend-reclame-
compositie’, 1 (1927), nr. 12, p. 453. 

43 Blotkamp en Hilhorst, ‘De dissidente kunstenaars: Bart Van der Leck, Vilmos Huszár, 
Georges Vantongerloo’, p. 345. 

44 In de periode 1925–1929 duikt een gelijkaardig streepjesmotief veelvuldig op in het 
oeuvre van Josef Albers. Josef Albers. Ein Retrospektive, tent. cat., DuMont Buchverlag / 
Solomon R. Guggenheim Museum / Staatliche Kunsthalle Baden / Bauhaus-Archiv, Keulen 
/ New York / Baden / Berlijn: 1988, p. 122-135. 

45 ‘Getekende letters’ slaat in deze studie op de volledig met de hand uitgetekende letters. In 
het typogra�sch jargon spreekt men ook van getekende letters, maar dan bedoelt men 
drukletters met een accent. Huib Van Krimpen en Rob van den Elzen, Gra�sch zakboek. 
Algemeen Verklarend woordenboek van hedendaagse begrippen uit de gra�sche 
communicatie: uitgeverij, redactie, vormgeving, prepress, drukkerij en afwerking, 
Cantecleer, De Bilt: 1995, nr. 882. 

46 De advertentie verscheen in: 7 Arts, 6 (1927), nr. 7. 
‘L’ Intérieur Moderne’ werd opgericht in 1927 en was een samenwerking tussen Marcel-
Louis Baugniet en de Nederlandse architect Ewaud Van Tonderen. Vanaf 1930 zette 
Baugniet het interieurbedrijf zelfstandig verder onder de naam ‘Baugniet et Cie’. Eric Pil, 
‘Biogra�e Marcel-Louis Baugniet’, in: Avant-garde in België (1917–1929), tent. cat., 
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een tekening te zien van een interieur en de tekening rechts toonde hetzelfde interieur 

‘en abstraction’: de abstracte compositie die als stramien had gediend voor het 

interieurontwerp. Deze advertentie had zowel een commerciële als een didactische 

bedoeling. Baugniet wilde niet alleen informeren over de interieurontwerpen die hij te 

koop aanbood, hij gaf het lezerspubliek van 7 Arts tevens een inkijk in zijn 

ontwerpmethode. Net als Vilmos Huszár wilde hij aantonen dat de abstracte kunst als 

uitgangspunt en richtsnoer kon dienen bij het ontwerpproces.  

 
�guur 1.4 Marcel-Louis Baugniet, advertentie voor ‘L’intérieur Moderne’, in: 7 Arts, 6 (1927), 
nr. 7. 

Wanneer men de folder van Studio Novio (�guur 1.1) en de abstracte compositie van 

Jos Léonard uit het Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen (deel I, �guur 5.14) 

naast elkaar legt, lijkt het ene moeiteloos uit het andere te zijn voortgevloeid. Het 

creatieve proces zit echter complexer in elkaar. Wat in de terugblik voor de hand ligt, 

had rijping en overgang nodig. Het was niet eenvoudig om los te komen van vertrouwde 

en geijkte schema’s en die bestonden volop in de drukkerswereld. Het was dus niet zo 

eenvoudig om een idioom uit de schilderkunst te transponeren naar een discipline met 

een heel andere voorgeschiedenis.  

Dat er ook andere en minder radicale manieren bestonden om de abstracte kunst 

binnen te loodsen in het medium van de drukkunst, bewijst de omslagillustratie die Jos 

Léonard in 1922 maakte voor het tijdschrift Vlaamsche Arbeid (�guur 1.5).47 Centraal 

op de omslag van alle nummers die verschenen tussen 1922 en 1930, prijkte een kleine 

abstracte tekening waarin men een verregaande stilering kan herkennen van de skyline 

van een grootstad tegenover een lage zon of maan. In zijn vrij werk had Jos Léonard 

wel meer van dit soort ‘architecturale composities’ gemaakt en voor Vlaamsche Arbeid 

                                                                                                                                               
Gemeentekrediet / Museum voor moderne kunst Brussel / Koninklijk museum voor schone 
kunsten Antwerpen, Brussel: 1992.  

47 Een proefdruk van het vignet voor Vlaamsche Arbeid is opgenomen in de catalogus: 
A/141/001. 
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zette hij gewoon een variante van dit type om in een lijntekening.48 De tekening met 

bescheiden afmetingen werd ingepast in de traditionele axiale opmaak van het zetwerk, 

als was het een vignet, een traditioneel drukkersornament. Dit is zowat het 

tegenovergestelde van wat Vilmos Huszár verstond onder de reclametekening als 

‘totaal-beeld’.  

 
 
�guur 1.5 Vlaamsche Arbeid, 12 [1922] -20 [1930] (C/VlaamscheArbeid/2): 
omslagillustratie. 

De manier waarop Jos Léonard twee jaar later de folder voor Studio Novio ontwierp 

(�guur 1.1), was van een totaal andere orde. Wat gangbaar was in de traditionele 

drukkunst, ook in het toenmalige reclamedrukwerk, werd in dit ontwerp met voeten 

getreden. Om te beginnen ontsnapte Jos Léonard aan de voor de handliggende formule 

waarbij de producten zo realistisch mogelijk werden afgebeeld. Tegen deze manier van 

werken zette ook Vilmos Huszár zich af. Hij schreef: ‘Niet de afbeelding, maar de 

                                                 
48 Eric Pil nam twee ‘Architecturale composities’ op in de tentoonstelling: Jean F. Buyck, 
Eric Pil en Greta Van Broeckhoven, Jos Leonard (1892–1957), de moderne jaren, tent. cat., 
ICC / KMSK, Antwerpen: 1991, cat. nr. 111 en 112. 
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uitbeelding van iets bepaalt de aesthetische waarde van de reclame [originele 

cursivering]’.49  

Ook louter compositorisch week het voorplat van de Novio folder af van wat 

gebruikelijk was. Met een asymmetrische compositie, zo geliefd bij modernistische 

beeldende kunstenaars en architecten, kwam Jos Léonard minstens zo verassend en 

vernieuwend uit de hoek in zijn nieuw vakgebied als toen hij zijn eerste abstracte 

schilderijen exposeerde. Ten slotte kan men ook van de aflopende kleurvlakken 

linksboven en rechtsonder vermoeden dat ze ‘geïmporteerd’ werden vanuit de abstracte 

schilderspraktijk. Piet Mondriaan, die in zijn doeken wilde loskomen van de derde 

dimensie, bezon zich onder andere over de impact van het inlijsten. Naar eigen zeggen 

zou hij de eerste geweest zijn die werkte met een lijstje smaller dan de diepte van het 

doek zodat het leek alsof de lijst wegzonk in de achtergrond. Zo kon het abstracte 

schilderij, geschilderd van rand tot rand, de toeschouwer doen vergeten dat het wel 

degelijk om een object ging met een volume.50 Wanneer Jos Léonard de kleurvlakken 

liet aflopen, deed hij in zekere zin hetzelfde: de traditionele lijst in de vorm van 

onbedrukte randen (marges) werden weggelaten. 

Slaat men echter de folder open, dan valt meteen een hemelsbreed verschil op tussen 

het voorplat en het binnenwerk (�guur 1.2). Enkel het ‘zebrapadmotief’ en de 

rechthoeken in zwart en blauw links en rechts onderaan verwijzen naar het ontwerp op 

het voorplat. Verder was de lay-out van het binnenwerk vrij traditioneel en 

conformistisch. De centrale vouw doet dienst als as van symmetrie waarrond zowel het 

tekstblok als de abstracte tekening van Jos Léonard georganiseerd werden. De lijnen en 

balken–weliswaar aflopend gedrukt–geven veeleer de indruk het tekstblok op een 

klassieke manier in te lijsten. De traditie van de drukkunst werd met andere woorden 

niet fundamenteel in vraag gesteld. Zolang Jos Léonard controle had over het 

reclameontwerp, en het dus ging om een volledig getekende compositie, inclusief de 

letters, kon er sprake zijn van enige vernieuwing. Maar van zodra hij verplicht was met 

een drukker samen te werken, verviel hij in de ‘banale schema’s’ waarvoor zijn broer in 

1917 had gewaarschuwd.51  

Met zijn vroege reclameontwerpen was Jos Léonard tot op zekere hoogte wel 

vormbevrijdend, maar ondanks het feit dat hij een nieuw vormenvocabularium in het 

reclamedrukwerk introduceerde, leidde dit vooralsnog niet tot een breuk met de 

traditie, zoals in de beeldende kunst. In die zin is het dan ook correct om het besproken 

reclameontwerp voor Studio Novio eerder in verband te brengen met Art Deco dan met 

                                                 
49 Huszár, ‘De reclame als beeldende kunst. Een inleidende beschouwing’, p. 49. 

50 Dee Reynolds, Symbolist Aesthetics and Early Abstract Art. Sites of Imaginary Space, 
[Cambridge Studies in French, 51], Cambridge University Press, Cambridge: 2005, p. 158. 

51 Edward Edward Léonard, ‘Nog iets over Drukkunst’, in: Het Vlaamsche Nieuws, 1917, [22 
september]. 
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de Nieuwe Beelding.52 De Art Deco was een moderne stijl die puur vormelijk wel 

vernieuwend was en esthetisch wilde behagen, maar die de traditie van de negentiende 

eeuw niet helemaal losliet.53  

 
�guur 1.6 Folder Studio Novio, 1924–1926, 73 × 112 (A/001/023).  

Jos Léonard maakte tijdens de beginjaren van Novio nog andere folders waarmee hij 

zijn studio presenteerde. �guur 1.6 toont een folder waarvan de abstracte compositie 

van het voorplat nog sterker en directer verwijst naar de Franse Art Deco stijl. In dit 

ontwerp kreeg het wit een minder prominente plaats toebedeeld. Nagenoeg het 

volledige compositieveld werd ‘opgevuld’ met gekleurde geometrische vlakken. De 

massieve compositie werd wat luchtiger gemaakt door de uitgesneden kapitalen en het 

bekende zigzag patroon.  

Ook in dit ontwerp is er een grote discrepantie tussen de moderne abstracte tekening 

op het voorplat en de routineuze typogra�e van het binnenwerk (�guur 1.7). Van enig 

teamwerk met de zetter of de drukker was opnieuw geen sprake: tekenaar en drukker 

werkten naast elkaar en hun ontwerpen werden op geen enkele manier op elkaar 

afgestemd. Willy Godenne leek deze gang van zaken post factum te veroordelen en 

noteerde ook op dit ontwerp ‘ceci pas à Godenne. fait à Bruges avant connexion avec 

Godenne’.  

                                                 
52 Art Deco werd ook in België omstreeks het midden van de jaren twintig de overheersende 
stijl in de toegepaste kunsten. De term Art Deco werd afgeleid van de naam van de 
tentoonstelling ‘Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes’ die 
liep in Parijs in 1925. De gra�sche kunsten werden verdeeld over twee categorieën: ‘Les  
Arts du Livre’ en ‘L’ Art de la Publicité’. De reclame werd volop geaccepteerd als 
kunstdiscipline. Jeremy Aynsley, ‘Art Deco Graphic Design and Typography’, in: Art deco 
1910–1939, Charlotte Benton, Tim Benton en Ghislaine Wood (eds.), V and A publ., 
London: 2003, p. 297. 

53 Jos Vandenbreeden, ‘Art déco’, in: Art nouveau, art deco en modernisme, Françoise 
Aubry, Françoise Vanlaethem en Jos Vandenbreeden (eds.), [Architectuur in België], 
Lannoo, Tielt: 2006, p. 206-301.  
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Hoewel Jos Léonard zich slechts heel uitzonderlijk bezighield met af�ches, is het 

frappant hoe hij zijn eerste reclameontwerpen voor folders of kaarten opvatte als waren 

het kleine af�ches.54 Doorgaans beperkte hij zich tot één getekend beeld waarin de 

(summiere) belettering werd opgenomen. Hij ontfermde zich met andere woorden 

enkel over het ‘smoutwerk’ dat hij doorgaans strikt gescheiden hield van de 

zogenaamde ‘broodtekst’.55 In die zin is het juist als Jos Léonard in deze vroege periode 

gesitueerd wordt in de context van af�chekunstenaars als Alfons Marchant en Leo 

Marfurt.  

 
 
�guur 1.7 Folder Studio Novio, 1924–1926, 73 × 224 (A/001/023): binnenwerk. 
(Exemplaar bewaard in BUMP, Namen).  

1.3 ‘Geteekende reclamen spreken, dus laat uwe reclamen teekenen’  

Net als bij de meeste van zijn collega’s in binnen- en buitenland, maakte Jos Léonard 

voor zijn eerste reclameopdrachten geen gebruik van typogra�e. Dit was de enige 

haalbare kaart om een ontwerp te maken waarin woord en beeld op elkaar konden 

afgestemd worden. Zowel het beeld als het woord werden dus integraal getekend. 

Hoewel dit in principe een ernstige handicap was, slaagden heel wat ontwerpers er in 

om deze beperking om te zetten in een positieve kwaliteit, een troef die kon uitgespeeld 

worden.  

De reclameslogan van het Antwerpse bedrijf ‘Labor’ was heel direct en expliciet: 

‘Reclamen moeten spreken; Geteekende reclamen spreken, dus laat uwe reclamen 

                                                 
54 In de catalogus zijn slechts 5 af�cheontwerpen opgenomen: de af�che voor de 
tentoonstelling Jos Léonard. Gra�eker in 1942 (A/000/013); een af�che voor de 
presentatie van het lettertype Atlas door Etablissements Plantin in 1933 (A/013/013/002); 
twee af�ches voor ‘deuxième semaine internationale du �lm touristique’ van 1952 
(A/203/001-2) en een af�che voor Het Binnenhuis (A/018/002) van 1925 waarvan enkel 
een foto werd bewaard in het Antwerpse Prentenkabinet.  

55 De smoutletter is een ouderwetse term voor sierletter of fantasieletter. De term wordt 
gebruikt voor letters die, in tegenstelling tot boekletters (of broodletters), gebruikt worden 
voor zetwerk dat niet uit doorlopende regels van eenzelfde lettertype bestaat. Van Krimpen 
en Van den Elzen, Gra�sch zakboek, nr. 1463. 
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teekenen’ (�guur 1.8). Jos Léonard stond blijkbaar zelf volledig achter dit ontwerp want 

hij liet het Jozef Peeters opnemen in zijn artikel over ‘Konstruktieve Graphiek’ in Het 

Overzicht.56 Dankzij deze publicatie is het bovendien mogelijk om dit ongedateerde 

ontwerp uit het Prentenkabinet van Antwerpen te dateren vòòr oktober 1923. Het gaat 

met andere woorden om een van de vroegste reclameontwerpen van Jos Léonard. Men 

zou zelfs kunnen veronderstellen dat ‘Labor’ geen opdrachtgever was, maar wel de 

naam van het eerste reclamebedrijf van Jos Léonard dat op een of andere manier in de 

vergetelheid is geraakt. Deze hypothese kan echter moeilijk hard gemaakt worden. 

Bovendien klopt het adres van ‘Labor’ niet met dat van Jos Léonard op dat ogenblik. 

 
 
�guur 1.8 Reclamekaart voor Labor, voor oktober 1923, 210 × 298 (A/142/001). 

                                                 
56 In het artikel van Jozef Peeters werd het ontwerp ‘omzendkaart’ genoemd. Jozef Peeters, 
‘Konstruktieve Graphiek’, in: Het Overzicht, II (1923), nr. 18-19, p. 112. 
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Wat er ook van zij, de reclameslogan van ‘Labor’ vat samen waar Jos Léonard als 

beginnende reclameontwerper voor stond. Het geloof in de directheid en de kracht van 

het getekende beeld spreekt uit zowat al zijn eerste reclameontwerpen, hoe groot de 

onderlinge stijlverschillen soms ook waren.  

Maar wie waren de eerste opdrachtgevers van Jos Léonard en zijn Studio Novio? In 

het onderzoek naar de eerste reclameontwerpen van Jos Léonard in de beginjaren van 

Studio Novio blijkt de hierboven besproken folder (�guur 1.1 en 1.2) niet alleen een 

interessante monumentale bron maar tevens een belangrijk archiefstuk. Onder de 

rubriek ‘enkele referenties’ staan namelijk ook de belangrijkste opdrachtgevers uit de 

beginjaren van Studio Novio vermeld. In de Naamse en Antwerpse collecties konden 

ontwerpen teruggevonden worden voor vier van de zeven vermelde bedrijfsnamen: 

‘Gevaert Photo Producten’, ‘constructie-werkhuizen Sabbe & Steenbrugge’, 

‘Meubelfabriek Het Binnenhuis’ en ‘Automobielen Studebaker’.57 De samenwerking met 

de �rma Gevaert ging terug tot in 1919.58 Voor Het Binnenhuis werden slechts drie 

ontwerpen bewaard en voor ‘Studebaker’ twee. 

Afgaande op de vijfenveertig bewaarde ontwerpen voor ‘Sabbe en Steenbrugge’, was 

dit bedrijf uit Roeselare zonder twijfel een van zijn belangrijkste opdrachtgevers. Tot in 

1930–Jos Léonard had toen al lang West-Vlaanderen verlaten–bleef hij opdrachten 

ontvangen van deze �rma. SAST was een internationaal bedrijf met �lialen in Parijs, 

Londen en Shef�eld. Het was dus echt wel een grote klant. Maar SAST betekende voor 

Léonard veel meer dan dat. Het was het bedrijf dat hem �naal over de streep had 

getrokken om zijn kunstenaarsbestaan in Antwerpen op te geven en zich de�nitief te 

vestigen als reclamevormgever. 

Leonards verhuis naar Roeselare betekende daarom een scharniermoment in zijn 

leven en loopbaan. De carrièrewissel was geen daad van plots opportunisme maar de 

logische conclusie na een lang rijpingsproces. Het is natuurlijk mogelijk dat betere 

�nanciële vooruitzichten hem daarbij het nodige duwtje in de rug hebben gegeven, 

doch het was zeker niet het enige noch het echte motief om te verhuizen, zoals sommige 

vroegere vrienden durfden beweren.59  

                                                 
57 In de catalogus kregen deze opdrachtgevers respectievelijk het nummer 007, 003, 108 en 
107 (zie bijlage 4: lijst opdrachtgevers). 

58 Greta Van Broeckhoven schreef dit op basis van briefwisseling die in 1992 in het bezit was 
van de privé-verzamelaar Frits De Wit. Greta Van Broeckhoven, ‘Jos Léonard typograaf’, in: 
Jos Léonard (1892–1957), de moderne jaren, tent. cat., Jean F. Buyck (ed.), Koninklijk 
museum voor schone kunsten, Antwerpen: 1991, p. 6. 
Sinds 1915 was Edward Léonard werkzaam bij de �rma Gevaert in Mortsel als hoofd van de 
reclameafdeling. Mortsel, Lieven Gevaertarchief / Historisch Archief Agfa-Gevaert n.v., 
personeelsdossier Edward Léonard. 
De �rma Gevaert was bovendien gevestigd in dezelfde straat als het ouderlijke huis van de 
broers Léonard, dus men kan aannemen dat Gevaert inderdaad één van de eerste 
opdrachtgevers was van Jos Léonard. Zie ook deel I, hoofdstuk 1. 3. 

59 Zie deel I, hoofdstuk 1.7. 



1. De vroegste reclameontwerpen van Jos Léonard en de beginjaren van Studio Novio /  194 

 

Léonard kreeg bij SAST niet alleen de kans om zijn talenten in dienst te stellen van 

het betere reclamewerk, hij moet ook gefascineerd zijn geweest door de producten zelf 

die hij moest aanprijzen. Deze machines waren niet alleen belangrijke schakels in de 

groeiende economie van een industriële maatschappij, het waren ook mechanische 

objecten die refereerden aan een nieuwe esthetische orde. De stoommachines en 

‘locomobielen’ die men er produceerde waren ingenieuze creaties, gekenmerkt door 

orde en precisie. Ze hadden precies die uitstraling die een jonge adept van het 

futurisme en het constructivisme kon bekoren. De machine-esthetiek kwam trouwens 

geregeld aan bod in de Belgische kunsttijdschriften. In 7 Arts bijvoorbeeld reflecteerde 

Baugniet over de rationele en logische vormgeving van de moderne machines en 

locomotieven en hij bewonderde de onbetwistbare schoonheid die hieruit voortkwam.60  

Het engagement van Jos Léonard voor kwaliteitsvollere reclame ging dus hand in 

hand met zijn enthousiasme voor moderne, vooruitstrevende handelswaar. Volgens 

Eugène Allard was Jos Léonard daarom een ‘modern kunstenaar in de goede beteekenis 

van het woord’ want hij leverde kunst voor het ‘praktische leven’ en vervulde ‘aldus een 

ekonomische rol’.61 Met deze houding sloot Jos Léonard zich aan bij een internationale 

groep van moderne ontwerpers die het medium reclame benutten om enerzijds hun 

nieuwe vormentaal te verspreiden en anderzijds de producten te promoten die de 

vooruitgang bevorderden. Het bedrieglijke en gulzige imago van de reclame dateert pas 

van na de Tweede Wereldoorlog, toen de consumptiemaatschappij tot ontwikkeling 

kwam. Tijdens het interbellum werd reclame in de eerste plaats gekoppeld aan het 

moderne vooruitgangsoptimisme.62 

De eerste ontwerpen die Jos Léonard maakte voor SAST waren conventioneel en 

vernieuwend tegelijk. Doorgaans maakte Jos Léonard heel statige composities waarin 

alles muurvast lijkt te zitten in een symmetrische organisatie met centraal in beeld, een 

vrij gedetailleerde afbeelding van de locomobielen. Veel avant-garde kunstenaars die 

zich hadden geheroriënteerd op de reclame legden heel nadrukkelijk de klemtoon op 

het object en brachten het bij voorkeur prominent en groot in beeld. Zo gaven zij 

uitdrukking aan hun overtuiging dat het ging om essentiële objecten die de 

samenleving ten goede kwamen. Voor deze beginnende reclameontwerpers was het een 

                                                 
60 Marcel Louis Baugniet, ‘Le Beau? L’Utile?’, in: 7 Arts, 2 (1924), nr. 20 [20 februari], z.p. 

61 Allard, ‘De Reklameteekenaar Jos. Léonard’, p. 4. 

62 Steven Heller beweerde dat de moderne kunstenaars niet alleen op zoek gingen om hun 
rol in de maatschappij te herde�niëren, zij zagen de reclame als een medium dat rijp was om 
hervormd te worden en bovendien beschouwden ze het als een platform waarop hun nieuwe 
vormentaal kon paraderen naast de producten die verkocht werden. Steven Heller, 
‘Advertising: Mother of Graphic Design’, in: Looking Closer 2. Critical Writings on Graphic 
Design, Michael Bierut, William Drenttel, Steven Heller en DK Holland (eds.), Allworth, 
New York: 1997 [Eye, nr. 17, 1995], p. 113. 
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moeilijke evenwichtsoefening om het object zo ‘essentieel’ mogelijk voor te stellen 

zonder te vervallen in een traditionele en voorspelbare voorstelling.63  

De advertentie (�guur 1.9) is representatief voor de eerste reclameopdrachten voor 

SAST. Eenvoudige geometrische patronen dienden als achtergrond of als omlijsting van 

het geheel. Deze robuuste no-nonsense aanpak was in overeenstemming met de 

zwaargewichten waar reclame voor gemaakt werd. Opmerkelijk was dat alles getekend 

werd; zowel de locomobielen, de in elkaar gepaste vierkanten in de achtergrond, de ruit 

op de voorgrond als de tekst. Tekst en beeld werden met andere woorden uitgevoerd in 

dezelfde techniek en dat geeft de vroege ontwerpen van Jos Léonard een visuele 

homogeniteit die uitzonderlijk was in het toenmalige reclamelandschap.  

 
 
�guur 1.9 Advertentie voor Sabbe en Steenbrugge, 1922, 268 × 205 (A/003/017). 

Dit bijzonder ‘leesbaar’ compositieschema doet denken aan sommige af�ches van de 

constructivistische schilder Alexander Rodchenko en dichter Vladimir Mayakovski 

(1893–1930) (�guur 1.10). Voor deze zelfverklaarde reclamespecialisten was reclame 

een vorm van propaganda en kreeg dus een politieke lading, zoals nagenoeg alles in de 

jonge Sovjet-Unie. Deze constructivisten gebruikten het reclameaf�che, dat intussen 

                                                 
63 Ellen Lupton, ‘Selling an idea’, in: Graphic Design in the Mechanical Age. Selections from 
the Merill C. Berman Collection, Yale University Press, New Haven / Londen: 1998, 
p. 99-100. 
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uitgegroeid was tot een belangrijk massamedium, om op revolutionaire wijze koopwaar 

te adverteren en op die manier de communistische staat mee te helpen opbouwen.  

Met uitzondering van de kleine stempel onderaan, ontwierp Rodchenko zijn af�ches 

volledig manueel. Het hele ontwerp, de robuuste cyrillische belettering inbegrepen, 

werd geschilderd om er nadien fotogra�sche opnamen van te maken. Zo kon het–door 

tussenkomst van gespecialiseerde lithografen uiteraard–met kleurenlithogra�e 

gereproduceerd worden.64  

  
 
�guur 1.10 Alexandr Rodchenko en Vladimir Mayakovski, maquette voor af�che voor 
Mossel'prom, 1923. 
�guur 1.11 Alexandr Rodchenko, Dobrolet Af�che, 1923. 

Lithogra�e of vlakdruk, het meest toegepaste drukprocédé voor af�ches, komt 

nauwelijks voor in het gra�sche oeuvre van Jos Léonard.65 Dit kan wellicht verklaard 

worden door het feit dat Léonard niet met grote formaten werkte en zich vooral 

toelegde op gelegenheidsdrukwerk.66 De druktechniek waar hij zijn leven lang gebruik 

van maakte was de hoogdruk, ook boekdruk genoemd.67  

De teksten waarmee het duo Rodchenko-Mayakovski reclame maakte waren heel 

direct en vrij fantasieloos. Zo luidde de slogan op het af�che voor de 

staatsluchtvaartmaatschappij Dobrolet: ‘iedereen … iedereen … iedereen … die geen 

                                                 
64 Ellen Lupton, ‘Design and production’, in: Graphic Design in the Mechanical Age. 
Selections from the Merill C. Berman Collection, Deborah Rothschild, Ellen Lupton en 
Goldstein Darra (eds.), Yale University Press, New Haven / Londen: 1998, p. 69. 

65 Het ging daarbij steeds om een beeld dat apart werd gedrukt (kleurenlithogra�e in drie 
kleurgangen) en nadien gekleefd. Zie bijvoorbeeld A/002/009. 

66 Hiermee wordt klein drukwerk bedoeld (ten opzichte van de platte tekst), doorgaans met 
een efemeer karakter. Elly Cockx-Indestege, Georges Colin en Fernand Baudin, Fernand 
Baudin. Typograaf. Bibliogra�e van zijn geschriften. Inventaris van het typogra�sch 
oeuvre, De Buitenkant, Amsterdam: 2002, p. 178. 

67 Karel F. Treebus, Vormwijzer, een gids bij het vormgeven en produceren van drukwerk, 
SDU, ‘s-Gravenhage: 1996, p. 1253-155. 
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aandeelhouder is van Dobrolet, is geen burger van de USSR’ (�guur 1.11).68 Deze slogan 

van Mayakovski is bijzonder wervend en dwingend, op het agressieve af. Rodchenko 

sloot aan bij deze stijl met een zwaar uitroepteken en een grote pijl. Voor dit ontwerp 

beperkte hij zich tot twee kleuren, zwart en groen, wat het drukproces aanzienlijk 

vereenvoudigde maar bovenal goedkoper maakte. Op die manier konden nog meer 

mensen bereikt worden met hun ‘productenpropaganda’. 

 
 
�guur 1.12 Postkaart Sabbe en Steenbrugge, 1921, 140 × 94 (A/003/005). 

Hoewel men in het kapitalistische westen een totaal andere aanpak zou verwachten, 

vindt men ook bij Jos Léonard sommige van deze technieken terug. Voor SAST maakte 

hij bijvoorbeeld een postkaartontwerp waarin de enige kleur, het primaire rood, werd 

voorbehouden voor een grote pijl die het hele ontwerp domineert (�guur 1.12). Of 

Léonard ook de copywriter was van de reclameontwerpen die hij maakte voor SAST, is 

niet bekend, maar doorgaans werd de boodschap beperkt tot het hoogstnoodzakelijke. 

Jos Léonard hield het bij een pure en duidelijke informatieoverdracht in de geest van 

de Russische constructivisten. De stijl van deze postkaart kon dan ook de redactie van 

                                                 
68 Vertaald uit het Russisch naar het Engels in: Magdalena Dabrowski, Leah Dickerman en 
Peter Galassi, Aleksandr Rodchenko, tent. cat., The Museum of Modern Art, New York: 
1998, p. 186. 
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het constructivistische tijdschrift De Driehoek bekoren, die het ontwerp publiceerde in 

het vijfde nummer (1924).69  

Men kan aannemen dat de verantwoordelijken van de �rma SAST zich tot Léonard 

hadden gewend omdat ze zich op hun beurt erg aangetrokken voelden tot deze 

constructivistische aanpak en in deze misschien zelfs vragende partij waren. Anderzijds 

stemde Léonard ongetwijfeld zijn tekenstijl af op het product waar hij reclame voor 

ontwierp. Daardoor straalt bijvoorbeeld een reclameontwerp voor Confections 

Scherpenseel (�guur 1.13) ook een totaal andere sfeer uit. Jos Léonard onderstreepte in 

deze advertentie eerder het modieuze en het luxueuze dan het moderne en het 

onontbeerlijke. In deze context waren andere ontwerpmodellen toonaangevend. Hier 

tekende Jos Léonard elegante en gestileerde dames�guren ‘à la garçonne’ die lijken te 

poseren tegenover een gebroken winkelraam. Dit vreemde contrast tussen de 

realistisch uitgewerkte modebewuste dames op het voorplan en de grote 

gefragmenteerde vlakken die refereren aan het futurisme en het kubisme op de 

achtergrond, zijn sterk verwant aan de publiciteitsontwerpen die René Magritte (1898–

1967) maakte voor Maison de Couture Norine, in de periode van 1924 tot 1926.70  

 
 
�guur 1.13 Advertentie Confections Scherpenseel, 1924–1926, 92 × 117 (A/192/001). 

                                                 
69 Jos Léonard, ‘2 plakbrieven door Jos Léonard’, in: De Driehoek, 1 (1925), nr. 5, z.p. 

70 Het gaat om een reeks van 14 gouaches, ontwerpen voor advertenties voor Norine. Carine 
Fol, ‘A propos des activités publicitaires de René Magritte’, in: René Magritte (1898–1967), 
tent. cat., Gisèle Ollinger-Zinque en Frederik Leen (eds.), Ludion / Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten, Gent / Brussel: 1998, cat. nr. 241-254  
‘Norine’ werd genoemd naar de eigenares Honorine De Schrijver. Zij was de echtgenote van 
Paul-Gustave Van Hecke, die Magritte onder contract nam in de galerie Centaure vanaf 
1926. Carine Fol, ‘A propos des activités publicitaires de René Magritte’, p. 308-309. 
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1.4 Over getekende letters 

Toen Jos Léonard nog niet samenwerkte met Willy Godenne, bleef hij verstoken van 

rechtstreekse toegang tot de typogra�e. De letters en cijfers die voorkomen op zijn 

vroegste reclameontwerpen zijn ofwel getekend ofwel gezet in een drukkerij waar men 

liever geen pottenkijkers had.  

Tussen getekende letters en typogra�sche letters bestond en bestaat nog steeds een 

wereld van verschil. De Nederlandse letterontwerper Fred Smeijers (°1961) maakte een 

rudimentaire letterclassi�catie die uitgaat van de productiewijze van letters. Hij 

onderscheidde de geschreven letters van de getekende en de typogra�sche. Het 

onderscheid dat de auteur maakte tussen de twee laatste categorieën kan verhelderend 

zijn bij de analyse van de vroege reclameontwerpen van Jos Léonard. Bij de 

typogra�sche letter wordt het letterbeeld volledig mechanisch gereproduceerd: zowel 

de vorm van de afzonderlijke letter als de spatiëring is geprefabriceerd. Bij de 

getekende letters worden enkel de vormen van de letters vooraf vastgelegd en gebeurt 

de spatiëring (tussen de letters, de woorden en eventueel de regels) manueel. 71  

Marcel-Louis Baugniet, die de reclamekunst verengde tot enkel het af�cheontwerp, 

bracht dit wezenlijke verschil tussen typogra�e en getekende letters ter sprake in een 

tekst over reclame.72 De meeste Belgische (en Franse) af�ches waren volgens hem 

blijven hangen in de typisch negentiende-eeuwse traditie van typogra�sche af�ches.73 

Een geslaagde af�che bestond volgens hem uit tekst én beeld. Het probleem in België 

(en in Frankrijk) was echter dat de af�chekunstenaars de belettering doorgaans 

overlieten aan ‘onwetende arbeiders’. Volgens Baugniet nam de Belgische af�chemaker 

zelden of nooit het beeld en de tekst samen voor zijn rekening. Dit zorgde 

vanzelfsprekend voor een onevenwicht. ‘La plupart des af�ches sont faites en deux fois’ 

schreef Baugniet: ‘l’un compose le dessin, l’image; l’autre le texte, et cela forme un 

déséquilibre parfait! Il y a des pays, comme la Hollande, la Tchécoslovaquie, 

l’Allemagne surtout, où les artistes ne croient pas déchoir en dessinant eux-mêmes le 

texte de leurs af�ches’.74 In Tsjechoslowakije en Duitsland bestond inderdaad een 

                                                 
71 Smeijers sprak over ‘written letters’, ‘lettered letters’ of ‘drawn letters’ en ‘typographic 
letters’. Fred Smeijers en Robin Kinross, Counterpunch. Making type in the sixteenth 
century. Designing typeface now, Hyphen Press, Londen: 1996, p. 19-23. 

72 Baugniet, ‘Notre enquête sur la publicité. Réponse de M. Baugniet’, z.p.  

73 Enkele typische voorbeelden van de typogra�sche af�che zijn te vinden in: Robert Lucas 
en Karl Scheerlinck, Antwerpen geplakt. Vooroorlogse Antwerpse af�chekunst, tent. cat., 
cat. nrs. 2, 3, 7a, 7b, 14, 15 en 16.  
Ook het gedicht ‘Voor Godsdienst Vorst en Staat’ van Paul Van Ostaijen in Bezette Stad geeft 
een goed beeld van hoe die typogra�sche af�ches er uit zagen. 

74 Baugniet, ‘Notre enquête sur la publicité. Réponse de M. Baugniet’, z.p. 
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levendige moderne stroming in de af�chekunst, bijvoorbeeld de Plakatstil.75 In België 

daarentegen schrokken kunstenaars er nog te veel voor terug om zelf hun letters te 

tekenen. Heel onterecht vond Baugniet, want de getekende letter was niet alleen een 

bijzonder ef�ciënt ingrediënt gebleken in de reclame, hij was bovendien heel 

hanteerbaar en manipuleerbaar.  

Wat Marcel-Louis Baugniet eenvoudigweg reclame noemde, had Jozef Peeters 

omschreven als ‘konstruktieve graphiek’. Maar Peeters beperkte zich niet tot het af�che 

alleen. In zijn artikel in Het Overzicht kwam ook efemeer drukwerk aan bod, zoals ex 

librissen, aankondigingen, reclamekaarten, lidkaarten, enzovoort.76 Toch zat hij op 

dezelfde golflengte als Baugniet wat zijn visie op de getekende letters betrof. De 

constructivistische gra�sche kunstenaar had geen boodschap aan typogra�e, beweerde 

Peeters. Omdat zowel de vormen als de restvormen al in een vroeger stadium werden 

vastgelegd door een (anonieme) letterontwerper, ontstonden er bij de toepassing van 

de typogra�sche letter ‘toevalligheden van massavulling’ waar de ‘konstruktieve 

graphieker’ geen vat op had. De verhouding tussen zwart en wit, die cruciaal was in de 

‘konstruktieve graphiek’, wilde Jozef Peeters in geen geval overlaten aan het toeval en 

schreef: ‘Geene typeletter [lettertype], ze weze nog zoo prachtig gevormd, zal verhelpen 

dat eene gedrukte bladzijde toevalligheden van massavulling aanbiedt, die 

onharmonisch zijn tegenover het blad, dat eene harmonie van zwart-wit moet wezen.’77 

Jozef Peeters bekeek de wereld van de letters echt als een buitenstaander, als een 

beeldende kunstenaar die de letter beschouwde als een plastische vorm waar prachtige 

abstracte composities mee konden gemaakt worden. Want het moet gezegd dat voor 

iemand die vertrouwd is met de typogra�e en de eigenschappen van de verschillende 

lettertypes, er zelden ‘toevalligheden van massavulling’ ontstaan.  

In 1942 hield Alfons Marchant nog steeds vast aan de opvatting dat een getekende 

letter meer mogelijkheden te bieden heeft dan een typogra�sche. Hij vergeleek het 

‘geteekende letterplakkaat’ met de ‘typogra�sch gezette plaat’ die veel minder vrijheid 

zou laten. In dat laatste geval kon er enkel met de versieringen in de zogenaamde 

‘tweede kleur’ gespeeld worden ‘alvorens de typograaf zijn werk doet’. Om toch een 

geslaagd geheel te kunnen doen ontstaan, raadde Marchant aan om het ‘letterplakkaat’ 

integraal te tekenen zodat het woord en het beeld ‘in dezelfde stijl kunnen gehouden 

worden’.78 Zelfs voor iemand als Marchant, die zijn loopbaan in het teken had gesteld 

van de reclame en er zelfs over publiceerde, bleef de wereld van de typogra�e nog totaal 

vreemd en ontoegankelijk.  

                                                 
75 Philip B. Meggs, A history of graphic design, Penguin Books, Harmondsworth: 1985, 
p. 292-295. 

76 Peeters, ‘Konstruktieve Graphiek’, p. 111-114. 

77 Ibid., p. 111. 

78 Marchant, Reclametechniek en gebruiksgra�ek, p. 57-58. 
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1.5 De getekende letters van Jos Léonard  

Ook Jos Léonard benaderde lettervormen aanvankelijk als een buitenstaander en een 

amateur. Hij tekende zijn eerste letters omstreeks 1919 in opdracht van de uitgeverij De 

Standaard. De afgespatieerde smalle letters, met krullende uiteinden in plaats van 

schreven en de opmerkelijke in elkaar geschoven dubbele ‘A’, komen zowel voor in de 

titelhoofden voor het weekblad Ons Volk Ontwaakt als in de omslagtekening voor 

Laatslaapstertje van Floris Couteele.79 Deze lettertekeningen staan veraf van het 

letterbeeld van een typogra�sche letter en zijn consequent in hun naïviteit en 

speelsheid.  

De letters die Jos Léonard tekende voor de reeks De Vlaamsche Bibliotheek van 

Emmanuel De Bom daarentegen, leunen dichter aan het beeld van bestaande 

lettertypes en het amateurisme valt daardoor veel sterker op (deel I, �guur 1.8). In het 

opschrift ‘VLAAMSCHE BIBLIOTHEEK UITGAVE MAATSCHAPPIJ V. GOEDE & 

GOEDKOPE LECTUUR / AMSTERDAM’ komen zowel schreefloze letters voor zonder 

lijncontrast (zie ‘S’, ‘C’ en ‘O’) als letters met schreven en lijncontrast.80 Daarenboven 

zijn er heel wat inconsequenties te bespeuren in de lijncontrasten van de letters met 

schreven. Zo valt de plaats van de verdikking in de rechterhelft van de letter ‘V’ niet te 

rijmen met die in de letter ‘A’.81 Huib Hoste gaf niet alleen kritiek op de ouderwetse 

‘krullen en kronkels’ van de omslagtekening, hij deed ook uitspraken over de 

belettering. Hij vond de letters van Jos Léonard ‘slordig neergepend’ en betreurde het 

dat de tekenaar zich geen hogere eisen had opgelegd. ‘We willen eerst en vooral dat 

alles, zelfs een geteekende letter, technisch zuiver is’ schreef hij verontwaardigd.82 

In zijn omslagtekening van Het Overzicht in 1923 hanteerde Jos Léonard een eigen 

variant van het ‘universeel alfabet’ van Theo Van Doesburg (deel I, �guur 4.5 en 4.10). 

                                                 
79 Vergelijk B/1919/Meybo (deel I, �guur 1.7) met D/OnsVolkOntwaakt/5. 

80 Lijncontrast en schreven zijn twee formele kenmerken van een letterbeeld die 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Doorgaans is het zo dat een letter met een groot 
lijncontrast ook schreven heeft en een schreefloze letter een klein lijncontrast heeft. Gerrit 
Noordzij, De staart van de kat. De vorm van het boek, in opstellen, [Studium Generale van 
de Technische Universiteit Eindhoven, 1], CIP / Koninklijke Bibliotheek, Den Haag: 1988, 
p. 106-107. 

81 De Amerikaanse kalligraaf Edward M. Catich toonde aan dat de verdikkingen en 
vernauwingen in het alfabet van de klassieke Romeinse inscriptiekapitalen, alsook de 
vormen van de schreven, volledig kunnen verklaard worden door het gebruik van het plat 
penseel waarmee de ordinator de teksten vooraf schilderde met een min of meer vaste 
penseelstand. De plaatsen waar het letterbeeld van de kapitalen verbreedt of vernauwt, is 
met andere woorden niet willekeurig maar wordt bepaald door de wetmatigheid van de 
translatie. Edward M. Catich, The Origin of the Serif. Brush writing and Roman letters, 
Cat�sh, 1968; E. M. Catich, The Trajan Inspription. An Essay, Society of Printers, 1973. 

82 Huib Hoste, ‘Voor ‘s lands wederopbouw. Door Edw. Léonard’, in: Ruimte, 1 (1920), 
nr. 10-11-12, p. 139.  
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In vergelijking met de vrij complexe letterbeelden die Léonard voordien moeizaam 

trachtte te imiteren, waren de letters van Van Doesburg stuk voor stuk eenvoudige 

geometrische vormen. In dit soort letter- en cijfercomposities maakte Jos Léonard 

volop gebruik van de vrijheid die gepaard ging met het zelf tekenen van letters. 

Zoekend naar een optimaal evenwicht tussen wit en zwart, manipuleerde hij niet alleen 

elk afzonderlijk letterbeeld maar bekeek hij ook elke lettercombinatie apart. Waar 

nodig greep hij in door de letters wat dichterbij of wat verder uit elkaar te tekenen. In 

typogra�sche termen zou men spreken van aan- en afspatiëren. 

Léonards varianten op het ‘universeel alfabet’ doken ook op in zijn vroegste 

reclameopdrachten, bijvoorbeeld voor de �rma SAST (�guur 1.9) en bleven nog lang 

aanwezig in zijn reclameontwerpen, al dan niet gecombineerd met typogra�e (deel I, 

�guur 5.9).83 

Het valt op hoe dikwijls de beoefenaars van de abstracte kunst in hun reclamewerk 

teruggrepen naar de strakke, schreefloze kapitalen. Ook aan het Bauhaus ging 

aanvankelijk de voorkeur uit naar dit letterbeeld. De kapitalen waren in hun 

geometrische eenvoud niet alleen gemakkelijk te construeren, maar met hun 

grondvormen van driehoek, vierkant en cirkel pasten ze ook wonderwel in het 

plastische vocabularium van de opleiding. Het idioom van De Stijl vereiste dan weer dat 

kunstenaars als Huszár en Van Doesburg wel het geometrische karakter van de 

kapitalen respecteerden maar diagonalen en cirkelvormen vermeden. 

Ook bij Léonard treft men diezelfde voorkeuren aan: vrijwel alle letters die hij 

tekende, waren kapitalen. In zijn vroegste reclameopdrachten, zoals die voor SAST, leek 

hij een voorkeur te hebben voor varianten op het ‘universeel alfabet’ van Theo van 

Doesburg.84 Jaren later keerden deze lettervormen nog steeds terug in zijn ontwerpen, 

al dan niet gecombineerd met typogra�e. Soms waren het zulke vrije interpretaties dat 

men zich de vraag kan stellen of het alfabet van Theo van Doesburg hier überhaupt nog 

aan de oorsprong lag. Zo zitten er in de kapitalen op het af�cheontwerp voor het 

interieur- en meubelbedrijf Het Binnenhuis–een meubelzaak in Roeselare onder 

leiding van de architect Joseph De Bruycker (1891–1942)–niet alleen diagonalen maar 

gebruikte Léonard zelfs een passer voor de letter ‘D’ (�guur 1.14). Bovendien werden de 

                                                 
83 Dit is ook te zien in een brochure voor de �rma ‘Beton en Mollith’ van 1928 (A/004/002); 
briefpapier voor de glasbewerker en prijswinnaar op de Art Deco tentoonstelling van 1925 
F.P. Colpaert (A/034/001); een logo voor de Vlaamse Toeristenbond van 1928 (A/102/013) 
en briefpapier voor de Nederlandse metaalhandelaar en biblio�el M. B. B. Nijkerk van 1926 
(A/017/001). M. B. B. Nijkerk was een Nederlandse handelaar die zich in Brussel had 
gevestigd. Sjoerd van Faassen, Iedere handelsgeest is ons vreemd. Het driemanschap J. 
Greshoff, M.B.B. Nijkerk en A.A.M. Stols en hun biblio�ele reeks ‘Ursa minor’ (1936–1939), 
De Buitenkant, Amsterdam: 2002. 

84 In de formele beschrijving van elk werk in de catalogus (deel III, catalogus A) staat 
genoteerd of er al dan niet getekende letters voorkomen. Er werd een onderscheid gemaakt 
tussen belettering met uitsluitend getekende kapitalen of belettering met getekende 
onderkasten en kapitalen.  
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letters niet opgebouwd volgens een vast stramien zoals bij Van Doesburg. Toch wist Jos 

Léonard met dit ontwerp de aandacht te trekken in het artistieke milieu want het 

af�che verscheen samen met ‘2 plakbrieven door Karel Maes’ en ‘1 plakbrief door 

Baugniet’ in De Driehoek.85  

 
 
�guur 1.14 Af�che voor Het Binnenhuis, gepubliceerd in: De Driehoek, 1 (1925), nr. 5. 

De letters die Jos Léonard gebruikte voor een kleine folder van Het Binnenhuis 

(�guur 1.15) staan dan weer dichter bij het ‘universeel alfabet’.86 De folder moest de 

bezoekers van de Parijse ‘Exposition Internationale des Arts Décoratifs’ in 1925 de weg 

wijzen naar de tentoonstellingsstand van Het Binnenhuis. Daar stond ondermeer het 

‘bibliotheek-rooksalon’ opgesteld, een modern interieur van architect Huib Hoste en 

schilder Victor Servranckx.87 Door de (kortstondige) samenwerking met deze 

                                                 
85 Léonard, ‘2 plakbrieven door Jos Léonard’, z.p. 

86 Van het ontwerp voor de folder van Het Binnenhuis werden in de catalogus ook een 
proefdruk (A/108/001) en een knipsel (A/108/005) opgenomen. 

87 In de tentoonstellingscatalogus werd Huib Hoste vermeld als auteur en Victor Servranckx 
als medewerker. Het rooksalon werd bekroond met de gouden medaille. ‘Fumoir 
Bibliothèque’, in: Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 
Paris 1925. Catalogue of�ciel de la section belge, Goossens, Brussel: 1925, Classe 7 
(mobilier), nr. 7. Jos Vandenbreeden, ‘Huib Hoste’, in: Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 
36 (1998), nr. 2, p. 21; Tom Avermaete en Bregje Provo, Huib Hoste 1881–1957, [Focus 
architectuurarchieven,1], Vlaams architectuurinstituut, Antwerpen: 2005, p. 33. 
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kunstenaars kreeg Het Binnenhuis–dat al sinds 1922 bestond–een modernistische 

oriëntatie.88 De stijl en de sfeer van de folder sloten goed aan bij het ensemble waar het 

reclame voor maakte. Twee gestileerde moderne fauteuils, een leeslamp en een schouw 

met abstracte werken werden in het zwart gedrukt tegen een achtergrond van 

aaneengesloten rode en blauwe vlakken. Door de combinatie met een strakke 

geometrische belettering in horizontale en verticale leesrichting kreeg het ontwerp iets 

moderns zonder echter baanbrekend te zijn. En dit kon ook gezegd worden van de 

‘Fumoir Bibliothèque’ van Servranckx en Hoste. Steven Jacobs wees op de 

experimentele materialen die voor dit ensemble gekozen werden en het totale gebrek 

aan decoratie, maar ‘in tegenstelling tot het werk van de Nederlandse Rietveld of 

Vilmos Huszár, behield dit interieur een uitgesproken zwaarte en massiviteit’, 

constateerde hij.89  

  
 
�guur 1.15 Folder voor Het Binnenhuis, 1925, 100 × 71 (A/108/004): voorplat. 

                                                 
88 Op 13 december 1926 sloot de �rma Het Binnenhuis haar deuren. Bert Hogenkamp, 
Christine De Naeyer, Steven Jacobs, Guy Leemans e. a., Geheugenverlies. 
Verantwoordelijkheid en collaboratie. Willy Kessels, fotograaf, Vereniging voor 
tentoonstellingen van het Paleis voor schone kunsten te Brussel, Brussel: 1997, p. 34. 

89 Ibid. p. 64. 
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In de belettering van deze folder zijn geen diagonalen noch ronde vormen te 

bespeuren en binnen elk woordbeeld werden de letters min of meer even breed 

gemaakt. Met het optrekken van het lijncontrast sloop er toch een typische Art Deco 

karakteristiek binnen in dit letterbeeld.90  

 
 
�guur 1.16 Folder voor Het Binnenhuis, 1925, 100 × 140 (A/108/004): binnenwerk. 

Jos Léonard gebruikte de getekende smoutletter van het voorplat ook voor het 

tekstblok van het binnenwerk (�guur 1.16). Los van de vraag of dit al dan niet een 

geslaagde keuze was, is het interessant om na te gaan op welke manier Léonard een 

leestekst organiseerde op het moment hij er volledig zelf kon over beslissen. En wat 

blijkt: wanneer hij niet werd gehinderd door een drukker maar alles zelfstandig kon 

ontwerpen en laten uitvoeren zoals hij het wilde, slaagde hij er uiteindelijk toch niet in 

om zich los te wrikken uit de traditie. De lay-out in zijn geheel bleef nog steeds hangen 

in een conventioneel stramien. Het afzonderlijke letterbeeld van dit binnenwerk mocht 

dan wel ‘modern’ zijn, de axiale opmaak met wisselende lettergroottes, lijn per lijn, was 

dat in geen geval. Dit bevestigt opnieuw de stelling dat Jos Léonard zich voor zijn eerste 

reclameopdrachten gedroeg als een af�chemaker. Hij beperkte zijn opdracht tot het 

maken van een sprekend beeld waarin ook de belettering werd opgenomen, maar wat 

de leestekst betrof–het minder zichtbare werk–hield hij zich afzijdig.  

In die zin is de tekst van het binnenwerk van de folder voor Het Binnenhuis van Jos 

Léonard goed te vergelijken met de titel die Georges Van Tongerloo ontwierp voor zijn 

                                                 
90 Zie verder hoofdstuk 4.6. 
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publicatie L’Art et son Avenir (�guur 1.17).91 Beide abstracte kunstenaars namen graag 

zelf de belettering in handen, maar eens ze het domein van de af�chekunst verlieten en 

het werkterrein van de drukker binnendrongen door ook de omslag van een boek of het 

binnenwerk van een folder in eigen handen te nemen, kwamen ze meestal niet verder 

dan een conformistische lay-out.  

 
�guur 1.17 Georges Van Tongerloo, L'Art et son Avenir, De Sikkel, Antwerpen, 1924: 
omslagontwerp door de auteur. 

1.6 Keuze voor of vlucht naar de toegepaste kunsten? 

Dat een avant-gardekunstenaar omstreeks het midden van de jaren twintig een 

reclamebureau oprichtte, was op zich niet uniek. Ook elders in Europa zijn toen 

gelijkaardige initiatieven ontstaan. In Essen bijvoorbeeld richtten de Duitse 

constructivisten Max Burchartz (1887–1967) en Johannes Canis in 1924 de Werbe-Bau 

Studio op en in datzelfde jaar lanceerde de dadaïst Kurt Schwitters in Hannover zijn 

Merz-Werbezentrale, waarvoor hij opdrachten ontving van onder andere ‘Pelikan’ en 

‘Opel’.92 

                                                 
91 Georges Van Tongerloo, L’Art et son Avenir, De Sikkel, Antwerpen: 1924. 
Jozef Peeters oordeelde dat de omslag van het boek onaantrekkelijk en slordig was. 
‘Boekbesprekingen’, in: Het Overzicht, (1925), nr. 22-23-24, p. 169. 

92 Ute Brüning, ‘Typographie constructiviste et publicité’, in: Art et publicité (1890–1990), 
tent. cat., Jean-Hubert Martin (ed.), Centre Pompidou, Parijs: 1990, p. 293. 
Max Burchartz had een opleiding genoten aan de Arts and Crafts scholen in Elberfeld, 
Barmen en Düsseldorf. In 1918 leerde hij Kurt Schwitters kennen en in 1924 werkte hij mee 
aan het themanummer ‘Typoreklame’. Kurt Schwitters (ed.), Merz, [Typoreklame], (1924), 
nr. 11. In 1922 ondertekende Max Burchartz in Weimar, samen met Theo Van Doesburg, 
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Zelfs in België stond Léonard niet alleen. Willy Kessels (1898–1974), van opleiding 

architect maar vooral bekend als fotograaf, richtte op het einde van de jaren twintig 

samen met Albert Malevez het publiciteitsbureau ‘Créations PPP’ op, wat stond voor 

‘Publicité Par Photo’.93 In 1931 begon ook René Magritte met een reclamebedrijfje, dat 

hij Studio Dongo noemde. De schilder had zich al sinds 1918 sporadisch beziggehouden 

met reclame. Waar zijn allereerste tekeningen nog aansloten bij de traditie van de art 

nouveau, kwamen zijn ontwerpen–hoofdzakelijk advertenties voor het modehuis 

‘Norine’ en omslagillustraties voor muziekpartituren–vanaf 1924 steeds meer onder de 

invloed van zijn surrealistisch schilderwerk.94 Volgens Guido De Brabandere maakte 

ook Floris Jespers sporadisch ontwerpen voor de �rma De Beuckelaer.95 

Het is nog maar de vraag of al deze initiatieven er in de eerste plaats op gericht 

waren om de maatschappij te voorzien van goede en smaakvolle objecten, zoals het 

modernistische ideaal het wilde. Voor een aantal onder hen was dit zeker niet het geval. 

René Magritte bijvoorbeeld noemde het werken aan af�ches en reclametekeningen ‘des 

travaux imbéciles’, iets wat hij enkel deed uit noodzaak. Voor andere kunstenaars was 

het niet zo duidelijk welke hun echte drijfveren waren. 

Het is nochtans een algemene vaststelling dat vele modernistische schilders in die 

periode hun actieterrein verlegden van de vrije naar de toegepaste kunsten. Jozef 

Peeters, die nog tijdens zijn directeurschap van Het Overzicht een ‘Bijzonder Bureel’ 

voor toegepaste kunst had opgericht, legde zich in de loop van de jaren twintig steeds 

meer toe op meubel-, interieur- en juweelontwerp. Karel Maes evolueerde in dezelfde 

richting en werd zelfs directeur van een meubelfabriek.96 Pierre Flouquet 

heroriënteerde zich op de architectuur en Marcel-Louis Baugniet was werkzaam als 

interieurarchitect. In de periode 1917–1925 werkte Servranckx onder andere voor de 

behangselpapierfabriek ‘Usines Peters-Lacroix’ in Haren bij Brussel, waar hij in 1921 
                                                                                                                                               
Hans Richter, El Lissitzky en Karel Maes, het manifest van de van de ‘Constructivistische 
Internationale Beeldende Arbeidsgemeenschap’. Jeremy Aynsley, Graphic design in 
Germany 1890–1945, Thames and Hudson, Londen: 2000, p. 172-175. 

93 Christine De Naeyer en Georges Vercheval, Willy Kessels, Museum voor Fotogra�e 
Charleroi, Centrum voor Hedendaagse Kunst van de Franse Gemeenschap van België, 
Charleroi: 1996, p. 28. 
Jos Léonard maakte twee ontwerpen in opdracht van Publicité par Photo (A/032/001; 
A/032/002) en maakte samen samen met Willy Kessels en PPP drie brochures voor S. 
Samuel & Cie (A/052/001; A/052/002 en A/052/003).  

94 Carine Fol, ‘A propos des activités publicitaires de René Magritte’, p. 308-310; Tristan 
Schwilden, Magritte livre l’image. Af�ches, publicités et illustrations de 1918 à 1966. Essai 
de catalogue, Galerie Bortier, Brussel: 1998, p. 8-10. 

95 Guido De Brabander, ‘Antwerp, the development of a conurbation’, in: Antwerp, the new 
spring [Ortelius series], MIM, Deurne: 1991, p. 127.  

96 Karel Maes volgde in 1926 zijn schoonvader Herman Teirlinck op in het meubelbedrijf 
‘Ateliers Victor de Cunsel’ en in 1929 begon hij zijn eigen zaak. Eric Pil, Greta Van 
Broeckhoven en Hilde Van Leuven, Karel Maes 1900–1974, schilderijen en gra�ek, tent. 
cat., Koninklijk museum voor schone kunsten / ICC, Antwerpen: 1992, p. 4. 
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ook René Magritte als tekenaar kon binnenloodsen. Ze werkten er in de eerste plaats 

om aan de kost te komen. Maar toen Victor Servranckx van 1925 tot 1926 stopte met 

schilderen om zich hoofdzakelijk aan architectuur, binnenhuisinrichting en toegepaste 

kunsten te wijden, was dat met de bedoeling de artistieke principes te realiseren in de 

sociale werkelijkheid en op die wijze de kunst te integreren in het dagelijkse leven.97 

Het is in die context dat ook de oprichting van Studio Novio moet gesitueerd worden. 

Na de tweede wereldoorlog werden de zogenaamde ‘pioniers van de abstracte kunst’ 

herontdekt. De neiging ontstond om alle initiatieven die midden de jaren twintig te 

maken hadden gehad met het opschuiven van de vrije naar de toegepaste kunst, te zien 

als symptomen van de teloorgang van het modernisme. Phil Mertens bijvoorbeeld, die 

de grote verdienste heeft gehad de abstract-geometrische beweging in België bij vorsers 

en niet-ingewijden beter bekend te maken, was heel pessimistisch over die evolutie. In 

1972 schreef ze: ‘Het is reeds vanaf omstreeks 1926 dat er een kentering komt en er 

verschillende kunstenaars alle productie staken, zoals Peeters en Flouquet, of van de 

abstracte vorm terug aansluiten bij �guratieve realisten, expressionisten en 

surrealisten, zoals Edmond Van Dooren en Eemans. Anderen nog schakelen over op 

reclame of toegepaste kunst zoals Maes, Baugniet, Léonard. Is dit te wijten aan 

moedeloosheid, aan gebrek aan steun of aan creatieve bloedarmoede?’98 Het lijkt er op 

dat deze kunsthistorica de geschiedenis van het modernisme uitsluitend vanuit het 

standpunt van de autonome kunst zag en volledig voorbijging aan de discussies die toen 

gevoerd werden over het statuut van de toegepaste kunsten.  

Een juiste lezing van deze tekst is maar mogelijk wanneer hij op zijn beurt in zijn 

historische context geplaatst wordt. Internationaal was er na de Tweede Wereldoorlog 

een klimaat ontstaan waarin de modernistische discussies opnieuw oplaaiden. In België 

werd deze ‘revival’ mee op gang getrokken door de kern�guren van het vooroorlogse 

modernisme zelf. Zo organiseerde Jozef Peeters in 1959 een huldetentoonstelling van 

de eerste abstracte kunstenaars van België en in 1963 gaf Michel Seuphor het startschot 

voor nieuw kunsthistorisch onderzoek met zijn boek De abstracte kunst in 

Vlaanderen.99 Het modernisme leek zich te hernemen, maar op een verder punt in de 

geschiedenis.  

De herontdekking van de eerste abstracten gebeurde echter voornamelijk vanuit een 

formele vraagstelling. In de kunstliteratuur werd de sociale dimensie van deze stroming 

vaak geminimaliseerd. Publicaties in het spoor van deze hernieuwde interesse brachten 

                                                 
97 Eric Pil, Victor Servranckx (1897–1965) en de abstracte kunst, tent. cat., KMSK / 
I.C.A.C., Brussel: 1989, p. 24  

98 Phil Mertens, Naar een zuiver beelden, de eerste Belgische abstracten (1918–1930), tent. 
cat., Koninklijke musea voor schone kunsten van België, Brussel: 1972, p. 8. 

99 Maurits Bilcke, Jo Delahaut en Jozef Peeters, De eerste abstrakten in België. Hulde aan 
de pioniers, tent. cat., G 58 Hessenhuis, Antwerpen: 1959; Michel Seuphor (Fernand 
Berckelaers), De abstracte kunst in Vlaanderen, Arcade, Brussel: 1963. 
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de vele initiatieven voor toegepaste kunst–zoals Studio Novio–in verband met de korte 

levensduur van het modernisme in België. Dat heel wat kunstenaars hun toevlucht 

zochten in de toegepaste kunsten, werd algauw gezien als een teken van het failliet van 

het modernisme.  

 
 
�guur 1.18 Jozef Peeters, ‘Vases et plateau’, in: 7 Arts, 2 (1924), nr. 27. 

Deze negatieve kijk op de zaak werd wellicht nog gevoed door de vaak dubbelzinnige 

houding die de protagonisten van de abstracte beweging zelf hadden aangenomen. In 

de hoofden van de meeste modernistische kunstenaars in België was er toch een 

hiërarchisch onderscheid blijven bestaan tussen de vrije en de toegepaste kunsten. 

Victor Servranckx en René Magritte hadden bijvoorbeeld in 1922 samen een tekst 

ondertekend, getiteld ‘L’Art pur. Défense de l’esthétique’. Daarin bekritiseerden ze de 

commerciële activiteiten van kunstenaars en stelden onomwonden: ‘L’art appliqué tue 

l’art pur…’100 Ook buitenlandse kunstenaars waarmee de Belgische abstracte beweging 

contacten onderhield, lieten zich dikwijls misprijzend en cynisch uit over de toegepaste 

kunsten. Iemand als Theo Van Doesburg, die principieel achter de ‘vormgeving van de 

totale leefomgeving’ stond, vreesde er tegelijk voor dat zijn werk ‘slechts’ als decoratie 

zou gezien worden en dat hij als kunstenaar niet zou gerespecteerd worden.101 In 

Frankrijk bleef een Fernand Léger geloven dat er wel degelijk een onderscheid bestond 

tussen de vrije en de toegepaste kunsten.102  

                                                 
100 Fol, ‘A propos des activités publicitaires de René Magritte’, p. 308. 
Victor Servranckx en René Magritte, ‘L’Art pur. Défense de l’esthétique (1922)’, in: André 
Blavier, René Magritte. Ecrits complets, Flammarion, Parijs: 1979, p. 15. 
Volgens Eric Pil is het niet onmogelijk dat de tekst een repliek was op de programmatekst 
van. Pil, Victor Servranckx (1897–1965) en de abstracte kunst, tent. cat., p. 14.  

101 Blotkamp en Hilhorst, ‘De dissidente kunstenaars: Bart Van der Leck, Vilmos Huszár, 
Georges Vantongerloo’, p. 337. 

102 Fernand Léger en Jozef Peeters (vert.), ‘Over het tegenwoordig plastisch leven’, in: Het 
Overzicht, II (1925), nr. 15, p. 39-40. 
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Uit zijn publicaties in Het Overzicht komt Jozef Peeters naar voor als een overtuigde 

voorstander van het constructivistische ideaal, maar in de praktijk leek hij zijn stap 

naar de toegepaste kunsten toch in eerste instantie te beschouwen als een noodzakelijk 

kwaad. Met zijn binnenhuiskunst en juweelontwerpen hoopte hij vooralsnog een groter 

publiek te bereiken. �guur 1.18 vat de tweeslachtige houding van Jozef Peeters goed 

samen in een beeld. Het is een detail van een bladzijde uit 7 Arts. In april 1924 

verscheen op de laatste pagina een korte militante notitie van Jozef Peeters. Als een 

moe gevochten generaal leek hij zijn gedemotiveerde troepen moed in te spreken en gaf 

nog snel een aantal retorische adviezen waarmee ze de abstracte schilderkunst konden 

blijven verdedigen: ‘Songez à quelques alliés précieux: Socrate, Pascale’.103 Vreemd 

genoeg werd er naast deze tekst geen abstract-geometrisch schilderij afgebeeld maar 

een foto waarop Peeters enkele van zijn gebruiksvoorwerpen presenteerde.104 

Wanneer de historische afstand met de tweede modernistische golf voldoende groot 

was geworden, konden de kunsthistorici zich objectiever en genuanceerder 

uitspreken.105 In zijn studie over Victor Servranckx wees Eric Pil er bijvoorbeeld op dat 

binnen de verschillende bewegingen van de abstract-geometrische kunst ongeveer 

overal in Europa na de eerste wereldoorlog, de wil ontstond om de artistieke activiteit 

in de maatschappelijke realiteit te situeren, maar dat na een korte periode van sociale 

verwachtingen deze houding in België reeds in hoofdzaak a-politiek en utopisch-

humanitair was. Hij schrijft: ‘Toen Jozef Peeters, leidende �guur en secretaris van de 

Antwerpse kring ‘Moderne Kunst’, begin 1921 een ‘Kunstenaarsraad’ oprichtte, kende 

deze geen succes. De keuze van het eerder neutrale woord ‘beschaving, ‘waarvan de 

kunst uitdrukking is’, in plaats van ‘maatschappij’ in het editoriaal van het eerste 

nummer van 7 Arts (november 1922) wijst op de idee van een esthetica met beperkte 

concrete sociale en politieke implicaties. Het verlangen in te grijpen in de maatschappij 

werd daarom voornamelijk gezocht in een samenwerking met de architectuur en de 

toegepaste kunsten, waarin een gelijkaardig constructief principe werd herkend.’106 

In de toegepaste kunsten, de architectuur op kop, bleken de modernistische idealen 

dus wel een haalbare kaart, niet alleen �nancieel maar ook ideologisch. Het debat van 

het modernisme had zich in de loop van de jaren twintig verlegd van de literatuur, de 

schilderkunst en beeldhouwkunst naar de architectuur.107 Deze evolutie werd op 

                                                 
103 Jozef Peeters, ‘Vases et plateau’, in: 7 Arts, 2 (1924), nr. 27, z.p.  

104 Dezelfde reproductie werd ook afgedrukt in: De Driehoek, 1 (1925), nr. 2, z.p.  

105 Michel Huysseune, ‘Een nieuwe kunst in een nieuwe samenleving? Wensdromen van een 
contesterende generatie in de jaren na de Eerste Wereldoorlog’, in: Ons Erfdeel, 30 (1987), 
nr. 5. 

106 Pil, Victor Servranckx (1897–1965) en de abstracte kunst, tent. cat., p. 9. 

107 Françoise Vanlaethem, ‘Modernisme’, in: Art nouveau, art deco en modernisme, 
Françoise Aubry, Françoise Vanlaethem en Jos Vandenbreeden (eds.), [Architectuur in 
België], Lannoo, Tielt: 2006, p. 432.  
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manifeste wijze weerspiegeld in het steeds wisselende landschap van kunsttijdschriften. 

De enige Nederlandstalige constructivistische tijdschriften verlieten het toneel: in 

februari 1925 verscheen het laatste nummer van Het Overzicht en opvolger De 

Driehoek haakte al in januari 1926 af na tien nummers. De architectuurpers 

daarentegen, kende een bloei met belangrijke nieuwkomers. Het Antwerpse tijdschrift 

Opbouwen, dat in 1928 door Huib Hoste werd opgericht, is daar een frappant 

voorbeeld van.108 Het enthousiasme van Jos Léonard voor het gra�sch ontwerp moet 

ook in het spoor van de modernistische architectuur gesitueerd worden.  

1.7 Besluit 

Toen Jos Léonard zich rond 1924 als zelfstandig reclameontwerper vestigde, signeerde 

hij zijn werk met ‘Studio Novio’. Wellicht had hij toen al een associatie voor ogen met 

andere kunstenaars en gespecialiseerde vaklui. Hij beschouwde zichzelf ook als een 

professionele reclamemaker en hij werd samen met Alfons Marchant en Léo Marfurt lid 

van de ‘Vereniging voor Reklamestudie’, de eerste beroepsvereniging van dien aard in 

België. 

Jos Léonard, die niet meteen als af�cheontwerper bekend stond, maar hoofdzakelijk 

opdrachten aanvaardde voor gelegenheidsdrukwerk, tekende aanvankelijk het volledige 

ontwerp, inclusief de letters. Daardoor lijken zijn ontwerpen wel kleine af�ches en is 

zijn vroeg publicitair drukwerk vergelijkbaar met dat van Marfurt en Marchant in 

België of dat van Cassandre in Frankrijk.  

Door het ontwerp te tekenen, behield Léonard de volledige controle en deze vrijheid 

stelde hem in staat de vormentaal die hij zich als abstract kunstenaar had eigen 

gemaakt, te vertalen naar een nieuw medium: de reclamedruk. De wijze waarop Jos 

Léonard in zijn vroegste reclames te werk ging, verschilde in wezen weinig van de 

manier waarop hij als abstract kunstenaar een compositie opbouwde.  

Toch zijn niet alle werken formeel als ‘totaalbeeld’ gedacht. Het valt op dat Léonard 

veel traditioneler en ouderwetser te werk ging wanneer hij verplicht was met een 

drukker, een buitenstaander, samen te werken. Veel van zijn vroege reclameontwerpen 

hinken daardoor op twee benen: de (getekende) recto zijde is qua opbouw en qua stijl 

verwant aan De Nieuwe Beelding of aan het Russisch Constructivisme, terwijl de verso 

zijde–de zijde waarop doorgaans ook typogra�e voorkomt–eerder aanleunt bij de Art 

Deco door de esthetiserende elementen en de axiale opmaak. 

Kijkt men naar de lijst met de eerste opdrachtgevers van Studio Novio, dan blijken 

daar heel wat vooruitstrevende en dynamische bedrijven op voor te komen. Dikwijls 
                                                 
108 Opbouwen kende 5 jaargangen en het laatste nummer verscheen in december 1937. Luc 
Verpoest, ‘Opbouwen’, in: Repertorium van de architectuur in België, van 1830 tot heden, 
Anne Van Loo (ed.), Mercatorfonds, Antwerpen: 2003, p. 440. 
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zijn het bedrijven die gespecialiseerd waren in nieuwe producten: eigentijdse 

meubelen, foto en �lm, moderne machines of geavanceerde automerken. Zowel het 

engagement voor kwaliteitsvolle reclame als de vormentaal die hij hiervoor gebruikte, 

hingen samen met zijn enthousiasme voor producten die de vooruitgang moesten 

bevorderen.  

Wanneer hij in zijn tekeningen de typogra�sche letter probeerde te benaderen, liet 

hij zich kennen als een echte amateur. Meer overtuigend (en meer compatibel met zijn 

tekenstijl) zijn de letterbeelden die hij stoelde op het ‘universeel alfabet’ van Theo Van 

Doesburg.  

Het fenomeen dat zovele modernisten midden de jaren twintig hun actieterrein 

verlegden van de vrije naar de toegepaste kunsten, wordt in de kunstliteratuur vaak 

afgedaan als een symptoom van het nakende einde van het modernisme. Toch moet 

men vaststellen dat deze opvatting in de literatuur gelanceerd werd vanuit een andere 

historische context. Bij de ‘herontdekking’ na de Tweede Wereldoorlog van de 

zogenaamde ‘pioniers van de abstracte kunst’, werd de sociale dimensie van deze eerste 

stroming duidelijk onderschat. Het ziet ernaar uit dat het verlangen van de 

modernisten om in te grijpen in de maatschappij, steeds meer verlegd werd naar het 

domein van de architectuur. Het enthousiasme van Jos Léonard voor het gra�sch 

ontwerp moet ook in het spoor van de modernistische architectuur gezien worden. 

 

 



 

Hoofdstuk 2 | Studio Novio: de tandem Léonard-Godenne  

In 1926 ontstond een vast samenwerkingsverband tussen Jos Léonard en de Mechelse 

drukker Willy Godenne. Sindsdien evolueerde Studio Novio voor het eerst naar een 

professioneel gra�sch ontwerpbureau. In dit hoofdstuk wordt uitgezocht hoe dit in 

zijn werk ging. Daarom wordt de vaktechnische en sociale achtergrond geschetst van 

Willy Godenne, Léonards belangrijkste contact in de drukkerswereld. Er wordt ook 

uitgezocht via welk sociaal netwerk ze met elkaar in contact kwamen en welke impact 

de meester-drukker had op het ontwerpbureau. 

Vrijwel onmiddellijk na hun ontmoeting stelden Jos Léonard en Willy Godenne hun 

studio voor aan het grote publiek door middel van een tentoonstelling in 1926 in het 

Jubelpark in Brussel. In de folder die deze tentoonstelling begeleidde, legde het 

tweemanschap uit waar het voor stond of wilde voor staan. Het is bijgevolg 

interessant om hun uitgangspunten te toetsen aan de principes van de Nieuwe 

Typogra�e, de meest innoverende beweging uit de geschiedenis van het modern 

gra�sch ontwerp. Kwamen ze überhaupt in aanraking met de ideeën van de Nieuwe 

Typogra�e en op welke manier konden ze die hebben leren kennen?  

Aan de hand van de analyse van enkele modernistische ontwerpen wordt het werk 

van Studio Novio getoetst aan vergelijkbare binnen- en buitenlandse creaties en er 

wordt onderzocht of ook hier een verband te leggen is tussen dit soort ontwerpen en 

de opdrachtgever. 

In die tijd was de term ’gra�sch ontwerp’ nog niet in gebruik. De manier waarop 

Jos Léonard en anderen deze nieuwe beroepsdiscipline omschreven, kan een indicatie 

zijn voor de invulling die men er wou aan geven.  

Door de komst van Willy Godenne kreeg Jos Léonard toegang tot het belangrijkste 

instrument van een gra�sch ontwerper: de typogra�e. Zijn ontwerpen, die voorheen 

niet meer dan reclametekeningen waren, werden nu volwaardige gra�sche 

ontwerpen. Maar over welke typogra�sche mogelijkheden beschikte een ontwerper in 

die tijd, of met andere woorden: welke lettertypes waren beschikbaar omstreeks 

1926? 
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2.1 De ontmoeting met meester-drukker Willy Godenne 

Willy Godenne was de trotse telg uit een roemrijk drukkersgeslacht. Hij droeg, net als 

zijn vader Léopold Godenne en diens broer en werkpartner Alexandre Godenne, de  

titel van ‘meester-drukker-uitgever’.1 Hij stond erom bekend zijn titel van meester-

drukker met �erheid te dragen en de familietradities van het drukkersvak hoog in het 

vaandel te voeren.  

Die eerder behoudsgezinde reflex van Willy Godenne lijkt op het eerste gezicht 

onverenigbaar met de idealen van een avant-garde kunstenaar als Jos Léonard die in 

1920 nog beweerde dat ‘gisteren’ hem totaal onverschillig liet en dat een museum niet 

meer was dan een ‘krematorium voor kunstwerken’.2 Toch was de ontmoeting met 

Willy Godenne niet uit de lucht komen vallen. Jos Léonard bewoog zich immers zijn 

leven lang in meerdere milieus tegelijk. Naast de contacten die hij met zijn Antwerpse 

zoekende kunstbroeders en leeftijdsgenoten onderhield, frequenteerde hij al in de 

vroege jaren twintig een kring van intellectuelen van de oudere generatie. Jan Evarist 

Peeters schreef dat ‘Léonards bestendige interesse voor boek en druk’ hem in contact 

hadden gebracht met Maurits Sabbe,3 conservator van het Museum Plantin Moretus, en 

met de Van-Nu-en-Strakser Emmanuel De Bom, stadsbibliothecaris van Antwerpen.4  

In dit netwerk circuleerde ook Prosper Verheyden (1873–1948), specialist van de 

boekband van de Lage Landen.5 Edward Léonard vermeldt in zijn biogra�e dat het via 

Prosper Verheyden was dat zijn broer de Mechelse drukker had ontmoet.6 Verheyden 

                                                 
1 Mechelen, stadsarchief, Varia, V 812: Henry Joosen, In Memoriam, Willy Godenne (1903–
1983) [biogra�e van Willy Godenne], s. d.; Pierre Ryckmans, Drukkers en pers te Mechelen 
(1773–1914). Repertorium, [Interuniversitair centrum voor hedendaagse geschiedenis. 
Bijdragen, 70], Nauwelaerts, Leuven: 1972, p. 29. 

2 Zie deel I, hoofdstuk 5.3. 

3 De letterkundige dr. Maurits Sabbe werd in 1919 aangesteld als conservator van het 
Museum Plantin-Moretus. Na zijn overlijden in 1938 kwam het museum onder de leiding 
van Herman Boucherie (1912–1959). Francine de Nave, ‘Kanttekeningen bij de 
wordingsgeschiedenis en het belang van de bibliogra�e van drukken en edities van Jan I 
Moretus. Een bijdrage tot verder boekhistorisch onderzoek naar de productie van de 
Of�cina Plantiniana’, in: E codicibus impressisque. Opstellen over het boek in de Lage 
Landen voor Elly Cockx-Indestege, Chris Coppens, Frans Hendrickx en Jos M. M. Hermans 
(eds.), [Miscellanea Neerlandica, 18-20], Peeters, Leuven: 2004, p. 320-321. 

4 Peeters, ‘Geest en stijl van Jos Léonard’, z.p. 
Broeder en typograaf Jan Evarist Peeters (?–1992) was sinds de oprichting in 1926 
verbonden aan de Sint Lucas Kunstdrukschool in Gent. Zie hoofdstuk 4.7. 

5 ‘Elly Cockx-Indestege: een leven met mensen en boeken’, in: E codicibus impressisque. 
Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege, Chris Coppens, 
Frans Hendrickx en Jos M. M. Hermans (eds.), [Miscellanea Neerlandica, 18-20], Peeters, 
Leuven: 2004, p. 5. 

6 Antwerpen, Letterenhuis, L4303: Edward Léonard, Jozef, Gustaaf, Maria Léonard 
[biogra�e van Jos Léonard], s. d., p. 3. 
Oorspronkelijk stamde de drukkerfamilie Godenne uit Namen maar in 1847 trad Alphonse-
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deelde met Willy Godenne niet alleen de passie voor het biblio�ele boek maar ze 

koesterden ook een grote liefde voor hun beider geboortestad Mechelen en voor de 

beiaardkunst die er floreerde. In 1922 werd de Beiaardschool in Mechelen opgericht 

door Jef Denyn (1862–1941) met Prosper Verheyden als secretaris en Willy Godenne 

als ondervoorzitter.7  

De contacten van Verheyden met Godenne gingen verder in de tijd terug dan die met 

Jos Léonard, waarvan de oudste getuigenis een foto is uit 1921 (deel I, �guur 1.6).8 

Willy Godenne was nog een dreumes toen Prosper Verheyden zijn eerste boeken liet 

drukken en uitgeven bij Willy’s vader Léopold Godenne.9 Na zijn humanioraopleiding 

aan het Sint-Romboutscollege nam Willy Godenne het familiebedrijf over. De dertig 

jaar oudere Prosper Verheyden werd niet alleen een vaste klant van zijn drukkersbedrijf 

maar ook een goede vriend. Hiervan getuigen een intense briefwisseling en talrijke 

aantekeningen in de dagboeken van Willy Godenne die bewaard worden in het 

stadsarchief van Mechelen.10  

Edward Léonard situeerde de ontmoeting tussen Willy Godenne en Jos Léonard in 

1923. De eerste sporen van een concrete samenwerking dateren echter pas van 1926. In 

dat jaar riep Prosper Verheyden de hulp in van zowel Willy Godenne als van Jos 

Léonard voor zijn publicatie Beiaarden in Frankrijk.11 Het boek werd uitgegeven bij De 

Sikkel in Antwerpen maar gedrukt op de persen van Willy Godenne in Mechelen.12 De 

                                                                                                                                               
Jos Godenne, de grootvader van Willy Godenne, in dienst bij de Mechelse drukker F. 
Hanicq. Zijn zonen Leopold (1850–1922) en Alexandre Godenne (1856–1912) namen het 
bedrijf over in de jaren 1880, eerst in de O.L.-Vrouwstraat, later op de Grote Markt in 
Mechelen. Na de dood van Alexandre Godenne in 1912, zette Léopold het bedrijf zelfstandig 
verder. Ryckmans, Drukkers en pers te Mechelen (1773–1914). Repertorium, p. 29-32; Willy 
Godenne, de jongste zoon van een gezin van vijftien kinderen, nam het bedrijf over van zijn 
vader Léopold. Mechelen, stadsarchief, Varia, V 812: Henry Joosen, In Memoriam, Willy 
Godenne (1903–1983) [biogra�e van Willy Godenne], s. d.,p. 3. 

7 Willy Godenne en Henry Joosen, Koninklijke beiaardschool Jef Denyn te Mechelen (1922–
1972). Jubileumboek, Koninklijke Beiaardschool, Mechelen: 1973.  

8 Prosper Verheyden werd vriend aan huis bij Jos Léonard. Zo vermeldt Léonard terloops in een 
brief van 1936 aan Paul Joostens dat Verheyden bij hem logeerde. Antwerpen, Letterenhuis, 
J4453/B2/201772/7a-c. 

9 Prosper Verheyden, Boekbanden met blinddruk uit de 15e en de 16e eeuw in de 
Stadsbibliotheek en Archieven te Mechelen, L. Godenne, Mechelen: 1905; Prosper 
Verheyden, Mechelse boekbinders in de 14e, 15e en 16e eeuw, L. Godenne, Mechelen: 1905; 
Prosper Verheyden, De boekbinder Jan Tys te Mechelen (1516-1535), L. Godenne, 
Mechelen: 1912;Beiaardkunst. Handelingen van het eerste congres voor Beiaardkunst, 
Mechelen, L. Godenne, Mechelen: 1922. 

10 Mechelen, Stadsarchief, Varia, V 810: dagboeken Willy Godenne. 

11 Prosper Verheyden, Beiaarden in Frankrijk, De Sikkel (uitg.), Godenne (druk.), 
Antwerpen: 1926. 

12 Soms trad Willy Godenne tegelijk op als drukker en als uitgever. Dit is onder andere het 
geval bij de jaarverslagen van de Koninklijke Beiaardschool van Mechelen. Jef Denyn, 
Beiaardschool te Mechelen. Jaarverslag en mededeelingen, Koninklijke beiaardschool 
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opdracht van Jos Léonard bleef beperkt tot een abstracte tekening voor het omslag 

(�guur 2.1).  

 
 
�guur 2.1 Prosper Verheyden, Beiaarden in Frankrijk, De Sikkel, Antwerpen, 1926 
(B/1926/Verhe). Gedrukt op de persen van Willy Godenne in Mechelen, omslagtekening van 
Jos Léonard. 

Dit ontwerp bestaat uit een perfect symmetrische, geometrische tekening van 

overlappende witte en zwarte cirkels die fungeert als lijst voor de titel. In het colofon is 

geen sprake van Studio Novio, zo te zien opereerden Léonard en Godenne elk nog op 

zelfstandige basis. Het boek is hun oudst bekende gemeenschappelijke project. 

Wanneer ze nadien samenwerkten, voor een boek of voor een reclameopdracht, 

gebeurde dat steeds onder de vlag van Studio Novio.13 Men kan er met andere woorden 

                                                                                                                                               
Mechelen / Willy Godenne, Mechelen: [1925]–[1929].  
De omslagen van deze reeks jaarverslagen werden getekend door Jos Léonard 
(C/KoninklijkeBeiaardschool). 

13 De samenwerking tussen Willy Godenne en Jos Léonard was echter niet exclusief en 
bindend. Jos Léonard werkte onder andere samen met de Brusselse drukker A. Hellinckx. 
Henk Gianotten, ‘Fernand Baudin, 1918-2005’, in: Quaerendo, a quarterly journal from the 
Low Countries devoted to manuscripts and printed book, 36 (2006), nr. 4, p. 83. Onder de 
titel van Studio Novio maakten zowel Jos Léonard als Willy Godenne bovendien apart 
reclame. Van Jos Léonard zijn 15 ‘zelfstandige’ ontwerpen voor Studio Novio bewaard: 
A/001/003; A/001/005; A/001/015; A/001/016; A/001/018; A/001/021; A/001/022; 
A/001/024; A/001/025; A/001/026; A/001/029; A/001/030; A/001/037; A/001/038; 
A/001/039. Er zijn twee ontwerpen bewaard waarin Willy Godenne reclame maakte voor 
Studio Novio, los van Jos Léonard: A/001/009 en A/001/017. Vermoedelijk richtten Jos 
Léonard en Willy Godenne zich elk op een ander publiek en een verschillend netwerk. Naast 
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van uitgaan dat Willy Godenne zich pas bij de reclamestudio van Jos Léonard aansloot 

kort na de publicatie van Beiaarden in Frankrijk.  

Nog in datzelfde jaar 1926 organiseerden Jos Léonard en Willy Godenne een 

tentoonstelling in het Brusselse Jubelpark waarop ze hun Studio Novio 

presenteerden.14 Met welk werk het duo al zo vroeg naar kon buiten komen, zal wellicht 

nooit kunnen achterhaald worden aangezien er geen catalogus bewaard bleef, gesteld 

dat er al een catalogus heeft bestaan.15  

2.2 De standpuntbepaling van Studio Novio versus de Nieuwe Typogra�e  

 
 
�guur 2.2 Begeleidende folder bij de tentoonstelling van Studio Novio in het Jubelpark in 
Brussel, 1926, 243 × 472 (A/001/010): rechterbladzijde. 

                                                                                                                                               
zijn engagement voor Studio Novio bleef Willy Godenne zijn beroep als drukker en uitgever 
ook verder zelfstandig uitoefenen.  

14 Op de uitnodiging (A/001/008) staat dat de tentoonstelling liep van 23 oktober tot 14 
november. 

15 In het fonds Godenne van het archief van de universitaire bibliotheek Moretus-Plantin 
(BUMP) in Namen wordt wel een foto bewaard die, volgens het opschrift van Willy Godenne 
op de keerzijde, werd genomen tijdens de tentoonstelling voor toegepaste kunsten in het 
Jubelpark waar ook Studio Novio aan deelnam (zie bijlage 3: niet gepubliceerde 
fotogra�sche bronnen). Mogelijk werd het drukwerk van Studio Novio geëxposeerd in de 
vitrinekasten tegen de museumwand, maar dit kan op basis van de bewuste foto, waar 
vooral Art Deco vazen en luchters op te zien zijn, niet uitgemaakt worden.  
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Wat wel bewaard bleef van de tentoonstelling in het Jubelpark is een folder van 243 bij 

472 millimeter, met op de linkerbladzijde een tekst van Willy Godenne en rechts een 

tekst gesigneerd door Jos Léonard (�guur 2.2 en 2.3). Het document heeft het karakter 

van een pamflet en kan gelezen worden als een geactualiseerde beginselverklaring van 

Studio Novio. 

In de tekst stuurde Léonard nog maar eens aan op een radicale breuk met het 

verleden. De toekomst kon zo te zien niet snel genoeg een aanvang nemen. Het heden 

werd zelfs met een jaar opgeschoven, want als onvermoeibare vooruitgangsoptimist 

begon Jos Léonard zijn foldertekst met: ‘1927! en niet meer 1830!’ (�guur 2.2).16 De 

avant-garde strijdlust van weleer was nog onverminderd aanwezig. Onder de titel ‘Wij 

willen modern zijn in onze tekeningen’ herhaalde Jos Léonard het standpunt van de 

avant-gardekunst die de uitdrukking wilde zijn van de eigen tijd. Op typisch 

modernistische wijze werd dit standpunt voorgesteld als absoluut, dringend en 

noodzakelijk: ‘Nieuwe tijden dwingen en openen nieuwe banen’. 

In de abstracte composities in de linker- en rechterbenedenhoek van de 

opengeslagen folder zijn de initialen van beide protagonisten verwerkt.17 De tekeningen 

herinneren aan de zwart-wit kunst van Léonard zoals die al eerder te zien was, onder 

andere in de serie postkaarten die De Driehoek in 1924 had uitgegeven.18 Twee jaar 

later pro�leerde Jos Léonard zich dus nog steeds als een aanhanger van de geometrisch 

abstracte kunst. In de begeleidende tekst heeft hij het over ‘gezonde versierende 

teekeningen’ en hij omschrijft zichzelf nog steeds als ‘teekenaar’.19 Dit zou de indruk 

kunnen wekken dat hij enkel de zwart-wit composities leverde. Toch kan er maar 

weinig twijfel bestaan over het auteurschap van het gra�sche ontwerp. De lay-out van 

de folder is niet het werk van een traditionele drukker, hoe professioneel die ook was, 

maar van een ervaren kunstenaar die niet alleen vertrouwd was met de abstract 

geometrische kunst, maar ook op de hoogte was van de meest recente evoluties in het 

gra�sch ontwerp of deze op zijn minst goed aanvoelde. Léonard legde trouwens zelf uit 

welke zijn uitgangspunten waren. ‘Enkel bekommerd om het eigen wezen van het werk, 

plaatsen wij een zwart vlak naast een wit, wanneer het hierdoor teekenkunstig zal 

winnen’, schrijft hij. Het is duidelijk dat hij het dan niet zozeer had over de 

geometrische tekeningen zelf maar over de vormgeving van de folder in zijn totaliteit; 

over de wijze waarop de donkere vlakken van de tekeningen zich verhouden tot de 

                                                 
16 Deze zin misleidde blijkbaar Jan Evarist Peeters die de eerste tentoonstelling van Studio 
Novio in 1927 situeerde. Peeters, ‘Geest en stijl van Jos Léonard’, z.p. 

17 In de tekening op de linkerbladzijde kan de ‘G’ van Godenne herkend worden en op de 
rechterbladzijde, met een beetje meer fantasie, de initiaal van Léonard.  

18 Deel I, hoofdstuk 5.2. 

19 De vierkante composities in zwart en wit werden als autonome ontwerpen gepubliceerd in 
het tijdschrift Meer en Beter waar ze ‘versieringsmotieven’ werden genoemd. Allard, ‘De 
Reklameteekenaar Jos. Léonard’, p. 7. 
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lichtgrijze vlakken de tekstblokken. De ‘harmonie tussen zwart en wit’ waarvan sprake 

is in de tekst, sloeg zowel op de tekeningen afzonderlijk als op het ontwerp in zijn 

geheel, dat op zich ook een abstracte compositie vormt.  

Dat Léonard parallellen zag tussen zijn zwart-wit inkttekeningen enerzijds en de lay-

out van drukwerk anderzijds, blijkt in de eerste plaats uit de kwadratische opbouw van 

de bladspiegel. Het vierkante formaat is niet enkel terug te vinden in de tekeningen 

maar in de hele opmaak van de pagina. Door het grote, lichtgrijze tekstblok diagonaal 

tegenover het kleinere, donkere vierkant van de tekening te plaatsen, creëerde Léonard 

een visuele spanning en een asymmetrische bladspiegel die op zijn beurt weer in balans 

wordt gehouden door twee grote witte vlakken. Deze onbedrukte witte zones, die in 

traditioneel axiaal drukwerk ook voorkomen maar als het ware in de achtergrond 

verdwijnen, worden hier als autonome vlakken ervaren doordat ze begrensd zijn door 

de titel en de signatuur, die in een groter corps gezet zijn.  

De keuze voor een asymmetrische compositie, waarbij grote delen van het blad 

onbedrukt bleven, verwees rechtstreeks naar de canons van de internationale avant-

garde, meer bepaald naar het modernistisch gra�sch ontwerp zoals dat aan het 

Bauhaus beoefend werd onder de bezielende begeleiding van László Moholy-Nagy. 

Deze pionier en artistieke duizendpoot doceerde er sinds 1923 en zijn invloed op het 

modern gra�sch ontwerp kan nauwelijks overschat worden. Als aanhanger van het 

Russische Constructivisme introduceerde hij revolutionair drukwerk waarvoor hij de 

term 'Neue Typographie’ bedacht. Doordat hij ook verantwoordelijk was voor al het 

drukwerk dat het Bauhaus verliet, liet die invloed zich ook vrij snel gelden tot ver 

buiten de school.20 Zijn verdienste voor de geschiedenis van het modernistisch gra�sch 

ontwerp bestond er niet alleen in dat hij inspirerende voorbeelden aanreikte via de 

publicatie van de beroemde Bauhausbücher (1925–1930)21, hij was ook diegene die de 

                                                 
20 De Hongaar László Moholy-Nagy gaf les aan het Bauhaus tussen 1923 en 1928 en was als 
autodidact actief in verschillende disciplines: schilderkunst, �lm, fotogra�e en ontwerp. 
Achim Borchardt-Hume, Hal Foster, Nicholas Fox Weber en Terence A. Senter, Albers and 
Moholy-Nagy, from the Bauhaus to the new world, Tate Publishing, Londen: 2006, passim.  

21 Tussen 1925 en 1930 gaven Walter Gropius en László Moholy-Nagy 14 Bauhausbücher uit 
(verschenen bij Albert Langen Verlag). Band 1: Walter Gropius, Internationale Architektur, 
München, 1925; band 2: Paul Klee, Pädagogisches Skizzenbuch, München, 1925; band 3: 
Adolf Meyer, Ein Versuchshaus des Bauhauses in Weimar, München, 1925; band 4: Oskar 
Schlemmer, Die Bühne im Bauhaus, München, 1925; band 5: Piet Mondriaan, Neue 
Gestaltung. Neoplastizismus, Eschwege, 1925; band 6: Theo van Doesburg, Grundbegriffe 
der neuen gestaltenden Kunst, München, 1924; band 7: Walter Gropius, Neue Arbeiten der 
Bauhauswerkstaetten, München, 1925; band 8: Lazlo Moholy-Nagy, Malerei. Fotogra�e. 
�lm, München, 1925; band 9: Wassily Kandinsky, Punkt und Linie zur Fläche. Beitrag zur 
Analyse der malerischen Elemente, München, 1926; band 10: Jan Peter Oud, Holländische 
Architektur, München, 1926: band 11: Kasimir Malewitsch, Die gegenstandslose Welt, 
München, 1927; band 12: Walter Gropius, Bauhausbauten, Dessau; band 13: Albert Gleizes, 
Kubismus, München, 1928; band 14: Laszlo Moholy-Nagy, Von Material zu Architektur, 
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basisregels van de nieuwe vormgeving wist te expliciteren. In zijn eerste en vaak 

geciteerde artikel ‘Die neue Typographie’ (1923) waren ‘asymmetrie’ en ‘contrast’ al 

essentiële begrippen. Moholy-Nagy was van oordeel dat een ef�ciënte communicatie 

onmogelijk was zonder een indringende vormgeving. ‘Die Typographie is ein 

Instrument der Mitteilung,’ schreef hij. ‘Sie muss eine klare Mitteilung in der 

eindringlichsten Form sein’. Daarom pleitte hij voor ‘Elastizität, Variabilität und 

Frische des Satzmaterials’ in het gra�sche ontwerp.22 De typogra�sche middelen 

dienden dus met een zo groot mogelijke flexibiliteit ingezet te worden om de boodschap 

zo helder mogelijk over te brengen. De Nieuwe Typogra�e onderscheidde zich 

fundamenteel van het traditionele drukwerk doordat het zich niet liet inperken door 

vooropgestelde formules of een ‘a priori angenommenen Ästhetik’.23  

Een van de meest gecontesteerde formules uit de traditie was die van de axiale, 

symmetrische lay-out die als statisch, rigide en inef�ciënt werd bestempeld. In een 

volgend essay, ‘Zeitgemässe Typographie. Ziele, Praxis, Kritik’, verwoordde Moholy-

Nagy zijn ideeën over het asymmetrische ontwerp als volgt: ‘Gegenüber dem 

Jahrhundertelang gebräuchlichen statisch, konzentrisch erzeugten Gleichgewicht, 

sucht man heute das Gleichgewicht dynamisch-exzentrisch zu erzeugen’.24 In de 

Nieuwe Typogra�e gingen ontwerpers dus wel op zoek naar een visueel evenwicht, 

maar het statische evenwicht van een symmetrische compositie werd verworpen. In het 

handboek Die neue Typographie (1928) van de Duitse kalligraaf en (typo)gra�sch 

ontwerper Jan Tschichold (1902–1974)25 werd het basisprincipe van de asymmetrie 

                                                                                                                                               
1929. Ute Brüning, Alain �ndeli, Peter Heahn en Robin Kinross, Das A und O des 
Bauhauses. Bauhauswerbung: Schriftbilder, Drucksachen, Ausstellungsdesign, tent. cat., 
Bauhausarchiv Museum für Gestaltung, Berlijn: 1995. 

22 Het artikel verscheen oorspronkelijk in het boek Staatliches Bauhaus 1919–1923 dat de 
spraakmakende tentoonstelling van 1923 in Weimar begeleidde. László Moholy-Nagy, ‘Die 
neue Typographie’, in: Bauhaus, drucksachen, typogra�e, reklame, Gerd Fleischmann 
(ed.), Oktagon, Stuttgart: 1995 [Staatliches Bauhaus in Weimar, 1919–1923, München: 
1923], p. 14. 

23 Niet alleen de vaste formules van het traditionele drukwerk werden bestreden, ook een 
meer recente praktijk van de modernisten zelf werd bekritiseerd, namelijk het letterontwerp 
op basis van een vast vierkant stramien: ‘Die Buchstabentypen dürfen nie in eine 
vorbestimmte Form z. B. Quadratt gezwängt werden.’ Wellicht verwees Moholy-Nagy in 
deze zin onder andere naar het ‘universeel alfabet’ van Theo Van Doesburg. Ibid., p. 14. 

24 László Moholy-Nagy, ‘Zeitgemässe Typographie. Ziele, Praxis, Kritik’, in: Gutenberg 
Festschrift, zur Feier des 25 jaehrigen Bestehens des Gutenbergmuseums in Mainz, Aloys 
Ruppel (ed.), Gütenberg-Gesellschaft / Gutenberg-Museum, Mainz: 1925, p. 317. In 1926 
werd hetzelfde artikel gepubliceerd in het tijdschrift Offset. Buch- und Werbekunst. László 
Moholy-Nagy, ‘Zeitgemässe Typographie. Ziele, Praxis, Kritik’, in: Offset. Buch- und 
Werbekunst. Bauhaus-Heft, Offset-Verlag GmbH, Leipzig: 1926, p. 375-385. 

25 Na een bezoek aan de Bauhaus tentoonstelling van 1923 raakte de kalligraaf Jan 
Tschichold geïntrigeerd door de Nieuwe Typogra�e en enkele jaren later werd hij de 
belangrijkste woordvoerder van de beweging: in 1925 als redacteur van het themanummer 
‘Elementare Typographie’ van het vaktijdschrift Typographische Mitteilungen en in 1928 
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nog veel sterker benadrukt. Het werd beschouwd als een fundamenteel beginsel van 

vrijheid en aanpassingsvermogen.26 De witte lege ruimtes werden in Die neue 

Typographie niet langer gezien als restvormen die in de achtergrond verdwijnen maar 

behandeld als positieve beeldelementen.27 Zij konden zelfs actief worden ingezet om de 

blik van de lezer doorheen de tekst te begeleiden.28 

In het pamflet van Jos Léonard zijn een aantal van de principes van de Nieuwe 

Typogra�e manifest aanwezig. Ze zijn zowel letterlijk terug te vinden in de tekst als 

toegepast in het ontwerp (�guur 2.2). Léonard had het over ‘evenwicht’ en ‘harmonie’ 

en toonde met zijn ontwerp aan dat dit evengoed kon bereikt worden via een 

asymmetrische lay-out. Hiermee brak hij bewust met een hardnekkig en vastgeroest 

drukkersschema. In zijn tekst verzekerde hij dan ook nadrukkelijk dat Studio Novio 

zich ‘niet aan algemeen als fundamenteel beschouwde wetten’ zou binden. Misschien 

speelde in zijn achterhoofd ook de herinnering mee aan de steeds herhaalde ‘banale 

schema’s’ van drukkers waarover zijn broer Edward zich al in 1917 beklaagde.29  

Studio Novio wilde het drukwerk niet enkel bevrijden van aloude schema’s maar had 

ook de ambitie om de grijze eentonigheid van het eigentijdse drukwerk een halt toe te 

roepen. Jos Léonard was ervan overtuigd dat Studio Novio–met zijn contrastrijke 

ontwerpen–verandering kon brengen en ‘meteen al het zwakke, lauwe en banale van de 

laatste jaren in een valen schaduw’ kon stellen (�guur 2.2). Het is op zijn minst 

opmerkelijk dat Moholy-Nagy in 1925 in min of meer dezelfde bewoordingen schreef 

                                                                                                                                               
met de publicatie van Die neue Typographie. Een belangrijke verdienste van deze 
publicaties was dat ze de vernieuwingen van de kunstenaars-ontwerpers lieten doordringen 
in de vakwereld. Jan Tschichold (ed.), Typographische Mitteilungen, [Sonderheft 
Elementare Typographie], Bildungsverband der deutschen Buchdrucker, Leipzig: 1925;  
Jan Tschichold, Die neue Typographie, ein Handbuch für zeitgemäss Schaffende, 
Brinkmann und Bose, Berlijn: 1987 [Verlag des Bildungsverbandes der Deutschen 
Buchdrucker, Berlijn: 1928].  

26 De axiale symmetrie van de ‘oude typogra�e’ beschreef Jan Tschichold plastisch als een 
onzichtbare arti�ciële ruggengraat die doorheen het hele drukwerk liep en waarvan de 
bestaansreden al even pretentieus was als de vijf centimeterhoge witte stijve kragen uit de 
tijd van Wilhelm II. Tschichold, Die neue Typographie, p. 67. 
Ook in zijn boek Typographische Gestaltung was de asymmetrie het basisbeginsel. Het 
boek werd in 1967 overigens niet zonder reden vertaald naar het Engels als Asymmetric 
Typography. Jan Tschichold en Ruari MacLean, Asymmetric typography, Faber and Faber, 
Londen: 1967 [Typographische Gestaltung, Basel: 1935]. 

27 Robin Kinross, ‘Introduction to the English-language edition’, in: The new typography, a 
handbook for modern designers, Richard Hendel, Robin Kinross, Ruari McLean en Jan 
Tschichold (eds.), University of California, Berkeley / Los Angeles / Londen: 2006 [Verlag 
des Bildungsverbandes der Deutsches Buchdrucker, Berlijn: 1928], p. xxvi.  

28 Jan Tschichold redeneerde dat de moderne mens die, geconfronteerd met een enorme 
hoeveelheid tekst per dag, niet langer geduldig lijn per lijn las maar zijn blik liet glijden  
over de bladzijde, grosso modo van linksboven naar rechtsonder. Tschichold, Die neue 
Typographie, p. 64. 

29 Edward Léonard, ‘Iets over Drukkunst’, in: Het Vlaamsche Nieuws, 1917, [15 september]. 
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over het ‘oude drukwerk’ dat ook volgens hem in de loop der jaren steeds grijzer en 

eentoniger was geworden.30  

Hoewel Jos Léonard niet sprak over ‘nieuwe’ of ‘oude typogra�e’, zoals Moholy-Nagy 

en Tschichold deden, bleek hij toch op dezelfde golflengte te zitten als zijn Duitse 

collega’s. Zowel uit zijn tekst als uit de benaming van zijn ontwerpbureau ‘Studio Novio’ 

blijkt zonneklaar dat ook hij zich wilde afzetten tegen de oude drukkersgewoonten.31 De 

datum 1830, waarmee Léonard zijn tekst aanving, was niet zo arbitrair gekozen als men 

zou denken. Ook Jan Tschichold situeerde het ontstaan van de verwerpelijke ‘alte 

Typographie’ omstreeks het midden van de negentiende eeuw en gaf 1850 als keerpunt 

aan.32 Net als de verdedigers van de Nieuwe Typogra�e was Léonard dus van oordeel 

dat het verval van het drukwerk was ingezet in de eerste helft van de negentiende eeuw.  

Kortom, er zijn diverse parallellen te ontdekken tussen de korte intentieverklaring 

van Studio Novio en de principes van de Nieuwe Typogra�e zoals die verwoord werden 

in de geschriften van László Moholy-Nagy en later van Jan Tschichold. Het zou echter 

onjuist zijn om hieruit te besluiten dat Jos Léonard rechtstreeks beïnvloed was door dit 

Duitse gedachtegoed. Het ziet er eerder naar uit dat de beïnvloeding op een indirecte 

manier gebeurde. Jos Léonard zal wel vertrouwd geweest zijn met het oeuvre van de 

beeldende kunstenaar László Moholy-Nagy via zijn contact met Jozef Peeters en het 

tijdschrift Het Overzicht, waarvoor de Hongaar in 1923 een omslag ontwierp en waarin 

een aantal werken van hem werden gereproduceerd.33 Het Bauhaus zelf genoot in 

België in eerste instantie bekendheid als architectuurschool en de enkele verslagen die 

daarover verschenen in de kunsttijdschriften waartoe Jos Léonard toegang had, bleven 

vrij algemeen in hun berichtgeving. De kunst- en architectuurcriticus Adolf Behne 

(1885–1948) die respectievelijk in Het Overzicht en 7 Arts verslag uitbracht van de 

Bauhaustentoonstelling van 1923, legde de focus vooral op de drastische 

programmawijziging die het Bauhaus had doorgevoerd, waardoor de klemtoon niet 

langer op het ambachtelijke kwam te liggen, maar geopteerd werd voor een strikt 

                                                 
30 Moholy-Nagy verwees in dit verband naar de ontstaansgeschiedenis van de typogra�e en 
beschreef hoe het drukwerk van de 15de-eeuwse incunabelen nog heel contrastrijk was maar 
in de eeuwen die volgden steeds eentoniger was geworden. Moholy-Nagy, ‘Zeitgemässe 
Typographie. Ziele, Praxis, Kritik’, Gutenberg Festschrift, zur Feier des 25 jaehrigen 
Bestehens des Gutenbergmuseums in Mainz, p. 308-311. 

31 László Moholy-Nagy sprak over oud drukwerk en Jan Tschichold sprak over ‘die alte 
Typographie’, als antoniem van ‘die neue Typographie’.  

32 Tschichold, Die neue Typographie, p. 20-21. 

33 László Moholy-Nagy ontwierp een omslag voor: Het Overzicht 2 (1923), nr. 16. In totaal 
werden drie werken van hem opgenomen. Een reproductie van een sculptuur in: Het 
Overzicht, II (1923), nr. 15, p.38 en twee linoleumsneden in: Het Overzicht, II (1923), nr. 17, 
p. 90 en in: Het Overzicht, II (1925), nrs. 22-23-24, p. 186. 
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technische en industriële aanpak.34 Sommige werkplaatsen, zoals die van de 

goudsmeden en de toneelafdeling, kregen in zijn artikel in Het Overzicht bijzondere 

aandacht, maar over de gra�sche ontwerpen van Moholy-Nagy, de lancering van de 

term ‘Neue Typographie’ of over de vormgeving van de Bauhausbücher werd met geen 

woord gerept.35 Het valt dus te betwijfelen of Jos Léonard Moholy-Nagy ook kende als 

auteur van geschriften over de Nieuwe Typogra�e, maar helemaal uit te sluiten is het 

niet. 

Met de theoretische en praktische geschriften van Jan Tschichold kwam Jos Léonard 

zeker in aanraking. Zo goed als alle belangrijke geschriften van Jan Tschichold, 

waaronder Die neue Typographie (1928) en Eine Stunde Druckgestaltung (1930), 

werden immers teruggevonden in zijn vakbibliotheek.36 Dit betekent daarom niet 

noodzakelijk dat hij deze publicatie al aankocht bij verschijning, het werk kan ook later 

in zijn bezit zijn gekomen.37 

Toch moet Jos Léonard tegen 1930 op de hoogte geweest zijn van de Nieuwe 

Typogra�e. In dat jaar publiceerde Jan Tschichold–nog steeds even gedreven om zijn 

ontwerp�loso�e uit te dragen in de professionele drukkerswereld–het artikel ‘Qu’est-ce 

que la nouvelle typographie et que veut-elle?’ in het internationale tijdschrift Arts et 
                                                 
34 Onder de titel ‘Bauhaus-week te Weimar’, verscheen de vertaling van Jozef Peeters van 
het verslag van Adolf Behne over de Bauhaus tentoonstelling van 1923. Het artikel 
verscheen in het dubbelnummer 18-19 waar Jos Léonard manifest in aanwezig was met een 
omslagontwerp en verschillende pentekeningen (zie deel I, hoofdstuk 4.2 en 4.3). Adolf 
Behne en Jozef Peeters, ‘Bauhaus-week te Weimar’, in: Het Overzicht, II (1923), nr. 18-19, p. 
117-118. Een relaas van de Bauhaus tentoonstelling met een iets kritischer invalshoek 
verscheen in 7 Arts: Adolf Behne, ‘Le ‘Bauhaus’ à Weimar’, in: 7 Arts, 2 (1923), nr. 6, z.p. In 
7 Arts verscheen bovendien een zeldzame verwijzing naar de befaamde Bauhausbücher, 
maar dat gebeurde pas in 1927. Het ging om de reproductie van de reclameaf�che 
‘Pneumatik’ van Moholy-Nagy van omstreeks 1925 (een exemplaar wordt bewaard in het 
Bauhaus-Archiv in Berlijn), in: 7 Arts, 6 (1927), nr. 6, z.p.  

35 De belangstelling in Belgische kunsttijdschriften voor de tentoonstelling van het Bauhaus 
in 1923 verviel in het niets in vergelijking met bijvoorbeeld de Parijse ‘Exposition 
Internationale des Arts Décoratifs’ in 1925. 

36 Jan Tschichold, Die neue Typographie, ein Handbuch für zeitgemäss Schaffende, Verlag des 
Bildungsverbandes der Deutschen Buchdrucker, Berlijn: 1928; Jan Tschichold, Eine Stunde 
Druckgestaltung. Grundbegriffe der neuen Typogra�e in Bildbeispielen für Setzer, 
Werbefachleute, Drucksachenverbraucher und Biblio�len, Wedekind, Stuttgart: 1930.  
Zie bijlage 2: reconstructie van de vakbibliotheek van Jos Léonard. 
Uit de reconstructie van de vakbibliotheek blijkt dat Jos Léonard ook erg geïnteresseerd was in 
de latere geschriften van Jan Tschichold. Men treft er immers ook de volgende werken aan: Jan 
Tschichold, Schriftkunde, Schreibübungen und Skizzieren für Setzer, Schwabe, Basel: 1942; Jan 
Tschichold, Designing books, Wittenborn, Schultz, New York: 1951; Jan Tschichold, 
Meisterbuch der Schrift. Ein Lehrbuch mit vorbildlichen Schriften aus Vergangheit und 
Gegenwart für Schriftenmaler, Graphiker, Bildhauer-Graveure, Lithographen, 
Verlagshersteller, Buchdrucker, Architekten und Kunstschulen, Maier, Ravensburg: 1952; Jan 
Tschichold, An illustrated history of writing and lettering, Zwemmer, Londen: 1956. 

37 Vermoedelijk was er geen contact tussen Jos Léonard en Jan Tschichold. In zijn Die neue 
Typographie gaf hij niet Jos Léonard op als vertegenwoordiger van ‘het nieuwe’ in België 
maar wel Pierre Flouquet en Jozef Peeters. Tschichold, Die neue Typographie, p. 64. 
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Métiers Graphiques.38 Zowel Willy Godenne als Jos Léonard was geabonneerd op dit 

bewuste tijdschrift, vermoedelijk vanaf het elfde nummer van de reeks (1929) waarin 

werk van Studio Novio was opgenomen.39  

Jos Léonard zal dus wel de ‘geest’ van het nieuwe Bauhaus hebben gekend en op de 

hoogte geweest zijn van de belangrijkste basisbeginselen van de school, maar het is 

moeilijk te geloven dat hij in 1926–op het moment dat hij zijn eerste tentoonstelling 

van Studio Novio voorbereidde–al bekend was met de teksten van László Moholy-Nagy 

of Jan Tschichold. 

Een belangrijk argument voor deze stelling zit vervat in het vocabularium dat 

Léonard hanteerde. Hij sprak namelijk consequent over ‘teekeningen’ en niet over 

typogra�e, een woordkeuze die dan veel meer voor de hand zou liggen. In de folder van 

Studio Novio bleef het woord typogra�e nog voorbehouden voor de linkerbladzijde, 

waar Willy Godenne een podium kreeg (�guur 2.3).  

2.3 De meerwaarde van Willy Godenne 

Terwijl Jos Léonard de vernieuwing van Studio Novio op vormelijk vlak situeerde, 

legde Willy Godenne de nadruk hoofdzakelijk op technische perfectie en vakmanschap. 

In zijn foldertekst verwoordde Godenne hoe hij de toekomst van het moderne drukwerk 

met Studio Novio zag: ‘Wij willen eerst zijn in ons drukwerk. d. w. z. afbreken met het 

verleden en opgaan naar een nieuwe, streng gehouden typographie’. De genoemde 

strengheid sloeg vooral op het pure vakmanschap, zo bleek: ‘Geen hinkende 

bladspiegels meer, noch toevallige sierletteren in vormlooze teksten, geen te vette of te 

grijze druk, geen vuile plakken, noch breem tusschen letters, louter technische 

                                                 
38 Jan Tschichold, ‘Qu’est-ce que la nouvelle typographie et que veut-elle?’, in: Arts et 
Métiers Graphiques, (1930), nr. 19, p. 46-53. 
Het tijdschrift Arts et Métiers Graphiques werd opgericht in 1927 door de Fransman 
Charles Peignot (1897–1983), artistiek directeur van de letteruitgeverij Deberny & Peignot. 
Michel Wlassikoff, Histoire du graphisme en France, Les arts decoratifs, Parijs: 2005, p. 71. 

39 In dit nummer schreef Maurits Sabbe vol lof over Jos Léonard en Willy Godenne. Hij 
illustreerde zijn artikel ‘La typographie en Belgique’ met 7 werken van Studio Novio 
(waarvan 6 zijn opgenomen in de catalogus: A/001/021-022; A/002/014; A/005/107–109). 
Maurits Sabbe, ‘La typographie en Belgique’, in: Arts et Métiers Graphiques, (1929), nr. 11, 
p. 673-678. 
Zowel in het fonds Godenne (Namen, BUMP, fonds Godenne, dozen 573-574) als in de 
vakbibliotheek van Jos Léonard (bijlage 2) werden nummers van Arts et Métiers 
Graphiques teruggevonden, wat wijst op een abonnement aangezien het tijdschrift geen 
losse nummers verkocht en slechts per abonnement verspreid werd. Een relaas van de 
geschiedenis van Arts et Métiers Graphiques is te vinden op het net: http://ellie.rit.edu:1213 
(laatst geraadpleegd op 27 november 2008). 
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fouten!’40 Willy Godenne legde er sterk de nadruk op dat dit professionele niveau 

slechts kon bereikt worden na jarenlange ervaring: ‘Het volstaat niet de typographie en 

de boeknijverheid theoretisch te kennen, van uit zijn bureau, amper voldoende om van 

die kunst een nijverheid te maken!’ (�guur 2.3). 

 
 
�guur 2.3 Begeleidende folder bij de tentoonstelling van Studio Novio in het Jubelpark in 
Brussel, 1926, 243 × 472 (A/001/010): linkerbladzijde. 

Willy Godenne bezat het kapitaal en de technische knowhow die het mogelijk 

maakten dat Léonard, samen met deze bevlogen drukker, het artisanaal en 

amateuristische niveau kon overstijgen waarop andere geïnteresseerde Belgische 

kunstenaars in dit domein waren blijven steken. In dit verband is het interessant te 

verwijzen naar het avontuur van Joris Minne, Frans Smits, Nand Geersens en Roger 

                                                 
40 ‘Hinkende’ of ‘dansende’ bladspiegels ontstonden wanneer de positie van de zetspiegel op 
de bladspiegel niet gelijk was bij schoon- en weerdruk (recto en versozijde). Door slijtage 
van de matrijzen van de regelzetmachine (Linotype of Intertype) kon er tussen twee letters 
een flinterdunne opening ontstaan die bij het gieten resulteerde in een haar�jne metalen 
rand. De afdruk hiervan, een gerafelde �jne lijn, werd in het drukkersjargon ‘braam’ 
genoemd. ‘Vuile plakken’ ontstonden wanneer de drukker zijn drukrollen of drukvormen 
niet voldoende had laten drogen na het wassen. Een ‘te vette’ of ‘te grijze’ druk was het 
gevolg van te veel of te weinig inkt. Brief van Louis Van den Eede aan de auteur op 7 
december 2008. 
Louis Van den Eede volgde vier jaar avondlessen aan de Antwerpse ‘Vakschool voor 
Boekbewerkers’ en begon zijn carrière als zetter bij drukkerij Verheyden, een 
eenmansbedrijf in Hoboken. Pierre Delsaerdt, ‘Het curriculum van een typograaf in 
Vlaanderen’, in: Louis Van den Eede. Een halve eeuw typogra�e in Vlaanderen, Pierre 
Delsaerdt en Tonia Dhaese (eds.), Mercatorfonds, Antwerpen: 1999, p. 23. 
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Avermaete, die in 1927 de kunstdrukkerij ‘Loki’ oprichtten. Omdat geen van de vier ook 

maar iets van het drukkersvak af wist, besloten ze een drukkersgast in het project te 

betrekken. Er volgde prompt een klacht over oneerlijke concurrentie en het viertal 

besloot dan maar op eigen kracht en met behulp van een handpers verder te werken. De 

‘typogra�sche revolutie’ waar het viertal van droomde, is er nooit gekomen en dit had 

hoofdzakelijk te maken met het totale gebrek aan professioneel vakmanschap. Zo zou 

Ferdinand Buyle ooit het naïeve voorstel hebben gedaan om de gegoten lijnen van een 

Linotype machine te recupereren en opnieuw op te delen in afzonderlijke letters.41  

Via Godenne kreeg Léonard toegang tot de zogenaamde ‘zwarte kunst’ van de 

typogra�e en de drukkerswereld, die toentertijd nog sterk hermetisch was en 

protectionistisch georganiseerd.42 Dit stelde hem in staat te evolueren van 

reclametekenaar naar een volwaardig gra�sch ontwerper. Léonard, die voordien 

verstoken bleef van enige inspraak op typogra�sch gebied, werd door zijn vaste 

samenwerking met de meester-drukker in staat gesteld om ontwerpen af te leveren 

waarin de typogra�e een belangrijke rol speelde. Deze samenwerking bood hem niet 

alleen de mogelijkheid om op vormelijk en artistiek niveau kwaliteit te leveren maar hij 

kon er bovendien op vertrouwen dat het eindproduct, het gedrukte materiaal, technisch 

hoogstaand was.  

Het samenwerkingsverband bood uiteraard ook voor Willy Godenne een 

meerwaarde. Ook hij kon zich verrijken en bijscholen door samen te werken met een 

kunstenaar als Jos Léonard. Godenne was een van de weinige drukkers die zich 

realiseerde dat het ambacht in een esthetische crisis was terecht gekomen en dat de 

vernieuwing niet spontaan en van binnenuit op gang zou komen. Zoals Léonard besefte 

dat hij de vakkennis van Godenne nodig had, zo wist Godenne dat hij moest vertrouwen 

op het talent en de artistieke visie van Jos Léonard. De intensieve collaboratie tussen de 

ervaren drukker en de (gra�sche) kunstenaar was voor beiden een bijna voor de 

handliggende oplossing. 

In de artikelenreeks waarin hij de Vlaamse drukkunst doorlichtte, had Edward 

Léonard al eerder uitspraken in die richting gedaan. Hij schreef dat de erbarmelijke 

kwaliteit van het toenmalige drukwerk alles te maken had het ‘gebrek aan esthetische 

opleiding’ van de doorsnee drukker.43 Voor de Antwerpse drukkerij J.-E. Buschmann,44 

                                                 
41 Roger Avermaete, Herinneringen uit het kunstleven (1918–1940) van specialisten, kenners, 
paedagogen en andere artisten, III, Manteau, Brussel: 1955, p. 98.  

42 Vanaf omstreeks 1700 werd het pseudomagische statuut van het drukkersvak langzaamaan 
opgedoekt, een proces dat volgens Robin Kinross nog steeds aan de gang is. Robin Kinross, 
Modern typography, an essay in critical history, Hyphen, Londen: 1992, p. 8-9. 

43 Léonard, ‘Iets over Drukkunst’. 

44 De uitgeverij werd genoemd naar Joseph-Ernest Buschmann (1814–1853), de stichter van 
het familiebedrijf dat meer dan 125 jaar operatief was in Antwerpen. De drukkerij en 
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eenoog in het land der blinden, maakte Edward Léonard graag een uitzondering, maar 

algemeen stelde hij: ‘De drukkers missen het ontwikkeld oog, dat hun zou kunnen 

toelaten de esthetisch-zwakke punten van hun samenstellingen te zien’.45  

De Amerikaanse ontwerper William Addison Dwiggins (1880–1957) wilde zijn 

collega’s waarschuwen voor een te eenzijdig technische benadering van het moderne 

drukwerk: ‘The point to be stressed is that the new standard must not be a mechanical 

standard merely, it must also be an aesthetic standard. Artists must take a part in 

thinking it out’.46 Jan Tschichold, die de hele problematiek vanuit het standpunt van de 

constructivistische kunstenaars en de Nieuwe Typogra�e bekeek, kwam tot dezelfde 

conclusie in zijn artikel ‘Qu’est-ce que la Nouvelle typographie et que veut-elle?’ waarin 

hij onomwonden schreef dat Nieuwe Typogra�e slechts kon ontstaan wanneer de 

gra�sche kunstenaar heel nauw samenwerkte met de drukkersexperts.47 

 
�guur 2.4 Beeldmerk Studio Novio, 1926. 

Kortom, door het vaste samenwerkingsverband van een kunstenaar en een drukker 

kon Studio Novio uitgroeien tot een professioneel ontwerpbureau dat tegemoet kwam 

aan deze dubbele behoefte. Dit uitgangspunt werd visueel tot uitdrukking gebracht in 

een krachtig beeldmerk dat Léonard ontwierp in 1926 (�guur 2.4).48 

                                                                                                                                               
uitgeverij J.-E. Buschmann te Antwerpen (1842–1967), tent. cat., Museum Plantin-
Moretus, Antwerpen: 1967. 

45 Léonard, ‘Iets over Drukkunst’. 

46 William A. Dwiggins, ‘New kinds of printing calls for new design’, in: Looking Closer 3. 
Classic Writings on Graphic Design, Michael Bierut, Jessica Helfand, Steven Heller en Rick 
Poynor (eds.), Allworth, New York: 1999 [Boston Evening Transcript, 1922], p. 17. 

47 Tschichold, ‘Qu’est-ce que la nouvelle typographie et que veut-elle?’, p. 52. Het artikel 
verscheen ook in Groot-Brittannië in 1930: Jan Tschichold, ‘New Life in Print’, in: Looking 
Closer 3. Classic Writings on Graphic Design, Michael Bierut, Jessica Helfand, Steven 
Heller en Rick Poynor (eds.), Allworth, New York: 1999 [Commercial Art, 1930], p. 45-49. 

48 Zie A/001/008: op de rectozijde het Studio Novio beeldmerk en op de versozijde de 
uitnodiging van de tentoonstelling in het Jubelpark in 1926. Het woord ‘logo’ werd in deze 
context bewust vervangen door ‘beeldmerk’. Het woord logo is recenter dan beeldmerk en 
bovendien veel ruimer. Een beeldmerk, het woord zegt het zelf, is enkel een beeld waarmee 
een �rma zich herkenbaar wil maken. Treebus, Vormwijzer, p. 264-271. 
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Het compositieveld van dit beeldmerk is opnieuw een vierkant met een diagonaal die 

loopt van linksonder naar rechtsboven en die het beeldvlak min of meer in een zwarte 

en een witte helft verdeelt. Hoewel de compositie abstract oogt, is ze toch �guratief. 

Links staat een sterk gestileerde, geometrische �guur die van de onder- tot de 

bovenzijde van het vlak reikt. Hij reikt de hand naar een volledig gespiegelde �guur 

rechts. De witte �guur is geplaatst tegenover een zwarte achtergrond en stelt Jos 

Léonard voor, de tekenaar. De zwarte �guur pro�leert zich tegen een witte achtergrond 

en verwijst naar de drukker Willy Godenne, die het ontwerp aanneemt. 

Dat het niet zo evident was om deze semi-abstracte tekening juist te lezen, blijkt uit 

een artikel dat verscheen in 1928 in La Publicité. Daarin schreef Bassin: ‘A parler 

franchement, le dessinateur paraît s’égarer un peu avec la marque de Studio Novio; 

nous devons avouer qu’il nous a fallu faire, à première vue, un réel effort de 

compréhension et nous pensons que bien des lecteurs seront restés embarrassés 

comme nous. Disons dès lors qu’il s’agît ici du dessinateur Léonard enfermé dans sa 

blouse de travail, tandis que l’imprimeur en noir, lui fait face: ces deux hommes 

collaborent, puisqu’il se tendent la main. Voilà, certes, une explication qui n’étais pas 

inutile’.49 

Het ideaal waar Studio Novio naar streefde was op zich niet nieuw. Het klonk als een 

late echo van de utopie van de Arts and Crafts beweging uit het einde van de 

negentiende eeuw. Het onderwijsmodel van het Bauhaus was initieel ook vertrokken 

vanuit het idee dat kunst en ambacht een eenheid dienden te vormen. De school, die 

ontstond uit een fusie van een academie met een kunstnijverheidsschool, bood de 

studenten zowel een kunstzinnige basisopleiding als een ambachtelijke scholing in het 

atelier.50  

Met hun tweeledig samenwerkingsmodel trokken Jos Léonard en Willy Godenne de 

aandacht in de gra�sche wereld. Ze kregen niet alleen bekendheid met hun 

reclameontwerpen maar bouwden ook een stevige reputatie op met hun verzorgde 

boeken. In 1930 participeerden ze aan de eerste ‘prijskamp voor het best gedrukte boek’ 

die georganiseerd was door de pas opgerichte Vereeniging ter Bevordering van het 

Vlaamsche Boekwezen.51 In de categorie ‘het gewone boek’–waartoe de jury alle niet-

                                                 
49 P. O. Bassin, ‘Typographie et Dessin Publicitaires’, in: La Publicité, 6 (1928), nr. 224, 
p. 340, geciteerd in: Van Broeckhoven, ‘Jos Léonard typograaf’, p. 6. Bassin was voorzitter 
van de ‘Vereeniging voor Reclamestudie’ waar ook Jos Léonard lid van was. 

50 De ondertitel van het Staatliches Bauhaus in Weimar was ‘Verenigde voormalig 
groothertogelijke en voormalig groothertogelijke Kunstnijverheidacademie’. Magdalena 
Droste, Bauhaus 1919–1933, Benedikt Taschen / Bauhaus-archief, Keulen: 1990, p. 17; Alan 
Bartram, Bauhaus, modernism, and the illustrated book, Yale university press, New Haven 
(Conn.): 2004, p. 48-49. 

51 De Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen (VBVB) was een 
professionele vakorganisatie die de verkoop en de verspreiding van het boek in Vlaanderen 
wilde bevorderen met het oog op een culturele opleving van Vlaanderen. Een zestigtal 
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biblio�ele boeken rekende–ging een prijs naar Christusuren van Theophilus, een 

driedelig werk uitgegeven bij Boekhandel Gudrun en gedrukt en verzorgd door Studio 

Novio (�guur 3.11).52 In het verslag van de jury werd de klemtoon gelegd op de 

meerwaarde die dit vaste samenwerkingsmodel te bieden had. Zetelend jurylid Louis 

Lebeer wees er in het tijdschrift De Boekenkast nadrukkelijk op dat ‘de gebreken die wij 

hebben moeten vaststellen bij het geïllustreerde boek in groote mate te wijten zijn aan 

het onafhankelijke werken van drukker en illustrator’.53  

2.4 Nomen est omen: woorden en namen die de lading ‘gra�sche vormgeving’ 

dekten  

Jos Léonard heeft zichzelf nooit ‘gra�sch ontwerper’ of ‘gra�sch vormgever’ genoemd. 

Het woord ‘vormgever’ raakte in België pas na de Tweede Wereldoorlog in gebruik.54 De 

                                                                                                                                               
Vlaamse uitgevers en boekhandelaars werkten er aan mee en Lucas Smeding (1866–1941), 
Herman Oosterwijk (1902–11960), Leo Kryn (1878–1940), Eugeen De Bock, Maurits De 
Meyer (1895–1970) en Joris Lannoo (1891–1971) worden gerekend tot de belangrijkste 
pioniers. Katrien Beeusaert en Evelien Kayaert, Van Vereeniging ter bevordering van het 
Vlaamsche Boekwezen tot boek.be. Een verhaal van 75 jaar, Standaard Uitgeverij, 
Antwerpen: 2004, p. 21.  
In april 1930 organiseerde deze vereniging ‘Het Eerste Wetenschappelijke Kongres voor 
Boek- en Bibliotheekwezen’. Er werden niet alleen lezingen gehouden, er was ook een 
tentoonstelling te zien in de aula van de Gentse Rijksuniversiteit en er werd een 
volksreferendum georganiseerd dat moest peilen naar het populairste boek in Vlaanderen. 
De Prijskamp voor de best gedrukte boeken (of de ‘mooiste boeken sinds 1925’) werd 
ingericht ‘ter bevordering van de boekdrukkunst, naar het voorbeeld van Nederland en 
Duitsland’. ‘Prijskamp voor het best-gedrukte boek’, in: De Boekenkast. Nieuwsblad voor 
het Nederlandsche Boek in Vlaanderen, 1 (1930), nr. 12, p. 170. 

52 Léonce Reypens (Theophilus), Christusuren, 3 vols., Boekhandel Gudrun, Brussel: 1929 
(B/1929/Reype). Theophilus was het pseudoniem van Léonce Reypens (1884–1972).  
Van deze tentoonstelling bestaat geen catalogus maar wel een tweedelig verslag in het 
tijdschrift De Boekenkast. ‘De Week van het Boek. Beknopt verslag’, in: De Boekenkast. 
Nieuwsblad voor het Nederlandsche Boek in Vlaanderen, 2 (1930), nr. 2, p. 1-3; Louis 
Lebeer, ‘Het Schoone Boek’, in: De Boekenkast. Nieuwsblad voor het Nederlandsche Boek 
in Vlaanderen, 2 (1931), nr. 4, p. 1-8.  
In de eerste categorie, ‘het schoone boek’ werden de tien beste biblio�ele uitgaven 
geselecteerd. De genummerde uitgave Schaduw van Alice Nahon (B/1928/Nahon-a), 
voorzien van een illustratie van Jos Léonard op het omslag, kreeg een prijs in deze categorie. 
De Boekhandel Gudrun was een boekhandel-uitgeverij opgericht door J. Vandeven, 
voormalig werknemer bij de boekhandel van De Standaard en broer van Maria Van de Ven, 
de echtgenote van Jos Léonard. In de catalogus werd een losbladig ontwerp opgenomen 
voor Gudrun: A/099/001. 

53 Lebeer, ‘Het Schoone Boek’, p. 4. De andere juryleden waren: Victor Tourneur (1878–
1943), hoofdbibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, Emmanuel De Bom, 
Maurits Sabbe, Henry Van de Velde en Prosper Verheyden.  

54 Herman Lampaert, ‘De naoorlogse periode. Een schets’, in: In koeien van letters. 50 jaar 
gra�sche vormgeving in Vlaanderen, tent. cat., Johan Valcke, Herman Lampaert en 
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eerste keer dat het in verband werd gebracht met Jos Léonard was in de postume 

biogra�e van zijn broer Edward.55 Het is bijna ontroerend om te zien hoe de man op het 

typoscript een woord doorstreepte en erboven in een beverig handschrift het woord 

‘vormgeving’ schreef. Jammer genoeg werd het oorspronkelijk getypte woord al te 

ijverig doorstreept zodat het voorgoed onleesbaar bleef. Algemeen wordt aangenomen 

dat de Engelse term ‘graphic design’ al in 1922 werd geïntroduceerd door W. A. 

Dwiggins, maar het zou nog minstens een decennium duren vooraleer de term 

algemeen ingang vond.56  

Het beroep van ‘gra�sch ontwerper’ is ouder dan het woord, dat bewijst ook de 

loopbaan van Jos Léonard. Het is interessant om na te gaan welk vocabularium hij en 

zijn tijdgenoten dan wel gebruikten om het nieuwe beroep te benoemen omdat het ook 

iets leert over de manier waarop men tegen dit vak aankeek. Op het vouwblad van Novy 

stond Jos Léonard vermeld als ‘teekenaar’, wat zijn bijdrage tot dit bewuste ontwerp 

wellicht goed omschreef (deel I, �guur 1.1). Wanneer hij zich zes jaar later nog steeds zo 

noemde, was deze term echter ontoereikend geworden.  

Dit bleek eens te meer uit het af�che dat hij in 1928 ontwierp voor de tweede 

tentoonstelling van Studio Novio in het Museum Plantin-Moretus (�guur 2.5). De lay-

out van dit af�che vertoont opvallende overeenkomsten met de folder die de eerste 

tentoonstelling van het duo aankondigde (�guur 2.2 en 2.3), met dit verschil dat de 

zwart-wit tekeningen van weleer vervangen werden door fotogra�sche reproducties, zij 

het nog steeds in het geliefkoosde vierkante formaat. Opnieuw communiceerde Jos 

Léonard in woord en beeld dat hij de ‘dessinateur’ was, maar het af�cheontwerp zelf 

sprak dit tegen. De manueel uitgevoerde pentekeningen ruimden plaats voor 

fotogra�sche beelden, de rest is typogra�e. Of om het met Marcel Duchamp te zeggen: 

‘la patte’ werd in dit ontwerp volledig verbannen. 

Léonards gra�sche productie viel al sinds 1926 niet meer samen met de ‘geteekende 

reklaam’ van weleer (zie hoofdstuk 1). Toch liet hij zich dat jaar of�cieel inschrijven als 

‘meester-tekenaar’ in Ganshoren.57 De toevoeging ‘meester’ gebeurde wellicht naar 

analogie met de titulatuur van zijn nieuwe collega, meester-drukker Willy Godenne.  

Ook in Nederland werd gesproken van ‘reclametekenen’. De eerste gespecialiseerde 

opleiding voor gra�sche vormgeving werd in Nederland opgestart in 1930 door Gerard 

Kiljan (1891–1968) en Paul Schuitema (1897–1973) aan de Haagse Academie maar de 

                                                                                                                                               
Christian Lapinne (eds.), Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) / Museum 
voor Sierkunst en Vormgeving, Brussel / Gent: 1997, p. 26-137. 

55 Antwerpen, Letterenhuis, L4303: Edward Léonard, Jozef, Gustaaf, Maria Léonard 
[biogra�e van Jos Léonard], s. d., p. 6. 

56 Steven Heller, introductie van: Dwiggins, ‘New kinds of printing calls for new 
design’, p. 14.  

57 Op 5 oktober 1926 werd Jozef Gustaaf Maria Léonard ingeschreven in het 
bevolkingsregister van Ganshoren (1931/1947) als meester-tekenaar. 
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afdeling heette toen ‘reclameteekenen’.58 De term werd in Nederland echter niet door 

alle pioniers van het modern gra�sch ontwerp gehanteerd. Piet Zwart (1885–1977) 

noemde zichzelf heel vroeg in zijn carrière ‘typotekt’, een samentrekking van typograaf 

en architect. Op dat moment was hij de eerste tekenaar van het architectenbureau van 

Hendrik P. Berlage (1856–1934). Hij maakte er zijn eerste gra�sche ontwerpen en hij 

experimenteerde nog maar pas met typogra�e.59 

 
 
�guur 2.5 Af�che voor de tentoonstelling van Studio Novio in het Museum Plantin-Moretus,  
1928, 570 × 460 (A/001/041). 

In Duitsland gold de term ‘Neue Typographie’ als synoniem voor het 

constructivistisch gra�sch ontwerp.60 In de geschriften van Moholy-Nagy, Jan 

Tschichold, El Lissitzky, Willy Baumeister en Walter Dexel werd gra�sch ontwerp 
                                                 
58 Leonie ten Duis, Annelies Haase en Sukey Barnhart (vert.), De wereld moe(s)t anders, 
gra�sch ontwerpen en idealisme. The world must change, graphic design and idealism, De 
Balie, Amsterdam: 1999, p. 77. Over de geschiedenis van deze opleiding aan de Haagse 
Academie: Dick Maan, De Maniakken: ontstaan en ontwikkeling van de gra�sche 
vormgeving aan de Haagse akademie in de jaren dertig, Lecturis / Meermanno, 
Eindhoven / Den Haag: 1982. 

59 Yvonne Brentjens, Piet Zwart. Vormingenieur, tent. cat., Waanders / Gemeentemuseum 
Den Haag, Zwolle / Den Haag: 2008, p. 126. 

60 Jan Tschichold schreef expliciet dat de Neue Typographie synoniem was voor 
constructivistische typogra�e. Tschichold, ‘Qu’est-ce que la nouvelle typographie et que 
veut-elle?’, p. 52. 
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verengd tot het woord ‘Typographie’.61 Herbert Bayer legde er in 1928 nog de nadruk op 

dat de typogra�e de kern was van het drukkersatelier. Een gra�sch atelier, zoals dat van 

het Bauhaus van vóór de komst van Moholy-Nagy, waar alleen een lithogra�sche pers 

aanwezig was, bleef in zijn ogen uitermate beperkt.62 Een halve eeuw later gaf Herbert 

Spencer nog steeds de voorkeur aan het woord ‘typogra�e’ wanneer hij reflecteerde 

over de pioniersjaren van het modern gra�sch ontwerp in zijn The Pioneers of Modern 

Typography.63  

In België bleef het woord ‘typogra�e’ nog lange tijd voorbehouden voor het 

uitvoerende werk van letterzetters of drukkers. Laurent Perquy, die in 1904 onderzoek 

deed naar La Typographie à Bruxelles au début du xxe siècle,64 geeft in deze studie een 

exhaustieve beschrijving van de drukkersindustrie in Brussel. Daarin wordt het woord 

‘typogra�e’ heel eng benaderd. In het geval van kleine drukkerijen viel de typograaf 

eigenlijk samen met de ‘compositeur’, de zetter en in vele gevallen zelfs met de drukker 

zelf. De vrijheid van de typograaf bleef beperkt tot de keuze tussen enkele lettertypes en 

de vele ornamenten, gaande van ‘�lets’ en ‘vignets’ allerhande, tot ‘fleurons, lettrines, 

encadrements, culs-de-lampe, etc.’ 65 Volgens de auteur van deze lijvige publicatie was 

de keuze behoorlijk groot en zat elke typograaf opgezadeld met ‘l’embarras du choix’. 

Het métier stond echter geen enkele persoonlijke artistieke vrijheid of interpretatie toe 

wat de schikking van deze elementen op het papier betrof en dat is nog lange tijd zo 

                                                 
61 El Lissitzky, ‘Topography of Typography’, in: Looking Closer 3. Classic Writings on 
Graphic Design, Michael Bierut, Jessica Helfand, Steven Heller en Rick Poynor (eds.), 
Allworth, New York: 1999 [Merz, nr. 4, Hannover: 1923]; Willy Baumeister, ‘Neue 
Typographie’, in: Bauhaus, drucksachen, typogra�e, reklame, Gerd Fleischmann (ed.), 
Oktagon, Stuttgart: 1995 [Die Form, 1926], p. 339-340; Walter Dexel, ‘Was ist neue 
Typographie?’, in: Neue Reklame, Friedrich Friedl (ed.), Marzona, Düsseldorf: 1987 
[Frankfurter Zeitung, 1927, 5 februari], p. 8-10. 

62 Herbert Bayer, ‘typographie und werbesachengestaltung’, in: Bauhaus, drucksachen, 
typogra�e, reklame, Gerd Fleischmann (ed.), Oktagon, Stuttgart: 1995 [bauhaus. zeitschrift 
für bau und gestaltung, 1928], p. 28-29. 

63 Herbert Spencer, Pioniers van de moderne typogra�e, Meulenhoff / Landshoff, 
Amsterdam: 1982 [Pioneers of Modern Typography, Lund Humphries, Londen: 1969]. 

64 J. Laurent M. Perquy, La typographie à Bruxelles au début du XXe siècle, [UCL. 
Collection de l’Ecole des sciences politiques et sociales de l’Université de Louvain], 
Schepens, Brussel: 1904. 
J. Laurent M. Perquy was dominicaan, lector in de theologie en gedoctoreerd in de sociale 
en politieke wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven. 

65 Ibid. p. 66. Een vignet, ‘fleuron’ in het Frans, is een klein decoratief element in het 
zetwerk, meestal gekopiëerd naar historische voorbeelden. ‘Cul-de-lampe’ is de Franse term 
voor sluitvignet, een vignet dat aan het einde van een hoofdstuk wordt gezet, in het 
bijzonder wanneer een groot deel van de pagina onbedrukt blijft. Een lettrine is het Frans 
voor initiaal, een grote, al dan niet versierde beginletter. Van Krimpen en Van den Elzen, 
Gra�sch zakboek, nr. 1711, 1127, 1458 en 684. 
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gebleven. De zogenaamde ‘art en typographie’ was eerder een kunnen dan een kunst en 

hield niet veel meer in dan het volgen van de nieuwste modevoorschriften.66 

Willy Godenne mag dan nog een totaal ander drukkersidioom voor ogen hebben 

gehad, zijn invulling van het woord ‘typogra�e’ verschilde weinig van datgene wat 

Laurent Perquy er onder verstond. Vermoedelijk veranderde of verruimde Studio Novio 

de inhoud van het woord niet, precies om begripsverwarring met de bestaande term te 

vermijden. ‘Typograaf’ was in België nog steeds een beladen term waarvan de inhoud 

haaks stond op alles wat vernieuwend was. 

Pas in 1942 verzon Alfons Marchant een aantal ‘correcties’ op de ingeburgerde term 

‘typogra�e’. Hij maakte een onderscheid tussen de typograaf en de ‘typogra�sch 

ontwerper’ of de ‘kunst-typograaf’. Hij benadrukte wel dat het om iets totaal anders 

ging: ‘de typogra�sch ontwerper of kunst-typograaf gaat verder dan de typograaf’.67 Het 

ziet ernaar uit dat Jos Léonard in de ogen van Marchant een goed voorbeeld was van zo 

een ‘kunst-typograaf’ aangezien hij zijn publicatie met verschillende ontwerpen van 

Léonard illustreerde.68 

Samenvattend kan men stellen dat alleen al de terminologie die Jos Léonard en 

Willy Godenne hanteerden veel prijsgeeft over de manier waarop ze tegen hun vak 

aankeken. Ook wanneer Jos Léonard al voltijds het beroep van gra�sch ontwerper 

uitoefende, noemde hij zich nog steeds ‘tekenaar’. Dit wijst er om te beginnen op dat hij 

zichzelf nog lang als een vrije kunstenaar zag en dat de overgang naar de toegepaste 

kunst slechts heel geleidelijk verliep. Het kan er ook op wijzen dat hij angstvallig de 

woorden ‘typograaf’ en ‘typogra�e’ vermeed omwille van de negatieve connotatie die 

ermee samenhing. Het feit dat er geen goede term bestond voor wat vandaag ‘gra�sch 

ontwerp’ of ‘gra�sche vormgeving’ wordt genoemd, bevestigt dan weer dat het beroep 

dat Jos Léonard uitoefende heel nieuw was in België. Alleen al door zich beroepshalve 

uitsluitend met gra�sch ontwerp bezig te houden, vervulde Jos Léonard een pioniersrol 

in het interbellum in België. Het was pas in de vroege jaren veertig dat dit nieuwe vak 

burgerrechten verwierf. Voorzichtig verlieten de typogra�e en de gra�sche vormgeving 

de thuishaven van de drukkerswereld en drongen in de wereld van de kunsten binnen.  

2.5 De professionalisering en de groeiende reputatie van Studio Novio  

Met de komst van Willy Godenne werd Studio Novio professioneler. Niet alleen de 

technische uitvoering werd vakkundiger aangepakt maar ook de zakelijke kant van het 

bedrijf en de public relations werden ef�ciënter georganiseerd. Het duo zocht contact 

                                                 
66 Perquy, La typographie à Bruxelles au début du XXe siècle, p. 67. 

67 Marchant, Reclametechniek en gebruiksgra�ek, p. 122. 

68 Zie hoofdstuk 1.2, voetnoot 23. 
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met het publiek aan de hand van tentoonstellingen en publicaties in nationale en 

internationale tijdschriften. Jos Léonard raakte geïntegreerd in een netwerk van 

vakspecialisten en kunstenaars die zich net als hij hadden toegespitst op de toegepaste 

kunsten. 

Reeds tijdens het eerste jaar van hun samenwerking (in 1926) werd een 

tentoonstelling georganiseerd in het Jubelpark in Brussel. Amper twee jaar later kwam 

er een vervolg in het Antwerpse Museum Plantin-Moretus, waar de zalen VIII en IX 

werden vrijgemaakt om ontwerpen van Studio Novio te presenteren.69 Om de 

zichtbaarheid van Studio Novio te verhogen, stelden Léonard en Godenne ook een 

aantal portfolio’s samen.70 De Belgische kunsttijdschriften waar de eerste 

reclameontwerpen van Jos Léonard een podium hadden gekregen,71 werden vervangen 

door binnen- en buitenlandse vaktijdschriften. In 1927 werden reclametekeningen van 

Jos Léonard opgenomen in het pas opgerichte Belgische vakblad Meer en Beter en in 

1928 brachten La Publicité en Savoir et Beauté verslag uit over het duo Léonard-

Godenne.72 Studio Novio kwam ook internationaal in de aandacht. In 1928 weidde het 

Nederlandse tijdschrift De Reclame een artikel aan de Belgische reclamestudio en in 

datzelfde jaar werden reclameontwerpen van Studio Novio opgenomen in het jaarlijkse 

supplement van het Engelse tijdschrift Posters & Publicity.73  

Jos Léonard, die voordien als kunstenaar steeds bij naam werd genoemd wanneer 

zijn gra�ek werd afgebeeld in kunsttijdschriften, keerde als het ware naar deze bladen 

terug als een anonieme ontwerper. Zo bijvoorbeeld verscheen in het Brusselse avant-

                                                 
69 De tentoonstelling in het Museum Plantin-Moretus liep van 3 tot 26 maart 1928 en is, in 
vergelijking met de tentoonstelling in het Jubelpark in 1926, beter gedocumenteerd. Er 
werden een uitnodiging bewaard (A/0018/004), 4 foto’s (bijlage 3: Niet gepubliceerde 
fotogra�sche bronnen) en een tentoonstellingscatalogus (B/1928/Goden) waarin 46 werken 
zijn opgenomen. Volgens Jan Evarist Peeters ging het echter om veel meer werken 
aangezien ‘heel wat nummers uit die lijst kopnummers zijn waaronder een hele reeks 
gelijkaardige drukwerken thuishoren’. Peeters, ‘Geest en stijl van Jos Léonard’, z.p. 

70 Het gaat om een vouwblad waarin een overzicht van de productie van Studio Novio wordt 
geboden aan de hand van fotogra�sche reproducties (A/001/003) en twee grote bruine 
enveloppen waarop staat: ‘Specima van ex-libris, fabrieksmerken, briefhoofden, 
adreskaarten, enz.’ (het Nederlandstalige en het Franstalige ontwerp kregen in de catalogus 
dezelfde code: A/001/013). 
P. O. Bassin verwees naar deze enveloppen in zijn artikel in het tijdschrift La Publicité. 
Bassin, ‘Typographie et Dessin Publicitaires’, p. 340.  

71 Van Jos Léonard werden reclameontwerpen gepubliceerd in: Peeters, ‘Konstruktieve 
Graphiek’, en in: Léonard, ‘2 plakbrieven door Jos Léonard’. 

72 Allard, ‘De Reklameteekenaar Jos. Léonard’, p. 7; Bassin, ‘Typographie et Dessin 
Publicitaires’, p.340; ‘Les Arts Décoratifs et Industriels’, in: Savoir et Beauté, 7 (1927), nr. 7 
p. 315-317. 

73 Machiel Wilmink, ‘Reclamedrukwerk in België’, in: De Reclame. Maandblad voor 
Reclame en Drukkunst, 7 (1928), nr. 8 [augustus], p. 194-195; F. A. Mercer en W. Gaunt 
(eds.), Posters & Publicity, �ne printing and design, [Commercial Art Annual], The Studio, 
Londen: 1928, p. 150 en 159. 
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gardetijdschrift 7 Arts in 1927 een niet gesigneerde advertentie die hij had ontworpen 

voor André Thiers en zijn ‘Tapis Noués des Flandres’. 74 

De reputatie van Studio Novio groeide gestaag en het tweemanschap was bijzonder 

productief. Jos Léonard werd geïntroduceerd in een nieuw netwerk, onder andere door 

zijn lidmaatschap bij de ‘Vereeniging voor Reclamestudie’ en ‘Les Métiers d’Art 

belges’.75 Na 1926 was er bovendien een exponentiële groei van het aantal 

opdrachtgevers.76  

Naast Willy Godenne blijkt ook Willy Kessels–beeldhouwer, meubelontwerper en 

fotograaf–een belangrijke schakel te zijn geweest in het nieuwe netwerk van Jos 

Léonard. In de tweede helft van de jaren twintig hadden ze diverse gemeenschappelijke 

opdrachtgevers. De grootste nieuwkomer in het klantenbestand van Jos Léonard was 

ongetwijfeld het Brusselse meubelbedrijf Vanderborght Frères die, zoals blijkt uit de 

catalogus (deel III, catalogus A), zelfs zijn grootste opdrachtgever werd.77 Er zijn in 

                                                 
74 De bewuste advertentie verscheen tweemaal in: 7 Arts, 5 (1927), nr. 24 en nr. 25 en kreeg 
in de catalogus de code A/076/002. 

75 Dat Jos Léonard en Willy Godenne lid waren van ‘Les Métiers d’Art belges’ staat te lezen 
op de uitnodiging van de tentoonstelling van Studio Novio (1926) in het Brusselse Jubelark 
(A/001/008). Het vermoeden is groot dat dit lidmaatschap er kwam op initiatief van Willy 
Godenne, die van huis uit al het verenigingsleven opzocht. Zo was Willy Godenne actief lid 
van Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, net zoals zijn 
vader Léopold Godenne dat was sinds 1893. Mechelen, stadsarchief, Varia, V 812: Henry 
Joosen, In Memoriam, Willy Godenne (1903–1983) [biogra�e van Willy Godenne], s. d., 
p. 1. Tussen 1889 en 1937 werd de jaarlijkse publicatie Handelingen van den Mechelschen 
kring voor oudheidkunde, letteren en kunst ook door het familiebedrijf Godenne gedrukt en 
uitgegeven. Handelingen van den Mechelschen kring voor oudheidkunde, letteren en kunst, 
Godenne / Mechelsche kring voor oudheidkunde, letteren en kunst, Mechelen: 
[1889]–[1937]. 

76 Vergelijk de 7 referenties die Jos Léonard opgaf in 1924 (A/001/002) met de lijst van 31 
opdrachtgevers die het tweemanschap verspreidde na 1926 (A/001/006). In Brussel: 
Altenloh, edelsmidwinkel en juwelierszaak (A/008); Gebroeders Boch; Carion, 
spoorwegenForgés (A/126); Coliseum; Compagnia Italiana Turismo (A/016); Dambremé, 
inkten; Edgard Dumoulin, reisbureau (A/039); Ebena (A/061); Elliott-�sher; Floréal, 
handgemaakt behangpapier (A/057); Lancia, autofabrikant; Etablissements Plantin 
(A/013); Samuel, bontwerkers (A/052); Gebroeders Severin (A/025); Siégel, etalagepoppen 
(A/028); Sobeco, bouwbedrijf; Gebroeders Vanderborght (A/002); Etablissements Joseph 
Wouters (A/026). In Antwerpen: Bank van het Antwerpse arrondissement; De Beukelaer, 
biscuits (A/160); Gevaert, fotoproducten (A/007); Taymans (A/035). In Mol: Beton & 
Mollith, beton, asbest en cementfabriek (A/004). In Brugge: L’ Étoile (A/196). In Bergen: 
Faiencerie de Nimy / plateelfabriek van Nimy (A/066). In Boom: Fabrieken Jules Rypens 
(A/014). In Mechelen: Samic. In Roeselare: Sast, automatische weegschalen (A/003). In 
Spa: Spa monopole. In Oostduinkerke: Video (A/024). 

77 De Brusselse �rma G. M. Vanderborght Frères werd in 1869 opgericht door de gebroeders 
Alphonse en Victor Vanderborght. In de jaren twintig van de 20ste eeuw werd �rma 
herdoopt tot Les Grands Magasins (G. M.) Vanderborght Frères. Het bedrijf was intussen 
uitgegroeid tot een grootschalig en internationaal bedrijf met eigen ateliers voor het 
vervaardigen van meubelen, tapijten, behang en verlichtingstoestellen en met talrijke 
�lialen in België, Nederland en Luxemburg. Norbert Poulain, ‘Luxe en eenvoud in de 
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totaal drieëntachtig ontwerpen bekend die Léonard voor deze �rma creëerde, al dan 

niet onder de vlag van Studio Novio.78 Het meubelbedrijf toonde zich erg 

geïnteresseerd in uiteenlopende aspecten van de moderne kunst en adverteerde onder 

andere in 7 Arts.79 

Jos Léonard werkte vanaf 1926 regelmatig als gra�sch ontwerper in dienst van deze 

bekende Brusselse �rma en in datzelfde het jaar ging Willy Kessels er als 

meubelontwerper aan de slag.80 De loopbaan van Jos Léonard vertoonde op dat 

ogenblik opmerkelijke parallellen met die van Willy Kessels, die net als hij van West-

Vlaanderen naar Brussel was verhuisd. Het meubelbedrijf Vanderborght Frères 

betekende voor beiden misschien een interessant alternatief voor Het Binnenhuis, waar 

ze samen voor werkten in 1925.81 

Er is ook een link tussen Jos Léonard, Willy Kessels en de al genoemde André  

Thiers van ‘Tapis Noués des Flandres’. Thiers had namelijk de tapijtontwerpen van 

Kessels uitgevoerd voor de Primavera tentoontstelling in 1925.82 In 1932 ontwierp Willy 

Kessels dan weer het reclamedrukwerk van hotel Atlanta in Brussel waarvoor Jos 

Léonard enkele jaren eerder de aankondiging van de inhuldiging had ontworpen.83 

Dit keer lijkt het erop dat het Léonard was die Kessels introduceerde bij deze 

opdrachtgever. Verder was er ook een gemeenschappelijk contact met de Jonckheere 

Frères in Roeselare. Willy Kessels ontwierp interieurs voor luxeauto’s van de 

carrosseriebouwer, uitgerekend in dezelfde periode (1925–1926) dat Jos Léonard er 

een aantal opdrachten kreeg.84 

Studio Novio werkte samen met nog andere prestigieuze �rma’s en kreeg opdrachten 

van mensen die binnen hun vakgebied een bijzondere status genoten. Van Jean 

Malvaux bijvoorbeeld, wiens reputatie als leverancier van clichés en heliogravures 

                                                                                                                                               
toegepaste kunsten’, in: De Dolle Jaren in België, 1920–1930, tent. cat., Georges-Henri 
Dumont (ed.), ASLK, Brussel: 1981, p. 117. 

78 Van A/002/001 tot A/002/083.  

79 Advertentie Vanderborght Frères [à votre disposition], in: 7Arts, 6 (1928), nr. 26. Deze 
advertentie is vermoedelijk niet van Jos Léonard want werd niet terug gevonden in BUMP 
in Namen noch in het Prentenkabinet van Antwerpen. De advertentie werd bijgevolg niet 
opgenomen in de catalogus.  

80 Hogenkamp, De Naeyer, Jacobs, Leemans e. a., Willy Kessels, fotograaf, p. 34. 

81 Zie hoofdstuk 1.5. 

82 Willy Kessels was de bezieler van Primavera, een vereniging van kunstenaars en 
ambachtlui in Roeselare. In 1925–1926 werden onder andere Paul Joostens, Jozef Peeters 
en Henri Van Straten uitgenodigd en in 1926 exposeerden de Brusselaars Victor Bourgeois 
en Marcel-Louis Baugniet er. Hogenkamp, De Naeyer, Jacobs, Leemans e. a., Willy Kessels, 
fotograaf, p. 32.  

83 A/023/001. 

84 In de catalogus zijn 7 ontwerpen opgenomen voor Jonckheere Frères: A/015/001-007. 
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onverwoestbaar was.85 Aan het begin van de twintigste eeuw werd de kwaliteit van zijn 

reproducties al algemeen geprezen.86 In 1925 won hij de eerste prijs op de Art Deco 

tentoonstelling in Parijs en in 1930 gebeurde hetzelfde op de wereldtentoonstelling in 

Antwerpen.87 Etablissements Malvaux had vestigingen in Parijs, Rijsel en Brussel.88  

Meerdere opdrachtgevers van Studio Novio hadden trouwens in 1925 deelgenomen 

aan de befaamde ‘Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels 

Modernes’ in Parijs, wat er op wijst hoe sterk het werk van Studio Novio gewaardeerd 

werd bij vooruitstrevende bedrijven waar toegepaste kunst werd gemaakt. Dit was 

bijvoorbeeld het geval voor F. P. Colpaert. In de of�ciële tentoonstellingscatalogus werd 

hij vermeld als ‘Artiste-peintre-verrier. Editeur des vitraux de la salle à manger du 

Pavillon d’Honneur’. Hij won de ‘grand prix’ in de categorie ‘Art et industrie du verre’.89 

Studio Novio ontwierp in 1928 ook een vouwblad, een brochure en een envelop voor de 

�rma ‘Altenloh société anonyme’.90 Onder deze naam had edelsmid Robert Altenloh, 

die ook leverancier was aan het Belgische hof, deelgenomen aan de Art Déco 

tentoonstelling in de categorie ‘Art et Industrie du Métal’.91  

De Brusselse letteruitgeverij Etablissements Plantin, een �liaal van de Nederlandse 

Lettergieterij Amsterdam, was in 1925 ook exposant op diezelfde internationale 

tentoonstelling in Parijs. Eind van de jaren twintig maakte Jos Léonard de eerste 

ontwerpen voor deze �rma, die een steeds grotere rol in zijn loopbaan als ontwerper 

zou gaan spelen (zie hoofdstuk 4). 

2.6 Enkele modernistische ontwerpen en hun opdrachtgevers  

De beginselverklaring van Studio Novio uit 1926 had laten uitschijnen dat het 

ontwerpbureau een vrij compromisloos, modernistisch standpunt zou innemen bij het 

ontwerpen, maar de werkelijkheid was veel genuanceerder, zoals verderop in deze 

studie zal blijken. Toch vertoonden een aantal ontwerpen van Jos Léonard 

                                                 
85 Voor de verklaring van het woord ‘cliché’, zie Deel I, hoofdstuk 3.3, voetnoot 36. 
‘Héliogravure’ is een hoogwaardig fotogra�sch reproductieprocédé op aquatintbasis, dat 
tussen 1875 en 1925 erg frequent werd toegepast. Er kon een haast fotogra�sche 
nauwkeurigheid mee worden bereikt. Fons Van der Linden, Over letters en schrift en de 
beginselen van het schrijven, Cantecleer, De Bilt (Utrecht): 1983, p. 155. 

86 Perquy, La typographie à Bruxelles au début du XXe siècle, p. 61. 

87 Catalogue of�ciel de la section belge, p. 119. 

88 Advertentie in: La Chronique Graphique, 5 (1930), nr. 2, p. 53. 

89 Catalogue of�ciel de la section belge, p. 69. Jos Léonard ontwierp briefpapier en een 
postkaart voor F. P. Colpaert (A/034/001 en A/034/002). 

90 Van A/008/001 tot A/008/003. 

91 Catalogue of�ciel de la section belge, p. 106.  
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uitgesproken modernistische karakteristieken. Daarin leek hij te ontwerpen in de geest 

van de Nieuwe Typogra�e.  

Een overtuigend voorbeeld hiervan is het naamkaartje dat Léonard creëerde voor 

zijn vriend en collega Willy Kessels (�guur 2.6).92 De algemene opzet van de lay-out is 

opnieuw asymmetrisch en op de plaats waar in traditioneel drukwerk de meeste 

informatie zou verwacht worden, werd het compositieveld blanco gelaten. Twee rode 

lijnen of balken (horizontaal een lange smalle en vertikaal een korte brede)93 samen 

met twee overlappende zwarte vierkanten, structureren het ontwerp en determineren 

begin en einde van de tekstregels. Het zetmateriaal waarmee deze abstracte vormen 

werden afgedrukt, behoorde van oudsher tot het instrumentarium waarover elke 

drukker beschikte en wordt in dit onderzoek ‘extra typogra�sch materiaal’ genoemd. De 

lijnen waren voorradig in verschillende lengtes en breedtes en ze waren 

geprefabriceerd, net zoals elk lettertype. Dit betekent dat ze waren gegoten en 

afgewerkt vooraleer ze kant-en-klaar aan de drukker werden geleverd.  

 
 
�guur 2.6 Naamkaart Willy Kessels, tussen 1926 en 1930, 51 × 75 (A/005/026). 

Traditioneel werden deze lijnen en balken gebruikt om kolommen te maken en 

tabellen samen te stellen. Zoals elke drukker bezat Willy Godenne een ruime keuze aan 

regels, balken en lijnen, maar het ziet ernaar uit dat hij nog niet beschikte over 

massieve vierkanten, cirkels of andere geometrische �guren op groot formaat waar de 

                                                 
92 Het ontwerp wordt bewaard in Namen in een map waar Willy Godenne op noteerde: 
‘Studio Novio 1925–1930’. Doordat het adres van Willy Kessels erop voorkomt, kon de 
datering iets nauwkeuriger gebeuren: tussen 1926 en 1930. Willy Kessels verhuisde immers 
in 1926 naar Brussel. Hogenkamp, De Naeyer, Jacobs, Leemans e. a., Willy Kessels, 
fotograaf, p. 30. 

93 In Franstalige letterproeven werden dit soort regels ‘�lets’ genoemd en in het Engels 
sprak men van ‘rules’. 
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modernisten zo graag mee aan de slag gingen.94 Wie goed toekijkt, ziet dat de zwarte 

kwadraten in de compositie eigenlijk blokjes zijn waarmee kiesbrieven gedrukt werden. 

Liever dan de blokjes te tekenen, gebruikte Léonard bestaand typogra�sch materiaal, 

ook al was dit er niet helemaal voor geschikt. Door in twee drukgangen de kiesvakjes 

elkaar te laten bedekken, werden de centrale witte cirkeltjes op een handige manier 

bedekt en lijken het egaal zwarte vierkanten te zijn. 

De wijze waarop het extra typogra�sche materiaal hier werd aangewend is dezelfde 

als die waarop de grondleggers van de Nieuwe Typogra�e met dit soort elementaire 

geometrische vormen uit het zetmateriaal omsprongen. Dit stond haaks op de 

traditionele manier van werken. De modernisten zagen het klassieke drukkersornament 

zelfs als de belichaming van de oude typogra�e. Daar werden deze vormen enkel 

decoratief gebruik. Voor de aanhangers van de Nieuwe Typogra�e dienden ze echter 

niet om te decoreren maar werden ze beschouwd als essentiële dragende elementen in 

de gra�sche compositie.95 Deze ontwerpmethode stelde de gra�sch ontwerper 

bovendien in staat om op een eerlijke en directe manier de bouwstenen te tonen van het 

medium waarin hij werkte.  

De Nieuwe Typogra�e was sterk gekant tegen de vele imitaties die in het oude 

drukwerk terug te vinden waren. In de loop van de tweede helft van de negentiende 

eeuw waren drukkers en zetters namelijk de sterk gedecoreerde beletteringen en de vele 

ornamenten van de lithografen beginnen imiteren.96 Daarom beschouwden de 

modernisten de uitvinding van de lithogra�e als het startschot voor de 

kwaliteitsontwaarding van het drukwerk. Deze zienswijze was nog steeds het gevolg van 

de discussies over de ‘Materialgerechtigkeit’ zoals die in Duitsland al op gang waren 

gekomen sinds de oprichting van de Werkbund in 1907.97 

Kortom, componeren met extra typogra�sch materiaal was een manier om de 

modernistische idealen te vertalen naar het gra�sche ontwerp. Een ontwerpmethode 

die uitsluitend gebruik maakte van typogra�sch materiaal, drukte het bijna messiaanse 

geloof uit in de kracht en het potentieel van de machine en van de industriële 

technologie. De abstractie werd omarmd en het ornament verworpen.98 

                                                 
94 Pas op het einde van de jaren twintig werden cirkels, vierkanten, driehoeken en andere 
geometrische �guren geleverd door lettergieterijen onder de naam ‘blikvangers’. Zie 
hoofdstuk 4.1. 

95 Douglas C. McMurtrie, Modern typography & layout, Eyncourt Press, Chicago: 1929, 
p. 55 en 78. 

96 Tschichold, Die neue Typographie, p. 15-29. 

97 Frederic J. Schwartz, The Werkbund. Design theory and mass culture before the �rst 
World War, Yale University Press, New Haven: 1996, p. 39. 

98 Christopher Wilk, Modernism (1914–1939). Designing a New World, tent. cat., V&A 
Publications, Londen: 2006, p. 14. 
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�guur 2.7 Naamkaart Henri Veraart, 1925–1930, 67 × 102 (A/059/003). 

Het extra typogra�sche materiaal dat Jos Léonard gebruikte voor het ontwerp van 

zijn collega Willy Kessels had een dubbele functie: de rode balken dienden om de 

compositie te structureren en te ondersteunen, de zwarte vierkanten dienden om de 

aandacht te trekken. De Nieuwe Typogra�e schreef voor dat deze ‘blikvangers’ bij 

voorkeur elementaire vormen zouden zijn. Ze dienden enkel om de blik op te vangen en 

dan verder te gidsen doorheen het ontwerp. Daarom waren ze ook per de�nitie 

geometrisch (elementair) zodat ze niet in competitie konden treden met de tekst zelf.99  

In het ontwerp voor de binnenhuisarchitect Henri Veraart gebruikte Jos Léonard 

ook kleinere horizontale balken ter grootte van het gebruikte lettercorps (�guur 2.7). Ze 

dienden om een volledige tekstregel als het ware te onderlijnen ofwel om een 

woordspatie of een uitgangsregel ‘op te vullen’. Door de balken op deze manier in de 

tekst in te passen, accentueerde Léonard het blokvormige karakter van de tekstblokken.  

In het gra�sche oeuvre van Jos Léonard komt de blokregelval veelvuldig voor.100 Op 

zich is deze regelval niet per de�nitie modernistisch te noemen; ook in traditioneel 

drukwerk werd de blokregelval immers standaard toegepast. De blokregelval kreeg pas 

modernistische allures wanneer hij resulteerde in een autonoom tekstblok, in een 

zelfstandige geometrische vorm. Dit kon op verschillende manieren bereikt worden, 

                                                 
99 McMurtrie, Modern typography & layout, p. 81-82. 

100 Bij blokregelval worden de tekstregels uitgevuld, wat betekent dat de woordspaties in een 
regel zo groot worden gemaakt dat de regel de gegeven zetbreedte precies vult. Het wit 
wordt met andere woorden gelijkmatig verspreid over de regel. Van Krimpen en Van den 
Elzen, Gra�sch zakboek, nr. 1646; Mombaerts en Vossen, Goed voor druk. Een praktische 
gids voor gra�sche communicatie en technieken, p. 90. 
Als gra�sch ontwerper paste Jos Léonard bijna systematisch de blokregelval toe, ook 
wanneer dit in principe niet zo wenselijk was, bijvoorbeeld wanneer korte regels werden 
gebruikt. In dit geval levert de blokregelval vaak heel ongelijke letter- of woordspaties op, 
zoals te zien is in �guur 2.7 en 2.10. 
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bijvoorbeeld door het weglaten van inspringingen en uitgangsregels.101 Ook wanneer 

vette of halfvette letters gebruikt werden of wanneer witruimtes in de tekst vervangen 

werden door massieve geometrische vormen, werd het tekstblok heel zichtbaar als een 

op zichzelf staande rechthoek gearticuleerd.  

In het bewuste ontwerp voor Henri Veraart contrasteren de tekstblokken bovendien 

met de onbedrukte witte delen van het ontwerp. Door centraal een witte ruimte te laten 

en de horizontale donkere tekstvlakken af te wisselen met twee verticale rode balken, 

liet Jos Léonard zien dat hij ook vertrouwd was met het idioom van de Nieuwe Beelding 

in Nederland.  

 
 
�guur 2.8 De Stijl, 4 (1924), nr. 11: omslagontwerp door Theo Van Doesburg en Piet 
Mondriaan. 

In 1921 had Van Doesburg een vernieuwde huisstijl gecreëerd voor het tijdschrift De 

Stijl (�guur 2.8). Het asymmetrische ontwerp in zwart en rood week radicaal af van het 

axiale ontwerp dat Vilmos Huszár vier jaar eerder had geleverd (deel I, �guur 4.9). 

Naar analogie met de excentrische composities met open vlakken die Piet Mondriaan in 

de periode 1920–1921 begon te schilderen, plaatste Van Doesburg centraal in zijn 

ontwerp een dominant wit vlak en bande als het ware de kleine blokjes tekst naar de 

rand van het blad. Kees Broos beschouwt het ontwerp van Theo Van Doesburg daarom 

als een typogra�sch equivalent van de geometrisch abstracte schilderstijl van Piet 

Mondriaan.102 

                                                 
101 Een inspringing is het wit aan het begin van een regel, doorgaans paragraaf. Een 
uitgangsregel is de eindregel van een paragraaf. Van Krimpen en Van den Elzen, Gra�sch 
zakboek, nr. 710 en 1623. 

102 Kees Broos, Mondriaan, De Stijl en de Nieuwe Typogra�e, De Buitenkant / Museum van 
het Boek, Amsterdam / Den Haag: 1994, p. 22-23. 
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�guur 2.9 Naamkaart Gustaaf Van der Meersche, 1925–1930, 65 × 102 (A/112/001). 

 

 

 
 
�guur 2.10 Folder voor Thybaert & De Graaf, 1926, 73 × 129 (A/075/001): voorplat en 
rechterbladzijde.  



2. Studio Novio: de tandem Léonard-Godenne /  243 

 

Samen met Theo Van Doesburg en tal van andere modernistische ontwerpers 

gebruikten Godenne en Léonard vaak rood als tweede kleur. Ze deden dit bijvoorbeeld 

ook voor het ontwerp van een folder voor de Brusselse hoedenmaker Thybaert & De 

Graaf (�guur 2.10). Alleen al door het kleurenpalet te reduceren tot zwart, wit en de 

primaire kleur rood, leek de invloed van de constructivisten, De Stijl of het Bauhaus 

nooit ver weg. Ook Jan Tschichold schreef in Die neue Typographie dat het contrast 

tussen zwart en wit, dat eigenlijk al aanzienlijk was, nog kon verrijkt worden door er de 

kleur rood aan toe te voegen. Rood trad nog sterker op de voorgrond dan wit, terwijl het 

zwart zich het meest terugtrok, vond hij.103 

Of de voorkeur van Studio Novio voor dit kleurenpalet beruste op deze onderbouwde 

redenering, is moeilijk te achterhalen. Het is echter wel zeker dat Léonard en Godenne 

bewust met kleur bezig waren. Dit blijkt onder andere uit twee vouwbladen die het duo 

bij wijze van portfolio samenstelde in het begin van hun samenwerking.104 Het eerste 

vouwblad toont ontwerpen voor ex-librissen en ‘fabrieksmerken’ die uitgevoerd werden 

in zwart en wit. De tweede folder, die bedoeld was als alternatief voor de eerste, 

presenteert werk van Studio Novio, in zwart, wit en rood. Léonard en Godenne vonden 

dit minieme onderscheid tussen de twee vouwbladen blijkbaar heel belangrijk, zoals 

blijkt uit de kernachtige titels die ze eraan gaven: ‘Noir & Blanc’ en ‘Noir & Rouge’. 

Een andere onmiskenbaar modernistische karakteristiek is het exclusieve gebruik 

van onderkastletters, zoals al te zien was in het ontwerp voor Henri Veraart (�guur 

2.7).105 Deze praktijk lijkt op het eerste gezicht te verwijzen naar het Bauhaus, waar 

Herbert Bayer (1900–1985)106 eind 1925 het voorstel had gedaan om al het drukwerk 

van de school in onderkast te zetten.107 De zelf opgelegde beperking tot een enkele 

schriftsoort getuigde van het modernistische verlangen naar rationalisering en naar een 

vereenvoudigde, universele beeldtaal. Voordien hadden verschillende designers al 

                                                 
103 Jan Tschichold benadrukte dat het rood als tweede kleur (ook de primaire kleuren geel 
en blauw werden geaccepteerd) nooit decoratief mocht zijn maar steeds bewust diende 
toegepast te worden om de helderheid en de leesbaarheid ten goede te komen. Tschichold, 
Die neue Typographie, p. 74-75. 

104 Zie A/001/011 en A/001/012. 

105 Onderkast is de vakterm voor de ‘kleine letters’ van het alfabet. De benaming stamt uit de 
handzetterij, waar deze meest gebruikte letters opgeslagen zijn in de kast die het laagst geplaatst 
is op de bok (de werkbank van de zetter) en dus het gemakkelijkst onder zijn bereik. Van 
Krimpen en Van den Elzen, Gra�sch zakboek, nr. 1077. 

106 Herbert Bayer was student aan het Bauhaus van 1921 tot 1923 en van 1924 tot 1925 en 
docent en ‘Jungmeister’ van 1925 tot 1928. In 1925 stond hij aan het hoofd van het nieuw 
opgerichte atelier voor ‘druk en reclame’. Droste, Bauhaus 1919–1933, p. 243. 

107 Ibid. p. 138. 
In 1939 publiceerde Herbert Bayer over deze materie in het Amerikaanse tijdschrift PM. 
Herbert Bayer, ‘Towards a Universal Type’, in: Looking Closer 3. Classic Writings on 
Graphic Design, Michael Bierut, Jessica Helfand, Steven Heller en Rick Poynor (eds.), 
Allworth, New York: 1999 [PM, nr. 2, december-januari 1939–1940], p. 60-62.  
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volledige ontwerpen in kapitalen gezet of getekend. Aanvankelijk verkozen ze de 

strakke geometrische kapitalen boven de grillige organische onderkastletters. Ze leken 

bovendien perfect aan te sluiten bij het stijlidioom van het Bauhaus, dat net als de 

Romeinse kapitalen, gebaseerd was op driehoek, vierkant en cirkel. Men kwam er 

echter al snel achter dat een tekst die integraal in kapitalen was gezet erg moeizaam 

leest, terwijl een volledige tekst in onderkasten wel leesbaar blijft. Jan Tschichold, die 

in zijn publicaties niet meteen gevolg gaf aan Bayers voorstel, berichtte in zijn 

handboek toch over de eliminatie van kapitalen. Hoewel hij nogal sceptisch en 

afwachtend stond tegenover de ‘allgemeine Kleinschreibung’ legde hij zijn lezers wel uit 

hoe het werken met slechts een enkel alfabet niet alleen functioneler maar in principe 

ook economischer zou kunnen zijn.108 Ook andere vormgevers, zoals de Nederlander 

Piet Zwart, hielden zich een tijdlang met het probleem bezig.109 

Uit de catalogus (deel III, catalogus A) blijkt dat Jos Léonard slechts heel 

uitzonderlijk ontwerpen maakte uitsluitend met onderkasten (�guur 2.7).110 Het komt 

meer voor dat hij de volledige tekst in kapitalen zette, een praktijk die minder 

controversieel was111 en in principe op hetzelfde neerkwam (�guur 2.6 en 2.9). Men 

ging er immers van uit dat het gebruik om twee verschillende alfabetten met elkaar te 

combineren, dat van de majuskel en dat van de minuskel, een totaal overbodig 

                                                 
108 Tschichold, Die neue Typographie, p. 81-85. 

109 In zijn opstel van oude tot nieuwe typogra�e schreef Piet Zwart: ‘er is geen plausibele 
reden voor een regel met een kapitale te beginnen: behalve de “duitschers” vindt geen enkel 
volk het noodig zelfstandige naamwoorden met een hoofdletter te beginnen (…). ‘wij zouden 
het ontoelaatbaar vinden ons jaartal M1930 te schrijven. Holland is even ongemotiveerd als 
hOLLAND. de nieuwe typogra�e bezint zich op deze overwegingen’. Piet zwart, van oude tot 
nieuwe typogra�e, N. V. Drukkerij Trio Den Haag, Den Haag, 1930, in: Broos, Mondriaan, 
De Stijl en de Nieuwe Typogra�e, bijlage 2. 
Jos Léonard kon via diverse kanalen geïnformeerd zijn over deze problematiek. Zo was hij 
bijvoorbeeld in het bezit van een boek van Douglas McMurtrie waarin een hoofdstuk gewijd 
is aan ‘The cult of the lower case’: McMurtrie, Modern typography & layout, p. 117-122.  

110 Van de 1213 beschreven ontwerpen in de catalogus (deel III, catalogus A) werd slechts in 
15 gevallen passages teruggevonden waarin de tekst exclusief in onderkast werd gezet: 6 
ontwerpen voor Studio Novio (A/001/009; A/001/014; A/001/016; A/001/019; 
A/001/022; A/001/035), 2 ontwerpen voor Studio Plantin( A/013/001/031 en 
A/013/001/053), twee ontwerpen voor ‘ensemblier’ De Mey waarop enkel geschreven 
onderkasten voorkomen (A/040/001 en A/040/002), een ontwerp voor briefpapier van 
Briefpapier L’art appliqué belge (A095/001) en de ontwerpen voor Henri Veraart komen 
uitsluitend onderkasten voor (van A/059/001 tot A/059/004). In deze ontwerpen werd 
enkel een titel, een logo of een aantal lijntjes tekst integraal in onderkast gezet. 

111 Piet Zwart getuigde dat hij op verzet stuitte wanneer hij in 1929 een ontwerp maakte voor 
het Congres over Internationale radiocommunicatie dat volledig in onderkast stond. Hij 
maakte zich vrolijk over het feit dat hetzelfde ontwerp gezet in kapitalen meteen werd 
aanvaard. Kees Broos, Piet Zwart (1885–1977), Van Gennep / Haags Gemeentemuseum, 
Amsterdam / Den Haag: 1982, p. 64-65. 
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geworden overblijfsel uit het verleden was.112 Een radicale keuze voor een van de twee 

alfabetten lag in de lijn van de modernistische hang naar vereenvoudiging van het 

Bauhaus en de Nieuwe Typogra�e. 

In de folder voor Thybaert & De Graaf combineerde Jos Léonard getekende 

kapitalen met typogra�sche letters (�guur 2.10). Het tekenen gaf Léonard de vrijheid 

om de verticale zetrichting te combineren met een horizontale. Op het naamkaartje 

voor de architect Lauwers moeten de (typogra�sche) letters van het woord 

‘ARCHITECT’ bijna al spellend van boven naar onder gelezen worden in plaats van 

links naar rechts (�guur 2.11). Deze vrije zet- en leesrichtingen werden aangemoedigd 

door de Nieuwe Typogra�e, hoewel steeds benadrukt werd dat dit soort experimenten 

geen doel op zich mochten zijn maar in tegendeel ten dienste moesten staan van de 

helderheid en de leesbaarheid. 

 
 
�guur 2.11 Naamkaart J. B. Lauwers, ongedateerd, 68 × 101 (A/090/001). 

Het kan geen toeval zijn dat het vooral de opdrachten van kunstenaars, architecten 

of binnenhuisarchitecten waren die resulteerden in uitgesproken modernistische 

ontwerpen. Dit soort opdrachtgevers stond er kennelijk meer voor open dan andere. 

Meer nog, misschien waren ze zelf wel vragende partij.  

Binnen de genoemde categorie leken architecten zich nog sterker aangetrokken te 

voelen tot het gra�sch ontwerp dan andere kunstenaars. Dit is geen nieuw gegeven. In 

de geschiedschrijving van het modern gra�sch ontwerp in Nederland bijvoorbeeld, 

wordt steeds weer gewezen op het feit dat architecten als Hendrik Th. Wijdeveld, 

Hendrik Petrus Berlage, Johannes L.M. Lauweriks (1864–1932) en Karel De Bazel 

                                                 
112 De termen majuskel en minuskel slaan niet alleen op gedrukte lettervormen maar op 
lettervormen die om het even op welke manier zijn tot stand gekomen (meestal geschreven of 
geschilderd) en zijn in die zin ruimer dan de termen kapitaal en onderkast. Bij majuskels 
worden alle lettervormen tussen twee (ingebeelde) horizontale lijnen geschreven terwijl de 
minuskel geschreven wordt tussen vier lijnen: de middelste twee voor het letterlichaam, één 
bovenaan ter begrenzing van de stokken en één onderaan voor de staarten. Van der Linden, 
Over letters en schrift en de beginselen van het schrijven, p. 75-85. 
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(1869–1923) tevens belangrijke pioniers waren in het domein van de gra�sche 

vormgeving en typogra�e. Deze rij kan moeiteloos aangevuld worden met Henry Van 

De Velde in België of met Peter Behrens in Duitsland.113 Het was ook geen toeval dat het 

Bauhaus, dat in eerste instantie gefocust was op architectuur, eveneens het 

belangrijkste opleidingsinstituut was van waaruit het modernistische ontwerp werd 

verspreid. Ook Edward Léonard was architect, en via hem stond zijn broer Jos in 

contact met het circuit van moderne architecten in België.114  

Het verband tussen architectuur en typogra�e werd al vroeg door de ontwerpers zelf 

gelegd. Zo schreef William Morris: ‘I lay down that a book quite unornamented can 

look actually and positively beautiful, if it be so to say, architecturally good’.115 

Emmanuel De Bom noemde Morris dus niet toevallig ‘den boekbouwer’ in zijn lezing 

‘William Morris en zijn invloed op het boek’.116  

 
 
�guur 2.12 Richard Acke, ‘Trois af�ches pour des spectacles cinématographiques’, in: La Cité, 
7 (1929), nr. 8, p. 106. 

Wanneer de Brusselse lettergieterij Etablissements Plantin in de vroege jaren dertig 

een poging ondernam om de criteria te omschrijven waaraan een goed lettertype moest 

voldoen, kwam ze ook bij de architectuur terecht. De kwaliteiten van een lettertype 

werden uitgedrukt in bouwkundige termen en de typograaf werd vergeleken met een 

architect: ‘Le Typographe, le même que l’architecte, sait donner corps à ces nouvelles 

                                                 
113 Een aantal projecten van Henry Van de Velde als gra�sch ontwerper komt aan bod in 
hoofdstuk 3.5. 

114 Ook Léonards werkpartner Willy Godenne toonde zich geïnteresseerd in de Belgische 
architectuur en was in de periode 1930–1933 een van de drukkers van het tijdschrift La Cité. 
Namen, BUMP, inventaris fonds Godenne, beschrijving doos 45. 

115 Geciteerd in: Bartram, Bauhaus, modernism, and the illustrated book, p. 12. 

116 Emmanuel De Bom, William Morris en zijn invloed op het boek. Lezing gehouden in het 
Museum Plantin-Moretus te Antwerpen den 25 september 1904, [Mededeelingen over 
boekkunst, 4], Ipenbuur en Van Seldam, Amsterdam: 1910, p. 36. 
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aspirations. La lettre est pour lui le matériel par excellence’.117 En ook Louis Lebeer 

dichtte in zijn catalogustekst van Het Mooie Vlaamsche Boek, architectonische 

eigenschappen toe aan een goed verzorgd boek.118 

In 1929 bracht het Belgische architectuurtijdschrift La Cité de sterke af�niteit tussen 

gra�sch ontwerp en architectuur ter sprake aan de hand van zes af�ches van Richard 

Acke (1873–1934), een Kortrijkse architect die zich in de marge van zijn beroep ook 

ontpopte als gra�sch ontwerper.119 In de jaren twintig maakte hij af�cheontwerpen voor 

‘De Gouden Lanteern’ (1921), een cinemazaal in Kortrijk waarvoor hij kort na de Eerste 

Wereldoorlog de plannen had getekend (�guur 2.12).120 Geheel in de geest van de 

Nieuwe Typogra�e en de Ring neue Werbegestalter combineerde Acke voor deze reeks 

af�ches een zware schreefloze letter met elementaire geometrische vormen.121 De 

opbouw van deze af�ches werd in het artikel vergeleken met de opbouw van 

gevelontwerpen. De auteur meende dat elke gra�sch ontwerper (‘connaisseur des 

problèmes de composition graphique’) te werk ging als een architect: bij de organisatie 

                                                 
117 Deze reclameslogan werd teruggevonden op een anonieme reclamefolder voor de 
lancering van het lettertype Nobel, in 1929 uitgegeven door het moederbedrijf Lettergieterij 
Amsterdam. Mariakerke, Artevelde Hogeschool, departement Gra�sche Bedrijven, archief: 
Typotheek samengesteld door Jan Evarist Peeters. In de catalogus komt het citaat voor op 
een algemene reclamefolder van Etablissements Plantin: A/013/001/031. 

118 Louis Lebeer, Het mooie Vlaamsche boek, tent. cat., Museum Plantin-Moretus / Vereeniging 
ter bevordering van het Vlaamsche boekwezen, Antwerpen: 1931, p. 17. 

119 ‘Compositions typographiques par l’architecte R. Acke’, in: La Cité, 7 (1929), nr. 8, 
p. 106-107. 

120 In de architectuur van ‘De Gouden Lanteern’ was de invloed van Berlage richtinggevend. 
Marc Dubois, ‘Richard Acke’, in: Repertorium van de architectuur in België, van 1830 tot 
heden, Anne Van Loo (ed.), Mercatorfonds, Antwerpen: 2003, p. 117-118. 
Aan het einde van zijn leven was Richard Acke vooral actief als gra�sch ontwerper en 
uitgever van kunstboeken en literaire werken. Piet Thomas, Marcel De Smedt, Paul Huys, 
Tom Sintobin e. a., Vrienden en wapenbroeders, [Jaarboek van het Stijn 
Streuvelsgenootschap, 5], Lannoo, Tielt: 2000, p. 118. 
Richard Acke richtte de uitgeverij Steenlandt op. In 1929 verscheen er de debuutuitgave 
Jasmijnen van André Desmedts. In datzelfde jaar werden Eksode van Jan Vercammen, Uit 
‘s levens koorts van Paul Rogghé en Gedoofder vuren as van Maurits de Doncker (met 
houtsneden van Jozef Cantré) uitgegeven. De uitgeverij breidde snel uit en in 1941 bracht 
Jan Acke het bedrijf over naar Brussel. Ludo Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in 
Vlaanderen. Deel 2. De twintigste eeuw, Lannoo, Tielt: 1987, p. 130-131. 

121 De ‘Ring neue Werbegestalter’ was een groepering van reclameontwerpers opgericht in 
Hannover in 1928 door Kurt Schwitters en werd terug opgedoekt in 1933. De ontwerpers 
Piet Zwart, Jan Tschichold, Willy Baumeister, Walter Dexel, César Domela, Max Burchartz 
en Kurt Schwitters, pasten de principes van de Neue Typographie consequent toe. Stephen 
J. Eskilson, Graphic design, a new history, Laurence King, Londen: 2007, p. 249.  
In 1931 organiseerden de Rotterdamse architectenvereniging ‘Opbouw’ en de Amsterdamse 
architecten van ‘de 8’ een tentoonstelling in Amsterdam van de Ring neue Werbegestalter. 
Volker Rattemeyer, Dietrich Helms en Konrad Matschke, Ring Neue Werbegestalter, die 
Amsterdamer Ausstellung 1931, [Typographie kann unter Umständen Kunst sein], 
Taschenbuch / Landesmuseum, München / Wiesbaden: 1990. 
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van het (papier)oppervlak was hij net zo goed begaan met functionele aspecten als met 

puur plastische.122  

Réné Coppe legde ook de link tussen gra�sch ontwerp en architectuur maar zag 

eerder het utilitaire aspect en het grote belang van de opdrachtgever als 

gemeenschappelijke kenmerken. In het tijdschrift Opbouwen schreef hij dat het een 

grote vergissing was van het publiek om een gra�sch ontwerp (een ‘gra�ese reklame’) te 

vergelijken met een schilderij, want ‘publiciteit heeft met architektuur dit gemeen, dat 

zij het gevolg is van opdrachten […] De koper komt voor een schilderij te staan na de 

voleindiging van het werk; bij reklame daarentegen beveelt en eist de kliënt vooraleer 

het werk begonnen wordt’.123 

Aan Victor Servranckx werd gevraagd om de omslag van de eerste jaargangen van 

het tijdschrift Opbouwen te ontwerpen. Het blad werd in 1928 opgericht door architect 

Huib Hoste, die er ook de hoofdredacteur van werd. Hoewel aanvankelijk de interesse 

van het blad evenzeer uitging naar plastische kunst, toneel, �lm en muziek als naar 

architectuur, werd het in de latere jaren toch vooral een architectuurtijdschrift.124  

De abstracte schilder Servranckx liet zich geregeld kennen als een getalenteerd 

gra�sch ontwerper die zijn bewondering voor het constructivisme en de ‘zuivere 

beelding’ niet onder stoelen of banken stak. Het omslag Opbouwen was exemplarisch 

voor zijn aanpak (�guur 2.13).125 Met uitzondering van de kleine nota onderaan 

(Buitenland 14 Belga), koos Servranckx er voor om geen kapitalen en onderkasten met 

elkaar te combineren in hetzelfde woord of in dezelfde regel. Ook bij de getekende 

letters werd dit principe gehandhaafd. Alle letterbeelden die in dit omslagontwerp 

voorkomen zijn bovendien schreefloos. Samen met het rood, de geometrische vormen, 

de asymmetrie en de combinatie van verticale en horizontale leesrichtingen, lijken dit 

allemaal ingrediënten van een modernistisch ontwerp. In de inleiding van het eerste 

nummer staat: ‘Alhoewel in hoofdzaak aan kunst en letterkunde gewijd, zal Opbouwen 

steeds een biezondere nadruk leggen op de eenheid van leven en kunst’.126 Met andere 

                                                 
122 Het bewuste artikel werd niet gesigneerd. Het is onduidelijk of Richard Acke zelf, dan wel 
een van de redacteurs zoals Huib Hoste of Edward Léonard, het artikel schreef. 

123 Réné Coppe, ‘De jonge generatie in Vlaanderen’, in: Opbouwen, 2 (1930), nr. 2, z.p. 

124 Verpoest, ‘Opbouwen’, p. 440. 

125 Het tijdschrift Opbouwen werd opgericht in 1928 door Huib Hoste. Het tijdschrift stopte in 
1937 na vijf jaargangen. Over de oprichting van het tijdschrift getuigde Hoste: ‘Op verzoek van 
verschillende ‘belangstellenden’ kon ik het tijdschrift Opbouwen stichten, waarop geen enkele 
van die belangstellenden zich ooit geabonneerd heeft. Toch hebben wij het vijf jaar 
uitgehouden’. Geciteerd in: Avermaete en Provo, Huib Hoste 1881–1957, p. 34. De tweede 
jaargang (1930–1931) werd opgenomen in het Gentse tijdschrift Kunst. Maandblad voor oude 
en jonge kunst. Vanaf 1933 ging het tijdschrift zelfstandig verder en kreeg het opnieuw een eigen 
omslag. Dit keer is het vermoeden dat Huib Hoste zelf instond voor het omslagontwerp. 
Avermaete en Provo, Huib Hoste 1881–1957, p. 35. 

126 ‘Inleiding. Zo verschijnt het eerste nummer van het maandschrift Opbouwen’, in: Opbouwen, 
1 (1928), nr. 1, z.p. 



2. Studio Novio: de tandem Léonard-Godenne /  249 

 

woorden: een modernistisch ideaal werd gecommuniceerd door middel van een 

modernistisch ontwerp. De vraag of Victor Servranckx op de hoogte was van de 

theorieën van de Nieuwe Typogra�e valt moeilijk te beantwoorden, maar het beeld van 

zijn ontwerp is toch veelzeggend.  

  
 
�guur 2.13 Opbouwen, 1 (1928), nr. 1: omslag en titelpagina (ontwerp van Victor Servranckx) 

Toch ligt het ontwerp van Servranckx niet strak in de lijn van de nuchtere 

zakelijkheid van de Russische, Duitse of Nederlandse voorbeelden. De getekende letters 

verlenen aan het ontwerp een zweem van ambachtelijkheid en subjectiviteit. De 

onderkastletters bovenaan op de omslag doen in vergelijking met de strakke geometrie 

van schreefloze lettertypes speels en kronkelend aan en de kapitalen van het woord 

‘OPBOUWEN’ lijken eerder naar de Franse Art Deco dan naar het Duitse modernisme 

te verwijzen. 

Tot op vandaag worden de overeenkomsten tussen architectuurontwerp en gra�sche 

vormgeving beklemtoond. De Nederlandse typograaf Walter Nikkels (1940) 

bijvoorbeeld noemt zichzelf graag ‘boekarchitect’. Volgens hem is de bladzijde of het 

bladzijdenpaar van het geopende boek ‘een architectonische constructie waaraan, net 

zoals in de gebouwde architectuur, rationele overwegingen ten grondslag liggen’.127 

Nikkels geeft wel toe dat deze visie nog steeds een modernistisch trekje vertoont en dat 

zich daarnaast ondertussen ook andere modellen hebben ontwikkeld.128 

                                                 
127 Walter Nikkels, ‘Marges worden kaders. Over het boek van morgen’. Lezing gehouden op 
10 december 2004 in de Jan Van Eyck Academie (Maastricht) in het kader van een tweede 
reeks Charles Nypels Lezingen onder de titel Tomorrow Book’, in: De Witte Raaf, 21 
(2006), nr. 123, p. 12-13. 

128 Tijdens zijn lezing ‘Marges worden kaders. Over het boek van morgen’ ontvouwde 
Nikkels de gedachte dat er naast het modernistische architectonische boek ook een model 
bestaat van het panoramische boek. ‘Het boek dat ik steeds vaker zie, doet zich voor als een 
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2.7 Een onverwachte link met Amerika 

Voor een aantal (vroege) ontwerpen blijkt Jos Léonard duidelijk te hebben gewerkt in 

de geest en naar de principes van de Nieuwe Beelding en de Nieuwe Typogra�e. Hij 

deed dit echter zonder zich al te strak te binden aan een of andere dogmatiek. Net als 

Servranckx gaf hij een eigen invulling aan de modernistische uitgangspunten en 

basisregels die vooral in het buitenland werden geformuleerd. Toch blijkt dat Jos 

Léonard wel degelijk inzicht had in de grondslagen van het modernistisch gra�sch 

ontwerp. De vraag is dan hoe hij van dit gedachtegoed op de hoogte kon zijn. 

In deze studie werd al bij herhaling gewezen op de talrijke contacten die Léonard 

had met de Nederlandse avant-garde: op een directe manier via �guren als Van 

Tongerloo of Van Doesburg, of indirect via het tijdschrift De Stijl, dat in Vlaanderen 

druk werd gelezen. Het discours van het Bauhaus raakte al vroeg bekend via de 

verslagen van Adolf Behne in Het Overzicht. In een artikel ‘Waarheen wil het Bauhaus?’ 

bleef Behne al bij al vrij vaag en deed hij slechts algemene uitspraken over de 

ontwerp�loso�e van het Bauhaus. 129 De tekst leest bovendien moeilijk door de slechte 

vertaling van Jozef Peeters.  

De vraag blijft dus op welke manier Jos Léonard in contact kwam met het discours 

omtrent het modernistische (of het moderne) gra�sch ontwerp. Hoe vreemd het ook 

moge klinken, maar deze ideeën bereikten hem waarschijnlijk via een omweg langs 

Amerika. Hij blijkt immers in het bezit te zijn geweest van het Amerikaanse boek 

Modern Typography and Layout dat Douglas Crawford McMurtrie (1888–1944) uitgaf 

in 1929.130 In tegenstelling tot Die neue Typographie van Jan Tschichold–de parel van 

Léonards vakbibliotheek–kan men er in dit geval veilig van uit gaan dat Léonard dit 

boek al vlak na zijn verschijning aankocht of misschien wel kreeg van de auteur zelf. 

Meer nog: hij stond al in contact met deze auteur nog vóór de publicatie. McMurtrie 

dankt hem namelijk in zijn voorwoord en vernoemt hem als een van zijn 

                                                                                                                                               
uitsnede van een wereld die zich uitstrekt buiten het boek; de afbeelding wordt niet, als een 
geïsoleerd en formeel begrensd vlak, in de architectuur van de bladzijde opgenomen’. Ibid., 
p. 13. 

129 ‘Waarheen wil het Bauhaus?’ schreef Behne in Het Overzicht: ‘Tot vorming van ieder 
voorwerp uit zijn meest elementaire gegevens (…). Is een voorwerp uit zijn materiaal in se 
gevormd, dan verdrijft zijne strengheid en reinheid ieder ornement. Van de Velde prees 
reeds de neutrale schoonheid der machien en Adolf Loos (Weenen) geeselde [sic] het 
‘Verbrechen des Ornaments’. Geen puritanisme of esthetische armzaligheid is het resultaat 
van dit begrip maar eene verbinding van waarheid en schoonheid, die den modernen geest 
weergeeft. Meest strikte economie der middelen, maar ook subliemste aantrekkelijkheid der 
middelen: stiptheid, vreugde en frischheid.’ Behne en Peeters, ‘Bauhaus-week te Weimar’, 
p. 118.  

130 Douglas C. McMurtrie en Edmund G. Gress, Modern typography & layout, Eyncourt 
Press, Chicago, 1929. 
Het boek maakte deel uit van de vakbibliotheek van Jos Léonard. Zie bijlage 2.  
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contactpersonen in Europa. Léonard verkeert er in beroemd gezelschap en wordt 

vermeld samen met een reeks eminente gra�sche vormgevers en typografen: ‘To my 

foreign correspondents, Prof. Willi Baumeister, Herbert Bayer, Dr. Walter Dexel, Franz 

W. Seiwert, and Kurt Schwitters in Germany, El Lissitsky in Russia, Karel Teige in 

Czechoslovakia, Maximilien Vox, Theodore van Doesburg, and Tristan Tzara in France, 

J. Leonard in Belgium, and Piet Zwart in Holland, I am indebted for kindness in 

sending me examples of their work.’131 Van Jos Léonard werden in totaal zes ontwerpen 

opgenomen.132  

In de geschiedenis van het gra�sch ontwerp in de Verenigde Staten van Amerika 

bekleedt het boek Modern Typography and Layout van McMurtrie een belangrijke 

plaats.133 McMurtrie was letterontwerper, artistiek directeur van de Ludlow Typograph 

Company in Chicago en een vroege tolk van de modernistische ontwerpers in de 

Verenigde Staten. In vergelijking met Jan Tschicholds Neue Typographie, het boek 

waar McMurtrie zich naar eigen zeggen op baseerde,134 is dit Amerikaanse handboek 

veel praktischer en pragmatischer van opzet. Alles wat Jan Tschichold ter sprake bracht 

in Die neue Typographie kwam ook aan bod bij McMurtrie, vaak met dezelfde 

woordenschat en met dezelfde tekststructuren. 

De ideologie van het modernisme, waar de hele Nieuwe Typogra�e op gestoeld was, 

kreeg bij McMurtrie echter een minder prominente plaats. De auteur beschouwde het 

modernisme als een interessant fenomeen dat hij in het vierde hoofdstuk samenvatte 

onder de titel ‘the philosophy of modernism in typography’,135 maar hij bekeek het van 

op een afstand, zonder zich te engageren noch te distantiëren. Wanneer de 

grondleggers van de moderne beweging ter sprake kwamen, schreef McMurtrie niet in 

de wij-vorm maar in de zij-vorm.  

Doorgaans stelde hij de zaken minder radicaal dan de Europese baanbrekers en hij 

bood de reclameontwerper meer dan één model. Tekenend voor deze coulante houding 

is het zesde hoofdstuk waarin een overzicht wordt gegeven van de moderne 

                                                 
131 McMurtrie, Modern typography & layout, p. 21. 

132 Pagina 159 van McMurtries Modern Typography and Layout werd integraal gewijd aan 
gra�sche ontwerpen van Jos Léonard. Het gaat om een folder van Studio Novio 
(A/001/002, zie ook hoofdstuk 1, �guur 1.1); 2 brochures voor Vanderborght Frères 
(A/002/013 en A/002/014); een postkaart voor Etablissements Plantin uit de reeks ‘De 
drukkersvriend (A/013/006/017) en drie ontwerpen die dienden als voorbeelddrukwerk bij 
de lancering van het lettertype Succès door de lettergieterij Etablissements Plantin 
(A/013/013/007; A/013/013/008 en A/013/013/017). Zie hoofdstuk 4 1 en 4.5. 

133 R. Roger Remington en Lisa Bodenstedt, American Modernism. Graphic Design (1920 to 
1960), Laurence King, Londen: 2003, p. 76. 

134 McMurtrie, Modern typography & layout, p. 20. 

135 Douglas C. McMurtrie, ‘The Philosophy of Modernism in Typography’, in: Looking Closer 
3. Classic Writings on Graphic Design, Michael Bierut, Jessica Helfand, Steven Heller en 
Rick Poynor (eds.), Allworth, New York: 1999 [Eyncourt, 1929], p. 40-42. 
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lettertypes.136 Waar Jan Tschichold enkel heil zag in de schreefloze letters, somde 

McMurtrie maar liefst eenendertig moderne lettertypes op, gerangschikt volgens de 

graad van moderniteit. Het spreekt voor zich dat de schreeflozen de meeste aandacht 

kregen maar het is toch frappant dat zelfs lettertypes als Nicolas Cochin en zelfs 

Bernhard Brushscript werden opgenomen in de lijst, ook al bengelden ze helemaal 

achteraan.137 McMurtrie wilde met zijn handboek wel een nieuwe generatie 

(reclame)ontwerpers overhalen om meer ‘moderne’ ontwerpen te maken, maar zijn 

boek was zeker geen pleidooi voor een radicale toepassing van de principes van de 

Nieuwe Typogra�e.  

 
 
�guur 2.14 Douglas Crawford McMurtrie, Modern typography & layout, Chicago, 1929: 
bladzijde uit het binnenwerk (ontwerp door de auteur). 

De opmaak van het binnenwerk, waar hij zelf voor verantwoordelijk was, illustreert 

deze houding. In �guur 2.14 lijkt de band met �jne parallelle rode verticale lijnen de 

bladzijde eerder te decoreren dan te ondersteunen of te dragen. Met zijn keuze voor de 

lettertypes Stellar Bold en Ultra Modern deed McMurtrie uiteraard zichzelf en zijn 

                                                 
136 McMurtrie, Modern typography & layout, p. 61-76. 

137 Het lettertype Nicolas Cochin werd in 1913 uitgebracht door de Parijse lettergieterij 
Deberny & Peignot. In België werd het onder andere door de Brusselse letteruitgeverij Van 
Loey-Nouri gedistribueerd. 
Het lettertype Bernhard Brushscript, een manuare volgens de letterclassi�catie van 
Maximilien Vox, is een letterontwerp van Lucian Bernard dat in Duitsland werd uitgegeven 
in 1928 door de letteruitgeverij Bauer onder de naam Bernard Handschrift. Handbuch der 
Schriftarten. Eine Zusammenstellung der Schriftgiessereien Deutscher Zunge nach 
Gattungen geordnet, Albrecht Seemann Verlag, Leipzig: [1926]–[1938]. 
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bedrijf Ludlow Typograph Company eer aan, maar hij toonde zich bovendien minder 

dogmatisch dan zijn Europese collega Jan Tschichold.138 Steven Heller (1950), die in 

zijn boek Looking Closer, 3. Critical Writings on Graphic Design McMurtries 

hoofdstuk ‘The Philosophy of Modernism in Typography’ opnam, stelde in zijn 

inleiding dan ook voor om in dit verband de term ‘modern style’ te gebruiken in plaats 

van ‘modernism’.139  

Het is opmerkelijk dat de verschillen tussen de publicatie van Tschichold en die 

McMurtrie zich niet zozeer situeren op het niveau van het woord maar wel van het 

beeld. De voorbeelden waarmee McMurtrie zijn teksten illustreerde, boden de 

hedendaagse reclameontwerpers een brede waaier aan stijlen. Eigenlijk toonde hij hoe 

het modernisme op verschillende manieren kon geïnterpreteerd worden. Het oeuvre 

van Jos Léonard vertoont in die zin meer overeenkomsten met het modern gra�sch 

ontwerp zoals Douglas McMurtrie zich dat had toegeëigend dan met de ‘beginselvaste’ 

voorbeelden die Moholy-Nagy of Tschichold te bieden hadden. Daarom is het relevant 

om in dit onderzoek te verwijzen naar deze Amerikaanse publicatie en de ontwerpen 

van Léonard hieraan te toetsen.  

Jos Léonard leerde Douglas McMurtrie vermoedelijk kennen via tussenkomst 

van zijn vriend Jan Albert Goris (Marnix Gijsen) die in de periode 1926–1927 in 

Amerika verbleef aan de Universiteit van Seattle (zie verder hoofdstuk 3.1). Uit een 

postkaart van begin 1927 blijkt dat Jos Léonard bijzonder nieuwsgierig was naar de 

aard en het uitzicht van het Amerikaanse drukwerk. Op zijn verzoek stuurde Goris 

daarom tijdschriften en advertenties naar België: ‘Ik zend u met zelve post een 

tijdschrift. Let niet op den inhoud […] Maar als illustratie is het het beste wat ge hier 

vinden kunt. Zal trachten u reclamen te zenden’.140 Kortom, het is best mogelijk dat Jan 

Albert Goris, met het verzoek van zijn vriend in het achterhoofd, niet alleen 

reclamedrukwerk verzamelde in Amerika, maar ook contact legde met een belangrijke 

theoreticus op dit vlak.141 

                                                 
138 Stellar Bold (1929) is een ontwerp van Robert H. Middleton en Ultra Modern (1928) van 
de auteur zelf, Douglas McMurtrie. Beide lettertypes werden uitgegeven door Ludlow 
Typograph Company en ontworpen voor de Ludlow Typograph, een regelzetmachine die 
niet zoals de Linotypemachine met een klavier bediend werd maar waarbij het zetten van de 
matrijzen handmatig gebeurde. David Consuegra, American Type Design and Designers, 
Allworth, New York: 2004, p. 190-191 en p. 267. 

139 Steven Heller, introductie van: McMurtrie, ‘The Philosophy of Modernism in 
Typography’, p. 40. 

140 Antwerpen, Letterenhuis, G997/B1/218719/6: postkaart van 6 januari 1927 van Jan Albert 
Goris aan Jos Léonard. 

141 Jan Albert Goris ontpopte zich in die tijd al tot een echte Amerikakenner. In de periode 
1927–1928 publiceerde hij zijn eerste geschriften over Amerika. Marnix Gijsen, Ontdek 
Amerika, Standaard, Brussel: 1927; Marnix Gijsen, ‘Ontdek Amerika’, in: Opbouwen, 1 (1928), 
nr. 1, p. 2-6. 
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2.8 ‘Pogingen tot typogra�sche verjonging’ 

Bepalend voor elk gra�sch ontwerp is de keuze van het lettertype. Daarom is het 

noodzakelijk om te onderzoeken op welk aanbod van lettertypes een Belgische 

ontwerper als Jos Léonard kon terugvallen medio de jaren twintig.  

De Antwerpse meester-drukker G. Jos Buschmann (1881–1961) organiseerde in 

1926 (in naam van zijn bedrijf J. E. Buschmann) een tentoonstelling in het Museum 

Plantin-Moretus onder de titel ‘Pogingen tot typogra�sche verjonging’. Daarop was het 

drukwerk (boekontwerp en efemeer drukwerk) te zien dat een ‘grooten prijs’ had 

ontvangen tijdens de Parijse ‘Exposition Internationale des Arts Décoratifs’ in 1925.142 

Hoewel Jos Léonard noch Willy Godenne betrokken waren bij dit initiatief en er geen 

drukwerk van hen was te zien, is deze catalogus toch een bijzonder interessant 

document voor het onderzoek naar de typogra�e tijdens het interbellum in België. In de 

tentoonstellingscatalogus noteerde Buschmann namelijk nauwgezet alle gebruikte 

lettertypes. Daardoor werd het document een handig werkinstrument om (een deel 

van) het typogra�sche landschap van België anno 1925 in kaart te brengen. 

  
 
�guur 2.15 Plantin Mediaeval (1905). 
�guur 2.16 Akzidenz Grotesk (Berthold, 1898), uit: Jan Tschichold, Die Neue Typographie, 
1928: detailopname. 

Uit deze catalogus blijkt dat vooral de Plantin heel courant werd gebruikt (�guur 

2.15), samen met de lettertypes Nicolas Cochin en Bodoni. Kennelijk werd de Plantin 

beschouwd als een belangrijke speler in de ‘typogra�sche verjonging’ (�guur 2.15). Het 

lettertype werd ook door Jos Léonard en Willy Godenne veelvuldig gebruikt, zowel voor 

boeken als voor reclamedrukwerk.  

Het lettertype Plantin werd in 1908 op de markt gebracht door Lettergieterij 

Amsterdam. In 1917 werd de kwaliteit ervan nog geprezen door Edward Léonard. Voor 

een goede toepassing ervan verwees hij naar de ‘prachtuitgave’ van Hendrik 

Consciences De Leeuw Van Vlaanderen (1912) gedrukt en uitgegeven door J. E. 

                                                 
142 G. Jos Buschmann, Pogingen tot typographische verjonging (1920–1925), tent. cat., 
Museum Plantin-Moretus, Antwerpen: 1926. 
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Buschmann.143 Het kan met andere woorden moeilijk verdedigd worden dat dit 

lettertype in 1925 nog steeds voor een ingrijpende typogra�sche modernisering kon 

zorgen. Voor alle duidelijkheid: de Plantin was geen origineel letterontwerp van 

Christoffel Plantin, maar gewoon de naam die de Nederlandse letteruitgeverij gaf aan 

de New Caslon (1905), een letter van de Amerikaanse Inland Type Foundry. Op haar 

beurt had die lettergieterij in 1900 de exclusieve rechten gekocht van de Londense H. 

W. Caslon &. Company voor hun gelijknamige ‘old time favourite’.144 Kortom, het 

originele ontwerp van de Plantin ging dus in feite terug tot het achttiende-eeuwse 

Groot-Brittannië. 

Dit zegt echter niets over G. Jos Buschmann, de samensteller van de tentoonstelling. 

Integendeel, met zijn selectie bewees hij op de hoogte te zijn van een aantal 

interessante experimenten in België op het vlak van de drukkunst, zoals hij met de 

uitgave van de bundel Piano van Gaston Burssens demonstreerde (deel I, �guur 2.7).145 

Het komt er eigenlijk op neer dat de catalogus van Buschmann duidelijk aantoont dat 

wat de pure typogra�e betreft, de vernieuwing of ‘verjonging’ nog niet was ingetreden. 

Vooruitstrevende ontwerpers zoals Jos Léonard of Gaston Burssens konden niet 

anders dan lettertypes gebruiken die bij de drukkers beschikbaar waren, ook al 

verwezen die naar voorbije eeuwen. Wanneer Jan Tschichold sprak over deze 

‘historischen oder neuen historischen Schriften’, dan doelde hij eigenlijk op zowat alle 

gebruikte lettertypes van toen. Radicaal als hij was, vond hij deze lettertypes 

verwerpelijk, om de simpele reden dat ze oude lettervormen imiteerden.146  

Dat de kwaliteit of de ‘jeugdigheid’ van drukwerk niet staat of valt met de keuze van 

een lettertype alleen, bewezen ook Jos Léonard en Willy Godenne. Zij wisten het 

lettertype Plantin vaak in te passen in een vooruitstrevende lay-out, bijvoorbeeld in hun 

begeleidende folder bij de tentoonstelling in het Jubelpark in Brussel (�guur 2.2 en 

2.3). Dit was ook Machiel Wilmink opgevallen, die in het Nederlandse tijdschrift De 

Reclame Jos Léonard en Willy Godenne feliciteerde voor hun ‘ongemeen frissche en 

typogra�sch uitstekend verzorgde reclameboekjes, kaarten, circulairen, enz., die 

bewijzen dat een frissche geest ook in de Belgische reclamekunst waait’. Léonard en 

Godenne werden uitdrukkelijk gecomplimenteerd omdat ze er in geslaagd waren om 

met oude lettertypes toch iets nieuws te ontwerpen: ‘Vooral interesseert het ons te zien 

                                                 
143 Edward Léonard, ‘Iets over Drukkunst’, in: Het Vlaamsche Nieuws, 1917 [15 september]. 
Hendrik Conscience, De leeuw van Vlaanderen, Buschmann, Antwerpen: 1912. 

144 John A. Lane en Mathieu Lommen, Dutch typefounder’s specimens from the library of 
the KVB and other collections in the Amsterdam university library with histories of the 
�rms represented, [Catalogus van de bibliotheek van de KVB], De Buitenkant, Amsterdam: 
1998, p. 197. 

145 Buschmann, Pogingen tot typographische verjonging (1920–1925), tent. cat., cat. nr. 3. 

146 Tschichold, Die neue Typographie, p. 27. 
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hoe oude letters, als de Plantijn, Bodoni e.a. toch door verzorgde rangschikking en druk 

tot drukwerk met frisschen geest gestempeld zijn’.147  

Naast deze ‘oude lettertypes’ gebruikte Studio Novio ook een schreefloze. Onder 

invloed van het modernisme werd het schreefloze lettertype beschouwd als dé 

typogra�sche uitdrukking van moderniteit. Aan het Bauhaus werd de schreefloze 

uitgeroepen als de enige letter die de geest van de moderne tijd kon uitdrukken omdat 

hij niet de minste kalligra�sche herinnering in zich droeg en daardoor niet alleen 

objectief en onpersoonlijk was, maar ook universeel en machinaal.148  

De schreefloze in de besproken naamkaarten (�guur 2.6, 2.7 en 2.10) kan er dan wel 

‘modern’ uitzien, toch was het opnieuw geen eigentijds twintigste-eeuws letterontwerp. 

Ook aan het Bauhaus waren de schreefloze lettertypes die de ontwerpers aanvankelijk 

gebruikten geen nieuwe ontwerpen. De veel gebruikte Akzidenz Grotesk van de 

Berlijnse lettergieterij Berthold dateerde al van 1898 (�guur 2.16).149 Niet helemaal 

overtuigd, gebruikte Jan Tschichold dit lettertype in een magere variant voor zijn Neue 

Typographie en lichtte deze keuze toe aan de lezer: ‘Die besten Erfahrungen machte ich 

mit der sogenannten Gewöhnlichen Akzidenzgrotesk, die ein ruhiges und bequem 

lesbares Bild ergibt. Indem ich dieses Buch au seiner solchen Grotesk setzen ließ, wollte 

ich nachweisen, daß man sie sehr gut lesen kann; im übrigen habe ich an ihr noch 

mancherlei auszusetzen’.150 Door zijn tweehonderdveertig bladzijden tellend handboek 

integraal in Akzidenz Grotesk te zetten, wilde Tschichold in eerste instantie bewijzen 

dat de schreefloze ook als broodletter kon gebruikt worden en niet enkel als 

reclameletter. Maar tegelijk moest hij erkennen dat er bij de meeste drukkerijen die 

over schreefloze lettertypes beschikten nauwelijks voldoende letterstaafjes voorradig 

waren om lange stukken tekst te kunnen zetten.151 Het was dus in afwachting van het 

ultieme bruikbare en eigentijdse schreefloze lettertype dat Jan Tschichold en zijn 

collega’s zich genoodzaakt zagen om zich te behelpen met ‘alte Grotesken’. McMurtrie, 

die de tekst Jan Tschichold zoals steeds bijna woordelijk volgde, noemde deze 

                                                 
147 Wilmink, ‘Reclamedrukwerk in België’, p. 194-195. 

148 De overzichtswerken van de 20ste-eeuwse typogra�e en het gra�sch ontwerp waarin deze 
informatie kan teruggevonden worden, zijn legio. Een interessante en genuanceerde 
synthese van de geschiedenis van de schreefloze letter in de eerste helft van de 20ste eeuw is 
te vinden in: Kinross, Modern typography, an essay in critical history, p. 92-95. 

149 Akzidenz Grotesk, een anoniem lettertype, werd vooral na de Tweede Wereldoorlog een 
groot succes bij de Zwitserse typografen. Richard Hollis, Swiss graphic design. The origins 
and growth of an international style (1920–1965), King, Londen: 2006, p. 199-202. 
Waarom schreeflozen in het Duits en in het Engels ooit ‘grotesk’ werden genoemd, komt 
uitgebreid aan bod in: James Mosley, The Nymph and the Grot. The revival of the sanserif 
letter, Friends of the St Bride Printing Library, Londen: 1999. 

150 Tschichold, Die neue Typographie, p. 77. 

151 Ibid. p. 78. 
McMurtrie oordeelde net als Tschichold dat een bevredigende moderne schreefloze 
broodletter nog niet bestond. 
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negentiende-eeuwse schreeflozen ‘old-fashioned gothics’.152 Sebastian Carter (°1941) 

merkt op dat het nieuwe van dit lettergebruik niet zozeer moet gezocht worden in de 

letterontwerpen zelf maar wel in de manier waarop de Bauhaustypografen er hun 

modernistische idealen in konden projecteren.153 

De schreefloze die Jos Léonard en Willy Godenne in hun vroege gemeenschappelijke 

ontwerpen gebruikten kon tot op heden niet geïdenti�ceerd worden. Het valt echter te 

betwijfelen of het bewuste lettertype wel ooit een eigen naam had. In de jaren twintig 

bleven ook in België de schreeflozen vaak anonieme reclameletters. Het was pas op het 

einde van de negentiende eeuw dat het langzaam aan de gewoonte werd om lettertypes 

een naam te geven. Voordien werd gewerkt met een algemene stijlnaam (bijvoorbeeld 

‘antique’), een benaming van de lettergrootte (bijvoorbeeld ‘gros canon’) en (eventueel) 

een nummer.154 In een letterproef (1924) van Etablissements Plantin bijvoorbeeld, 

werden onder de algemene benaming ‘Antique’ een aantal schreeflozen opgenomen.155 

Ook de ontwerper van deze lettertypes bleef anoniem. 

In de Belgische kunsttijdschriften van het interbellum komt de schreefloze slechts 

heel uitzonderlijk voor. Zelfs in Het Overzicht, dat zichzelf nochtans constructivistisch 

noemde, werd de broodtekst steevast in een schreefletter gezet, zoals Cheltenham of 

Hollandse Mediaeval.156 Naar negentiende-eeuwse voorbeelden zette het tijdschrift 

enkel hier en daar een tussentitel of een advertentie in een (weerom niet 

geïdenti�ceerde) schreefloze.  

In De Driehoek echter kwam geen enkele schreefloze meer voor (�guur 2.17).157 

Nochtans ziet de zuiver typogra�sche en asymmetrische titelbladzijde van het 

                                                 
152 McMurtrie, Modern typography & layout, p. 63-64. 

153 Sebastian Carter, Twentieth century type designers, Trefoil, Londen: 1987, p.123. 

154 Lane en Lommen, Dutch typefounder’s specimens, p. 12. 

155 In de letterproef van Etablissements Plantin zijn onder andere opgenomen: Antique 
Royale, Antique Maigre, Antique Demi-Grasse, Antique Grasse en Antique Annonce. 
Établissements ‘Plantin’. Fonderie de caractères, Brussel: 1924 (Lane en Lommen, Dutch 
typefounder’s specimens, cat. nr. 339). ‘Antiek’ is een Nederlands ouderwets woord voor 
‘schreefloos’ dat ook in Franse letterproeven voorkwam. Van Krimpen en Van den Elzen, 
Gra�sch zakboek, nr. 96; Huib Van Krimpen, Boek over het maken van boeken, Gaade, 
Veenendaal: 1986, p. 226-227.  

156 Cheltenham (1896) werd ontworpen voor de Cheltenham Press in New York. In 1915 
werd het originele ontwerp van de Amerikaanse architect Bertram Goodhue (1869–1924) 
uitgebreid door Morris Fuller Benton (1872–1948). Cheltenham werd Amerika’s populairste 
letter en lanceerde een trend van old-style lettertypes met ‘New-England’ namen zoals 
Gloucester, Winchester en Windsor. Lewis Blackwell, 20th century type, King, Londen: 
1998, p. 17. Lettergieterij Amsterdam gaf het Amerikaanse lettertype Cheltenham uit onder 
zijn originele naam. In België werd het geleverd door de Brusselse lettergieterij 
Vanderborght en de letteruitgeverij Van Loey-Nouri gaf het lettertype uit onder de naam 
‘Gauloise’. Caractères de texte anciens et modernes, Fonderie Van Loey-Nouri, Brussel: s. d.  

157 De Hollandse Mediaeval werd afgewisseld met de Cheltenham en een didone 
(vermoedelijk Bodoni). 
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tijdschrift er op het eerste gezicht veel constructivistischer uit dan die van zijn 

voorganger, Het Overzicht. 

Het aanbod van lettertypes tijdens het interbellum was dus vrij beperkt, zeker in 

België. De typogra�e van Bezette Stad is in dat opzicht representatief voor het 

bescheiden aanbod van een doorsnee Belgische drukkerij begin de jaren twintig. De 

drukker had letterlijk alles uit de kast moeten halen om het experiment van Van 

Ostaijen tot een goed einde te brengen.158 Het ontwerpersduo van Studio Novio kon in 

het beste geval terugvallen op een lettertype als Plantin dat al ruimschoots zijn 

degelijkheid had bewezen. Maar een eigentijds lettertype dat uitdrukking kon geven 

aan de vooruitstrevende idealen en gelijke tred kon houden met hun modernistische 

ontwerpen bestond nog niet midden van de jaren twintig.  

  
 
�guur 2.17 De Driehoek, 1 (1925), nr. 1: titelbladzijde. 

Net zoals de ontwerpers van het Bauhaus, Jan Tschichold en alle andere 

vertegenwoordigers van de Nieuwe Typogra�e gebruikten Léonard en Godenne 

noodgedwongen een negentiende-eeuwse schreefloze voor hun meest consequente 

modernistische ontwerpen. Ook Jos Léonard beschouwde deze ‘oude antieken’ wellicht 

als een noodzakelijk kwaad aangezien hij ze nog nauwelijks gebruikte vanaf het 

moment dat de Futura en de Nobel op de markt kwamen.159 

                                                 
158 Zie deel I, hoofdstuk 2.4, voetnoot 80. 

159 Over deze schreeflozen wordt uitvoerig ingegaan in hoofdstuk 3. 
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2.9 Besluit 

Vanaf 1926 kreeg Studio Novio een nieuwe invulling door de medewerking van 

meester-drukker Willy Godenne. Dit nieuwe samenwerkingsverband werd meteen 

wereldkundig gemaakt via een tentoonstelling in het Jubelpark in Brussel. De 

begeleidende informatiefolder leest als een pamflet waarin de geactualiseerde 

doelstellingen van Studio Novio terug te vinden zijn. Opmerkelijk is dat de 

protagonisten geen gemeenschappelijk standpunt formuleerden, maar elk afzonderlijk 

een principeverklaring aflegden.  

In een korte tekst omschrijft Léonard zijn opdracht die hij als vernieuwer voor ogen 

heeft, terwijl de folder–die op zich ook als een statement beschouwd kan worden–een 

toepassing laat zien van datgene wat hij in zijn tekst aangeeft. Zowel vormelijk als 

tekstueel vindt men aanwijsbare overeenkomsten met de esthetiek van de Nieuwe 

Typogra�e van Moholy-Nagy en Jan Tschichold en met de canons van de internationale 

avant-garde. 

Godenne was niet zo een baanbreker, hij drong in zijn tekst vooral aan op technische 

perfectie en vakmanschap. Dankzij Godenne was Léonard wel in staat om ontwerpen af 

te leveren waarin typogra�e voorkwam. Zonder dit had Studio Novio nooit kunnen 

uitgroeien tot een professioneel ontwerpbureau. Ook de occasionele medewerking van 

ontwerpers en fotografen zoals Willy Kessels en André Thiers ondersteunden de 

reputatie van de studio. Daardoor kon het bureau nationaal en internationaal steeds 

belangrijkere opdrachtgevers vinden.  

Was de benaming ‘teekenaar’ aanvankelijk nog een adequate omschrijving van de 

activiteit van Jos Léonard, vanaf 1926 voldeed deze niet meer. De termen ‘typograaf’ en 

‘typogra�e’, die in het buitenland gangbaar waren om over het modern gra�sch 

ontwerp te spreken, werden in België nog lange tijd gereserveerd voor het werk van 

zetters en drukkers. Het waren dus beladen termen die teveel naar het verleden 

verwezen. Misschien was het daarom dat Léonard zichzelf toch nog een hele tijd 

‘teekenaar’ bleef noemen. De artistieke connotatie die aan deze term kleefde, was mooi 

meegenomen. 

In een aantal ontwerpen schaarde Léonard zich duidelijk aan de zijde van de 

modernisten en werkte hij in de geest van de Nieuwe Typogra�e. Het te bedrukken blad 

werd behandeld als het compositieveld van een abstract schilderij. Het typogra�sche en 

extra typogra�sche materiaal wendde hij zuiver structureel aan en niet decoratief. In de 

asymmetrische compositie werd het tekstblok behandeld als een beeldelement dat 

evenwaardig was aan de geometrische motieven of de onbedrukte witte delen. Ook de 

vrije zet- en leesrichting, het exclusieve gebruik van onderkastletters of kapitalen (en 

niet de twee alfabetten door elkaar) en een voorkeur voor de kleurencombinatie zwart-

wit-rood, behoorden tot een stijlidioom dat afgeleid was van De Nieuwe Beelding.  
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Dit soort ontwerpen dook meestal op in opdrachten voor kunstenaars en vooral voor 

architecten. Het blijft de vraag of de keuze voor een modernistische aanpak gestuurd 

werd door Studio Novio, dus door Jos Léonard. Het is ook goed mogelijk dat deze groep 

opdrachtgevers zelf expliciet vragende partij was. Vooral wat de architecten betreft is 

dit een pertinente vraag. De sterke relatie architectuur-gra�sche vormgeving was 

immers ook in België een vast gegeven. 

Ook wanneer het werk van Léonard verwees naar het modernistische stijlidioom, 

dan gaf hij er dikwijls een persoonlijke invulling aan. Deze individualistische, 

ondogmatische en vooral pragmatische houding vertoont meer overeenkomsten met 

het moderne Amerikaanse drukwerk dan met de modernistische traditie van het 

Europese continent. Toetst men het oeuvre van Jos Léonard aan Douglas Mc Murtries 

Modern Typography & Layout en Jan Tschicholds Die Neue Typographie, twee 

boeken die hij in zijn bezit had, dan blijkt dat hij zich veeleer door de Amerikaanse 

publicatie had laten gidsen.  

Omdat de keuze van het lettertype bepalend is voor elk gra�sch ontwerp, werd 

onderzocht welk aanbod er in België was in de jaren twintig. Het komt er op neer 

dat er bitter weinig nieuw ontworpen lettertypes voorhanden waren bij de drukkers. 

Wat dat betreft bleven vooruitstrevende ontwerpers op hun honger. Ook  

wanneer ze–onder invloed van het modernisme–de voorkeur gaven aan schreeflozen, 

moesten ze zich behelpen met laat negentiende-eeuwse lettertypes. Voor Léonard was 

het wachten op de uitgave van de Futura (1927–1928) en de Nobel (1929) vooraleer 

hij over kwaliteitsvolle en hedendaagse alternatieven kon beschikken. Kortom, het 

aanbod van nieuwe lettertypes tijdens het interbellum was vrij beperkt. Léonard en 

Godenne bewezen echter dat er met oude lettertypes ook fris en eigentijds werk kon 

afgeleverd worden. 



 

 

Hoofdstuk 3 | Antwerpen, een Statistiek Handboekje 

De eerste keer dat Jos Léonard een volledig boek ontwierp was in 1930, toen hij de 

vormgeving van Antwerpen, een Statistiek Handboekje van Jan Albert Goris (Marnix 

Gijsen) op zich nam. Hij zorgde niet alleen voor het omslagontwerp maar nam ook de 

illustraties en de typogra�e voor zijn rekening. 

Léonard maakte voor deze opdracht een aantal opmerkelijke keuzes. Het meest in 

het oog springend zijn de talrijke gestileerde tekeningen en de geïllustreerde gra�eken 

die de bladzijden bevolken. Ze lijken gebaseerd op de zogenaamde ‘beeldstatistieken’ 

van de Weense socioloog en �losoof Otto Neurath, die samen met Gerd Arnzt in 1928 

een systeem had ontwikkeld om aan de hand van sterk vereenvoudigde �guren 

complex cijfermateriaal aanschouwelijker en inzichtelijker te maken. De �guraties en 

gra�eken van Jos Léonard worden aan een grondige analyse onderworpen om na te 

gaan in hoeverre ze gemaakt zijn in de geest van de Weense methode van Neurath en 

in welke mate ze tegemoet konden komen aan de esthetische en pedagogische intenties 

van de maatschappelijk geëngageerde auteur, Jan Albert Goris. 

Ook de typogra�e verdient bijzondere aandacht, vooral omwille van de keuze van 

het lettertype. Léonard gebruikte de Futura van Paul Renner en koos daarmee voor de 

meest innovatieve schreefloze van de twintigste eeuw, kort nadat hij op de markt was 

gebracht. De vraag is in hoeverre deze keuze gemotiveerd was vanuit de noden van 

het ontwerp. Het is ook interessant om dit en andere ontwerpen van Léonard die in de 

Futura gezet zijn, te vergelijken met ontwerpen die Henry Van de Velde in dit 

lettertype liet uitvoeren. Van de Velde geldt in de literatuur als de eerste koper en 

gebruiker van de Futura in België. Het is verhelderend om de benaderingswijze van 

beide boekontwerpers met elkaar te confronteren. 

Het valt op dat Léonard de Futura in totaal verschillende contexten gebruikte. Een 

analyse van enkele meer luxueuze ontwerpen kan het ideologische karakter van het 

lettertype helpen relativeren. 

Ten slotte wordt Jos Léonard besproken als boekontwerper en boektypograaf. 

Antwerpen, een Statistiek Handboekje wordt geplaatst binnen het oeuvre van Jos 

Léonard die tot hier toe vooral als reclameontwerper werd besproken. Hier staat de 

vraag centraal waarin de boekontwerpen van Léonard verschillen van zijn 
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gelegenheidsdrukwerk en zijn reclameontwerpen. Zijn er aperte verschillen tussen het 

reclameontwerp enerzijds en het boekontwerp anderzijds? 

3.1 Beeldstatistieken en de democratisering van informatie 

In 1929, bijna tien jaar na de publicatie van Lof-litanie van den Heiligen Franciscus 

van Assisië (1920), deed Marnix Gijsen (Jan Albert Goris) opnieuw beroep op zijn 

goede vriend Jos Léonard.1 Dit keer niet voor illustraties van een dichtbundel maar 

voor het volledige ontwerp van Antwerpen, een Statistiek Handboekje over de jaren 

1918–1928, een publicatie over de demogra�sche en economische groei van de stad 

Antwerpen.2 Het tijdschrift De Boekenkast, dat in februari 1930 de publicatie ervan 

aankondigde, omschreef het boek als zeer belangrijk en verrassend nieuw.3 

Marnix Gijsen was zich gedurende zijn hele loopbaan als schrijver bewust van het 

belang van gra�sch ontwerp en typogra�e. Zo werkte hij vanaf de jaren veertig 

verschillende keren samen met de alom geprezen Nederlandse typograaf en uitgever 

                                                 
1 Na het avontuur van Ruimte bleven Jos Léonard en Marnix Gijsen goed bevriend met elkaar. 
Jan Evarist Peeters noemde Marnix Gijsen terecht een ‘onafscheidelijk trouwe’ van Jos Léonard. 
Peeters, ‘Geest en stijl van Jos Léonard’, z.p. 
In het Letterenhuis wordt een vrij omvangrijke briefwisseling tussen Jos Léonard en Marnix 
Gijsen bewaard. Antwerpen, Letterenhuis, G/994/B1: 45 brieven van Marnix Gijsen aan Jos 
Léonard over de periode 1920 tot 1953. Enkel de brieven van Marnix Gijsen bleven bewaard. Ze 
geven een inkijk in het privéleven van de twee vrienden en tonen hoeveel ze gemeen hadden met 
elkaar. Beide mannen zijn bijvoorbeeld kinderloos gebleven en hadden gelijklopende gematigde 
Vlaams nationalistische opvattingen. De correspondentie leert ook dat Gijsen en Léonard 
bijzonder familiair met elkaar omgingen. Zo noemde Gijsen Léonard soms ‘Jossie’ 
(G994/B1/218719/11: brief van 25 februari 1928). 

2 Jan Albert Goris, Antwerpen, een Statistiek Handboekje over de jaren 1918–1928, De Sikkel 
(uitg.), H. Wellens, W. Godenne & Co. (druk.), Antwerpen: 1930 (B/1930/Goris-a). Het boekje 
verscheen ook in het Engels, het Frans en het Duits: Jan Albert Goris, Antwerp, a Statistical 
Booklet covering the years 1918–1928, De Sikkel, Antwerpen: 1930 (B/1930/Goris-b); Jan 
Albert Goris, Anvers. 1918–1928. Quelques statistiques commentées, De Sikkel, Antwerpen: 
1930 (B/1930/Goris-c); Jan Albert Goris, Antwerpen. Ein Statistisches Handbüchlein 1918–
1928, De Sikkel, Antwerpen: 1930 (B/1930/Goris-d). Hoewel er geen exemplaar van de 
Franstalige en de Duitstalige uitgave werd teruggevonden, bestaat er toch zekerheid over deze 
publicaties dankzij de bibliogra�sche studie van Anny Raman. Anny Raman en Marnix Gijsen, 
Bibliogra�e van Marnix Gijsen, Heideland-Orbis, Hasselt: 1973, p. 16-17. 
Antwerpen, een Statistiek Handboekje werd gedrukt op de persen van Henry Wellens en Willy 
Godenne in Brussel, en uitgegeven in Antwerpen bij De Sikkel. In 1927 verhuisde Willy Godenne 
van Mechelen naar Brussel. Mechelen, stadsarchief, Varia, V 812: Henry Joosen, In Memoriam, 
Willy Godenne (1903–1983) [biogra�e van Willy Godenne], s. d. Hij associeerde er zich met de 
drukker Henry Wellens. De eerste producten van hun samenwerking waren de jaarlijkse 
verslagen van: Institut Jean Béthune (Ecole supérieure Saint-Luc). Discours, palmares, 
prospectus, programme, Wellens et Godenne, Brussel: [1927]–[1933]. 

3 De Boekenkast, 2 (1930), nr. 5, p. 77.  
De Boekenkast, Nieuwsblad voor het Nederlands boek in Vlaanderen, was een maandblad 
van de ‘Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen’. 
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Alexandre A. M. Stols en op het einde van zijn leven werkte hij nog samen met de 

Nederlandse ontwerper Karel Martens (°1939).4 

 
�guur 3.1 Jan Albert Goris, Antwerpen, een Statistiek Handboekje, Antwerpen, 1930  
(B/1930/Goris): omslagontwerp. 

Maar Gijsens ontwerper van het eerste uur was Jos Léonard. Eind augustus 1929 

vroeg hij hem per brief of hij het ontwerp wilde maken voor de publicatie Antwerpen, 

een Statistiek Handboekje: ‘Ik zend hierbij een brochure die ik reeds een half jaar klaar 

heb. Er is wel gelegenheid ze door de stad te doen uitgeven maar ik zou het liever zelf 

doen: dan gebeurt het lijk ik verlang en met noodige zorg’.5  

Marnix Gijsen was op het moment van de publicatie kabinetschef van de Antwerpse 

burgemeester Frans Van Cauwelaert (1880–1961) en gebruikte voor de uitgave van 

                                                 
4 Marnix Gijsen, Het Huis. Verzen waarin opgenomen de Lof-litanie van Sint Franciscus van 
Assisi en Vier gedichten van Joachim, A. A. M. Stols, Den Haag: 1947 [derde druk]; Marnix 
Gijsen, Het boek van Joachim van Babylon, hetwelk bevat het oprecht verhaal van zijn leven... 
en voor het eerst zorgvuldig vertaald en uitgegeven door een liefhebber der oudheid, A. A. M. 
Stols, Den Haag: 1947; Marnix Gijsen, Een stad van heren. Prentenboek van Antwerpen, Paris-
Manteau, Brussel: 1971.  

5 Antwerpen, Letterenhuis, G994/B1/218719/15: brief van 28 augustus 1929 van Jan Albert 
Goris aan Jos Léonard. 
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Antwerpen, een Statistiek Handboekje zijn of�ciële naam Jan Albert Goris en niet zijn 

pseudoniem.6 De publicatie had immers weinig artistieke ambities maar wilde op een 

zo nuchter mogelijke wijze de Antwerpenaren informeren over de heropbouw en de 

groei van hun stad sinds de Eerste Wereldoorlog. In enkele tientallen bladzijden werd 

aan de hand van cijfers, gra�eken en allerlei �guren, een overzicht geboden van de 

voornaamste demogra�sche en economische ontwikkelingen, met een focus op de 

haven.  

Als geen ander was Jan Albert Goris op de hoogte van de economische geschiedenis 

van zijn vaderstad Antwerpen, die hij zijn ‘eerste en grote liefde’ noemde.7 Als zoon van 

een natiebaas aan de Antwerpse dokken, lag het onderwerp van de geschiedenis van de 

Antwerpse haven, en bij uitbreiding de economische geschiedenis van de stad, hem na 

aan het hart. Bovendien behaalde Goris in 1925 een doctoraatstitel in de toenmalige 

‘Zedenkundige en Geschiedkundige Wetenschappen’ aan de Leuvense universiteit, met 

een proefschrift over de Antwerpse economie in de zestiende eeuw.8 Tal van 

academische publicaties in verband met de economische geschiedenis van Antwerpen 

staan op zijn naam.9 

Daarnaast voelde Goris de behoefte om dit onderwerp te vulgariseren en via meer 

populaire kanalen bij de gewone man te brengen. Zo publiceerde hij over het 

onderwerp in tijdschriften als Vandaag en Hooger Leven.10 Ook het Statistiek 

Handboekje moet geïnterpreteerd worden als een idealistisch project waarmee Jan 

Albert Goris zijn stadsgenoten op een laagdrempelige wijze wilde inlichten over een 

aantal belangrijke ontwikkelingen. ‘Het doel van dit boekje’, zo staat in het voorwoord 

te lezen, ‘is in enkele bladzijden, bij middel van enkele cijfers en lijnen, aan te tonen 

welk een reusachtige vlucht deze stad en haven in het laatste decennium hebben 

genomen’.11 Goris onderbouwde zijn studie met of�cieel cijfermateriaal afkomstig van 

                                                 
6 De Bock, Een uitgever herinnert zich, p. 46. 

7 Marnix Gijsen, Zelfportret, gevleid, natuurlijk, Desclée de Brouwer, Brugge: 1965, p. 18. 

8 Het proefschrift werd in 1925 uitgegeven in Leuven. Jan Albert Goris, Étude sur les colonies 
marchandes méridionales (portugais, espagnols, italiens) à Anvers de 1488 à 1567. 
Contribution à l’histoire des débuts du capitalisme moderne, [Université de Louvain. Recueil de 
travaux publiés par les membres des conférences d’histoire et de philologie, 4], Librairie 
universitaire, Leuven: 1925. 

9 Jan Albert Goris, ‘Turksche kooplieden te Antwerpen in de XVIe eeuw’, in: Bijdragen tot de 
geschiedenis, 14 (1922), nr. 1, p. 30-36; Jan Albert Goris, ‘Een Antwerpsche handelsexpeditie in 
de Oostzeelanden (1562-1569)’, in: Bijdragen tot de geschiedenis, 16 (1924), nr. 2, p. 133-144. 
Jan Albert Goris, ‘Zeden en criminaliteit te Antwerpen in de tweede helft der XIVe eeuw. Naar 
de rekeningen der Schouten van 1358 tot 1387’, in: Revue belge de philologie et d’histoire, 5 
(1926), nr. 4, p. 871-886. 

10 Jan Albert Goris, ‘De Antwerpsche Haven. Een artikel zonder cijfers of bijna’, in: 
Vandaag, 1 (1929), nr. 7-8, p. 150-151; Jan Albert Goris, ‘Antwerpen-Congo, hun 
betrekkingen en gelijklopende belangen’, in: Hooger Leven, 3 (1929), nr. 12, p. 372-373. 

11 Goris, Antwerpen, een Statistiek Handboekje, p. 5. 



3. Antwerpen, een Statistiek Handboekje /  265 

 

 

de ‘statistieke diensten van Staat en Stad’. De auteur benadrukte het algemeen belang 

van deze statistische gegevens en vond het ook nodig dat deze werden ‘opengesteld voor 

iedereen’.12  

Jan Albert Goris beschouwde zijn opeenvolgende functies bij de stad als een 

opportuniteit om een ideaal te kunnen verwezenlijken.13 Hij voelde zich gesteund door 

Frans Van Cauwelaert (burgemeester van Antwerpen van 1928 tot 1932) en Kamiel 

Huysmans (burgemeester van Antwerpen in 1933) want ‘zij hebben het aangezicht van 

de stad grondig gewijzigd en de oligarchie de ruggengraat gebroken’, aldus Goris.14 

Het Statistiek Handboekje was dus een van de initiatieven waarmee hij zijn 

overheidsfunctie een sociale dimensie gaf. Het boekje, dat slechts vierenveertig 

bladzijden telt, heeft dan ook geen biblio�ele pretenties. De genaaide katernen, vijf in 

totaal, werden gelijmd in een bescheiden papieren band. Schutbladen ontbreken. Het 

sociaal engagement wordt weerspiegeld in de kostprijs van het boekje. In vergelijking 

met de uitgave van de doctoraatsthesis van Jan Albert Goris, die maar liefst vijfhonderd 

Belgische frank kostte,15 was het Statistiek Handboekje–met een verkoopprijs van 

zestien frank–eerder goedkoop.16  

In de genoemde brief van 28 augustus 1929 polste de schrijver bij Jos Léonard wat 

een redelijke prijs/kwaliteit verhouding zou kunnen zijn voor de publicatie van zijn 

manuscript: ‘Kunt gij een gedacht opmaken van wat een dergelijk boekje, klein formaat 

en deftig gezet en door u geïllustreerd op de aangeduide wijze kosten kan?’17  

                                                 
12 Idem. 

13 In 1928 begon Jan Albert Goris aan zijn Belgische administratieve loopbaan, die duurde tot 
aan zijn vertrek naar de Verenigde Staten in 1939. Hij was kabinetschef van Frans van 
Cauwelaert, burgemeester van Antwerpen (1928–1932); directeur van Schone Kunsten en 
Propaganda onder Kamiel Huysmans, burgemeester van Antwerpen (1933); kabinets-chef van 
�lip van Isacker, minister van Nijverheid, Middenstand en Binnenlandse Handel (1935–1938). 
Intussen werd hij directeur van het beheer van Binnenlandse Handel bij het Departement van 
Economische Zaken; in 1935 taaladjunct van de secretaris-generaal van dat Departement; in 
1935 directeur bij de Technische Administratie van het Nijverheids-, Beroeps- en Huishoudelijk 
Onderwijs; in 1937 tweetalig adjunct van de directeur-generaal van de Binnenlandse Handel; in 
1938 belast met de voorbereiding van het Belgische paviljoen op de Wereldtentoonstelling te 
New York; in 1939 commissaris-generaal voor het Toerisme. In deze functie vertrok hij in 1939 
als commissaris van de regering naar Amerika, waar de oorlog hem verraste en hij in 1940 als 
minister van State ter beschikking werd gesteld van Georges Theunis, buitengewoon Belgisch 
ambassadeur. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Maatschappij der 
Nederlandse letterkunde, Leiden: 1985 / 1986, p. 86-98.  

14 Gijsen, Zelfportret, gevleid, natuurlijk, p. 28. 

15 De prijs staat genoteerd op de titelbladzijde van het proefschrift.  
Jan Albert Goris leende voor deze publicatie twintigduizend Belgische Franken van zijn 
broer Réné Goris. Marnix Gijsen, De leerjaren van Jan-Albert Goris, Manteau, Brussel: 
1975, p. 81. 

16 De prijs wordt vermeld in: De Boekenkast, 2 (1930), nr. 6, p. 93. 

17 Brief van 28 augustus 1929 van Jan Albert Goris aan Jos Léonard. Antwerpen, Letterenhuis, 
G994/B1/218719/15. 
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Dit brieffragment bevat cruciale informatie. De zinsnede ‘door u geïllustreerd op de 

aangeduide wijze’ wijst er ondubbelzinnig op dat Jan Albert Goris concrete 

aanwijzingen gaf over hoe het boekje moest geïllustreerd worden. Blijkbaar had hij een 

model voor ogen. Er zijn sterke vermoedens dat Goris op de hoogte was van de 

innovatieve ‘Weense methode’ van de socioloog en �losoof Otto Neurath (1882–1945). 

De illustraties die Jos Léonard maakte op de door Goris ‘aangeduide wijze’ vertonen in 

elk geval opmerkelijke overeenkomsten met de zogenaamde beeldstatistieken die Otto 

Neurath in de jaren twintig ontwikkelde.  

 
 
�guur 3.2 Otto Neurath en Gerd Arntz, The wold’s Motor Car Industrie in 1929, 320 × 460.  
Isotype Collection, University of Reading. 

De ‘Weense methode’, ook ‘International System of Typographic Picture Education’ 

(Isotype) genoemd,18 was slechts één van de initiatieven van deze sociaal bewogen 

intellectueel en paste in een overkoepelend en levenslang project dat streefde naar een 

grotere democratisering van kennis. Als directeur van het ‘Gesellschafts und 

Wirtschaftsmuseum’ richtte hij een onderzoeksgroep op van economen en statistici die 

data verzamelde en uit de vele gegevens de belangrijkste statistische informatie 

distilleerde.19 De groep stond onder leiding van de wiskundige Marie Reidemeister 

(1898–1959). De gra�sche kunstenaars van het team maakten oorspronkelijk gebruik 

van gekleurd papier, waaruit �guren werden geknipt. Pas toen de gra�cus Gerd Arntz 

(1900–1988) zich in 1928 bij de groep aansloot en op het idee kwam de �guren in 

                                                 
18 De methode heette oorspronkelijk de ‘Weense methode’. De naam werd in 1935 vervangen 
door Isotype. Nader Vossoughian, Otto Neurath. The language of the global polis, NAi, 
Rotterdam: 2008, p. 61. 

19 Otto Neurath was achtereenvolgens directeur van het Museum of War Economy in Leipzig 
(Kriegswirtschaftsmuseum) (1918), het Museum van Stedenbouw in Wenen (1919–1924) en het 
Instituut voor Maatschappij en Economie (Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum) ook in 
Wenen (1924–1934). Ellen Lupton, ‘Reading Isotype’, in: Design discourse, history, theory, 
criticism, Victor Margolin (ed.), University of Chicago, Chicago: 1989, p. 146. 
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linoleumsnede om te zetten en zo nog strakker te stileren en te ver�jnen, werd de 

methode echt levensvatbaar. Het systeem groeide uit tot een grootschalig en langdurig 

succesverhaal dat na de Tweede Wereldoorlog gra�sch ontwerpers over de grenzen 

heen bereikte.20 Het was het streven van Neurath en de zijnen om Isotype 

internationaal ingang te doen vinden als een woordenloze wereldtaal, zodat een 

universele communicatie zou kunnen ontstaan. 

In zekere zin deelden Otto Neurath en Jan Albert Goris dezelfde ambitie. Beiden 

waren van mening dat het volk recht had om inzicht te krijgen in de eigen situatie en in 

staat moesten zijn de sociale en economische veranderingen sinds de Eerste 

Wereldoorlog reëel in te schatten. Het moet wel opgemerkt worden dat Neurath, meer 

dan Goris, het accent legde op gezondheidzorg en culturele ontwikkeling. Dit heeft 

wellicht te maken met het feit dat het Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum 

ideologisch geïnspireerd was door het ‘Austro-Marxisme’, een beweging die omstreeks 

1860 ontstond in Wenen en radicaal streefde naar een herverdeling van het kapitaal. 

Als aanhanger van het Austro-Marxisme geloofde Neurath dat een politieke 

verandering kon afgedwongen worden via een propagandistische Bildungspolitik, een 

sociale en culturele opvoeding van de massa.21 Jan Albert Goris daarentegen wilde zijn 

lezers hoofdzakelijk inlichten over de economische groei van de stad Antwerpen, 

hoewel de cultuur hem uiteraard niet onberoerd liet. Op de laatste bladzijde legde hij 

daarom een ontwikkeling bloot in de culturele sector van Antwerpen met een gra�ek 

van de ‘uitleningen onzer bibliotheken’.22  

In elk geval achtte ook Goris het mogelijk om saai cijfermateriaal aan de hand van 

gestileerde, maar steeds herkenbare symbolen bevattelijk te maken voor de gewone 

mensen. De gra�eken die Jos Léonard tekende, zijn een stuk aanschouwelijker en 

toegankelijker dan de gebruikelijke tabellen en getallenreeksen waar de meeste mensen 

door afgeschrikt worden. 

In dit verband is het interessant om het Statistiek Handboekje te vergelijken met Le 

Port d’ Anvers, een boek dat in hetzelfde jaar verscheen en een vergelijkbare inhoud 

had (�guur 3.3).23 Het ontwerp is echter veel klassieker van opzet en straalt niet 

hetzelfde modernistische geloof in de maakbaarheid van de wereld uit. Het omslag 

werd getekend door Alfons Marchant.24 Hij signeerde zijn ontwerp (rechts onderaan) 

zoals hij ook deed wanneer hij een af�che ontwierp. Het zetwerk van het binnenwerk, 

alsook de schikking van de reproducties, liet hij over aan de drukker. Het was dus de 

                                                 
20 Philip B. Meggs, A history of graphic design, Penguin Books, Harmondsworth: 1985, p. 351. 

21 Vossoughian, Otto Neurath. The language of the global polis, p. 58. 

22 Goris, Antwerpen, een Statistiek Handboekje, p. 42. 

23 Le Port d’ Anvers, Service de Propagande et de Renseignements / Van Dieren, Antwerpen: 
1930. 

24 Zie hoofdstuk 1.1. 
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Antwerpse drukkerij Van Dieren die verantwoordelijk was voor de vele kolommen en 

cijfertabellen die een stuk saaier en ontoegankelijker ogen dan die van Léonard 

(�guur 3.4).25  

 
 
�guur 3.3 Le Port d’ Anvers, Service de Propagande et de Renseignements / Van Dieren, 
Antwerpen: 1930: omslagontwerp door Alfons Marchant. 

 

 
 
�guur 3.4 Le Port d' Anvers, 1930: detail uit het binnenwerk. 

                                                 
25 De typische vormgeving met tabellen en kolommen waarin data en cijfers overzichtelijk 
geordend worden, was vernieuwend in de tweede helft van de 19de eeuw en was het gevolg 
van de industrialisatie. De periode tussen 1860 en 1890 werd door Funkhouser ‘the golden 
age of graphics’ genoemd. Howard Gray Funkhouser, ‘Historical Development of the 
Graphical Representation of Statistical Data’, in: Osiris, 3 (1937), nr. 1, p. 330. 
Robin Kinross verdedigde dat deze 19de-eeuwse vorm van ‘information design’ wel degelijk 
functioneel was. Robin Kinross, ‘The Rhetoric of Neutrality’, in: Design discourse, history, 
theory, criticism, Victor Margolin (ed.), University of Chicago, Chicago: 1989, p. 131-143. 
Nader Vossoughian toonde aan dat Otto Neuraths Isotype ten dele geïnspireerd was door 
sommige vroeg 20ste-eeuwse diagrammen van Willard C. Brinton. Vossoughian, Otto 
Neurath. The language of the global polis, p. 63. 
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Het lijkt heel aannemelijk dat Jos Léonard de methode van de beeldstatistieken 

leerde kennen via Jan Albert Goris, zijn goede vriend en opdrachtgever voor het leven. 

En zoals blijkt uit de correspondentie in het Antwerpse Letterenhuis moet het dus 

ergens in augustus 1929 geweest zijn dat Léonard voor het eerst kennis maakte met 

deze speci�eke manier om statistische informatie te visualiseren.  

Hoe Jan Albert Goris op zijn beurt op de hoogte raakte van de Weense 

beeldstatistieken is niet geweten. Het is goed mogelijk dat hij het systeem leerde 

kennen via zijn contacten met Nederland, het land waar Otto Neurath heen trok samen 

met zijn vrouw Marie Reidemeister en Gerd Arntz, op de vlucht voor rechts politiek 

geweld.26 Maar zijn ‘moderne hiërogliefen’ hadden nog voor zijn komst een 

voedingsbodem gevonden in Nederland. Willem Sandberg, die in 1927 in Wenen had 

gestudeerd en er al heel vroeg in contact was gekomen met Neuraths innoverend werk, 

ontwierp zijn eerste beeldstatistieken voor de tentoonstelling Arbeid voor 

onvolwaardigen in Amsterdam in 1928.27 Ook de Nederlandse schilder en gra�cus 

Peter Alma (1886–1969) pikte het idee op in Wenen toen hij er in 1929 stage liep als 

tekenaar. Een jaar later wijdde hij een nummer van het tijdschrift Wendingen aan het 

fenomeen.28  

In België had Otto Neurath een zielsverwant gevonden in Paul Otlet (1868-944), de 

grondlegger van het ‘Palais Mondial’ of Mundaneum, een internationaal museum dat in 

1910 werd ondergebracht in een vleugel van het Brusselse Palais du Cinquantenaire. 

Het doel van Otlet was mogelijk nog utopischer dan dat van Neurath. Het Mundaneum 

had de ambitie om de hele wereld–de verschillende bevolkingsgroepen, nationaliteiten, 

diersoorten en culturen–in kaart te brengen. Dit Belgische project bood Otto Neurath 

de mogelijkheid om zijn Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum mondiaal te kaderen. 

In oktober 1929 ondertekenden Otlet en Neurath een protocollaire overeenkomst voor 

een extensieve samenwerking tussen de twee musea gedurende twee jaar: het ‘Novus 

Orbis Pictus’.29  

                                                 
26 Meggs, A history of graphic design, p. 351.  

27 Ank Leeuw-Marcar, Willem Sandberg, portret van een kunstenaar, Meulenhoff, 
Amsterdam: 1981, p. 12. 

28 ‘Beeldstatistiek. Sociologische gra�ek’, in: Wendingen, 11 (1930), nr. 9. 
In zijn eigen geboortestad Antwerpen kon Jos Léonard in principe een zuiver staaltje van 
goede beeldstatistiek bekijken op de door Piet Zwart vormgegeven panelen van een PTT-
tentoonstelling, maar toen schreef men al 1930. Kees Broos en Paul Hefting, Een eeuw 
gra�sche vormgeving in Nederland, Veen / De Beyerd, Amsterdam / Breda: 1993, p 125.  

29 Emilios Chlimintzas, ‘Mundaneum: de bestendigheid van architectuur en kunst’, in: Musea. 
Idee en architectuur, Emilios Chlimintzas (ed.), SUN, Nijmegen: 2004, p. 57-72; Charles Van 
den Heuvel, ‘Building Society, Constructing Knowledge, Weaving the Web: Otlet’s Visualizations 
of a Global Information Society and His Concept of a Universal Civilization’, in: European 
modernism and the information society, W. Boyd Rayward (ed.), Ashgate, 2008, p. 135-139. 
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�guur 3.5 Jan Albert Goris, Antwerpen, een Statistiek Handboekje, 1930 (B/1930/Goris): 
bladzijdenpaar 34-35. 

Op welke wijze ook, Jos Léonard kwam opmerkelijk vroeg in aanraking met de 

Weense beeldstatistieken. Wie echter goed kijkt, ziet dat Léonard de Weense methode 

niet altijd consequent toegepaste. Hij maakte geen gebruik van de bestaande 

pictogrammen van Gerd Arntz en wanneer hij een eigen repertorium van �guurtjes 

ontwierp om een welbepaalde eenheid te representeren, week hij af van het systeem. De 

afbeeldingen waarmee de statistische gegevens gevisualiseerd worden in het Statistiek 

Handboekje zijn namelijk niet zuiver aftelbaar. Dit betekent dat de variaties in grootte 

van de �guren de verhoudingen van het cijfermateriaal niet exact weergegeven. In 

�guur 3.5 is te zien hoe Jos Léonard ‘De voornaamste kliënten onzer haven’ in beeld 

bracht. Per land tekende hij telkens een ander gestileerd schip waarvan de grootte wel 

een algemene indruk geeft van de tonnenmaat maar waarvan de schaal toch niet exact 

overeenkomt met het aantal ton dat verscheept werd door het land in kwestie.  

De gra�ek op de tegenoverliggende bladzijde is nog verder verwijderd van het ideaal 

van Isotype. In het hoofdstuk ‘De landverhuizing langs onze haven’ combineerde Jos 

Leonard een klassieke lijngra�ek met een gezinstafereeltje dat het geheel eerder moest 

‘animeren’ dan illustreren. Jos Léonard verkoos bovendien de plakkaatverf boven de 

linoleumsnede, wat hem toeliet hier en daar wat meer gedetailleerd te werken. 

Dikwijls komt het er op neer dat Jos Léonard grosso modo de herkenbare 

vormentaal van Gerd Arntz overnam, maar dat hij ze loskoppelde van de Isotype 

methode waarvoor ze werd ontworpen. In de gra�ek bij ‘Vraag en aanbod van 
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arbeidskrachten’ bijvoorbeeld, zijn zes identieke �guurtjes te zien. Conform de 

ontwerpmethode van Arntz ontdeed Léonard zijn tekening van perspectief en stileerde 

hij de contour van het �guurtje tot een compacte vorm (�guur 3.6).30 Ook het 

kleurenpalet werd gereduceerd tot zwart en rood. Maar de hoegrootheid van de vraag 

naar werkkrachten is enkel af te lezen van de verticale staven. 

 
 
�guur 3.6 Jan Albert Goris, Antwerpen, een Statistiek Handboekje, 1930 (B/1930/Goris): 
bladzijde 22. 

Het verrassende is echter dat Léonard deze ‘Weense’ methode zo vanzelfsprekend 

wist in te passen in zijn eigen idioom. Hoe opvallend de stilistische verwantschap met 

Arntz ook moge zijn, de geblokte �guren met het hoofd in zijaanzicht of de gestileerde 

huisjes en kranen sluiten naadloos aan bij Léonards eigen linoachtige tekenstijl. Zo lijkt 

de robuuste gebukte �guur op het omslag van de roman Werkmenschen (1927) van 

Stijn Streuvels wel model te hebben gestaan voor de beeldstatistieken die Léonard twee 

jaar later tekende voor Jan Albert Goris (deel I, �guur 4.13). 

Het mag duidelijk zijn dat het Statistiek Handboekje wel degelijk geïnspireerd is 

door de Weense methode, maar dat de beeldstatistieken van Jos Léonard meer neigen 

naar illustraties dan naar echte statistische voorstellingen. Bij Otto Neurath blijft het 

beeld steeds ondergeschikt aan de getallen. Léonards tekeningen daarentegen zijn geen 

populaire uitlopers van het logisch positivisme, zoals Ellen Lupton de Weense methode 

omschreef: ‘An Isotype character is positive because, as a picture, it claims a base in 

                                                 
30 Lupton, ‘Reading Isotype’, Design discourse, p. 151-153. 
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observation; it is logical because it concentrates experienced detail into a schematic, 

repeatable sign.’31 

Dit neemt niet weg dat het boekje enthousiast werd onthaald. Tenminste, wanneer 

men de uitgever Eugeen de Bock mag geloven. Volgens hem zou het zelfs zijn 

nagebootst tot in Bulgarije.32 

3.2 Van illustrator tot typograaf 

Het Statistiek Handboekje kan beschouwd worden als Léonards vroegste boekontwerp. 

Dat betekent dat hij ook als typograaf optrad en dat zijn opdracht verder reikte dan het 

maken van enkele illustraties alleen. Dit wordt niet expliciet vermeld in het colofon. 

Daarin staat enkel dat de ‘verzorging geschiedde door Studio Novio’. 33 Omdat de 

Engelstalige uitgave het heeft over ‘typographical arrangement’ en het colofon van de 

Franse editie gewag maakt van ‘arrangement typographique’, kan men er ook bij de 

Nederlandstalige uitgave van uitgaan dat de genoemde ‘verzorging’ vooral slaat op de 

‘typogra�sche verzorging’, maar dat staat er niet met zoveel woorden.34  

Gelet op de bewuste brief van Jan Albert Goris en gezien het feit dat de vormgeving 

van dit boekje stilistisch aanleunt bij de vroege reclameontwerpen van Jos Léonard, 

kan het niet anders dan dat hij het was, en niet zijn vennoot Willy Godenne, die 

verantwoordelijk was voor het totale ontwerp. Deze keer bleef de opdracht van Willy 

Godenne dus beperkt tot het drukken alleen. En aangezien het woord ‘gra�sch ontwerp’ 

nog niet in gebruik was, schreef de uitgever Eugeen De Bock over het boekje dat het ‘in 

elkaar gezet’ werd door Jos Léonard’.35  

In de vroegste publicaties waar Jos Léonard als gra�sch kunstenaar aan meewerkte, 

bleef zijn opdracht beperkt tot het maken van illustraties, hetzij voor het binnenwerk, 

hetzij voor de titelpagina of het omslag. Zo leren ook de colofons. Jos Léonard maakte 

een ‘omslagteekening’ voor Lode Baekelmans Vacantiekrabbels (1917), voor Eugeen De 

Bocks Jeugd in de Stad (1918) en voor Laatslaapstertje (1919) van Willem Meyboom 

(pseudoniem van Floris Couteele).36 Voor Paul Verbruggens Verzen (1919) en De 

                                                 
31 Ibid., p. 147; Nancy Cartwright, Jordi Cat en Lola Fleck, Otto Neurath. Philosophy 
between science and politics, [Ideas in context, 38], University press, Cambridge: 1996. 

32 De Bock, Een uitgever herinnert zich, p. 46. 

33 In de catalogus (deel III, catalogus B) werd ook aandacht geschonken aan de manier waarop 
de bijdrage van Jos Léonard werd geformuleerd in het colofon.  

34 Vergelijk B/1930/Goris-a met B/1930/Goris-b en B/1930/Goris-d. 

35 De Bock, Een uitgever herinnert zich, p. 46. 

36 Lode Baekelmans, Vacantiekrabbels, De Sikkel / Em. Querido, Antwerpen / Amsterdam: 1917 
(B/1917/Baeke); Eugeen De Bock, Jeugd in de stad, [Fonteine-uitgaven, 6], Fonteine, Gent: 
1918 (B/1918/DeBoc); Willem Meyboom (Floris Couteele), Laatslaapstertje, Standaard (uitg.), 
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Voorhof (1924), voor De Witte van Ernest Claes en Lof-litanie van den Heiligen 

Franciscus van Assisië van Marnix Gijsen, bleef de bijdrage van Léonard beperkt tot 

een aantal ‘tekeningen’ of ‘pentekeningen’ (zie deel I, hoofdstuk 3).37 Jos Léonard had 

ook al een reeks illustraties gemaakt voor het binnenwerk van Grafrijmpjes voor onze 

gesneuvelde jongens (1920) van Robert Mortier, waarvoor hij eveneens de titelpagina 

ontwierp. In het colofon werden deze illustraties echter ‘versieringen’ genoemd, een 

woord waarmee veel sterker de indruk wordt gewekt dat de tekeningen niet echt bij de 

inhoud van het werk aansluiten. Voor de typogra�e was niet Jos Léonard 

verantwoordelijk maar wel de Antwerpse drukkerij J. E. Buschmann.38 

Later, wanneer Jos Léonard zich associeerde met Willy Godenne en opereerde onder 

de naam van Studio Novio, bleef zijn taak als boekverzorger aanvankelijk beperkt tot 

illustreren en versieren. Schoorvoetend evolueerde hij van illustrator en 

‘boekversierder’ naar typograaf, een ontwikkeling die wordt weerspiegeld in het 

woordgebruik van de colofons.  

In 1926 maakte Léonard nog uitsluitend de ‘omslagteekening’ voor Beiaarden in 

Frankrijk, het eerste boek waar hij samen met Willy Godenne aan werkte.39 Pas in 1932 

vermeldde het colofon van Gerard Baksteens Tien houtsneden naar De berechtinge van 

Guido Gezelle dat Jos Léonard verantwoordelijk was voor de ‘typogra�sche 

verzorging’.40 Sinds die datum werd Léonard nooit meer als illustrator vermeld. Het 

gebeurde zelfs vaak dat een boek dat door Jos Léonard typogra�sch werd ontworpen, 

door iemand anders werd geïllustreerd. In 1944 bijvoorbeeld ontwierp Jos Léonard vier 

boeken voor Stijn Streuvels en alle vier werden ze voorzien van illustraties van een 

andere gra�sche kunstenaar. De Vlasschaard werd geïllustreerd door Albert Saverys 

(1886–1964); Het Glorierijke Licht, Sint Jan en Boomen, werden geïllustreerd door 

Gustaaf C. De Bruyne (1914–1981).41  

                                                                                                                                               
Bushmann (druk.), Brussel: 1919 (B/1919/Meybo).  
Jeugd in de Stad is de enige roman die Eugeen De Bock ooit schreef. In deze roman–de Bock 
noemde het liever een bundel proza–wordt een beeld geschetst van het flamingantische 
Antwerpse milieu aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. De Bock, Een uitgever 
herinnert zich, p. 5.  

37 Paul Verbruggen, Verzen, De Sikkel / Em. Querido, Antwerpen / Amsterdam: 1919 
(B/1919/Verbr); Paul Verbruggen, De Voorhof, De Spar, Brasschaat: 1924 (B/1924/Verbr); 
Ernest Claes, De Witte, [Vlaamsche Bibliotheek, 5], Maatschappij voor Goede en Goedkope 
Lectuur, Amsterdam: 1920 (B/1920/Claes); Marnix Gijsen, Lof litanie van den H. Franciscus 
van Assisië, De Sikkel / Em. Querido, Antwerpen / Amsterdam: 1920 (B/1920/Gijse). 

38 Robert V. Mortier, Grafrijmpjes voor onze gesneuvelde jongens, Standaard (uitg.), 
Buschmann (druk.), Brussel: 1920 (B/1920/Morti).  

39 Verheyden, Beiaarden in Frankrijk, (B/1926/Verhey). 

40 Gerard Baksteen en Louis Lebeer, Tien houtsneden naar de berechtinge van Guido Gezelle, 
Studio Novio, Brussel: 1932 (B/1932/Bakst). 

41 Stijn Streuvels, De vlaschaard, Lannoo, Tielt / Antwerpen: 1944 (B/944/Streu-a); Stijn 
Streuvels, Het glorierijke licht, Lannoo / Standaard Boekhandel, Tielt / Antwerpen: 1944 [1912] 
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Vanaf 1932 leest men doorgaans in het colofon dat Jos Léonard ‘de artistieke leiding’ 

had of dat hij de ‘maquette’ voor het boek leverde. Vertaald naar vandaag betekent dit 

dat Jos Léonard de rol op zich nam van (typo)gra�sch ontwerper van het boek en hierin 

ook erkend werd. In de catalogus Kunstambachten en nijverheid in België van 1937 

vermeldt het colofon zelfs expliciet: ‘de maquette en bladschikking zijn van Jos 

Léonard’.42  

In zijn loopbaan als boekverzorger evolueerde Jos Léonard dus van ‘versierder’ naar 

‘typograaf’. Los van enige stilistische beschouwing is dit een evolutie die ook in de 

geschiedenis van het Nederlandse boekontwerp terug te vinden is, zij het enkele 

decennia vroeger. Wat zich op het einde van de negentiende en het begin van de 

twintigste eeuw in Nederland voordeed, werd in zekere zin herhaald in de carrière van 

Léonard. In 1951 lanceerde de Nederlandse biblio�el en theoreticus Matthieu René 

Radermacher Schorer (1888–1956) het denkbeeld dat de geschiedenis van het moderne 

boek in Nederland zich in twee fasen had afgespeeld: een korte inleidende periode van 

de ‘Versierders’, gevolgd door de periode van de ‘Typografen’.43 In Nederland heeft men 

steeds het werk van de Versierders geapprecieerd, maar altijd in het licht van het 

belang voor de Typografen. De verdienste van de Versierders was in de eerste plaats dat 

ze het voorbereidende werk hadden gedaan voor de Typografen door het publiek 

gevoelig te maken voor een nieuwe houding tegenover het boek. De Nederlandse 

boekhistoricus Ernest Braches schreef in 1972 dat er in Nederland een consensus 

bestond om het werk van de Typografen hoger in te schatten dan dat van de 

Versierders. Deze Nederlandse voorkeur voor typogra�e werd reeds in 1935 verwoord 

door de Nederlandse uitgever en typograaf Alexandre A. M. Stols.44  

Louis Lebeer, die in 1930 verslag uitbracht van de ‘prijskamp voor het best-gedrukte 

boek’ in het kader van de ‘week van het Vlaamsche Boek’, leek met dit initiatief van de 

pas opgericht Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen in de 

voetsporen van Nederland te willen treden. Hij schreef: ‘Het boek in zijn zuiversten 

vorm is wel het louter typogra�sch boek dat een zeer groote bekoring kan ontleenen 

aan de volkomen juiste doseering van elk van zijn elementen: papier, letter, formaat, 

verhouding van randen en bladspiegel, waarde van titels en initialen en dergelijke 

                                                                                                                                               
(B/944/Strue-b); Stijn Streuvels, St. Jan, Lannoo / Standaard Boekhandel, Tielt / Antwerpen: 
1944 [1912] (B/944/Streu-c); Stijn Streuvels, Boomen, Lannoo / Standaard Boekhandel, Tielt / 
Antwerpen: 1944 [1913] (B/944/Streu-d). 

42 Henry Van de Velde, Jan Albert Goris, Roger Avermaete, Georges Marlier e. a., Industries et 
Métiers d’Art en Belgique, Kunstambachten en Nijverheid in België, tent. cat., Wellens en 
Godenne, Brussel: 1937 (B/1937/Goris). 

43 Matthieu René Radermacher Schorer, Bijdrage tot de geschiedenis van de Renaissance der 
Nederlandse boekdrukkunst, School voor de gra�sche vakken / Provinciaal Utrechts 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Utrecht: 1951. 

44 Ernst Braches, Het boek als Nieuwe kunst 1892–1903, een studie in Art Nouveau, Oosthoek, 
Utrecht: 1973, p. 1-6. 
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meer’.45 Op die bewuste ‘prijskamp’ werd de dichtbundel Schaduw van Alice Nahon 

bekroond, precies omdat het een eenvoudig typogra�sch boek was en van een 

onvervalste schoonheid.46 Dat de omslagillustratie een tekening was van Jos Léonard 

werd niet eens vermeld in het verslag, alle eer ging naar de Nederlandse Boekhandel in 

Antwerpen (�guur 3.12). 

De bloei van het ‘schoone boek’, en van het typogra�sche boek in het bijzonder, liet 

nog even op zich wachten. Dat de kwaliteit van het Nederlandstalige boek in 

Vlaanderen ondermaats bleef–zowel het geïllustreerde als het typogra�sche boek–was 

volgens Maurits Sabbe vooral te wijten aan het niveau van de Belgische drukkers (zie 

deel I, hoofdstuk 3.6). Met het ontwerp van Antwerpen, een Statistiek Handboekje 

bewees Jos Léonard dat de verzorging en de typogra�e van een boek ook de 

verantwoordelijkheid konden zijn van een gra�sche kunstenaar. 

3.3 Futura 

Minstens zo vernieuwend als de toepassing van de beeldstatistieken, was Léonards 

keuze voor het lettertype Futura, een schreefloos lettertype dat ontworpen was door de 

Duitse typograaf Paul Renner (1878–1956) en uitgegeven door de lettergieterij Bauer 

(Frankfurt am Main) in de periode 1927–1928. Voor de Nederlandstalige versie van 

Antwerpen, een Statistiek Handboekje koos Jos Léonard er voor om het binnenwerk 

integraal in Futura te zetten.47 Op dat moment was het lettertype een goede twee jaar 

op de markt.  

Zelden in de geschiedenis van de typogra�e lokte de uitgave van een nieuw lettertype 

zoveel reacties uit. Paul Renner verbaasde vriend en vijand met zijn compromisloze en 

consequent geometrische schreefloze. Hij was er in geslaagd om een lettertype te 

ontwerpen dat visueel aangepast was aan het moderne technologische tijdperk. Futura 

was de schreefloze waar de ontwerpers van de Bauhausgeneratie op hadden gewacht.48 

Voor Renner bestond de uitdaging er vooral in om de zogenaamde ‘schrijfdynamiek’, de 

beweging van links naar rechts, volledig te bannen uit het letterbeeld. Daarom 

reduceerde hij het lijncontrast tot het absolute minimum en ontdeed hij alle letters van 

                                                 
45 Lebeer, ‘Het Schoone Boek’, p. 3. 

46 Alice Nahon, Schaduw, De Nederlandse Boekhandel / Sijthoff, Antwerpen / Leiden: 1928 
(B/1928/Nahon). 

47 De Engelstalige versie werd uitgevoerd in het lettertype Vogue. Zie hoofdstuk 3.4. 

48 Voor de meeste ontwerpers van de Ring Neue Werbegestalter was de Futura de lang 
verwachte geometrische schreefloze. Kurt Schwitters stelde zelfs dat Futura het geschikte 
lettertype was in alle groottes, alle stijlen en voor elk doel. Remington en Bodenstedt, 
American Modernism. Graphic Design (1920 to 1960), p. 26.  
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hun kleinste cursieve details, zoals de lussen aan de ‘j’, de ‘l’, de ‘t’ of de ‘u’. Ook 

onderkasten als ‘a’ en ‘g’ werden sterk vereenvoudigd.49  

Jos Léonard ontwierp het binnenwerk van het Statistiek Handboekje in de geest van 

het modernisme en het lettertype Futura paste daar perfect bij. Om de tekstblokken van 

de bladzijdenparen een zo strak en geometrisch mogelijke aanblik te geven, werd de 

gebruikelijke margeprogressie visueel teniet gedaan door vertikaal een grijze lijn in het 

snijwit te plaatsen (�guur 3.5).50 In het staartwit werd een rode lijn aangebracht die 

afloopt aan de bladrand. Daardoor worden de marges optisch gelijkwaardig en lijken de 

tekstblokken langwerpige gave tekstzuilen. Met deze heel zichtbare ingrepen trad Jos 

Léonard erg op de voorgrond als typograaf en hij bewees dat zijn typogra�sche 

vaardigheden verder reikten dan de keuze van een letter alleen.  

Ook het omslag sluit aan bij het uitgepuurde karakter van het lettertype Futura 

(�guur 3.1). De �ctieve beeldstatistiek in zwart en rood is nagenoeg abstract en roept 

een (semi)wetenschappelijke sfeer op. Een zwart vlak, met daarin een raster en een 

opwaartse gra�ek in wit, staat diagonaal tegenover een rood vlak waarin een 

realistische maar vereenvoudigde lijntekening van een boot in vooraanzicht werd 

uitgespaard. De tekening wordt afgeslankt door drie verticale balken op de 

achtergrond, geflankeerd door duizelingwekkende groeicijfers. 

 
 
�guur 3.7 Jan Albert Goris, Antwerpen, een Statistiek Handboekje, Atwerpen, 1930: detail 
omslagontwerp. 

De letters zelf op het omslag blijken echter geen typogra�sche letters te zijn maar 

wel door Léonard getekende imitaties van de Futura (�guur 3.7). Met passer en liniaal 

moet hij geduldig aan het werk geweest zijn om de kapitalen en tabelcijfers zo scherp en 

exact mogelijk na te tekenen. Zo zijn de letters ‘N’ en ‘W’ zijn gebaseerd op scherpe 

driehoeken en in navolging van Paul Renner werden de scherpe hoeken van deze 

                                                 
49 Voor de letterbeelden van de onderkasten ‘a’ en ‘g’ inspireerde Renner zich op het eenvoudige 
handschrift waar kinderen mee leerden lezen en verliet hij het gekende pad van de antiqua’s. 
Christopher Burke, Paul Renner. The Art of Typography, Hyphen, Londen: 1998, p. 97-99. 

50 Voor de verklaring van ‘margeprogressie’: zie deel I, hoofdstuk 3.5, voetnoot 88. 
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kapitalen niet afgetopt.51 Kortom, Léonard bewees met deze lettertekeningen dat hij de 

Futura had bestudeerd.  

Toch is er een wereld van verschil tussen het amateurisme waarmee Léonard zijn 

tekst tekende en het professionalisme waarmee Renner zijn letterontwerp afwerkte. Zo 

hield Léonard op geen enkele manier rekening met de zogenaamde ‘optische correcties’ 

die nochtans ook in een schreefloos letterontwerp noodzakelijk zijn. Voor het cijfer ‘8’ 

bijvoorbeeld, tekende hij twee exact dezelfde cirkels boven elkaar. Hij was er zich met 

andere woorden niet van bewust dat deze meetkundige symmetrie door het menselijke 

oog niet als statisch maar eerder als topzwaar en dus labiel wordt ervaren.52 De 

professionele letterontwerper Paul Renner bracht zo tal van correcties aan, waardoor 

hij de optische illusie creëerde dat zijn letters exact geometrisch zijn. Bij hem is de 

onderste cirkel in de 8 iets groter dan de bovenste. Ook liet hij spitse punten net iets 

boven of onder de basislijn uitsteken zodat alle letters even groot ogen. Bovendien liet 

hij een minimum aan lijncontrast toe: het binnenwit van het cijfer ‘9’ of ‘8’ 

bijvoorbeeld, die Léonard met de passer construeerde, is bij Renner geen perfecte cirkel 

maar neigt naar een staand ovaal. Op plaatsen waar twee stammen of stroken elkaar 

raken in een letterbeeld, werd een (nauwelijks waarneembare) insnijding gemaakt 

zodat de letterbeelden op dit soort knooppunten niet te zwaar worden. Al deze �nesses 

en afwerkingen maakten van Futura een bruikbare en succesvolle letter. Het is tevens 

de verklaring waarom Paul Renner ruim drie jaar werkte aan een lettertype dat er op 

het eerste gezicht zo kinderlijk eenvoudig uitziet.53 

Waarom Jos Léonard de titel op het omslag tekende en niet typogra�sch liet 

uitvoeren, is moeilijk uit te maken. Misschien beschikte noch Godenne noch Wellens 

over de grote corpsen van de Futura. Het is ook mogelijk dat Jos Léonard het 

omstreeks 1930 nog steeds als een evidentie beschouwde om het omslag volledig te 

tekenen en de typogra�e te bewaren voor het binnenwerk.  

                                                 
51 Naar eigen zeggen wilde Paul Renner niet zozeer een schreefloze letter ontwikkelen, maar 
streefde hij naar een universeel en tijdloos ontwerp. Daarom ving hij zijn ontwerp voor Futura 
aan met een tekening van de kapitalen, die hij baseerde op de klassieke Romeinse 
inscriptiekapitalen. Door deze steeds verder uit te puren, kwam hij vanzelf uit bij een schreefloos 
ontwerp. Burke, Paul Renner. The Art of Typography, p. 95-97.  
Paul Renner baseerde zich op inscriptiekapitalen uit de Romeinse Keizertijd, dus op 
letterbeelden met schreven en lijncontrast. Schreefloze Romeinse inscriptiekapitalen kwamen al 
voor in de Romeinse Republiek, maar deze inscripties ogen minder statisch en harmonieus. 
Mosley, The Nymph and the Grot. The revival of the sanserif letter, p. 18. 

52 Het functioneren van deze en andere optische correcties in schreefloze letterbeelden wordt 
behandeld in: Jost Hochuli, Das Detail in der Typogra�e: Buchstabe, Buchstabenabstand, 
Wort, Wortabstand, Zeile, Zeilenabstand, Kolumne, Niggli AG, Sulgen / Zürich: 2005 [1987], 
p. 20-21. 

53 Paul Renner noemde het een paradox dat er blijkbaar veel subtiliteit en ziel nodig is om een 
letter er zo mechanisch mogelijk te laten uit zien. Burke, Paul Renner. The Art of Typography, 
p. 115. 
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Maar de hamvraag blijft waarom Léonard überhaupt voor het lettertype Futura 

koos. Wellicht volgde hij gewoon het voorbeeld dat door het Isotype model werd 

aangereikt. Sinds het lettertype beschikbaar was, liet Otto Neurath alle titels en 

verklarende legendes van zijn beeldstatistieken in Futura zetten, niet zelden in de 

halfvette versie. 54 Zowel het lettertype van Paul Renner als de beeldstatistieken van 

Otto Neurath vonden hun oorsprong in de modernistische overtuiging dat 

gereduceerde en vereenvoudigde vormen sneller hun weg konden vinden naar het 

publiek. Beeldstatistieken gingen sindsdien vrijwel systematisch gepaard met het 

lettertype Futura, ook wanneer ze de oorspronkelijke Weense context en de entourage 

van Otto Neurath verlieten.  

Ook in België bleken beeldstatistieken en Futura onafscheidelijke partners. Jos 

Léonard gebruikte het lettertype voor het binnenwerk van het hele boek, dus niet enkel 

voor de typogra�e die de beeldstatistieken begeleidt, maar ook voor het colofon, het 

voorwoord, de lopende tekst en de titels van de opeenvolgende hoofdstukken, tot zelfs 

het erratum toe. Léonard ging dus eigenlijk een stapje verder dan Otto Neurath, die 

doorgaans het gebruik van de Futura beperkte tot de titels en de bijschriften van de 

beeldstatistieken. In de weinige boeken die Neurath publiceerde, zoals Modern Man in 

the Making (1939),55 deed niet de Futura dienst als broodletter, maar wel een klassieke 

schreefletter.56  

Omstreeks 1930 was het in België vrij ongebruikelijk om een schreefloos lettertype 

als broodletter te gebruiken. Slechts weinigen waren Léonard hier in voorgegaan. 

Volgens Douglas McMurtrie bestond er in 1929 nog geen bevredigende schreefloze 

broodletter. Het nochtans geprezen lettertype Futura beschouwde hij als een ‘display 

type’ en niet als een ‘text type’.57 

Zelfs in Duitsland, het land dat spoedig geassocieerd werd met de schreefloze, 

besefte Jan Tschichold in 1928 maar al te goed dat de keuze om zijn boek Die neue 

Typographie in de schreefloze Akzidenz Grotesk te zetten, opzienbarend was.58 

                                                 
54 Meggs, A history of graphic design, p. 351. Jan Tschichold attendeerde Otto Neurath op het 
lettertype tijdens een korte samenwerkte met het team van het Gesellschafts- und 
Wirtschaftsmuseum. Burke, Paul Renner. The Art of Typography, p. 113. 

55 Otto Neurath, Modern Man in the Making, Alfred A. Knopf, New York: 1939. 

56 Doorgaans verspreidde Otto Neurath zijn ideeën via artikels in tijdschriften. Otto Neurath, 
Philosophical Papers 1913–1946. With a Bibliography of Neurath in English. Translated from 
German and edited by Robert S. Cohen and Marie Neurath, with the Assistance of Carolyn R. 
Fawcett., D. Reidel Publishing Company, 1983. 

57 McMurtrie, Modern typography & layout, p. 74-76. 

58 In principe had Jan Tschichold zijn boek in Futura kunnen zetten. Hoewel hij meende dat 
het lettertype al een veelbelovende stap voorwaarts was, had het volgens hem nog te veel 
artistieke ambities. Tschichold, Die neue Typographie, p. 76 en 78. 
Christopher Burke suggereert echter dat Tschicholds afkeuring te wijten was aan een 
persoonlijk conflict met Paul Renner. Burke, Paul Renner. The Art of Typography, p. 109. 
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Daarom lichtte hij in het boek zijn beweegredenen uitgebreid toe (zie hoofdstuk 2.8). 

Uiteraard is het moeilijk om Antwerpen, een Statistiek Handboekje, dat hooguit veertig 

pagina’s telt, te vergelijken met de Duitse lijvige publicatie. Typogra�sch gezien stond 

Jos Léonard voor een minder grote uitdaging. Toch kan men ervan uitgaan dat hij, net 

als Jan Tschichold, met zijn typogra�e een statement wilde maken. Met deze publicatie 

toonde hij aan dat ook langere leesteksten in een schreefloze gezet kunnen worden en 

dat het toepassingsveld van de Futura, in tegenstelling tot de meeste van zijn 

negentiende-eeuwse voorgangers, niet tot reclame beperkt was.  

Op dit vlak zat Jos Léonard wellicht op de golflengte van zijn drukker Willy 

Godenne. Vermoedelijk kocht Godenne enkel de kleine corpsen van het lettertype aan 

omdat hij de Futura niet zozeer als een smoutletter zag maar wel als een broodletter. 

Zelfs met zijn onvolledige aankoop van de letter onderscheidde Willy Godenne zich van 

de meeste andere Belgische drukkers. Want het was op zich al uniek in België om een 

broodletter te bezitten in alle corpsen (van 8 tot 18).59  

De uiteindelijke beslissing om de publicatie van Jan Albert Goris integraal in Futura 

te zetten, ging vermoedelijk gepaard met enige twijfel. Dit kan althans afgeleid worden 

uit het feit dat er ook een proefdruk werd gemaakt met het lettertype Plantin, een 

gangbare broodletter met schreven.60 Léonards keuze voor Futura gebeurde dus wel 

degelijk heel bewust.  

3.4 ‘Le Futura maigre c’est comme des jeunes arbres qui vont fleurir!’  

Jos Léonard blijkt een sterke voorkeur te hebben gehad voor de magere versie van het 

lettertype Futura.61 In zijn dagboeken tekende Willy Godenne van hem de gevleugelde 

woorden op: ‘Le Futura maigre c’est comme des jeunes arbres qui vont fleurir!’62 De 

broodtekst van het Statistiek Handboekje staat in 12 punt Futura mager. Blijkbaar 

beschouwde Léonard de magere versie als een aanvaardbare broodletter, eerder dan de 

                                                 
59 Over het algemeen wordt aangenomen dat de corpsen van 8 tot 18 geschikt zijn als 
broodletter, grotere corpsen kunnen dienst doen als smoutletter. Cockx-Indestege, Colin en 
Baudin, Fernand Baudin. Typograaf. Bibliogra�e van zijn geschriften. Inventaris van het 
typogra�sch oeuvre, p. 11.  
In 1927 leverde Bauer Futura in maar liefst 14 corpsgroottes, gaande van 6 tot 84. 
Handbuch der Schriftarten. Eine Zusammenstellung der Schriftgiessereien Deutscher 
Zunge nach Gattungen geordnet, Albrecht Seemann Verlag, Leipzig: [1926]–[1938]. 

60 Deze proefdruk wordt bewaard in het Stedelijk Prentenkabinet van Antwerpen en werd 
bijgevolg opgenomen in de catalogus: A/005/128. Voor een afbeelding van het lettertype Plantin 
zie hoofdstuk 2.8, �guur 2.15. 

61 Christopher Burke vertaalde Mager als ‘light’, Halbfet als ‘regular’ en Fett als ‘bold’. Burke, 
Paul Renner. The Art of Typography, p. 98. 

62 Mechelen, Stadsarchief, Varia, V810/2: Dagboeken van Willy Godenne, dl II, p. 24. 
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Futura halfvet.63 Deze achtte hij meer geschikt voor de titels van de beeldstatistieken, 

die hij in 20 punt zette.  

Hierin volgde Jos Léonard, bewust of onbewust, de opvatting van Jan Tschichold die 

in 1928 schreef: ‘Selbstverständlich wäre es nicht gut, ein Buch aus fetter oder 

halbfetter Grotesk zu setzen, da man größere Mengen dieser Schrift nicht lesen kann’. 

[…] ‘Als Brotschrift wäre magere oder gewöhnliche Grotesk zu verwenden, und dieses 

Buch will ein Beispiel dafür sein’.64 Omdat Jos Léonard een exemplaar van Die neue 

Typographie in zijn bezit had, bestaat de kans dat hij zich letterlijk door deze passus 

liet inspireren. Het is ook mogelijk dat de typogra�e van het boek zelf een voorbeeld is 

geweest. In dat geval was Tschichold evengoed in zijn opzet geslaagd. 65 

Ook wanneer Jos Léonard een andere schreefloze gebruikte, ging bij lange teksten 

zijn voorliefde uit naar magere versies. Zo gebruikte hij de Vogue mager voor de 

Engelstalige uitgave van het Statistiek Handboekje, getiteld Antwerp, a Statistical 

Booklet covering the years 1918–1928 en Paul Verbruggens versbundel Le Portique 

(1932) zette hij in het de Nobel.66 Opnieuw ging de voorkeur naar de magere versie van 

die letter.  

Zowel de Nederlandse Nobel als de Britse Vogue zijn schreefloze lettertypes 

waarmee buitenlandse letteruitgeverijen de concurrentie aangingen met de succesvolle 

Duitse Futura. Jos Léonard mag dan nog zo enthousiast geweest zijn met de komst van 

de Futura, hij gebruikte het lettertype niet te pas en te onpas. Wat de genoemde 

Engelstalige en Franstalige uitgave betreft, lijkt het alsof hij met zijn letterkeuze wilde 

aansluiten bij de taal van het boek. 

                                                 
63 Paul Renner daarentegen zag er geen graten in een volledig boek in Futura halfvet te zetten, 
zoals blijkt uit de publicatie van: Paul Renner, Kulturbolschewismus?, Eugen Rentsch, 
Erlenbach-Zürich / München / Leipzig: 1932. 

64 Tschichold, Die neue Typographie, p. 233. 

65 Eerder werd al gewezen op het feit dat Léonard bij zijn overlijden dit boek in zijn bezit had. 
Zie hoofdstuk 2.2. 

66 Paul Verbruggen, Le Portique, De Sikkel, Antwerpen: 1932 (B/1932/Verbr). Dit boek is de 
tweede uitgave (Franse vertaling) van: Paul Verbruggen, De Voorhof, De Spar, Brasschaat: 1924 
(B/1924/Verbr).  
Het lettertype Nobel werd uitgebracht in 1929 door de Lettergieterij Amsterdam en is een 
bewerking door S. H. de Roos van het lettertype Berthold Grotesk. Lane en Lommen, Dutch 
typefounder’s specimens, p. 30-31. 
Vogue is een ontwerp van J. Utley en J. de Holdenstone en werd in 1929 uitgegeven door de 
Engelse letteruitgeverij Stephenson Blake in Shef�eld. In 1930 was het ook beschikbaar op 
Intertype. Consuegra, American Type Design and Designers, p. 1966. 
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3.5 Henry Van de Velde en de Futura 

Volgens de Belgische typograaf Fernand Baudin (1918-2005) was Henry Van de Velde 

de eerste in België die de Futura gebruikte. In 1926 was hij teruggekeerd naar België om 

er directeur te worden van het Hoger Instituut voor Sierkunsten Ter Kameren, de 

‘burcht van het modernisme’.67 Reeds in 1927 zou hij het lettertype hebben aangekocht 

voor de drukkerij van Ter Kameren.68 Klaus Weber echter dateert de aankoop twee jaar 

later, in 1929, omdat Van de Veldes oudste ontwerpen in Futura uit dat jaar dateren.69 

Maar op het ogenblik dat een boek verschijnt, is het zetten al een poos achter de rug. 

Het tijdstip van aankoop moet dus te situeren zijn omstreeks 1928. Dat is het jaar 

waarin ook Jos Léonard in zijn reclamedrukwerk voor het eerst gebruik maakte van de 

Futura (�guur 3.14). 

 
 
�guur 3.8 Henry Van de Velde, Le Nouveau, Les amis de l'ISAD, Brussel, 1929: detail uit het 
binnenwerk. 

Jos Léonard en Henry Van de Velde moeten de Futura dus ongeveer op hetzelfde 

moment voor het eerst gebruikt hebben. Wanneer men werken van de twee ontwerpers 

naast elkaar legt, valt meteen op dat Van de Velde de Futura in zijn experimentele vorm 

gebruikte, een versie die nadrukkelijk verschilt van de meer conventionele en 

aangepaste Futura. In die experimentele versie is een handvol onderkasten extreem 

geometrisch geconstrueerd. De letter ‘r’ bijvoorbeeld bestaat er uit een eenvoudig 

rechtopstaand balkje en een cirkeltje, terwijl de ‘m’ en de ‘n’ uitsluitend zijn opgebouwd 

                                                 
67 Vanlaethem, ‘Modernisme’, p. 330. 

68 Fernand Baudin, ‘Het Belgische Boek’, in: Anderhalve eeuw boektypogra�e (1818–1965) in 
Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, België en Nederland, G.J. 
Thieme (ed.), J.M. Meulenhoff, Amsterdam: 1965, p. 321-322. 

69 Hélène H. Du Bois, Plages, ISAD, Brussel: 1929; Hélène H. Du Bois, Prométhée, ISAD, 
Brussel: 1929; Henry Van de Velde, Le Nouveau. Son apport à l’architecture et aux industries 
d’art, Les amis de l’Institut Supérieur Des Arts Décoratifs, Brussel: 1929 [1927]; Octave Pirmez, 
Essai sur la contemplation suivi des reflections philosophiques, [Auteurs belges, 1], Edition des 
Amis de l’ISAD, Brussel: 1929. Deze boeken kregen de respectievelijke catalogi nummers 88, 89, 
90 en 91 in: Klaus Weber, Henry van de Velde. Das buchkünstlerische Werk, [Rombach 
Wissenschaft. Reihe Litterae, 31], Rombach, Freiburg: 1994. 
De eerste letterproef die werd gedrukt door het atelier typogra�e van Ter Kameren, dateert van 
omstreeks 1930. Robert L. Delevoy, Maurice Culot en Anne Van Loo, La Cambre (1928–1978), 
Archives d’architecture moderne (AAM), Brussel: 1979, p. 126. 
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uit verticalen en horizontalen (�guur 3.8). Deze experimentele alternatieven zijn als het 

ware nog de restanten van Renners eerste zoektocht naar essentiële lettervormen. Deze 

letters hebben dan ook nog een hoog laboratoriumgehalte. Paul Renner werd echter 

terug gefloten door letteruitgeverij Bauer omdat ze te ongewoon werden bevonden. Met 

enige tegenzin ontwierp hij vervolgens een meer conventionele oplossing voor de letters 

‘a’, ‘g’, ‘m’, ‘n’ en ‘r’ en bij wijze van compromis werden de meer radicale onderkasten 

als een extra optie aan de potentiële kopers van het lettertype aangeboden.70  

Er is met andere woorden nooit sprake geweest van een eerste experimentele uitgave 

en een latere, meer aangepaste versie van de Futura, zoals Fernand Baudin laat 

uitschijnen.71 Beide versies kwamen op hetzelfde moment op de markt en het feit dat 

Henry Van de Velde steevast met de experimentele onderkasten uitpakte, is niet zozeer 

het bewijs dat hij een vroege Futura gebruiker was, maar zegt iets over de manier 

waarop hij de Futura benaderde. 

In 1929 gaf Henry Van de Velde een lezing over het lettertype aan de Gentse 

universiteit. Hij was vooral geïntrigeerd door het modernistische uitgangpunt van het 

letterontwerp: ‘Nous arriverons […] à un tout nouveau caractère typographique, des 

que nous nous contenterons de créer une lettre gravée qui sera le résultat des plus 

intimes rapports, des nécessités techniques et le sens de la beauté qui n’est pas troublé 

par aucune réminiscence. Ainsi la nouvelle typographie s’inspire-t-elle autant que la 

nouvelle architecture de la technique, des différents moyens de la technique appliquée 

à l’emploi des matériaux.’72  

Henry Van de Velde had in Paul Renner een medestrever gevonden in zijn strijd 

tegen het smaakverval en zijn zoektocht naar een radicale, rationele, logische en 

universele vormentaal. Daarin moest het gebruik van moderne technieken en 

materialen op een authentieke wijze tot uitdrukking komen.73 Het lettertype Futura 

sloot wonderwel aan bij zijn theorieën over le style nouveau, een term die centraal staat 

in de geschriften van Henry Van de Velde. In 1929 gebruikte hij het lettertype dan ook 

voor zijn tweede uitgave van Le Nouveau, waarvan hij zelf het ontwerp en de typogra�e 

verzorgde.74 Volgens Van de Velde was de Futura het eerste letterontwerp dat 

                                                 
70 Burke, Paul Renner. The Art of Typography, p. 100-104. 

71 Baudin, ‘Het Belgische Boek’, p. 322. Dit hardnekkige misverstand is ook terug te vinden bij 
Klaus Weber. Weber, Henry van de Velde. Das buchkünstlerische Werk, p. 234. 

72 Geciteerd in: Idem. 

73 Van de Velde, Le Nouveau. Son apport à l’architecture et aux industries d’art, p. 12-20. 

74 De publicatie kwam er op vraag van Louis Van der Swaelmen, professor urbanisme en 
tuinbouwkunst aan Ter Kameren, die vond dat het instituut nood had aan een programma. Le 
Nouveau, kan beschouwd worden als een samenvatting van de theorieën die directeur Henry 
Van de Velde de jaren voordien had ontwikkeld en gepubliceerd. Omdat de tekst aanvaard werd 
door het ganse professorencorps, kreeg het geschrift in de historiogra�e de benaming ‘doctrine 
de La Cambre’. Tanja Boon, Ter Kameren (1927–1936): De kunstschool onder de doctrinaire 
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aangepast was aan de moderne tijd, omdat zijn radicale rationele vorm duidelijk liet 

zien dat hij niet manueel gesneden was maar met een automatische graveermachine 

(pantograaf) tot stand was gekomen.75 Het letterbeeld zelf gaf hier uitdrukking aan. 

Volgens Henry Van de Velde betekende de Futura in het domein van de typogra�e een 

eerste triomf van het verstand op het gevoel.76 

Het is niet zo verwonderlijk dat iemand als Henry Van de Velde de voorkeur gaf aan 

de experimentele versie van het lettertype. Hij was namelijk vooral gefascineerd door 

het discours dat achter het letterontwerp schuilging. In vergelijking met de 

conventionele versie brengen de experimentele alternatieven van de Futura het 

theoretische kader veel zichtbaarder in de praktijk. 

 
 
�guur 3.9 Geboortekaart Christiane Derny, 1930 (A/005/006): detail. 

In tegenstelling tot Henry Van de Velde leek Jos Léonard de experimentele vormen 

net te mijden. Toch moet ook hij toegang hebben gehad tot de experimentele varianten 

want hier en daar duiken ze (haast onzichtbaar) op in zijn ontwerpen voor Studio 

Novio, bijvoorbeeld op de geboortekaart voor Christiane Derny. 77 In dit ontwerp komt 

men de zogenaamde ball-and-stick ‘r’ tegen in het woord ‘arrivée’, onmiddellijk gevolgd 

                                                                                                                                               
sluier [onuitgeg. lic. verhand., Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, Geschiedenis, 
2007], p. 130-132. 

75 De techniek van het machinaal graveren was niet nieuw. In 1885 introduceerde de 
Amerikaanse lettergieter Linn Boyd Benton zijn ‘Benton Automatic Punchcutter’, een 
graveermachine die met behulp van het mechanische principe van een pantograaf (verstelbare 
parallellogram) de contouren van een lettertekening in een metalen mal kon volgen en hetzelfde 
beeld (naar believen verkleind of vergroot) kon uitsnijden met een graveerfrees in metaal. 
Alexander Lawson, S., Anatomy of a typeface, Hamilton, Londen: 1990, p. 390. 
De originele tekeningen op basis waarvan de koperen pantograafmallen van de Futura werden 
gemaakt, zijn gereproduceerd in: Burke, Paul Renner. The Art of Typography, p. 92-93. 

76 Deze redenering komt ook terug in de handgeschreven cursus over de letter van Henry 
Van de Velde. Baudin, ‘Het Belgische Boek’, p. 322.  
Het manuscript was in het bezit van Raphaël Verwilghen (professor aan het Hoger Instituut 
voor Sierkunsten Ter Kameren van 1929 tot 1946) op het moment dat Fernand Baudin zijn 
artikel over het Belgische boek schreef.  

77 In de volgende ontwerpen werden experimentele varianten van de Futura aangetroffen: 
A/005/006; A/005/089; A/012/001; A/012/002; A/013/001/041; A/014/001; A/124/001 en 
A/140/001. 
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door een aangepaste ‘r’ (�guur 3.9). De experimentele ‘r’ lijkt eerder toevallig in het 

drukwerk verzeild te zijn geraakt, misschien wel als gevolg van een kleine 

onoplettendheid van de zetter. Dit grappige detail wijst er op dat Léonard wel degelijk 

de mogelijkheid had om vrij te beslissen. Zijn voorkeur voor de conventionele versie 

van de Futura was dus een weloverwogen typogra�sche keuze. 

Vergelijkt men de typogra�e van Antwerpen, een Statistiek Handboekje met Le 

Nouveau (1929) van Henry Van de Velde, dan vallen nog meer verschillen op. Bij 

Léonard sluit de Futura volledig aan bij de geest van het volledige ontwerp. Alles wat 

naar het verleden zou kunnen verwijzen, zoals margeprogressie, inspringingen of 

andere aanduidingen van paragrafen, liet hij liever achterwege of werd 

geminimaliseerd.  

 

 
 
�guur 3.10 Henry Van de Velde, Le Nouveau, Les amis de l'ISAD, Brussel, 1929: 
bladzijdenpaar 6-7.  

Henry Van de Velde daarentegen paste zijn geprefereerde ‘ultramoderne’ en 

experimentele Futura doorgaans toe in een traditionele lay-out.78 Het ontwerp van le 

Nouveau is met de uitgebalanceerde margeprogressie geen uitzondering in het oeuvre 

van Henry Van de Velde (�guur 3.10). In zijn boekontwerpen hechtte hij veel belang 

aan de leesbaarheid en die kon volgens hem alleen kon bereikt worden via een grondige 

vakkennis en bovenal door een groot respect voor de traditie van het drukkersvak. 
                                                 
78 Weber, Henry van de Velde. Das buchkünstlerische Werk, p. 234-235. 
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William Morris beschouwde hij als zijn leermeester en daarom liet hij een (vertaald) 

extract uit diens lezing ‘The Ideal Book’ (19 juni 1893) ophangen in de drukkerij van Ter 

Kameren. Het was een soort van pedagogisch af�che waarin slechts een fragment uit 

Morris’ tekst werd weergegeven.79 Het is dan ook betekenisvol dat het net de passage 

was waarin het belang van de margeprogressie wordt toegelicht. 

Henry Van de Velde hechtte ook veel belang aan de visuele geleding van een tekst. In 

Le Nouveau werden de opeenvolgende paragrafen gearticuleerd door de inspringingen. 

In Les formules d’une esthétique moderne (1932) liet hij de regels gewoon doorlopen en 

combineerde hij de Futura met een conventioneel alineateken.80 Deze typogra�sche 

oplossing om witregels te vermijden komt ook veelvuldig voor in de Kelmscott boeken 

en was geïnspireerd op de incunabelen van Nicolas Jenson en Aldus Manutius.  

De belangstelling die heel wat Belgische ontwerpers aan het begin van de twintigste 

eeuw nog steeds toonden voor de Arts and Crafts Movement, schrijft Robin Kinross toe 

aan de dominante invloed van Henry Van de Velde. In zijn vele geschriften en lezingen 

nam Van de Velde de thema’s van de Arts and Crafts over. Zijn leven lang hield hij een 

pleidooi voor de individuele kunstenaar wiens artistieke vrijheid niet aan banden 

mocht gelegd worden door normen of standaarden. Dit stond in principe haaks op de 

tendens van de moderne beweging, die heel precieze richtlijnen hanteerde. Van de 

Veldes bijdrage tot het modern gra�sch ontwerp en de moderne typogra�e was eerder 

indirect en symbolisch. Zijn toepassing van de Futura noemde Kinross dan ook 

excentriek en niet helemaal orthodox.81 

Alleen al de papierkeuze voor sommige boekontwerpen kan de ambigue houding 

illustreren die Henry Van de Velde aannam wanneer hij met de Futura werkte. Om bij 

het voorbeeld van Le Nouveau te blijven: dit boekje werd gedrukt op geschept papier 

met vergé, �ligraan en schepranden. Het colofon vermeldt dat driehonderd exemplaren 

                                                 
79 ‘d’Abord les pages doivent demeurer claires et faciles à lire […] Quant à la position de la partie 
imprimée sur le papier, il faut considérer que l’unité en imprimerie n’est pas la page isolée, mais 
la double page que présente le livre ouvert. La marge intérieure, celle de la reliure, doit être la 
plus étroite, celle du haut doit être un peu plus large, la marge extérieure plus large encore et 
celle du bas doit être la plus large de toutes’. De volledige tekst van het extract is opgenomen in: 
Ibid., bijlage V, p. 244. 
William Morris hield zijn lezing voor de ‘Bibliographical Society’ op 19 juni 1893. De integrale 
tekst van de lezing is opgenomen in: William Morris, ‘The Ideal Book’, in: Looking Closer 3. 
Classic Writings on Graphic Design, Michael Bierut, Jessica Helfand, Steven Heller en Rick 
Poynor (eds.), Allworth, New York: 1999 [Transactions of the Bibliographical Society, 1893], 
p. 1-5. 

80 Henry Van de Velde, Les formules d’une esthétique moderne, Les amis de l’Institut 
Supérieur Des Arts Décoratifs, Brussel: 1932 [Cranach Presse, Weimar, 1917]. In de uitgave 
van 1926 komen dezelfde alineatekens voor in combinatie met het lettertype Bénédictine 
(Linotype). Dit type van alineateken werd ook wel ‘pied de mouche’ genoemd. John Dieter 
Brinks, Denkmal des Geistes. Die Buchkunst Henry Van de Veldes, Triton Verlag, Laubach / 
Berlijn: 2007, p. 224-230. 

81 Kinross, Modern typography, an essay in critical history, p. 80-81. 
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gedrukt werden op papier van de Nederlandse �rma Pannekoek en tien (genummerde) 

exemplaren op Japans papier.82 Het ambachtelijke karakter van dit papier is in 

tegenspraak met de geest waarin de Futura werd ontworpen. Dit was ook het oordeel 

van Willy Godenne, die bij het verschijnen van Le Nouveau een exemplaar kreeg 

toegestuurd van Henry Van de Velde en het niet kon nalaten de papierkeuze van de 

auteur op de korrel te nemen. Achteraan in het boek, dat zich in het fonds Godenne in 

Namen bevindt, zit nog steeds een notitie in het handschrift van Willy Godenne met de 

bedenking: ‘Il a eu tort de ne pas prendre un papier ‘nouveau’ plutôt qu’un papier simili 

ancien! Coquin de sort!’83 Godenne noemde het Nederlandse luxepapier ‘simili ancien’ 

omdat het inderdaad niet ging om handgeschept papier maar om geschept papier, een 

betaalbare machinale imitatie.84 Volgens Godenne had Henry Van de Velde er beter aan 

gedaan met ‘nieuw’ papier te werken.  

Men kan er rustig van uitgaan dat Willy Godenne ook zijn compagnon Jos Léonard 

regelmatig attent maakte op dit soort belangrijke nuances. De soms betweterige toon 

die spreekt uit veel van zijn aantekeningen in het fonds Godenne in Namen laat niet 

alleen zien dat Godenne over alles en nog wat een uitgesproken mening had maar ook 

dat hij graag anderen corrigeerde. Wellicht trad hij lange tijd op als leermeester van 

Léonard, die bij hem een soort ‘leertijd’ doormaakte. 

Vergelijkt men de typografen Jos Léonard en Henry Van de Velde enkel op basis van 

de genoemde werken, dan zou men kunnen besluiten dat het letterontwerp Futura 

Léonard uitnodigde om er de hele opmaak van het boek op af te stemmen. Maar in 

hoeverre is het wel correct is om Antwerpen, een Statistiek Handboekje een boek te 

noemen? Men kan vermoeden dat Jos Léonard de publicatie eerder als een brochure 

beschouwde en dat hij zich daarom ook veel vrijer durfde op te stellen ten opzichte van 

de traditie. 

                                                 
82 Het bedrijf ‘Pannekoek & Co’ werd reeds in 1904 omgedoopt tot ‘Koninklijke 
Papierfabriek’. Bram Bouwens, Op papier gesteld. De geschiedenis van de Nederlandse 
papier- en kartonindustrie in de twintigste eeuw, Boom, Amsterdam: 2004, p. 55. Toch 
heeft Henry Van de Velde het in zijn colofon nog steeds over ‘Pannekoek’ omdat het een 
begrip was geworden bij boekenliefhebbers.  

83 Notitie van Willy Godenne bijgevoegd in het boek: Henry Van de Velde, Le Nouveau: son 
apport à l’architecture et aux industries d’art. Les amis de l’Institut supérieur des arts 
décoratifs, Brussel 1929 [eerste uitgave 1927]. Bewaard in Namen, BUMP, fonds Godenne, 
doos 459.  
Willy Godenne was anderzijds apetrots dat Henry Van de Velde zelf hem een exemplaar van 
het boek had toegezonden: de begeleidende brief werd op de versozijde van het eerste 
schutblad gekleefd. 

84 Net zoals het handgeschept papier heeft geschept papier schepranden, vergure (vergé) en 
meestal ook een watermerk (�ligraan). Maar in tegensttelling tot het handgeschept papier 
wordt het geschept papier volledig machinaal gemaakt. J. A. Brongers, Boekwoorden 
woordenboek. Verklarende woordenlijst van typogra�sche en bibliogra�sche termen, De 
Buitenkant, Amsterdam: 1996, p. 192. 
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3.6 Reclameontwerp versus boekontwerp 

Volgens de de�nitie die de UNESCO (United Nations Educational Scienti�c and 

Cultural Organization) in 1950 opstelde, is een boek een niet-periodieke literaire 

publicatie van negenenveertig bladzijden of meer.85 In de de�nitie staat ook dat een 

boek bestaat uit een verzameling gevouwen vellen papier (katernen) die onderling aan 

elkaar bevestigd zijn tot een boekblok, dat op zijn beurt weer bevestigd is aan een 

boekband. Antwerpen, een Statistiek Handboekje is dus met zijn vierenveertig 

bladzijden op de valreep net geen boek. Toch voldoet het aan de overige criteria. Het 

bestaat immers uit vijf genaaide katernen die gebrocheerd werden en bevestigd aan een 

papieren boekband.86  

Afgaande op de materiele criteria is het dus moeilijk om het Statistiek Handboekje 

in een categorie onder te brengen. Jos Léonard zelf beschouwde het waarschijnlijk niet 

als een boek maar als een brochure, niet zozeer omwille van het aantal bladzijden maar 

omwille van de inhoud.87 Statistiek Handboekje was in wezen een uit de kluiten 

gewassen informatiebrochure. Dit wordt ook bevestigd door de auteur, Jan Albert 

Goris, die het in zijn brief aan Jos Léonard letterlijk had over een brochure.88 Ook de 

drukker Willy Godenne omschreef de publicatie als een brochure.89  

De kwestie lijkt triviaal maar het onderscheid is niet zonder belang. Het feit dat Jos 

Léonard bij het ontwerpen van Statistiek Handboekje eerder aan een brochure dacht 

dan aan een boek, verklaart wellicht waarom het stilistisch zo sterk afwijkt van de 

andere boeken die hij ontwierp in de late jaren twintig en de vroege jaren dertig. Om te 

beginnen koos hij voor een afwijkend en opmerkelijk slank formaat van 248 op 119 

millimeter. Maar het grootste verschil situeert zich op het niveau van het binnenwerk, 

dat nadrukkelijk vormgegeven werd.  

                                                 
85 In het kader van behoud en de bescherming van het wereld erfgoed van boeken, wil UNESCO 
statistische gegevens over boekproductie verzamelen en daartoe was een internationale de�nitie 
vereist van wat als ‘boek’ kan doorgaan. Philip G. Altbach en Edith S. Hoshino, International 
book publishing. An encyclopedia, [Garland reference library of the humanities, 1562], Garland, 
New York: 1995, p. 163-165.  
De de�nitie is integraal opgenomen in: Brongers, Boekwoorden woordenboek, p. 31. 

86 Brongers maakt de opmerking dat er in de de�nitie geen onderscheid gemaakt wordt tussen 
handgeschreven en gedrukte boeken. ‘Boek’ staat dus synoniem voor ‘codex’. Brongers, 
Boekwoorden woordenboek, p. 31. 
Brocheren of innaaien is een afwerkingsmethode, waarbij om het genaaide of garenloos tot 
stand gebrachte, al dan niet schoongesneden boekblok een buigzaam papieren omslag wordt 
bevestigd. Van Krimpen en Van den Elzen, Gra�sch zakboek, cat. nr. 251. 

87 Een brochure is een of enkele in elkaar gestoken katernen, in de rug gehecht. Van Krimpen en 
Van den Elzen, Gra�sch zakboek, cat. nr. 252. 

88 Antwerpen, Letterenhuis, G994/B1/218719/15: brief van 28 augustus 1929 van Jan Albert 
Goris aan Jos Léonard. 

89 Namen, BUMP, fonds Godenne, beschrijving inhoud doos 117 door Willy Godenne. 
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�guur 3.11 Léonce Reypens (Theophilus), Christusuren, II, Brussel: 1929 (B/1929/Reype): 
bladzijdenpaar 14-15.  

 

Vergelijkt men het binnenwerk van Statistiek Handboekje bijvoorbeeld met dat van 

Christusuren (1929) van Theophilus (pseudoniem van Léonce Reypens), dan valt 

meteen op hoe Léonard deze uitgave wel als een boekopdracht benaderde.90 De omslag 

mag dan nog ‘opmerkelijk modern’ ogen, 91 het binnenwerk van deze driedelige uitgave 

is vrij conventioneel qua vormgeving. Zo koos hij bijvoorbeeld voor het risicoloze 

lettertype Plantin en ‘verzorgde’ hij de uitgave met geïllustreerde en ingebouwde 

initialen in twee kleuren. De steunkleur, die per volume verschilt, keert terug in de 

titels en de paginanummers. Verder voelde Léonard niet de behoefte om te vernieuwen 

of te experimenteren. Het was vooral zijn zorg om, samen met Willy Godenne, degelijk 

drukwerk af te leveren en daar werd hij ook voor beloond op de ‘prijskamp voor de 

mooiste boeken sinds 1925’ in de categorie ‘Het gewone boek’.92  

 

                                                 
90 Léonce Reypens (Theophilus), Christusuren, 3 vols., Boekhandel Gudrun, Brussel: 1929 
(B/1929/Reype). 

91 Rajesh Heynickx, Meetzucht en mateloosheid. Kunst, religie en identiteit in Vlaanderen 
tijdens het interbellum, Vantilt, Nijmegen: 2008, p. 60. Heynickx nam een afbeelding van de 
omslag op in zijn hoofdstuk ‘Over Léonce Reypens en De Pelgrim’, zonder echter de naam van 
de ontwerper te vermelden. 

92 ‘De Week van het Boek. Beknopt verslag’, p. 3. 
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�guur 3.12 Alice Nahon, Schaduw, Antwerpen / Leiden: 1928 (B/1928/Nahon-a): 
omslagontwerp. 

Voor sommige van zijn boekomslagen uit de late jaren twintig en de vroege jaren 

dertig hanteerde Léonard dezelfde ontwerpstrategieën als voor zijn reclameopdrachten. 

Zo vertoont het omslag dat Jos Léonard ontwierp voor de dichtbundel Schaduw (1928) 

van Alice Nahon, opvallende gelijkenissen met zijn reclameontwerpen (�guur 3.12).93 

Dit was ook de entourage van de dichteres niet ontgaan. De co-uitgever Sijthoff schreef 

in een brief aan vader Gerard Nahon: ‘Het omslag achten wij niet gelukkig geslaagd. 

Deze hypermoderne teekening in een bundel van de zoet-gevooisde zangeres zou beter 

passen op een prijslijst of aanbieding van artistiek drukwerk van een moderne 

drukkerij.’94 Precies omdat er een stilistische verwantschap was met de 

reclamevormgeving uit die tijd, werd het omslag niet meteen goedgekeurd. Ook de 

vader van Alice Nahon maakte zich zorgen over de moderne omslagtekening die Jos 

Léonard had gemaakt. Uit een brief aan zijn dochter blijkt dat hij de stijl van Jos 

Léonard al eerder had leren kennen via de uitgave van Prosper Verheydens Beiaarden 

in Frankrijk (�guur 2.1).95 Hierover schreef hij: ‘Ik ook vind achteraf de teekening op 

                                                 
93 Voor Schaduw ontwierp Jos Léonard zowel de luxe uitgave (B/1928/Nahon-a) als de gewone 
editie (B/1928/Nahon-b).  

94 Brief van Sijthoff aan Gerard Nahon, 16 april 1928. Geciteerd in: Manu van der Aa, Ik heb de 
liefde liefgehad. Het leven van Alice Nahon, Lannoo, Tielt: 2008, p. 210. 

95 Prosper Verheyden was vriend aan huis bij de familie Nahon en het is misschien via dit 
gemeenschappelijke contact dat de samenwerking met Jos Léonard tot stand kwam.  
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het omslag wel mooi maar niet passend bij Alice Nahon’.96 Ondanks de scepsis werd het 

ontwerp uiteindelijk toch uitgevoerd.  

 
 
�guur 3.13 Paul Verbruggen, Le Portique, De Sikkel, Antwerpen: 1932 (B/1932/Verbr). 

Jos Léonard kon of wou zijn achtergrond als reclameontwerper zelden verbergen 

wanneer hij in die periode een boekomslag maakte. Paul Verbruggens dichtbundel  

Le Portique (1932) voorzag hij van een cover in een zwart glad karton (�guur 3.13).97  

De inkt kon zich maar met moeite hechten aan dit hooggesatineerde industriële  

gladde oppervlak.98 De afbeelding is bijna geometrisch abstract en zowel de titel als de 

naam van de auteur staan diagonaal en zijn gezet in de schreefloze Nobel. Het beeld 

dat hij op deze manier tot stand bracht, had net zo goed voor een reclameopdracht 

kunnen dienen.  

Léonard was zeker niet de enige ontwerper die voor de vormgeving van 

boekomslagen inspiratie putte uit de reclamewereld. Toen Louis Lebeer in 1931 de 

situatie van het verzorgde boek in Vlaanderen schetste en schreef hij: ‘Ook de omslag 

                                                 
96 Brief van Gerard Nahon aan Alice Nahon, 12 april 1928. Geciteerd in: Van der Aa, Ik heb de 
liefde liefgehad. Het leven van Alice Nahon, p. 209. 
Prosper Verheyden was vriend aan huis bij de familie Nahon. 

97 Paul Verbruggen, Le Portique, De Sikkel, Antwerpen: 1932 (B/1932/Verbr). 

98 ‘Satineren’ is een nabewerking bij papierproductie waarbij de papierbaan, vaak na 
bevochtiging, door een reeks satineerkalanders wordt gevoerd waardoor het gladder wordt. 
Treebus, Vormwijzer, p. 123-124. 
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wordt hoe langs zoo meer beter aangepast aan den aard van het boek, ’t zij dat dit 

laatste een reklamenomslag duldt, ’t zij dat het opgevat wordt om bij den lezer de 

stemming voor te bereiden waarin het boek hem vervoeren moet, ’t zij dat de ontwerper 

alleen streeft naar een zuiver dekoratieve realisatie waarin het omslag ten opzichte van 

het boek alleen de rol van beschutting vervult’.99 Een boekomslag als ‘reklamenomslag’ 

benaderen werd door deze autoriteit dus als een mogelijke optie voor de boekverzorger 

gezien. 

De stijl van Léonard viel bij de kenners in de smaak. Zelfs in de kring rond Alice 

Nahon werd hij �naal toch goed onthaald. Nog in 1928–het jaar waarin Schaduw 

verscheen–kreeg hij de opdracht om de herdrukken van Vondelingskens en Op zachte 

vooizekens te verzorgen.100 Voor de derde uitgave van Schaduw (1929) werd opnieuw 

voor de omslagtekening van Jos Léonard gekozen.101 

Antwerpen, een Statistiek Handboekje is juist zo uniek in het oeuvre van Jos 

Léonard omdat zowel het omslag als het binnenwerk aanleunt bij de contemporaine 

reclamevormgeving. Dit is ook de reden waarom het boekje (of de brochure) zo 

vernieuwend en modernistisch oogt, veel meer dan zijn andere boekontwerpen.  

Het modernisme deed zijn intrede in de gra�sche wereld via de reclame.102 Sommige 

pioniers, zoals Jan Tschichold, maakten (aanvankelijk) dan ook geen onderscheid 

tussen reclameontwerp en boekontwerp. Tschichold zag twee grote uitdagingen voor 

‘das neue Buch’. Eerst en vooral moest er een nieuwe vorm gevonden worden ter 

vervanging van de historische modellen waarmee de traditionalisten werkten. 

Daarnaast was het de taak van de modernistische ontwerpers om goedkope en voor 

iedereen toegankelijke boeken te verspreiden. De doelstellingen van ‘das neue Buch’ 

situeerden zich dus tegelijk op het puur formele en op het sociaal-politieke vlak. Al in 

1928 wees Jan Tschichold in dat verband op het gevaar van een betekenisloos 

formalisme.103 Als het Statistiek Handboekje al een boek mag genoemd worden, dan is 

het wel een ‘nieuw boek’ in de zin zoals Jan Tschichold het bedoelde. Binnen het oeuvre 

van Jos Léonard behoort Antwerpen, een Statistiek Handboekje alleszins tot de meest 

compromisloze modernistische ontwerpen die hij maakte. Het beantwoordt niet alleen 

                                                 
99 Lebeer, ‘Het Schoone Boek’, p. 2. 

100 Alice Nahon, Op zachte vooizekens, Nederlandse Boekhandel / Sijthoff, Antwerpen / Leiden: 
1928 [negende uitgave] (B/1928/Nahon-c); Alice Nahon, Vondelingskens, Nederlandse 
Boekhandel / Sijthoff, Antwerpen / Leiden: 1928 [elfde uitgave] (B/1928/Nahon-d).  

101 Jos Léonard verleende nadien nog zijn samenwerking voor: C. Tazelaar en Alice Nahon, Alice 
Nahon en haar gedichten. Keur uit haar werk, Nederlandse Boekhandel / Sijthoff, Antwerpen / 
Leiden: 1932 (B/1932/Tazel) en Urbain Van de Voorde, Marnix Gijsen, Luc Indestege, Frans 
Smits e. a., Alice Nahon herdacht, Nederlandse boekhandel, Antwerpen: 1934 
(B/1934/VandeV). 

102 Heller, ‘Advertising: Mother of Graphic Design’, p. 112-119. 

103 Tschichold, Die neue Typographie, p. 233. 
McMurtrie trad Tschichold bij. McMurtrie, Modern typography & layout, p. 46. 
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aan de formele eisen van het modernisme, maar aan de basis ervan ligt ook het 

utopische verlangen om een betere wereld te creëren. In die zin is het als boekontwerp 

uitzonderlijk en zelfs atypisch voor het oeuvre van Jos Léonard. 

3.7 Sociaal bewogen ontwerpen voor de massa naast luxueuze producten voor 

de ‘happy few’  

De meeste ontwerpen van Léonard werden niet vanuit diezelfde modernistische 

ontwerp�loso�e gemaakt. Daarom zijn ze eerder ‘modern’ te noemen en niet zozeer 

modernistisch. In die context vallen de termen ‘modern’ en ‘Art Deco’ nagenoeg samen. 

Charlotte en Tim Benton omschrijven ‘Art Deco’ als ‘the name given to the ‘modern’, 

but not Modernist, twentieth-century style that came to worldwide prominence in the 

inter-war years’.104 

De brochure ‘l’Orient’ van het Brusselse meubelbedrijf G. M. Vanderborght Frères 

toont niet de minste sociale of politieke bewogenheid (�guur 3.14). Integendeel, de 

collectie originele oosterse tapijten was bestemd voor een exclusief en welgesteld 

publiek. Jos Léonard wist met zijn vormgeving feilloos te appelleren aan de zucht naar 

weelde en exotisme van die bepaalde doelgroep. Vooral de materiaalkeuze voor deze 

brochure is betekenisvol. De map met oblong formaat bestaat uit zwart karton waarop 

een horizontale strook in goud werd gedrukt. De combinatie van goudinkt met de 

zwarte matte ondergrond leverde een ‘schitterend’ resultaat op. Léonard baseerde wel 

meer ontwerpen op deze formule.105 Op de vierde en laatste folio van de brochure werd 

een kleurenreproductie van een oosters tapijt gekleefd, wat in 1928 druktechnisch een 

hoogstandje kon genoemd worden. De reproductie van kleurenafbeeldingen was 

bijzonder duur en tijdrovend. ‘Het voorbereidende werk voor de clichés en het 

toestellen van de pers voor de druk werden in weken berekend’ schrijft ooggetuige 

Fernand Baudin.106 De transparante schutbladen waarin de vier folio’s gewikkeld zijn, 

dragen bij tot het luxueuze karakter van de brochure. Ze staan in schril contrast met de 

schutbladen van Antwerpen, een Statistiek Handboekje, die vol gedrukt werden met 

advertenties en reclames.107  

                                                 
104 Charlotte Benton en Tim Benton, ‘The Style and the Age’, in: Art deco (1910–1939), Charlotte 
Benton, Tim Benton en Ghislaine Wood (eds.), V and A, Londen: 2003, p. 13. Dit boek diende 
als catalogus van de grote Art Déco tentoonstelling in het Victoria & Albert Museum. 

105 In een tweede (ongedateerde) brochure ‘l’Orient’ voor de �rma G. M. Vanderborght Frères 
(A/002/014) combineerde Léonard zwart karton met zilverinkt. 

106 Fernand Baudin, ‘België 1920–1980’, in: Fernand Baudin. Typograaf. Bibliogra�e van zijn 
geschriften. Inventaris van het typogra�sch oeuvre, Elly Cockx-Indestege, Georges Colin en 
Fernand Baudin (eds.), De Buitenkant, Amsterdam: 2002, p. 83. 

107 Er werd reclame gemaakt voor ‘De Beukelaer’, ‘Gevaert’, ‘Verzekeringsmaatschappijen 
Mercator’ en ‘Agence Maritime Internationale s.a.’  
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�guur 3.14 Brochure G. M. Vanderborght Frères [l'Orient], 1928, 150 × 200 (A/002/013).  
Boven: omslag. Onder: folio 2. 

Met zijn ontwerp kwam Léonard tegemoet aan de verwachtingen van een select 

publiek dat de oosterse cultuur associeerde met verre reizen, rijkdom en luxueuze 

materialen.108 De illustraties met gestileerde motieven in egale kleurvlakken en de 

repetitie van hetzelfde (diagonale) beeld hebben een sterke decoratieve inslag. Jos 

Léonard ontpopt zich hier als een typische Art Deco ontwerper.  

Dat Jos Léonard zich kon vereenzelvigen met deze stijl blijkt uit het feit dat hij de 

brochure naar McMurtrie stuurde in Amerika en naar Machiel Wilmink in 

Nederland.109 Jos Léonard had er blijkbaar ook geen enkele moeite mee om in deze 

                                                 
108 Anna Jackson, ‘Inspiration from the East’, in: Art deco (1910–1939), Charlotte Benton, Tim 
Benton en Ghislaine Wood (eds.), V and A, Londen: 2003, p. 67-77. 

109 Wilmink, ‘Reclamedrukwerk in België’, p. 194-195; McMurtrie, Modern typography & 
layout, p. 159. 
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sfeer van luxe en exotisme het lettertype Futura te gebruiken. Uiteraard werd het 

lettertype op een andere manier benaderd. De magere versie werd ingeruild voor de 

halfvette en Léonard liet de donkere regels, opgevuld met liggende blauwe balkjes, 

contrasteren met de grote interlinies. Nauwgezet gebruikte hij ligaturen als ‘�’ en hij  

liet de experimentele varianten volledig achterwege. Jos Léonard werkte dus 

uitsluitend met de conventionele versie van de Futura, ook wanneer het 

reclameontwerpen betrof.110 

 
 
�guur 3.15 Brochure S. Samuel & Co, 1929, 227 × 214 (A/052/001). 

Een tweede vaststelling: wanneer Jos Léonard ontwierp met de Futura, leidde dit 

niet vanzelfsprekend tot een modernistisch ontwerp maar net zo goed schakelde hij het 

lettertype in voor een modern ontwerp met Art Deco kenmerken. Dit was ook het geval 

voor de reclamebrochure voor de bontmantels van Maison Charles Muller in Brussel 

waarin enkele modellen van het winterseizoen 1929–1930 werden gepresenteerd 

(�guur 3.15).111 Voor deze opdracht werkte Léonard samen met de Belgische fotograaf 

                                                 
110 Een ligatuur is een combinatie van twee of drie letters om te voorkomen dat deze bij het 
zetten (in lood) afbreken en om de zuivere stand te bewerkstelligen: �, �, enz. Van Krimpen en 
Van den Elzen, Gra�sch zakboek, nr. 920. 

111 René Magritte maakte ook ontwerpen voor het huis ‘Samuel’. Poulain, ‘Luxe en eenvoud in de 
toegepaste kunsten’, p. 125. 
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Willy Kessels onder de naam ‘Publicité par Photo’ (PPP).112 Kessels maakte voor het 

Brusselse huis een aantal opmerkelijke opnames waarin hij experimenteerde met 

beelden die in elkaar overvloeien, afgewisseld met detailopnames of beelden genomen 

vanuit een kikvorsperspectief (�guur 3.15). Léonard zorgde dan weer voor een erg 

luxueus uitziende brochure van een groot, quasi vierkant formaat. De summiere tekst 

in Futura kapitalen werd geplaatst op horizontale lichtblauwe banden die elegant 

samengaan met de crèmekleur van het papier.  

3.8 Besluit 

Antwerpen, een statistiek handboekje 1918–1928 was een publicatie in opdracht van 

Jan Albert Goris. Het was een brochure met statistisch materiaal over de groei en de 

bloei van de stad Antwerpen. Het doel was op een eenvoudige en bevattelijke manier 

informatie te verstrekken aan een breed publiek over de economische gang van zaken 

in de stad Antwerpen. Het werkje was zelfs een soort van politiek statement op zich en 

had een duidelijke sociale dimensie. 

Het meest opvallende aan de publicatie zijn de illustraties die refereren aan de 

beeldstatistieken van Otto Neurath en Gerd Arntz uit Wenen (het zogenaamde Isotype 

systeem). Het moet Gijsen geweest zijn die Léonard hiervan voorbeelden had getoond, 

hetzij van Neurath en Arntz zelf, hetzij van Nederlandse ontwerpers die vrij snel met de 

methode vertrouwd waren. Léonard paste het systeem echter niet consequent toe en gaf 

er een eigen interpretatie aan. De beelden die hij ontwierp leunen zowel aan bij zijn 

eigen stijlidioom als bij de ‘moderne hiërogliefen’ uit Wenen. 

Antwerpen, een Statistiek Handboekje bevindt zich op de grens van een boek en een 

brochure. Het kan beschouwd worden als het eerste totaalontwerp van Jos Léonard 

want hij was zowel illustrator als typograaf. In zijn evolutie van ‘versierder’ naar 

‘typograaf’ nam dit werkje dus een bijzondere plaats in. 

Minstens zo vernieuwend was Léonards keuze voor het lettertype Futura. Dit 

nieuwe, compromisloze en consequent geometrische lettertype werd wellicht gekozen 

in navolging van het Isotype model zelf. Van meet af aan hoorden beeldstatistieken en 

Futura bij elkaar. De letters op het omslag werden echter door Léonard zelf getekend en 

lijken sterk op het typogra�sche voorbeeld. Ze laten zien dat Léonards typogra�sche 

kennis was toegenomen. Toch verraden enkele details dat hij een leek was op het 

domein van letterontwerp. 

Jos Léonard was een pionier wanneer het gaat over het gebruik van de schreefloze 

letter in België. Het was vernieuwend en uniek dat hij voor het Statistiek Handboekje 

de Futura als broodletter gebruikte. Hij koos bewust voor de magere variant en 

                                                 
112 Over het contact tussen Jos Léonard en Willy Kessels: zie hoofdstuk 2.5. 
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misschien volgde hij daarbij het advies van Jan Tschichold. Ook wanneer hij later  

een andere schreefloze gebruikte, ging bij lange teksten zijn voorliefde uit naar de 

magere versies. 

Jos Léonard en Henry Van de Velde moeten de Futura ongeveer op hetzelfde 

ogenblik voor het eerst hebben gebruikt (rond 1928). Soms wordt gedacht dat Van de 

Velde een meer experimentele en dus een vroegere versie van het lettertype had 

aangekocht, maar dit berust op een misverstand. Léonard daarentegen, die nochtans de 

keuze had uit beide versies, gaf de voorkeur aan de meer conventionele versie. Hoe 

eigenaardig het ook moge klinken, uit een vergelijking komt naar voor dat Léonard 

(hierin gesteund door Godenne) zijn letterkeuze veel meer liet aansluiten bij de geest 

van het modernistische ontwerp van Paul Renner, terwijl Van de Velde zijn 

‘ultramoderne’ Futura doorgaans op een ambigue manier gebruikte, zowel wat de vrij 

traditionele lay-out als wat de papierkeuze betrof. 

Toch gaat de vergelijking enkel op in het geval Antwerpen, een Statistiek 

Handboekje daadwerkelijk een boek kan genoemd worden en geen brochure. De 

kwestie is minder triviaal dan ze lijkt, want in dat laatste geval zou Léonard zich veel 

vrijer hebben kunnen opstellen ten opzichte van de traditie dan wanneer hij bewust een 

boek had ontworpen. Vergelijkt men het Statistiek Handboekje met andere 

boekontwerpen van zijn hand, dan constateert men dat hij voor boeken inderdaad een 

totaal andere houding aannam. Voor sommige van zijn boekomslagen uit de late jaren 

twintig en de vroege jaren dertig hanteerde hij dezelfde ontwerpstrategieën als voor zijn 

reclamewerk. Maar het binnenwerk was steevast veel traditioneler. Het Statistiek 

Handboekje is zo uniek in het oeuvre van Jos Léonard omdat zowel het omslag als het 

binnenwerk aanleunt bij de contemporaine moderne reclamevormgeving. 

Tot slot moet men constateren dat het Statistiek Handboekje een uitzondering blijft 

binnen het totale oeuvre van Léonard. Het zou onjuist zijn om hem op basis hiervan als 

een typische modernistische ontwerper te bestempelen. Het was ook uitzonderlijk dat 

er een zo duidelijk sociaal engagement schuilging achter een publicatie. De meeste van 

zijn commerciële ontwerpen waren gemaakt voor een ander publiek. Ze zijn eerder 

‘modern’ dan ‘modernistisch’ te noemen en leunen dichter aan bij de Art Deco. Ook in 

die sfeer van luxe en exotisme had Léonard er geen moeite om de Futura te gebruiken. 

 



 

Hoofdstuk 4 | Voorbeelddrukwerk voor Studio Plantin 

In dit laatste hoofdstuk staat niet één of een kleine groep ontwerpen centraal, maar 

een vrij omvangrijke reeks werken die Jos Léonard creëerde voor dezelfde 

opdrachtgever: Etablissements Plantin. Deze Brusselse lettergieterij was een �liaal 

van de Lettergieterij Amsterdam en distribueerde in België niet enkel letters maar ook 

persen en ander drukkersmateriaal. De ontwerpen die hij voor deze �rma maakte, 

onderscheiden zich van al zijn ander werk omdat ze dienden als voorbeelddrukwerk. 

Bij deze opdrachten richtte Léonard zich dus tot een select publiek van drukkers en hij 

nam hierbij de rol op zich van gids en inspirator. 

Tot hiertoe werd Jos Léonard benaderd als een creatieve geest die zich langzaam 

ontwikkelde tot een volwaardige gra�sch ontwerper. Vanaf het moment dat hij voor 

Etablissements Plantin begon te werken, werd van hem ook verwacht dat hij zijn 

opgedane kennis en ervaring doorgaf.  

In de periode dat Jos Léonard werkte in dienst van Plantin, waren twee 

tegengestelde krachten aan het werk. Enerzijds was er sprake van een toenemende 

internationalisering (qua vormentaal, organisatie van de gra�sche industrie, enz.) en 

tegelijk kreeg men te maken met het opkomende nationalisme, dat zich ook in dit 

domein liet gevoelen. Om deze spanning in kaart te brengen, wordt Léonards 

presentatiemap voor het lettertype Indépendant geanalyseerd. De Indépendant was 

een uitgave van Etablissements Plantin en is het enige loden lettertype dat in de 

twintigste eeuw in België ontworpen en geproduceerd werd. Oorspronkelijk had de 

letter de intentie om een eigen nationale (typo)gra�sche identiteit te creëren.  

Tot slot wordt gemotiveerd waarom 1936 een betekenisvolle einddatum is voor dit 

onderzoek. Er wordt nagegaan wat de invloed was van Léonards steeds groter 

wordende naambekendheid op zijn artistieke productie en wat de aard was van de 

opdrachten die hij na deze datum nog verwierf. 
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4.1 ‘De Drukkersvriend’, een wekelijkse opdracht  

In de tweede helft van de jaren twintig duikt de naam Etablissements Plantin op als 

belangrijke nieuwkomer in het klantenbestand van Studio Novio.1 In de loop van de 

jaren twintig en dertig werd de �rma een steeds grotere en zelfs vaste opdrachtgever 

van Jos Léonard.  

Etablissements Plantin was de Belgische vennootschap van Lettergieterij 

Amsterdam (LA) en verkocht lettertypes en drukmachines in België en Luxemburg. Net 

als de andere �lialen onderhield Etablissements Plantin een nauw contact met het 

moederbedrijf in Nederland.2 Gerrit Willem Ovink (1912–1984), esthetisch adviseur 

van Lettergieterij Amsterdam van 1945 tot 1977, schreef in 1951: ‘Ook ‘Plantin’ is 

bezield van de L.A.-geest–geen wonder dat er ook een hartelijke vriendschap heerst 

tussen de functionarissen in beide bedrijven, bevorderd door het uiteraard veelvuldige 

contact. Inderdaad bekleedt ‘Plantin’ thans een positie in België, overeenkomstig die 

van de Lettergieterij in Nederland’.3 Zonder hem bij naam te noemen, sprak Ovink in 

deze passage onder andere over Jos Léonard, die tot enkele jaren voor zijn dood 

verbonden was aan het bedrijf en pas in 1954 de fakkel doorgaf aan Fernand Baudin.4 

Ongeveer een kwart van de in de catalogus beschreven ontwerpen betreffen 

opdrachten voor Etablissements Plantin.5 Een belangrijke vroege opdracht is een reeks 

                                                 
1 Etablissements Plantin wordt als referentie opgegeven in een reclamefolder van Studio Novio 
die kan gedateerd worden tussen 1926 en 1932 (A/001/006). Léonards oudst gedateerde 
ontwerp voor de �rma is een vouwblad van 1928 dat reclame maakte voor de machine ‘Platine’ 
(A/013/009/001). 

2 Lettergieterij Amsterdam was in 1851 opgericht door N. Tetterode in Rotterdam en verhuisde 
in 1857 naar Amsterdam. M. H. (jr) Groenendaal, Drukletters, hun ontstaan en hun gebruik, 
Stam, Amsterdam: 1950 [derde druk], p. 74. De �rma bezat �lialen in Jakarta (Indonesië), New 
York en Parijs (Société Garamont). Lane en Lommen, Dutch typefounder’s specimens, p. 33. 
Etablissement Plantin werd opgericht in september 1911 en was gevestigd in de Jerichostraat, de 
huidige Antoon Dansaertstraat in Brussel. Een korte geschiedenis van Etablissements Plantin is 
te vinden op de website van de �rma: www.plantin.be/ned/bedrijf.aspx (laatst geraadpleegd op 
6 januari 2009). Vanaf 1970 werd Etablissements Plantin een zelfstandig zusterbedrijf van 
Lettergieterij Amsterdam. Gianotten, ‘Fernand Baudin, 1918-2005’, p. 244. 

3 Gerrit Willem Ovink en Dick Elffers (typogra�e), Honderd jaren lettergieterij in Amsterdam, 
Lettergieterij Amsterdam, Amsterdam: 1951, p. 51. 

4 In zekere zin trad Fernand Baudin in de voetsporen van Jos Léonard aangezien hij van 1954 tot 
1967 in dienst was bij Etablissements Plantin en hij in 1967 gra�sch adviseur werd bij het 
weekblad Ons Volk. Cockx-Indestege, Colin en Baudin, Fernand Baudin. Typograaf. 
Bibliogra�e van zijn geschriften. Inventaris van het typogra�sch oeuvre, p. 44; Gianotten, 
‘Fernand Baudin, 1918-2005’, p. 244. 
De naam van het weekblad Ons Volk Ontwaakt [1911]–[1932] werd in 1933 veranderd in Ons 
Volk [1933]–[1983]. 

5 Van de 12123 beschreven ontwerpen in de catalogus (A: losbladig drukwerk en brochures) zijn 
er 302 gemaakt in opdracht voor Etablissements Plantin. Bij het opstellen van de catalogus werd 
een opdeling gemaakt tussen A/013/001: algemene reclame voor Etablissements Plantin en 
Studio Plantin; A/013/002: reclamedrukwerk voor de automatische regelzetmachine ‘Intertype’; 
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postkaarten–‘De drukkersvriend’ genoemd–die wekelijks naar alle geabonneerde 

drukkers werd gestuurd.6 Léonard ontwierp deze aan een hoog tempo, vandaar dat er 

maar liefst negenenzeventig wekelijkse kaarten van ‘De drukkersvriend’ bewaard 

bleven in de archieven in Antwerpen en Namen.7 In 1929 vond Léonard blijkbaar dat de 

reeks representatief was voor zijn gra�sche productie want hij zond een kaart naar 

Douglas McMurtrie in Amerika (�guur 4.1).8  

  
 
�guur 4.1 Postkaart uit de reeks ‘De drukkersvriend’, voor 1929, 150 × 100 (A/013/006/017) 
Gepubliceerd in: D. C. McMurtrie en E. G. Gress, Modern typography & layout, 1929, p. 159. 
�guur 4.2 Postkaart uit de reeks ‘De drukkersvriend’, voor 1929, 150 × 105 (A/013/006/001). 

De reeks postkaarten had een dubbele functie. Enerzijds maakte ze reclame voor 

nieuwe producten (lettertypes en machines voor de drukkerij zoals automatische 

zetmachines, degelpersen, rotatiepersen, proefdrukpersen, inlegapparaten, enzovoort). 

Anderzijds had de reeks ook een educatieve functie. Ze wilde de drukkers niet alleen op 

de hoogte brengen van de nieuwe technische mogelijkheden en moderne 

                                                                                                                                               
A/013/003: reclame voor de automatische tweetoeren drukpers ‘Babock Optimus’; A/013/004: 
het inlegapparaat ‘Universal’; A/013/005: reclamedrukwerk voor de afdeling ‘rollengieterij’; 
A/013/006: reclame voor de degelpers ‘Automat’; A/013/007: reclame voor de proefdrukpers 
‘Rapid’; A/013/008: reclame voor ‘Miraman’; A/013/009: reclame voor de automatische pedaal 
‘Platine’; A/013/010: het inlegapparaat ‘Poly’; A/013/011: ‘Kelly’; A/013/012: ‘Bobst’; 
A/013/013: letterproeven en voorbeelddrukwerk bij de introductie van nieuwe lettertypes; 
A/014: ‘Rotatives Vomag’. 

6 Er werd ook een exemplaar gestuurd naar Lettergieterij Amsterdam. Universiteitsbibliotheek 
Amsterdam, Bijzondere Collecties: collectie Tetterode. 

7 Wekelijkse kaarten van de reeks ‘De drukkersvriend’ beschreven in de catalogus: van 
A/013/002/002 tot A/013/002/015; van A/013/003/002 tot A/013/003/012; A/013/003/019; 
van A/013/004/001 tot A/013/004/013; van A/013/005/001 tot A/013/005/013; van 
A/013/006/001 tot A/013/006/018 en van A/013/010/001 tot A/013/010/009. 

8 McMurtrie, Modern typography & layout, p. 159.  
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drukkersvaardigheden maar ze dienden ook als voorbeelden van een eigentijdse 

vormgeving.  

De teksten hadden vaak een belerende en berispende toon. De wekelijkse kaart van 

�guur 4.2 bijvoorbeeld wilde het drukkerspubliek nieuwe attitudes bijbrengen en 

aansporen om over te schakelen op automatische drukpersen. Dit werd gedaan aan de 

hand van een spreekwoord: ‘Als ’t getij verloopt verzet men de bakens’. Het spreekt 

voor zich dat deze zogenaamde pedagogische opzet hoofdzakelijk commercieel 

gemotiveerd was. 

 
 
�guur 4.3 Postkaart uit de reeks ‘De drukkersvriend’, voor 1929, 151 × 101 (A/013/002/014). 

Niet zelden verwijst een postkaart naar Amerika of Groot-Brittannië. De tekst op de 

postkaart in �guur 4.3 windt er geen doekjes om: het lichtend voorbeeld voor de 

Belgische drukker is de Amerikaanse of de Engelse drukker. Zij waren inderdaad 

autoriteiten op het vlak van moderne druktechniek. In Amerika werd al op het einde 

van de negentiende eeuw de eerste automatische zetmachine geïntroduceerd en de 

Amerikaanse drukkers schakelden als eersten over van handzetten naar mechanische 

zetsystemen. Lettergieterij Amsterdam volgde (met enige tegenzin) deze trend, en in 

1914 ging de afdeling van de machineverkoop van Lettergieterij Amsterdam in zee met 

het Amerikaanse bedrijf International Typesetting Company.9 Sindsdien verdeelden 

Lettergieterij Amsterdam en haar �lialen de automatische regelzetmachine ‘Intertype’, 

                                                 
9 Door de komst van de zetmachines verdwenen veel kleine lettergieterijen. Slechts enkele 
konden stand houden door te investeren in dure machines of door een akkoord te sluiten met 
een Amerikaans bedrijf, zoals Lettergieterij Amsterdam deed. Mathieu Lommen, ‘A history of 
Lettergieterij ‘Amsterdam’ voorheen Tetterode (Typefoundry Amsterdam) 1851–1988’, in: 
Quaerendo, a quarterly journal from the Low Countries devoted to manuscripts and printed 
book, 26 (1996), p. 111-143; Lane en Lommen, Dutch typefounder’s specimens, p. 13 en 29. 
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een zetmachine die nagenoeg identiek was aan Linotype, de eerste zetmachine uit de 

geschiedenis.10 

Met de wekelijkse kaarten richtte de �rma Plantin zich niet alleen via de tekst tot 

haar klanten, maar ook via het gra�sch ontwerp van de kaarten zelf. De reeks was 

nadrukkelijk bedoeld als voorbeelddrukwerk om de klanten ook esthetisch op te 

voeden. Jos Léonard liet de drukkers kennis maken met de moderne stijl die al enkele 

jaren geleden was geïntroduceerd waarmee de doorsnee drukker in België nog niet 

vertrouwd was. Het is daarom belangrijk stil te blijven staan bij de stijl die Léonard 

hanteerde voor deze opdracht. 

      
 
�guur 4.4 Postkaart uit de reeks ‘De drukkersvriend’, voor 1929, 100 × 149 
(A/013/010/004). 
�guur 4.5 Postkaart uit de reeks ‘De drukkersvriend’, voor 1929, 100 × 152 
(A/013/004/006). 

De reeks postkaarten wekt een vrij homogene indruk. Er moet zelfs een zekere 

routine in de opdracht zijn geslopen want doorgaans hield Léonard zich aan een 

eenvoudige ontwerpstrategie met enkele vaste ingrediënten. Zo valt meteen op dat Jos 

Léonard voor deze reeks courant met foto’s werkte. De moderne inlegapparaten 

‘Universal’ of ‘Poly’ bijvoorbeeld werden bijna zonder uitzondering met een strikt 

zakelijke foto afgebeeld en de ouderwetse lijntekening werd slechts heel uitzonderlijk 

toegepast (�guur 4.4). De aard van het reclameonderwerp zelf, namelijk machines, 

leidden als vanzelf tot een zekere nuchterheid. Tegelijk volgde Léonard daarbij 

                                                 
10 Intertype werd ontworpen door Ottmar Mergenthaler en in 1886 op de markt gebracht. De 
machine werd bediend door een man aan het klavier. Elke aanslag plaatste een matrijs op een 
lijn (line) tot een ganse regel gezet was en die dan in een stuk werd gegoten. De machine 
verenigde dus het zetten en het gieten. David Jury, Letterpress. The allure of the handmade, 
RotoVision, Mies: 2004, p. 51. 
De geschiedenis van het automatisch zetten in België wordt geschetst in: Antoine Seyl, La 
composition mécanique. Histoire. Evolution, Impr. scienti�que et littéraire, Brussel: 1926. 
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overduidelijk de internationale trend die in de literatuur wordt aangeduid met de term 

‘typo-foto’ (zie verder 4.5).  

Deze en nog andere ontwerpstrategieën wortelden in het modernisme. Zo wist hij in 

verschillende postkaarten de typische Bauhaus-esthetiek op te roepen door het gebruik 

van allerlei typogra�sche balkjes, vierkanten of cirkels. In combinatie met de 

schreefloze Nobel en een foto leverde dit een schoolvoorbeeld op van een modern 

gra�sch ontwerp. De combinatiemogelijkheden met deze ingrediënten zijn legio. In 

�guur 4.5 bijvoorbeeld, werd een foto van de machine ‘Universal’ gecombineerd met 

twee rode typogra�sche stroken en een dominant zwart vierkant dat dienst deed als 

blikvanger. 

Ondertussen was het gebruikelijk geworden om dit soort geometrische typogra�sche 

vormen in te schakelen als blikvanger. Het drukkersbedrijf, dat aanvankelijk niet op 

deze vraag was voorzien,11 antwoordde op deze mode door het aanbod van dit soort 

extra typogra�sch materiaal uit te breiden, zowel in aantal als in grootte. Wat in het 

midden van de jaren twintig nog gold als de formele uitdrukking van een radicale 

modernistische ontwerp�loso�e en een marginaal verschijnsel was, werd opgepikt door 

de gra�sche industrie en evolueerde naar een commerciële en ingeburgerde 

ontwerpstijl. 

Een vergelijking tussen twee letterproeven van Etablissements Plantin legt deze 

ontwikkeling bloot. In een letterproef van 1924 werden naast talloze klassieke 

drukkersornamenten ook vierkanten, cirkeltjes en ‘�lets en cuivre’ te koop aangeboden 

in bescheiden corpsgroottes.12 In het begeleidende drukvoorbeeld was te zien hoe deze 

geometrische ornamenten in de tekstlijnen zelf werden ingepast of als pareltjes aan 

elkaar werden geregen om een elegant kadertje te vormen. Ook de grootste exemplaren 

(corps 24) werden gepresenteerd als ‘encadrements pour annonces’.13  

Een vijftal jaar later bood de lettergieterij hetzelfde materiaal aan, maar in een veel 

groter assortiment. In een losbladig letterproefsupplement van omstreeks 1930 werden 

maar liefst honderd vierentwintig vierkanten, cirkels, halve cirkels, kwartcirkels en 

driehoeken gepresenteerd in een corpsgrootte die opliep tot 84 (�guur 4.6, rechts).14 

                                                 
11 Zie hoofdstuk 2.6. 

12 Établissements ‘Plantin’. Fonderie de caractères, Brussel: 1924 (de lettertypes werden 
gegoten in letterlood en de typogra�sche lijnen en balken bestonden doorgaans uit koper. 
Etablissements beschikte over een eigen ‘koperen-lijnen-fabriek’. Letterproef. Lettergieterij 
Établissements ‘Plantin’, Brussel: 1926). 

13 Établissements ‘Plantin’. Fonderie de caractères, Brussel: 1924, p. 149. 

14 Hetzelfde aanbod komt voor in een gebonden letterproef van Etablissements Plantin van 1935. 
Spécimen de caractères ‘Plantin’. Supplément au catalogue général, Brussel: 1935, p. 100-103. 
Omstreeks 1930 bood ook de Brusselse letteruitgeverij Vanderborght (vertegenwoordiger in 
België van de Letteruitgeverij Stempel in Frankfurt) geometrische ornamenten aan van corps 6 
tot 96 die ‘vignettes publicitaires’ werden genoemd. Spécimen. Vanderborght. Fonderie de 
Caractères, Brussel: ca. 1930, p. 232-235. 
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Etablissements Plantin noemde deze vormen ‘blikvangers’ of ‘vignettes attrape-l’oeil’. 

Jos Léonard gebruikte ze doorgaans als vrijstaande elementen in de compositie (�guur 

4.5). Maar Etablissements Plantin had nog een ruimer toepassingsveld voor ogen. Het 

letterproefsupplement, opnieuw een ontwerp van Jos Léonard, toonde hoe de drukkers 

ook allerlei �guurtjes en taferelen met deze bouwstenen konden maken (�guur 4.6, 

links). Jos Léonard deed het de drukkers voor en knutselde er op los. Hij speelde met 

de blikvangers als waren het blokken uit een bouwdoos of puzzelstukken van een 

Chinese tangram. 

 
�guur 4.6 Voorbeelddrukwerk Etablissements Plantin [Blikvangers], na 1930, 
dichtgevouwen: 162 × 740 (A/013/001/073). 

In Duitsland bestond deze praktijk al langer. Samen met de uitgave van het 

lettertype Futura bracht de letteruitgeverij Bauer ook allerlei geometrische ornamenten 

uit, zonder Paul Renner hierbij te betrekken. De geometrische vormen die Jan 

Tschichold in 1925 nog als onderdeel zag van de ‘Elementare Typographie’, stemden 

niet overeen met wat Renner verstond onder de ‘onderliggende geometrische basis’ van 

gra�sch ontwerp.15 Hij beschouwde de zogenaamde ‘Futura Schmuck’ als een 

commerciële uitbuiting van de populariteit van de Nieuwe Typogra�e.  

Toch gingen heel wat ontwerpers er uitbundig mee aan de slag. In België had 

Francine Lepage–een studente van Joris Minne (1897–1988) aan het Hoger Instituut 

voor Sierkunsten van ter Kameren–zich laten opmerken door een boek speelkaarten 

volledig te ontwerpen aan de hand van Futura-ornamenten.16 Henry Van de Velde, die 

blijkbaar net zo min als Joris Minne op de hoogte was van de afkerige houding van Paul 

Renner tegenover de ‘Futura Schmuck’, stimuleerde zijn studenten om er mee te 

ontwerpen. Hij feliciteerde Hélène Denis-Bohy met haar uit Futura-ornamenten 

                                                 
15 Tschichold (ed.), ‘Sonderheft Elementare Typographie’; Burke, Paul Renner. The Art of 
Typography, p. 74. 

16 Roger Avermaete, ‘Cartes à jouer’, in: Le Livre et L’ Estampe, 1 (1934), nr. 1, p. 17-18.  
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samengestelde kever voor Le Scarabée d'or van Edgar Allan Poe.17 Ook McMurtrie zag 

er geen graten in en vond dit soort ‘specimen of pictorial composition’ bijzonder geestig 

en ‘priceless’.18 

In de loop van de jaren dertig kwam echter steeds meer kritiek op dit soort 

knutselwerkjes, misschien niet zozeer in België maar wel bij de noorderburen. In 1940 

schreef de Nederlandse typograaf Blankenstein hierover: ‘Het publiek vraagt geen 

typogra�sche kunststukken. Het interesseert hem niet of de zetter hoofdbrekens had, of 

hij op zijn handen lopend het smoutje zette, of dat hij door het bouwen met 

ornamentjes, clichégebruik vermeed. Het publiek vraagt naar een eenvoudig en goed 

product. Laat de zetter dus gewoon doen, van zijn werk geen spielerei maken’.19 Steven 

Heller en Louise Fili beweren zelfs ronduit dat het gebruik van deze blikvangers het 

gevolg was van een algemene ‘bloedarmoede’ in het midden van de jaren dertig.20  

Jos Léonard maakte zich slechts heel uitzonderlijk ‘schuldig’ aan deze discutabele 

praktijk. Doorgaans gebruikte hij de blikvangers zoals ze oorspronkelijk waren bedoeld. 

Uit een grondige analyse van de volledige reeks van ‘De drukkersvriend’ blijkt zelfs dat 

Jos Léonard in de meeste gevallen niet met het loden materiaal uit de zetkast werkte, 

maar wel met lijnclichés. Met lijntekeningen riep hij het beeld op van zuiver 

typogra�sche composities. Deze werkmethode kon gereconstrueerd worden dankzij de 

vele schetsen, ontwerptekeningen en maquettes die bewaard worden in het fonds 

Godenne in Namen. Met plakkaatverf werden de egale kleurvlakken aangebracht. In 

�guur 4.7 is te zien hoe de paarse banden van de postkaart niet met ‘koperen lijnen’ 

werden samengesteld, maar met een lijncliché tot stand werden gebracht.21  

Léonard was dus nog in de ban van de typische esthetiek van het zuiver typogra�sch 

ontwerpen, maar net zo goed verving hij het zetmateriaal door een lijncliché. Beide 

werkwijzen waren dus volgens hem volstrekt inwisselbaar, wat erop wijst dat het  

hem uitsluitend om de stijl te doen was en niet om het principe van de ‘economie van 

de middelen’. Deze achterliggende modernistische gedachte was niet (of niet meer) 

aan de orde.  

                                                 
17 Edgar Allan Poe, Le Scarabée d’or, ISAD, Brussel: 1929. Op de tentoonstelling Van de Velde, 
La Cambre et le livre werd een drukproef gepresenteerd met daarop de felicitaties van haar 
leermeester Henry Van de Velde. Régine Carpentier, Eric Hennaut, Fabrice Van de Kerckhove 
en Anne Van Loo, Van de Velde, La Cambre et le livre, tent. cat., Éditions ENSAV (l’ École 
nationale supérieure des arts visuels de La Cambre) / Fonds Henry van de Velde, Brussel: 2007. 

18 McMurtrie, Modern typography & layout, p. 173-184. 

19 A. H. G. Blankenstein, Zetkunst, Nieuw Leven, Den Haag: 1940, p. 66-67. 

20 Steven Heller en Louise Fili, Deco type, stylish alphabets of the ‘20s and ‘30s, Chronicle 
books, San Francisco (Calif.): 1997, p. 13. 

21 Het paarse vlak werd vervolgens overgezet in een zwarte pentekening (steeds op ware grootte) 
waarmee het lijncliché werd gemaakt. Verschillende van deze pentekeningen zijn bewaard in het 
fonds Godenne in Namen maar werden niet opgenomen in de catalogus. 
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�guur 4.7 Postkaart uit de reeks ‘De drukkersvriend’ (A/013/003/005): maquette, voor 1929, 
150 × 100, gouache. Namen, BUMP, doos 85. 

Ook bij deze ‘getekende’ ontwerpen herhaalde Jos Léonard steeds hetzelfde 

ontwerpschema. Doorgaans combineerde hij het zwart van de typogra�e met een 

enkele steunkleur en liet de kaarten van ‘De Drukkersvriend’ in niet meer dan twee 

drukgangen drukken. Léonard werkte ook steevast met aflopende verticale en 

horizontale balken of geometrische vlakken, die dienden als een soort onderliggende 

laag die de compositie van het geheel begeleidden en structureerden.22 In de meeste 

ontwerpen raken de zwarte en de gekleurde vlakken elkaar, wat de ontwerpen vrij 

zwaar maakt. In dat opzicht is de kaart die Léonard opstuurde naar McMurtrie 

inderdaad representatief voor de hele reeks (�guur 4.1).  

De opdracht voor ‘De drukkersvriend’ leidde kennelijk tot weinig variatie en 

experiment. Wellicht kreeg Jos Léonard, net als zijn opvolger Fernand Baudin slechts 

een beperkte vrijheid bij Plantin.23 Zo werd de letterkeuze, een cruciale stap in het 

gra�sch ontwerp, van bovenaf gedicteerd en er werd per de�nitie uitsluitend met 

lettertypes van het huis gewerkt. Bovendien valt het op dat er vooral recente 

letterontwerpen van de �rma werden gebruikt. Zo verving Jos Léonard systematisch 

het lettertype Das Antieke door diens opvolger Succès (1928), een gemoderniseerde en 

uitgebreide versie ervan.24 Léonard kreeg wellicht ook de opdracht om de Grotius 

                                                 
22 De huidige generatie gra�sch ontwerpers werkt nog steeds in verschillende lagen, zij het dan 
digitaal. Het gebruik van deze digitale lagen, die doorgaans ‘layers’ worden genoemd, stamt uit 
de tijd dat gra�sch ontwerp een louter mechanische aangelegenheid was. Ellen Lupton en 
Jennifer C. Phillips, Graphic design. The New Basics, Princeton Architectural Press, New York: 
2008, p. 27. 

23 Henk Gianotten omschreef de werksituatie van Fernand Baudin bij Etablissements Plantin als 
‘constrained by rules imposed from above’. Gianotten, ‘Fernand Baudin, 1918-2005’, p. 244. 

24 Het lettertype Succès werd uitgegeven door Lettergieterij Amsterdam onder leiding van 
Sjoerd De Roos. Lane en Lommen, Dutch typefounder’s specimens, cat. nrs. 1152-1157.  
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(1925) te promoten en zoveel mogelijk te gebruiken in de plaats van de Hollandse 

Mediaeval.25 Beide lettertypes waren immers sterk aan elkaar verwant, maar Grotius 

genoot nog niet dezelfde bekendheid en moest dus ‘in de markt geplaatst’ worden.26  

4.2 Studio Plantin en de opvoeding van drukkers door reclame 

In september 1932 werd de samenwerking van Jos Léonard met Etablissements Plantin 

als het ware verzilverd in een vaste functie.27 De directeur, de Nederlander Pierre Oly 

(1882–1972),28 had veel vertrouwen in Jos Léonard en stelde hem aan het hoofd van de 

pas opgerichte Studio Plantin, een intern gra�sch bureau dat verantwoordelijk was voor 

al het reclamedrukwerk dat het bedrijf verliet.29 Een voorgedrukte factuur, bewaard in 

                                                                                                                                               
Das Antieke wordt voor het eerst vermeld in 1920 in Typogra�sche mededelingen, het 
tijdschrift van Lettergieterij Amsterdam. De letter was afkomstig van Wagner & Schmidt. Lane 
en Lommen, Dutch typefounder’s specimens, cat. nr. 596. 

25 In 12 gevallen werd het lettertype Grotius aangetroffen in de postkaarten van ‘De 
drukkersvriend’, terwijl het lettertype Hollandse Mediaeval geen enkele keer werd gebruikt. 

26 Grotius is een ontwerp van Sjoerd De Roos en volgens Jan Middendorp de halfvette (of vette) 
versie van Hollandse Mediaeval (1912). Erasmus, ook een ontwerp van De Roos, kwam in 1916 
op de markt en is de magere versie van Hollandse Mediaeval. Jan Middendorp, Dutch Type, 010 
Publishers, Rotterdam: 2004, p. 44. Dick Dooijes daarentegen beschouwde de lettertypes 
Grotius en Erasmus als een zelfstandige ‘boekletterserie’ los van de Hollandse Mediaeval. De 
auteur meende zelfs dat Erasmus meer verwantschap had met Egmont (1934) dan met de 
Hollandse Mediaeval. Dick Dooijes, Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos, 
Bührmann-Ubbens, Zutphen: 1987, p. 11-13. 

27 Het is niet zo dat Studio Novio werd opgedoekt op het moment dat Jos Léonard van start ging 
met Studio Plantin. Twee nieuwjaarskaarten van Studio Novio (van 1936 en 1937) in de 
catalogus getuigen hiervan (resp. A/001/038 en A/001/039). In 1937 verzorgde het duo ook nog 
de uitgave van: Jan Albert Goris en Georges Marlier, Journal de voyage dans les Pays-bas. 
Albert Dürer, Editions de la connaissance, Brussel: 1937 (B/1937/Goris). Léonard en Godenne 
onderhielden ook nog lang een vriendschapsband. Zo heeft Willy Godenne het in zijn dagboeken 
onder andere over een uitstapje naar Utrecht met Jos Léonard en hun echtgenotes waar ze op 
zaterdag 3 november 1934 een tentoonstelling bezochten. Mechelen, Stadsarchief, Varia, V 810: 
Dagboeken Willy Godenne, dl II, p. 14. 

28 In de literatuur konden weinig concrete gegevens gevonden worden over Pierre Oly. Uit 
briefonderzoek bewaard in het fonds Godenne blijkt dat hij in 1962 in Sint-Lambrechts-Woluwe 
woonde (Lambeaulaan 84). Namen, BUMP, fonds Godenne, doos 573-574: brief van 21 oktober 
1962 van Pierre Oly aan Willy Godenne. Uit het bevolkingsregister van Sint-Lambrechts-
Woluwe blijkt dat Pierre Jean Guillaume Oly (Pieter Johannes Willem Olij) geboren werd te 
Amsterdam op 18 november 1882 en overleed in Ukkel op 10 juli 1972.  

29 Antwerpen, Letterenhuis, L4303: Edward Léonard, Jozef, Gustaaf, Maria Léonard [biogra�e 
van Jos Léonard], s. d., p. 4. 
In het Antwerpse Letterenhuis wordt een gedrukte brief bewaard van Etablissements Plantin die 
deze informatie bevestigt: ‘Jos Léonard (Studio Novio), 103, Broustinlaan, Brussel, heeft de eer 
Ued. te berichten dat hij op 1 sept. 1932 de leiding neemt van Studio Plantin, 70, Ant. 
Dansaertstraat Brussel. Hij hoopt dat UEd. zooals voorheen, hem Uw geëerde orders zult willen 
toevertrouwen’. Hieruit blijkt dus duidelijk dat Jos Léonard aanvankelijk als freelancer werkte 
voor Etablissements Plantin onder de naam ‘Studio Novio’. Antwerpen, Letterenhuis, L4303/D. 
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het archief van de universitaire bibliotheek in Namen, leert dat Studio Plantin ook 

‘typogra�sche voorlichting aan drukkerijen en aanverwante gra�sche branches’ 

verstrekte en drukmodellen leverde op bestelling.30 Met de oprichting van Studio 

Plantin werkte Jos Léonard dus niet uitsluitend in dienst van Etablissements Plantin, 

maar ook voor tal van Belgische drukkers. 

 
 
�guur 4.8 Interieurzicht Studio Plantin. Detail uit: Brochure Etablissements Plantin 
(A/013/001/103) 
 

 
 
�guur 4.9 Aankondiging oprichting Studio Plantin, 1932, 299 × 221 (A/013/001/001). 

                                                 
30 In de clausules van Studio Plantin staat dat ‘het bureau zich niet belast met het 
vermenigvuldigen van zijn ontwerp en laat zijn afnemers volkomen dienaangaande vrij. Wel 
wordt desverlangd toezicht gehouden op en inlichtingen verstrekt voor de onberispelijke 
uitvoering in typogra�e en ander gra�sch procedé. Het recht tot reproductie is door verkoop van 
het ontwerp overgedragen. Nabootsing van onze ontwerpen zijn echter niet veroorloofd’ 
(A/013/001/046). 
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Léonards functie bij Studio Plantin bleef bovendien niet beperkt tot reclameontwerp 

alleen. De ruimte waarin de studio was ondergebracht, deed ook dienst als een soort 

polyvalente ruimte, bemeubeld met vitrinekasten waarin voorbeelddrukwerk 

permanent werd tentoongesteld. In een ongedateerde brochure van Etablissements 

Plantin verscheen een foto waarop een deel van de expositieruimte te zien is (�guur 

4.8). Uit het reclameblad dat de oprichting van Studio Plantin en de aanstelling van Jos 

Léonard aankondigde, blijkt dat klanten ter plaatse de vele letterproeven van het 

bedrijf konden raadplegen (�guur 4.9).  

 
 
�guur 4.10 Aankondiging [6 Séances cinématographiques avec �lms montrant les progrès 
réalisés dans les Arts Graphiques jusqu'à ce jour], 1931, 312 × 230 (A/013/001/030). 

Nog voor de oprichting van Studio Plantin stond Etablissements Plantin in 

drukkerskringen bekend om zijn organisatie van presentaties en demonstraties. Af en 

toe werd hierover verslag uitgebracht in het Brusselse vaktijdschrift La Chronique 

Graphique. Zo berichtte het tijdschrift in 1931 over de vertoning van de �lm ‘Les Arts 

Graphiques’ in de tentoonstellingsruimte van Etablissements Plantin.31 Jos Léonard 

ontwierp de aankondiging (�guur 4.10). Volgens de (anonieme) journalist was er een 

grote opkomst voor deze �lmvoorstelling in zes episodes en reageerde het publiek erg 

enthousiast. In eerste instantie hadden de voorstellingen uiteraard opnieuw een puur 

commercieel doel, vandaar dat ze werden afgesloten met een demonstratie van 

                                                 
31 ‘Les séances cinématographiques des Etablissements Plantin’, in: La Chronique Graphique, 6 
(1931), nr. 24, p. 1050. 
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verschillende types drukpersen. Men mag aannemen dat de traditie om presentaties en 

lezingen te geven, werd verder gezet op het moment dat Studio Plantin in het leven 

werd geroepen. Het is bijgevolg best mogelijk dat ook de programmering en de 

organisatie van dit soort tentoonstellingen en presentaties tot het takenpakket 

behoorde van Jos Léonard. Studio Plantin kwam met andere woorden niet uit de lucht 

vallen, maar kon ingepast worden in de reeds bestaande structuur van het bedrijf. 

De uitgekiende verkoopsstrategie van Etablissements Plantin verraadde de 

Nederlandse herkomst. Naar model van Lettergieterij Amsterdam werd reclame  

steeds gekoppeld aan voorlichting. Ook de formule om te werken met een vaste 

ontwerper, een soort artistiek verantwoordelijke, was geen vondst van Etablissements 

Plantin. Al in 1907 nam het moederbedrijf de 28-jarige Sjoerd Hendrik de Roos in  

vaste dienst als artistiek medewerker, een functie die nieuw was voor de �rma en voor 

vrijwel alle buitenlandse gieterijen op dat ogenblik.32 Geen slechte keuze, zo bleek al 

snel want dankzij de Hollandse Mediaeval van De Roos had het bedrijf de primeur van 

de eerste Nederlandse boekletter sinds J. M. Fleischman de laatste Nederlandse romein 

sneed in 1761.  

Hoewel Jos Léonard nooit een eigen lettertype ontwierp en hij zich ook nooit heeft 

toegelegd op het schrijven van artikelen voor de vakpers, was zijn functie bij Plantin in 

Brussel vergelijkbaar met die van De Roos bij L. A. in Amsterdam. Beiden waren 

immers belast met de opdracht om nieuwe lettertypes te promoten en drukmodellen  

te leveren.  

Het (drukkers)publiek dat Jos Léonard bereikte moet vrij groot geweest zijn 

aangezien Etablissements Plantin bijzonder veel klanten had, zo beweerde althans 

Fernand Baudin.33 De houding van Etablissements Plantin tegenover deze klanten was 

dubbel. De �rma wilde tot op zekere hoogte wel tegemoet komen aan de verlangens van 

de drukkers en ze hield ook rekening met de smaak van de klant, maar tegelijk 

beschouwde ze zichzelf vooral als een autoriteit in het vakdomein. Bepaalde (vaak 

ouderwetse) eisen van de drukkers legde Etablissements Plantin gewoon naast zich 

neer om nieuwe formules en ontwerpschema’s in de plaats te stellen.  

Deze houding is ook terug te vinden bij de redactie van het Brusselse vaktijdschrift 

La Chronique Graphique.34 In dit tijdschrift worden de abonnees, doorgaans drukkers, 

opgeroepen om op hun beurt de smaak van het publiek te vormen en bij te sturen. Net 

zoals het de taak was van de letteruitgeverij om de drukkers op te voeden, zo was het de 

                                                 
32 Sjaak Hubregtse en Jan P. Boterman, Sjoerd Hendrik de Roos. Typogra�sche geschriften 
(1907–1920), [Rietveld-project, 56], SDU / Gerrit Rietveld Academie / Frederik Muller 
Akademie, Den Haag / Amsterdam: 1989, p. 34. 

33 Baudin, ‘België 1920–1980’, p. 84.  

34 Het tijdschrift La Chronique Graphique. Revue mensuelle internationale des arts et 
industries du livre et des braches connexes werd opgericht in 1925. 
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taak van de drukkers om het publiek een modern smaakgevoel bij te brengen. Stichter 

en hoofdredacteur Antoine Seyl was er van overtuigd dat de drukker wel rekening 

moest houden met de wensen van de klant, maar tegelijk was hij van mening dat deze 

wensen zelden gestoeld waren op een degelijk en onderbouwd smaakoordeel. Hij 

schreef: ‘Quant à l’imprimeur sérieux, sa publicité doit consister surtout à éduquer la 

clientèle, à augmenter la demande d’imprimés en faisant connaître par une réclame et 

des exemples judicieux, au public qui souvent les ignore, les ressources nouvelles des 

techniques graphiques modernes, et en l’amenant à substituer l’emploi d’imprimés 

artistiques ou rationnellement conçus, au vieux modèles légués par une routine 

administrative ancestrale’.35  

In principe was Antoine Seyl dezelfde mening toegedaan als Edward Léonard in zijn 

artikelenreeks over drukkunst in 1917 (deel I, hoofdstuk 1.4). Beiden spraken over 

verouderde en anachronistische modellen uit het verleden die dringend moesten 

vervangen worden door modern en smaakvol drukwerk. Het verschil tussen beide 

auteurs is dat Antoine Seyl dit niet als een opgave van de kunstenaar zag, maar wel van 

de drukker. Etablissements Plantin wilde dan weer deze drukker ‘heropvoeden’ door 

een kunstenaar als Léonard in te schakelen. 

4.3 Een internationale moderne eenheidsstijl  

De invloed van Lettergieterij Amsterdam op het reclamebeleid van Etablissements 

Plantin was groot. Toch mag men er niet zomaar van uitgaan dat Jos Léonard zijn 

ontwerpstijl ook volledig afstemde op het Nederlandse moederbedrijf of zijn 

persoonlijke stijl helemaal achterwege liet wanneer hij voor Studio Plantin werkte. Het 

is interessant om na te gaan hoeveel ‘Studio Novio’ er nog zat in de ontwerpen die 

Léonard maakte met Studio Plantin. 

Een eerste ontwerp dat al ter sprake kwam, is de folder die de oprichting van de 

nieuwe studio aankondigde (�guur 4.9). Men kan opnieuw aannemen dat de 

letterkeuze werd opgelegd aangezien het lettertype Atlas in 1932 een echte primeur 

was.36 Dit buiten beschouwing gelaten, is dit ontwerp ontegensprekelijk van de hand 

van Jos Léonard. Vergelijkt men het met het af�che voor de Studio Novio 

tentoonstelling van 1928, dan vallen de overeenkomsten meteen op (�guur 2.5). In 

                                                 
35 Antoine Seyl, ‘La publicité de l’imprimeur’, in: La Chronique Graphique, 7 (1931), nr. 26, 
p. 1133. 

36 Atlas was geen origineel ontwerp van Sjoerd de Roos, maar de Amsterdamse versie van de 
Welt Antiqua van de Duitse ontwerper Hans Wagner. De aanpassing die de Roos deed voor deze 
letter beperkt zich tot het aanpassen van de top van de A-kapitaal. Dooijes, Over de 
drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos, p. 7 en 27. 
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beide ontwerpen werden twee vierkante reproducties diagonaal tegenover elkaar 

geplaatst en gecombineerd met een horizontaal tekstblok centraal in het blad.  

De artistieke vrijheid van Jos Léonard mag dan nog enigszins aan banden gelegd 

zijn, zeker op het gebied van de typogra�e, toch kreeg hij blijkbaar voldoende marge om 

zijn persoonlijk stempel te drukken. Het is verleidelijk te veronderstellen dat Jos 

Léonard modellen kreeg aangereikt vanuit Nederland en dat hij stilaan een soort 

epigoon werd van de Nederlandse gra�sch ontwerpers, maar vergelijkend onderzoek 

van promotiedrukwerk van Lettergieterij Amsterdam en Etablissements Plantin 

spreekt dit tegen.37 Uiteraard slopen heel wat Nederlandse karakteristieken in de 

gra�sche ontwerpen van Jos Léonard (zie 4.5). Niet zo verwonderlijk voor iemand die 

zich als beeldend kunstenaar in het verleden al vaak op de Nederlandse avant-garde 

had gericht (zie deel I).  

Toch blijkt dat Jos Léonard niet uitsluitend op Nederland georiënteerd was, maar 

bijvoorbeeld ook naar Frankrijk keek of Groot-Brittannië. Voor sommige ontwerpen 

lijkt hij stijl�guren uit verschillende buitenlandse publicaties te hebben gecombineerd. 

Soms kopieerde Léonard alleen een in het oogspringend detail, waardoor het resultaat 

vaak een oppervlakkige indruk nalaat. Zo is het oog dat hij aanbracht in een 

promotiefolder van Studio Plantin (�guur 4.11) een flauw afkooksel van het krachtige 

en bijna surrealistische ontwerp van een bladzijde uit Alfred Tolmers Mise en Page, The 

Theory and Practice of Lay-Out.38 De stralen lijken dan weer gehaald bij de layout van 

Alexey Brodovitsch voor het artikel ‘Graphisme’ van Pierre Mac Orlan in Arts et 

Métiers Graphiques (�guur 4.12).39 De genoemde inspiratiebronnen zijn niet de 

minste. Zowel de publicatie van Tolmer als het maandschrift van de Franse 

letteruitgeverij Deberny & Peignot waren toonaangevend in Europa en Amerika.40  

In de late jaren twintig was een moderne ontwerpstijl ontstaan die 

gemeenschappelijke kenmerken vertoonde over de landsgrenzen heen. In de 

Engelstalige literatuur wordt deze stijl aangeduid met ‘commercial modern’, 

‘commercial printing’ of ‘International Style’.41 Christopher Wilk–die in de inleiding 

                                                 
37 Het promotiedrukwerk van Lettergieterij Amsterdam wordt bewaard in de collectie Tetterode 
(Bijzondere collecties) van de universitaire bibliotheek van Amsterdam. Dit werd vergeleken 
met de ontwerpen van Jos Léonard in opdracht van Etablissements Plantin (in de catalogus 
gegroepeerd onder A/013).  

38 Alfred Tolmer, Mise en Page, The Theory and Practice of Lay-Out, The Studio, Londen: 
1931, z.p. 

39 Het artikel was als supplement toegevoegd aan het elfde nummer van Arts et Métiers 
Graphiques. Pierre Mac Orlan, ‘Graphisme’, in: Arts et Métiers Graphiques, (1929), nr. 11.  
Het is heel waarschijnlijk dat Jos Léonard dit ontwerp kende aangezien werk van hem en Willy 
Godenne erin werden afgebeeld. Sabbe, ‘La typographie en Belgique’, p. 673-678. 

40Remington en Bodenstedt, American Modernism. Graphic Design (1920 to 1960), p. 74-76. 

41 Steven Heller, Louise Fili en Dan Nadel, Stylepedia, a guide to graphic design mannerisms, 
quirks, and conceits, Chronicle books, San Francisco: 2006, p. 84-86; Jury, Letterpress. The 
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van de tentoonstellingscatalogus Modernism, designing a New World (2006) niet 

alleen een overzicht gaf van de geschiedenis van het gra�sch ontwerp, maar uitspraken 

deed over ‘design’ in het algemeen–schetst hoe het modernisme evolueerde naar een 

moderne stijl die nog steeds gebaseerd was op abstracte geometrie en gebruik maakte 

van industriële vormen en materialen, maar de oorspronkelijke sociale en politieke 

overtuigingen achterwege had gelaten. Deze moderne stijl–een derivaat van het 

modernisme–bleek goed in de markt te liggen en was internationaal en zelfs 

kosmopolitisch. 42  

 
 
�guur 4.11 Reclamefolder Etablissements Plantin [une industrie belge remarquable], na 
1932, dichtgevouwen: 277 × 217 (A/013/001/031). 

    
 
�guur 4.12 Links: Alfred Tolmer, Mise en Page, The Theory and Practice of Lay-Out: 
bladzijde uit het binnenwerk, 1931. 
Rechts: Alexey Brodovitsch, lay-out van het artikel ‘Graphisme’ van Pierre Mac Orlan 
[in: Arts et Métiers Graphiques, 1929], 310 × 245. 

                                                                                                                                               
allure of the handmade, p. 66-69; Paul Greenhalgh (ed.), Modernism in Design, Reaktion, 
Londen: 1990, p. 2-3. 

42 Wilk, Modernism (1914–1939), p. 14-15. 
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�guur 4.13 Links: Reclamekaart Eve, ongedateerd, 69 × 90 (A/182/001). Rechts: schema 
gepubliceerd in: Douglas C. McMurtrie, Modern typography & layout, 1929, p. 89. 
 

           
 
�guur 4.14 Links: Reclamekaart Spa Monopole, ongedateerd, dichtgevouwen: 111 × 276 
(A/157/001). Rechts: schema gepubliceerd in: Douglas C. McMurtrie, Modern typography & 
layout, 1929, p. 87. 
 

De ontwerpen van Jos Léonard uit de jaren dertig sloten aan bij deze internationale 

eenheidsstijl. Hij hield zich op de hoogte via tijdschriften en handboeken. Wellicht liet 

hij zich niet alleen inspireren door de gra�sche ontwerpen zelf, hij kwam ook in contact 

met allerlei handboeken waarin modellen en ontwerpschema’s werden aangeboden. Via 

Douglas McMurtries Modern typography & layout kreeg Léonard al in 1929 een aantal 

schema’s op een dienblaadje gepresenteerd. De gelijkenis tussen sommige ontwerpen 

van Léonard en de maquettes van McMurtrie is treffend (�guur 4.13 en 4.14), wat 

natuurlijk nog niet per se betekent dat er sprake was van een rechtstreekse 

beïnvloeding. Veel van de suggesties en oplossingen die McMurtrie naar voor schoof, 

zijn op hun beurt terug te vinden in boeken als Printing Design and Layout (1934) van 



4. Voorbeelddrukwerk voor Studio Plantin /  314 

 

 

Vincent Steer of Design with type van Carl Dair.43 Laatstgenoemd boek bevond zich in 

de vakbibliotheek van Jos Léonard en het is opvallend hoe deze publicatie van na de 

Tweede Wereldoorlog (1952) nog steeds schema’s en suggesties voor bladvullingen 

afbeeldde die nauwelijks afweken van de voorstellen die McMurtrie deed.  

Minder bekend is het vijfdelige Wie entwerfe ich Akzidenzen? (1930) van Willy 

Schumann, ook in het bezit van Jos Léonard.44 Vertaald naar vandaag zou de titel net 

zo goed ‘reclameontwerp voor dummies’ kunnen zijn. Interessant aan deze publicatie  

is de op het eerste gezicht vreemde vermenging van moderne en klassieke schema’s. 

Net zoals een ‘modernistische’ opmaak werd aangeboden als een mogelijke stijl 

waarmee kon gewerkt worden, kon de reclameontwerper kiezen voor een meer 

klassieke aanpak.45  

Dit soort stijlwisselingen komt veelvuldig voor in het oeuvre van Jos Léonard, vaak 

zelfs binnen eenzelfde ontwerp. Heel wat ontwerpen voor Etablissements Plantin 

mogen dan nog modern ogen door kleurgebruik of een bepaalde letterkeuze, de 

symmetrische opmaak geeft hen een onmiskenbaar klassieke uitstraling (�guur 4.10). 

Een greep uit de reeks naamkaarten voor vertegenwoordigers van Etablissements 

Plantin illustreert hoe willekeurig deze keuze was tussen een asymmetrisch en een 

symmetrisch ontwerp (�guur 4.15). Gemeten naar de normen van de Nieuwe 

Typogra�e betekende dit een wereld van verschil, maar in het begin van de jaren dertig 

waren het gewoon twee verschillende stijlen die naast elkaar bestonden en waaruit de 

klant kon kiezen. Zo was het ook opgenomen in de clausules van Studio Plantin, waarin 

letterlijk staat dat ‘het doel van de studio’ er in bestaat om ‘ontwerpen in den handel te 

brengen van schema’s in hoogst moderne en meer klassieke uitvoering’.46 De klant kon 

dus kiezen: ‘modern’ of ‘klassiek’. 

Deze eclectische stijl die zo typisch is voor Léonard en al dateerde van voor zijn 

samenwerking met Etablissements Plantin (hoofdstuk 2.7), leek in de loop van de jaren 

twintig en vroege jaren dertig op te gaan in een grotere internationale stijl. Zonder dat 

er breuken of grote evoluties merkbaar zijn in zijn oeuvre, werd Jos Léonard een 

typische vertegenwoordiger van het ‘commercial design’. 

                                                 
43 Vincent Steer, Printing Design and Layout, Virtue & Co., Londen: 1934. De publicatie werd 
besproken in: ‘Een interessant Boek’, in: De Reclame. Maandblad voor Reclame en Drukkunst, 
13 (1939), nr. 10, p. 3-4 
Carl Dair, Design with type, Pellegrini & Cudahy, New York: 1952. 

44 Willy Schumann, Wie entwerfe ich Akzidenzen?, 5 vols., Selbstverlag, Leipzig: 1930. 

45 Christopher Wilk schrijft dat omstreeks 1932 tijdschriften het modernisme voorstelden als 
‘one of a number of possible style choices’. Wilk, Modernism (1914–1939), p. 15. 

46 A/013/001/046. 
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�guur 4.15 Vier naamkaarten voor vertegenwoordigers van Etablissements Plantin, na 1933, 
(±) 75 × 115. Linksboven: M. R. Braye (A/013/001/087), rechtsboven: Julien Primo 
(A/013/001/080), linksonder: Jean Keulemans (A/013/001/89), rechtsonder: E. Moitroux 
(A/013/001/088).  

4.4 ‘Le travail de Jos Léonard ne tombe jamais dans l’exagération du soi-disant 

Style Moderne’ 

Toetst men het gra�sche oeuvre van Jos Léonard aan dat van pioniers van het modern 

gra�sch ontwerp zoals Jan Tschichold, Herbert Bayer of Piet Zwart, dan zou men 

kunnen besluiten dat Léonard weinig stijlzuiver of consequent was. Maar men kan het 

ook anders voorstellen. Jos Léonard wilde modern zijn zonder daarbij de traditie van 

de drukkunst compleet te verloochenen. De radicale afwijzing van het verleden uit het 

begin van zijn loopbaan (hoofdstuk 2.3) maakte al snel plaats voor ontzag en respect 

voor de traditie (hoofdstuk 4.7). Léonard ging op zoek naar een evenwicht en 

balanceerde steeds tussen twee tradities met uiteenlopende uitgangspunten. In �guur 

4.9 en 4.11 typeerde hij dan ook zijn werk als volgt: ‘Le travail de Jos Léonard, qui 

révèle un art consommé, ne tombe jamais dans l’exagération du soi-disant Style 

Moderne. Ses projets sont en outre toujours en harmonie avec la technique de la lettre 

d’imprimerie dans ses applications nouvelles.’ Met deze houding maakte hij zich geliefd 

in de gra�sche wereld uit het begin van de jaren dertig. Léonard vermeed 

overdrijvingen en dit werd positief onthaald bij de directie van Etablissements Plantin 

en wellicht ook bij het publiek.  

Het pro�el van Léonard kwam overeen met dat van ‘de nieuwe reclamekunstenaar’ 

zoals Wilbert Schreurs het omschreef: ‘De jaren twintig laten de opkomst zien van de 

reclamekunstenaar nieuwe stijl, voor wie niet langer de wetten van de hoge kunst, noch 

het verlangen naar eeuwigheid golden. Hij was in de eerste plaats technisch bekwaam 
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en dan pas artistiek, wist wat de grenzen van zijn werk waren en schaamde zich daar 

niet voor’.47  

De houding die Jos Léonard als ontwerper aannam, strookte met het beeld dat 

McMurtrie in 1929 schetste van de moderne beweging in het gra�sche ontwerp. Deze 

kende aanvankelijk veel excessen en absurditeiten, zei hij, maar intussen had die zich 

geïnstalleerd op een veel wijzere en gezondere basis.48 

In België riep de Antwerpse drukker G. Jos Buschmann de reclameontwerpers ook 

op om zich wat bescheidener op te stellen.49 In een breedsprakige column in 1934 in het 

tijdschrift Graphica blikte hij terug op een recent stuk geschiedenis van het 

drukkersvak. Hij merkte op hoe buitenstaanders een ‘nieuwe formule’ hadden 

geïntroduceerd in de drukkerswereld en hoe zij zich overmoedig en naïef aan een 

avontuur hadden gewaagd. Buschmann beschreef eigenlijk een pro�el dat 

overeenkwam met dat van Jos Léonard in de vroege jaren twintig. Hij sprak letterlijk 

over ‘publicitaires, dessinateurs, artistes, esthètes ou simplement dilettantes’. Maar hun 

rol was intussen uitgespeeld, vond hij, en de nieuwe mode in de drukkunst kon maar 

levensvatbaar zijn wanneer ze voortaan werd bedreven door drukkers en typografen 

‘digne de ce titre’.50 Buschmann liet er geen twijfel over bestaan: het gra�sch ontwerp 

was een taak van drukkers en typografen en niet van kunstenaars of andere 

buitenstaanders. Hij sloot daarom zijn tekst af met de Latijnse spreuk ‘ne sutor ultra 

crepidam’, ofwel: ‘schoenmaker blijf bij je leest’! 

4.5 Typo-foto-tekening: een alternatief voor typo-foto 

Naarmate de contacten met Etablissements Plantin intenser werden, kreeg de foto 

steeds meer een vaste plaats in het gra�sch ontwerp van Jos Léonard. In veel gevallen 

echter beperkte Léonard zich tot het afbeelden van het product of de machine binnen 

een rechthoekig venster in het ontwerp. De foto was er puur informatief en bood als 

beeldend middel weinig meerwaarde. Maar er zijn evenveel ontwerpen waarin Léonard 

wel getracht heeft om de foto op een interessante manier te integreren in het ontwerp. 

Dikwijls werd het beeld gevignetteerd of gedetoureerd, wat betekent dat de omgeving 

                                                 
47 Schreurs, De geschiedenis van de reclame in Nederland, p. 80. 

48 McMurtrie, Modern typography & layout, p. 18. 

49 Gustave Jos Buschmann nam samen met zijn broer Ernest-Henri in 1935 het drukkersbedrijf 
over van hun vader Gustave Buschmann. De drukkerij en uitgeverij J.-E. Buschmann te 
Antwerpen (1842–1967), tent. cat., p. 5. 

50 G. Jos Buschmann, Fantaisie et originalité, [Graphica, Édition de propagande de la 
Fédération patronale belge des industriels du livre et de l’Union belge des maîtres imprimeurs 
lithographes, numéro spécial], Fédération patronale belge des industriels du livre / Union belge 
des maîtres imprimeurs lithographes, Onkelinx (druk.), Brussel: 1934, z.p. 
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buiten de contour van het object werd weggelaten. Hierdoor wordt het beeld plastischer 

en indringender, een effect dat nog versterkt werd als het tegenover een egaal kleurvlak 

werd geplaatst, zoals in het reclameblad voor de proefdrukpers ‘Rapid’ (�guur 4.16).  

 
 
�guur 4.16 Reclameblad Etablissements Plantin, na 1933, 259 × 197 (A/013/007/002).  
 

 
 
�guur 4.17 Brochure Etablissements Plantin [Les avantages de nouvelle Intertype modèle F.], 
1932, 270 × 210 (A/013/002/027). 
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Deze manier van werken ontleende Léonard wellicht aan de Nederlanders Piet Zwart 

en Paul Schuitema (1897–1973).51 In de tweede helft van de jaren twintig werden hun 

ontwerpen gedomineerd door foto’s.52 In het spoor van de Russische constructivisten 

verleenden zij het fotogra�sche beeld een bijna wetenschappelijk statuut en naar het 

voorbeeld van László Moholy-Nagy en Jan Tschichold lieten ze foto’s en typogra�e 

geïntegreerd samengaan in hun gra�sche ontwerpen.53  

In de brochure voor de regelzetmachine ‘Intertype’ experimenteerde Léonard met 

verschillende karakteristieken van de typo-foto (�guur 4.17).54 Een pijl moet de blik van 

de lezer begeleiden en hem attent maken op een onderdeel van de machine dat 

afzonderlijk in een cirkel wordt getoond. Het ontwerp krijgt een zekere dynamiek 

doordat sommige tekstfragmenten diagonaal in beeld staan. Léonard heeft ook 

geprobeerd om het contrast tussen het lineaire van de typogra�e en de grijstonen van 

de foto tegen elkaar uit te spelen. Maar opnieuw toont Léonard zich als een gematigde 

ontwerper en zijn experimenten zijn niet echt verregaand of baanbrekend te noemen. 

Hoewel het ontwerp een vrij chaotische indruk wekt, valt bijvoorbeeld op dat letters en 

fotogra�sche beelden elkaar zelden overlappen. 

In een latere reclamefolder voor Etablissements Plantin (�guur 4.18) is te zien hoe 

Léonard een foto van het interieur van de �rma Plantin als een soort onderliggende 

transparante laag gebruikte. Daarmee creëerde hij een ruimtelijk effect en bewees hij 

opnieuw goed op de hoogte te zijn van wat er zich in Nederland afspeelde op gra�sch 

gebied.55 Maar van een echte systematische integratie van tekst en beeld is ook in dit 

                                                 
51 De Groninger Paul Schuitema, opgeleid als kunstenaar aan de Rotterdamse academie, was 
sinds 1924 werkzaam als gra�sch ontwerper. Zijn achtergronden, contacten en invloedssferen 
zijn vergelijkbaar met die van zijn tijdgenoot Piet Zwart. In 1928 werden ze lid van de Ring neue 
Werbegestalter. Broos en Hefting, Een eeuw gra�sche vormgeving in Nederland, p. 81; Dick 
Maan, Paul Schuitema. Beeldend organisator, 010, Rotterdam: 2006, p. 16. 

52 Over de mogelijkheden en het belang van de fotogra�e in de reclamevormgeving schreef Paul 
Schuitema samen met de Nederlandse ontwerper Gerard Kiljan (1891–1968) het artikel ‘Foto als 
beeldend element in de reclame’. Paul Schuitema en Gerard Kiljan, ‘Foto als beeldend element 
in de reclame’, in: Of�cieel orgaan van het Genootschap voor reclame, 2 (1933), nr. 11 
(opgenomen als facsimileherdruk in: Dick Maan en John Van der Ree, Typo-foto. Elementaire 
typogra�e in Nederland (1920–1940), Veen / Reflex, Utrecht / Antwerpen: 1990, p. 22-32). 

53 Victor Margolin, The Struggle for Utopia. Rodchenko, Lissitzky, Moholy-Nagy (1917–1946), 
University of Chicago Press, Chicago / London: 1997, p. 151-159. 
In 1925 lanceerde László Moholy-Nagy de term ‘Typophoto’ en Jan Tschichold maakte er 
gebruik van in zijn handboek Die neue Typographie. László Moholy-Nagy, ‘Typophoto’, in: 
Looking Closer 3. Classic Writings on Graphic Design, Michael Bierut, Jessica Helfand, Steven 
Heller en Rick Poynor (eds.), Allworth, New York: 1999 [Malerie, Photographie, �lm, Albert 
Langen Verlag, München: 1925], p. 24-26; Tschichold, Die neue Typographie, p. 89-98. 

54 De Duitse term ‘Typophoto’ werd vernederlandst tot typo-foto in: Maan en Van der Ree, 
Typo-foto, p. 7. 

55 Omstreeks het midden van de jaren dertig wordt het gra�sch oeuvre van de Nederlanders 
Henny Cahn en Dick Elffers gekenmerkt door verschillende transparante lagen bovenop elkaar. 
Broos en Hefting, Een eeuw gra�sche vormgeving in Nederland, p. 116-117. 
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ontwerp geen sprake. In de meeste ontwerpen werd de typogra�e zelfs volledig 

geïsoleerd door de tekst te plaatsen in een afzonderlijk veld, dat bij voorkeur diagonaal 

in het blad werd gezet (�guur 4.19).  

 
 
�guur 4.18 Reclamefolder Etablissements Plantin, na 1935, dichtgevouwen: 150 × 140 
(A/013/001/038).  
 

      
 
�guur 4.19 Folder RVS, 1935, dichtgevouwen: 150 × 113 (A/150/003). 
�guur 4.20 Brochure Wereldtentoonstelling New York [Oproep tot de Belgische nijveraars], 
1939, 222 × 151 (A/132/002).  
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In tegenstelling tot zijn Nederlandse collega’s fotografeerde Jos Léonard niet zelf. 

Hij werkte steeds samen met fotografen, en dat waren niet van de minsten. Zo 

gebruikte hij meermaals foto’s van Willy Kessels (zie hoofdstuk 2.5 en 3.7) en voor de 

brochure van de Wereldtentoonstelling in New York werkte hij samen met Mario 

Bucovich (�guur 4.20).56  

 
 
�guur 4.21 Brochure Studio Plantin [Typo Photo Dessin], na 1933, 179 × 120 
(A/013/001/103). 

Léonard was geen fotograaf, maar wel een rasechte tekenaar. Dit bewees hij opnieuw 

door de term ‘Typophoto’ naar zijn hand te willen zetten en te vervangen door ‘Typo-

Photo-Dessin’, wat in het Nederlands zou klinken als ‘typo-foto-tekening’. In een 

brochure voor Studio Plantin benadrukte hij dat hij deze drie elementen noodzakelijk 

achtte voor het perfecte reclameontwerp (�guur 4.21). En inderdaad, doorgaans 

combineerde Jos Léonard het fotogra�sch materiaal met een illustratie, een 

pentekening of een gouache. De brochure ter promotie van het toerisme in België 

(vermoedelijk uitgegeven ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling van Parijs in 

1937) werd door Léonard voorzien van een sobere cover met een beperkte hoeveelheid 

tekst en een gedetoureerde foto die prominent in beeld werd geplaatst (�guur 4.22).57 

                                                 
56 Mario Bucovich (of Marius von Bucovich) is een Oostenrijkse fotograaf geboren in 1884 die 
bekend werd met zijn portret van de stad Berlijn. Mario Bucovich en Alfred Döblin, Berlin. Das 
Gesicht der Stadt, Albertus Verlag, Berlijn: 1928.  

57 In 1937 zorgde Jos Léonard voor de fotomontages van de Belgische afdelingen ‘Toerisme’ en 
‘Belgisch Kongo’ op de Wereldtentoonstelling in Parijs. Ze werden gereproduceerd in: Van de 
Velde, Goris, Avermaete, Marlier e. a., Industries et Métiers d’Art en Belgique, Kunstambachten 
en Nijverheid in België, tent. cat., z.p.  
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Bij wijze van variatie op de intussen klassiek geworden methode van de typo-foto, 

tekende hij allerlei tafereeltjes op de achtergrond. Op de stofwikkel van de catalogus 

Industries et Métiers d'Art en Belgique/Kunstambachten en Nijverheid in België, van 

de wereldtentoonstelling in 1937, werden ‘typo’, ‘photo’ en ‘dessin’ samengesmolten tot 

een geheel (�guur 4.23).  

           
 
�guur 4.22 Brochure [Belgique Tourisme. Paris 1937], 1937, 180 × 134 (A/145/002). 
�guur 4.23 Tentoonstellingscatalogus Industries et Métiers d'Art en Belgique, 
Kunstambachten en Nijverheid in België: stofwikkel, 1937 (B/1937/Goris). 

Jos Léonard was zijn loopbaan als gra�sch ontwerper begonnen als ‘teekenaar’ en 

eigenlijk bleef hij zijn leven lang een illustrator. Dat was ook McMurtrie opgevallen. 

Vandaar dat deze Amerikaanse auteur het werk van Léonard onderbracht bij het 

hoofdstuk ‘Illustratie en typogra�e’.58 De modernisten, Jan Tschichold op kop, 

verkondigden nochtans dat het fotogra�sche beeld het moderne was en dat de 

ouderwetse tekening in de Nieuwe Typogra�e diende gebannen te worden. McMurtrie 

nam, zoals steeds, een gematigder houding aan en schreef: ‘It is doubtful whether the 

artist with the pen, pencil, or brush will ever be entirely displaced by the artist with the 

camera’.59 Eens te meer kan dus aangetoond worden dat Jos Léonard veel nauwer 

                                                                                                                                               
In 1939 maakte Léonard fotomontages voor de stand van het toenmalige Ministerie van 
Koloniën op de wereldtentoonstelling van New York. Laatstgenoemde opdracht omvatte maar 
liefst 100 vierkante meter fotomontages. Peeters, ‘Geest en stijl van Jos Léonard’, z.p. 
De bewuste fotomontages zijn niet bewaard gebleven in de publieke collecties, maar komen wel 
ter sprake in twee brieven aan Roger Avermaete. Antwerpen, Letterenhuis, L4303/68176/328 
en 330: brief van 21 en 31 maart 1937 van Jos Léonard aan Roger Avermaete. 

58 McMurtrie, Modern typography & layout, p. 153-160. 

59 Ibid. p. 157. 
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aansloot bij de opvattingen van McMurtrie en de Amerikaanse ontwerpers dan bij het 

Europese modernisme. 

Overigens, als men Zwart, Schuitema en Kiljan buiten beschouwing laat, kwam het 

gebruik van foto’s in het reclameontwerp ook in Nederland maar traag op gang. Dit had 

volgens Wilbert Schreurs vooral te maken met een ‘mentale belemmering’ van de 

ontwerpers die er van hielden om de werkelijkheid met hun potlood of penseel te 

idealiseren. 60 

4.6 De Indépendant en de zoektocht naar een nationale typogra�sche identiteit 

Vanaf het moment dat Jos Léonard begon te werken voor Etablissements Plantin, 

gebruikte hij bijna uitsluitend lettertypes van Lettergieterij Amsterdam. Vaak ging het 

om originele lettercreaties van Sjoerd De Roos, maar het Nederlandse bedrijf 

importeerde ook veel Amerikaanse en Duitse lettertypes.  

 
 
�guur 4.24 R eclamefolder Etablissements Plantin [Voici la première présentation 
de notre caractère de publicité], 1930, dichtgevouwen: 316 × 246 (A/013/013/003). 

                                                 
60 Schreurs, De geschiedenis van de reclame in Nederland, p. 106.  
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De enige uitzondering was het lettertype Indépendant (of de Onafhankelijke).61 Het 

was een modieuze reclameletter van eigen bodem die zijn naam dankte aan de 

honderdste verjaardag (1930) van de onafhankelijkheid van België (�guur 4.24).62 Het 

lettertype was een ontwerp van de Belgen G. Collette en J. Dufour, werd gegoten bij 

Plantin in Brussel en verspreid in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland en in de 

Scandinavische landen.63 Jos Léonard ontwierp het promotiedrukwerk. 

Hoewel het lettertype zowel over kapitalen als over onderkasten beschikte, was het 

een echte smoutletter (reclameletter). De Indépendant moest voorzien in een algemene 

behoefte aan zwaardere Art Deco letters die in de late jaren twintig zowel in Amerika 

als in Europa was ontstaan. Hoewel er in de bestaande classi�catiesystemen geen 

aparte categorie bestaat voor Art Deco letters, bestaat er in de literatuur toch een 

consensus over wat nu typische Art Deco kenmerken zijn. Wanneer Patricia Frantz 

Kery het lettertype Broadway beschrijft–een soort archetypische letter die als 

uitgangspunt diende voor onder andere de Carlton, de Bristol en de Savoy–noemt ze 

hem een elegante variant van de strenge (Duitse) schreefloze.64 Voor haar is het 

extreem verhoogde lijncontrast het belangrijkste vormkenmerk. Bij de Art Deco letters 

gaat het inderdaad meestal om letters zonder schreven en met nadrukkelijke contrasten 

tussen de lichte, gebogen delen enerzijds en de zware, rechte delen anderzijds. Maar dat 

is lang niet altijd zo. De meest discriminerende eigenschap is daarom niet het 

lijncontrast, maar de excentrisch geplaatste horizontale middenlijn, de ‘dislocated 

midline’, die zich in praktisch elk letterbeeld manifesteert. 65  

Ook het letterbeeld van de Indépendant bezit die eigenzinnige asymmetrie waardoor 

hij organischer, sensueler en decoratiever wordt dan zijn constructivistische 

tegenhangers. Tegelijk zien de letters er ook heel strak uit, niet alleen omdat ze 

schreefloos zijn. Collette en Dufour hebben duidelijk getracht elk letterbeeld, bij 

kapitalen én onderkasten, zo veel mogelijk op te bouwen aan de hand van elementaire 

                                                 
61 De letter werd tweetalig gelanceerd, maar in de literatuur gebruikt bijna niemand de 
Nederlandse benaming. 

62 Enkele maanden na de lancering van de Indépendant werd in La Chronique Graphique een 
artikel gewijd aan dit nieuwe lettertype. ‘Un nouveau caractère de publicité’, in: La Chronique 
Graphique, 5 (1930), nr. 17, p. 743. 

63 Deze informatie is terug te vinden in een reclameblad (A/013/001/016) dat deel uitmaakt van 
de presentatiemap van de Indépendant (A/013/001/015). Indépendant was verkrijgbaar in de 
corpsen 28, 36, 48, 60, 72 en 96. Spécimen de caractères ‘Plantin’. Supplément au catalogue 
général, p. 77.  
De kans bestaat dat de matrijzen van de Indépendant in het Amsterdamse moederbedrijf 
gegraveerd werden. Met dank aan Mathieu Lommen voor deze informatie.  
64 Zowel de Bristol (Berthold, 1929) als de Carlton (Berthold, 1929) en de Savoy (Lettergieterij 
Amsterdam, 1936) zijn afgeleid van hun Amerikaanse stamvader Broadway (Morris Fuller 
Benton, ATF, 1929). 

65 Priscilla Lena Farias gebruikte deze terminologie in haar lezing ‘On Converging Typeface 
and Architectural Style’ op de Design History Society Conference ‘Design and evolution’ in 
2006 aan de Faculty of Industrial Design Engeneering in Delft. 
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geometrische vormen, een ontwerpstrategie waarin de experimenten van het Bauhaus 

nog naklinken.  

Deze hang naar reductie en standaardisatie is terug te vinden bij heel wat 

reclameletters die rond 1930 de markt probeerden te veroveren. Bij de Futura Black 

van Paul Renner of de Transito van Jan Tschichold bijvoorbeeld, werden de letters op 

haast mathematische wijze ontleed in driehoeken, cirkels en balken (�guur 4.25).66 De 

sporen van het dissectiemes zijn als het ware nog in het letterlichaam achtergebleven. 

Bij de Indépendant is de standaardisatie minder expliciet uitgewerkt en vooral terug te 

vinden in de behandeling van de restvormen: zo goed als elke binnenvorm is een kleine 

cirkelvormige uitsparing van gelijke grootte. Doordat de binnenwitten zo klein zijn, 

wordt het letterbeeld bijzonder donker en zwaar. Het lettertype zou vandaag als ‘ultra 

bold’ omschreven worden.  

 
 
�guur 4.25 Jan Tschichold & Lettergieterij Amsterdam, Transito, 1929. 

Het lettertype Indépendant was op zich weinig origineel. Art Deco letters waren 

namelijk al langer ingeburgerd, ook in België. Vanaf de jaren twintig dook het 

letterbeeld overal op in verschillende contexten en disciplines. Het was te zien in de 

getekende belettering op omslagen van boeken en tijdschriften, op af�ches, in 

advertenties, op geëmailleerde reclameplaten en zelfs op grafstenen. Architecten 

maakten er ook graag gebruik van bij de belettering van moderne gebouwen en 

paviljoenen. Ondanks het feit dat een gave schreefloze zoals de Futura vaak beschouwd 

wordt als dé typogra�sche uitdrukking van moderniteit, gaven deze bouwmeesters toch 

de voorkeur aan het massieve Art Deco letterbeeld. 

                                                 
66 Futura Black (Bauer, 1929); Transito (Lettergieterij Amsterdam, 1929). 
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�guur 4.26 Losse toepassing Indépendant, 1930, dichtgevouwen: 186 × 115 
(A/013/001/021). 

 

 
 
�guur 4.27 Hoger Instituut voor Sierkunsten Ter Kameren (onder toezicht van Henry Van de 
Velde), Kunst, maandblad voor oude en jonge beeldende bouw en sierkunsten, 1932, nr.1: 
omslagontwerp. 

De Indépendant was dus de typogra�sche omzetting van een typisch Art Deco-

letterbeeld dat al langer bestond en dit stak men bij Plantin niet onder stoelen of 

banken. Het lettertype werd immers als volgt aangekondigd: ‘C’est en nous inspirant 

des tendances actuelles que nous avons créé L’Indépendant qui est destiné à permettre 

aux Maitres-Imprimeurs de donner satisfaction à leur clientèle qui demande de plus en 

plus des caractères qui imitent la lettre de publicité dessinée’ (�guur 4.26). Het was met 

andere woorden uitzonderlijk dat dit soort van occasionele alfabetten ook uitmondden 

in een bruikbare drukletter.  
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Het valt op hoe vaak de Indépendant gecombineerd werd met een getekende variant. 

Een illustratie hiervan vindt men in het omslagontwerp van het eerste nummer van 

Kunst en Opbouwen uit 1932 (�guur 4.27). Dit ontwerp, dat gemaakt werd onder 

toezicht van Henry Van de Velde, laat ook zien dat het niet bijzonder moeilijk was om 

de Indépendant na te tekenen. Bovenaan is van die mogelijkheid dankbaar gebruik 

gemaakt om de ‘M’ over de lengte van drie regels uit te rekken.  

 
 
�guur 4.28 Jozef Boon, Droomt van de daad! Spreekkoor voor de Vlaamsche katholieke 
meisjes. Van Haver, Sint Niklaas 1934: omslagontwerp door Jenny Teeuwen. 

Omslagen van boeken en tijdschriften werden vaak ontworpen aan de hand van 

getekende letters, ook wanneer daar geen dwingende redenen voor waren. Voorbeelden 

vindt men op alle niveaus, tot in de meer volkse lectuur. De letters op 

het omslag dat Jenny Teeuwen maakte voor een boekje van Jozef Boon (�guur 4.28), 

zijn volledig getekend in de geest van de Indépendant terwijl de drukker wel  

degelijk over de typogra�sche versie beschikte, zoals blijkt uit de franse titel.67 Het feit 

dat een boekomslag in die tijd zelden puur typogra�sch was, wijst er op dat in België 

het vak van de typograaf nog grotendeels gescheiden was van dat van de gra�sch 

ontwerper. Het leidde zelfs tot een bepaalde esthetiek. In 1942 schreef Alfons Marchant 

nog steeds dat ‘de geteekende teksten een schoone afwisseling geven met de 

typogra�sch gezette’.68 

                                                 
67 De franse titel is het extra blad voorin een boek met een korte vermelding van de titel. In 
oorsprong diende de franse titel (een verbastering van ‘voor-de-handse titel’) als bescherming 
van het boekblok in afwachting van de de�nitieve boekband. Brongers, Boekwoorden 
woordenboek, p. 76. 

68 Marchant, Reclametechniek en gebruiksgra�ek, p. 129. 
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Origineel of niet, binnen de Belgische context was de uitgave van een lettertype 

sowieso een opmerkelijke gebeurtenis. Het was immers al dertig jaar geleden dat er van 

een Belg een drukletter was uitgebracht. Georges Lemmen (1865–1916) creëerde rond 

1900 een art nouveau-achtig lettertype voor de ‘Prachtausgabe’ van Nietzsches Also 

sprach Zarathustra.69 Het boek zelf werd vormgegeven door Henry Van De Velde en 

wordt nog steeds beschouwd als een van de hoogtepunten in zijn oeuvre. De opdracht 

voor het ganse project kwam van de Duitse kunstverzamelaar en mecenas graaf Harry 

Kessler (1868–1937). Dat verklaart wellicht waarom Lemmens lettertype niet in België 

maar wel in Leipzig werd gesneden en gegoten.70 

De uitgave van een Belgisch lettertype mag dan wel een unicum zijn in de 

geschiedenis van de typogra�e van de twintigste eeuw, van bij het begin was er 

onduidelijkheid rond het auteurschap van de Indépendant. Zelfs wat de volledige 

voornamen van de ontwerpers Collette en Dufour betreft, tast men in het duister. In de 

schaarse documenten die berichten over het verschijnen van de Indépendant worden 

de ontwerpers doorgaans niet bij naam genoemd. Er is hoogstens sprake van ‘de 

tekenaars’. Ook de auteur van het artikel in La Chronique Graphique blijft erg op de 

vlakte als hij het heeft over een letter ‘créé et dessiné par des artistes belges’.71  

Ook Jos Léonard, die in zijn functie als artistiek verantwoordelijke van Studio 

Plantin en als ontwerper van de publiciteit voor deze letter nochtans goed geïnformeerd 

moet geweest zijn, wist nauwelijks iets af van de oorsprong van de Indépendant. Dit 

blijkt uit een brief aan zijn vriend Roger Avermaete (1893–1988).72 Deze had ergens 

vernomen dat Henry Van de Velde aan de basis zou liggen van het letterontwerp en hij 

had Léonard gevraagd of deze informatie klopte. ‘Of Van de Velde verantwoordelik is 

voor ‘Indépendant’ weet ik niet’, schreef Léonard hem terug, ‘De tekenaars hiervan zijn 

                                                 
69 Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen Insel Verlag, 
Leipzig: 1908.  
Zie ook: Jane Block, ‘Boekdesign bij Les Vingt. Het werk van Lemmen, Van de Velde en Van 
Rysselberghe tijdens het �n de siècle’, in: Les Vingt en de avant-garde in België. Prenten, 
tekeningen en boeken, ca. 1890, Stephen H. Goddard (ed.), (Pandora), Museum voor 
Schone Kunsten, Gent: 1992, p. 89-94; John Dieter Brinks en Juergen Seuss, Vom 
Ornament zur Linie. Der frühe Insel-Verlag 1899 bis 1924, ein Beitrag zur Buchästhetik im 
frühen 20. Jahrhundert, tent. cat., [Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz. 
Ausstellungskataloge, 37], Brennglas / Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, 
Assenheim / Berlijn: 2000, p. 185-196. 

70 In tegenstelling tot Harry Kessler, die het lettertype nooit meer gebruikte na de publicatie van 
Also sprach Zarathustra, maakte Henry Van de Velde er wel veelvuldig gebruik van op de 
persen van Ter Kameren. Fernand Baudin, ‘La formation et l’évolution typographiques de Henry 
van de Velde (1863–1957). II’, in: Quaerendo, a quarterly journal from the Low Countries 
devoted to manuscripts and printed book, 2 (1972), nr. 1, p. 60. 

71 ‘Un nouveau caractère de publicité’, p. 743.  

72 Roger Avermaete was naast schrijver en dichter onder andere ook de bezieler van de groep 
Lumière (1919) en de oprichter van de Vakschool voor Kunstambachten in Antwerpen. Zie 
verder 4.7. 
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(of zouden) zijn G. Collette en J. Dufour… Ik antwoordde u niet eerder daar men mij 

een letterproef beloofdet [sic] van Berthold Berlin waarvan de ‘Indépendant’ zou 

afgeleid zijn. Echter kreeg ik deze niet te zien.73 

De verwarring met betrekking tot Henry van de Velde is volkomen te begrijpen. Van 

hem was immers geweten dat hij uitkeek naar een eigen Belgische lettercreatie. In 1927 

klaagde hij over feit dat er nog steeds geen moderne Belgische drukletter bestond. Dit 

had volgens hem nefaste gevolgen voor de kwaliteit en de uitstraling van het verzorgde 

boek in België.74 Het lag dan ook in de lijn van de verwachting dat Henry Van de Velde 

positief zou reageren op de uitgave van de Indépendant. Op 15 december 1930 schreef 

hij aan de directeur van de lettergieterij: ‘Je vous félicite chaleureusement pour cette 

réussite. Elle est complète. Ce caractère répond à tout ce que la publicité moderne peut 

exiger d’un pareil caractère. Il est frappant, lisible et toutes les lettres sont parfaitement 

équilibrées entre elles’.75 Dat Van de Veldes enthousiasme oprecht was, mag blijken uit 

het feit dat hij het lettertype meteen aankocht voor zijn instituut en ook liet gebruiken 

voor het nieuwe briefpapier van Ter Kameren.76  

Dat sommigen ervan uitgingen dat de Indépendant een bewerking was van een 

Duitse smoutletter van de uitgeverij Berthold uit Berlijn, valt ook te verklaren. Sinds 

het Nederlandse moederbedrijf in december 1927 een samenwerking was gestart met 

Berthold, circuleerden er in België–vaak onder een vernederlandste naam–nog meer 

Duitse lettertypes dan voorheen.77  

Het Interbellum was een periode van internationalisering, maar tegelijk ook van 

toenemend extremisme en politieke polarisatie. Die dichotomie in de sociale realiteit 

werd ook weerspiegeld in de typogra�e. Tegelijk met de zoektocht naar een universele 

vormentaal ontstond overal in Europa de tendens om een nationale stijl te creëren. Die 

trend was deels te verklaren vanuit commerciële overwegingen maar deels ook vanuit 

een patriottistische reflex.78 

                                                 
73Antwerpen, Letterenhuis, L4303/68176/325: ongedateerde brief van Jos Léonard aan 
Roger Avermaete. 

74 Bertrand Guégan, ‘Le Livre d’Art en Europe’, in: Arts et Métiers Graphiques, 4 (1931), 
nr. 26, p. 14. 

75 De �rma Plantin maakte dankbaar gebruik van deze lofbetuiging om de Indépendant bij de 
klanten te promoten en voegde een facsimile van de brief (A/013/001/020) toe aan de 
presentatiemap van het lettertype (A/013/001/015). 

76 Baudin, ‘La formation et l’évolution typographiques de Henry van de Velde (1863–1957). II’, 
p. 62. 

77 Sommige letters werden overgenomen en onder hun oorspronkelijke naam verder 
verkocht, andere kregen een nieuwe benaming. Letters als de Bristol of de Carlton werden 
overgenomen en onder hun oorspronkelijke naam verspreid; de Fette Merkantil-Kursiv (J. 
D. Trennert & Sohn, 1926) werd door Lettergieterij Amsterdam dan weer verkocht als 
Italique-Robuste.  

78 Aynsley, ‘Art Deco Graphic Design and Typography’, p. 300. 
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Door te verwijzen naar de nationale onafhankelijkheid, wierp de Indépendant zich 

op als een aan België gebonden concept dat wilde beantwoorden aan bepaalde 

nationalistische gevoelens. Eenzelfde patriottische drijfveer lag ook aan de basis van 

het veel bekendere Franse lettertype Bifur (1928) van A. M. Cassandre (1901–1968). 

Zowel de Belgische Indépendant als de Franse Bifur was geen broodletter maar een 

smoutletter waarmee hooguit een eigen identiteit kon gecreëerd worden op het vlak van 

de reclame.79 Dit hinderde Henry Van de Velde niet in zijn enthousiasme en in 

Frankrijk belette het Maximilien Vox (1894–1974) zelfs niet om de Bifur uit te roepen 

tot typogra�sch hoogtepunt van Frankrijk.80  

Ondanks het feit dat ook Engelse typografen als Johnston en Gill waardevolle 

eigentijdse schreeflozen hadden voortgebracht, werd de moderne schreefloze letter 

spoedig geassocieerd met Duitsland. Frankrijk voelde zich op typogra�sch vlak 

uitgedaagd door het succes van de Duitse schreeflozen. De Parijse letteruitgeverij 

Deberny et Peignot deed er alles aan om de typogra�sche alleenheerschappij van 

Duitsland te breken en schoof de Bifur naar voor als dé typogra�sche innovatie van de 

eeuw. Het experiment leek echter veel te bedacht en te mechanisch en de Bifur werd 

door het (drukkers)publiek afgewezen.81  

Heel de discussie rond de Bifur, die veel voor- en tegenstanders had, werd in België 

met grote belangstelling gevolgd door La Chronique Graphique, die verscheidene 

artikels uit de Franse pers overnam. Het gebeurde in dezelfde nationalistische sfeer en 

op hetzelfde tijdstip dat de Indépendant in Brussel werd gecreëerd en gegoten. 

De Indépendant is allerminst een typisch Belgisch product te noemen. Dit verklaart 

misschien de verwarring over het lettertype in de literatuur. Voor Steven Heller en 

Louise Fili doet de Indépendant heel Frans aan en daarom werd de Belgische 

                                                 
79 De Bifur heeft geen onderkasten. 

80 Maximilien Vox, ‘Commentaires pourquoi nous vous offrons Bifur’, in: Divertissements 
Typographiques, (1929), nr. 2. Opgenomen als bijlage in: Wibo Bakker, ‘Il faut suivre la mode’. 
De totstandkoming en de receptie van het lettertype ‘Bifur’ tussen 1925 en 1935, 2003 
[onuitgeg. lic. verhand., Universiteit Utrecht, Faculteit der Letteren, Taal- en cultuurstudies]. 
Maximilien Vox (pseudoniem van Samuel Monod) was typograaf die vooral bekend werd als 
theoreticus en bedenker van een letterclassi�catiesysteem. Van Krimpen, Boek over het maken 
van boeken, p. 228-230. 
Het classi�catiesysteem van Vox werd overigens ook in dit onderzoek en in de beschrijving van 
de ontwerpen in de catalogus (deel III) gehanteerd. 

81 Niet alleen de vorm was heel gedurfd, ook druktechnisch zorgde de Bifur voor extra 
complicaties. Hij was namelijk ook te verkrijgen in een versie die in twee kleurgangen moest 
gedrukt worden. De kritiek was echter niet onverdeeld negatief. Van de drie lettertypes die 
Cassandre ontwierp in opdracht van Deberny et Peignot (Bifur [1928], Acier [1930] en 
Peignot [1937]) was de Bifur de meest succesvolle. In landen waar de moderne beweging een 
grotere verspreiding kende, werd doorgaans positiever op de Bifur gereageerd. Een 
genuanceerde reconstructie van dit verhaal is te lezen in: Bakker, ‘Il faut suivre la mode’. 
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reclameletter opgenomen in het hoofdstuk over Franse Art Deco lettertypes.82 In Lewis 

Blackwells populaire overzichtswerk 20th century type, ontstaat dan weer de indruk 

dat het om een Nederlandse creatie gaat, aangezien het lettertype beschreven wordt als 

een ‘highly stylized face […] from the Amsterdam Type Foundry, designed by G. 

Collette and J. Dufour’.83  

 
 
�guur 4.29 V erzamelmap presentatie l'Indépendant, 1930, dichtgevouwen: 327 × 288 
(A/013/001/015). 

De Indépendant was in elk geval meer geliefd in België dan in Nederland. Het 

tijdschrift Typogra�sche Mededeelingen bijvoorbeeld,84 dat door de Lettergieterij 

Amsterdam zelf werd uitgegeven, beeldde de Indépendant slechts één keer af, in 1931, 

een jaar na de lancering.85 Daar tegenover kreeg de Transito van Jan Tschichold veel 

meer aandacht, niet alleen bij zijn verschijnen, ook in latere nummers, waar hij vaak 

                                                 
82 Heller en Fili, Deco type, stylish alphabets of the ‘20s and ‘30s, p. 24-25; Steven Heller en 
Louise Fili, Euro Deco. British Modern. French Modern. Spanish Art Deco. Dutch Modern. 
German Modern. Italian Art Deco, Thames and Hudson, Londen: 2004, p. 85. 

83 Blackwell, 20th century type, p. 62 

84 Typogra�sche Mededeelingen [1905]–[1934] was een promotietijdschrift van 
Lettergieterij Amsterdam dat driemaandelijks verscheen (vanaf 1919) en gedrukt werd 
binnen de muren van het bedrijf. Nieuwe lettertypes verschenen doorgaans voor het eerst in 
deze periodiek. Lane en Lommen, Dutch typefounder’s specimens, p. 27-28. 

85 Typogra�sche Mededeelingen, 27 (1931), nr. 1, p. 23. 
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gebruikt werd in de lay-out van het blad. Had het enkel te maken met de superieure 

kwaliteiten van een beroemde letterontwerper of was er meer aan de hand? Misschien 

viel de Transito als zwaardere display letter gewoon beter in de smaak en deed de 

Indépendant net iets te Latijns aan voor het Nederlandse publiek?  

De presentatiemap van het lettertype, een ontwerp van Jos Léonard, leek wel beide 

tradities met elkaar te willen verzoenen (�guur 4.29).86 Hij gebruikte het lettertype 

meestal op een sobere manier. Blijkbaar voelde hij aan dat het lettertype, met zijn 

zware visuele contrasten, op zich al dominant genoeg was in de compositie. Door zuinig 

om te springen met tekst en gra�sche elementen werd het bombastische karakter van 

de Art Deco letter als het ware geneutraliseerd. Misschien schuilt hierin wel een typisch 

Belgische karaktertrek. Het is op zijn minst een herkenbare eigenschap van het 

gra�sche werk van Jos Léonard. 

De Indépendant kon het lot van de meeste reclameletters niet ontlopen en raakte 

snel in de vergetelheid. Omdat displayletters meestal inspelen op reeds bestaande 

modes, zijn ze zelden innoverend. Het tempo waarmee in het interbellum nieuwe 

smoutletters gelanceerd werden, lag bijzonder hoog. Elk jaar, of toch om de achttien 

maanden, kwam Lettergieterij Amsterdam wel met een nieuwe (smout)letter op de 

markt.87 Onder de titel ‘de l’opportunité des nouveaux caractères’ publiceerde J. Cartier 

een artikel in La Chronique Graphique waarin hij zijn ongenoegen uitte betreffende 

deze gang van zaken. Hij zei hierbij te spreken uit naam van de Belgische drukkers. 

Geheel onverwacht deed deze tekst een hele polemiek ontstaan. De Franse lettergieterij 

Déberny et Peignot voelde zich blijkbaar erg geviseerd en reageerde heftig in haar eigen 

tijdschrift Courrier du Livre. Cartier, die zich niet liet intimideren, betoogde in een 

volgend nummer van Chronique Graphique met evenveel vuur dat er een overkill was 

aan telkens nieuwe smoutletters, terwijl er een tekort was aan goede eigentijdse 

leesletters. Hij verlangde–net zoals Henry Van de Velde–naar een moderne letter die 

adequaat was voor eigentijds drukwerk.88  

Het lettertype kon de belofte van ‘nationale trots’ niet waarmaken en in 1942 

verwees Alfons Marchant er zelfs niet meer naar.89 Na de Tweede Wereldoorlog werd 

hij niet opnieuw gegoten. Amper twintig jaar na zijn verschijnen gaf M. H. Groenendaal 

                                                 
86 De presentatiemap van het lettertype Indépendant werd geëxposeerd in de expositieruimte 
van Studio Plantin, zoals te zien is op een folder van Studio Plantin, bewaard in: 
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bijzondere Collecties, Collectie Tetterode: G9312747. 

87 Lane en Lommen, Dutch typefounder’s specimens, p. 128-248. 

88 De redactie van La Chronique Graphique, die blijkbaar de pointe miste van de hele 
discussie, merkte in een voetnoot discreet op dat België intussen al goed op weg was met de 
creatie van de Indépendant. ‘La création du caractère belge moderne L’Indépendant, par la 
Fonderie Plantin, nous paraît un premier pas réalisé en ce sens’, in: La Chronique 
Graphique, (1930), p. 885.  

89 Marchant, Reclametechniek en gebruiksgra�ek. 
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hem hooguit een plaatsje in een collage met ‘vreselijkheden waarvan wij nauwelijks 

kunnen geloven dat ze in de voorafgaande constructief-zakelijke periode konden 

ontstaan.’90 Heel af en toe duikt de Indépendant nog eens op, zoals in De Aanslag op 

het modernisme, een publicatie met de allure van een pamflet, duidelijk bedoeld om 

een sfeer ‘uit vervlogen tijden’ op te roepen.91 Meer recent is er de digitale bewerking 

van de Indépendant door Nick Curtis uit 2006, die hem met enige zin voor humor 

herdoopte tot Jumbo Mumbo NF. De modernistische en toekomstgerichte connotatie 

die de letter oorspronkelijk had, is hier wel erg ver te zoeken. 

4.7 Van buitenstaander tot autoriteit 

In de loop van de jaren dertig werd Jos Léonard stilaan een autoriteit op het gebied van 

het gra�sch ontwerp. Zijn aanstelling bij Etablissements Plantin in 1932, toen een van 

de belangrijkste �rma’s van de gra�sche industrie in België, kan gezien worden als een 

blijk van appreciatie en een bevestiging van zijn expertise. Datzelfde jaar volgde een 

tweede bewijs van erkenning, wanneer hij gevraagd werd om les te geven over zijn 

specialiteit aan de Vakschool voor Kunstambachten in Antwerpen.92  

Deze school was in 1926 opgericht door Roger Avermaete (1893–1988) samen met 

Frans Buyle (1913–1977), Joris Minne (1897–1988), Frans Smits (1891–1968), Fernand 

Geersens (1895–1959) en G. Jos Buschmann.93 Het initiatief om een school op te 

richten, was een reactie geweest op de ‘armzalige’ Belgische vertegenwoordiging tijdens 

de Art Déco tentoonstelling van Parijs in 1925.94  

De oorspronkelijke naam ‘Vrije Academie’ was in 1928 vervangen door ‘Vakschool 

voor Kunstambachten’. Frans Buyle, Joris Minne, Frans Smits en ook Roger Avermaete 

                                                 
90 Groenendaal, Drukletters, hun ontstaan en hun gebruik, p. 165. 

91 Luc Nagels, De aanslag op het modernisme, Sint-Lukasarchief, Brussel: 1990. 

92 Antwerpen, Letterenhuis, L4303: Edward Léonard, Jozef, Gustaaf, Maria Léonard [biogra�e 
van Jos Léonard], s. d., p. 4. 
De datum 1932 stemt overeen met het oudste ontwerp dat Jos Léonard maakte voor de 
Vakschool voor Kunstambachten: de uitnodiging voor de eindejaarstentoonstelling van de 
Vakschool voor Kunstambachten in 1932 (A/133/004). Enkele voorstudies (met een 
begeleidende brief van 8 april 1932 van Jos Léonard op briefpapier van Studio Novio aan de 
heer De Lattin) van dit ontwerp werden teruggevonden in het bescheiden en 
ongeïnventariseerde archief van de Vakschool voor Kunstambachten (Stedelijke Academie voor 
Beeldende Kunsten Berchem & Instituut Roger Avermaete). 
Verder werden in dit archief geen documenten teruggevonden die iets bijleren over de 
pedagogische bijdrage van Jos Léonard; er werden hooguit enkele brieven aangetroffen die 
kunnen bevestigen dat Léonard wel degelijk docent was aan de school in de periode 1932–1936.  

93 Avermaete, Vijfendertig jaar onderricht in de kunstambachten, 1926–1961, z.p.; Roger 
Avermaete, l’ Aventure de Lumière, Arcade, Brussel: 1969, p. 39-76. 

94 Avermaete, Herinneringen uit het kunstleven, p. 95-160.  
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zelf waren lid (geweest) van de Lumière-groep (1919–1940). Deze Antwerpse 

kunstvereniging is bekend omwille van het gelijknamige tijdschrift Lumière (1919–

1923) dat ze uitgaf. G. Jos Buschmann behoorde niet tot Lumière maar was er wel heel 

nauw bij betrokken omdat hij de biblio�ele uitgaven van de groep drukte.  

In datzelfde jaar 1926 werd in Brussel het Hoger Instituut voor Sierkunsten Ter 

Kameren opgericht en in Gent werd in de schoot van het Sint-Lucas Instituut de 

Kunstdrukschool opgestart. De eerste kiemen van het artistiek georiënteerd gra�sch 

onderwijs in België (gra�sch onderwijs als ‘sierkunst’) dateren met andere woorden uit 

deze periode.95 Met alle drie de scholen was Jos Léonard op de een of de andere manier 

verbonden, zij het niet van in het begin.96  

Jos Léonard werd pas zes jaar na de of�ciële opening van de Antwerpse Vakschool 

aangenomen om er ‘reclametekenen’ te doceren. De school was intussen al geëvolueerd 

naar een gesubsidieerde onderwijsinstelling met een vast opleidingsprogramma en met 

docenten die maandelijks werden uitbetaald. Aan het begin van het academiejaar 

1934/35 werd de Vakschool voor Kunstambachten of�cieel erkend als ‘school van 

sierkunsten van middelbare graad’. Het vak van Jos Léonard werd herdoopt tot 

‘publiciteitskunst’.97  

Over Léonards optreden in de school is bitter weinig informatie bewaard gebleven.98 

Het vak ‘reclametekenen’ of ‘publiciteitskunst’–dat vandaag ‘gra�sch ontwerp’ of 

‘reclamevormgeving’ zou heten–kwam voor zijn komst niet voor op het curriculum van 

de school. Vermoedelijk moest Léonard een lacune moest opvullen in het atelier 

‘gravure’, waar Joris Minne een vak gaf dat later ‘boekillustratie’ werd genoemd.99 Aan 

                                                 
95 Er bestonden al langer zuivere beroepsopleidingen die voorbereidden op het drukkersvak. 
Sinds 1888 bestond er in Brussel bijvoorbeeld een vaktechnische opleiding voor typografen aan 
de Ecole Typographique. Perquy, La typographie à Bruxelles au début du XXe siècle. Er 
bestonden echter geen opleidingen waar lessen werden gegeven in gra�sch en typogra�sch 
ontwerpen. Dezelfde situatie deed zich voor in Nederland. Hubregtse en Boterman, Sjoerd 
Hendrik de Roos. Typogra�sche geschriften (1907–1920), p. 22. 

96 In 1926 deed Frank Van den Wijngaert (secretaris van de Vrije Academie) wel een voorstel 
aan Edward Léonard om er een cursus te komen geven, maar die ging er niet op in. Antwerpen, 
Letterenhuis, A23/B2/94083/136: brief van 3 augustus 1926 van Edward Léonard aan Frank 
Van den Wijngaert. Uit de briefwisseling van de Vakschool voor Kunstambachten die bewaard is 
in het Antwerpse Letterenhuis blijkt dat ook Oscar Jespers, Paul Van Ostaijen en Edward Van 
Steenbergen tevergeefs werden uitgenodigd. 

97 Dit blijkt uit een af�che die werd gepubliceerd in: Roger Avermaete, ‘Chronique de l’ Af�che’, 
in: Le Livre et L’ Estampe, 1 (1934), nr. 1, p. 28-29. 

98 In het ongeordende en onontsloten archief van het huidige Stedelijke Academie voor 
Beeldende Kunsten Berchem & Instituut Roger Avermaete konden slechts enkele sporen van Jos 
Léonard worden teruggevonden, waaronder een brief van 8 april 1932 van Jos Léonard aan de 
heer De Lattin (zie voetnoot 91). 
Met dank aan Herbert Binneweg (directeur van het instituut van 1986 tot 2009) die me toegang 
verleende tot dit archief. 

99 Antwerpen, Letterenhuis, A23/B2/94083/157: persbericht van 3 november 1926 van Frank 
Van den Wijngaert. 



4. Voorbeelddrukwerk voor Studio Plantin /  334 

 

 

het Hoger Instituut voor Sierkunsten in Ter Kameren stond Minne nochtans in voor het 

vak ‘publiciteitskunst’ en het is een raadsel waarom hij dezelfde cursus niet in 

Antwerpen gaf.100  

Joris Minne was zeker niet de enige kunstenaar die tegelijk les gaf aan de Antwerpse 

Vakschool voor Kunstambachten en aan het Instituut voor Sierkunsten in Brussel. Ook 

Berthe Van Regemonter (1879–1964) en haar assistent Joseph Hendrickx engageerden 

zich op beide instituten voor het vak ‘boekbinden’. Hetzelfde gold voor meester-drukker 

G. Jos Buschmann. Tijdens het eerste jaar van Ter Kameren stond hij in voor ‘de studie 

van het boek’ en in Antwerpen konden de studenten bij hem terecht voor typogra�sche 

begeleiding en de praktische uitvoering van hun ontwerpen. Buschmann, die zelf in 

Antwerpen woonde, liet zijn lessen ‘typogra�sche verzorging’ aan de Vrije Academie 

doorgaan in zijn eigen drukkersatelier. Dit was echter van korte duur. Na een jaar 

kwam het in Antwerpen al tot een breuk omdat hij niet op eenzelfde lijn zat met 

directeur Roger Avermaete en de andere personeelsleden. Hoewel de Vakschool voor 

Kunstambachten geen welomlijnde pedagogische visie had zoals het Bauhaus van 

Weimar bijvoorbeeld, bestond toch bij alle docenten een consensus om de imitatie van 

‘oude stijlen’ te bannen. Enkel Buschmann gedroeg zich als een buitenbeentje. Hij bleef 

halsstarrig vasthouden aan klassieke voorbeelden en kon zich niet openstellen voor 

echte vernieuwing.101 Zowel in Antwerpen als in Brussel werd Buschmann vervangen 

door Fernand Geersens. 

Wat de opleidingen gra�sch ontwerp, typogra�e, illustratie en boekbinden betrof, 

was er dus een sterke parallel tussen de Antwerpse en de Brusselse school. Op het 

gebied van het docentencorps was er, met uitzondering van Jos Léonard, zelfs een 

complete overlapping.102 Maar ook hij had contacten met Ter Kameren: samen met 

Willy Godenne werd hij door Henry Van de Velde gevraagd om deel uit te maken van de 

examencommissie van de afdeling ‘boekverzorging’.103  

Overigens, ook Henry Van de Velde en de directeur van de Gentse Sint Lucas school 

broeder Denis (Alfons De Schepper) hielden contact met elkaar. Dit blijkt onder andere 

uit het exemplaar van Le Nouveau (1929)104 dat aangetroffen werd in het archief van de 

                                                 
100 De programmabrochure van 1927 met de studie�che van Joris Minne voor het vak ‘Le cours 
de publicité’ is afgebeeld in: Delevoy, Culot en Van Loo, La Cambre (1928–1978), p. 156.  

101 Avermaete, Vijfendertig jaar onderricht in de kunstambachten, 1926–1961, z.p. 

102 Toch bleef de Antwerpse Vakschool steeds het kleinere broertje van Ter Kameren. Het grote 
gebrek van de school was het feit dat ze enkel avondcursussen konden aanbieden en dat besefte 
Roger Avermaete maar al te goed. Avermaete, Herinneringen uit het kunstleven, p. 102. 
Bovendien genoot Ter Kameren van een grotere bekendheid door de charismatische directeur 
Henry Van de Velde. 

103 Baudin, ‘Het Belgische Boek’, p. 325. 

104 Zie hoofdstuk 3.5, �guur 3.10. 
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bibliotheek van de Sint Lucasschool in Gent met daarin een opdracht van Van de Velde 

aan broeder Denis.105 

Wanneer Jos Léonard voor het eerst kennis maakte met de Kunstdrukschool Onze 

Lieve Vrouw (Kolv) in Gent en haar drukkerij in de Oude Houtlei, is niet gekend.106 

Vermoedelijk kwam hij pas in contact met de school bij zijn aanstelling als inspecteur 

van het Technisch Onderwijs in 1936.107 Vooral met de typograaf Jan Evarist Peeters 

(broeder Zephirijn) bouwde hij een goede relatie op, zowel op persoonlijk als op 

professioneel vlak.108 Bewijs hiervan is de postume biogra�e die Peeters publiceerde in 

het tijdschrift Gra�ek. Daaruit spreekt een grote bewondering en een oprechte 

vriendschap.109 Het feit dat Léonard bij zijn laatste wilsbeschikking zijn vakbibliotheek 

schonk aan de school van broeder Zephirijn, getuigt eveneens van hun goede 

verstandhouding.110  

De aanstelling tot inspecteur van het Technisch Onderwijs en later de benoeming tot 

hoofdinspecteur, beschouwde Edward Léonard als een blijk van erkenning en de 

bekroning van de creatieve loopbaan van zijn broer, maar tegelijk ook als het eindpunt 

ervan. Na deze benoeming zou hij zijn lesopdracht aan de Vakschool voor 

                                                 
105 Gent, Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, departement Beeldende Kunst Sint Lucas, 
archief van de bibliotheek. 

106 In 1925 kocht de toenmalige directeur van de Sint Lucasschool van Gent de gewezen 
toneelzaal van de Rederijkerskamer ‘Die Fonteyne’ aan met geld van de provincie Oost-
Vlaanderen. In 1926 werd in de vervallen zaal de Sint-Lucas Kunstdrukschool opgericht. De 
eerste directeur was broeder Denis (Alfons De Schepper) en administratief werd de school 
geïntegreerd in de afdeling Sierkunsten. Onder het dertienjarige directeurschap van broeder Jan 
Berchmans Cornille (1933–1946) veranderde de naam van de school in ‘Kunstdrukschool Onze 
Lieve Vrouw’. De school groeide geleidelijk uit tot een zelfstandige onderwijsinstelling en kreeg 
nationale bekendheid, onder andere door de oprichting van het gra�sche tijdschrift Gra�ek in 
1936. Mariakerke, Artevelde Hogeschool, departement Gra�sche Bedrijven, archief, knipselmap 
over de geschiedenis van de school: brochure Plechtige inwijding van de nieuwe lokalen voor 
HIGRO en Internaat Viso. Door Mgr. Léonde-Albert Van Peteghem, Bisschop van Gent. 
Zaterdag 19 oktober 1991; Dirk Van de Perre, Op de grens van twee werelden, beeld van het 
architectuuronderwijs aan het Sint-Lucasinstituut te Gent in de periode 1919–1965/1974, 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent: 2003. 

107 In maart 1936 werd Léonard, op voorspraak van Jan Albert Goris, inspecteur van het 
Technisch Onderwijs, dat toen ressorteerde onder het Ministerie van Economische Zaken. In 
een ongedateerde brief van Baron Jan Albert Goris aan Edward Léonard schrijft Goris: ‘Waarde 
vriend, in de nota over Jos had u ook kunnen vermelden dat ik hem deed benoemen als 
inspecteur–het technisch onderwijs behoorde toen tot Econ. Zaken. Met zijn bevordering tot 
hoofdinspecteur had ik niets te maken. Hartelijke groeten ook aan mevrouw, Marnix’. 
Antwerpen, Letterenhuis, G994/b1/198144/2. 

108 Jan Evarist Peeters kreeg ook als theoreticus enige bekendheid in België met het boek Jan 
Evarist Peeters (broeder Zephirijn), Letterkennis en letterkeus, Kolvo, Gent: 1956. 

109 Peeters, ‘Geest en stijl van Jos Léonard’, z.p. In 1959 volgde een tweede artikel over Jos 
Léonard: Jan Evarist Peeters (broeder Zephirijn), ‘Jos Léonard, veelzijdige gra�sche 
persoonlijkheid’, in: Gra�ek, (1959), nr. 54, z.p. 

110 De lijst met geschonken boeken is opgenomen in bijlage 2: reconstructie van de 
vakbibliotheek van Jos Léonard. 
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Kunstambachten in Antwerpen hebben stopgezet. Hij zou van dan af ook heel wat 

minder opdrachten voor gra�sche ontwerpen hebben aangenomen.111 Dat het aantal 

reclameontwerpen afnam, wordt bevestigd door de catalogus (deel III, catalogus A) 

waarin de ontwerpen gedateerd na 1936 steeds schaarser worden. Jos Léonard zou 

volgens zijn broer vooral opdrachten voor boekontwerpen hebben aangenomen. Ook 

dit kan gestaafd worden aan de hand van de catalogus (deel III, catalogus B). Daaruit 

blijkt dat nog heel wat interessante boekontwerpen inderdaad dateren van na 1936. 

Léonard werd dus niet alleen erkend als gezaghebbend reclameontwerper, ook als 

vormgever van boeken was hij intussen uitgegroeid tot een autoriteit. Zo werd in 1934 

zijn medewerking gevraagd bij de oprichting van Le livre et l’estampe, een tijdschrift 

dat zich richtte tot een select publiek van biblio�elen.112  

In 1937 kwam hij in de belangstelling met de vormgeving van Albert Dürer, Journal 

de voyage dans les Pays-Bas, vertaald en becommentarieerd door Jan Albert Goris en 

Georges Marlier.113 De lay-out van het boek is erg sober en klassiek, zonder ouderwets 

te worden (�guur 4.30). Dit heeft veel te maken met de keuze voor het nieuwe 

lettertype Egmont, opnieuw een creatie van Sjoerd De Roos. Jos Léonard kwam met dit 

boekontwerp volledig tegemoet aan de verwachtingen van zowel de ontwerper als van 

de uitgever van het lettertype. In de promotietekst die Plantin verspreidde om de 

Egmont aan te prijzen, staat dat er een grote behoefte was ontstaan naar klassieke 

broodletters voor boeken en ander luxueus drukwerk: ‘On a pu constater que maintes 

création de caractères de ces derniers temps possèdent toutes les qualités nécessaires 

pour les imprimés publicitaires et commerciaux, brochures, etc. mais ne répondent pas 

                                                 
111 Antwerpen, Letterenhuis, L4303: Edward Léonard, Jozef, Gustaaf, Maria Léonard [biogra�e 
van Jos Léonard], s. d., p. 4. 
Er konden vooralsnog geen andere bronnen gevonden worden die bevestigen dat Jos Léonard 
in 1936 stopte met lesgeven. In de onvolledige personeelsregister, een interessant archiefstuk 
dat bewaard is gebleven in het Roger Avermaete Instituut van Berchem, ontbreekt de �che  
van Jos Léonard (de �ches van volgende docenten zijn wel aanwezig in het personeelsregister: 
Frank Mortelmans, Roger Avermaete, Aloïs Peeters, Jan Kiemeneij, Hugo Van Kuyck, Felix De 
Block, Berthe Thieren, Paul Smekens, Joris Minne, Elsa Courtoit, Lode Veroft, Gaston Crab, 
René Guiette). 

112 Van dit driemaandelijkse tijdschrift verschenen slechts vier nummers, allemaal in 1934. Het 
werd uitgegeven in Brussel en gedrukt bij J. E. Buschmann in Antwerpen. Het redactiecomité 
bestond uit Roger Avermaete, Louis Lebeer, Joris Minne en Paul van de Perre. Jos Léonard 
werd in het colofon vermeld in de lijst van specialisten die hun medewerking aan het tijdschrift 
verleenden samen met Charles Bernard, Lucien Crick, H. Closson, Paul Colin, Pierre Daye, A. J. 
J. Delen, J. Denucé, J. A. Goris, Paul �erens, C. Gaspar, Robert Guiette, Paul Gustaaf Van 
Hecke, Maurice Kunel, Louis Lebeer, F. Leuridant, Frederol Lyna, Georges Marlier, Jean Milo, 
Paul Van der Perre, André De Ridder, Maurits Sabbe, A. Seijl, J. A. Stellfeld, Herman Teirlinck, 
Victor Tourneur, Henry Van de Velde, Prosper Verheyden, August Vermeylen, Frank van den 
Wyngaert.De redactie bestond uit Roger Avermaete, Louis Lebeer, Joris Minne en Paul van de 
Perre.  

113 Jan Albert Goris en Georges Marlier, Journal de voyage dans les Pays-bas. Albert Dürer, 
Editions de la connaissance, Brussel: 1937 (B/1937/Goris). 
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toujours aux exigences du livre et de certains travaux de luxe. Après les créations de ces 

dernières années, toutes inspirées du modernisme, l’apparition d’un nouveau caractère 

d’aspect classique devenait nécessaire. Nous avons voulu répondre à ce nouveau besoin 

en créant notre type Egmont, un caractère de distinction convenant particulièrement 

pour les éditions et les imprimés de luxe’.114 Na de golf van reclameletters ‘geïnspireerd 

door het modernisme’, was de tijd aangebroken voor een luxueuze leesletter, zo vonden 

Lettergieterij Amsterdam en Etablissements Plantin. 

 
 
�guur 4.30 Jan Albert Goris en Georges Marlier, Albert Dürer, Journal de voyage dans les 
Pays-Bas, Brussel: 1937 (B/1937/Goris). 

Het feit dat het boek werd gepresenteerd tijdens de Wereldtentoonstelling in Parijs 

(1937), bewijst nogmaals dat het om een prestigieus project ging. Maar er is meer. Ook 

de catalogus van de Belgische delegatie op deze internationale tentoonstelling was een 

ontwerp van Jos Léonard (�guur 4.23). Net zoals bij de meeste overheidsopdrachten 

van Jos Léonard, ziet het er naar uit dat hij de samenwerking te danken had aan zijn 

vriend Jan Albert Goris, die secretaris was van het ‘Technisch Comité’ van het 

‘Algemeen commissariaat van de Belgische regering bij de tentoonstelling van Praijs 

1937’.115 Het lijvige boek werd rijk geïllustreerd met aflopende foto’s. Opnieuw 

gebruikte hij de Egmont om een voornaam en bijna klassiek effect te sorteren. De foto’s 

werden gereproduceerd door verschillende drukkerijen en clichéproducenten (Helio S. 

A. R. ; E. Stockmans & co.; drukkerij Desoer en drukkerij J. E. Goossens). Doordat er 
                                                 
114 Spécimen de caractères ‘Plantin’. Supplément au catalogue général, p. 33. 

115 Van dit technisch comité was Henry Van de Velde voorzitter en waren Roger Avermaete, 
samen met onder andere Jozef Muls en Georges Marlier, lid. Van de Velde, Goris, Avermaete, 
Marlier e. a., Industries et Métiers d’Art en Belgique, Kunstambachten en Nijverheid in België, 
tent. cat., z.p. 
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met heliogravure (diepdruk) werd gewerkt en niet met de veel banalere rasterclichés 

(hoogdruk), kreeg het hele boek een zekere chic.116 De uitgave werd tijdens de 

tentoonstelling door een internationale jury bekroond met de ‘Médaille d’Or’, maar 

Willy Godenne kon moeilijk verkroppen dat alle eer naar Etablissements Plantin was 

gegaan en niet naar Jos Léonard en hemzelf.117  

          
 
�guur 4.31 La première, et la seconde partie des dialogues françois, pour les jeunes enfants 
[…], Brussel, 1939 (B/1939/Grevi): omslag. 
�guur 4.32 La première, et la seconde partie des dialogues françois, pour les jeunes enfants 
[…], Plantijn, Antwerpen, 1567: omslag. 

In 1939 waagde Jos Léonard zich aan nog een andere ambitieuze onderneming: de 

vormgeving van een heruitgave van een Plantijnse druk van 1567: La première, et la 

seconde partie des dialogues françois, pour les jeunes enfants (�guur 4.31).118 Als 

vormgever bleef hij bescheiden want hij nam de oorspronkelijke lay-out zoveel mogelijk 

over (vergelijk met �guur 4.32). Dit hield onder meer in dat alle regels op de 

                                                 
116 Bij heliogravure is de drukvorm een koperen plaat waarin het fotogra�sche beeld in de 
vorm van minuscule, onregelmatige gaatjes geëtst wordt. Het uiteindelijke gedrukte beeld 
wordt niet gevormd door grotere of kleinere zwarte puntjes zoals bij het rastercliché, maar 
door een inktlaagje dat voortdurend in dikte varieert en daardoor alle gradaties van het 
origineel weergeeft. Johan de Zoete, A manual of photogravure, a comprehensive working-
guide to the fox Talbot/Klic dustgrain method, Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem: 1988.  

117 Mechelen, Stadsarchief, Varia, V 810: dagboeken van Willy Godenne, dl III, p. 31.  

118 Jacques Grevin en Christoffel Plantijn, La première, et la seconde partie des dialogues 
françois, pour les jeunes enfants. Het eerste ende tweede deel van de françoische 
t’samensprekinghen, overgheset in de nederduytsche spraecke. L’écriture et l’imprimerie: 
dialogue IX. ‘t Ghescrift ende de druckerye: de IX tsamensprekinge, Plantin, Brussel: 1939 
[Plantin, Antwerpen: 1567] (B/1939/Grevi). 
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titelbladzijde, het gemoderniseerde drukkersembleem incluis, axiaal werden gezet. 

Volgens Willy Godenne was het Pierre Oly, die hier optrad als uitgever, die aanraadde 

het boek te zetten in de Libra,119 een lettertype van Sjoerd de Roos, dat in 1938 

uitgebracht was door LA. Het was een revival gebaseerd op het vroegmiddeleeuwse 

unciaalschrift dat enkel uit majuskels bestond en bijgevolg geen onderkasten en 

kapitalen kende.  

Op de keper beschouwd was dit toch een vreemde keuze: Oly raadde een 

middeleeuwse letter aan voor de heruitgave van een bij uitstek renaissancistisch boek. 

Vermoedelijk waren het puur commerciële overwegingen die Oly ertoe brachten om die 

keuze op te dringen. Hij was tenslotte de directeur van de �rma die deze letter nog 

maar pas op de markt had gebracht. Maar zag Léonard dan de inconsequentie van die 

keuze niet in? Het is mogelijk, maar het is anderzijds ook zo dat de Libra gold als een 

lettertype dat weliswaar verwees naar de traditie maar tezelfdertijd ook eigentijds was 

omdat het een oplossing bood voor een modern probleem. Volgens de letteruitgeverij 

zelf speelde het lettertype in op het modernistische discours over het volstrekt 

overbodige onderscheid in de typogra�e tussen onderkasten en kapitalen (hoofdstuk 

2.6) en dat bij unciaalletters onbestaande was. In die zin kon het een geschikte keuze 

lijken voor de heruitgave van een historisch boek. 

In de praktijk kwam het er echter vaak op neer dat de Libra vooral geapprecieerd 

werd om zijn kalligra�sche ronde vormen die naar een respectabel verleden verwezen. 

In 1927, dus nog lang vóór de uitgave van het lettertype, schreef Louis Lebeer dat de 

unciaal het schrift bij uitstek was waarmee de sfeer van oude handschriften kon 

opgeroepen worden.120 Maar bij een letterkeuze spelen soms ook erg gevoelsgeladen 

elementen mee. De Libra oogstte in Ierland bijvoorbeeld onverwacht veel succes 

omwille van zijn verwantschap met de Ierse ‘nationalistische unciaal’.121  

In 1953, enkele jaren voor zijn dood, verzorgde Jos Léonard de uitgave van 

Scheppingsgedicht van Albe.122 De omslag van de dichtbundel werd opvallend sober 

gehouden: een crèmekleurige ondergrond waarop bovenaan in kapitalen de titel en de 

naam van de auteur zijn aangebracht (�guur 4.33). Een roodbruin sterretje scheidt 

beide van elkaar. Met een sierlijk gekalligrafeerde initiaal in dezelfde kleur gaf Léonard 

een originele en bijna speelse schwung aan het lege oppervlak.  

                                                 
119 Mechelen, Stadsarchief, Varia, V810: dagboeken van Willy Godenne, dl II, p. 50. Blijkbaar 
was een aangepaste versie van de Libra voor het Frans nog niet beschikbaar want Godenne 
schreef in zijn dagboek: ‘Je �s couper spécialement des lettres accentués’.  

120 Louis Lebeer, De Vlaamsche houtsnede, [Davidsfonds, 216], Davidsfonds, Leuven: 1927, 
p. 138, voetnoot 21. 

121 Dooijes, Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos, p. 15. 

122 Albe, Scheppingsgedicht, Hellinckx, Brussel: 1953 (B/1953/Albe). Albe is het pseudoniem 
van Renaat Joostens. 
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�guur 4.33 Albe, Scheppingsgedicht, Hellinckx, Brussel, 1953 (B/1953/Albe). 

Het binnenwerk van het boek is veel gereserveerder. Als boekletter koos hij  

De Roos Romein (1947–1950), de laatste lettercreatie van Sjoerd De Roos.123 De  

brede marges, de zorgvuldige spatiëringen en de zes afzonderlijk titelpagina’s zijn  

een oase van rust voor het oog. De typogra�e eist geen aandacht op. Jos Léonard hield 

zich op de achtergrond, ten voordele van de leesbaarheid. Voor Jan Evarist Peeters 

getuigt dit werk van een rijke en rijpe gra�sche gevoeligheid.124 Ook Sjoerd de Roos  

zelf feliciteerde Jos Léonard met deze creatie. In een brief van 28 februari 1954 

bedankte hij hem voor het toegezonden exemplaar en noemde het boek ‘keurig 

verzorgd’. De gerenommeerde Nederlandse typograaf signeerde zijn brief met: ’Uw 

toegenegen collega’.125  

Hoe langer Jos Léonard zich met boekontwerpen bezighield, hoe exclusiever hij zich 

richtte op een biblio�el publiek en hoe onzichtbaarder hij werd als boektypograaf. Hij 

pro�leerde zich hoe langer hoe meer als een traditionalist. Met deze houding kwam hij 

op dezelfde lijn te staan met de oudere Jan Tschichold, van wie bekend is dat hij zich 

vanaf 1938 volledig concentreerde op het boek. Hij keerde het reclameontwerp en zijn 

eigen dogma’s van de Nieuwe Typogra�e de rug toe en hij ontwierp naar eigen zeggen 

zoveel mogelijk volgens een centrale as. Hij werd een liefhebber van precies datgene 

                                                 
123 De werktekeningen werden evenwel gemaakt door Dick Dooijes. Lane en Lommen, Dutch 
typefounder’s specimens, p. 31. 

124 Peeters, ‘Geest en stijl van Jos Léonard’, z.p. 

125 Mariakerke, Artevelde Hogeschool, departement Gra�sche Bedrijven, archief, archivalia Jos 
Léonard: brief van 28 februari 1954 van Sjoerd H. de Roos aan Jos Léonard. 
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wat hij voordien verafschuwde: het symmetrische boek.126 Men kan aannemen dat Jos 

Léonard op de hoogte was van deze spraakmakende carrièrewending van Jan 

Tschichold aangezien hij heel wat late publicaties van Tschichold in zijn bibliotheek 

had, waaronder Designing books van 1951.127  

Het is niet omdat Léonard op het einde van zijn carrière een gelijkaardig ideaal 

nastreefde als zijn Duitse inspirator, dat hij als boektypograaf zomaar kan vergeleken 

worden met Jan Tschichold. Het parcours dat hij had afgelegd als boekontwerper, was 

erg verschillend. Anders dan bij zijn reclamewerk heeft Jos Léonard van bij zijn eerste 

boekontwerp getracht zich zoveel mogelijk te houden aan de vooropgestelde regels en 

formules zoals die overgeleverd waren door de traditie. Het lijkt wel alsof hij 

geïntimideerd was door de intellectuele lading van het begrip ‘boek’. Het respect voor 

de traditie leek nog te vergroten naarmate hij meer kennis verwierf over het 

drukkersvak en de typogra�e.  

Door zich in zijn boekontwerpen als een traditionalist te gedragen, kon hij zijn 

deskundigheid tentoonspreiden en zich meten met de groten. Zelfs al was hij een heel 

bescheiden man, hij was uitgegroeid tot een autoriteit in dit vakdomein. Dit was zijn 

manier om zich als specialist te laten gelden. 

Het feit dat Henry Van de Velde hem in 1943 vroeg om de belettering te maken voor 

de ingang van de universiteitsbibliotheek van Gent (beter gekend als de Boekentoren) 

kan geïnterpreteerd worden als een ultieme blijk van erkenning die verder reikte dan de 

biblio�ele wereld.128 

                                                 
126 Christopher Burke, Jan Tschichold and New Typography. Active literature, Hyphen, 
Londen: 2007, p. 286.  
De terugkeer van Jan Tschichold naar het klassieke symmetrische boek lokte felle kritiek uit bij 
Max Bill. Max Bill, ‘Über typogra�e’, in: Schweizer Graphische Mitteilungen, 65 (1946), nr. 4, 
p. 193-200. De discussie tussen MaxBill en Jan Tschichold wordt gereconstrueerd in: Richard 
Hollis, Swiss graphic design, the origins and growth of an international style, 1920–1965, 
King, Londen: 2006, p. 145-148. 

127 Tschichold, Designing books. Zie ook bijlage 2. 

128 Uit de briefwisseling die bewaard bleef in het archief van de Universiteit Gent blijkt dat het 
voorontwerp van Léonard werd goedgekeurd op 22 december 1943 en het de�nitieve ontwerp 
pas in maart 1946. Zowel het voorontwerp als het de�nitieve ontwerp (een bronzen plaat met in 
vergulde bronzen kapitalen over twee lijnen: RIJKSUNIVERSITEIT / BIBLIOTHEEK) is 
momenteel onvindbaar. Het enige wat overblijft, is een erg ruwe schets van Léonard als bijlage 
van een brief van 13 april 1944 aan het ministerie van openbare werken. Archief Universiteit 
Gent, kostbare werken, handschriftencollectie, HS III, 0128/V10/3: overeenkomst, brieven en 
andere stukken over het ontwerp voor een letterschrift aan de ingang van de bibliotheek met 
letteropschrift ‘Rijksuniversiteit Bibliotheek’, 22 december 1943–12 maart 1946. 
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4.8 Besluit 

In de loop van de jaren twintig en dertig werd de Brusselse �rma Etablissements 

Plantin Léonards belangrijkste opdrachtgever. Kenmerkend waren de wekelijkse 

kaarten ‘De Drukkersvriend’ waarmee de klanten bestookt werden om ze goede raad en 

nuttige informatie te geven, vooral over de nieuwste producten die de het bedrijf te 

koop aanbood. De kaarten, die door Léonard werden vormgegeven en opvallend 

homogeen waren van stijl, dienden tezelfdertijd als voorbeelddrukwerk. Door het 

gebruik van allerlei balkjes en vlakjes in combinatie met foto’s en schreefloze letters, 

wist Léonard een esthetiek op te roepen die schatplichtig was aan het Bauhaus en aan 

de ondertussen internationaal ingeburgerde ontwerpstijl van de ‘typo-foto’. 

De gra�sche industrie had dus vrij snel ingepikt op de nieuwe trends en was er als de 

kippen bij om deze te commercialiseren. Het aantal geometrische ‘blikvangers’ werd 

daarom sterk uitgebreid en de ontwerpers gingen er vaak op een maniëristische manier 

mee aan de slag. Léonard leek echter vaak de voorkeur te geven aan getekende 

composities, die hij liet reproduceren met lijnclichés. Dit bewijst dat het hem vooral om 

de stijl te doen was en dat hij er geen moeite mee had het principe van de ‘economie 

van middelen’ van de modernisten volledig los te laten. Het feit dat hij vooral recente 

letterontwerpen van de �rma gebruikte, hoorde bij de commerciële bedoelingen van de 

reclamekaarten. 

Toen Léonard in 1932 in vaste dienst trad als hoofd van Studio Plantin, werd zijn 

opdracht veel breder. Hij stond niet enkel meer in voor de reclameontwerpen, maar ook 

voor informatie en documentatie. Zijn functie was vergelijkbaar met die van Sjoerd De 

Roos bij Lettergieterij Amsterdam. Beiden waren artistiek verantwoordelijke van een 

ontwerpbureau en belast met de opdracht om nieuwe lettertypes te promoten en vooral 

om kwaliteitsvolle drukmodellen te creëren. Ze werden geacht de klanten op te voeden 

door ze ‘deugdelijke’ en eigentijdse ontwerpschema’s voor te houden. 

Doordat de �rma Plantin sterk op Nederland was gericht, kreeg Léonard vooral 

modellen aangereikt vanuit het noorden. Toch behield hij voldoende marge om zijn 

persoonlijke stempel te drukken. Hij ontleende ook vrijelijk stijl�guren uit Frankrijk, 

Engeland en Amerika en mengde dat alles op zijn persoonlijke manier. Daarmee sloot 

Léonard aan bij een eenheidsstijl die overal opdook en wordt aangeduid als 

‘commercial design’. Het was in hoofdzaak een derivaat van het modernisme, gemengd 

met soms heel klassieke schema’s. De stijl raakte internationaal verspreid, vandaar dat 

hij ook wel aangeduid wordt met ‘International Style’. Léonard kwam ermee in 

aanraking via boeken en tijdschriften.  

Wanneer men het gra�sche oeuvre van Léonard aftoetst aan dat van de 

gerenommeerde pioniers van het gra�sche ontwerp, dan lijkt hij weinig stijlzuiver of 

consequent. Hij besefte zelf maar al te goed dat hij geen innovator was, maar hij had 



4. Voorbeelddrukwerk voor Studio Plantin /  343 

 

 

wel de ambitie om het modernisme en de traditie met elkaar te verzoenen. Zo kreeg de 

foto in de vroege jaren dertig een steeds prominentere plaats in het gra�sch ontwerp 

van Léonard. Waar de Nieuwe Typogra�e aanraadde om de tekening consequent door 

een foto te vervangen, kon hij het tekenen en illustreren niet laten. Hij hanteerde 

daarom liever de ‘typo-foto-tekening’. 

Léonard was een verzoener, een man van het compromis. Ook wanneer hij de 

presentatiemap ontwierp voor het lettertype Indépendant, een Belgische creatie die op 

de nationale gevoelens mikte, trachtte hij het Latijnse, barokke karakter ervan te 

milderen door in de behandeling ervan een noordelijke soberheid aan de dag te leggen. 

Vanaf het moment dat Léonard voor Etablissements Plantin ging werken, werd van 

hem ook verwacht dat hij zijn opgedane kennis en ervaring doorgaf. Het kwam er dus 

op neer dat hij fungeerde als een doorgeefluik: hij communiceerde het modernisme en 

de internationale tendensen in de gra�sche wereld zoals hij ze zelf had gepercipieerd en 

geïnterpreteerd. Op die manier ligt in het (typogra�sche) oeuvre van Jos Léonard een 

stuk receptiegeschiedenis van het modern gra�sch ontwerp in België vervat. 

In de loop van de jaren dertig was Léonard uitgegroeid tot een autoriteit op het 

gebied van het gra�sch ontwerp en typogra�e. Hij kreeg verschillende 

overheidsopdrachten, gaf les, werd gevraagd in jury’s en werd ten slotte benoemd tot 

hoofdinspecteur van het technisch onderwijs. Tegelijkertijd doofde echter ook zijn 

creativiteit. De eclectische stijl die zo typisch is voor Léonards reclameontwerpen ging 

op in een grotere internationale eenheidsstijl. Als boekontwerper pro�leerde hij zich 

hoe langer hoe meer als een traditionalist, maar ook hierin sloot hij aan bij een 

internationale trend. 





 

Epiloog 

Met zijn benoeming tot inspecteur van het Technisch Onderwijs kon Jos Léonard in 

1936 een hoofdstuk in zijn leven afsluiten en terugblikken op een loopbaan als gra�sch 

ontwerper van meer dan vijftien jaar. In datzelfde jaar werd het academische onderzoek 

gestart naar de geschiedenis van het ontwerp door Nikolaus Pevsner. Deze 

architectuurhistoricus meende in 1936 over voldoende kritische afstand te beschikken 

om voor het eerst de ontstaansgeschiedenis van het modern ontwerp te bestuderen in 

zijn Pioneers of Modern Design.1 

Nog in 1936 reflecteerde Walter Benjamin in zijn beroemde essay Das Kunstwerk im 

Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit over het functioneren van het 

kunstwerk in zijn tijd.2 Hierin onderzocht hij de aard en de sociale dimensie van het 

technisch gereproduceerde kunstwerk. Hoewel Benjamin in de eerste plaats fotogra�e 

en �lm tot voorwerp nam van zijn analyse, zou men zijn beschouwingen ook kunnen 

betrekken op het gra�sche ontwerp. Een gra�sch ontwerp wordt immers, net zoals een 

foto of een �lm, technisch gereproduceerd. In de analyse van Benjamin heeft het 

daardoor geen uniek bestaan meer en verliest het zijn ‘aura’. Met andere woorden: een 

gra�sch ontwerp is geen auratisch kunstwerk doordat het ontworpen is met het oog op 

reproductie.  

Het essay van Walter Benjamin, dat door sommige auteurs wordt aangegrepen om 

vat te krijgen op het hedendaagse gra�sche ontwerp,3 is mijns inziens bijzonder 

relevant in verband met de artistieke loopbaan van Jos Léonard, die tenslotte een 

tijdgenoot was. Toen deze Belgische kunstenaar koos voor het gra�sche ontwerp, liet hij 

het auratische kunstwerk achter zich. Net zoals Benjamin de �lm vergelijkt met het 

theater en de fotogra�e met de schilderkunst, zo kan men het vrije gra�sche werk van 

Jos Léonard–zijn tekeningen en lino’s–vergelijken met zijn gra�sche ontwerpen. De 

                                                 
1 Nikolaus Pevsner, Pioneers of Modern Design. From William Morris to Walter Gropius, 
Museum of modern art, New York: 1949 [Pioneers of the Modern Movement, 1936]. 

2 Walter Benjamin en Henk Hoeks (vert.), Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische 
reproduceerbaarheid, SUN, Nijmegen: 1985 [Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit, 1936]. 

3 Malcolm Barnard, Graphic Design as Communication, Routledge, Londen / New York: 2006, 
p. 175-176. 
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originele ontwerptekeningen–of de maquettes, zoals dat toen heette–hadden geen 

enkele meerwaarde meer ten opzichte van de reproductie ervan. In zijn bespreking van 

het essay van Benjamin heeft Van den Braembussche het daarom over de 

‘demysti�catie’ of ‘onttovering’ van het kunstwerk.4 Dit onttoveringsproces nam in de 

artistieke carrière van Jos Léonard enkele jaren in beslag. Het was pas volledig 

voltrokken toen hij zijn letters niet langer eigenhandig moest tekenen en hij via Willy 

Godenne toegang kreeg tot de typogra�e, een procedé dat het technisch reproduceren 

van schrift mogelijk maakte.5 Naar het voorbeeld van de Nieuwe Typogra�e gebruikte 

Léonard de typogra�e ook om beelden te creëren. 

Omdat een gra�sch ontwerp technisch gereproduceerd wordt en dus steeds in 

veelvoud bestaat, kan het ook massaal verspreid worden en een groot publiek bereiken. 

Deze eigenschap van het technisch reproduceerbare kunstwerk–dus ook van het 

gra�sch ontwerp–heeft de modernisten en ook Jos Léonard sterk aangesproken. Zijn 

eerste ontwerpen moet hij dan ook beschouwd hebben als een middel om ideeën te 

verspreiden en zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de nieuwe beeldtaal 

van de abstracte kunst. De aantrekkingskracht die de drukkunst uitoefende op Léonard 

kan dus (gedeeltelijk) verklaard worden vanuit zijn modernistisch denkkader. 

De technische reproduceerbaarheid van een kunstwerk is echter een tweesnijdend 

zwaard. Van den Braembussche schrijft dat de reproductietechniek de massale 

verspreiding van bijvoorbeeld een �lm niet alleen mogelijk maakt, zij maakt deze ook 

noodzakelijk: ‘De productie van een �lm is immers zo kostbaar dat zij slechts als 

massaproduct �nancieel leefbaar is. �lmmakers kunnen zich daardoor niet langer de 

onafhankelijkheid en vrijheid veroorloven die zo kenmerkend is voor de autonome 

kunstenaar. Zij moeten zich aan het marktmechanisme aanpassen, waarin vraag en 

aanbod door de smaak van de massa en de verlangens van het grote publiek worden 

gedicteerd’.6  

Dit is net zo goed een realiteit voor een gra�sch ontwerper. Ook in het begin van de 

twintigste eeuw maakte een drukker zijn persen liever niet drukklaar voor een kleine 

oplage. De technische reproduceerbaarheid maakt grote oplages noodzakelijk en dit 

impliceert dat een gra�sch ontwerper niet dezelfde autonomie heeft als een vrije 

kunstenaar. Hij moet immers steeds rekening houden met de speci�eke wensen en de 

smaak van zijn opdrachtgever, die op zijn beurt tracht tegemoet te komen aan het 

                                                 
4 A. A. Van den Braembussche, Denken over kunst, een inleiding in de kunst�loso�e, Coutinho, 
Bussum: 2000, p. 228. 

5 Walter Benjamin begint zijn analyse met de opmerking dat kunst altijd al reproduceerbaar is 
geweest, zij het echter niet op massale schaal. Zo is het al sinds de uitvinding van de 
boekdrukkunst in het midden van de 15de eeuw mogelijk om teksten technisch te reproduceren. 
Benjamin en Hoeks (vert.), Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische 
reproduceerbaarheid, p. 10. 

6 Van den Braembussche, Denken over kunst, een inleiding in de kunst�loso�e, p. 229-230. 
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publiek dat hij wil bereiken. De gra�sch ontwerper is in eerste instantie een soort 

communicatiedeskundige die een boodschap visueel moet kunnen vertalen.  

Voor zover dit aspect van het gra�sch ontwerp kon onderzocht worden, bleek dat Jos 

Léonard zich makkelijk schikte naar de vraag van de opdrachtgever. De eigenschap om 

zich telkens opnieuw aan te passen, speelde misschien in het nadeel van Jos Léonard 

toen hij actief was als vrije kunstenaar, maar als gra�sch ontwerper kwam ze hem zeker 

ten goede. Toetst men zijn oeuvre aan dat van modernistische pioniers als Jan 

Tschichold, Herbert Bayer of Piet Zwart, dan zou men kunnen oordelen dat hij weinig 

stijlzuiver of consequent was. Het is echter niet correct het gra�sche oeuvre van een 

ontwerper enkel te beoordelen op basis van puur stilistische kenmerken. De mate 

waarin Jos Léonard erin slaagde om met behulp van zijn visuele geletterdheid een 

boodschap over te brengen, bepaalt grotendeels de kwaliteit van zijn ontwerpen. Het is 

evenzeer verkeerd om er a priori van uit te gaan dat Jos Léonard een modernistische 

ontwerper was die doorgaans belemmerd werd door opdrachtgevers met een andere 

visie en andere verlangens. Het is namelijk opmerkelijk dat Léonard zijn meest 

modernistische ontwerpen maakte in opdracht van kunstenaars, fotografen en 

architecten. Men kan dus net zo goed aannemen dat zijzelf vragende partij waren voor 

een gra�sch ontwerp in de lijn van de Nieuwe Typogra�e. Overigens kan het geen toeval 

zijn dat de meest vooruitstrevende realisaties van Jos Léonard te vinden zijn bij de 

weinige opdrachten die hij van de overheid kreeg. Hij verwierf ze immers via 

tussenkomst van Marnix Gijsen, zijn goede vriend en oud-strijder van de artistieke 

avant-garde in Vlaanderen. 

Van een beeldende kunstenaar als Jos Léonard, die als jonge man conventies, 

standaarden en normen overboord wilde gooien, zou men kunnen verwachten dat hij 

dit ook zou doen eens hij zich met gra�sch ontwerp ging bezighouden. Dat 

pretendeerde hij ook te zullen doen toen hij in 1926 zijn Studio Novio voorstelde als een 

ontwerpbureau dat radicaal zou breken met het verleden. Al bij al bleef hij toch 

respectvol tegenover de drukkunst. Als ontwerper stelde Jos Léonard van meet af aan 

grenzen aan zijn non-conformisme. Zijn houding tegenover de drukkunst en het 

gra�sch ontwerp was er geen van wild experiment. In plaats van standaarden 

overboord te gooien, voegde hij er nieuwe toe. Het kwam er op neer dat hij de taal van 

de abstracte schilderkunst vertaalde naar het medium van de drukkunst, zonder daarbij 

de behoefte te voelen om te choqueren.  

De houding van zijn werkpartner Willy Godenne was daarbij opmerkelijk tolerant en 

open. Zijn pro�el stemt geenszins overeen met het stereotiepe beeld van de 

protectionistische en conservatieve drukker, die in de geschiedschrijving van het 

gra�sch ontwerp vaak wordt opgevoerd zonder dat hij een gezicht krijgt. Godenne was 

een gerespecteerde vakman die vooral op technisch vlak vooruitstrevend wilde zijn. De 
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vormelijke en esthetische vernieuwingen vertrouwde hij liever toe aan Jos Léonard, die 

hij niet als een buitenstaander beschouwde, maar als een deskundige op zijn terrein.  

Dankzij de nauwe samenwerking met Godenne kon Jos Léonard zich in de loop der 

jaren bekwamen in de typogra�e en uitgroeien tot een professionele typograaf. Hoe 

meer hij vertrouwd raakte met de typogra�e, hoe ‘onzichtbaarder’ hij werd als 

boekontwerper. In het geval van de boektypogra�e aanvaardde hij moeiteloos de 

bestaande normen en hij toonde ontzag voor de traditie van het drukkersvak. Dit deed 

hij trouwens al in 1921 toen hij enkele kritische bedenkingen formuleerde ten aanzien 

van de ritmische typogra�e in Paul Van Ostaijens versbundel Bezette Stad.  

De meeste boeken die Jos Léonard in zijn loopbaan illustreerde of typogra�sch 

vormgaf, hadden biblio�ele ambities. Hij wist ze te onderscheiden van een ordinair 

boek door te werken met beperkte of genummerde oplages, de samenwerking met 

gerenommeerde drukkersateliers, het gebruik van betere papiersoorten en andere 

exclusieve materialen. Er werd met andere woorden heel wat moeite gedaan om het 

boekobject terug een ‘aura’ te geven en opnieuw te ‘betoveren’. In deze context bleek 

Antwerpen, een Statistiek Handboekje een interessante casus of de uitzondering om 

die regel te bevestigen.  

Jos Léonard was geen bevlogen theoreticus. Slechts zelden liet hij zijn stem horen. 

Dit gebrek aan theorievorming lijkt wel exemplarisch te zijn voor het hele land. 

Wanneer het op gra�sch ontwerp en typogra�e aankomt, valt er in België weinig 

commentaar te rapen. Bij de lancering van het Belgische lettertype Indépendant 

bijvoorbeeld, ontbrak elke vorm van theoretische omkadering. Op dat ogenblik was er 

in België ook geen enkele theoreticus met het gewicht van een Maximilien Vox in 

Frankrijk of een Jan Tschichold in Duitsland. Het was wachten op Fernand Baudin, 

wiens activiteit echter dateert van na de Tweede Wereldoorlog. Dit gebrek kan wellicht 

voor een deel verklaren waarom er in het verleden zo weinig aandacht is besteed aan de 

ontstaansgeschiedenis van het gra�sch ontwerp in België. 

De gra�sche ontwerpen van Jos Léonard lijken dus eerder intuïtief tot stand te zijn 

gekomen. Zonder dogmatiek of fanatisme liet hij zich door verschillende golven 

meenemen. Hij volgde de internationale bewegingen, soms van op een afstand, zoals bij 

de typo-foto, dan weer speelde hij erg kort op de bal, zoals in het geval van de Weense 

beeldstatistieken. Deze houding is volgens Michel Seuphor typisch voor de Belgische 

kunstenaars. Zijn uitspraken over de moderne kunst tijdens het interbellum in België 

lijken ook erg van toepassing op het gra�sche ontwerp: ‘Geen enkele belangrijke 

beweging werd in België geboren. Maar dit land raakt alles aan. Wat de Vlaming 

kenmerkt is het vermogen om zich aan te passen. Vertaald naar de kunstwereld 
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betekent dit dat hij de internationale kunststromingen “opvangt” maar wel telkens 

“vervlaamst”.7 

Kortom, Jos Léonard was niet de grote baanbreker of de compromisloze modernist. 

Hij blonk niet uit in extremen en deed liever afstand van ‘de overdrijvingen’, zoals hij 

dat zelf noemde. Hij vertegenwoordigde een gemiddelde eerder dan dat hij 

uitzonderlijk was. Precies daarom is een onderzoek naar zijn gra�sch oeuvre bijzonder 

leerrijk. Een studie van het gra�sch ontwerp van Jos Léonard levert een realistisch 

beeld op van het ontstaan en de evolutie van het gra�sch ontwerp in België tijdens het 

interbellum.

                                                 
7 Michel Seuphor (Fernand Berckelaers), De abstracte kunst in Vlaanderen, Arcade, Brussel: 
1963, p. 28. 



 

 



Deel III 

Catalogus 





Ten geleide 

Deze catalogus bevat 1. 308 beschrijvingen van werken waarop het onderzoek is 

gebaseerd. Het is geen oeuvrecatalogus, maar een werkinstrument van de onderzoeker. 

Bij de samenstelling van deze catalogus leek het aanvankelijk opportuun om een 

voorbeeld te nemen aan de inventaris van het typogra�sch oeuvre van Fernand Baudin, 

wiens loopbaan erg vergelijkbaar is met die van Jos Léonard.1 In de catalogus van 

Baudin werd een opdeling gemaakt tussen typogra�sch werk (I), gelegenheidsdrukwerk 

(O) en af�ches (A).  

Een dergelijke opdeling in ‘genres’ bleek niet bruikbaar voor de catalogus van Jos 

Léonard. Het was namelijk niet steeds duidelijk wat de functie van een ontwerp is 

geweest. Om te vermijden dat de indeling van de catalogus meteen al een interpretatie 

zou inhouden, werd getracht om de stukken zo objectief mogelijk te beschrijven. 

Ten eerste wordt er gewerkt met vier deelcatalogi. Er werd een opdeling gemaakt 

tussen ontwerpen van losbladig drukwerk en brochures (A), boekontwerpen en 

ontwerpen voor catalogi (B), ontwerpen voor tijdschriften en reeksen (C) en  

gra�sche bijdragen voor tijdschriften (D). Wat het verschil is tussen deze categorieën 

kan misschien nog het best uitgelegd worden aan de hand van een concreet voorbeeld:  

het tijdschrift Ruimte. De omslag werd ontworpen door Jos Léonard en bleef in gebruik 

gedurende de twee jaargangen dat het tijdschrift verscheen. Dit ontwerp werd 

opgenomen in catalogus C en kreeg de code C/Ruimte. De negen gra�sche bijdragen 

die Léonard maakte voor dit tijdschrift werden opgenomen in de catalogus D en  

kregen de opeenvolgende codes van D/Ruimte/1 tot D/Ruimte/9. Voor het eerste 

nummer van Ruimte verscheen, werd een manifest opgesteld dat door Jos Léonard 

werd vormgegeven. Dit manifest, een enkelzijdig bedrukt vel, werd opgenomen in  

de catalogus voor losbladig drukwerk en brochures en kreeg de code A/103/002.  

Het getal 103 verwijst naar de opdrachtgever, uitgeverij De Sikkel in Antwerpen.  

Een lijst met alle opdrachtgevers die voorkomen in de catalogus A kan men vinden in 

bijlage 4. 

                                                 
1 Elly Cockx-Indestege, Georges Colin en Fernand Baudin (eds.), Fernand Baudin. Typograaf. 
Bibliogra�e van zijn geschriften. Inventaris van het typogra�sch oeuvre, De Buitenkant, 
Amsterdam: 2002. 
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Catalogus A is met 1.213 beschrijvingen veruit de omvangrijkste (catalogus B telt 65 

beschrijvingen, in catalogus C zijn 12 ontwerpen opgenomen en in catalogus D 18). De 

catalogus met gra�sch ontwerpen van Jos Léonard bestaat dus hoofdzakelijk uit 

beschrijvingen van losbladig drukwerk en brochures.  

Binnen deze groep ontwerpen werd opnieuw een opdeling gemaakt in verschillende 

categorieën en dit op een louter materiële basis. Plano betekent dat het ontwerp bestaat 

uit een vel papier of karton dat niet gevouwen is. Een folder is een vouwblad met 

slechts één vouw en een vouwblad heeft meerdere vouwen. Een katern bestaat uit een 

aantal vellen papier die in elkaar gevouwen zijn (eventueel ook geniet, genaaid of 

gebrocheerd). Een proefdruk is geen de�nitief uitgevoerd ontwerp (en kan herkend 

worden aan het typische gladde papier waarop proefdrukken werden uitgevoerd). Een 

knipsel is een ontwerp dat gemaakt werd met het oog om gepubliceerd te worden in een 

tijdschrift. Meestal gaat het om een advertentie of een illustratie die door de 

archiefvormer werd uitgeknipt (wanneer de versozijde duidelijk uit een totaal andere 

context komt, is er sprake van een knipsel). 

Het samenstellen van de catalogus met efemeer drukwerk vraagt om een speci�eke 

aanpak. Eerst en vooral is het eerder uitzonderlijk dat een gra�sch ontwerper zijn 

efemeer drukwerk signeert of dateert zoals een vrije kunstenaar. Het probleem van de 

toeschrijving deed zich bij de samenstelling van de catalogus A niet voor omdat er bijna 

uitsluitend gewerkt werd met materiaal dat bewaard wordt in het Naamse ‘fonds 

Godenne’ en het Antwerpse ‘legaat Léonard’ (zie proloog). Alle uitgevoerde gra�sch 

ontwerpen die zich in deze twee publieke collecties bevinden, konden zonder probleem 

worden opgenomen omdat de archiefvormers–Willy Godenne en Edward Léonard–

betrouwbare ‘toeschrijvers’ zijn. Wanneer ontwerpen uit andere collecties of archieven 

werden opgenomen in de catalogus, gebeurde dit enkel wanneer er zekerheid bestond 

over het auteurschap van Jos Léonard.2 Bij de beschrijving van elk stuk in de catalogus 

A werd elke signatuur genoteerd, ongeacht of die nu van Jos Léonard zelf is, van een 

externe illustrator, de fotograaf, de drukker of de clichémaker. 

Bovendien wordt gelegenheidsdrukwerk zelden gedateerd door de ontwerper in 

kwestie. Ook de meeste gra�sch ontwerpen in de twee genoemde collecties zijn 

ongedateerd. In het legaat Léonard in Antwerpen werden slechts 186 ontwerpen exact 

                                                 
2 Het gaat in totaal om slechts 4 ontwerpen: het vouwblad Novy (A/000/019) in het 
Letterenhuis in Antwerpen; de af�che voor de tentoonstelling van Studio Novio in 1928 
(A/001/041) ook in het Letterenhuis; het ex libris van Jos Léonard (A/000/020) veelvuldig 
aanwezig in de mediatheek van het departement Gra�sche Bedrijven van de Artevelde 
Hogeschool in Mariakerke en de brochure ‘Gevaert materiaal voor de gra�sche bedrijven’ 
(A/007/010) in het Lieven Gevaertarchief / Historisch Archief Agfa-Gevaert n.v. in Mortsel. 
Bij elk van deze ontwerpen kon de rol van Jos Léonard vrij nauwkeurig achterhaald worden 
aan de hand van briefwisseling, proefdrukken die bewaard zijn in het Prentenkabinet, de 
tekst die op het drukwerk voorkomt of contemporaine literatuur waarin het ontwerp werd 
afgebeeld. 
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gedateerd door de archiefvormer Edward Léonard. In het fonds Godenne zijn amper 

144 ontwerpen (relatief) gedateerd door Willy Godenne. Er bestaan echter tal van 

manieren om een gra�sch ontwerp achteraf te dateren. Een gra�sch ontwerp is immers 

per de�nitie een drager van informatie, een tijdsdocument dat getuigt van een 

samenwerking, een tentoonstelling, een evenement, enzovoort. Doordat veel ontwerpen 

in een speci�eke context kunnen geplaatst worden, kunnen ze ook gedateerd worden. 

Ook de ontwerpen die ooit werden gepubliceerd in een tijdschrift of een boek, konden 

relatief gedateerd worden.  

Vooral het gebruikte lettertype bleek een interessant hulpmiddel om het drukwerk te 

dateren. In de beschrijving van elk stuk werd het gebruikte lettertype genoteerd. 

Letterproeven zijn cruciale bronnen voor het onderzoek naar gra�sch ontwerp. Jammer 

genoeg zijn er weinig bewaard gebleven. Hoewel drukkers en lettergieters hun 

letterproeven als een kostbaar bezit beschouwden dat ze dan ook met zoveel mogelijk 

zorg omringden, werden ze toch vooral om hun geldwaarde gewaardeerd. Dat ze ook 

van kapitaal belang konden zijn voor historisch onderzoek, werd zelden ingezien en 

eens ze van geen nut meer voor de drukkerij werden ze van de hand gedaan.3 Grote 

bibliotheken die sinds eeuwen bezig zijn met oude boeken, hebben zich nauwelijks 

beziggehouden met letterproeven. Gelukkig kon ik een beroep doen op de letterproeven 

die bewaard worden in het Tabularium (Katholieke Universiteit Leuven) en in de 

bibliotheek van het Plantin Genootschap in Antwerpen (de meeste zijn afkomstig uit de 

persoonlijke bibliotheek van Louis Van den Eede). Wanneer een lettertype niet kon 

geïdenti�ceerd worden, werd het benoemd volgens de gangbare letterclassi�catie van 

Maximilien Vox. Uiteindelijk kon bijna de helft van de ontwerpen in de catalogus (600 

van de 1.213 ontwerpen in catalogus A) gedateerd of relatief gedateerd worden.  

De catalogus A werd samengesteld aan de hand van een archief dat niet ontsloten is 

en een archief dat ongeordend is. Het archief in Namen is niet ontsloten. De wijze 

waarop Willy Godenne de inhoud van zijn schenking trachtte te inventariseren is 

indrukwekkend en tegelijk chaotisch en zo goed als onbruikbaar. De lijvige opbergmap 

met honderden pagina’s geschreven en getypte vellen papier kan bezwaarlijk een 

adequaat ontsluitingsinstrument worden genoemd. De inhoud van 261 dozen wordt er 

in beschreven, soms heel uitvoerig, dan weer erg beknopt. De nummering van de dozen 

vertoont grote leemtes en het archief van Willy Godenne is zo goed als onverwerkt. De 

oorspronkelijke structuur van Godennes archief geeft niet de indruk erg beredeneerd te 

zijn. Soms maakte hij een pakketje met ontwerpen die uit dezelfde periode dateren. Ze 

worden samengehouden door een envelop of ze zijn gekleefd in een fotoalbum. Maar 

net zo goed werd een aantal ontwerpen gebundeld eenvoudigweg omdat ze hetzelfde 

                                                 
3 Afzonderlijk gedrukte letterproeven zijn vaak zeldzamer dan een exemplaar van de Gutenberg 
Bijbel, zeggen Lane en Lommen. Lane en Lommen, Dutch typefounder’s specimens, p. 9. 
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formaat hebben. De zogenaamde ‘oude orde’ van de archiefvormer Willy Godenne was 

met andere woorden onbruikbaar.4  

Het legaat Léonard in Antwerpen is wel ontsloten. Van elk ontwerp werd een 

steekkaart gemaakt en aan elk stuk werd een inventarisnummer toegekend. Maar toch 

blijft ook deze inventarisatie moeilijk werkbaar. De archiefstukken werden immers niet 

gefotografeerd en bovendien werd het legaat niet geordend door de archiefvormer. Het 

wetenschappelijk personeel dat de schenking van Edward Léonard in 1973 ontsloot, 

bracht geen nieuwe ordening aan in de verzameling. 

Omdat het de bedoeling was om een werkbaar instrument te maken van de 

catalogus, werden alle ontwerpen digitaal gefotografeerd en werd aan elk stuk een 

betekenisvolle ‘werkcode’ toegekend. Deze werkcode vangt aan met de letter A en wordt 

gevolgd door een nummer dat verwijst naar de opdrachtgever. De opdrachtgever is met 

andere woorden de toegang tot de catalogus. Vervolgens werd een titel gegeven aan elk 

ontwerp. Ook dit is niet zo evident want een gra�sch ontwerp draagt doorgaans geen 

titel. De titels die aan de objecten werden toegekend zijn voor discussie vatbaar: is het 

wel een postkaart, wat is het verschil met een naamkaart of een reclamekaart? Het gaat 

hier dus eigenlijk om een interpretatie. Er werd wel naar gestreefd om zoveel mogelijk 

het woord of het stukje tekst dat in het oog springt over te nemen in de titel. Wanneer 

een stuk tekst werd overgenomen, werd dit steeds tussen rechte haken geplaatst. Dit is 

de formele titel. De vrijheid waarmee de ontwerpen werden betiteld, wordt 

gecompenseerd door de kurkdroge opdeling in de categorieën plano, folder, katern, 

envelop, knipsel en proefdruk.  

De catalogus maakt geen aanspraak op volledigheid. Ook de catalogus B waarin  

de boeken en catalogi zijn opgenomen die Jos Léonard (typogra�sch) ontwierp of 

illustreerde, is vermoedelijk niet volledig. Het is immers niet zo eenvoudig om het 

oeuvre van een typograaf te reconstrueren, aangezien niet alle bibliotheekcatalogi  

de naam van de ontwerper opnemen in de beschrijving van een boek. De lijst met 

boeken die opgenomen zijn in catalogus B kon samengesteld worden aan de hand  

van literatuur enerzijds en onderzoek in de genoemde archieven anderzijds. Eens ik  

een boek op het spoor kwam dat met zekerheid aan Léonard kon toegeschreven 

worden, ging ik op zoek naar een exemplaar dat intact was gebleven in een publieke of 

private collectie.  

De beschrijving gebeurde steeds in functie van het onderzoek naar Jos Léonard als 

illustrator, als boekverzorger of als typograaf. Wanneer Léonard bijvoorbeeld enkel een 

illustratie maakte voor het omslag en verder niet betrokken was bij de typogra�e van 

                                                 
4 De ‘oude orde’ of het ‘structuurbeginsel’ is de oorspronkelijke, door de archiefvormer 
bepaalde structuur van het archief. Arnold J. M. den Teuling, Archiefterminologie voor 
Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, Den Haag, 2007 [tweede druk], 
nr. 22. 
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het binnenwerk, werd er ook niet veel belang aan gehecht dat het lettertype niet 

onmiddellijk kon geïdenti�ceerd worden. Bij de beschrijving van de boeken nam ik niet 

het standpunt in van een antiquair of een conservator maar dat van een onderzoeker 

met een aantal speci�eke onderzoeksvragen in het achterhoofd. Ook de catalogus B 

fungeerde dus als een werkinstrument en heeft niet de ambitie een naslagwerk te zijn. 

 

 

 





Catalogus A 
 

Losbladig drukwerk en brochures 

 

A/000/001 

[6 postkaarten. Teekeningen door Jos. 
Léonard] 
–1925– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Signatuur / adres: [Jos. Léonard Vlaanderen] 
Vouwblad (enkelzijdig) met 2 vouwen 
(portefeuillevouw): 239 × 137; dichtgevouwen: 
90 × 137 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans, Duits, Engels 
Letter: Hollandse Mediaeval 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.249, inv. nr. 11640 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/000/002; 
A/000/003; A/000/004; A/000/005; A/000/006 
Tent.: Jozef Peeters en zijn tijdgenoten, tekeningen 
en gra�sch werk, Museum voor Schone Kunsten, 
Brussel, 1986, cat. nr. 66, p. 58. 
Foto: 135/3585 

A/000/002 

Postkaart [Teekening Jos Léonard] 
–1924– datering door Jos Léonard 
Signatuur / adres: [Jos. Léonard Vlaanderen] 
Plano (recto verso): 90 × 137 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans, Duits, Engels 
Letter: Hollandse Mediaeval 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.249, inv. nr. 11640 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/000/001 (wikkel) 
Tent.: Jozef Peeters en zijn tijdgenoten, tekeningen 
en gra�sch werk, Museum voor Schone Kunsten, 
Brussel, 1986, cat. nr. 66, p. 58. 
Foto: 135/3588; 135/3592 

A/000/003 

Postkaart [Teekening Jos Léonard] 
–1924– datering door Jos Léonard 
Signatuur / adres: [Jos. Léonard Vlaanderen] 
Plano (recto verso): 90 × 137 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans, Duits, Engels 
Letter: Hollandse Mediaeval 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.249, inv. nr. 11640 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/000/001 (wikkel) 
Tent.: Jozef Peeters en zijn tijdgenoten, tekeningen 
en gra�sch werk, Museum voor Schone Kunsten, 
Brussel, 1986, cat. nr. 66, p. 58. 
Foto: 135/3589 

A/000/004 

Postkaart [Teekening Jos Léonard] 
–1924– datering door Jos Léonard 
Signatuur / adres: [Jos. Léonard Vlaanderen] 
Plano (recto verso): 90 × 137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans, Duits, Engels 
Letter: Hollandse Mediaeval 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.249, inv. nr. 11640 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/000/001 (wikkel) 
Tent.: Jozef Peeters en zijn tijdgenoten, tekeningen 
en gra�sch werk, Museum voor Schone Kunsten, 
Brussel, 1986, cat. nr. 66, p. 58. 
Foto: 135/3590 

A/000/005 

Postkaart [Teekening Jos Léonard] 
–1924– datering door Jos Léonard 
Signatuur / adres: [Jos. Léonard Vlaanderen] 
Plano (recto verso): 90 × 137 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans, Duits, Engels 
Letter: Hollandse Mediaeval 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.249, inv. nr. 11640 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/000/001 (wikkel) 
Tent.: Jozef Peeters en zijn tijdgenoten, tekeningen 
en gra�sch werk, Museum voor Schone Kunsten, 
Brussel, 1986, cat. nr. 66, p. 58. 
Foto: 135/3591 

A/000/006 

Postkaart [Teekening Jos Léonard] 
–1924– datering door Jos Léonard 
Signatuur / adres: [Jos. Léonard Vlaanderen] 
Plano (recto verso): 90 × 137 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans, Duits, Engels 
Letter: Hollandse Mediaeval 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.249, inv. nr. 11640 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/000/001 (wikkel) 
Tent.: Jozef Peeters en zijn tijdgenoten, tekeningen 
en gra�sch werk, Museum voor Schone Kunsten, 
Brussel, 1986, cat. nr. 66, p. 58. 
Lit.: ‘Teekening’ in: De Driehoek, 1 (1925), 1, z.p. 
Foto: 135/3586 

A/000/007 

Postkaart [Teekening Jos Léonard] 
–1924– datering door Jos Léonard 
Signatuur / adres: [Jos. Léonard Vlaanderen] 
Plano (recto verso): 90 × 137 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans, Duits, Engels 
Letter: Hollandse Mediaeval 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.249, inv. nr. 11640 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/000/001 (wikkel) 
Tent.: Jozef Peeters en zijn tijdgenoten, tekeningen 
en gra�sch werk, Museum voor Schone Kunsten, 
Brussel, 1986, cat. nr. 66, p. 58. 
Foto: 135/3587 
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A/000/008 

Briefpapier Jos Léonard 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 277 × 214 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.431, inv. nr. 11820 
Foto: 139/3955 

A/000/009 

Briefpapier Jos Léonard 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 277 × 215 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.432, inv. nr. 11821 
Foto: 139/3956 

A/000/010 

Nieuwjaarskaart Jos Léonard 
–1939– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 178 × 143 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.592, inv. nr. 11982 
Foto: 140/4088 

A/000/011 

Adreswijziging [Jos. Léonard. Artiste 
graphique. Nieuw adres: Luxemburgstraat, 
29] 
–na 1937– relatieve datering op basis van adres 
Folder (recto verso): 137 × 183;  
dichtgevouwen: 137 × 95 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.594, inv. nr. 11984 
Foto: 140/4091 

A/000/012 

Uitnodiging tentoonstelling in Stedelijk 
Prentenkabinet Antwerpen 
–1942– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 106 × 140 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.596, inv. nr. 11986 
Foto: 140/4092 

A/000/013 

Af�che [Tentoonstelling Jos Léonard 
Gra�eker] 
–1942– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Signatuur / adres: [A. Hellinckx, Brussel] 
Plano (enkelzijdig): 498 × 325 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 

Antwerpen, SPK, LL/G/II.195, inv. nr. 12453 
Foto: 145/4504 

A/000/014 

Proefdruk logo NOVY 
–1920– datering op basis van literatuur 
Signatuur / adres: [JL] 
Plano (enkelzijdig): 22 × 42 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.829, inv. nr. 12219 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/000/019 
Lit.: José Boyens, De genesis van Bezette stad. 
Brieven van Oscar Jespers aan Paul van Ostaijen 
1920–1921. Over het ontstaan van Bezette stad en 
de Antwerpse groepering van het Sienjaal, 
Pandora, Antwerpen, 1995, p. 22-23 
Foto: 142/4290 

A/000/015 

Proefdruk illustratie NOVY 
–1920– datering op basis van literatuur 
Plano (enkelzijdig): 37 × 108 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.830, inv. nr. 12220 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/000/019 
Lit.: José Boyens, De genesis van Bezette stad. 
Brieven van Oscar Jespers aan Paul van Ostaijen 
1920–1921. Over het ontstaan van Bezette stad en 
de Antwerpse groepering van het Sienjaal, 
Pandora, Antwerpen, 1995, p. 22-23 
Foto: 142/4291 

A/000/016 

Proefdruk illustratie NOVY 
–1920– datering op basis van literatuur 
Plano (enkelzijdig): 42 × 20 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.867, inv. nr. 12257 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/000/019 
Lit.: José Boyens, De genesis van Bezette stad. 
Brieven van Oscar Jespers aan Paul van Ostaijen 
1920–1921. Over het ontstaan van Bezette stad en 
de Antwerpse groepering van het Sienjaal, 
Pandora, Antwerpen, 1995, p. 22-23 
Foto: 143/4319 

A/000/017 

Communieprentje Edward Léonard 
–1930– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 122 × 75 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Futura 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.611, inv. nr. 12001 
Foto: 110/1076; 110/1077 

A/000/018 

Huwelijksaankondiging Jos Léonard en 
Maria Van de Ven 
–1921– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 144 × 105 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
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Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.707, inv. nr. 12096 
Foto: 141/4181 

A/000/019 

Vouwblad NOVY 
–1920– datering op basis van literatuur 
Signatuur / adres: [Floris Jespers (Schilder); Oscar 
Jespers (Beeldhouwer); Paul Joostens (Schilder); 
Jos Léonard (Teekenaar). Drukk. F. Casie 
Antwerpen] 
Vouwblad (recto verso) met 4 vouwen 
(wikkelvouw): 175 × 570; dichtgevouwen: 175 × 114 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Firenze 
Antwerpen, Letterenhuis, fonds Jos Léonard, 
L4303: knipsel 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/000/014; 
A/000/015 en A/000/016 (proefdrukken 
afzonderlijke illustraties) 
Lit.: José Boyens, De genesis van Bezette stad. 
Brieven van Oscar Jespers aan Paul van Ostaijen 
1920–1921. Over het ontstaan van Bezette stad en 
de Antwerpse groepering van het Sienjaal, 
Pandora, Antwerpen, 1995, p. 22-23 
Foto: 143/4320; 143/4324 

A/000/020 

Ex libris Jos Léonard 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 65 × 60 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Letter: niet geïdenti�ceerde mechane 
Mariakerke, Artevelde Hogeschool, departement 
Gra�sche Bedrijven, mediatheek 
Foto: 111/1157 

A/001/001 

Administratief drukwerk Jos Léonard 
–na 1930– relatieve datering op basis van datum 
vermeld in tekst 
Signatuur / adres: [Jos Léonard, 29, 
Luxemburgstraat, Brussel] 
Plano (enkelzijdig): 98 × 255 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: niet geïdenti�ceerde manuare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 127/2763 

A/001/002 

Folder Studio Novio [J. Léonard Enkele 
referenties] 
–voor 1926– relatieve datering op basis van 
signatuur en adres Jos Léonard 
Signatuur / adres: [Studio Novio J. Léonard Q. 
Poterie 58 Bruges] 
Folder (recto verso): 144 × 158;  
dichtgevouwen: 144 × 79 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Hollandse Mediaeval; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio], met 

opschrift op drukwerk van Willy Godenne [pas de 
Godenne]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.743, inv. nr. 
12132 
Lit.: Douglas C. McMurtrie, Modern typography & 
layout, Eyncourt Press, Chicago, 1929, p. 159. 
Foto: 127/2708; 127/2709 

A/001/003 

Portfolio Studio Novio [Rockefeller a dit …] 
–1926/1932– datering op basis van adres 
Signatuur / adres: [STUDIO NOVIO Jos. 
LÉONARD Bruxelles 103, Avenue Broustin Anvers: 
Borght 6, rue Sterrenborgh] 
Vouwblad (recto verso) met 3 vouwen (leporello): 
200 × 500; dichtgevouwen: 200 × 125 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/002/002; 
A/002/007; A/002/008; A/002/009; A/002/011; 
A/002/013; A/002/014; A/002/026; A/002/041; 
A/002/047; A/002/052; A/002/056; A/002/071; 
A/003/041; A/004/002; A/005/001; A/007/006; 
A/007/007; A/008/001; A/008/002; 
A/013/006/001; A/013/006/005; A/013 
Foto: 135/3505; 135/3504; 135/3503; 112/1201 

A/001/004 

Aankondiging tentoonstelling Studio Novio, 
1928 
–1928– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 223 × 345;  
dichtgevouwen: 223 × 173 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio], in 
envelop met opschrift van Willy Godenne [rare 
Godenne] 
Foto: 114/1417; 114/1418; 114/1419 

A/001/005 

Reclamekaart Studio Novio, Jos. Léonard 
[Tout ce qui concerne la Publicité] 
–1926/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne en adres Jos Léonard 
Signatuur / adres: [STUDIO NOVIO JOS. 
LÉONARD 103, Avenue Broustin Bruxelles] 
Plano (enkelzijdig): 75 × 115 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2275 

A/001/006 

Folder Studio Novio [Quelques références] 
–1926/1932– datering op basis van adres Jos 
Léonard 
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Signatuur / adres: [Studio Novio Bruxelles 103, 
Avenue Broustin] 
Folder (enkelzijdig): 227 × 338;  
dichtgevouwen: 227 × 169 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 112/1202; 112/1203 

A/001/007 

Reclamekaart Studio Novio met ex-libris van 
M. Steenbrugge 
–na 1923– relatieve datering op basis van literatuur 
Signatuur / adres: [Studio Novio Jos. Léonard & W. 
Godenne] 
Plano (enkelzijdig): 179 × 112 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/I.714, inv. nr. 12103 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 33 
Lit.: Jozef Peeters, ‘Konstruktieve Graphiek’, in: Het 
Overzicht, II (1923), nrs. 18-19, p. 111 
Foto: 112/1204 

A/001/008 

Uitnodiging tentoonstelling Studio Novio 
[Jubelark Brussel van 23 oktober tot 14 
november 1926] 
–1926– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.228, inv. nr. 11618 
Foto: 114/1411; 114/1412 

A/001/009 

Reclamekaart Studio Novio, Willy Godenne 
[naar beter. Plus de lacunes] 
–1927/1930– datering op basis van datum vermeld 
in tekst en opschrift Willy Godenne 
Signatuur / adres: [STUDIO NOVIO, Willy 
Godenne, imprimeur] 
Plano (recto verso): 151 × 101 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2280; 122/2282 

A/001/010 

Manifest [Wij willen eerst zijn in ons 
drukwerk – Wij willen modern zijn in onze 
teekeningen] 
–1926– datering op basis van tentoonstelling 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen (kruisvouw): 
243 × 472; dichtgevouwen: 121 × 236 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Tent.: tentoonstelling Studio Novio, Jubelpark, 
Brussel, 1926 (van 23 oktober tot 14 november). 
Lit.: Meer en Beter, tijdschrift over reclame, 
1 (1927), nr 7, p. 7 
Foto: 114/1408; 114/1409; 114/1410 

A/001/011 

Vouwblad Studio Novio [ex Libris et 
Marques de fabrique en noir et blanc] 
–1925/1926– datering in Legaat Léonard (door 
Edward Léonard) 
Signatuur / adres: [Studio Novio Bruxelles, 103, 
Avenue Broustin Malines, 30, Grand Place] 
Vouwblad (recto verso) met 6 vouwen 
(wikkelvouw): 164 × 650; dichtgevouwen: 164 × 99 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.213, inv. nr. 
11603 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/056/06; 
A/068/002; A/024/001; A/068/002 
(gepresenteerde werken) 
Foto: 114/1421; 114/1422; 114/1423; 114/1424; 
114/1425; 142/4224; 142/4225; 142/4226; 
142/4227; 143/4321 

A/001/012 

Vouwblad Studio Novio [ex Libris et 
Marques de fabrique en noir et rouge] 
–1925/1926– datering in Legaat Léonard (door 
Edward Léonard) 
Signatuur / adres: [Studio Novio Bruxelles, 103, 
Avenue Broustin Malines, 30, Grand Place] 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen 
(portefeuillevouw): 165 × 296;  
dichtgevouwen: 165 × 98 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.211, inv. nr. 
11601 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/056/008; 
A/027/096; A/027/098 (gepresenteerde werken) 
Foto: 114/1427; 114/1428 
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A/001/013 

Envelop met portfolio Studio Novio 
[Specima van ex libris fabrieksmerken, 
briefhoofden, adreskaarten, enz] 
–na 1926– relatieve datering op basis van logo 
studio Novio 
Envelop (enkelzijdig): 270 × 180 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/001/007; 
A/001/010; A/001/011; A/001/012; A/001/015; 
A/029/001; A/090/001; A/091/001; A/092/001 
Foto: 114/1413; 114/1414; 114/1415; 114/1416 

A/001/014 

Reclamekaart Studio Novio 
–1926/1927– datering op basis van adressen 
Signatuur / adres: [studio novio Jos Léonard & 
Willy Godenne BRUXELLES, 103, BROUSTIN 
MALINES, 30, GRAN’ PLACE] 
Plano (enkelzijdig): 100 × 148 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], In album met opschrift 
‘1925–1930’ door Willy Godenne 
Foto: 121/2130 

A/001/015 

Bladwijzer Studio Novio [boekenlegger] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Signatuur / adres: [Studio Novio Jos. Léonard & W. 
Godenne] 
Plano (enkelzijdig): 157 × 43 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.849, inv. nr. 
12239 
Foto: 112/1206 

A/001/016 

Briefpapier Studio Novio Jos Léonard 
–1926/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne en adres Jos Léonard 
Signatuur / adres: [Studio Novio Jos Léonard 
Brussel 103, Broustinlaan] 
Plano (enkelzijdig): 288 × 219 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2288 

A/001/017 

Envelop Studio Novio Willy Godenne 

–voor 1927– relatieve datering op basis van adres 
Willy Godenne 
Signatuur / adres: [STUDIO NOVIO 30, Grand’ 
Place, tél. 617 MALINES] 
Envelop (enkelzijdig): 120 × 155 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2285 

A/001/018 

Envelop Studio Novio Jos Léonard 
–1926/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne en adres Jos Léonard 
Signatuur / adres: [103 Broustinlaan BRUSSEL] 
Envelop (enkelzijdig): 120 × 155 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2284 

A/001/019 

Uitnodiging voordracht van Prosper 
Verheyden 
–voor 1927– relatieve datering op basis van adres 
Willy Godenne 
Signatuur / adres: [Jos Léonard & Willy Godenne. 
30, Groote Markt, Mechelen] 
Plano (recto verso): 86 × 132 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2359; 123/2360 

A/001/020 

Folder Studio Novio 
–1926– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Signatuur / adres: [STUDIO NOVIO Groote Markt, 
30, Mechelen] 
Folder (recto verso): 73 × 266;  
dichtgevouwen: 73 × 133 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.205, inv. nr. 
11595 
Foto: 126/2698; 126/2700 

A/001/021 

Aankondiging verhuis Studio Novio [58, 
Potterierei, Brugge is overgebracht 103, 
Broustinlaan, Brussel] 
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–1926– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Signatuur / adres: [STUDIO NOVIO Jos. Léonard] 
Folder (recto verso): 276 × 87;  
dichtgevouwen: 138 × 87 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, Stedelijk SPK, 
LL/G/I.233, inv. nr. 11623 
Lit.: Maurits Sabbe, ‘La typographie en Belgique’, 
in: Arts et Métiers Graphiques, 3 (1929), nr. 11, 
p. 676 
Foto: 126/2689; 126/2690 

A/001/022 

Vouwblad Studio Novio Jos Léonard 
[Deelnemers aan de 8ste jaarbeurs van 
Brussel] 
–1927– datum achtste internationale jaarbeurs van 
Brussel 
Signatuur / adres: [Studio Novio Jos Léonard 
Broustinlaan, 103, Brussel] 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen 
(portefeuillevouw): 203 × 97;  
dichtgevouwen: 68 × 97 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin, Hermes; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.217, inv. nr. 
11607 
Lit.: Maurits Sabbe, ‘La typographie en Belgique’, 
in: Arts et Métiers Graphiques, 3 (1929), nr. 11, 
p. 676 
Foto: 126/2684; 126/2685 

A/001/023 

Reclamefolder Studio Novio 
–voor 1926– relatieve datering op basis van 
opschrift Willy Godenne 
Folder (recto verso): 73 × 224;  
dichtgevouwen: 73 × 112 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] en opschrift op drukwerk 
van Willy Godenne [ceci pas à Godenne fait à 
Bruges avant connection avec Godenne]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.724, inv. nr. 12113 
Foto: 126/2673; 126/2674; 141/4195 

A/001/024 

Reclamekaart Studio Novio, Jos Léonard 
[Création et exécution d’imprimés 
publicitaires] 
–1926/1932– datering op basis van adres Jos 
Léonard 
Signatuur / adres: [Studio Novio Jos Léonard 
Bruxelles, 103, Av. Broustin] 
Plano (enkelzijdig): 72 × 114 
Uitsluitend typogra�e 

Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2834 

A/001/025 

Reclamekaart Studio Novio, Jos Léonard 
[Représenté par R. Van Damme] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Signatuur / adres: [Studio Novio Jos Léonard 
Bruxelles, 103, Av. Broustin] 
Plano (enkelzijdig): 71 × 114 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/I.162, inv. nr. 11552 
Foto: 128/2835 

A/001/026 

Naamkaart Jos. Léonard 
–1926/1932– datering op basis van adres Jos 
Léonard 
Signatuur / adres: [Jos. Léonard Brussel, 103, 
Broustinlaan] 
Plano (enkelzijdig): 55 × 95 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2836 

A/001/027 

Administratief drukwerk Studio Novio 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 154 × 230 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 130/3036 

A/001/028 

Administratief drukwerk Studio Novio 
–ongedateerd– 
Plano: 154 × 230 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 130/3037 

A/001/029 

[Laat uwe fabrieksmerken ontwerpen door: 
Studio Novio] 
–voor juli 1927– relatieve datering op basis van 
literatuur 
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Signatuur / adres: [J. Léonard Brussel, 103, 
Broustinlaan] 
Advertentie 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare; getekende 
kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Lit.: Meer en Beter, tijdschrift over reclame,  
1 (1927), nr 7, p. 14 
Foto: 131/3139 

A/001/030 

Briefpapier Studio Novio Jos Léonard 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 275 × 215 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in album 
op doos 125 
Foto: 134/3499 

A/001/031 

Proefdruk advertentie Studio Novio 
–1924– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 73 × 106 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.103, inv. nr. 11493 
Foto: 136/3674 

A/001/032 

Naamkaart E. Weyland [represantant] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 68 × 102 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2372 

A/001/033 

Briefpapier E. Weyland 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 279 × 215 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 124/2449 

A/001/034 

Proefdruk logo studio Novio 
–voor 1926– datering in Legaat Léonard (door 
Edward Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 84 × 84 

Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.202, Antwerpen, Legaat 
Léonard, inv. nr. 11592 
Tent.: tentoonstelling Studio Novio, Jubelpark, 
Brussel, 1926 (van 23 oktober tot 14 november). 
Foto: 137/3766 

A/001/035 

Vouwblad Studio Novio [exposants de la 9me 
Foire Commerciale de Bruxelles] 
–1928– datum negende internationale jaarbeurs 
van Brussel 
Signatuur / adres: [Studio Novio Jos Léonard 
Broustinlaan, 103, Brussel] 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen 
(portefeuillevouw): 203 × 97;  
dichtgevouwen: 68 × 97 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin, Hermes 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.221, inv. nr. 11611 
Foto: 137/3770; 137/3771 

A/001/036 

Envelop Studio Novio 
–1932– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Envelop (enkelzijdig): 100 × 220 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.225, inv. nr. 11615 
Foto: 137/3772 

A/001/037 

Nieuwjaarskaart 1929 
–1928– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 120 × 142;  
dichtgevouwen: 120 × 72 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.226, inv. nr. 11617 
Foto: 137/3773 

A/001/038 

Nieuwjaarskaart 1936 
–1935– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 134 × 151;  
dichtgevouwen: 134 × 76 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.231, inv. nr. 11621 
Foto: 137/3774; 137/3792 

A/001/039 

Nieuwjaarskaart 1937 
–1936– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 88 × 287;  
dichtgevouwen: 88 × 140 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
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Antwerpen, SPK, LL/G/I.232, inv. nr. 11622 
Foto: 137/3776 

A/001/040 

Proefdruk [Novio section reclame] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 56 × 217 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.708, inv. nr. 12097 
Foto: 141/4182 

A/001/041 

Af�che tentoonstelling Studio Novio 
–1928– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 570 × 460 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantijn 
Antwerpen, Letterenhuis, fonds Jos Léonard, 
L 4303/SC14/D1 
Tent.: K. Scheerlinck en R. Lucas, Antwerpen 
geplakt, Letterenhuis, 1993, cat. nr. 53, p. 137 
Foto: 114/1429 

A/002/001 

Reclamekaart Vanderborght Frères [Alles op 
het gebied van Meubilering…] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 900 × 129 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel, Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 112/1207 

A/002/002 

Bestelbon Vanderborght Frères 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 250 × 278 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 112/1208 

A/002/003 

Folder G.M. Vanderborght Frères [Bonnes 
Vacances…] 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 244 × 116;  
dichtgevouwen: 133 × 116 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.276, inv. nr. 11666 
Foto: 112/1209; 112/1210 

A/002/004 

Folder Vanderborght Frères 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 

Folder (recto verso): 150 × 231;  
dichtgevouwen: 150 × 116 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.274, inv. nr. 11664 
Foto: 127/2765; 127/2766 

A/002/005 

Vouwblad Vanderborght Frères [Ceci vous 
rappellera que…] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Vouwblad (enkelzijdig) met 2 vouwen (kruisvouw): 
178 × 289; dichtgevouwen: 89 × 149 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.277, inv. nr. 11667 
Foto: 112/1213; 112/1214 

A/002/006 

Folder Vanderborght Frères [Wij hebben 
voor Ued. een interessant aanbod] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Folder (recto verso): 115 × 342;  
dichtgevouwen: 115 × 171 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/II.270, inv. nr. 
11660 
Foto: 112/1215; 112/1216 

A/002/007 

Brochure Vanderborght Frères [Bibelots] 
–1927– datering op basis van tentoonstelling 
Signatuur / adres: [foto’s: Malevez] 
Katern: 174 × 132 (20 p.) 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 39 
Lit.: Frank Alfred Mercer en William Gaunt, Posters 
& publicity, �ne printing and design, [Commercial 
Art Annual], The Studio, Londen, 1928, p. 159 
Foto: 114/1406; 114/1407 

A/002/008 

Brochure Vanderborght Frères [L’Orient] 
–ongedateerd– 
Katern: 220 × 178 ([8] p.) 
Boekdruk: vijfkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura; getekende kapitalen 
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Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.571, inv. nr. 11961 
Lit.: Alfons Marchant, Reclametechniek en 
gebruiksgra�ek, De Distel, Antwerpen, 1942, p. 72 
Foto: 112/1217; 112/1218; 112/1219; 112/1230 

A/002/009 

Brochure Vanderborght Frères [Bibelots] 
–1930– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Katernen: 205 × 150 ([22] p.) 
Heliogravure (eenkleurendruk), offset 
(driekleurendruk), boekdruk: vierkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura; getekende kapitalen (initiaal) 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 135/3510; 135/3511; 135/3512; 135/3513; 
135/3514; 135/3515; 135/3516; 135/3517; 135/3518; 
135/3519; 135/3519; 135/3520; 135/3521 

A/002/010 

Uitnodiging G. M. Vanderborght Frères 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 146 × 105 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125 
Foto: 111/1104 

A/002/011 

Briefpapier G. M. Vanderborght Frères 
[articles d’ameublement] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 274 × 215 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125 
Foto: 111/1115 

A/002/012 

Briefpapier G. M. Vanderborght Frères 
[Lusterie: Bronze et Cristaux] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 275 × 215 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in rode 
map gebundeld door Willy Godenne 
Foto: 110/1078 

A/002/013 

Brochure G. M. Vanderborght Frères 
[l’Orient] 
–1928– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folio’s in map: 150 × 200 ([4] fol.) 
Boekdruk: driekleurendruk + montage 
driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 

Lit.: Machiel Wilmink, ‘Reclamedrukwerk in België’, 
in: De Reclame Maandblad voor Reclame en 
Drukkunst, 7 (1928), nr. 8, p. 194–195; Douglas C. 
McMurtrie, Modern typography & layout, Eyncourt 
Press, Chicago, 1929, p. 159 
Foto: 120/2041; 120/2045; 120/2046; 120/2047 

A/002/014 

Brochure G. M. Vanderborght Frères 
[l’Orient] 
–ongedateerd– 
Folio’s in map: 232 × 152 ([3] fol.) 
Boekdruk: driekleurendruk + montage 
driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/I.411, inv. nr. 11800 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 27 
Lit.: Frank Alfred Mercer en William Gaunt, Posters 
& publicity, �ne printing and design, [Commercial 
Art Annual], The Studio, Londen, 1928, p. 150; 
Machiel Wilmink, ‘Reclamedrukwerk in België’, in: 
De Reclame. Maandblad voor Reclame en 
Drukkunst, 7 (1928), nr 
Foto: 120/2048; 120/2049; 120/2050; 120/2051; 
120/2052; 139/3933 

A/002/015 

Envelop G. M. Vanderborght Frères 
–ongedateerd– 
Envelop: 158 × 237 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 121/2151 

A/002/016 

Folder Vanderborght Frères [Leert ons 
kennen en zaken…] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Folder (recto verso): 116 × 342;  
dichtgevouwen: 116 × 171 
Boekdruk: tweekleurendruk + montage 
eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.268, inv. nr. 11658 
Foto: 126/2650; 121/2136 

A/002/017 

Envelop G. M. Vanderborght Frères 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Envelop (enkelzijdig): 140 × 191 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
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Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 121/2152 

A/002/018 

Reclamekaart G. M. Vanderborght Frères 
[Les premiers spécialistes de 
l’ameublement] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 102 × 139 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 121/2168 

A/002/019 

Reclamekaart G. M. Vanderborght Frères 
[Usines à Uccles-Stalle] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 105 × 136 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/I.684, inv. nr. 12073 
Foto: 127/2745 

A/002/020 

Reclamekaart G. M. Vanderborght Frères 
[département Lustrerie] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 106 × 139 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/I.683, inv. nr. 12072 
Foto: 121/2170 

A/002/021 

Reclamekaart G. M. Vanderborght Frères 
[département Lustrerie] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 108 × 139 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Moreau-le-jeune 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 121/2171 

A/002/022 

Briefpapier G. M. Vanderborght Frères 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 281 × 219 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare; getekende 
kapitalen 

Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 121/2172 

A/002/023 

Briefpapier G. M. Vanderborght Frères 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 281 × 217 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 121/2174 

A/002/024 

Briefpapier G. M. Vanderborght Frères 
–1927– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 279 × 213 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx, niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 126/2639 

A/002/025 

Folder Amsterdamsche Meubelbeurs 
–1928– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 139 × 219;  
dichtgevouwen: 139 × 110 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Sphinx, Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 126/2652; 126/2653; 126/2654 

A/002/026 

Reclamekaart G. M. Vanderborght Frères 
–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 96 × 141 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/I.685, inv. nr. 12074 
Foto: 126/2697 

A/002/027 

Envelop G. M. Vanderborght Frères 
–ongedateerd– 
Envelop (enkelzijdig): 125 × 154 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 127/2736 
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A/002/028 

Reclamekaart G. M. Vanderborght Frères 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 83 × 107 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura, Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2848 

A/002/029 

Reclamekaart G. M. Vanderborght Frères 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 83 × 107 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx, niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2854 

A/002/030 

Reclamekaart G. M. Vanderborght Frères 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 105 × 148 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2852; 128/2853 

A/002/031 

Proefdruk voor brochure ‘Bibelots’ 
Vanderborght Frères 
–1930– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano: 102 × 43 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.7, inv. nr. 11397 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/002/009 
Foto: 136/3660 

A/002/032 

Proefdruk voor brochure ‘Bibelots’ 
Vanderborght Frères 
–1930– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano: 102 × 43 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.8, inv. nr. 11398 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/002/009 
Foto: 136/3660 

A/002/033 

Proefdruk voor brochure ‘Bibelots’ 
Vanderborght Frères 
–1930– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano: 102 × 43 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.9, inv. nr. 11399 

Relatie(s) binnen de catalogus: A/002/009 
Foto: 136/3660 

A/002/034 

Proefdruk voor brochure ‘Bibelots’ 
Vanderborght Frères 
–1930– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano: 103 × 43 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.10, inv. nr. 11400 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/002/009 
Foto: 136/3660 

A/002/035 

Proefdruk voor brochure ‘Bibelots’ 
Vanderborght Frères 
–1930– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano: 102 × 43 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.11, inv. nr. 11401 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/002/009 
Foto: 136/3660 

A/002/036 

Proefdruk voor brochure ‘Bibelots’ 
Vanderborght Frères 
–1930– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano: 103 × 44 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.2, inv. nr. 11392 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/002/009 
Foto: 136/3661 

A/002/037 

Proefdruk voor brochure ‘Bibelots’ 
Vanderborght Frères 
–1930– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano: 101 × 43 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.3, inv. nr. 11393 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/002/009 
Foto: 136/3661 

A/002/038 

Proefdruk voor brochure ‘Bibelots’ 
Vanderborght Frères 
–1930– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano: 103 × 42 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.4, inv. nr. 11394 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/002/009 
Foto: 136/3661 

A/002/039 

Proefdruk voor brochure ‘Bibelots’ 
Vanderborght Frères 
–1930– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
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Plano: 102 × 43 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.5, inv. nr. 11395 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/002/009 
Foto: 136/3661 

A/002/040 

Proefdruk voor brochure ‘Bibelots’ 
Vanderborght Frères 
–1930– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano: 103 × 43 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.6, inv. nr. 11400 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/002/009 
Foto: 136/3661 

A/002/041 

Reclamefolder Vanderborght Frères 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 188 × 240;  
dichtgevouwen: 188 × 120 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.271, inv. nr. 11661 
Foto: 138/3801 

A/002/042 

Proefdruk advertentie [Tapis d’Orient] 
–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 100 × 259 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.678, inv. nr. 12067 
Foto: 141/4157 

A/002/043 

Proefdruk advertentie [Tapis d’Orient] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 222 × 111 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Das Antieke 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.681, inv. nr. 12070 
Foto: 141/4159 

A/002/044 

Proefdruk advertentie [Tapis d’Orient] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 222 × 111 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Das Antieke 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.682, inv. nr. 12071 
Foto: 141/4160 

A/002/045 

Proefdruk advertentie [Tapis d’Orient] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 226 × 115 
Boekdruk: eenkleurendruk 

Tekst: Frans 
Letter: Das Antieke 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.687, inv. nr. 12076 
Foto: 141/4163 

A/002/046 

Proefdruk advertentie [Tapis d’Orient] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 108 × 264 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Das Antieke 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.688, inv. nr. 12077 
Foto: 141/4164 

A/002/047 

Knipsel advertentie [linoleums] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (recto verso): 118 × 87 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Das Antieke; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.689, inv. nr. 12078 
Foto: 141/4165 

A/002/048 

Knipsel advertentie [papiers peints] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (recto verso): 118 × 90 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Das Antieke; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.690, inv. nr. 12079 
Foto: 141/4166 

A/002/049 

Knipsel advertentie [appareils d’éclairage] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (recto verso): 120 × 91 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Das Antieke; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.691, inv. nr. 12080 
Foto: 141/4167 

A/002/050 

Knipsel advertentie [papiers peints] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (recto verso): 115 × 98 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Das Antieke; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.692, inv. nr. 12081 
Foto: 141/4168 

A/002/051 

Knipsel advertentie [tous les articles 
d’ameublement] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (recto verso): 187 × 117 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
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Antwerpen, SPK, LL/G/I.693, inv. nr. 12082 
Foto: 141/4169 

A/002/052 

Proefdruk advertentie [Tapis d’Orient] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 222 × 114 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Das Antieke 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.694, inv. nr. 12083 
Foto: 141/4170 

A/002/053 

Knipsel advertentie [Soldes] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (recto verso): 228 × 112 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.695, inv. nr. 12084 
Foto: 141/4171 

A/002/054 

Knipsel advertentie [Stores flous] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (recto verso): 118 × 88 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Das Antieke; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.696, inv. nr. 12085 
Foto: 141/4172 

A/002/055 

Proefdruk advertentie [Tapis d’Orient] 
–1929– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 223 × 113 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Das Antieke; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.697, inv. nr. 12086 
Foto: 141/4173 

A/002/056 

Proefdruk advertentie [gordijnstoffen] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 146 × 111 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Das Antieke, Succès 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.698, inv. nr. 12087 
Foto: 141/4174 

A/002/057 

Knipsel advertentie [Volledig gamma] 
–1929– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Signatuur / adres: [Novio] 
Plano (recto verso): 171 × 118 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.699, inv. nr. 12088 
Foto: 141/4175 

A/002/058 

Reclameblad [Fauteuils-Canapés-Divans] 
–1928– datering in Legaat Leonard 
Plano (enkelzijdig): 240 × 160 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.553, inv. nr. 11943 
Foto: 140/4052 

A/002/059 

Knipsel omslag bulletin G. M. Vanderborght 
Frères 
–1929– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 266 × 210 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.554, inv. nr. 11944 
Foto: 140/4053 

A/002/060 

Briefpapier Vanderborght Frères 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 190 × 268 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.560, inv. nr. 11950 
Foto: 140/4056 

A/002/061 

Knipsel advertentie Vanderborght Frères 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 130 × 313 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.398, inv. nr. 11787 
Foto: 139/3920 

A/002/062 

Proefdruk advertentie Vanderborght Frères 
–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 247 × 125 
Offset (eenkleurendruk): eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.399, inv. nr. 11788 
Foto: 139/3921 

A/002/063 

Proefdruk advertentie Vanderborght Frères 
–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 100 × 260 
Offset (eenkleurendruk): eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.400, inv. nr. 11789 
Foto: 139/3922 

A/002/064 

Proefdruk advertentie Vanderborght Frères 
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–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 250 × 125 
Offset (eenkleurendruk): eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.401, inv. nr. 11790 
Foto: 139_3923 

A/002/065 

Knipsel advertentie Vanderborght Frères 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 128 × 307 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.402, inv. nr. 11791 
Foto: 139/3924 

A/002/066 

Proefdruk advertentie Vanderborght Frères 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 109 × 265 
Offset (eenkleurendruk): eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.403, inv. nr. 11792 
Foto: 139/3925 

A/002/067 

Proefdruk advertentie Vanderborght Frères 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 110 × 265 
Offset (eenkleurendruk): eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.404, inv. nr. 11793 
Foto: 139/3926 

A/002/068 

Proefdruk advertentie Vanderborght Frères 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 110 × 265 
Offset (eenkleurendruk): eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.405, inv. nr. 11794 
Foto: 139/3927 

A/002/069 

Knipsel advertentie Vanderborght Frères 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (recto verso): 110 × 265 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.406, inv. nr. 11795 
Foto: 139/3928 

A/002/070 

Knipsel advertentie Vanderborght Frères 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (recto verso): 124 × 290 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 

Antwerpen, SPK, LL/G/I.407, inv. nr. 11796 
Foto: 139/3929 

A/002/071 

Proefdruk advertentie Vanderborght Frères 
–1929– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 155 × 187 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.451, inv. nr. 11840 
Foto: 139/3973 

A/002/072 

Proefdruk advertentie Vanderborght Frères 
–1930– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 155 × 187 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.452, inv. nr. 11841 
Foto: 139/3974 

A/002/073 

Knipsel omslag bulletin G. M. Vanderborght 
Frères, nr. 12 
–1929– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 268 × 206 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès; getekende cijfers 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.453, inv. nr. 11842 
Foto: 139/3975 

A/002/074 

Knipsel omslag bulletin G. M. Vanderborght 
Frères, nr. 13 
–1930– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 268 × 210 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès; getekende cijfers 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.454, inv. nr. 11843 
Foto: 139/3976 

A/002/075 

Knipsel advertentie G. M. Vanderborght 
Frères 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 130 × 305 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.455, inv. nr. 11844 
Foto: 139/3977 

A/002/076 

Proefdruk omslag bulletin G. M. 
Vanderborght Frères, nr. 9 
–1929– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 266 × 205 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès 
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Antwerpen, SPK, LL/G/I.456, inv. nr. 11845 
Foto: 139/3978 

A/002/077 

Knipsel omslag bulletin G. M. Vanderborght 
Frères, nr. 10 
–1929– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 268 × 210 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès, niet geïdenti�ceerde lineare 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.457, inv. nr. 11846 
Foto: 139/3979 

A/002/078 

Knipsel omslag bulletin G. M. Vanderborght 
Frères, nr. 11 
–1929– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 271 × 210 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.458, inv. nr. 11847 
Foto: 139/3980 

A/002/079 

Proefdruk advertentie 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 177 × 112 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.265, inv. nr. 11655 
Foto: 137/3798 

A/002/080 

Knipsel advertentie Vanderborght Frères 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 130 × 313 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde reale; getekende 
kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.397, inv. nr. 11786 
Foto: 139/3919 

A/002/081 

Proefdruk [TAPIS] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 177 × 110 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.264, inv. nr. 11654 
Foto: 137/3797 

A/002/082 

Proefdruk advertentie [Mystères, spreien, 
�letkleedjes …] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 145 × 110 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Succès, Sphink 

Antwerpen, SPK, LL/G/I.700, inv. nr. 12089 
Foto: 141/4176 

A/002/083 

Proefdruk advertentie Vanderborght Frères 
–1929– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 223 × 113 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.267, inv. nr. 11657 
Foto: 137/3800 

A/003/001 

Vouwblad Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Signatuur / adres: [Studio Novio Brussel] 
Vouwblad (recto verso) met 4 vouwen (kruisvouw): 
438 × 280; dichtgevouwen: 140 × 109 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.367, inv. nr. 11757 
Foto: 121/2133; 127/2701; 127/2702 

A/003/002 

Vouwblad Sabbe en Steenbrugge 
–1926/1932– datering op basis van adres Jos 
Léonard 
Signatuur / adres: [Studio Novio, Broustinlaan,103, 
Brussel] 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen 
(portefeuillevouw): 160 × 270;  
dichtgevouwen: 160 × 90 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 112/1220 

A/003/003 

Brochure Sabbe en Steenbrugge 
–1930– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Signatuur / adres: [Studio Novio, Brux.] 
Katernen: 279 × 213 (48 p.) 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, 
Italiaans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 112/1221 

A/003/004 

Reclameblad M. Steenbrugge & Co 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 282 × 217 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Engels 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
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opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 121/2144 

A/003/005 

Postkaart Sabbe en Steenbrugge 
–1921– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano (recto verso): 140 × 94 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Engels 
Letter: getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], met opschrift op 
drukwerk van Wily Godenne [ceci n’est pas de 
Godenne. Fait à Bruges!] 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/003/007 
Foto: 126/2658 

A/003/006 

Reclamekaart Sabbe en Steenbrugge 
–1924/1926– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 95 × 142 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] en opschrift van Willy 
Godenne op drukwerk [Imprimé à Bruges pas de 
Godenne]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.711, inv. nr. 
12100 
Foto: 126/2661; 126/2662; 141/4185 

A/003/007 

Proefdruk reclamekaart Sabbe en 
Steenbrugge 
–1921– datering door Willy Godenne 
Plano (enkelzijdig): 141 × 96 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Engels 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.709, inv. nr. 12098 
Lit.: 2 Plakbrieven’ in: De Driehoek, 1 (1925), 5, z.p. 
Foto: 141/4183 

A/003/008 

Reclamekaart Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 96 × 145 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.710, inv. nr. 12099 
Foto: 141/4184 

A/003/009 

Knipsel advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–voor 1926– relatieve datering op basis van 
signatuur en adres Jos Léonard 
Signatuur / adres: [NOVIO BRUGES] 
Plano (recto verso): 195 × 105 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 

Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.814, inv. nr. 12204 
Foto: 142/4273 

A/003/010 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–1930– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 187 × 104 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, 
Portugees, Italiaans 
Letter: Sphinx 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.363, inv. nr. 11753 
Foto: 138/3876 

A/003/011 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–1930– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 187 × 104 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, 
Portugees, Italiaans 
Letter: Sphinx 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.362, inv. nr. 11752 
Foto: 138/3877 

A/003/012 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 128 × 84 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Succès 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.365, inv. nr. 11755 
Foto: 138/3879 

A/003/013 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 128 × 84 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Succès 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.366, inv. nr. 11756 
Foto: 138/3880 

A/003/014 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–1930– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 185 × 105 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, 
Portugees, Italiaans 
Letter: Succès 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.368, inv. nr. 11758 
Foto: 138/3884 

A/003/015 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 128 × 84 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Succès; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.375, inv. nr. 11765 
Foto: 138/3890 
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A/003/016 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 128 × 84 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Succès; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.376, inv. nr. 11766 
Foto: 138/3891 

A/003/017 

Knipsel advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–1922– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 268 × 205 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.388, inv. nr. 11777 
Foto: 139/3910 

A/003/018 

Knipsel advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 41 × 73 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.770, inv. nr. 12159 
Foto: 142/4234 

A/003/019 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 58 × 191 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.771, inv. nr. 12160 
Foto: 142/4235 

A/003/020 

Knipsel advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 116 × 91 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.772, inv. nr. 12161 
Foto: 142/4236 

A/003/021 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 36 × 204 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.773, inv. nr. 12162 
Foto: 142/4237 

A/003/022 

Knipsel advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 121 × 166 
Zonder typogra�e 

Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.774, inv. nr. 12163 
Foto: 142/4238 

A/003/023 

Knipsel advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 80 × 212 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.776, inv. nr. 12165 
Foto: 142/4239 

A/003/024 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 33 × 134 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.777, inv. nr. 12166 
Foto: 142/4240 

A/003/025 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 66 × 65 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Engels 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.778, inv. nr. 12167 
Foto: 142/4241 

A/003/026 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 66 × 66 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Engels 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.779, inv. nr. 12168 
Foto: 142/4241 

A/003/027 

Knipsel advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 113 × 177 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.780, inv. nr. 12169 
Foto: 142/4242 

A/003/028 

Knipsel advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 130 × 106 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.781, inv. nr. 12170 
Foto: 142/4243 

A/003/029 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
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Plano (enkelzijdig): 126 × 185 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Spaans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.782, inv. nr. 12171 
Foto: 142/4244 

A/003/030 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 110 × 126 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.784, inv. nr. 12174 
Foto: 142/4245 

A/003/031 

Knipsel advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 91 × 127 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.785, inv. nr. 12175 
Foto: 142/4246 

A/003/032 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 119 × 89 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Spaans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.786, inv. nr. 12176 
Foto: 142/4247 

A/003/033 

Knipsel advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 39 × 132 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Spaans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.787, inv. nr. 12177 
Foto: 142/4248 

A/003/034 

Knipsel advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 55 × 145 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.788, inv. nr. 12178 
Foto: 142/4249 

A/003/035 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 132 × 172 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.789, inv. nr. 12179 
Foto: 142/4250 

A/003/036 

Knipsel advertentie Sabbe en Steenbrugge 

–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 109 × 140 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.790, inv. nr. 12180 
Foto: 142/4251 

A/003/037 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 195 × 122 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.792, inv. nr. 12182 
Foto: 142/4253 

A/003/038 

Knipsel advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 126 × 93 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.793, inv. nr. 12183 
Foto: 142/4254 

A/003/039 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 93 × 208 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.795, inv. nr. 12185 
Foto: 142/4256 

A/003/040 

Knipsel advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 130 × 182 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Engels 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.798, inv. nr. 12188 
Foto: 142/4258 

A/003/041 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 167 × 108 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.799, inv. nr. 12189 
Foto: 142/4259 

A/003/042 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–voor 1926– relatieve datering op basis van 
signatuur en adres Jos Léonard 
Signatuur / adres: [Novio Bruges] 
Plano (enkelzijdig): 109 × 84 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans/Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.808, inv. nr. 12198 
Foto: 142/4269 
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A/003/043 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–voor 1926– relatieve datering op basis van 
signatuur en adres Jos Léonard 
Signatuur / adres: [STUDIO NOVIO BRUGGE] 
Plano (enkelzijdig): 136 × 84 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.811, inv. nr. 12201 
Foto: 142/4270 

A/003/044 

Proefdruk advertentie Sabbe en Steenbrugge 
–voor 1926– relatieve datering op basis van 
signatuur en adres Jos Léonard 
Signatuur / adres: [NOVIO BRUGES] 
Plano: 135 × 85 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.812, inv. nr. 12202 
Foto: 142/4271 

A/004/001 

Evelop brochure Beton & Mollith 
–1928– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Envelop: 222 × 289 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/004/002 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 28 
Foto: 112/1222 

A/004/002 

Brochure Beton & Mollith 
–1928– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Signatuur / adres: [Studio Novio, Bruxelles - 
Malines] 
Katernen: 279 × 216 ([42] p.) 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, 
Italiaans 
Letter: Plantin; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 28 
Foto: 112/1223 

A/004/003 

Nieuwjaarskaart Beton & Mollith 
–1927– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 73 × 115 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Engels, Nederlands 

Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 28 
Foto: 120/2092 

A/004/004 

Brochure Beton & Mollith 
–1928– relatieve datering op basis van 
tentoonstelling 
Signatuur / adres: [Studio Novio, Broustin, Br.; Van 
der Ven & Co (op fotogra�sche reproducties)] 
Folio’s in map: 177 × 260 ([14] fol.) 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Engels, Nederlands 
Letter: Plantin; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 28 
Foto: 120/2094; 120/2095; 120/2097 

A/004/005 

Reclamekaart Beton & Molith 
–1928– relatieve datering op basis van 
tentoonstelling 
Plano (enkelzijdig): 55 × 93 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Engels 
Letter: Sphinx; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 28 
Foto: 126/2694 

A/004/006 

Reclamekaart Beton & Molith 
–1928– relatieve datering op basis van 
tentoonstelling 
Plano (recto verso): 141 × 96 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Tekst: Engels 
Letter: getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.759, inv. nr. 
12148 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 28 
Foto: 123/2327; 127/2738 

A/005/001 

Nieuwjaarskaart Thérèse & Willy Godenne 



Catalogus A: losbladig drukwerk en katernen /  378 

 

–1930– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 118 × 62 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 110/1080 

A/005/002 

[Plechtige Kommunie Henri Kessels] 
–1933– 
Plano (recto verso): 123 × 75 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 112/1224 

A/005/003 

Uitnodiging [Feestmaal aangeboden ter 
gelegenheid der Eerste Plechtige Mis van 
Eerw. Heer Willy Cracco…] 
–1926– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen (kruisvouw): 
396 × 260; dichtgevouwen: 198 × 130 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Duits 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 112/1225 

A/005/004 

Bekendmaking priesterwijding Remi Van 
Gorp 
–1927– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 109 × 141 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2296 

A/005/005 

Geboortekaart Nicole Derny 
–1929– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 150 × 140;  
dichtgevouwen: 150 × 170 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura (zonder alternatieve vormen) 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/I.609, inv. nr. 11999 
Foto: 116/1634 

A/005/006 

Geboortekaart Christiane Derny 
–1930– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 90 × 228;  
dichtgevouwen: 90 × 114 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/I.607, inv. nr. 11997 
Foto: 116/1636 

A/005/007 

Geboortekaart Marielle Peltier 
–1944– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 91 × 260;  
dichtgevouwen: 91 × 130 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Libra 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 116/1642 

A/005/008 

Geboortekaart Paule Vermeiren 
–1943– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 92 × 270;  
dichtgevouwen: 92 × 135 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Libra 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 116/1643 

A/005/009 

Geboortekaart Paule Vermeiren 
–1936– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 106 × 174;  
dichtgevouwen: 106 × 78 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura (zonder alternatieve vormen) 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 118/1878 

A/005/010 

Geboortekaart Jackie Piffet 
–1928– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 226 × 90;  
dichtgevouwen: 113 × 90 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Grotius 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 118/1879 

A/005/011 

Geboortekaart Willy Suetens 
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–1930– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 150 × 142;  
dichtgevouwen: 150 × 71 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Futura (met alternatieve vormen) 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/I.610, inv. nr. 12000 
Foto: 118/1869 

A/005/012 

Bekendmaking verloving Thérèse Van 
Pottelberghe de la Potterie en Willy Godenne 
–1926– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 127 × 88;  
dichtgevouwen: 127 × 173 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Moreau-le-jeune 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2303 

A/005/013 

Menukaart huwelijk Helen Van Tongerloo en 
Theo Seroen 
–1928– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Signatuur / adres: [Imp. H. Wellens, W. Godenne & 
Cie Brux.] 
Folder (recto verso): 146 × 220;  
dichtgevouwen: 146 × 110 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in envelop met opschrift 
van Willy Godenne [�ançailles, naissances etc. 
Studio Novio 1928] 
Foto: 127/2793; 127/2794 

A/005/014 

Huwelijkskaart Godelieve Thuysbaert en 
Lode Lagasse 
–1928– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 131 × 204 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in envelop met opschrift 
van Willy Godenne [�ançailles, naissances etc. 
Studio Novio 1928]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.586, 
inv. nr. 11976 
Foto: 127/2799 

A/005/015 

Huwelijkskaart Elisa Van Camp en Albert 
Verheyden 
–1928– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 112 × 180 

Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in envelop met opschrift 
van Willy Godenne [�ançailles, naissances etc. 
Studio Novio 1928] ; Antwerpen, SPK, LL/G/I.598, 
inv. nr. 11988 
Foto: 127/2800 

A/005/016 

Menukaart huwelijk 
–1930– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 185 × 178;  
dichtgevouwen: 186 × 89 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2801; 128/2802 

A/005/017 

Huwelijkskaart Dora Field en Juan Antonio 
Pumariega 
–1934– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 133 × 204;  
dichtgevouwen: 133 × 102 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2803 

A/005/018 

Huwelijkskaart Maria Cranen en Ernest 
Weyns 
–1928– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 133 × 204;  
dichtgevouwen: 133 × 102 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in envelop met opschrift 
van Willy Godenne [�ançailles, naissances etc. 
Studio Novio 1928]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.600, 
inv. nr. 11990 
Foto: 128/2804 

A/005/019 

Huwelijkskaart Helen Van Tongerloo en 
Theo Seroen 
–1928– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 113 × 178;  
dichtgevouwen: 113 × 89 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in envelop met opschrift 
van Willy Godenne [�ançailles, naissances etc. 
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Studio Novio 1928]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.549, 
inv. nr. 11989 
Foto: 128/2805 

A/005/020 

Huwelijkskaart Godelieve Thuysbaert en 
Lode Lagasse 
–1928– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 131 × 204;  
dichtgevouwen: 133 × 102 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in envelop met opschrift 
van Willy Godenne [�ançailles, naissances etc. 
Studio Novio 1928]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.585, 
inv. nr. 11975 
Foto: 128/2806 

A/005/021 

Huwelijkskaart Elisa Van Camp en Albert 
Verheyden 
–1928– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 113 × 184;  
dichtgevouwen: 113 × 93 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in envelop met opschrift 
van Willy  
Godenne [�ançailles, naissances etc. Studio Novio 
1928] 
Foto: 128/2807 

A/005/022 

Naamkaart André Reynaert 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 61 × 99 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 127/2764 

A/005/023 

Naamkaart André Reynaert 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 53 × 85 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 129/2969 

A/005/024 

Naamkaart J. A. Goris 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 100 × 140 
Uitsluitend typogra�e 

Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 129/2936 

A/005/025 

Logo meubelarchitect Willy Kessels 
–1927– datering op basis van literatuur 
Advertentie 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Lit.: Meer en Beter, tijdschrift over reclame, 
1 (1927), nr 7, p. 5 
Foto: 131/3167 

A/005/026 

Naamkaart [Willy Kessels, sculpteur] 
–1926/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne en adres Willy Kessels 
Plano (enkelzijdig): 51 × 75 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 121/2149 

A/005/027 

Naamkaart [Willy Kessels, sculpteur] 
–1926/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne en adres Willy Kessels 
Plano (enkelzijdig): 56 × 86 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2321 

A/005/028 

Naamkaart Willy Kessels [Délégué des G. M. 
Vanderborght Frères] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 54 × 80 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/I.164, inv. nr. 11554 
Foto: 128/2824 

A/005/029 

Proefdruk logo meubelarchitect Willy 
Kessels 
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–voor 1927– datering op basis van literatuur 
Plano (enkelzijdig): 49 × 41 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 86, 
vermelding [Studio Novio] op doos 86; Antwerpen, 
SPK, LL/G/I.725, inv. nr. 12114 
Lit.: in: Meer en Beter, 1 (1927-), nr. 7, p. 5 
Foto: 141/4198 

A/005/030 

Briefpapier Willy Kessels 
–na 1928– relatieve datering op basis van lettertype 
Succès (1928) 
Plano (enkelzijdig): 277 × 216 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in rode 
map gebundeld door Willy Godenne 
Foto: 110/1098 

A/005/031 

Envelop Albert Bruxelman 
–ongedateerd– 
Envelop (enkelzijdig): 124 × 154 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in album 
op doos 125 
Foto: 134/3481 

A/005/032 

Briefpapier Albert Bruxelman 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 277 × 215 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in album 
op doos 126 
Foto: 134/3484 

A/005/033 

Uitnodiging tentoonstelling Baudouin 
Tuerlinckx 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Folder (recto verso): 164 × 250;  
dichtgevouwen: 164 × 125 
Boekdruk: tweekleurendruk + montage 
eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Moreau-le-jeune 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2305; 124/2456 

A/005/034 

Folder [Aan de leden van de Provincieraad 
van Antwerpen] 
–1925– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Signatuur / adres: [Omslagteekening van Jos 
Léonard voor de Muziekuitgave van de 
Beiaardschool te Mechelen] 
Folder (recto verso): 145 × 220;  
dichtgevouwen: 145 × 110 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 127/2730; 129/2968 

A/005/035 

Aankondiging [Dr. Staf Gebreurs’ Bell 
Recitals] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 148 × 92 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Engels 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2322 

A/005/036 

Uitnodiging beiaardconcert Jef Denyn 
[Behoudt U een plaats voor …] 
–voor 1927– relatieve datering op basis van adres 
Willy Godenne 
Signatuur / adres: [uitgever W. Godenne Groote 
Markt, 30, Mechelen Telef. 617] 
Plano (enkelzijdig): 243 × 202 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2361 

A/005/037 

Geïllustreerd gedicht 
–ongedateerd– 
Maquette (enkelzijdig): 40 × 322 ([6] p.) 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Libra 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.192, inv. nr. 12450 
Foto: 144/4497; 144/4498 

A/005/038 

Bekendmaking inwijding kerk van Rekem 
–1954– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 500 × 350 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
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Letter: De Roos, De Roos cursief 
Antwerpen, SPK, LL.G.II.193, inv. nr. 12451 
Foto: 144/4499 

A/005/039 

Gedicht van Albert Devèze 
–1932– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 520 × 375 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.199, inv. nr. 12457 
Foto: 145/4508 

A/005/040 

Gedicht van Gabriël Belot ‘Aimer’ 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 325 × 250 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont en Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.205, inv. nr. 12463 
Foto: 145/4514 

A/005/041 

Gedicht van MINNE 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 325 × 250 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Libra 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.206, inv. nr. 12464 
Foto: 145/4515 

A/005/042 

Envelop Willy Kessels 
–na 1926– relatieve datering op basis van adres 
Willy Kessels 
Envelop (enkelzijdig): 120 × 154 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in album 
op doos 125 
Foto: 134/3480 

A/005/043 

Doodskaartje 
–1927– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 97 × 63 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Letter: Plantin 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.656, inv. nr. 12046 
Foto: 141/4144 

A/005/044 

Naamkaart Armand Van Varenbergh 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 68 × 103 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 

Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2319 

A/005/045 

Naamkaart Jan Van Mechelen 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 56 × 86 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2823 

A/005/046 

Geboortekaart Jan Paul Van De Ven 
–1925– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 60 × 122 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.104, inv. nr. 
11494 
Foto: 122/2273; 126/2683 

A/005/047 

Proefdruk vignet voor: Karl Scheffler, De 
Geest der Gotiek, 1935 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 36 × 31 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.68, inv. nr. 11458 
Foto: 136/3668 

A/005/048 

Proefdruk vignet voor: Karl Scheffler, De 
Geest der Gotiek, 1935 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 36 × 31 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.69, inv. nr. 11459 
Foto: 136/3668 

A/005/049 

Proefdruk vignet voor: Karl Scheffler, De 
Geest der Gotiek, 1935 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 36 × 31 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
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Antwerpen, SPK, LL/G/I.70, inv. nr. 11460 
Foto: 136/3668 

A/005/050 

Proefdruk vignet voor: Karl Scheffler, De 
Geest der Gotiek, 1935 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 36 × 31 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.71, inv. nr. 11461 
Foto: 136/3668 

A/005/051 

Proefdruk vignet voor: Karl Scheffler, De 
Geest der Gotiek, 1935 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 36 × 31 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.72, inv. nr. 11462 
Foto: 136/3668 

A/005/052 

Proefdruk vignet voor: Karl Scheffler, De 
Geest der Gotiek, 1935 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 36 × 31 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.73, inv. nr. 11463 
Foto: 136/3668 

A/005/053 

Proefdruk vignet voor: Karl Scheffler, De 
Geest der Gotiek, 1935 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 36 × 31 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.74, inv. nr. 11464 
Foto: 136/3668 

A/005/054 

Proefdruk vignet voor: Karl Scheffler, De 
Geest der Gotiek, 1935 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 36 × 31 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.75, inv. nr. 11465 
Foto: 136/3668 

A/005/055 

Proefdruk vignet voor: Karl Scheffler, De 
Geest der Gotiek, 1935 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 36 × 31 

Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.76, inv. nr. 11466 
Foto: 136/3668 

A/005/056 

Proefdruk vignet voor: Karl Scheffler, De 
Geest der Gotiek, 1935 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 36 × 31 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.77, inv. nr. 11467 
Foto: 136/3668 

A/005/057 

Proefdruk vignet voor: Karl Scheffler, De 
Geest der Gotiek, 1935 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 36 × 31 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.78, inv. nr. 11468 
Foto: 136/3668 

A/005/058 

Proefdruk vignet voor: Karl Scheffler, De 
Geest der Gotiek, 1935 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 36 × 31 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.79, inv. nr. 11469 
Foto: 136/3668 

A/005/059 

Proefdruk vignet voor: Karl Scheffler, De 
Geest der Gotiek, 1935 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 36 × 31 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.80, inv. nr. 11470 
Foto: 136/3668 

A/005/060 

Proefdruk vignet voor: Karl Scheffler, De 
Geest der Gotiek, 1935 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 36 × 31 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.81, inv. nr. 11471 
Foto: 136/3668 
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A/005/061 

Proefdruk vignet voor: Karl Scheffler, De 
Geest der Gotiek, 1935 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 36 × 31 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.82, inv. nr. 11472 
Foto: 136/3668 

A/005/062 

Proefdruk vignet voor: Karl Scheffler, De 
Geest der Gotiek, 1935 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 36 × 31 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.83, inv. nr. 11473 
Foto: 136/3668 

A/005/063 

Proefdruk vignet voor: Karl Scheffler, De 
Geest der Gotiek, 1935 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 36 × 31 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.84, inv. nr. 11474 
Foto: 136/3668 

A/005/064 

Ex libris Wana Verschuren 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 40 × 30 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2313 

A/005/065 

Edw. Cools 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 269 × 211 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in rode 
map  
gebundeld door Willy Godenne 
Foto: 110/1082 

A/005/066 

Nieuwjaarskaart Charles Bourg 
–1940– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 105 × 135 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 

Letter: Egmont, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.152, inv. nr. 11542 
Foto: 137/3722 

A/005/067 

Naamkaart Willia Menzel 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 44 × 77 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Letter: Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.260, inv. nr. 11650 
Foto: 137/3793 

A/005/068 

Naamkaart Elfriede Boesken 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 44 × 77 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Letter: Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.261, inv. nr. 11651 
Foto: 137/3794 

A/005/069 

Naamkaart Th. Van Den Heuvel 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 100 × 140 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.298, inv. nr. 11688 
Foto: 138/3813 

A/005/070 

Briefpapier A.Goris 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 202 × 150 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.703, inv. nr. 12092 
Foto: 141/4178 

A/005/071 

Huwelijksaankondiging Suzanne Herreman 
en Victor Dendoncker 
–1924– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 61 × 61 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.718, inv. nr. 12107 
Foto: 141/4192 

A/005/072 

Geboortekaart Walter Vanderborght 
–1924– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 102 × 140;  
dichtgevouwen: 102 × 70 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Haiduk 
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Antwerpen, SPK, LL/G/I.720, inv. nr. 12109 
Foto: 141/4193 

A/005/073 

Proefdruk programma [Jef Denyn Andante 
Cantabile voor beiaard] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 143 × 180 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.741, inv. nr. 12130 
Foto: 142/4209 

A/005/074 

Proefdruk programma [Jef van Hoof Sonata 
voor beiaard] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 144 × 180 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.742, inv. nr. 12131 
Foto: 142/4210 

A/005/075 

Briefpapier Angela Geerts 
–1926– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Folder (enkelzijdig): 190 × 300;  
dichtgevouwen: 190 × 150 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.590, inv. nr. 11980 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 32 
Foto: 155/5588 

A/005/076 

Briefpapier Wana Verschuren 
–ongedateerd– 
Folder (enkelzijdig): 200 × 314;  
dichtgevouwen: 200 × 157 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: geschreven letters 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.855, inv. nr. 12245 
Foto: 156/5602 

A/005/077 

Postkaart [Albe. Mijn weerbeeld] 
–1942– datering op basis van publicatie: Albe, Mijn 
Weerbeeld, privé uitgave, Brussel, 1942 
(B/1942/Albe) 
Plano (enkelzijdig): 90 × 139 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Libra 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.652, inv. nr. 12042 
Foto: 141/4142 

A/005/078 

Proefdruk titelpagina Dr. J. Meeussen ‘Een 
voorbeeld nagevolgd’ 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 221 × 139 

Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Erasmus initialen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.535, inv. nr. 11925 
Foto: 140/4031 

A/005/079 

Proefdruk omslag Alice Nahon ‘Schaduw’ 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 120 × 169 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: niet geïdenti�ceerde reale 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.536, inv. nr. 11926 
Foto: 140/4032 

A/005/080 

Naamkaart Félix Van Dam 
–1935– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 62 × 97 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Engels, Frans 
Letter: Sirène, Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.370, inv. nr. 11760 
Foto: 138/3886 

A/005/081 

Briefpapier Félix Van Dam 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 275 × 210 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.424, inv. nr. 11813 
Foto: 139/3948 

A/005/082 

Briefpapier EW 
–1924– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Folder (enkelzijdig): 215 × 277;  
dichtgevouwen: 215 × 139 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.582, inv. nr. 11972 
Foto: 140/4079 

A/005/083 

Huwelijksaankondiging Dick Lenaerts en 
Sylvia Newton 
–1935– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Signatuur / adres: [Teekening van Jos Leonard] 
Folder (enkelzijdig): 150 × 178;  
dichtgevouwen: 150 × 89 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Nicolas Cochin 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.605, inv. nr. 11995 
Foto: 140/4099 

A/005/084 

Geboortekaart van E&M Weyns-Cranen 
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–1929– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 110 × 180;  
dichtgevouwen: 110 × 90 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.608, inv. nr. 11998 
Foto: 141/4101 

A/005/085 

Menukaart 
–1932– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 117 × 287;  
dichtgevouwen: 117 × 148 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Engels 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.613, inv. nr. 12003 
Foto: 141/4107; 141/4108 

A/005/086 

Communieprentje van Jozef Vandeven met 
gedicht van Guido Gezelle 
–1932– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 128 × 77 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Futura 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.614, inv. nr. 12004 
Foto: 141/4110; 141/4109 

A/005/087 

Communieprentje van Lieven Walschap 
(met gedicht van Marnix Gijsen) 
–1937– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 112 × 79 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.617, inv. nr. 12007 
Foto: 141/4111 

A/005/088 

Communieprentje Henri Kessels (met 
gedicht van Heilige Theresia) 
–1933– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 122 × 75 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.620, inv. nr. 12010 
Foto: 141/4116 

A/005/089 

Menukaart verlovingsfeest Maria Erix en 
Germain Bosteels 
–1933– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 136 × 184; dichtgevouwen: 136 
× 92 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 

Tekst: Nederlands 
Letter: Futura (standaard en alternatieve versie 
door elkaar), Nobel 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.622, inv. nr. 12012 
Foto: 141/4118 

A/005/090 

Aankondiging verloving Maria Erix en 
Germain Bosteels 
–1933– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 133 × 93 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Nobel 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.623, inv. nr. 12013 
Foto: 141/4119 

A/005/091 

Geboortekaart Van Grootel-Dirickx 
–1937– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 93 × 243;  
dichtgevouwen: 93 × 122 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: niet geïdenti�ceerde garalde 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.624, inv. nr. 12014 
Foto: 141/4122 

A/005/092 

Geboortekaart Betty Goris, dochter van Mr. 
En Mw. René Goris-Goossens 
–1937– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 90 × 230;  
dichtgevouwen: 90 × 115 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.625, inv. nr. 12015 
Foto: 141/4124 

A/005/093 

Communieprentje Christiane en Rita Kessels 
–1936– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 110 × 73 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.629, inv. nr. 12019 
Foto: 141/4125 

A/005/094 

[Heden huwden Johanna Maggelet en Karel 
Léonard] 
–1936– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 124 × 180;  
dichtgevouwen: 124 × 90 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.630, inv. nr. 12020 
Foto: 141/4127 
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A/005/095 

Huwelijksbericht van Johanna Maggelet en 
Karel Léonard 
–1936– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 134 × 161;  
dichtgevouwen: 134 × 81 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.631, inv. nr. 12021 
Foto: 141/4128 

A/005/096 

Communieprentje van Rudy en Anny 
Vandeven (met gedicht van Guido Gezelle) 
–1935– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 109 × 72 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.632, inv. nr. 12022 
Foto: 141/4131 

A/005/097 

Communieprentje van Jan-Paul Vandeven 
–1938– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 113 × 78 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.634, inv. nr. 12024 
Foto: 141/4132 

A/005/098 

Doodsprentje Elisabeth Maria van Bogaert 
–1936– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 140 × 180; dichtgevouwen: 
140 × 90 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Cochin 
Antwerpen, SPK, LL.G.I.636, inv. nr. 12026 
Foto: 141/4133 

A/005/099 

Doodsprentje 
–1945– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 117 × 78 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.637, inv. nr. 12027 
Foto: 141/4134 

A/005/100 

Geboortekaart Francis Goris 
–1941– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 111 × 170; dichtgevouwen: 
111 × 85 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Libra 

Antwerpen, SPK, LL/G/I.640, inv. nr. 12030 
Foto: 141/4135 

A/005/101 

Menukaart 
–1937– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 199 × 201;  
dichtgevouwen: 199 × 101 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.641, inv. nr. 12031 
Foto: 141/4136 

A/005/102 

Geboortekaart Martial Van Hille 
–1944– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 138 × 106 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.642, inv. nr. 12032 
Foto: 141/4137 

A/005/103 

Geboortekaart Wilfred Goris 
–1943– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 111 × 170;  
dichtgevouwen: 111 × 85 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.643, inv. nr. 12033 
Foto: 141/4138 

A/005/104 

Geboortekaart Anita Craen 
–1943– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 99 × 140; dichtgevouwen: 
99 × 70 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Libra 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.644, inv. nr. 12034 
Foto: 141/4139 

A/005/105 

Huwelijkskaart Rita Kessels en Hilaar 
Dewulf (dochter Willy Kessels?) 
–1943– datering op basis van datum vermeld 
in tekst 
Plano (recto verso): 80 × 109 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Libra 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.645, inv. nr. 12035 
Foto: 141/4140 

A/005/106 

Geboortekaart Micheline Terlinck 
–1929– datering op basis van datum vermeld 
in tekst 
Plano (enkelzijdig): 95 × 150 
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Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.647, inv. nr. 12037 
Foto: 141/4141 

A/005/107 

Proefdruk ex Libris Dokter Jan Terlinck-
Wolf 
–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 81 × 70 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.657, inv. nr. 12047 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 32 
Lit.: Maurits Sabbe, ‘La typographie en Belgique’, 
in: Arts et Métiers Graphiques, 3 (1929), nr. 11, 
p. 676 
Foto: 141/4145 

A/005/108 

Proefdruk ex Libris Dokter Jan Terlinck-
Wolf 
–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 83 × 62 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.658, inv. nr. 12048 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 32 
Lit.: Maurits Sabbe, ‘La typographie en Belgique’, 
in: Arts et Métiers Graphiques, 3 (1929), nr. 11, 
p. 676 
Foto: 141/4145 

A/005/109 

Ex Libris Annie Smets 
–1923– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 131 × 81 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.659, inv. nr. 12049 
Lit.: Maurits Sabbe, ‘La typographie en Belgique’, 
in: Arts et Métiers Graphiques, 3 (1929), nr. 11, 
p. 676 
Foto: 141/4146 

A/005/110 

Ex Libris Dokter Jan Terlinck 
–voor 1928– 
Plano (enkelzijdig): 30 × 30 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.669, inv. nr. 12059 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen,  

1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 32 
Foto: 141/4153 

A/005/111 

Briefpapier Edward Léonard 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 209 × 169 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: Haiduk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.821, inv. nr. 12211 
Foto: 142/4282 

A/005/112 

Envelop Edward Léonard 
–ongedateerd– 
Envelop (enkelzijdig): 124 × 155 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: Haiduk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.822, inv. nr. 12212 
Foto: 142/4284 

A/005/113 

Briefpapier Edward Léonard 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 218 × 165 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: Haiduk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.822, inv. nr. 12212 
Foto: 142/4283 

A/005/114 

Briefpapier ‘De Marentak’ 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 190 × 137 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Haiduk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.826, inv. nr. 12216, 
opschrift op  
drukwerk van Edward Léonard [voor Jozef Muls] 
Foto: 142/4287 

A/005/115 

Huwelijksaankondiging Edward Léonard en 
Fanny Dirickx 
–1919– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 84 × 118 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: geschreven letters 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.828, inv. nr. 12218 
Foto: 142/4289 

A/005/116 

Huwelijksaankondiging Jozef August Van de 
Ven en Maria Mathilda Lucia Paulssen 
–1920– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 82 × 113 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: geschreven letters 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.831, inv. nr. 12221 
Foto: 142/4292 
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A/005/117 

Proefdruk gedecoreerde boord 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 109 × 83 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.832, inv. nr. 12222 
Foto: 142/4293 

A/005/118 

Geboortekaart Edward, zoon van Edward en 
Fanny Léonard 
–1920– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig): 115 × 164;  
dichtgevouwen: 115 × 82 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Haiduk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.833, inv. nr. 12223 
Foto: 142/4294 

A/005/119 

Huwelijksaankondiging van Magdalena 
Verbrugge en Alfons Ingelbeen 
–1922– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Signatuur / adres: [J.L.] 
Plano: 80 × 114 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.835, inv. nr. 12225 
Foto: 142/4297 

A/005/120 

Briefpapier [J.S.V.] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 235 × 160 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.836, inv. nr. 12226 
Foto: 142/4298 

A/005/121 

Ex Libris Floris Couteele 
–ca. 1919– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano (enkelzijdig): 104 × 58 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.862, inv. nr. 12252 
Relatie(s) binnen de catalogus: stilistische 
verwantschap met: Willem Meyboom (Floris 
Couteele), Laatslaapstertje, Standaard (uitg.), 
Bushmann (druk.), Brussel: 1919 (B/1919/Meybo) 
Foto: 143/4316 

A/005/122 

Ex Libris R. Goris 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 72 × 56 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 

Antwerpen, SPK, LL/G/I.863, inv. nr. 12253 
Foto: 143/4317 

A/005/123 

Postkaart [Albe. Mijn weerbeeld] 
–1942– datering op basis van publicatie: Albe, Mijn 
Weerbeeld, privé uitgave, Brussel, 1942 
(B/1942/Albe) 
Plano (recto verso): 90 × 139 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Libra 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.650, inv. nr. 12040 
Foto: 141/4142 

A/005/124 

Naamkaart W. H. A. M. R. Kessels 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 78 × 112 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.163, inv. nr. 11553 
Foto: 137/3733 

A/005/125 

Kaart met logo Han Nijkerk 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 91 × 140 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat.nr. 32 
Foto: 124/2445 

A/005/126 

Naamkaart Han Nijkerk 
–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 90 × 140 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.601, inv. nr. 11911 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat.nr. 32 
Foto: 155/5594 

A/005/127 

Dankbetuiging aan kolonel Theo J. Pozzy 
–1951– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 340 × 430 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Engels, Frans 
Letter: Libra, Libra vet 
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Antwerpen, SPK, LL/G/II.204, inv. nr. 12462 
Foto: 145/4513 

A/005/128 

Proefdruk titelpagina en bladzijdenpaar 
[Antwerpen. Een statistiek handboekje over 
de jaren 1918–1928] 
–voor 1930– relatieve datering op basis van 
publicatie: Jan Albert Goris, Antwerpen, een 
statistiek handboekje over de jaren 1918–1928, De 
Sikkel, Antwerpen, 1930 
Folder (recto verso): 245 × 230; dichtgevouwen: 
245 × 114 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.503, inv. nr. 11893 
Relatie(s) binnen de catalogus: B/1930/Goris 
Foto: 140/4005; 140/4006 

A/005/129 

Ex libris Charles Ancelin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig) 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 127/2761 

A/005/130 

Naamkaart Veerle Steenbrugge 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Signatuur / adres: [STUDIO NOVIO Jos. Léonard & 
W. Godenne] 
Plano (enkelzijdig): 117 × 151 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Letter: Plantin; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.713, inv. nr. 
12102 
Foto: 111/1156 

A/005/131 

Briefpapier Veerle Steenbrugge 
–ongedateerd– 
Folder (enkelzijdig): 152 × 298;  
dichtgevouwen: 152 × 149 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.712, inv. nr. 12101 
Foto: 141/4186 

A/005/132 
Briefpapier André Nève 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 277 × 213 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met  

opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 126/2625 

A/005/133 

Briefpapier Korneel Goossens 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Folder (enkelzijdig): 212 × 278;  
dichtgevouwen: 212 × 139 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 126/2626 

A/005/134 

Naamkaart Lode en Julia De Bruyne-Samijn 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 57 × 71 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2820 

A/006/001 

Folder La Genevoise 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Folder (recto verso): 149 × 169;  
dichtgevouwen: 149 × 84 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 110/1012; 110/1013 

A/007/001 

Brochure Gevaert [Enkele woorden aan de 
amateur-fotografen] 
–na 1932– relatieve datering op basis van logo 
(gedateerd in Lieven Gevaertarchief / Historisch 
Archief Agfa-Gevaert n.v. Mortsel) 
Katern: 184 × 122 (52 p.) 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Duits 
Letter: Plantin; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 110/1004; 110/1005; 110/1006; 110/1007 

A/007/002 

Briefpapier J. Lammers, directeur Gevaert 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 281 × 229 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin 
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Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 121/2143 

A/007/003 

Programmaboekje Gevaert [Programma van 
den wedstrijd voor een gravureontwerp] 
–voor 1932– relatieve datering op basis van logo 
(gedateerd in Lieven Gevaertarchief / Historisch 
Archief Agfa-Gevaert n.v. Mortsel) 
Katern: 133 × 103 ([16] p.) 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 110/1008; 110/1010 

A/007/004 

Brochure Gevaert [Eenige Gevaert 
Producten voor den vakfotograaf] 
–voor 1932– relatieve datering op basis van logo 
(gedateerd in Lieven Gevaertarchief / Historisch 
Archief Agfa-Gevaert n.v. Mortsel) 
Katern (109) met 109 vouwen (138): 109 × 138; 
dichtgevouwen: 109 × 138 (138 p.) (109 fol.) 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 120/2082; 120/2083 

A/007/005 

Brochure Gevaert [Gevaert nieuwigheden 
voor den foto-liefhebber] 
–voor 1932– relatieve datering op basis van logo 
(gedateerd in Lieven Gevaertarchief / Historisch 
Archief Agfa-Gevaert n.v. Mortsel) 
Signatuur / adres: [(vormgever, drukker), ‘Ets. J. 
Malvaux’ op fotogra�sche reproductie] 
Katern: 109 × 138 (24 p.) 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 120/2080; 120/2079 

A/007/006 

Reclamekaart gevaert [Minuto papier au 
brome] 
–voor 1932– relatieve datering op basis van logo 
(gedateerd in Lieven Gevaertarchief / Historisch 
Archief Agfa-Gevaert n.v. Mortsel) 
Plano (enkelzijdig): 80 × 117 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 127/2710 

A/007/007 

Reclamekaart Gevaert [Aero Film] 

–voor 1932– relatieve datering op basis van logo 
(gedateerd in Lieven Gevaertarchief / Historisch 
Archief Agfa-Gevaert n.v. Mortsel) 
Plano (enkelzijdig): 100 × 99 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans, Duits, Engels 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare kapitalen; 
getekende onderkasten 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 127/2711 

A/007/008 

Envelop Gevaert 
–voor 1932– relatieve datering op basis van logo 
(gedateerd in Lieven Gevaertarchief / Historisch 
Archief Agfa-Gevaert n.v. Mortsel) 
Envelop (enkelzijdig): 126 × 155 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in album 
op doos 125 
Foto: 134/3471 

A/007/009 

Briefpapier Gevaert 
–voor 1932– relatieve datering op basis van logo 
(gedateerd in Lieven Gevaertarchief / Historisch 
Archief Agfa-Gevaert n.v. Mortsel) 
Plano (enkelzijdig): 275 × 214 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in album 
op doos 125 
Foto: 134/3470 

A/007/010 

Brochure [Gevaert materiaal voor de 
gra�sche bedrijven] 
–voor 1932– relatieve datering op basis van logo 
(gedateerd in Lieven Gevaertarchief / Historisch 
Archief Agfa-Gevaert n.v. Mortsel) 
Signatuur / adres: [H. Wellens, W. Godenne et Cie] 
Katernen: 210 × 122 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Futura, Vogue, Vogue vet; getekende 
kapitalen 
Mortsel, Lieven Gevaertarchief / Historisch Archief 
Agfa-Gevaert n.v., D 366 
Lit.: Alfons Marchant, Reclametechniek en 
gebruiksgra�ek, De Distel, Antwerpen, 1942, p. 46 
Foto: 114/1401 

A/008/001 

Vouwblad Altenloh s. a. [Compagnie de 
Joaillerie et orfèvrerie] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Signatuur / adres: [Novio Bruxelles] 
Vouwblad (recto verso) met 4 vouwen 
(harmonicavouw): 165 × 644;  
dichtgevouwen: 165 × 128 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
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Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.679, inv. nr. 12068 
Foto: 127/2703; 127/2723 

A/008/002 

Brochure Altenloh s. a. [cocktail sets] 
–1928– datering op basis van beschrijving in fonds 
Godenne 
Katern: 174 × 131 (18 p.) 
Boekdruk: vijfkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 100 
Omschrijving door Willy Godenne in Fonds 
Godenne: [18 p. ill. couché béné�ciant des 
caractères except. que W. Godenne avait acqui avant 
son départ de Malines, provenant de Derby-Peignot: 
Sphinx, dont il était le seul à exposséder en 
Belgique. Date? Vers 1928] 
Foto: 135/3530; 135/3531; 135/3532 

A/008/003 

Envelop Altenloh s. a. [quelques cocktails] 
–ongedateerd– 
Envelop (enkelzijdig): 136 × 189 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare; getekende 
kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.266, inv. nr. 11656 
Foto: 137/3799 

A/009/001 

Reclamekaart Maison C. Lanis 
–ongedateerd– relatieve datering op basis van 
lettertype Succès (1928) 
Plano (enkelzijdig): 68 × 90 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès, niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 110/1090 

A/010/001 

Folder Monplaisir [Hier is de lente] 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 210 × 268;  
dichtgevouwen: 210 × 134 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin, Grisée Washington 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 110/1089; 110/1091 

A/011/001 

Vouwblad Meubles Claire J. Pirotte [articles 
en chêne] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Vouwblad (enkelzijdig) met 3 vouwen 
(harmonicavouw): 120 × 545;  
dichtgevouwen: 120 × 137 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 

Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.343, inv. nr. 
11733 
Foto: 110/1092; 110/1093 

A/011/002 

Reclamekaart Meubles Claire J. Pirotte 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 67 × 101 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 127/2757 

A/011/003 

Envelop Meubles Claire J. Pirotte 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Envelop (enkelzijdig): 122 × 156 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2259 

A/011/004 

Briefpapier Meubles Claire J. Pirotte 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 277 × 217 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2260 

A/012/001 

Envelop Hotel Terlinck 
–ongedateerd– 
Envelop (enkelzijdig): 125 × 155 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 111/1119 

A/012/002 

Postkaart Hotel Terlinck 
–ongedateerd– 
Envelop (enkelzijdig): 92 × 141 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 



Catalogus A: losbladig drukwerk en katernen /  393 

 

Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 111/1120 

A/013/001/001 

Aankondiging oprichting Studio Plantin 
[Jos. Léonard, artiste graphique belge bien 
connu, …] 
–1932– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Signatuur / adres: [Studio Plantin] 
Plano (enkelzijdig): 299 × 221 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.181, inv. nr. 11571 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/001/044 
(proefdruk) 
Foto: 137/3746 

A/013/001/002 

Postkaart (bestelkaart) 
–na 1930– relatieve datering op basis van 
(onvolledige) datum vermeld in tekst 
Plano (recto verso): 107 × 150 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 118/1861 

A/013/001/003 

Postkaart Studio Plantin 
–1932– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (recto verso): 145 × 100 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/I.186, inv. nr. 11476 
Foto: 118/1858 

A/013/001/004 

Uitnodiging Etablissements Plantin [Julien 
Primo expose notre nouvelle Plantine] 
–1928– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 114 × 140 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2269; 123/2336 

A/013/001/005 

Naamkaart, M. De Bruin (vertegenwoordiger 
Antwerpen) 
–ongedateerd– 

Plano (enkelzijdig): 74 × 119 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Nobel mager, Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2837 

A/013/001/006 

Reclamekaart Etablissements Plantin. 
Fonderie de caractères 
–na 1930– relatieve datering op basis van lettertype 
Indépendant (1930) 
Plano (enkelzijdig): 80 × 105 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2841 

A/013/001/007 

Envelop Antoine Vengud [représentant 
général des Etablissements ‘Plantin’ s. a. 
Bruxelles] 
–na 1933– relatieve datering op basis van lettertype 
Atlas (1933) 
Envelop (enkelzijdig): 98 × 153 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 129/2923 

A/013/001/008 

Envelop Antoine Vengud [représentant 
général des Etablissements ‘Plantin’ s. a. 
Bruxelles] 
–na 1933– relatieve datering op basis van lettertype 
Atlas (1933) 
Envelop (enkelzijdig): 120 × 155 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 129/2924 

A/013/001/009 

Postkaart Etablissements Plantin 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (recto verso): 105 × 150 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 129/2925; 129/2926 

A/013/001/010 

Reclameblad Etablissements Plantin [Quelle 
est la presse qui est maintenant …] 
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–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 282 × 219 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3361 

A/013/001/011 

Reclamevouwblad Etablissements Plantin 
–1934– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Signatuur / adres: [Studio Plantin] 
Vouwblad (recto verso) met 5 vouwen (kruisvouw): 
390 × 748; dichtgevouwen: 240 × 150 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3349; 133/3350; 133/3351; 133/3352; 
133/3353 

A/013/001/012 

Reclamevouwblad Etablissements Plantin 
–1939– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Vouwblad (recto verso) met 3 vouwen (kruisvouw): 
490 × 604; dichtgevouwen: 264 × 172 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Libra 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3335; 133/3336; 133/3337; 133/3338 

A/013/001/013 

Reclamefolder Etablissements Plantin [Om 
goede proeven te bekomen] 
–na 1933– relatieve datering op basis van lettertype 
Atlas (1933) 
Folder (recto verso): 200 × 300; dichtgevouwen: 
200 × 150 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: egmont 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3315 

A/013/001/014 

Envelop Indépendant 
–1930– datering op basis van lettertype 
Indépendant (1930) 
Envelop (enkelzijdig): 289 × 353 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], met opschrift op 
drukwerk [Y laisser cette enveloppe s.v.p.] door 
Willy Godenne 
Foto: 133/3385 

A/013/001/015 

Verzamelmap presentatie l’Indépendant 
–1930– datering op basis van lettertype 
Indépendant (1930) 
Folder (enkelzijdig): 327 × 578;  
dichtgevouwen: 327 × 288 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.135, inv. nr. 12393 
Relatie(s) binnen de catalogus: Zijn opgenomen in 
deze verzamelmap: A/013/001/014; 
A/013/001/016; A/013/002/022; A/013/003/013; 
A/013/002/023; A/013/001/018; A/013/001/019; 
A/013/001/020; A/013/001/021; A/013/001/022; 
Lit.: Lewis Blackwell, 20th century type, Laurence 
King, Londen, 1998, p. 62 
Foto: 133/3386; 133/3387 

A/013/001/016 

Losse toepassing Indépendant, reclameblad 
Etablissements Plantin 
–1930– datering op basis van lettertype 
Indépendant (1930) 
Plano (enkelzijdig): 281 × 244 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de 
verzamelmap A/013/001/015 
Foto: 133/3388 

A/013/001/017 

Losse toepassing Indépendant, reclamekaart 
Etablissements Plantin 
–1930– datering op basis van lettertype 
Indépendant (1930) 
Plano (enkelzijdig): 212 × 212 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.274, inv. nr. 12533 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de 
verzamelmap A/013/001/015 
Foto: 133/3389 

A/013/001/018 

Losse toepassing Indépendant, envelop 
Etablissements Plantin 
–1930– datering op basis van lettertype 
Indépendant (1930) 
Envelop (enkelzijdig): 125 × 154 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de 
verzamelmap A/013/001/015 
Foto: 133/3395 
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A/013/001/019 

Losse toepassing Indépendant, briefpapier 
Etablissements Plantin 
–1930– datering op basis van lettertype 
Indépendant (1930) 
Plano (enkelzijdig): 275 × 212 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de 
verzamelmap A/013/001/015 
Foto: 133/3397 

A/013/001/020 

Losse toepassing Indépendant, brief Henry 
Van de Velde 
–1930– datering op basis van lettertype 
Indépendant (1930) 
Plano (enkelzijdig): 277 × 210 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de 
verzamelmap A/013/001/015 
Foto: 133/3398 

A/013/001/021 

Losse toepassing Indépendant, 
reclamevouwblad Etablissements Plantin 
–1930– datering op basis van lettertype 
Indépendant (1930) 
Vouwblad (recto verso) met 3 vouwen (kruisvouw): 
373 × 460; dichtgevouwen: 186 × 115 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.136, inv. nr. 12394 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de 
verzamelmap A/013/001/015 
Foto: 133/3399; 133/3400; 134/3401; 134/3402 

A/013/001/022 

Reclamefolder Etablissements Plantin 
–1930– datering op basis van lettertype 
Indépendant (1930) 
Folder (recto verso): 193 × 236;  
dichtgevouwen: 193 × 118 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Nobel, Indépendant; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin]; Antwerpen, SPK, 
LL/GL/II.272, inv. nr. 12531 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de 
verzamelmap A/013/001/015 
Lit.: Alfons Marchant, Reclametechniek en 
gebruiksgra�ek, De Distel, Antwerpen, 1942, p. 50 
Foto: 129/2954; 129/2955 

A/013/001/023 

Reclameblad Etablissements Plantin [Nous 
sommes à votre disposition] 
–1930– datering op basis van lettertype 
Indépendant (1930) 
Plano (enkelzijdig): 237 × 200 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin]; Antwerpen, SPK, 
LL/GL/II.268, inv. nr. 12527 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de 
verzamelmap A/013/001/015 
Foto: 133/3396 

A/013/001/024 

Reclamevouwblad Etablissements Plantin 
[Pendant toute la durée de l’exposition 
Universelle de Bruxelles 1935, …] 
–1935– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Vouwblad (recto verso) met 5 vouwen (kruisvouw, 
portefeuillevouw): 490 × 600;  
dichtgevouwen: 240 × 150 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 132/3249 

A/013/001/025 

Reclamevouwblad Etablissements Plantin 
–1933– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Signatuur / adres: [création Studio Plantin] 
Vouwblad (recto verso) met 8 vouwen 
(harmonicavouw, wikkelvouw): 220 × 903; 
dichtgevouwen: 220 × 101 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Sirène 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 132/3217; 132/3222 

A/013/001/026 

Reclamevouwblad Etablissements Plantin 
–1948– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Vouwblad (recto verso) met 4 vouwen (kruisvouw, 
portefeuillevouw): 551 × 744;  
dichtgevouwen: 302 × 181 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Rondo 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 132/3235; 132/3239; 132/3240; 132/3241 

A/013/001/027 

Reclamevouwblad Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Vouwblad (recto verso) met 4 vouwen (kruisvouw, 
portefeuillevouw): 745 × 735;  
dichtgevouwen: 312 × 245 
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Boekdruk: vierkleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Nobel, Arsis 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 134/3428; 134/3429; 134/3430; 135/3508; 
135/3509 

A/013/001/028 

Reclamevouwblad Etablissements Plantin 
[Pendant la durée de la foire commerciale 
…] 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 270 × 214 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Indépendant, Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3376; 133/3377 

A/013/001/029 

Postkaart Etablissements Plantin 
–na 1930– relatieve datering op basis van lettertype 
Indépendant (1930) 
Plano (recto verso): 98 × 147 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Foto: 132/3282 

A/013/001/030 

Aankondiging [6 Séances 
cinématographiques avec �lms montrant les 
progrès réalisés dans les Arts Graphiques 
jusqu’à ce jour] 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 312 × 230 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 132/3256 

A/013/001/031 

Reclamefolder Etablissements Plantin [une 
industrie belge remarquable] 
–na 1932– relatieve datering op basis van signatuur 
Signatuur / adres: [création Studio Plantin] 
Folder (recto verso): 277 × 432;  
dichtgevouwen: 277 × 217 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.153, inv. nr. 12411 
Foto: 132/3254; 132/3255 

A/013/001/032 

Reclamevouwblad Etablissements Plantin 
[expositions du centenaire de 
l’indépendance] 
–1930– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Vouwblad (recto verso) met 4 vouwen 
(portefeuillevouw): 504 × 650;  
dichtgevouwen: 282 × 163 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Indépendant, Vogue 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 132/3243; 132/3242; 132/3244; 132/3245 

A/013/001/033 

Envelop Antoine Vengud 
–na 1933– relatieve datering op basis van lettertype 
Atlas (1933) 
Envelop (enkelzijdig): 120 × 155 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 132/3232 

A/013/001/034 

Reclamefolder Etablissements Plantin [G. P. 
Wyckmans représentant] 
–na 1933– relatieve datering op basis van lettertype 
Atlas (1933) 
Folder (recto verso): 253 × 100;  
dichtgevouwen: 161 × 100 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 132/3230; 132/3231 

A/013/001/035 

Naamkaart Antoine Vengud 
–na 1933– relatieve datering op basis van lettertype 
Atlas (1933) 
Plano (enkelzijdig): 66 × 111 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 132/3225 

A/013/001/036 

Reclamefolder Etablissements Plantin [Avis 
de passages] 
–na 1933– relatieve datering op basis van lettertype 
Atlas (1933) 
Folder (recto verso): 139 × 180;  
dichtgevouwen: 139 × 90 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
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Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.227, inv. nr. 12486 
Foto: 132/3233; 132/3234 

A/013/001/037 

Bekendmaking aanstelling M. De Bruin, 
vertegenwoordiger Etablissements Plantin 
Antwerpen 
–1930– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen (kruisvouw): 
264 × 389; dichtgevouwen: 132 × 200 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 132/3210; 132/3212 

A/013/001/038 

Reclamefolder Etablissements Plantin Luik 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Folder (recto verso): 150 × 227;  
dichtgevouwen: 150 × 140 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 132/3208; 132/3209 

A/013/001/039 

Nieuwjaarskaart Etablissements Plantin 
–1934– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Vouwblad (enkelzijdig) met 2 vouwen (kruisvouw): 
270 × 198; dichtgevouwen: 135 × 100 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 132/3206; 132/3207 

A/013/001/040 

Uitnodiging [soirée technique et artistique] 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 108 × 161 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Foto: 132/3204 

A/013/001/041 

Postkaart [deuxième congrès International 
des Arts Populaires] 
–1930– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 106 × 148 
Uitsluitend typogra�e 

Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 131/3200 

A/013/001/042 

Naamkaart [representant: G. P. Wyckmans] 
–na 1933– relatieve datering op basis van lettertype 
Atlas (1933) 
Plano (enkelzijdig): 73 × 113 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.105, inv. nr. 12363 
Foto: 129/2970 

A/013/001/043 

Envelop Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Envelop (enkelzijdig): 165 × 256 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 132/3246 

A/013/001/044 

Proefdruk aankondiging oprichting Studio 
Plantin [Jos. Léonard, artiste graphique 
belge bien connu, …] 
–1932– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Signatuur / adres: [STUDIO PLANTIN, 
CRéATIONS PUBLICITAIRES FONDERIE 
TYPOGRAPHIQUE 70, RUE ANTOINE 
DANSAERT, BRUXELLES, TéL. 12.67.87] 
Plano (enkelzijdig): 300 × 222 
Boekdruk: tweekleurendruk + montage 
eenkleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.180, inv. nr. 11570 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/001/001 
Foto: 137/3745 

A/013/001/045 

Drukvoorbeeld Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 162 × 183 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Cheltenham 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.153, inv. nr. 11543 
Foto: 137/3723; 137/3724 

A/013/001/046 

Administratief drukwerk Studio Plantin 
–1932– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Folder (enkelzijdig): 275 × 426; dichtgevouwen: 
275 × 213 
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Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.182, inv. nr. 11572 
Foto: 137/3747; 137/3748 

A/013/001/047 

Aankondiging leidingsfunctie Jos Léonard 
–1932– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 275 × 210 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.190, inv. nr. 11580 
Foto: 137/3755 

A/013/001/048 

Proefdruk [Tetterode] 
–na 1938– relatieve datering op basis van lettertype 
Libra (1938) 
Plano (enkelzijdig): 280 × 190 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Libra 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.188, inv. nr. 11578 
Foto: 137/3752 

A/013/001/049 

Proefdruk [het was omstreeks …] 
–na 1938– relatieve datering op basis van lettertype 
Libra (1938) 
Plano (enkelzijdig): 280 × 190 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Libra 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.196, inv. nr. 11586 
Foto: 137/3760 

A/013/001/050 

Reclamefolder Studio Plantin 
–na 1932– relatieve datering op basis van datum 
vermeld in tekst 
Folder (recto verso) met 5 vouwen (1): 229 × 
303229 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.198, inv. nr. 11588 
Foto: 137/3764 

A/013/001/051 

Reclameblad Studio Plantin 
–na 1933– relatieve datering op basis van lettertype 
Atlas (1933) 
Plano (enkelzijdig): 280 × 200 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.200, inv. nr. 11590 
Foto: 137/3765 

A/013/001/052 

Nieuwjaarskaart 1934 

–1933– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (enkelzijdig) met 2 vouwen (kruisvouw): 274 
× 198; dichtgevouwen: 137 × 99 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.239, inv. nr. 11629 
Foto: 137/3782; 137/3783 

A/013/001/053 

Naamkaart Jos Léonard 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 54 × 88 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.240, inv. nr. 11630 
Foto: 137/3784 

A/013/001/054 

Reclamekaart Studio Plantin 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 141 × 120 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: Egmont Open Kapitaal 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.241, inv. nr. 11631 
Foto: 137/3785 

A/013/001/055 

Naamkaart Antoine Vengud, 
hoofdvertegenwoordiger Etablissements 
Plantin 
–1935– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 66 × 112 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.310, inv. nr. 11700 
Foto: 138/3830 

A/013/001/056 

Naamkaart G. Buzarovits, 
vertegenwoordiger Etablissements Plantin 
–1935– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 72 × 117 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.309, inv. nr. 11699 
Foto: 138/3829 

A/013/001/057 

Beleefdheidsdrukwerk Etablissements 
Plantin 
–1933– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 135 × 195 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
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Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.334, inv. nr. 11724 
Foto: 138/3851 

A/013/001/058 

[Tarief vastgesteld door de Belgische 
lettergieterijen] 
–1937– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen 
(portefeuillevouw): 191 × 370;  
dichtgevouwen: 191 × 124 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Atlas, Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II62, inv. nr. 12320 
Foto: 143/4397; 143/4398; 143/4399; 143/4400 

A/013/001/059 

Reclamefolder Etablissements Plantin 
[Caractères. Blancs. Filets Ornements] 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 191 × 254;  
dichtgevouwen: 191 × 126 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II,12, inv. nr. 12270 
Foto: 143/4329; 143/4330 

A/013/001/060 

Briefpapier Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 280 × 215 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.24, inv. nr. 12282 
Foto: 143/4343 

A/013/001/061 

Briefpapier Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 277 × 207 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.25, inv. nr. 12283 
Foto: 143/4345 

A/013/001/062 

Briefpapier Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 277 × 211 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.25, inv. nr. 12283 
Foto: 143/4346 

A/013/001/063 

Briefpapier Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 277 × 219 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Atlas vet 

Antwerpen, SPK, LL/G/II.26, inv. nr. 12284 
Foto: 143/4347 

A/013/001/064 

Briefpapier Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 143 × 221 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.27, inv. nr. 12285 
Foto: 143/4351 

A/013/001/065 

Briefpapier Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 143 × 223 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.28, inv. nr. 12286 
Foto: 143/4353 

A/013/001/066 

Briefpapier Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 143 × 223 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.29, inv. nr. 12287 
Foto: 143/4352 

A/013/001/067 

Briefpapier Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 280 × 219 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.30, inv. nr. 12288 
Foto: 143/4350 

A/013/001/068 

Briefpapier Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 280 × 218 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.31, inv. nr. 12289 
Foto: 143/4349 

A/013/001/069 

Briefpapier Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 277 × 217 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Atlas ‘outline’ 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.32, inv. nr. 12290 
Foto: 143/4348 
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A/013/001/070 

Brochure Etablissements Plantin [Meubles 
modernes en acier] 
–ongedateerd– relatieve datering op basis van 
lettertype Atlas (1933) 
Katern: 280 × 218 ([8] p.) 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.33, inv. nr. 12291 
Foto: 143/4354; 143/4355; 143/4356; 143/4358; 
143/4360 

A/013/001/071 

Reclamevouwblad Etablissements Plantin 
–ongedateerd– relatieve datering op basis van 
lettertype Indépendant (1930) 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen 
(kruisvouwen): 342 × 416;  
dichtgevouwen: 172 × 208 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Indépendant, Nobel 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.42, inv. nr. 12300 
Foto: 143/4362; 143/4363; 143/4364; 143/4367; 
143/4370 

A/013/001/072 

Naamkaart medewerker (blanco) 
Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 52 × 82 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Indépendant, Nobel, Vogue 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.46, inv. nr. 12304 
Foto: 143/4371 

A/013/001/073 

Voorbeelddrukwerk Etablissements Plantin 
[Blikvangers] 
–omstreeks 1930– datering op basis van lettertype 
Indépendant (1930) en literatuur 
Vouwblad (recto verso) met 3 vouwen 
(portefeuillevouw): 162 × 740;  
dichtgevouwen: 162 × 186 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Atlas, Indépendant, Nobel, Cheltenham 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.140, inv. nr. 12398 
Lit.: Voor de moderne reclame! Blikvangers’, in: 
Typogra�sche Mededeelingen (uitgegeven door 
Lettergieterij Amsterdam), 25 (1929), nr. 1. 
Foto: 144/4409; 144/4410; 144/4411 

A/013/001/074 

Reclamekaart Etablissements Plantin 
[Produits Hoh & Hahne] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 122 × 230 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.147, inv. nr. 12405 
Foto: 144/4418 

A/013/001/075 

Proefdruk brochure Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 315 × 215 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.149, inv. nr. 12407 
Foto: 144/4422 

A/013/001/076 

Proefdruk brochure Etablissements Plantin 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 315 × 215 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.150, inv. nr. 12408 
Foto: 144/4424 

A/013/001/077 

Knipsel advertentie Etablissements Plantin 
–ongedateerd– relatieve datering op basis van 
lettertype Atlas (1933) 
Plano (recto verso): 267 × 199 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.157, inv. nr. 12415 
Foto: 144/4427 

A/013/001/078 

Reclamefolder Etablissements Plantin [Voici 
pour les Relieurs] 
–1933– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 174 × 244;  
dichtgevouwen: 174 × 123 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Sirène 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.67, inv. nr. 12325 
Foto: 144/4402 

A/013/001/079 

Naamkaart [Représentant F. Hoornaert] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 72 × 115 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.95, inv. nr. 12353 
Foto: 143/4375 

A/013/001/080 

Naamkaart [Représentant Julien Primo] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 71 × 114 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.96, inv. nr. 12354 
Foto: 143/4376 

A/013/001/081 

Naamkaart [Représentant G. Buzarovits] 
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–ongedateerd– 
Plano: 72 × 115 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.97, inv. nr. 12355 
Foto: 143/4378 

A/013/001/082 

Naamkaart [Représentant M.R. Braye] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 72 × 117 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.98, inv. nr. 12356 
Foto: 143/4380 

A/013/001/083 

Naamkaart [Représentant M. Jean 
Keulemans] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 72 × 113 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.101, inv. nr. 12359 
Foto: 143/4379 

A/013/001/084 

Naamkaart [Représentant général J. Primo] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 75 × 112 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.102, inv. nr. 12360 
Foto: 143/4382 

A/013/001/085 

Naamkaart [Représentant G. Buzarovits] 
–ongedateerd– 
Plano: 72 × 117 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.104, inv. nr. 12362 
Foto: 143/4388 

A/013/001/086 

Naamkaart [Agent pour Liège: E. Moitroux] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 70 × 115 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.106, inv. nr. 12364 
Foto: 143/4384 

A/013/001/087 

Naamkaart [Représentant M. R. Braye] 
–na 1933– relatieve datering op basis van lettertype 
Atlas (1933) 
Plano (enkelzijdig): 75 × 116 
Uitsluitend typogra�e 

Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Atlas ‘outline’ 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.108, inv. nr. 12366 
Foto: 143/4387 

A/013/001/088 

Naamkaart [Agent pour Liège: E. Moitroux] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 74 × 116 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas vet, Atlas mager, Atlas ‘out line’ 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.109, inv. nr. 12367 
Foto: 143/4385 

A/013/001/089 

Naamkaart [Représentant M. Jean 
Keulemans] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 73 × 113 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.110, inv. nr. 12368 
Foto: 143/4383 

A/013/001/090 

Postkaart Etablissements Plantin 
[Changements nos. de téléphone] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 105 × 150 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.169, inv. nr. 12427 
Foto: 144/4439 

A/013/001/091 

Reclamekaart Planeta - Quinta 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 121 × 230 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.142, inv. nr. 12400 
Foto: 144/4414 

A/013/001/092 

Reclamekaart Etablissements Plantin [Een 
origineel Amerikaans Anti-Smetapparaat] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 119 × 227 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.144, inv. nr. 12402 
Foto: 144/4416 

A/013/001/093 

Reclamekaart Etablissements Plantin 
[Diminution considérable du prix des 
caractères de Fantaisie] 
–1937– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano: 148 × 104 
Uitsluitend typogra�e 
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Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Egmont cursief, Arsis 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.170, inv. nr. 12428 
Relatie(s) binnen de catalogus: dezelfde 
verkoopsvoorwaarden vermeld in A/013/001/100 
Foto: 144/4447 

A/013/001/094 

Voorbeelddrukwerk Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 445 × 337 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.201, inv. nr. 12459 
Foto: 145/4510 

A/013/001/095 

Reclamefolder [Avis de passage] 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 150 × 213;  
dichtgevouwen: 150 × 110 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.222, inv. nr. 12481 
Foto: 144/4472; 144/4473 

A/013/001/096 

Reclamefolder [Avis de passage] 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 225 × 110;  
dichtgevouwen: 118 × 110 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.231, inv. nr. 12490 
Foto: 144/4475 

A/013/001/097 

Postkaart Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 150 × 104 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Egmont vet, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.248, inv. nr. 12507 
Foto: 144/4488 

A/013/001/098 

Reclamefolder Etablissements Plantin 
[Concours Plantin, exposition Universelle de 
Bruxelles 1935] 
–1935– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 196 × 260;  
dichtgevouwen: 196 × 130 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.259, inv. nr. 12518 
Foto: 145/4533 

A/013/001/099 

Postkaart Etablissements Plantin 

–1937– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano (enkelzijdig): 150 × 105 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont, fat face condensed 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.171, inv. nr. 12429 
Relatie(s) binnen de catalogus: zelfde 
verkoopsvoorwaarden vermeld in A/013/001/100 
Foto: 144/4444 

A/013/001/100 

Postkaart Etablissements Plantin 
–1937– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 150 × 105 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont, fat face 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.172, inv. nr. 12430 
Foto: 144/4442 

A/013/001/101 

Drukvoorbeeld Etablissements Plantin 
[Nouveauté volonté de nouveauté] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 542 × 368 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.302, inv. nr. 12561 
Foto: 145/4528 

A/013/001/102 

Drukvoorbeeld Etablissements Plantin. 
Hulde voor 50 jarig bestaan Ecole 
professionnelle de Typographie 
–1938– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 575 × 403 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.289, inv. nr. 12556 
Foto: 145/4527 

A/013/001/103 

Brochure Studio Plantin [Typo Photo 
Dessin] 
–na 1932– relatieve datering op basis van 
oprichting Studio Plantin 
Katern: 179 × 120 (4 p.) 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Sirène 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.298, inv. nr. 12548 
Foto: 145/4537; 145/4538; 145/4539 

A/013/001/104 

Presentatie Carlton en Bristol 
–1929– datering op basis van lettertypes Carlton en 
Bristol (1929) 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen (kruisvouw): 
226 × 151 
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Boekdruk: vijfkleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands, Engels 
Letter: Carlton, Bristol, Atlas, Sirène, Nobel, 
Garamond 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.299, inv. nr. 12549 
Foto: 145/4540; 145/4532 

A/013/001/105 

Naamkaart Paul Dierieckx [chef de Publicité 
des G. M. Vanderborght Frères] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 56 × 87 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122) 
Foto: 112/1227 

A/013/002/001 

Brochure Intertype [Cadritinage et centrage 
automatique] 
–ongedateerd– 
Katern: 267 × 208 ([8] p.) 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.36, inv. nr. 12294 
Foto: 111/1121; 111/1122; 111/1123 

A/013/002/002 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 5 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 101 × 150 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès, Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.127, inv. nr. 12385 
Foto: 118/1838 

A/013/002/003 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 6 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 99 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès, Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.129, inv. nr. 12387 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 118/1829 

A/013/002/004 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 2 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: driekleurendruk 

Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.131, inv. nr. 12389 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 118/1832 

A/013/002/005 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 9 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 152 × 103 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1947 

A/013/002/006 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 8 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 152 × 101 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel, Indépendant; getekende kapitaal 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.133, inv. nr. 12391 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1949 

A/013/002/007 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 11 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.124, inv. nr. 12382 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1961 

A/013/002/008 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 10 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
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Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.130, inv. nr. 12388 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1962 

A/013/002/009 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 3 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 149 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.134, inv. nr. 12392 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1973 

A/013/002/010 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 2 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 101 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès, Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.126, inv. nr. 12384 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 120/2012 

A/013/002/011 

Reclamekaart Intertype 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 100 × 152 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 120/2030 

A/013/002/012 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 6 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 101 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès, Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.132, inv. nr. 12390 

Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 120/2034 

A/013/002/013 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 12 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 151 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.128, inv. nr. 12386 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 120/2036 

A/013/002/014 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 151 × 101 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.125, inv. nr. 12383 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 120/2038 

A/013/002/015 

Reclamekaart Intertype 
–1929– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 129 × 176 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 127/2787; 127/2788 

A/013/002/016 

Reclameblad Etablissements Plantin [Une 
des nombreuses attestations] 
–na 1928– relatieve datering op basis van datum 
vermeld in tekst 
Plano (enkelzijdig): 283 × 215 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès, Succès Lux 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3360 

A/013/002/017 

Brochure Etablissements Plantin [Intertype. 
Références] 
–ongedateerd– 
Katern: 328 × 320 ([16] p.) 
Boekdruk: tweekleurendruk 
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Tekst: Frans 
Letter: Vogue, Nobel; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.261, inv. nr. 12520 
Foto: 133/3339; 133/3340; 133/3341; 133/3342; 
133/3343; 133/3344; 133/3345; 133/3346; 
133/3347; 133/3348 

A/013/002/018 

Reclameblad Etablissements Plantin [Une 
machine pour la publicité. L’Intertype 
standardisée] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 135 × 219 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Indépendant, Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3334 

A/013/002/019 

Reclameblad Etablissements Plantin 
[Sensationnel] 
–na 1933– relatieve datering op basis van lettertype 
Atlas (1933) 
Signatuur / adres: [création ‘Studio Plantin’] 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen 
(portefeuillevouw): 468 × 192;  
dichtgevouwen: 192 × 192 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3332; 133/3333 

A/013/002/020 

Reclamefolder Etablissements Plantin 
[Intertype. Votre machine est votre associée] 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 218 × 275;  
dichtgevouwen: 218 × 137 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/312; 133/3313 

A/013/002/021 

Reclamefolder Etablissements Plantin 
[Fondeuze électrique Intertype] 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 160 × 245;  
dichtgevouwen: 160 × 122 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3306; 133/3307 

A/013/002/022 

Reclamefolder Etablissements Plantin 

–1930– datering op basis van lettertype 
Indépendant (1930) 
Folder (recto verso): 175 × 220;  
dichtgevouwen: 175 × 110 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.137, inv. nr. 12395 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de  
verzamelmap A/013/001/015 
Foto: 133/3393; 133/3394 

A/013/002/023 

Envelop l’intertype 
–1930– datering op basis van lettertype 
Indépendant (1930) 
Envelop (enkelzijdig): 120 × 185 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Indépendant; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de 
verzamelmap A/013/001/015 
Foto: 133/3392 

A/013/002/024 

Matrijzencatalogus Intertype 
–ongedateerd– 
Katern: 267 × 190 ([4] fol.) 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Grotius 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3354 

A/013/002/025 

Reclamevouwblad Etablissements Plantin 
[The 43 perfectionnements] 
–ongedateerd– 
Vouwblad (recto verso) met 4 vouwen (kruisvouw): 
561 × 868; dichtgevouwen: 281 × 217 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Engels 
Letter: Nobel, Indépendant, Vogue 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3365; 133/3366 

A/013/002/026 

Reclameblad Etablissements Plantin [Presse 
à Platine Modèle F] 
–1932– datering op basis van literatuur 
Plano (enkelzijdig): 275 × 215 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Lit.: ‘la nouvelle Intertype modèle F’, in: La 
Chronique Graphique, 7 (1932), 34, p. 1447 
Foto: 133/3374 
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A/013/002/027 

Brochure Etablissements Plantin [Les 
avantages de nouvelle Intertype modèle F.] 
–1932– datering op basis van literatuur 
Signatuur / adres: [création ‘Studio Plantin’] 
Katern: 270 × 210 ([8] p.) 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.210, inv. nr. 12468 
Lit.: ‘la nouvelle Intertype modèle F’, in: La 
Chronique Graphique, 7 (1932), 34, p. 1447 
Foto: 133/3367; 133/3368; 133/3369; 133/3370; 
133/3371; 133/3372; 133/3373 

A/013/002/028 

Reclameblad Etablissements Plantin 
–na 1933– relatieve datering op basis van lettertype 
Atlas (1933) 
Folder (recto verso): 299 × 102;  
dichtgevouwen: 150 × 102 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Foto: 132/3281; 134/3409 

A/013/002/029 

Bladwijzer Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 215 × 45 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 132/3286; 132/3287 

A/013/002/030 

Reclamefolder Etablissements Plantin [Voici 
le dernier perfectionnement sensationel…] 
–1936– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 208 × 150;  
dichtgevouwen: 104 × 150 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Foto: 132/3283; 132/3284; 132/3285 

A/013/002/031 

Uitnodiging [Le Service Intertype des 
Etablissements Plantin] 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 132 × 214;  
dichtgevouwen: 132 × 107 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Vogue, Indépendant 

Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Foto: 132/3229 

A/013/002/032 

Postkaart Etablissements Plantin, 
uitnodiging Foire Commerciale de Bruxelles 
–1932– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 101 × 145 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Indépendant, Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Foto: 132/3280 

A/013/002/033 

Administratief drukwerk 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 108 × 151 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Foto: 132/3203 

A/013/002/034 

Postkaart Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 149 × 102 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas, Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.246, inv. nr. 12505 
Foto: 144/4480 

A/013/002/035 

Postkaart Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 150 × 102 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.247, inv. nr. 12506 
Foto: 144/4483 

A/013/002/036 

Postkaart Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 106 × 148 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Egmont vet, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.256, inv. nr. 12515 
Foto: 144/4484 

A/013/002/037 

Postkaart Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 149 × 103 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
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Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.250, inv. nr. 12509 
Foto: 144/4479 

A/013/002/038 

Postkaart Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 149 × 103 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas, Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.251, inv. nr. 12510 
Foto: 144/4482 

A/013/002/039 

Postkaart Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 151 × 102 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.252, inv. nr. 12511 
Foto: 144/4489 

A/013/002/040 

Postkaart Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 150 × 102 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont, Egmont vet, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.253, inv. nr. 12512 
Foto: 144/4487 

A/013/002/041 

Postkaart Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 150 × 103 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas, Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.254, inv. nr. 12513 
Foto: 144/4478 

A/013/002/042 

Postkaart Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 105 × 149 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.255, inv. nr. 12514 
Foto: 144/4481; 144/4485 

A/013/002/043 

Reclamevouwblad [Uitvinding: Het groot 
corps apparaat] 
–na 1933– relatieve datering op basis van lettertype 
Atlas (1933) 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen (portefeuille): 
278 × 422; dichtgevouwen: 278 × 143 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas, Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.178, inv. nr. 12436 
Foto: 144/4453; 144/4455; 144/4457 

A/013/002/044 

Maquette [how the new four-deck 
streamlined intertypes save time and cut 
costs] 
–ongedateerd– 
Maquette: 433 × 636 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Engels 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.187, inv. nr. 12445 
Foto: 144/4492 

A/013/002/045 

Reclamefolder [Le ‘Normandie’] 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 159 × 178;  
dichtgevouwen: 159 × 89 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.181, inv. nr. 12439 
Foto: 144/4459 

A/013/002/046 

Maquette [how the new four-deck 
streamlined intertypes save time and cut 
costs] 
–ongedateerd– 
Maquette: 432 × 637 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Engels 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.186, inv. nr. 12444 
Foto: 144/4493 

A/013/002/047 

Briefpapier Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 281 × 219 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Atlas mager 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.23, inv. nr. 12281 
Foto: 143/4344 

A/013/003/001 

Brochure Babock Optimus 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Katern: 204 × 275 ([20] p.) 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.218, inv. nr. 12477 
Foto: 110/1001; 110/1002; 110/1003 

A/013/003/002 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 5 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 101 × 149 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
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Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.244, inv. nr. 12503 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 118/1842 

A/013/003/003 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 11 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 101 × 148 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel vet 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.245, inv. nr. 12504 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 118/1840 

A/013/003/004 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 1 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 101 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès, Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.234, inv. nr. 12493 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 120/2017 

A/013/003/005 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 2 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès, Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.235, inv. nr. 12494 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 120/2019 

A/013/003/006 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 3 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès, Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.237, inv. nr. 12496 

Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 120/2021; 120/2022 

A/013/003/007 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 4 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.240, inv. nr. 12499 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 120/2023 

A/013/003/008 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 5 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.243, inv. nr. 12502 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 120/2025 

A/013/003/009 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 6 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.242, inv. nr. 12501 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1942 

A/013/003/010 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 7 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 102 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.241, inv. nr. 12500 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1944 
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A/013/003/011 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 8 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.238, inv. nr. 12497 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1972 

A/013/003/012 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 3 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 99 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès, Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.236, inv. nr. 12495 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 118/1815 

A/013/003/013 

Reclamefolder Etablissements Plantin 
–1930– datering op basis van lettertype 
Indépendant (1930) 
Folder (recto verso): 154 × 246;  
dichtgevouwen: 154 × 123 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.270, inv. nr. 12529 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de 
verzamelmap A/013/001/015 
Foto: 133/3390; 133/3391 

A/013/003/014 

Reclamevouwblad Etablissements Plantin 
[Babock-Optimus. La presse a deux tours 
idéale] 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 280 × 420;  
dichtgevouwen: 280 × 209 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Vogue, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3362; 133/3363; 133/3364 

A/013/003/015 

Reclamevouwblad Etablissements Plantin 
[Een zeer belangrijke nieuwigheid aan de 
beroemde Babock-Optimus …] 
–ongedateerd– 

Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen 
(portefeuillevouw): 65 × 270;  
dichtgevouwen: 65 × 91 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Nobel, Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Foto: 132/3290; 132/3291 

A/013/003/016 

Reclameblad Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 313 × 236 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3382 

A/013/003/017 

Reclameblad Etablissements Plantin 
[Quelques Références …] 
–1929– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 294 × 242 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès, Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3381 

A/013/003/018 

Reclameblad Etablissements Plantin [la 
fameuse Babock-Optimus après 20 années 
d’emploi] 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 272 × 213 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3375 

A/013/003/019 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
[Facilité d’ accès des rouleaux] 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 96 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Succès, Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.239, inv. nr. 12498 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 134/3431 
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A/013/004/001 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 7 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.123, inv. nr. 12381 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 118/1856 

A/013/004/002 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 5 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 101 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.122, inv. nr. 12380 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 118/1854 

A/013/004/003 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 5 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.116, inv. nr. 12374 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 118/1853 

A/013/004/004 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 1 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 99 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.119, inv. nr. 12377 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 118/1852 

A/013/004/005 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 6 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 

Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.113, inv. nr. 12371 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1929 

A/013/004/006 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 9 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 152 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.114, inv. nr. 12372 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1930 

A/013/004/007 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 99 × 151 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès, Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.50, inv. nr. 12308 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1931 

A/013/004/008 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 10 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 151 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.112, inv. nr. 12370 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1934 

A/013/004/009 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 2 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
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Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.115, inv. nr. 12373 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1936 

A/013/004/010 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
[onmiddellijke verstelling] 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 152 × 101 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.118, inv. nr. 12376 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 134/3435 

A/013/004/011 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
[handinleg] 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 151 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.120, inv. nr. 12378 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 134/3434 

A/013/004/012 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart [Un 
modèle d’ ‘Universal’ par marque de presse] 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 152 × 101 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.117, inv. nr. 12375 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 134/3433 

A/013/004/013 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
[Margeur ‘Universal’ pour Presse Offset] 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 151 × 198 

Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.121, inv. nr. 12379 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 134/3432 

A/013/005/001 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 6 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 149 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.84, inv. nr. 12342 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 118/1850 

A/013/005/002 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 2 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.85, inv. nr. 12343 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 118/1837 

A/013/005/003 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 8 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 151 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.90, inv. nr. 12348 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 118/1827 

A/013/005/004 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 3 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 101 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin 
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Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.87, inv. nr. 12345 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 118/1836 

A/013/005/005 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 11 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.92, inv. nr. 12350 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1964 

A/013/005/006 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 9 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 102 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.94, inv. nr. 12352 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1965 

A/013/005/007 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 10 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.93, inv. nr. 12351 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1971 

A/013/005/008 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 5 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.88, inv. nr. 12346 

Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1974 

A/013/005/009 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 6 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 97 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès, Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1976 

A/013/005/010 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 1 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 149 × 101 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.91, inv. nr. 12349 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 120/2013 

A/013/005/011 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 7 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 148 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.89, inv. nr. 12347 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 120/2026 

A/013/005/012 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 151 × 101 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Grotius, Plantin, Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.86, inv. nr. 12344 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 120/2033 
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A/013/005/013 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 12 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 101 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.83, inv. nr. 12341 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 120/2039 

A/013/005/014 

Reclamefolder Etablissements Plantin [Laat 
uwe rollen in de winter omgieten!] 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 216 × 121;  
dichtgevouwen: 139 × 121 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3309; 133/3310 

A/013/005/015 

Reclamevouwblad Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen 
(portefeuillevouw): 115 × 469;  
dichtgevouwen: 115 × 157 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès, Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Foto: 132/3293 

A/013/005/016 

Briefpapier Etablissements Plantin 
–na 1930– relatieve datering op basis van datum 
vermeld in tekst 
Plano (enkelzijdig): 275 × 219 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 135/3501 

A/013/005/017 

Postkaart Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 105 × 141 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Egmont,Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.162, inv. nr. 12420 
Foto: 144/4435 

A/013/005/018 

Postkaart Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 

Plano (recto verso): 105 × 141 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.164, inv. nr. 12422 
Foto: 144/4434 

A/013/005/019 

Postkaart Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 102 × 152 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Libra 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.161, inv. nr. 12419 
Foto: 144/4433 

A/013/005/020 

Reclamekaart Etablissements Plantin [en 
uwe rollen dan …?] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 193 × 140 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Indépendant, Nobel 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.269, inv. nr. 12528 
Foto: 145/4535 

A/013/006/001 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 105 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Grotius 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.77, inv. nr. 12335 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 118/1848 

A/013/006/002 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 5 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 100 × 149 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin, Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.51, inv. nr. 12309 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 118/1847 

A/013/006/003 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
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Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Grotius 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.71, inv. nr. 12329 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 118/1825 

A/013/006/004 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 149 × 103 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Grotius 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.81, inv. nr. 12339 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 118/1823 

A/013/006/005 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 103 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Grotius 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.74, inv. nr. 12332 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1928 

A/013/006/006 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 97 × 151 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.49, inv. nr. 12307 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 118/1811 

A/013/006/007 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 100 × 149 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 

Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.47, inv. nr. 12305 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1938 

A/013/006/008 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 100 × 150 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.53, inv. nr. 12311 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1939 

A/013/006/009 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 148 × 103 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Grotius 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.73, inv. nr. 12331 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1940 

A/013/006/010 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 104 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Grotius 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.76, inv. nr. 12334 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1941 

A/013/006/011 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 105 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Grotius 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.78, inv. nr. 12336 
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Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1963 

A/013/006/012 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès, Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.54, inv. nr. 12312 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 119/1975 

A/013/006/013 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Grotius 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.80, inv. nr. 12338 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 120/2016 

A/013/006/014 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart, 2 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès, Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.48, inv. nr. 12306 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 120/2020 

A/013/006/015 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 149 × 105 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Grotius 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.75, inv. nr. 12333 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 120/2029 

A/013/006/016 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 150 × 102 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Grotius 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.79, inv. nr. 12337 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 120/2031 

A/013/006/017 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–voor 1929– relatieve datering op basis van 
literatuur 
Plano (recto verso): 150 × 100 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Grotius 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.82, inv. nr. 12340 
Lit.: Douglas C. McMurtrie, Modern typography & 
layout, Eyncourt Press: Chicago, 1929, p. 159 
Foto: 120/2032 

A/013/006/018 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 101 × 150 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.52, inv. nr. 12310 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 120/2014 

A/013/006/019 

Notice Technique, n°1 [Concernant la 
nouvelle ‘Automat’] 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Katern: 172 × 164 ([24] p.) 
Boekdruk: driekleurendruk + montage 
driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3328; 133/3316; 133/3317; 133/3318; 
133/3319; 133/3320; 133/3321; 133/3322; 
133/3323; 133/3324; 133/3325; 133/3326; 
133/3327 

A/013/006/020 

Reclameblad Etablissements Plantin 
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–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 273 × 217 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Indépendant, Vogue 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3378; 133/3379 

A/013/006/021 

Reclameblad Etablissements Plantin 
[Concours Automat 1933] 
–1933– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 301 × 224 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Indépendant, Nobel, Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 132/3251; 132/3252 

A/013/006/022 

Postkaart Etablissements Plantin 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 110 × 161 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Indépendant, Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Foto: 132/3275 

A/013/006/023 

Postkaart Etablissements Plantin [Carte de 
participation pendant la durée de la foire 
commerciale] 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 110 × 161 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Foto: 132/3265 

A/013/006/024 

Postkaart Etablissements Plantin [Carte de 
participation au concours de l’ Automat] 
–1932– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 108 × 160 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Foto: 132/3268 

A/013/006/025 

Postkaart Etablissements Plantin [Carte de 
participation pendant la durée de la foire 
commerciale] 
–1933– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 99 × 155 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succés, Indépendant, Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Foto: 132/3274 

A/013/006/026 

Postkaart Etablissements Plantin 
–1933– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 108 × 159 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Foto: 132/3267 

A/013/006/027 

Postkaart Etablissements Plantin 
–1933– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 109 × 161 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Foto: 132/3266 

A/013/006/028 

Postkaart Etablissements Plantin [Carte de 
participation au concours de l’ Automat] 
–1932– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 104 × 153 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Foto: 132/3265 

A/013/006/029 

Postkaart Etablissements Plantin 
–na 1929– relatieve datering op basis van datum 
vermeld in tekst 
Plano (enkelzijdig): 107 × 153 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
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Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Foto: 132/3264 

A/013/006/030 

Postkaart Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 102 × 150 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Foto: 132/3263 

A/013/006/031 

Reclameblad [Concours Automat] 
–1937– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 300 × 220 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.55., inv. nr. 12313 
Foto: 143/4396 

A/013/006/032 

Postkaart Etablissements Plantin [Concours 
Automat] 
–1937– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 150 × 105 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont,Egmont cursief, Egmont vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.57, inv. nr. 12315 
Foto: 143/4394 

A/013/006/033 

Postkaart Etablissements Plantin [Concours 
Automat] 
–1936– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano: 140 × 98 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.58, inv. nr. 12316 
Foto: 143/4392 

A/013/006/034 

Postkaart Etablissements Plantin [Bewijs 
van deelneming aan den prijskamp 
Automaat] 
–1937– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 106 × 150 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont 

Antwerpen, SPK, LL/G/II.61, inv. nr. 12319 
Foto: 143/4391 

A/013/006/035 

Reclameblad Etablissements Plantin 
[Prijskamp Automaat 1938] 
–1938– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 301 × 221 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.155, inv. nr. 12413 
Foto: 144/4426 

A/013/006/036 

[Bewijs van deelneming aan den prijskamp 
AUTOMAAT] 
–1938– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 107 × 150 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.158, inv. nr. 12416 
Foto: 144/4432 

A/013/006/037 

Reclamekaart Etablissements Plantin 
[Laatste oproep!] 
–1938– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 107 × 150 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.159, inv. nr. 12417 
Foto: 144/4431 

A/013/006/038 

Reclamekaart Etablissements Plantin 
[Concours Automat 1938] 
–1938– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 107 × 150 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.160, inv. nr. 12418 
Foto: 144/4430 

A/013/006/039 

Reclameblad [Concours Automat] 
–1936– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 300 × 220 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.15, inv. nr. 12273 
Foto: 143/4332; 143/4333 

A/013/006/040 

Reclameblad [Concours Automat] 
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–1936– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 106 × 149 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.17, inv. nr. 12275 
Foto: 143/4336 

A/013/006/041 

Reclameblad [Een laatste maal] 
–1936– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 106 × 149 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.18, inv. nr. 12276 
Foto: 143/4335 

A/013/006/042 

Reclameblad [Carte de participation au 
concours de l’Automat] 
–1936– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 99 × 150 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.19, inv. nr. 12277 
Foto: 143/4334 

A/013/006/043 

Reclameblad [Carte de participation au 
concours de Plantin] 
–1935– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 104 × 156 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.20, inv. nr. 12278 
Foto: 143/4337 

A/013/006/044 

Reclameblad [Concours Plantin 1935] 
–1935– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 109 × 157 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Atlas vet, Siréne 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.21, inv. nr. 12279 
Foto: 143/4339 

A/013/006/045 

Reclamekaart Etablissements Plantin 
[Pourqoi hésiter?] 
–1936– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 149 × 105 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 

Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.22, inv. nr. 12280 
Foto: 143/4341 

A/013/006/046 

Reclamekaart [dernier appel!] 
–1939– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 105 × 150 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Libra, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.165, inv. nr. 12423 
Foto: 144/4437 

A/013/006/047 

Reclamekaart [bewijs van deelneming aan 
den prijskamp Automaat] 
–1939– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 107 × 150 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Libra 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.166, inv. nr. 12424 
Foto: 144/4440 

A/013/006/048 

Reclamekaart [A la clôture de l’exposition 
Internationale de Bruxelles 1935] 
–1935– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 150 × 105 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.167, inv. nr. 12425 
Foto: 144/4443 

A/013/006/049 

Reclamekaart [le succès appelle le succès] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 150 × 105 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Libra 
Antwerpen, SPK, LL.G.II.168, inv. nr. 12426 
Foto: 144/4441 

A/013/006/050 

Reclameblad [Concours Automat 1934] 
–1934– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 300 × 223 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.212, inv. nr. 12470 
Foto: 144/4462 

A/013/006/051 

Kaart voor deelname aan Concours Automat 
–1934– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 109 × 156 
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Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.214, inv. nr. 12473 
Foto: 144/4468 

A/013/006/052 

Reclamekaart [Dernier rappel Concours 
Automat] 
–1934– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 109 × 156 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.215, inv. nr. 12474 
Foto: 144/4467 

A/013/006/053 

Kaart voor deelname aan Concours Automat 
–1934– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 109 × 156 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.216, inv. nr. 12475 
Foto: 144/4466 

A/013/006/054 

Uitslag van prijskamp Automat 
–1934– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 151 × 100 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Atlas vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.217, inv. nr. 12476 
Foto: 144/4465 

A/013/006/055 

Postkaart Etablissements Plantin [dernier 
rappel] 
–1937– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 107 × 150 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.59, inv. nr. 12317 
Foto: 143/4389 

A/013/006/056 

Postkaart Etablissements Plantin [prijskamp 
automaat] 
–1937– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 107 × 150 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.60, inv. nr. 12318 
Foto: 143/4390 

A/013/007/001 

Reclameblad Etablissements Plantin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 295 × 226 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Grotius, Italique robuste, Succès, Succès 
Lux, Grisée Washington 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3359 

A/013/007/002 

Reclameblad Etablissements Plantin 
–na 1933– relatieve datering op basis van lettertype 
Atlas (1933) 
Signatuur / adres: [création Studio Plantin] 
Plano (enkelzijdig): 259 × 197 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3380 

A/013/008/001 

Reclamevouwblad Etablissements Plantin 
–na 1933– relatieve datering op basis van lettertype 
Atlas (1933) 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen 
(portefeuillevouw): 451 × 190;  
dichtgevouwen: 191 × 190 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3329; 133/3330; 133/3331 

A/013/009/001 

Reclameblad Etablissements Plantin 
[Platine. Onze geheel nieuwe automatische 
pedaal] 
–1928– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Vouwblad (recto verso) met 3 vouwen (kruisvouw + 
portefeuillevouw): 242 × 350;  
dichtgevouwen: 137 × 194 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3304; 133/3305 

A/013/010/001 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
[3,600 à l’heure à la Poly] 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 100 × 150 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
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Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 133/3303 

A/013/010/002 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart [De 
automatische inlegger aan de ‘Poly’] 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 100 × 149 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 133/3301 

A/013/010/003 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 149 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 132/3300 

A/013/010/004 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart [La 
‘Poly’ est l’anneau qui manquait] 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 149 × 100 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 132/3299 

A/013/010/005 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
[Commande spéciale de La ‘Poly’] 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 99 × 150 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 

Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 132/3298 

A/013/010/006 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
[cylinder-inktgeving van La ‘Poly’] 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 101 × 150 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 132/3297 

A/013/010/007 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart [De 
electrische aandrijf inrichting van de ‘Poly’] 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 149 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 132/3296 

A/013/010/008 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart [La 
‘Poly’ est une deux-tours] 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 149 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 132/3295 

A/013/010/009 

De drukkersvriend, wekelijksche kaart 
[Pendant la periode de la foire commerciale 
de Bruxelles, …] 
–1928–1930– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (recto verso): 99 × 161 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Nobel, Indépendant 
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Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Relatie(s) binnen de catalogus: Behoort tot de reeks 
‘de drukkersvriend, wekelijksche kaart’ (zoals 
A/013/006/017) 
Foto: 132/3294 

A/013/011/001 

Reclameblad Etablissements Plantin [Kelly, 
no 2] 
–ongedateerd– 
Vouwblad (recto verso) met 5 vouwen (wikkelvouw, 
kruisvouw): 633 × 893; dichtgevouwen: 224 × 311 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Garamond, Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin] 
Foto: 133/3383; 133/3384; 135/3506; 135/3507 

A/013/012/001 

Postkaart Etablissements Plantin [Bobst, 
nouvelle refouleuse rotative] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 101 × 159 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin], in envelop met 
opschrift van Willy Godenne [lay out Jos Léonard] 
Foto: 132/3289 

A/013/013/001 

Aankondiging lettertype Atlas 
–na 1933– datering op basis van lettertype Atlas 
(1933) 
Folder (recto verso): 137 × 200;  
dichtgevouwen: 137 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/I.215, inv. nr. 11605 
Foto: 116/1631; 116/1632 

A/013/013/002 

Envelop Le Succès 
–1929– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Envelop (enkelzijdig): 195 × 285 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 100 
Omschrijving door Willy Godenne in Fonds 
Godenne: [Le Succès, caractère nouveau des Etabl. 
Plantin à Brux., création datant de 1928–1929, 
d’après maquette de Jos Léonard. Enveloppe y 
comprise. Précieux documents entièrements des 
presses de Wellens & Godenne.] 
Foto: 135/3533 

A/013/013/003 

Reclamefolder Etablissements Plantin [Voici 
la première présentation de notre caractère 
de publicité] 
–1930– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 316 × 492;  
dichtgevouwen: 316 × 246 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.138, inv. nr. 12396 
Foto: 132/3258; 132/3259; 132/3260; 132/3261 

A/013/013/004 

Presentatiebrochure Succès 
–1929– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Katern: 270 × 185 ([20] p.) 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 100; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.2, inv. nr. 12260 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/013/005; 
A/013/013/006; A/013/013/007; A/013/013/008; 
A/013/013/009; A/013/013/010; A/013/013/011; 
A/013/013/012; A/013/013/013; A/013/013/014; 
A/013/013/015; A/013/013/016; A/013/013/017 
(opgenomen in de brochure) 
Foto: 134/3403; 134/3410; 134/3427 

A/013/013/005 

Drukvoorbeeld in presentatiebrochure 
Succès 
–1929– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano (enkelzijdig): 222 × 141 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 100; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.276, inv. nr. 12535 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/013/004 
(presentatiebrochure Succès) 
Foto: 134/3411 

A/013/013/006 

Drukvoorbeeld in presentatiebrochure 
Succès 
–1929– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano (enkelzijdig): 220 × 139 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 100; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.275, inv. nr. 12534 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/013/004 
(presentatiebrochure Succès) 
Foto: 134/3412 
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A/013/013/007 

Drukvoorbeeld in presentatiebrochure 
Succès 
–1929– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano (enkelzijdig): 121 × 138 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 100; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.278, inv. nr. 12537 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/013/004 
(presentatiebrochure Succès) 
Lit.: Douglas C. McMurtrie, Modern typography & 
layout, Eyncourt Press, Chicago, 1929, p. 159 
Foto: 134/3416 

A/013/013/008 

Drukvoorbeeld in presentatiebrochure 
Succès 
–1929– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano (enkelzijdig): 60 × 77 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 100; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.279, inv. nr. 12538 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/013/004 
(presentatiebrochure Succès) 
Lit.: Douglas C. McMurtrie, Modern typography & 
layout, Eyncourt Press, Chicago, 1929, p. 159 
Foto: 134/3419 

A/013/013/009 

Drukvoorbeeld in presentatiebrochure 
Succès 
–1929– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano (enkelzijdig): 117 × 133 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 100; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.280 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/013/004 
(presentatiebrochure Succès) 
Foto: 134/3417 

A/013/013/010 

Drukvoorbeeld in presentatiebrochure 
Succès 
–1929– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano (enkelzijdig): 79 × 103 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 100 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/013/004 
(presentatiebrochure Succès) 
Foto: 134/3418 

A/013/013/011 

Drukvoorbeeld in presentatiebrochure 
Succès 
–1929– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano (enkelzijdig): 119 × 152 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 100; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.4, inv. nr. 12262 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/013/004 
(presentatiebrochure Succès) 
Foto: 134/3420 

A/013/013/012 

Drukvoorbeeld in presentatiebrochure 
Succès 
–1929– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano (enkelzijdig): 83 × 121 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 100; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.281, inv. nr. 12540 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/013/004 
(presentatiebrochure Succès) 
Foto: 134/3421 

A/013/013/013 

Drukvoorbeeld in presentatiebrochure 
Succès 
–1929– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano (enkelzijdig): 84 × 85 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 100; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.282, inv. nr. 12541 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/013/004 
(presentatiebrochure Succès) 
Foto: 134/3422 

A/013/013/014 

Drukvoorbeeld in presentatiebrochure 
Succès 
–1929– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano (enkelzijdig): 218 × 139 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 100; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.3, inv. nr. 12261 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/013/004 
(presentatiebrochure Succès) 
Foto: 134/3423 

A/013/013/015 

Drukvoorbeeld in presentatiebrochure 
Succès 
–1929– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
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Folder (recto verso): 222 × 420; dichtgevouwen: 
222 × 141 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 100; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.1, inv. nr. 12259 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/013/004 
(presentatiebrochure Succès) 
Foto: 134/3424 

A/013/013/016 

Drukvoorbeeld in presentatiebrochure 
Succès 
–1929– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano (enkelzijdig): 221 × 140 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 100; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.277, inv. nr. 12536 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/013/004 
(presentatiebrochure Succès) 
Foto: 134/3426 

A/013/013/017 

Drukvoorbeeld in presentatiebrochure 
Succès 
–1929– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen 
(portefeuillevouw): 170 × 300;  
dichtgevouwen: 170 × 101 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 100nummer 
ontbreekt, inv. nr. 12539 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/013/004 
(presentatiebrochure Succès) 
Lit.: Douglas C. McMurtrie, Modern typography & 
layout, Eyncourt Press, Chicago, 1929, p. 159 
Foto: 134/3413; 134/3414; 134/3415 

A/013/013/018 

Proefdruk logo Atlas 
–1932– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 95 × 60 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.208, inv. nr. 11598 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/013/001 
(aankondiging lettertype Atlas) 
Foto: 137/3767 

A/013/013/019 

Proefdruk logo Atlas 
–1932– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 95 × 60 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.209, inv. nr. 11599 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/013/001 
(aankondiging lettertype Atlas) 
Foto: 137/3768 

A/013/013/020 

Proefdruk logo Atlas 
–1932– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 60 × 39 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.210, inv. nr. 11600 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/013/001 
(aankondiging lettertype Atlas) 
Foto: 137/3768 

A/013/013/021 

Reclameblad Atlas 
–na 1933– datering op basis van lettertype Atlas 
(1933) 
Plano (recto verso): 206 × 116 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.193, inv. nr. 11583 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/013/013/001 
(aankondiging lettertype Atlas) 
Foto: 137/3757 

A/013/013/022 

Proefdruk drukvoorbeeld in 
presentatiebrochure Bristol en Carlton 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 230 × 154 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Bristol, Carlton 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.194, inv. nr. 11584 
Foto: 137/3758 

A/013/013/023 

Uitnodiging tentoonstelling naar aanleiding 
nieuw lettertype Atlas 
–na 1933– datering op basis van lettertype Atlas 
(1933) 
Plano (enkelzijdig): 260 × 190 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.195, inv. nr. 11585 
Foto: 137/3759 

A/013/013/024 

Af�che [exposition Atlas tentoonstelling] 
–1933– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 550 × 335 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.188, inv. nr. 12446 
Foto: 144/4494 

A/013/013/025 

Proefdruk [4 caractères modernes] 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 306 × 561 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Mediaeval, Nobel, Atlas, Egmont 
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Antwerpen, SPK, LL/G/II.189, inv. nr. 12447 
Foto: 144/4495; 144/4496 

A/013/014/001 

Vouwblad Département Rotatives Vomag 
–1934– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen 
(portefeuillevouw): 447 × 239;  
dichtgevouwen: 150 × 239 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 84, met 
vermelding [Studio Plantin]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/II.173, inv. nr. 12431 
Foto: 132/3216; 132/3213; 132/3214 

A/013/014/002 

Reclamekaart Etablissements Plantin 
[VOMAG-HYPER] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 120 × 227 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.145, inv. nr. 12403 
Foto: 144/4419 

A/013/014/003 

Naamkaart [Représentant A. Wertz] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 74 × 112 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.100, inv. nr. 12358 
Foto: 143/4377 

A/014/001 

Vouwblad Zumesite 
–ongedateerd– 
Vouwblad (recto verso) met 3 vouwen (kruisvouw): 
297 × 297; dichtgevouwen: 101 × 204 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 111/1124; 111/1125 

A/014/002 

Folder Usines Jules Rypens [Nos Etrennes 
Christmas-Discount] 
–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Signatuur / adres: [Création Novio Malines-
Bruxelles] 
Folder: 161 × 330; dichtgevouwen: 161 × 165 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.345, inv. nr. 11735 
Foto: 127/2748; 127/2749; 127/2750 

A/014/003 

Brochure Usines Jules Rypens [Les produits 
techniques] 
–voor juli 1927– relatieve datering op basis van 
literatuur 
Signatuur / adres: [Création Novio Malines-
Bruxelles] 
Katern: 165 × 165 (30 p.) 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Lit.: Meer en Beter, tijdschrift over reclame, 
1 (1927), nr 7, p. 5-6 
Foto: 110/1020 

A/014/004 

Postkaart Usines Jules Rypens 
–voor juli 1927– relatieve datering op basis van 
literatuur 
Plano (enkelzijdig): 151 × 98 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.344, inv. nr. 
11734 
Lit.: Meer en Beter, tijdschrift over reclame, 
1 (1927), nr 7, p. 5-6 
Foto: 121/2123 

A/014/005 

Envelop Usines Jules Rypens 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Envelop (enkelzijdig): 172 × 171 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2271 

A/014/006 

Reclamekaart Usines Jules Rypens 
–1927– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 138 × 90 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 127/2751; 127/2752 

A/014/007 

Vouwblad Usines Jules Rypens [comment 
produire vous mêmes vos Stouts & Foncées] 
–ongedateerd– 
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Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen 
(portefeuillevouw): 115 × 495;  
dichtgevouwen: 115 × 165 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 127/2769; 127/2770; 127/2771; 127/2772 

A/014/008 

Vouwblad Usines Jules Rypens [A. Boake, 
Roberts & Co de Londres. Economie de 
Houblon. Amélioration de la bière] 
–na 1930– relatieve datering op basis van lettertype 
Indépendant (1930) 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen 
(portefeuillevouw): 145 × 360;  
dichtgevouwen: 145 × 120 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Vogue, Nobel, Das Antieke, Indépendant, 
Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 127/2789; 127/2790; 127/2791 

A/015/001 

Folder Carmoloid 
–1926/1932– datering op basis van adres Jos 
Léonard 
Signatuur / adres: [NOVIO, Av. Broustin, 103, 
Bruxelles] 
Folder (recto verso): 90 × 264;  
dichtgevouwen: 90 × 132 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, niet geïdenti�ceerde lineare; 
getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 111/1126; 111/1127; 111/1128 

A/015/002 

Reclamekaart Carrosserie Jonckheere 
Beveren-Roulers [Voyez mes voitures faites 
au carmoloid] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 72 × 106 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, niet geïdenti�ceerde lineare; 
getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.858, inv. nr. 
12248 
Foto: 123/2317 

A/015/003 

Reclamekaart Carrosserie Jonckheere 
Beveren-Roulers 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 90 × 140 
Boekdruk: tweekleurendruk 

Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.856, inv. nr. 
12246 
Foto: 123/2333 

A/015/004 

Reclamekaart Carrosserie Jonckheere 
Beveren-Roulers [Un bouleversement] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 111 × 70 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Hermes; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2334 

A/015/005 

Folder Carrosserie Jonckheere Beveren-
Roulers 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Signatuur / adres: [NOVIO BRUGES] 
Folder (recto verso): 133 × 181;  
dichtgevouwen: 133 × 91 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.846, inv. nr. 
12236 
Foto: 126/2655; 126/2656; 126/2657 

A/015/006 

Envelop Carrosserie Jonckheere Beveren-
Roulers [Un bouleversement] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Envelop (enkelzijdig): 95 × 150 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.847, inv. nr. 
12237 
Foto: 156/5601 

A/015/007 

Proefdruk reclamefolder Jonckheere Frères 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 111 × 72 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Hermes 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.845, inv. nr. 12235 
Foto: 143/4307 
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A/016/001 

Vouwblad La Compagnia Italiana Turismo 
–1928– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Vouwblad (enkelzijdig) met 2 vouwen 
(portefeuillevouw): 88 × 270;  
dichtgevouwen: 88 × 140 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.350, inv. nr. 
11740 
Foto: 126/2691 

A/017/001 

Briefpapier M. B. B. Nijkerk 
–1926– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 173 × 268 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.603, inv. nr. 11993 
Foto: 111/1129 

A/017/002 

Envelop M. B. B. Nijkerk 
–1926– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Envelop (enkelzijdig): 95 × 146 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.602, inv. nr. 11912 
Foto: 155/5595 

A/018/001 

Bladwijzer Maison Van Dam Optique 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 157 × 40 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 111/1130 

A/019/001 

Naamkaart Ch. Vanbeerleire [Fabricant 
ameublement - décoration] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 61 × 100 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2833 

A/020/001 

Reclamekaart Gédé 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 179 × 109 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Das Antieke; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 111/1131 

A/020/002 

Briefpapier Gédé 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 275 × 212 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare; getekende 
kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in rode 
map gebundeld door Willy Godenne 
Foto: 111/1113 

A/020/003 

Reclamekaart Gédé [La fée du jour et … de la 
nuit] 
–ongedateerd– 
Signatuur / adres: [Cuyck (tekening)] 
Plano (enkelzijdig): 178 × 109 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Das Antieke, Plantin; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 120/2067 

A/021/001 

Naamkaart Maison L. Van Calster & �ls 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 81 × 121 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2830 

A/021/002 

Envelop Maison L. Van Calster & zoon 
–ongedateerd– 
Envelop (enkelzijdig): 100 × 220 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 111/1144 

A/021/003 

Administratief drukwerk Maison L. Van 
Calster 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 136 × 214 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
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Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 126/2636 

A/021/004 

Briefpapier Maison L. Van Calster 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 275 × 216 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 126/2637 

A/022/001 

Reclamekaart Fleurop 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 89 × 138 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel en Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 111/1132 

A/022/002 

Envelop Fleurop 
–ongedateerd– 
Envelop (enkelzijdig): 119 × 179 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel mager 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 111/1133 

A/022/003 

Proefdruk logo Fleurop 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 30 × 30 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.866, inv. nr. 12256 
Foto: 143/4318 

A/023/001 

Uitnodiging opening Atlanta Hotel 
–1929– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 138 × 201 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Das Antieke 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 111/1134 

A/024/001 

Reclamekaart agentschap Video 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Signatuur / adres: [Studio Novio Jos. Léonard & W. 
Godenne] 

Plano (enkelzijdig): 89 × 138 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.1758, inv. nr. 
12147 
Foto: 111/1135 

A/024/002 

Vouwblad agentschap Video [Iets voor u!] 
–1926– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen 
(portefeuillevouw): 218 × 375;  
dichtgevouwen: 218 × 125 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Sphinx, Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.143, inv. nr. 
11533 
Foto: 110/1086; 110/1087; 110/1088 

A/024/003 

Briefpapier Video 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 275 × 214 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 126/2642 

A/024/004 

Reclamekaart Video, agence immobilière 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 67 × 104 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 127/2741 

A/025/001 

Vouwblad Maison Severin Frères s. a. 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Signatuur / adres: [création et exécution Studio 
Novio Bruxelles] 
Vouwblad (recto verso) met 3 vouwen 
(portefeuillevouw): 198 × 600;  
dichtgevouwen: 198 × 150 
Boekdruk: vijfkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.251, inv. nr. 11641 
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Foto: 127/2712; 127/2713; 127/2714; 127/2715; 
127/2716; 127/2717; 127/2718; 127/2719 

A/026/001 

Brochure Etablissements Joseph Wouters 
[Difusseurs en verre d’Iena] 
–1928/1932– datering op basis van adres Jos 
Léonard en lettertype Succès (1928) 
Signatuur / adres: [création Studio Novio 103, av. 
Broustin, Bruxelles] 
Katern: 213 × 136 (24 p.) 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès, Plantin, niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 127/2724; 127/2773 

A/026/002 

Envelop Etablissements Joseph Wouters 
–ongedateerd– 
Envelop (enkelzijdig): 177 × 265 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 111/1136 

A/026/003 

Brochure Etablissements Joseph Wouters 
[ASTAX Miroirs d’Iena] 
–ongedateerd– 
Katern: 213 × 136 ([16] p.) 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Das Antieke, Plantin, niet geïdenti�ceerde 
lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 111/1137; 111/1138 

A/026/004 

Reclameblad Etablissments Joseph Wouters 
–voor 1927– relatieve datering op basis van adres 
Willy Godenne 
Signatuur / adres: [Création Novio Malines-
Bruxelles] 
Plano (enkelzijdig): 190 × 185 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 111/1139 

A/026/005 

Reclameblad Etablissements Joseph 
Wouters 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 276 × 219 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 111/1140; 111/1141 

A/026/006 

Folder Joseph Wouters 

–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Folder (recto verso): 292 × 217 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 111/1142 

A/026/007 

Reclamekaart Etablissements Joseph 
Wouters [Miroirs ‘Astax’ d’Iéna] 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 104 × 151 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in rode 
map gebundeld door Willy Godenne 
Foto: 111/1143 

A/026/008 

Briefpapier Etablissements Joseph Wouters 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 280 × 215 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 126/2641 

A/026/009 

Administratief document (bestelbon) 
Etablissements Joseph Wouters 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 279 × 219 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2224 

A/026/010 

Reclamekaart Etablissements Joseph 
Wouters 
–voor 1927– relatieve datering op basis van adres 
Willy Godenne 
Signatuur / adres: [Création Novio Malines-
Bruxelles] 
Plano (recto verso): 109 × 153 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met  
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opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2228; 122/2230 

A/026/011 

Reclamekaart Etablissements Joseph 
Wouters [Tubes et glaces pour indicateurs 
de niveau d’eau] 
–1926– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Signatuur / adres: [Création Novio Malines-
Bruxelles] 
Plano (enkelzijdig): 151 × 108 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.341, inv. nr. 
11731 
Foto: 127/2759; 127/2760 

A/026/012 

Reclamekaart Etablissements Joseph 
Wouters [Verres Robax pour distributeurs 
d’essence] 
–1926– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Signatuur / adres: [Création Novio Malines-
Bruxelles] 
Plano (recto verso): 100 × 151 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.356, inv. nr. 
11746 
Foto: 126/2695; 126/2696 

A/026/013 

Reclamekaart Etablissements Joseph 
Wouters 
–voor 1927– relatieve datering op basis van adres 
Willy Godenne 
Signatuur / adres: [Création Novio Malines-
Bruxelles] 
Plano (recto verso): 110 × 154 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.330, GI 331 
Foto: 122/2251; 122/2252 

A/026/014 

Reclamekaart Etablissements Joseph 
Wouters 
–1926– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Signatuur / adres: [Création Novio Malines-
Bruxelles] 
Plano (recto verso): 110 × 154 
Boekdruk: tweekleurendruk 

Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.339, inv. nr. 
11729 
Foto: 122/2253; 127/2735 

A/026/015 

Reclamekaart Etablissements Joseph 
Wouters 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 87 × 132 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 126/2692 

A/026/016 

Administratief drukwerk Etablissements 
Joseph Wouters 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 104 × 152 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare, Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2840 

A/026/017 

Reclamekaart Etablissements Joseph 
Wouters 
–1926– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 109 × 155 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.332, inv. nr. 11722 
Tent.: geëxposeerd op de tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (zie bijlage 1: niet gepubliceerde fotogra�sche 
bronnen) 
Foto: 138/3850 

A/027/001 

Geïllustreerd gedicht [Amours Ronsard] 
–ongedateerd– 
Folder (enkelzijdig): 406 × 132;  
dichtgevouwen: 203 × 132 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio]; 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.825, inv. nr. 12215 
Tent.: geëxposeerd op de tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (zie bijlage 1: niet gepubliceerde fotogra�sche 
bronnen) 
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Foto: 111/1118 

A/027/002 

Proefdruk [Lente] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 162 × 179 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.160, inv. nr. 11550 
Foto: 137/3730 

A/027/003 

Briefpapier [Z] 
–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Folder (enkelzijdig): 165 × 314;  
dichtgevouwen: 165 × 157 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.589, inv. nr. 11979 
Tent.: geëxposeerd op de tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (zie bijlage 1: niet gepubliceerde fotogra�sche 
bronnen) 
Foto: 155/5587 

A/027/004 

Briefpapier met logo HN 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Folder (enkelzijdig): 154 × 81;  
dichtgevouwen: 154 × 162 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 124/2447 

A/027/005 

Proefdruk [6"] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 90 × 188 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.1, inv. nr. 11391 
Foto: 135/3593 

A/027/006 

Proefdruk ex libris E E 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 62 × 45 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.88, inv. nr. 11478 
Foto: 136/3670 

A/027/007 

Proefdruk versierde initiaal 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 26 × 26 

Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitaal 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.89, inv. nr. 11479 
Foto: 136/3671 

A/027/008 

Proefdruk versierde initiaal 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 26 × 26 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitaal 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.90, inv. nr. 11480 
Foto: 136/3671 

A/027/009 

Proefdruk versierde initiaal 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 26 × 26 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitaal 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.91, inv. nr. 11481 
Foto: 136/3671 

A/027/010 

Proefdruk versierde initiaal 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 26 × 26 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitaal 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.92, inv. nr. 11482 
Foto: 136/3671 

A/027/011 

Proefdruk versierde initiaal 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 26 × 26 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.93, inv. nr. 11483 
Foto: 136/3672 

A/027/012 

Proefdruk versierde initiaal 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 26 × 26 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.94, inv. nr. 11484 
Foto: 136/3672 

A/027/013 

Proefdruk versierde initiaal 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 26 × 26 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
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Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.95, inv. nr. 11485 
Foto: 136/3672 

A/027/014 

Proefdruk versierde initiaal 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 26 × 26 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.96, inv. nr. 11486 
Foto: 136/3672 

A/027/015 

Proefdruk versierde initiaal 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 26 × 26 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.97, inv. nr. 11487 
Foto: 136/3672 

A/027/016 

Proefdruk versierde initiaal 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 26 × 26 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.98, inv. nr. 11488 
Foto: 136/3672 

A/027/017 

Proefdruk versierde initiaal 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 26 × 26 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.99, inv. nr. 11489 
Foto: 136/3672 

A/027/018 

Proefdruk versierde initiaal 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 26 × 26 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.100, inv. nr. 11490 
Foto: 136/3672 

A/027/019 

Proefdruk versierde initiaal 
–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 41 × 61 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.101, inv. nr. 11491 
Foto: 136/3673 

A/027/020 

Proefdruk versierde initiaal 
–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 44 × 44 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.102, inv. nr. 11492 
Foto: 136/3673 

A/027/021 

Proefdruk (kerk en muziek) 
–ongedateerd– 
Plano: 50 × 38 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.46, inv. nr. 11436 
Foto: 136/3666 

A/027/022 

Proefdruk (kerk en muziek) 
–ongedateerd– 
Plano: 50 × 38 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.47, inv. nr. 11437 
Foto: 136/3666 

A/027/023 

Proefdruk (kerk en muziek) 
–ongedateerd– 
Plano: 50 × 38 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.48, inv. nr. 11438 
Foto: 136/3666 

A/027/024 

Proefdruk (kerk en muziek) 
–ongedateerd– 
Plano: 50 × 38 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.49, inv. nr. 11439 
Foto: 136/3666 

A/027/025 

Proefdruk (kerk en muziek) 
–ongedateerd– 
Plano: 50 × 38 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.50, inv. nr. 11440 
Foto: 136/3666 

A/027/026 

Proefdruk (kerk en muziek) 
–ongedateerd– 
Plano: 50 × 38 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.51, inv. nr. 11441 
Foto: 136/3666 

A/027/027 

Proefdruk (kerk en muziek) 
–ongedateerd– 
Plano: 50 × 38 
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Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.52, inv. nr. 11442 
Foto: 136/3666 

A/027/028 

Proefdruk (kerk en muziek) 
–ongedateerd– 
Plano: 50 × 38 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.53, inv. nr. 11443 
Foto: 136/3666 

A/027/029 

Proefdruk (kerk en muziek) 
–ongedateerd– 
Plano: 50 × 38 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.54, inv. nr. 11444 
Foto: 136/3666 

A/027/030 

Proefdruk (kerk en muziek) 
–ongedateerd– 
Plano: 50 × 38 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.55, inv. nr. 11445 
Foto: 136/3666 

A/027/031 

Proefdruk (kerk en muziek) 
–ongedateerd– 
Plano: 50 × 38 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.56, inv. nr. 11446 
Foto: 136/3666 

A/027/032 

Proefdruk (sterrenbeelden) 
–ongedateerd– 
Plano: 51 × 51 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.34, inv. nr. 11424 
Foto: 136/3665 

A/027/033 

Proefdruk (sterrenbeelden) 
–ongedateerd– 
Plano: 51 × 51 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.35, inv. nr. 11425 
Foto: 136/3665 

A/027/034 

Proefdruk (sterrenbeelden) 
–ongedateerd– 
Plano: 51 × 51 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.36, inv. nr. 11426 
Foto: 136/3665 

A/027/035 

Proefdruk (sterrenbeelden) 
–ongedateerd– 
Plano: 51 × 51 

Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.37, inv. nr. 11427 
Foto: 136/3665 

A/027/036 

Proefdruk (sterrenbeelden) 
–ongedateerd– 
Plano: 51 × 51 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.38, inv. nr. 11428 
Foto: 136/3665 

A/027/037 

Proefdruk (sterrenbeelden) 
–ongedateerd– 
Plano: 51 × 51 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.39, inv. nr. 11429 
Foto: 136/3665 

A/027/038 

Proefdruk (sterrenbeelden) 
–ongedateerd– 
Plano: 51 × 51 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.40, inv. nr. 11430 
Foto: 136/3665 

A/027/039 

Proefdruk (sterrenbeelden) 
–ongedateerd– 
Plano: 51 × 51 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.41, inv. nr. 11431 
Foto: 136/3665 

A/027/040 

Proefdruk (sterrenbeelden) 
–ongedateerd– 
Plano: 51 × 51 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.42, inv. nr. 11432 
Foto: 136/3665 

A/027/041 

Proefdruk (sterrenbeelden) 
–ongedateerd– 
Plano: 51 × 51 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.43, inv. nr. 11433 
Foto: 136/3665 

A/027/042 

Proefdruk (sterrenbeelden) 
–ongedateerd– 
Plano: 51 × 51 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.44, inv. nr. 11434 
Foto: 136/3665 

A/027/043 

Proefdruk (sterrenbeelden) 
–ongedateerd– 
Plano: 51 × 51 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.45, inv. nr. 11435 
Foto: 136/3665 
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A/027/044 

Proefdruk 
–ongedateerd– 
Plano: 117 × 174 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.12, inv. nr. 11402 
Foto: 136/3604 

A/027/045 

Proefdruk 
–ongedateerd– 
Plano: 16 × 47 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.13, inv. nr. 11403 
Foto: 136/3662 

A/027/046 

Proefdruk 
–ongedateerd– 
Plano: 16 × 47 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.14, inv. nr. 11404 
Foto: 136/3662 

A/027/047 

Proefdruk 
–ongedateerd– 
Plano: 16 × 47 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.15, inv. nr. 11405 
Foto: 136/3662 

A/027/048 

Proefdruk [Les sports] 
–ongedateerd– 
Plano: 16 × 47 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.16, inv. nr. 11416 
Foto: 136/3662 

A/027/049 

Proefdruk [Les sports] 
–ongedateerd– 
Plano: 16 × 47 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.17, inv. nr. 11417 
Foto: 136/3662 

A/027/050 

Proefdruk [Les sports] 
–ongedateerd– 
Plano: 16 × 47 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.18, inv. nr. 11418 
Foto: 136/3662 

A/027/051 

Proefdruk [Les sports] 
–ongedateerd– 
Plano: 16 × 47 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.19, inv. nr. 11419 
Foto: 136/3662 

A/027/052 

Proefdruk [Les sports] 
–ongedateerd– 
Plano: 16 × 47 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.20, inv. nr. 11420 
Foto: 136/3662 

A/027/053 

Proefdruk [Les sports] 
–ongedateerd– 
Plano: 16 × 47 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.21, inv. nr. 11421 
Foto: 136/3662 

A/027/054 

Proefdruk [Les sports] 
–ongedateerd– 
Plano: 16 × 47 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.22, inv. nr. 11422 
Foto: 136/3662 

A/027/055 

Proefdruk [Les sports] 
–ongedateerd– 
Plano: 16 × 47 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.23, inv. nr. 11423 
Foto: 136/3662 

A/027/056 

Proefdruk [Les sports] 
–ongedateerd– 
Plano: 16 × 47 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.24, inv. nr. 11424 
Foto: 136/3662 

A/027/057 

Proefdruk [Les sports] 
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–ongedateerd– 
Plano: 16 × 47 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.25, inv. nr. 11425 
Foto: 136/3662 

A/027/058 

Proefdruk [Les sports] 
–ongedateerd– 
Plano: 16 × 47 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.26, inv. nr. 11426 
Foto: 136/3662 

A/027/059 

Proefdruk [Les sports] 
–ongedateerd– 
Plano: 16 × 47 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.27, inv. nr. 11427 
Foto: 136/3662 

A/027/060 

Proefdruk [Charleroi et Environ] 
–ongedateerd– 
Plano: 25 × 96 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.28, inv. nr. 11428 
Foto: 136/3663 

A/027/061 

Proefdruk [Namur et la Région] 
–ongedateerd– 
Plano: 25 × 96 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.29, inv. nr. 11429 
Foto: 136/3663 

A/027/062 

Proefdruk [Chronique de la Louvière et du 
Centre] 
–ongedateerd– 
Plano: 25 × 96 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.30, inv. nr. 11430 
Foto: 136/3663 

A/027/063 

Proefdruk [Couleur de Bruxelles] 
–ongedateerd– 
Plano: 47 × 95 

Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.31, inv. nr. 11431 
Foto: 136/3664 

A/027/064 

Proefdruk [Autour du Parlement] 
–ongedateerd– 
Plano: 27 × 49 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.32, inv. nr. 11432 
Foto: 136/3664 

A/027/065 

Proefdruk [La Vie Ouvrière] 
–ongedateerd– 
Plano: 19 × 48 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.33, inv. nr. 11433 
Foto: 136/3664 

A/027/066 

Proefdruk (wapenschild) 
–ongedateerd– 
Plano: 82 × 73 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.57, inv. nr. 11447 
Foto: 136/3649 

A/027/067 

Proefdruk ex libris A H 
–ongedateerd– 
Plano: 53 × 49 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.58, inv. nr. 11448 
Foto: 136/3650 

A/027/068 

Proefdruk ex libris E G 
–ongedateerd– 
Plano: 29 × 28 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.59, inv. nr. 11449 
Foto: 136/3652 

A/027/069 

Proefdruk (boom, bewegende zon) 
–ongedateerd– 
Plano: 35 × 39 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.60, inv. nr. 11450 
Foto: 136/3651 

A/027/070 

Proefdruk (vliegtuig boven Schelde) 
–ongedateerd– 
Plano: 63 × 40 
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Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.61, inv. nr. 11451 
Foto: 136/3654 

A/027/071 

Proefdruk (open wagen op berghelling) 
–ongedateerd– 
Plano: 47 × 78 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.62, inv. nr. 11452 
Foto: 136/3653 

A/027/072 

Proefdruk ex libris T M 
–ongedateerd– 
Plano: 45 × 56 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.63, inv. nr. 11453 
Foto: 136/3655 

A/027/073 

Proefdruk versierde initiaal 
–1932– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 32 × 37 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.64, inv. nr. 11454 
Foto: 136/3667 

A/027/074 

Proefdruk versierde initiaal 
–1932– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 32 × 37 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.65, inv. nr. 11455 
Foto: 136/3667 

A/027/075 

Proefdruk (rand boog, zon en heuvels) 
–1935– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 28 × 28 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.66, inv. nr. 11456 
Foto: 136/3656 

A/027/076 

Proefdruk (zon en heuvels) 
–1935– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 40 × 28 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.67, inv. nr. 11457 
Foto: 136/3657 

A/027/077 

Proefdruk versierde initiaal M 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 60 × 60 

Zonder typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
getekende kapitaal 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.106, inv. nr. 11496 
Foto: 136/3678 

A/027/078 

Proefdruk briefpapier 
–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 285 × 210 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: vijfkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.107, inv. nr. 11497 
Foto: 136/3679 

A/027/079 

Proefdruk (10 landschapjes) 
–ongedateerd– 
Plano: 168 × 236 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.2381, inv. nr. 11628 
Foto: 137/3780 

A/027/080 

Proefdruk illustratie 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 34 × 142 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.243, inv. nr. 11633 
Foto: 137/3786 

A/027/081 

Proefdruk illustratie 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 34 × 142 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.244, inv. nr. 11634 
Foto: 137/3786 

A/027/082 

Proefdruk illustratie 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 34 × 142 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.245, inv. nr. 11635 
Foto: 137/3786 

A/027/083 

Proefdruk illustratie 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 34 × 142 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.246, inv. nr. 11636 
Foto: 137/3786 

A/027/084 

Proefdruk illustratie 
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–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 34 × 142 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.247, inv. nr. 11637 
Foto: 137/3786 

A/027/085 

Proefdruk illustratie 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 34 × 142 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.248, inv. nr. 11638 
Foto: 137/3786 

A/027/086 

Knipsel Illustratie voor tijdschrift 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 26 × 90 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.292, inv. nr. 11682 
Foto: 138/3811 

A/027/087 

Knipsel Illustratie voor tijdschrift 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 26 × 90 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.293, inv. nr. 11683 
Foto: 138/3811 

A/027/088 

Knipsel Illustratie voor tijdschrift 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 26 × 90 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.294, inv. nr. 11684 
Foto: 138/3811 

A/027/089 

Knipsel Illustratie voor tijdschrift 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 26 × 90 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.295, inv. nr. 11685 
Foto: 138/3811 

A/027/090 

Knipsel Illustratie voor tijdschrift 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 26 × 90 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.296, inv. nr. 11686 
Foto: 138/3811 

A/027/091 

Administratief drukwerk [Toerisme] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 74 × 110 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Letter: Atlas, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.302, inv. nr. 11692 
Foto: 138/3817 

A/027/092 

Proefdruk [Onder den Toren] 
–ongedateerd– 
Signatuur / adres: [JL] 
Plano (enkelzijdig): 49 × 81 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.705, inv. nr. 12094 
Foto: 141/4179 

A/027/094 

Proefdruk ex libris [G.V.D.] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 60 × 46 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.740, inv. nr. 12129 
Foto: 142/4208 

A/027/095 

Proefdruk gestilleerde geknielde man 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 144 × 99 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.746, inv. nr. 12135 
Tent.: geëxposeerd op de tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (zie bijlage 1: niet gepubliceerde fotogra�sche 
bronnen) 
Foto: 142/4212 

A/027/096 

Proefdruk illustratie gestileerde bloem 
–voor 1926– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (enkelzijdig): 38 × 22 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.751, inv. nr. 12140 
Relatie(s) binnen de catalogus: komt voor in: Jules 
Laurens, Essais choisis, Godenne, Mechelen: 1926 
(B/1926/Laure) 
Foto: 142/4217 

A/027/097 

Proefdruk illustratie gestileerde bloem 
–voor 1926– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (enkelzijdig): 37 × 19 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.752, inv. nr. 12141 
Relatie(s) binnen de catalogus: komt voor in: Jules 
Laurens, Essais choisis, Godenne, Mechelen: 1926 
(B/1926/Laure) 
Foto: 142/4217 
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A/027/098 

Briefpapier [JVD] 
–1926– datering op basis van tentoonstelling 
Plano (enkelzijdig): 278 × 218 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.575, inv. nr. 11965 
Tent.: geëxposeerd op de tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (zie bijlage 1: niet gepubliceerde fotogra�sche 
bronnen) 
Foto: 140/4068 

A/027/099 

Knipsel illustratie in tijdschrift [Chronique 
du Placement] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 39 × 155 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.313, inv. nr. 11703 
Foto: 138/3827 

A/027/100 

Knipsel illustratie in tijdschrift [La Situation 
Boursière] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 39 × 155 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.312, inv. nr. 11702 
Foto: 138/3827 

A/027/101 

Proefdruk illustratie in tijdschrift [Nouvelles 
et Informations] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 40 × 132 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.315, inv. nr. 11705 
Foto: 138/3828 

A/027/102 

Proefdruk illustratie in tijdschrift [Rapports 
et Bilans] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 46 × 197 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.314, inv. nr. 11704 
Foto: 138/3828 

A/027/103 

Proefdruk illustratie voor tijdschrift [Le 
moniteur des valeurs mobilières] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 75 × 320 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.321, inv. nr. 11711 
Foto: 138/3839 

A/027/104 

Proefdruk illustratie (briefomslagen) 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 88 × 67 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.369, inv. nr. 11759 
Foto: 138/3885 

A/027/105 

Proefdruk [Toujours en éveil] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 280 × 271 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.391, inv. nr. 11780 
Foto: 139/3913 

A/027/106 

Proefdruk [Succès. Onmisbaar voor uw 
bedrijf] 
–1932– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 76 × 236 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Nobel; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.616, inv. nr. 12006 
Foto: 141/4114 

A/027/107 

Initialen [ERG] 
–1933– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 150 × 210;  
dichtgevouwen: 150 × 105 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Futura 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.621, inv. nr. 12011 
Foto: 141/4117 

A/027/108 

Proefdruk titelhoofd [Les Arts Décoratifs et 
Industriels] 
–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 24 × 158 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.668, inv. nr. 12058 
Foto: 141/4152 

A/027/109 

Proefdruk logo [MBR] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 46 × 35 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.764, inv. nr. 12153 
Foto: 142/4228 

A/027/110 

Proefdruk titelhoofd [Ciné-Art] 
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–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 24 × 158 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.667, inv. nr. 12057 
Foto: 141/4152 

A/027/111 

Ex Libris 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 69 × 54 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.834, inv. nr. 12224 
Foto: 142/4296 

A/027/112 

Geboortekaart 
–ongedateerd– 
Plano (onbekend): 65 × 60 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.838, inv. nr. 12228 
Foto: 142/4299 

A/027/113 

Geboortekaart 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 60 × 52 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.839, inv. nr. 12229 
Foto: 142/4300 

A/027/114 

Geboortekaart 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 78 × 64 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.840, inv. nr. 12230 
Foto: 143/4301 

A/027/115 

Proefdruk illustratie wagen in vooraanzicht 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 40 × 43 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.841, inv. nr. 12231 
Foto: 143/4302 

A/027/116 

Aankondiging verloving 
–1926– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 127 × 176;  
dichtgevouwen: 127 × 88 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Moreau-le-jeune 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.843, inv. nr. 12233 
Foto: 143/4305 

A/027/117 

Proefdruk logo [de anjelier] 
–ongedateerd– 

Plano (enkelzijdig): 55 × 34 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.674, inv. nr. 12063 
Foto: 141/4155 

A/027/118 

Proefdruk logo [de anjelier] 
–ongedateerd– 
Plano: 47 × 31 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.675, inv. nr. 12064 
Foto: 141/4155 

A/027/119 

Briefpapier [LM] 
–1925– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Folder (enkelzijdig): 192 × 320;  
dichtgevouwen: 192 × 162 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.581, inv. nr. 11971 
Tent.: geëxposeerd op de tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (zie bijlage 1: niet gepubliceerde fotogra�sche 
bronnen) 
Lit.: Meer en Beter, 1 (1927), nr. 7, p. 5 
Foto: 131/3168 

A/027/120 

Briefpapier [Z] 
–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Folder (enkelzijdig): 210 × 318;  
dichtgevouwen: 210 × 160 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.587, inv. nr. 11977 
Tent.: geëxposeerd op de tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (zie bijlage 1: niet gepubliceerde fotogra�sche 
bronnen) 
Foto: 155/5585 

A/027/121 

Briefpapier [Z] 
–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Folder: 209 × 300; dichtgevouwen: 209 × 150 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.588, inv. nr. 11978 
Tent.: geëxposeerd op de tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (zie bijlage 1: niet gepubliceerde fotogra�sche 
bronnen) 
Foto: 155/5586 

A/027/122 

Gedicht Gabriel D’Annunzio [Le vers est 
tout] 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 623 × 430 
Uitsluitend typogra�e 
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Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Egmont cursief 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.305, inv. nr. 12564 
Foto: 145/4529 

A/027/123 

Gedicht Paul Valéry 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 540 × 370 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.296, inv. nr. 12555 
Foto: 145/4526 

A/028/001 

Brochure Siégel [collection ‘succès’] 
–ongedateerd– 
Katern: 251 × 187 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx, Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 111/1145; 111/1146; 111/1147 

A/028/002 

Reclamekaart Siégel 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 105 × 127 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2855 

A/028/003 

Proefdruk reclameblad Siégel 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 232 × 158 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.110, inv. nr. 11500 
Foto: 136/3682 

A/028/004 

Proefdruk reclamekaart Siégel 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 78 × 98 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.170, inv. nr. 11560 
Foto: 137/3738 

A/029/001 

Folder Boomsche Metaalwerken, Travaux 
Métalliques de Boom 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Folder (recto verso): 274 × 215 

Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Egmont 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 110/1030; 110/1031 

A/029/002 

Brochure Travaux Métalliques de Boom, 
Boomsche Metaalwerken [Catalogue 
Général] 
–1936– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Katern: 274 × 215 (26 p.) 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura,Vogue 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 110/1050; 110/1051; 110/1052; 110/1053 

A/029/003 

Reclamefolder [Die Baggergeräle der 
Boomsche Metaalwerken] 
–na 1934– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Folder (recto verso): 274 × 430; dichtgevouwen: 
274 × 215 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Duits 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.385, inv. nr. 11774 
Foto: 139/3901 

A/029/004 

Brochure Travaux Métalliques de Boom, 
Boomsche Metaalwerken [Catalogue 
Général] 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Signatuur / adres: [STUDIO NOVIO Bruxelles] 
Katernen: 278 × 219 (28 p.) 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Futura, niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 110/1070; 110/1071; 110/1072 

A/029/005 

Reclamefolder Travaux Métalliques de Boom 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Folder (recto verso): 274 × 430; dichtgevouwen: 
274 × 215 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.384, inv. nr. 11773 
Foto: 138/3898; 138/3899 

A/030/001 

Briefpapier Malevez 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Folder (enkelzijdig): 284 × 392; dichtgevouwen: 
284 × 196 
Uitsluitend typogra�e 
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Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 112/1229 

A/030/002 

Briefpapier Malevez 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Vouwblad (enkelzijdig) met 2 vouwen (kruisvouw): 
348 × 494; dichtgevouwen: 174 × 247 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2258 

A/030/003 

Reclamekaart Malevez 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 80 × 84 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.173, inv. nr. 
11563 
Foto: 122/2279 

A/030/004 

Folder Malevez 
–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Folder (recto verso): 59 × 59;  
dichtgevouwen: 59 × 119 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.358, inv. nr. 
11748 
Foto: 123/2340; 123/2341 

A/030/005 

Briefpapier Malevez 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 270 × 218 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 126/2632 

A/030/006 

Envelop Malevez 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Envelop (enkelzijdig): 140 × 263 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 126/2633 

A/030/007 

Naamkaart Malevez 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 54 × 78 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2815 

A/030/008 

Reclamekaart Malevez 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 80 × 84 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2829 

A/030/009 

Naamkaart Malevez 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 55 × 80 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2847 

A/031/001 

Vouwblad Volta 
–ongedateerd– 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen (kruisvouw): 
448 × 280; dichtgevouwen: 224 × 140 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Das Antieke, Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in rode 
map gebundeld door Willy Godenne 
Foto: 111/1148; 111/1149; 111/1150  
 
A/032/001 

Postkaart Willy Kessels [Publicité par Photo] 
–na 1926– relatieve datering op basis van adres 
Willy Kessels 
Plano (enkelzijdig): 95 × 144 
Uitsluitend typogra�e 
Tekst: Frans 
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Letter: Das Antieke, niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 134/3479 

A/032/002 

Knipsel reclameblad Publicité par Photo 
[Une photo image exacte de vos fabrications, 
facilite votre vente] 
–na 1928– relatieve datering op basis van lettertype 
Succès (1928) 
Plano (enkelzijdig): 213 × 280 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125 
Foto: 123/2380 

A/033/001 

Reclamekaart Sobéma 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 141 × 90 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125 
Foto: 111/1109 

A/034/001 

Briefpapier F. P. Colpaert 
–na 1925– relatieve datering op basis van 
vermelding ‘Grand prix, exposition internationale 
des arts décoratifs’ 
Plano (enkelzijdig): 275 × 215 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Das Antieke; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in rode 
map gebundeld door Willy Godenne 
Foto: 110/1095 

A/034/002 

Naamkaart F. P. Colpaert 
–na 1925– relatieve datering op basis van 
vermelding ‘Grand prix, exposition internationale 
des arts décoratifs’ 
Plano (enkelzijdig): 88 × 142 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Das Antieke, Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in rode 
map gebundeld door Willy Godenne 
Foto: 111/1110 

A/035/001 

Factuur Taymans 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 217 × 138 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Grotius, Sphinx, niet geïdenti�ceerde lineare 
kapitaal 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in rode 
map gebundeld door Willy Godenne 
Foto: 110/1096 

A/036/001 

Briefpapier Moderna [robes] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 215 × 136 
Uitsluitend typogra�e 

Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in rode 
map gebundeld door Willy Godenne 
Foto: 134/3492; 110/1099 

A/036/002 

Envelop Moderna 
–ongedateerd– 
Envelop (enkelzijdig): 81 × 150 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 134/3494 

A/036/003 

Reclameklaart Moderna [Robes] 
–ongedateerd– datering in Legaat Léonard (door 
Edward Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 65 × 93 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès, Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 134/3493 

A/037/001 

Briefpapier Literie Dujardin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 263 × 208 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura, Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in rode 
map gebundeld door Willy Godenne 
Foto: 110/1100 

A/038/001 

[Productie Tobis 1941–1942] 
–1941– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 360 × 558; dichtgevouwen: 
360 × 279 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Egmont, Vogue, niet geïdenti�ceerde didone 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 122 
Foto: 134/3448; 134/3451 

A/038/002 

[Productie Tobis 1941–1942] 
–1941– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Signatuur / adres: [colofon: graphische voorstelling 
Jos Léonard] 
Katernen: 311 × 235 ([56] p.) 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Egmont 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 122 
Foto: 134/3461; 134/3462; 134/3463; 134/3464; 
134/3465; 135/3534; 135/3535; 135/3537 
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A/038/003 

[Michelangelo. Het leven van een Titan] 
–1941– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Katern: 279 × 208 ([20] p.) 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Duits 
Letter: Egmont, niet geïdenti�ceerde manuare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 122 
Relatie(s) binnen de catalogus: De �lm is 
aangekondigd in A/038/002 
Foto: 134/3466; 134/3467; 134/3468; 134/3469 

A/038/004 

Zakagenda Tobis Films, n.v. 
–1942– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Katernen: 82 × 100 ([112] p.) 
Boekdruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas, Ariston 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 120/2075; 120/2076; 120/2078 

A/038/005 

[Production Tobis 1940–1941] 
–1941– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Vouwblad met 3 vouwen (portefeuillevouw, 
kruisvouw): 276 × 240; dichtgevouwen: 276 × 657 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Vogue, Bodoni, Futura, Egmont, Italique-
robuste 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 122 en 49 
Foto: 135/3569; 135/3570; 135/3571; 135/3572 

A/038/006 

Naamkaart Willem Rombauts 
–1935– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 58 × 85 
Blinddruk + boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Ariston, Grotesk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.311, inv. nr. 11701 
Foto: 138/3831 

A/039/001 

Folder Voyages Edgard Dumoulin 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 61 × 180;  
dichtgevouwen: 61 × 90 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2818; 128/2819 

A/040/001 

Naamkaart De Mey Ensemblier 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 47 × 89 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 

Letter: getekende onderkasten 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in rode 
map gebundeld door Willy Godenne 
Foto: 111/1103 

A/040/002 

Briefpapier De Mey, ensemblier 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 276 × 211 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare; getekende 
onderkasten 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 126/2624 

A/041/001 

Proefdruk logo stadsbibliotheek Antwerpen 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 45 × 45 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.85, inv. nr. 11475 
Foto: 136/3669 

A/041/002 

Proefdruk logo stadsbibliotheek Antwerpen 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 33 × 33 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.86, inv. nr. 11476 
Foto: 136/3669 

A/041/003 

Proefdruk logo stadsbibliotheek Antwerpen 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 13 × 13 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.87, inv. nr. 11476 
Foto: 136/3669 

A/042/001 

Aankondiging �lm ‘Rembrandt’ [ein Hans 
Steinhoff-�lm] 
–1942– 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen 
(wikkelvouw): 210 × 298; dichtgevouwen: 210 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans, Duits 
Letter: Nobel, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.105, inv. nr. 11494 
Foto: 136/3676; 136/3677 

A/043/001 

Reclamekaart Gilbert et Carez 
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–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 73 × 110 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Das Antieke 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in rode 
map gebundeld door Willy Godenne 
Foto: 111/1107 

A/044/001 

Proefdruk reclameblad [Galeries et Grand 
Bazar du Boulevard Anspach] 
–ongedateerd– 
Plano: 263 × 193 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde garalde, niet 
geïdenti�ceerde lineare; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.108, inv. nr. 11498 
Foto: 136/3680 

A/044/002 

Proefdruk reclameblad [Galeries et Grand 
Bazar du Boulevard Anspach] 
–ongedateerd– 
Plano: 272 × 202 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde garalde, niet 
geïdenti�ceerde lineare; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.109, inv. nr. 11499 
Foto: 136/3681 

A/044/003 

Proefdruk reclameblad [Galeries et Grand 
Bazar du Boulevard Anspach] 
–1924– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano: 193 × 139 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde garalde; getekende 
kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.126, inv. nr. 11516 
Foto: 136/3699 

A/044/004 

Proefrdruk [Galeries et Grand Bazar du 
Boulevard Anspach] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 197 × 142 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.291, inv. nr. 11681 
Foto: 138/3810 

A/044/005 

Proefdruk advertentie Galeries Anspach 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 196 × 140 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde garalde 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.450, inv. nr. 11839 
Foto: 139/3972 

A/045/001 

Proefdruk reclameblad [Cigares Unico] 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 235 × 160 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.111, inv. nr. 11501 
Foto: 136/3683 

A/046/001 

Briefpapier H. Wellens, W. Godenne & co 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 269 × 212 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in rode 
map gebundeld door Willy Godenne 
Foto: 111/1114 

A/047/001 

Proefdruk reclameblad Belga [Een voorraad 
sigaretten is immer geprezen] 
–ongedateerd– 
Plano: 155 × 230 
Heliogravure: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.112, inv. nr. 11502 
Foto: 136/3684 

A/047/002 

Reclameblad Belga [Kwaliteit en Premiën] 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 125 × 188 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.134, inv. nr. 11524 
Foto: 136/3697 

A/047/003 

Reclameblad Belga [Kwaliteit en Premiën] 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 125 × 188 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.125, inv. nr. 11515 
Foto: 136/3698 

A/047/004 

Reclameblad [sigaretten Belga] 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 75 × 107 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.131, inv. nr. 11521 
Foto: 137/3705; 137/3706 
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A/047/005 

Proefdruk reclameblad [sigaretten Belga] 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 119 × 65 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.166, inv. nr. 11556 
Foto: 137/3734 

A/048/001 

Reclameblad [L’ Heure H] 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 149 × 175 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.114, inv. nr. 11504 
Foto: 136/3686 

A/048/002 

Reclameblad [Mademoiselle et son flic] 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 238 × 172 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.115, inv. nr. 11505 
Foto: 136/3687 

A/048/003 

Reclameblad [Mickey the kid] 
–na 1939– relatieve datering op basis van 
historische �lm 
Plano (recto verso): 225 × 170 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Engels 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.116, inv. nr. 11506 
Foto: 136/3688 

A/048/004 

Reclameblad [La rue des hommes perdus] 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 230 × 173 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Atlas; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.117, inv. nr. 11507 
Foto: 136/3689 

A/049/001 

Vouwblad The Belgian Packingroom Supply 
[un seul coup de brosse] 
–ongedateerd– 
Vouwblad (recto verso) met 3 vouwen (kruisvouw): 
273 × 428; dichtgevouwen: 94 × 214 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Grotius, Ideal, Dia; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 116/1601; 116/1602 

A/050/001 

Of�ce Belgo-Luxembourgeois de Tourisme 
[Où passer vos vacances] 
–1935– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Signatuur / adres: [Imp. Wellens Godenne & Cie 
Bruxelles] 
Folder (recto verso): 213 × 280;  
dichtgevouwen: 213 × 140 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Das Antieke; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 116/1606; 116/1612; 116/1615 

A/051/001 

Folder Désinfecta [De politie-macht vermag 
niets tegen sommige indringers] 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Folder (recto verso): 138 × 178;  
dichtgevouwen: 138 × 89 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/I.337, inv. nr. 11727 
Foto: 116/1621; 116/1629 

A/051/002 

Proefdruk [Hoteliers Désinfecta se  
charge …] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 88 × 84 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.290, inv. nr. 11680 
Foto: 138/3809 

A/051/003 

Proefdruk [Meesters bakkers …] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 76 × 110 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Nobel; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.304, inv. nr. 11694 
Foto: 138/3819 

A/052/001 

Brochure S. Samuel & Cie 
–1929– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Signatuur / adres: [création PPP [Publicité par 
Photo] 28, Avenue Neuve; Brux. Ets J. Marvaux (op 
fotogra�sche reproductie)] 
Folio’s in map: 227 × 214 ([7] fol.) 
Boekdruk: tweekleurendruk + montage 
eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 119/1979; 119/1980; 119/1984; 119/1985 
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A/052/002 

Brochure S. Samuel & Cie 
–1929– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Signatuur / adres: [création PPP [Publicité par 
Photo] 28, Avenue Neuve; Brux. Ets J. Marvaux (op 
fotogra�sche reproductie)] 
Folio’s in map: 226 × 213 ([7] fol.) 
Boekdruk: tweekleurendruk + montage 
eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 119/1986; 119/1987; 119/1989 

A/052/003 

Brochure S. Samuel & Cie 
–1929– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Signatuur / adres: [création PPP [Publicité par 
Photo] 28, Avenue Neuve; Brux. Ets J. Marvaux (op 
fotogra�sche reproductie)] 
Folio’s in map: 227 × 214 ([7] fol.) 
Boekdruk: tweekleurendruk + montage 
eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 119/1990; 119/1991; 119/1994 

A/052/004 

Envelop Maison Charles Muller 
–1929– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Envelop (enkelzijdig): 234 × 240 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 120/2074 

A/053/001 

Reclamevouwblad Liane 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Signatuur / adres: [Lechanel] 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen 
(portefeuillevouw): 135 × 288;  
dichtgevouwen: 136 × 97 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.157, inv. nr. 11547 
Foto: 137/3728 

A/053/002 

Reclameblad Etablissements R.Dewael-
Mettewie [Corsets] 
–1935– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (recto verso): 274 × 214 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 

Antwerpen, SPK, LL/G/I.386, inv. nr. 11775 
Foto: 139/3902 

A/053/003 

Menukaart Etablissements R.Dewael-
Mettewie 
–1939– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 201 × 289;  
dichtgevouwen: 201 × 144 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.593, inv. nr. 11983 
Foto: 155/5591; 155/5592 

A/054/001 

Brochure Maison Sauvage 
–1926/1932– datering op basis van adres Jos 
Léonard 
Signatuur / adres: [création Studio Novio 103, Av. 
Broustin Bruxelles. ‘Ets. J. Malvaux’ op 
fotogra�sche reproductie.] 
Folio’s in map: 236 × 150 ([6] fol.) 
Boekdruk: vierkleurendruk + montage 
tweekleurendruk + montage driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 120/2090; 120/2089; 120/2088 

A/054/002 

Envelop Maison Sauvage 
–ongedateerd– 
Envelop (enkelzijdig): 158 × 250 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 120/2087 

A/055/001 

Reclamekaart Aerotobelge met afscheurbare 
postkaart [Quelques points] 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 140 × 181;  
dichtgevouwen: 140 × 91 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Lux, Plantin; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 121/2122 

A/056/001 

Uitnodiging tentoonstelling Albert Geudens 
(organisatie A. Godenne) 
–1925/1928– relatieve datering op basis van 
opschrift Willy Godenne en tentoonstelling 
Folder (recto verso): 160 × 257;  
dichtgevouwen: 160 × 129 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
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opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 31 
Foto: 123/2357; 123/2378 

A/056/002 

Envelop Anny Godenne 
–1926– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Envelop (enkelzijdig): 116 × 148 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.583, inv. nr. 
11973 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 31 
Foto: 122/2290 

A/056/003 

Briefpapier Anny Godenne 
–1925/1928– relatieve datering op basis van 
opschrift Willy Godenne en tentoonstelling 
Plano (enkelzijdig): 220 × 140 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.584, inv. nr. 
11974 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 31 
Foto: 122/2291 

A/056/004 

Uitnodiging Anny Godenne [Un magasin de 
papeterie de luxe, d’objets d’art, de 
fantaisies artistiques, …] 
–1925/1928– relatieve datering op basis van 
opschrift Willy Godenne en tentoonstelling 
Folder (enkelzijdig): 108 × 156;  
dichtgevouwen: 108 × 78 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Italian Old Style 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 31 
Foto: 122/2289; 124/2453 

A/056/005 

Briefpapier Anny Godenne 
–1925/1928– relatieve datering op basis van 
opschrift Willy Godenne en tentoonstelling 
Folder (enkelzijdig): 215 × 280;  
dichtgevouwen: 215 × 140 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 31 
Foto: 124/2448 

A/056/006 

Knipsel advertentie Anny Godenne 
–voor 1928– relatieve datering op basis van 
tentoonstelling 
Plano (recto verso): 121 × 62 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.754, inv. nr. 12143 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 31 
Foto: 142/4219 

A/056/007 

Proefdruk logo [AG] 
–voor 1928– relatieve datering op basis van 
tentoonstelling 
Plano (enkelzijdig): 33 × 19 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.755, inv. nr. 12144 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 31 
Foto: 142/4220 

A/056/008 

Proefdruk logo [AG] 
–voor 1928– relatieve datering op basis van 
tentoonstelling 
Plano (enkelzijdig): 54 × 28 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.756, inv. nr. 12145 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 31 
Foto: 142/4220 

A/056/009 

Advertentie Anny Godenne 
–voor 1928– relatieve datering op basis van 
tentoonstelling 
Plano (enkelzijdig): 87 × 55 
Boekdruk: eenkleurendruk 
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Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.757, inv. nr. 12146 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 31 
Foto: 142/4221 

A/057/001 

Briefpapier Floréal 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 279 × 212 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare; getekende 
kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 121/2140 

A/058/001 

Reclamekaart Anc. Etabl. Veraguth & Cie s.a. 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 91 × 140 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 126/2666 

A/058/002 

Overlijdensbericht M. François Gleis 
–1927– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 82 × 117 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2235 

A/059/001 

Briefpapier Henri Veraart, ensemblier 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 279 × 218 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 121/2176 

A/059/002 

Envelop Henri Veraart 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 

Envelop (enkelzijdig): 127 × 155 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 121/2178 

A/059/003 

Naamkaart Henri Veraart 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 67 × 102 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 121/2182 

A/059/004 

Naamkaart Henri Veraart 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 67 × 103 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 121/2183 

A/060/001 

Prijslijst Arcos Elektroder [La soudure 
electrique autogène, s. a. Bryssel (sic)] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (recto verso): 295 × 214 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Zweeds 
Letter: Plantin, Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 121/2177 

A/060/002 

Briefpapier Arcos 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 300 × 210 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Zweeds 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
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opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2261 

A/061/001 

Reclamekaart Etablissements Ebena 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 76 × 120 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 121/2184 

A/061/002 

Reclamekaart Etablissements Ebena 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 80 × 117 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2849 

A/062/001 

Briefpapier Laguesse & Watteyne 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 278 × 225 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 121/2146 

A/062/002 

Bestelbrief Laguesse & Watteyne 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 277 × 219 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 121/2153 

A/062/003 

Naamkaart Gustave Watteyne [Lieutenant 
de réserve] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 52 × 83 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 

Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 121/2154 

A/062/004 

Briefpapier Laguesse & Watteyne 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Signatuur / adres: [BOS] 
Plano (enkelzijdig): 277 × 221 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare; getekende 
kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 121/2167 

A/062/005 

Reclamekaart Laguesse & Watteyne 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 92 × 136 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 128/2843 

A/062/006 

Reclamekaart Laguesse & Watteyne 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 82 × 125 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2851 

A/063/001 

Folder Société Rateau [chaudières 
‘Intégrale’ sectionnées] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Folder (recto verso): 279 × 442;  
dichtgevouwen: 279 × 221 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Italian Old Style, niet 
geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2232 

A/063/002 

Reclameblad Société Rateau [chaudières 
Phlox] 
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–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (recto verso): 280 × 215 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2233 

A/063/003 

Knipsel reclameblad Société Rateau 
[chaudières Phlox] 
–na 1926– relatieve datering op basis van signatuur 
en adres Jos Léonard 
Signatuur / adres: [NOVIO BRUXELLES] 
Plano (recto verso): 154 × 129 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.819, inv. nr. 12209 
Foto: 142/4279 

A/064/001 

Uitnodiging Jeunesse Malinoise [Thé 
dansant] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Folder (recto verso): 115 × 141;  
dichtgevouwen: 115 × 93 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx, Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2236 

A/064/002 

Briefpapier Jeunesse Malinoise 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Folder (enkelzijdig): 199 × 258;  
dichtgevouwen: 199 × 129 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2295 

A/064/003 

Toegangskaart Théatre du Grand Guignol 
–1927– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 59 × 108 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK,  

LL/G/I.174, inv. nr. 11564 
Foto: 127/2756 

A/064/004 

Toegangskaart Jeunesse Malinoise 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 59 × 107 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2825 

A/064/005 

Proefdruk logo Jeunesse Malinoise 
–ongedateerd– 
Plano: 45 × 33 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.176, inv. nr. 11566 
Foto: 137/3741 

A/065/001 

Naamkaart G. Hoste 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 46 × 79 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 121/2148 

A/065/002 

Folder G. Hoste 
–1926– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Folder (recto verso): 193 × 143;  
dichtgevouwen: 97 × 143 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.141, inv. nr. 
11530 
Foto: 126/2669; 126/2670 

A/065/003 

Envelop G. Hoste, Mignon 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Envelop (enkelzijdig): 125 × 165 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 



Catalogus A: losbladig drukwerk en katernen /  450 

 

opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 127/2725 

A/065/004 

Briefpapier G. Hoste, Mignon 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 273 × 214 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 127/2727 

A/065/005 

Briefpapier G. Hoste, Mignon 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 277 × 213 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 127/2728 

A/065/006 

Envelop G. Hoste, Mignon 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Envelop (enkelzijdig): 126 × 155 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 127/2729 

A/066/001 

Folder [Manufacture Impériale & Royale de 
Nimy] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Folder (recto verso): 188 × 144;  
dichtgevouwen: 99 × 144 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, niet geïdenti�ceerde mechane 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 126/2664; 126/2665 

A/066/002 

Catalogus [Manufacture Impériale & Royale 
de Nimy] 

–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Maquette (enkelzijdig): 227 × 176 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: montage tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.382, inv. nr. 11771 
Foto: 138/3895 

A/067/001 

Reclamekaart Gaston Cordier, La Reliure 
Nouvelle 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 55 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.178, inv. nr. 
11568 
Foto: 128/2846 

A/067/002 

Reclamekaart Gaston Cordier, La Reliure 
Nouvelle 
–1928– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 86 × 152 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.179, inv. nr. 
11569 
Foto: 128/2845 

A/067/003 

Reclamekaart Georges Cordier 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 92 × 129 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 126/2677; 126/2678 

A/068/001 

Reclamekaart Willy Godenne 
–voor 1927– relatieve datering op basis van adres 
Willy Godenne 
Signatuur / adres: [Willy Godenne. Imprimeur - 
éditeur. Grand’ Place 30 Malines] 
Plano (enkelzijdig): 13 × 72 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
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1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.748, inv. nr. 
12137 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 25 
Foto: 122/2274; 142/4213 

A/068/002 

Reclamekaart met logo Willy Godenne 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Signatuur / adres: [logo Willy Godenne] 
Plano (enkelzijdig): 129 × 93 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2283 

A/068/003 

Briefpapier Willy Godenne 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Folder (enkelzijdig): 125 × 280;  
dichtgevouwen: 125 × 140 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde didone 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 122/2292 

A/068/004 

Envelop Willy Godenne 
–voor 1928– relatieve datering op basis van 
tentoonstelling 
Envelop (enkelzijdig): 115 × 148 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde didone 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 25 
Foto: 122/2294 

A/068/005 

Briefpapier Willy Godenne 
–voor 1928– relatieve datering op basis van 
tentoonstelling 
Plano (enkelzijdig): 278 × 216 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 

opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 25 
Foto: 126/2630 

A/068/006 

Proefdruk ex libris Willy Godenne 
–1926– datering op basis van tentoonstelling 
Plano (enkelzijdig): 42 × 42 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.747, inv. nr. 12136 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 25 
Foto: 142/4216 

A/068/007 

Proefdruk ex libris Willy Godenne 
–1926– datering op basis van tentoonstelling 
Plano (enkelzijdig): 128 × 93 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.749, inv. nr. 12138 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio 
Novio in het museum Plantin-Moretus te 
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 
1928 (B/1928/Goden, cat. nr. 25 
Foto: 142/4214 

A/069/001 

Briefpapier Instituut Berthe Roggen 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 265 × 210 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 134/3486 

A/069/002 

Envelop Instituut Berthe Roggen 
–ongedateerd– 
Envelop (enkelzijdig): 125 × 154 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 134/3488 

A/069/003 

Briefpapier Instituut Berthe Roggen 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 274 × 215 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 



Catalogus A: losbladig drukwerk en katernen /  452 

 

Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 134/3487 

A/070/001 

Briefpapier Joe Ramaekers 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 275 × 212 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 134/3497 

A/071/001 

Briefpapier L’Electro - Installation 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 278 × 218 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2362 

A/072/001 

Administratief drukwerk Pierre Krischer 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 237 × 217 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 134/3498 

A/073/001 

Naamkaart J. Van Der Leest 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 55 × 90 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 128/2817 

A/074/001 

Briefpapier G. De Coen van Seuningen 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 272 × 214 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 134/3495 

A/075/001 

Reclamefolder Thybaert & De Graaf 
–1926– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Folder (recto verso): 73 × 258;  
dichtgevouwen: 73 × 129 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare; getekende 
kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I. 206, inv. nr. 
11596 
Foto: 127/2739; 127/2740 

A/076/001 

Reclamekaart André Thiers [Geknoopte 
Vlaandersche tapijten] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 83 × 121 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.767, inv. nr. 
12156 
Foto: 128/2827 

A/076/002 

Proefdruk advertentie [Tapis Noués des 
Flandres. André Thiers] 
–voor 1927– relatieve datering op basis van 
literatuur 
Plano (enkelzijdig): 106 × 85 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.766, inv. nr. 12155 
Lit.: Advertentie verscheen onder andere in: 7 Arts, 
5 (1927), nr. 24 en nr. 25 
Foto: 142/4230 

A/077/001 

Reclamekaart Carrosserie Jaques Dens 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 74 × 114 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 126/2660 

A/078/001 

Vouwblad Merveillophone 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
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Signatuur / adres: [Publicité Max H Pl. de la Bourse, 
1, Bruxelles] 
Vouwblad (recto verso) met 3 vouwen 
(portefeuillevouw): 102 × 290;  
dichtgevouwen: 102 × 72 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde reale; getekende letters 
(kapitalen en onderkasten) 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.170, inv. nr. 
11562 
Foto: 126/2687; 126/2688 

A/078/002 

Brochure Merveillophone 
–1927– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folio’s in map: 182 × 140 ([12] fol.) 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 100 
Omschrijving door Willy Godenne in Fonds 
Godenne: [Feuillets 2 coul dans couv papier noir et 
impression (qui s’est ternie par le temps n’étant du 
reste pas un bon exempl). Le spécimen ferait bien 
l’affaire du fonds Léonard ouvert au Musée Plantin 
(vu sa date)] 
Foto: 135/3527; 135/3528; 135/3529 

A/079/001 

Naamkaart Henri De Bist [manufacture de 
couverts & d’orfèvrerie argent] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 70 × 150 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Italian Old Style, Moreau-le-Jeune 
(Cochin) 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2328 

A/079/002 

Envelop Henri De Bist 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Envelop (enkelzijdig): 125 × 155 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 124/2452 

A/080/001 

Prijskaart Cutex 
–1926– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 

Plano (recto verso): 102 × 153 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2329; 123/2331 

A/081/001 

Reclamekaart Photo A. Verbouwe & Fils 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 140 × 91 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2332 

A/082/001 

Folder restaurant Cordemans [The cosiest 
corner in Brussels] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Folder (recto verso): 120 × 322;  
dichtgevouwen: 120 × 161 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Engels 
Letter: fractuur, Italian Old Style, Moreau-le-Jeune 
(Cochin) 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 124/2459; 123/2307 

A/082/002 

Reclamekaart Restaurant Cordemans 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 205 × 98 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2318 

A/083/001 

[Pour encourager la littérature de chez nous 
achetez les oeuvres des poètes belges …] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 140 × 90 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
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opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2342 

A/083/002 

Emile Schwartz. Extrait de ‘Tendresse’ [Le 
cortège de la victoire] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 140 × 91 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes, Cochin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2349 

A/083/003 

Emile Schwartz. Extrait de ‘Tendresse’ [La 
mort des blés] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 139 × 89 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Cochin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2348 

A/083/004 

Marie Van Elegem. Extrait de ‘Au large’ [Les 
Dentellières] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 90 × 140 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare, Cochin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2347 

A/083/005 

Fernand Séverin. Extrait de ‘La Solitude 
Heureuse’ [Invocation] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 140 × 90 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2344 

A/083/006 

Maria Biermé. Extrait de ‘Raysons d’âme’ 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 90 × 140 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2343 

A/083/007 

Les Volets, Edouard Vissers extrait du 
‘Homme ensoleillé’ 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 140 × 89 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Cochin, Moreau-le-Jeune (Cochin) 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2352 

A/083/008 

Un Canon devant la Mer, E. Schwarz. Extrait 
de ‘Tendresse’ 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 138 × 88 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Cochin, Moreau-le-Jeune (Cochin) 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2353 

A/083/009 

La Ronde des petits enfants, E. 
Schwarz.Extrait de ‘Tendresse’ 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 139 × 88 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Cochin, Moreau-le-Jeune (Cochin) 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 123/2354 

A/084/001 

Briefpapier Paul Rome, Ingr architecte 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 280 × 214 
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Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 124/2451 

A/085/001 

Reclameblad (Joaillerie, horlogerie, 
orfevrerie] 
–1926– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Signatuur / adres: [création Novio, Malines, 
Bruxelles] 
Plano (enkelzijdig): 283 × 194 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.119, inv. nr. 11509 
Foto: 136/3692 

A/086/001 

Naamkaart Henryette Toitgans 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 50 × 75 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.161, inv. nr. 
11551 
Foto: 121/2137 

A/087/001 

Folder Babette Picard 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 114 × 269;  
dichtgevouwen: 114 × 134 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura, Nobel 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 120/2064; 120/2066 

A/088/001 

Briefpapier Léon Rasse 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 277 × 216 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in rode 
map gebundeld door Willy Godenne 
Foto: 111/1155 

A/089/001 

Reclameblad Guerlain 

–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 92 × 143 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.128, inv. nr. 11518 
Foto: 137/3701 

A/090/001 

Naamkaart J. -B. Lauwers [architect] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 68 × 101 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85 bis (in 
doos 122), met vermelding [Studio Novio] 
Foto: 112/1226 

A/091/001 

Proefdruk Flora [Vereeniging van bloemen 
en moestuinliefhebbers van ‘Unitas 
Tuinwijk’] 
–1924– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 202 × 302 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: vijfkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.574, inv. nr. 11964 
Foto: 140/4067 
 
A/092/001 

Af�che Het Laatste Nieuws 
–1938– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 550 × 390 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont, Egmont vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.198, inv. nr. 12456 
Foto: 145/4507 

A/093/001 

Af�che [2° Semaine Internationale du Film 
Touristique] 
–1952– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 335 × 415 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: De Roos 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.202, inv. nr. 12460 
Foto: 145/4511 

A/093/002 

Af�che [2° Semaine Internationale du Film 
Touristique] 
–1952– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 335 × 415 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
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Letter: De Roos 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.203, inv. nr. 12461 
Foto: 145/4512 

A/094/001 

Briefpapier O. Freudenthal ‘Le Bronze’ 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 274 × 215 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125 
Foto: 111/1116 

A/094/002 

Envelop O. Freudenthal ‘Le Bronze’ 
–ongedateerd– 
Envelop (enkelzijdig): 4 × 220 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125 
Foto: 111/1102 

A/095/001 

Briefpapier L’art appliqué belge 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 277 × 212 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 126/2627 

A/096/001 

Briefpapier Modern Studio 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 282 × 218 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 126/2628 

A/097/001 

Briefpapier Cultura Boekhandel 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 270 × 213 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 126/2629 

A/098/001 

Envelop Protos [Ustensiles electriques de 
menage] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Envelop (enkelzijdig): 215 × 150 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 126/2644 

A/098/002 

Reclamekaart Protos 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 90 × 140 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 126/2645 

A/098/003 

Briefpapier Protos 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Plano (enkelzijdig): 270 × 214 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930] 
Foto: 126/2647 

A/099/001 

Reclameblad Boekhandel Gudrun [Ware 
Vlamingen koopen hun boeken en muziek] 
–1926– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 180 × 280 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.118, inv. nr. 11508 
Foto: 136/3691 

A/100/001 

Briefpapier Société auxiliaire des 
expositions du Palais des Beaux Arts 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 275 × 209 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 134/3474 
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A/100/002 

Envelop Société auxiliaire des expositions du 
Palais des Beaux Arts 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 124 × 155 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 134/3473 

A/101/001 

Reclamekaart Etablissements Vve 
Hennebert & �ls 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 76 × 120 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 127/2758 

A/102/001 

Toeristische gids Mechelen [Visiteis 
Malines] 
–1925/1930– datering op basis van opschrift Willy 
Godenne 
Vouwblad: 205 × 450; dichtgevouwen: 205 × 113 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Spaans 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio], in papier gewikkeld met 
opschrift van Willy Godenne [Albums Studio Novio 
1925–1930]; Antwerpen, SPK, LL/G/I.844, inv. nr. 
12234 
Foto: 126/2648; 126/2649 

A/102/002 

Knipsel illustratie voor Vlaamse Toeristen 
Bond 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 62 × 130 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.279, inv. nr. 11669 
Foto: 138/3805 

A/102/003 

Knipsel illustratie voor Vlaamse Toeristen 
Bond 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 78 × 77 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.280, inv. nr. 11670 
Foto: 138/3805 

A/102/004 

Knipsel illustratie voor Vlaamse Toeristen 
Bond 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 71 × 108 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Cheltenham 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.281, inv. nr. 11671 
Foto: 138/3805 

A/102/005 

Knipsel illustratie voor Vlaamse Toeristen 
Bond 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 71 × 73 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.282, inv. nr. 11672 
Foto: 138/3806 

A/102/006 

Knipsel illustratie voor Vlaamse Toeristen 
Bond 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 74 × 73 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.283, inv. nr. 11673 
Foto: 138/3806 

A/102/007 

Knipsel illustratie voor Vlaamse Toeristen 
Bond 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 100 × 75 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.284, inv. nr. 11674 
Foto: 138/3807 

A/102/008 

Knipsel illustratie voor Vlaamse Toeristen 
Bond 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 75 × 75 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.285, inv. nr. 11675 
Foto: 138/3807 

A/102/009 

Knipsel illustratie voor Vlaamse Toeristen 
Bond 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 73 × 73 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
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Antwerpen, SPK, LL/G/II.286, inv. nr. 11676 
Foto: 138/3807 

A/102/010 

Knipsel illustratie voor Vlaamse Toeristen 
Bond 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 70 × 70 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.287, inv. nr. 11677 
Foto: 138/3807 

A/102/011 

Knipsel illustratie voor Vlaamse Toeristen 
Bond 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 72 × 75 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.288, inv. nr. 11678 
Foto: 138/3807 

A/102/012 

Knipsel illustratie voor Vlaamse Toeristen 
Bond 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 70 × 70 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.289, inv. nr. 11679 
Foto: 138/3807 

A/102/013 

Administratief drukwerk Vlaamsche 
Toeristenbond Antwerpen 
–1928– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 90 × 139 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 121/2139 

A/102/014 

Knipsel illustratie publicatie Vlaamsche 
Toeristenbond Antwerpen 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 103 × 113 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.555, inv. nr. 11945 
Foto: 140/4054 

A/102/015 

Knipsel illustratie publicatie Vlaamsche 
Toeristenbond Antwerpen 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 76 × 74 
Zonder typogra�e 

Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.556, inv. nr. 11946 
Foto: 140/4054 

A/102/016 

Knipsel tijdschrift ‘Toerisme’ 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 48 × 172 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.562, inv. nr. 11952 
Foto: 140/4057 

A/102/017 

Knipsel tijdschrift ‘Toerisme’ 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 48 × 172 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Plantin, niet geïdenti�ceerde humane; 
getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.561, inv. nr. 11951 
Foto: 140/4057 

A/102/018 

Knipsel tijdschrift ‘Toerisme’ 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 48 × 171 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: niet geïdenti�ceerde humane 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.563, inv. nr. 11953 
Foto: 140/4058 

A/102/019 

Knipsel tijdschrift ‘Toerisme’ 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (recto verso): 31 × 140 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.567, inv. nr. 11957 
Foto: 140/4059 

A/102/020 

Knipsel tijdschrift ‘Toerisme’ 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (recto verso): 31 × 140 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.566, inv. nr. 11956 
Foto: 140/4059 

A/102/021 

Knipsel tijdschrift ‘Toerisme’ 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (recto verso): 24 × 70 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
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Antwerpen, SPK, LL/G/I.565, inv. nr. 11955 
Foto: 140/4059 

A/102/022 

Knipsel tijdschrift ‘Toerisme’ 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (recto verso): 34 × 142 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.564, inv. nr. 11954 
Foto: 140/4059 

A/102/023 

Knipsel tijdschrift ‘Toerisme’ 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 48 × 172 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.570, inv. nr. 11960 
Foto: 140/4066 

A/102/024 

Knipsel tijdschrift ‘Toerisme’ 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 46 × 170 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.568, inv. nr. 11958 
Foto: 140/4066 

A/102/025 

Knipsel tijdschrift ‘Toerisme’ 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 48 × 171 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.569, inv. nr. 11959 
Foto: 140/4066 

A/102/026 

Knipsel titelpagina tijdschrift ‘Toerisme’ 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 264 × 192 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.408, inv. nr. 11797 
Foto: 139/3930 

A/102/027 

Knipsel pagina uit tijdschrift ‘Toerisme’ 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 264 × 192 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Jenson;getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.409, inv. nr. 11798 
Foto: 139/3931 

A/102/028 

Knipsel titelpagina tijdschrift ‘Toerisme’ 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 264 × 192 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare;getekende 
kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.410, inv. nr. 11799 
Foto: 139/3932 

A/102/029 

Knipsel illustratie publicatie Vlaamsche 
Toeristenbond Antwerpen 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 35 × 73 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.559, inv. nr. 11949 
Foto: 140/4055 

A/102/030 

Knipsel illustratie publicatie Vlaamsche 
Toeristenbond Antwerpen 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 121 × 105 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.558, inv. nr. 11948 
Foto: 140/4055 

A/102/031 

Knipsel illustratie publicatie Vlaamsche 
Toeristenbond Antwerpen 
–1931– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 63 × 75 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.557, inv. nr. 11947 
Foto: 140/4055 

A/103/001 

Reclamekaart [De Sikkel is overgebracht] 
–1926– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 90 × 140 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/I.137, inv. nr. 11527 
Foto: 137/3711 

A/103/002 

Manifest van het tijdschrift ‘Ruimte’ 
–voor januari 1920– relatieve datering op basis van 
datum vermeld in tekst 
Plano (enkelzijdig): 230 × 183 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen, Hollandse Mediaeval, 
Hollandse Mediaeval vet. 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.702, inv. nr. 12091 
Foto: 141/4177 
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A/104/001 

Reclamekaart Raymond Paturiaux 
[nouveautés] 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 93 × 131 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 126/2667; 126/2668 

A/105/001 

Postkaart Pour Mieux Vendre [cours 
d’étalage par correspondance] 
–ongedateerd– 
Vouwblad (recto verso) met 3 vouwen 
(wikkelvouw): 322 × 150; dichtgevouwen: 105 × 150 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Hermes 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 127/2742; 127/2743; 127/2744 

A/106/001 

Naamkaartje Gustave Watteyne 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 53 × 82 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 126/2693 

A/107/001 

Reclamefolder Studebaker 
–1924– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Signatuur / adres: [Novio, 58, Poterie, Bruges] 
Vouwblad (recto verso): 91 × 217 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Cheltenham; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/I.142, inv. nr. 11532 
Foto: 127/2706; 127/2707 

A/107/002 

Reclameblad [Internationale Automobiel 
Maatschappij] 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 170 × 82 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.127, inv. nr. 11517 
Foto: 136/3700 

A/107/003 

Proefdruk Studebaker 

–1924– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 50 × 143 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.318, inv. nr. 11708 
Foto: 138/3835 

A/108/001 

Proefdruk reclamekaart Het Binnenhuis 
–1925– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano (enkelzijdig): 85 × 57 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/108/004 
Foto: 127/2705 

A/108/002 

Foto ontwerp voor een af�che van Het 
Binnenhuis 
–voor augustus 1925– datering op basis van 
literatuur 
Foto 
Zonder typogra�e 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.726, inv. nr. 12115 
Lit.: De Driehoek, 1 (1925), 5, z.p. 
Foto: 141/4199 

A/108/003 

Reclamefolder Het Binnenhuis 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 117 × 165;  
dichtgevouwen: 117 × 82 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.729, inv. nr. 12118 
Foto: 141/4200; 142/4202; 142/4203; 142/4204 

A/108/004 

Reclamefolder Het Binnenhuis 
–1925– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 100 × 140;  
dichtgevouwen: 100 × 71 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.739, inv. nr. 12128 
Foto: 142/4206; 142/4207 

A/108/005 

Knipsel reclamekaart Het Binnenhuis 
–1925– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (recto verso): 85 × 58 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
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Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.737, inv. nr. 12126 
Foto: 155/5599; 155/5600 

A/109/001 

Reclamekaart Ad Loonis [le maître 
maroquinier] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 46 × 78 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.168, inv. nr. 11558 
Foto: 137/3736 

A/110/001 

Naamkaart G. Mansy 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 57 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 127/2768 
 
A/111/001 

Briefpapier Lonthic 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 260 × 199 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125 
Foto: 111/1117 

A/112/001 

Naamkaart Gustaaf Van Den Meersche 
[Beeldhouwer. Leraar aan de Akademie van 
Schoone Kunsten te Aalst] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 57 × 71 
Uitsluitend typogra�e 
Tekst: Nederlands 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2821 

A/113/001 

Naamkaart René Henriquez 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 64 × 95 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2822 

A/114/001 

Postkaart A. Weickman 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 106 × 151 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 

Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 134/3475 

A/114/002 

Briefpapier A. Weickman 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 275 × 213 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 134/3477 

A/115/001 

Reclamekaart Beernemsche Tricotfabriek 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 75 × 100 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx, Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/I.165, inv. nr. 11554 
Foto: 128/2828 

A/116/001 

Reclamekaart Etablissements R. Simonis & 
co 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 68 × 115 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, In album 
op doos 125 
Foto: 128/2831 

A/116/002 

Briefpapier Etablissements R. Simonis & co 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 266 × 195 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 134/3500 

A/116/003 

Reclamekaart Etablissements R. Simonis & 
co 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 78 × 124 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.167, inv. nr. 11557 
Foto: 137/3735 
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A/116/003 

Reclamekaart Etablissements R. Simonis & 
co [ensembles, ameublement, décoration] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 69 × 112 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.169, inv. nr. 11559 
Foto: 137/3737 

A/116/004 

Reclamekaart Etablissements René Simonis 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 71 × 111 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.301, inv. nr. 11691 
Foto: 138/3816 

A/116/006 

Reclamevouwblad Etablissements R. 
Simonis 
–ongedateerd– 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen: 130 × 444; 
dichtgevouwen: 130 × 168 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.6, inv. nr. 12264 
Foto: 143/4323; 143/4325; 143/4326 

A/117/001 

Reclamekaart Parfum d’Alvé 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 57 × 89 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2832 

A/118/001 

Reclamekaart Faiencerie Keramis 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 103 × 138 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2842 

A/119/001 

Reclamekaart L. Van Den Eynden. Arts 
Décoratifs 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 75 × 118 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx; getekende kapitalen 

Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2850 

A/120/001 

Reclamekaart Etablissements Usines et 
Bureaux, A. Vets 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 65 × 88 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio] 
Foto: 128/2884 

A/121/001 

Reclameblad Nova 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 90 × 129 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Sirène 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.120, inv. nr. 11510 
Foto: 136/3695 

A/121/002 

Reclameblad Nova 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 90 × 129 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Sirène 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.121, inv. nr. 11511 
Foto: 136/3696 

A/121/003 

Reclameblad Nova 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 90 × 129 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Sirène 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.122, inv. nr. 11512 
Foto: 136/3693 

A/121/004 

Reclameblad Nova 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 103 × 139 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.123, inv. nr. 11513 
Foto: 136/3694 

A/121/005 

Reclameblad Nova 
–1934– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 



Catalogus A: losbladig drukwerk en katernen /  463 

 

Plano (enkelzijdig): 79 × 117 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Sirène 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.133, inv. nr. 11523 
Foto: 137/3707 

A/122/001 

Briefpapier Equipes Universitaires 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 267 × 212 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 134/3483 

A/122/002 

Envelop Equipes Universitaires 
–ongedateerd– 
Envelop (enkelzijdig): 100 × 219 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Indépendant 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 134/3482 

A/123/001 

Briefpapier Céramiques ‘Le Sphinx’ 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 274 × 212 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare; getekende 
kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125 
Foto: 111/1101 

A/124/001 

Briefpapier [Conférence juridique du parti 
ouvrier belge] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 250 × 200 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 135/3502 

A/125/001 

Reclameblad [La publicité de la pépêche] 
–na 1933– relatieve datering op basis van lettertype 
Atlas (1933) 
Plano (enkelzijdig): 160 × 75 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.129, inv. nr. 11519 
Foto: 137/3704 

A/125/002 

Reclameblad [La publicité de la pépêche] 
–na 1933– relatieve datering op basis van lettertype 
Atlas (1933) 
Plano (enkelzijdig): 160 × 75 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.130, inv. nr. 11520 
Foto: 137/3703 

A/126/001 

Proefdruk advertentie Fers Forgés Carion 
–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 70 × 173 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.139, inv. nr. 11529 
Foto: 137/3712 

A/126/002 

Proefdruk advertentie Fers Forgés Carion 
–1927– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano: 66 × 172 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.138, inv. nr. 11528 
Foto: 137/3712 

A/126/003 

Reclamekaart Fers Forgés Carion 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 79 × 119 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Sphinx 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.177, inv. nr. 11567 
Foto: 137/3743 

A/126/004 

Briefpapier Le Ferronnier Fernand Carion 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 270 × 209 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantijn; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125 
Foto: 111/1112 

A/127/001 

Reclamefolder Studio H. Pascal & A. Gillet 
–ongedateerd– 
Vouwblad (recto verso): 119 × 170; dichtgevouwen: 
119 × 85 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Garamond 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.145, inv. nr. 11535 
Foto: 137/3717; 137/3716 
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A/127/002 

Reclamefolder Studio Hélène Pascal 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 119 × 171;  
dichtgevouwen: 120 × 86 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.147, inv. nr. 11537 
Foto: 137/3718; 137/3719 

A/128/001 

Uitnodiging Salon Laure Jacqmin 
–1941– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 118 × 180;  
dichtgevouwen: 118 × 90 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.150, inv. nr. 11540 
Foto: 137/3720; 137/3721 

A/128/002 

Reclamekaart Salon Laure Jacqmin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 82 × 125 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.249, inv. nr. 11639 
Foto: 137/3787 

A/128/003 

Briefpapier Salon Laure Jacqmin 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 180 × 120 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.254, inv. nr. 11644 
Foto: 137/3788 

A/129/001 

Reclamevouwblad [L’Imprimé commercial 
est publicitaire 
–1935– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen 
(portefeuillevouw): 166 × 334;  
dichtgevouwen: 166 × 113 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.154, LL/G/II.286, inv. nr. 
11544 
Foto: 137/3725; 137/3726; 137/3727; 138/3838 

A/129/002 

Naamkaart A. Hellinckx 
–1935– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 72 × 89 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 

Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.371, inv. nr. 11761 
Foto: 138/3887 

A/129/003 

Naamkaart A. Hellinckx 
–1935– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 55 × 84 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.372, inv. nr. 11762 
Foto: 138/3888 

A/129/004 

Briefpapier A. Hellinckx 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 277 × 216 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.427, inv. nr. 11816 
Foto: 139/3951 

A/129/005 

Briefpapier A. Hellinckx 
–na 1938– relatieve datering op basis van lettertype 
Libra (1938) 
Plano (enkelzijdig): 277 × 210 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Libra 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.430, inv. nr. 11819 
Foto: 139/3954 

A/130/001 

Reclamekaart [Marbrerie Fernand Colin] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 74 × 100 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura, niet geïdenti�ceerde sjabloonletter 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.159, inv. nr. 11549 
Foto: 137/3729 

A/131/001 

Reclamefolder Orpheus Radio [Un poste 
tous courants de fabrication belge] 
–ongedateerd– 
Folder (enkelzijdig): 212 × 239;  
dichtgevouwen: 212 × 120 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.183, inv. nr. 11573 
Foto: 137/3751 

A/132/001 

Proefdruk cover Wereldtentoonstelling New 
York 1939 [Oproep tot de Belgische 
nijveraars] 
–1938– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
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Plano: 223 × 150 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.113, inv. nr. 11503 
Foto: 136/3685 

A/132/002 

Brochure Wereldtentoonstelling New York 
1939 [Oproep tot de Belgische nijveraars] 
–1939– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Signatuur / adres: [Mario Bucovich (fotograaf)] 
Katern: 222 × 151 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Egmont 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 85, met 
vermelding [Studio Novio]; Antwerpen, SPK, 
LL/G/I.189, inv. nr. 11579 
Foto: 137/3753; 130/3079; 130/3080; 130/3081 

A/133/001 

Uitnodiging tentoonstelling Vakschool voor 
Kunstambachten Antwerpen 
–1933– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 100 × 140 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.235, inv. nr. 11625 
Foto: 137/3777 

A/133/002 

Uitnodiging tentoonstelling Vakschool voor 
Kunstambachten Antwerpen 
–1934– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 100 × 140 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.236, inv. nr. 11626 
Foto: 137/3778 

A/133/003 

Uitnodiging tentoonstelling Vakschool voor 
Kunstambachten Antwerpen 
–1935– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 100 × 140 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.237, inv. nr. 11627 
Foto: 137/3779 

A/133/004 

Uitnodiging Vakschool voor 
Kunstambachten 
–1932– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 140 × 98 
Uitsluitend typogra�e 

Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.619, inv. nr. 12009 
Foto: 141/4115 

A/134/001 

Reclamekaart [Fr. Dumonceau & Fils] 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 80 × 130 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.297, inv. nr. 11687 
Foto: 138/3812 

A/135/001 

Reclamekaart G. & H. Berard 
–1935– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 75 × 122 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.299, inv. nr. 11689 
Foto: 138/3814 

A/136/001 

Reclamekaart Mme E. Meert 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 720 × 115 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.300, inv. nr. 11690 
Foto: 138/3815 

A/137/001 

Envelop E. N. I. C. O. 
–ongedateerd– 
Envelop (enkelzijdig): 98 × 218 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.255, inv. nr. 11645 
Foto: 137/3790 

A/137/002 

Reclamekaart ENICO 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 81 × 111 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.439, inv. nr. 11828 
Foto: 139/3964 

A/138/001 

Naamkaart Willy Malvaux 
–1935– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 75 × 104 
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Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/II.303, inv. nr. 11693 
Foto: 138/3818 

A/138/002 

Briefpapier Real Publicity 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 277 × 215 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.420, inv. nr. 11809 
Foto: 139/3944 

A/139/001 

Envelop L’Horloger d’Art. Larcier 
–ongedateerd– 
Envelop (enkelzijdig): 125 × 156 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 134/3490 

A/139/002 

Briefpapier L’Horloger d’Art. Larcier 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 274 × 217 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, In album 
op doos 125 
Foto: 134/3485 

A/140/001 

Briefpapier American House 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 274 × 219 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura; getekende kapitalen 
Namen, BUMP, Fonds Godenne, doos 125, in rode 
map gebundeld door Willy Godenne 
Foto: 111/1111 

A/141/001 

Proefdruk vignet Vlaamsche Arbeid 
–voor oktober 1923– datering op basis van 
literatuur 
Plano (enkelzijdig): 58 × 46 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.706, inv. nr. 12095 
Lit.: Jozef Peeters, ‘Konstruktieve Graphiek’, in: Het 
Overzicht, II (1923), nrs. 18–19, p. 112 
Foto: 141/4180 

A/142/001 

Reclamekaart Labor[Reclamen moeten 
spreken. Getekende reclamen spreken dus 
laat uwe reclamen teekenen] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 127 × 86 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.715, inv. nr. 12104 
Foto: 141/4189 

A/142/002 

Reclamekaart Labor [De ondervinding leert 
dat geteekende reklamen de beste uitslagen 
geven. Laat dus uwe reklamen teekenen] 
–voor 1926– relatieve datering op stilistische basis 
Plano (enkelzijdig): 90 × 140 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.716, inv. nr. 12105 
Foto: 141/4190 

A/142/003 

Knipsel advertentie Labor [Handelaren uwe 
waren verwerven faam door geteekende 
reklaam] 
–voor 1926– relatieve datering op stilistische basis 
Plano (recto verso): 37 × 54 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.791, inv. nr. 12181 
Foto: 142/4252 

A/142/004 

Knipsel advertentie Labor [Geteekende 
reklaam doet koopen] 
–voor 1926– relatieve datering op stilistische basis 
Plano (recto verso): 40 × 54 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.796, inv. nr. 12186 
Foto: 142/4261 

A/142/005 

Proefdruk advertentie Labor [Geteekende 
reklaam doet koopen] 
–voor 1926– relatieve datering op stilistische basis 
Plano (enkelzijdig): 41 × 56 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.797, inv. nr. 12187 
Foto: 142/4261 

A/143/001 

Knipsel advertentie Drukkerij Pieter Céoen 
–voor juli 1927– datering op basis van literatuur 
Plano (recto verso): 136 × 77 
Zonder typogra�e 
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Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.717, inv. nr. 12106 
Lit.: Meer en Beter, tijdschrift over reclame, 
1 (1927), nr 7, p. 6 
Foto: 141/4191 

A/144/001 

[Les Avantages du Port d’Anvers pour 
l’Industrie Luxembourgeoise] 
–1929– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Vouwblad (recto verso) met 3 vouwen 
(harmonicavouw): 223 × 483;  
dichtgevouwen: 223 × 121 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Jenson 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.504, inv. nr. 11894 
Foto: 140/4009; 140/4010; 140/4007 

A/145/001 

Knipsel brochure [België verwacht u] 
–1937– datering op basis van relatie binnen de 
catalogus 
Plano (enkelzijdig): 180 × 136 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Gill Sans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.526, inv. nr. 11916 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/145/002 
Foto: 140/4028 

A/145/002 

Knipsel brochure [Belgique Tourisme. Paris 
1937] 
–1937– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 180 × 134 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Gill Sans 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.527, inv. nr. 11917 
Foto: 140/4029 

A/146/001 

Knipsel illustratie Wereldtentoonstelling 
Brussel 1935 
–1935– datum wereldtentoonstelling Brussel 1935 
Plano (recto verso): 80 × 101 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.528, inv. nr. 11918 
Foto: 140/4030 

A/146/002 

Knipsel illustratie Wereldtentoonstelling 
Brussel 1935 
–1935– datum wereldtentoonstelling Brussel 1935 
Plano (recto verso): 80 × 101 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.529, inv. nr. 11919 
Foto: 140/4030 

A/146/003 

Knipsel illustratie Wereldtentoonstelling 
Brussel 1935 
–1935– datum wereldtentoonstelling Brussel 1935 
Plano (recto verso): 80 × 101 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.530, inv. nr. 11920 
Foto: 140/4030 

A/146/004 

Knipsel illustratie Wereldtentoonstelling 
Brussel 1935 
–1935– datum wereldtentoonstelling Brussel 1935 
Plano (recto verso): 80 × 101 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.531, inv. nr. 11921 
Foto: 140/4030 

A/146/005 

Knipsel illustratie Wereldtentoonstelling 
Brussel 1935 
–1935– datum wereldtentoonstelling Brussel 1935 
Plano (recto verso): 80 × 101 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.532, inv. nr. 11922 
Foto: 140/4030 

A/146/006 

Knipsel illustratie Wereldtentoonstelling 
Brussel 1935 
–1935– datum wereldtentoonstelling Brussel 1935 
Plano (recto verso): 80 × 101 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.533, inv. nr. 11923 
Foto: 140/4030 

A/147/001 

Proefdruk logo Zeemeeuw 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 32 × 32 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.534, inv. nr. 11924 
Foto: 140/4033 

A/148/001 

Programma [gala d’honneur de sa majesté 
Wilhelmina] 
–1939– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 292 × 420;  
dichtgevouwen: 292 × 210 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Libra, Libra vet 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.576, inv. nr. 11966 
Foto: 140/4069; 140/4070 

A/149/001 

Reclamevouwblad Les Réfrigérateurs 
H.M.V. 
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–1935– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen (kruisvouw): 
243 × 238; dichtgevouwen: 160 × 120 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Sirène 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.306, inv. nr. 11696 
Foto: 138/3820; 138/3822 

A/150/001 

Reclamevouwblad [Uwe balans klopt…] 
–na 1933– relatieve datering op basis van lettertype 
Atlas (1933) 
Vouwblad (recto verso) met 2 vouwen (portefeuille): 
161 × 327; dichtgevouwen: 161 × 110 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.307, inv. nr. 11697 
Foto: 138/3824; 138/3823 

A/150/002 

Brochure R.V.S. 
–1934– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Katern: 220 × 140 (4 p.) 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.308, inv. nr. 11698 
Foto: 138/3825; 138/3826 

A/150/003 

Folder RVS 
–1935– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Folder (recto verso): 150 × 225;  
dichtgevouwen: 150 × 113 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.319, inv. nr. 11709 
Foto: 138/3837 

A/150/004 

Reclamekaart R.V.S. [Voor Vader en 
Moeder] 
–1932– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 140 × 197 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.326, inv. nr. 11716 
Foto: 138/3846 

A/151/001 

Folder Ciment Cannon Brand 
–1932/33– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 210 × 297;  
dichtgevouwen: 210 × 149 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Futura 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.316, inv. nr. 11706 
Foto: 138/3832; 138/3833 

A/152/001 

Envelop Georges Thone 
–ongedateerd– 
Envelop (enkelzijdig): 108 × 162 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.322, inv. nr. 11712 
Foto: 138/3840 

A/152/002 

Uitnodiging Georges Thone 
–ongedateerd– 
Folder (enkelzijdig): 210 × 160;  
dichtgevouwen: 105 × 160 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.323, inv. nr. 11713 
Foto: 138/3841 

A/152/003 

Reclamefolder Georges Thone 
–1929– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 120 × 296;  
dichtgevouwen: 120 × 148 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde garalde 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.324, inv. nr. 11714 
Foto: 138/3842; 138/3843 

A/153/001 

Nieuwjaarskaart Ford Motor Company 
(Belgium) 
–1932– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 106 × 300; dichtgevouwen: 
106 × 150 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.325, inv. nr. 11715 
Foto: 138/3844; 138/3845 

A/153/002 

[Prix-Courant Ford] 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 137 × 198;  
dichtgevouwen: 137 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.328, inv. nr. 11718 
Foto: 138/3847; 138/3848 

A/154/001 

Supplement bij catalogus [La voix de son 
maître] 
–1933– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 174 × 125 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.317, inv. nr. 11707 
Foto: 138/3834 
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A/155/001 

Knipsel titelpagina bulletin Kamer van 
Koophandel van Brussel 
–1939– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Plano (enkelzijdig): 170 × 195 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.329, inv. nr. 11719 
Foto: 138/3849 

A/156/001 

Uitnodiging banket M. Houben des 
Briqueteries du Belvédère 
–1929– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 115 × 178 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès, niet geïdenti�ceerde lineare 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.336, inv. nr. 11726 
Foto: 138/3852 

A/157/001 

Reclamefolder Spa Monopole 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 111 × 276;  
dichtgevouwen: 111 × 138 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Sphinx 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.348, inv. nr. 11738 
Foto: 138/3861 

A/157/002 

Reclamefolder Spa Monopole 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 111 × 276;  
dichtgevouwen: 111 × 138 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Sphinx 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.347, inv. nr. 11737 
Foto: 138/3860 

A/158/001 

Reclame 
–1929– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 74 × 240;  
dichtgevouwen: 74 × 120 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Succès, Sphinx; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.349, inv. nr. 11739 
Foto: 138/3862 

A/159/001 
–ongedateerd– 
Vouwblad (recto verso) met 4 vouwen (kruisvouw): 
276 × 435; dichtgevouwen: 176 × 110 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin, Lux; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.351, inv. nr. 11741 
Foto: 138/3864; 138/3865; 138/3866 

A/160/001 

Reclamefolder paviljoen De Beukelaer op de 
wereldtentoonstelling van Antwerpen (1930) 
–1930– datum wereldtentoonstelling Antwerpen 
Folder (recto verso): 202 × 227;  
dichtgevouwen: 101 × 227 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Nobel mager 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.353, inv. nr. 11743 
Foto: 138/3867 

A/160/002 

Menu [Feestmaal aangeboden door mevr. De 
Beukelaer] 
–1929– datering op basis van datum vermeld in 
tekst 
Folder (recto verso): 197 × 255;  
dichtgevouwen: 197 × 128 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.354, inv. nr. 11744 
Foto: 138/3868 

A/160/003 

Ex Libris De Beukelaer 
–1929– relatieve datering op basis van relatie 
binnen de catalogus 
Plano (enkelzijdig): 47 × 44 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.355, inv. nr. 11745 
Relatie(s) binnen de catalogus: A/160/002 
Foto: 138/3869 

A/160/004 

Reclamevouwblad De Beukelaer 
–ongedateerd– 
Vouwblad (recto verso) met 4 vouwen 
(portefeuillevouw): 224 × 610;  
dichtgevouwen: 224 × 122 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Engels, Frans 
Letter: Nobel mager 
Antwerpen, SPK, LL/G/I. 
Foto: 138/3872; 138/3874 

A/160/005 

Proefdruk advertentie De Beukelaer 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 115 × 172 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.364, inv. nr. 11754 
Foto: 138/3878 

A/160/006 

Knipsel advertentie De Beukelaer 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 280 × 183 
Heliogravure: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Ariston 
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Antwerpen, SPK, LL/G/I.393, inv. nr. 11782 
Foto: 139/3915 

A/160/007 

Knipsel advertentie De Beukelaer 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 273 × 177 
Heliogravure: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.394, inv. nr. 11783 
Foto: 139/3916 

A/160/008 

Knipsel advertentie De Beukelaer 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 237 × 186 
Heliogravure: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.395, inv. nr. 11784 
Foto: 139/3917 

A/160/009 

Proefdruk advertentie De Beukelaer [Riviera 
assorted] 
–1930– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 219 × 115 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: vierkleurendruk 
Tekst: Engels, Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.396, inv. nr. 11785 
Foto: 139/3918 

A/160/010 

Proefdruk fabrieksmerk De Beukelaar 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 37 × 27 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.655, inv. nr. 12045 
Foto: 141/4143 

A/160/011 

Proefdruk fabrieksmerk De Beukelaar 
–1928– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 52 × 41 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.654, inv. nr. 12044 
Foto: 141/4143 

A/161/001 

Reclameblad R. Debaise-Hannecart 
–1930– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (enkelzijdig): 227 × 176 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans, Duits, Nederlands, Engels 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.383, inv. nr. 11772 
Foto: 138/3896 

A/162/001 

Reclamefolder Boek- en Steendrukkerij 
Ratinckx 
–voor 1934– relatieve datering op basis van 
literatuur 
Folder (recto verso): 314 × 435;  
dichtgevouwen: 314 × 220 
Boekdruk: tweekleurendruk + montage 
driekleurendruk + montage vierkleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Cochin 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.387, inv. nr. 11776 
Lit.: Graphica, [Édition de propagande de la 
Fédération patronale belge des industriels du livre 
et de l’Union belge des maîtres imprimeurs 
lithographes, numéro spécial], Fédération patronale 
belge des industriels du livre / Union belge des 
maîtres imprimeursl 
Foto: 139/3905; 139/3906; 139/3907 

A/163/001 

Reclamefolder Jane Vleurinck 
–ongedateerd– 
Folder (recto verso): 68 × 232;  
dichtgevouwen: 68 × 116 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Futura 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.389, inv. nr. 11778 
Foto: 139/3911; 139/3912 

A/164/001 

Knipsel titelblad Fotokunst [maandblad voor 
foto en kino] 
–1935– 
Plano (enkelzijdig): 266 × 201 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.392, inv. nr. 11781 
Foto: 139/3914 

A/165/001 

Briefpapier Graineterie Zeelandia 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 283 × 218 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Plantin; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.412, inv. nr. 11801 
Foto: 139/3937 

A/166/001 

Briefpapier Cobra 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 274 × 294 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.414, inv. nr. 11803 
Foto: 139/3938 

A/167/001 

Briefpapier s. a. Keyser 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 275 × 216 
Boekdruk: tweekleurendruk 
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Tekst: Frans, Nederlands 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.415, inv. nr. 11804 
Foto: 139/3939 

A/167/002 

Briefpapier s. a. Keyser 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 275 × 216 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.416, inv. nr. 11805 
Foto: 139/3940 

A/168/001 

Briefpapier Taverne-Restaurant Saint-
Michel 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 273 × 215 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.417, inv. nr. 11806 
Foto: 139/3941 

A/169/001 

Administratief drukwerk TECEBEL 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 273 × 215 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.418, inv. nr. 11807 
Foto: 139/3942 

A/169/002 

Briefpapier TECEBEL 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 275 × 215 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.425, inv. nr. 11814 
Foto: 139/3949 

A/169/003 

Briefpapier TECEBEL 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 218 × 138 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.436, inv. nr. 11825 
Foto: 139/3960 

A/170/001 

Briefpapier CREDIGLASS 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 276 × 210 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.419, inv. nr. 11808 
Foto: 139/3943 

A/170/002 

Reclamekaart CREDIGLASS 
–na 1933– relatieve datering op basis van lettertype 
Atlas (1933) 
Plano (enkelzijdig): 81 × 112 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: Atlas, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.438, inv. nr. 11827 
Foto: 139/3963 

A/171/001 

Briefpapier CEPEA 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 277 × 215 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.421, inv. nr. 11810 
Foto: 139/3945 

A/171/002 

Briefpapier CEPEA 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 213 × 139 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.440, inv. nr. 11829 
Foto: 139/3962 

A/172/001 

Briefpapier F. Van Der Taelen 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 276 × 215 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.422, inv. nr. 11811 
Foto: 139/3946 

A/173/001 

Briefpapier CAMERA 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 276 × 215 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Nobel, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.413, inv. nr. 11812 
Foto: 139/3947 

A/174/001 

Briefpapier Constrema 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 275 × 214 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.426, inv. nr. 11815 
Foto: 139/3950 
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A/175/001 

Briefpapier La Belle Aurore 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 277 × 216 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.428, inv. nr. 11817 
Foto: 139/3952 

A/176/001 

Briefpapier Daniel Lippens 
–na 1934– 
Plano (enkelzijdig): 297 × 210 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.429, inv. nr. 11818 
Foto: 139/3953 

A/177/001 

Reclameblad H. Vandeven 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 193 × 253 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: Nobel 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.434, inv. nr. 11823 
Foto: 139/3958 

A/178/001 

Briefpapier Société Linotype Belge 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 293 × 214 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde didone 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.435, inv. nr. 11824 
Foto: 139/3959 

A/179/001 

Briefpapier A.C.B.I. 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 147 × 209 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.437, inv. nr. 11826 
Foto: 139/3961 

A/180/001 

Briefpapier Jeanne-Alice MULLER 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 216 × 186 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.443, inv. nr. 11832 
Foto: 139/3966 

A/180/002 

Reclamekaart Couture Jeanne-Alice Muller 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 80 × 110 
Uitsluitend typogra�e 

Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.448, inv. nr. 11837 
Foto: 139/3970 

A/181/001 

Reclamekaart Couture Alice Noël 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 83 × 120 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.444, inv. nr. 11833 
A/182/001 

Reclamekaart Eve 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 69 × 90 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.445, inv. nr. 11834 
Foto: 139/3967 

A/183/001 

Reclamekaart Atelier de Reliure Adrien 
Austraet 
–na 1934– relatieve datering op basis van lettertype 
Egmont (1934) 
Plano (enkelzijdig): 87 × 120 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.446, inv. nr. 11835 
Foto: 139/3968 

A/183/002 

Reclamekaart Adrien Austraet Relieur 
Décorateur 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 72 × 100 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Egmont 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.449, inv. nr. 11838 
Foto: 139/3971 

A/184/001 

Reclamekaart Camille Paridaens 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 84 × 129 
Uitsluitend typogra�e 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: Atlas, Ariston 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.447, inv. nr. 11836 
Foto: 139/3969 

A/185/001 

[Kunst en Nijverheid] 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 215 × 157 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Frans, Nederlands 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.591, inv. nr. 11981 
Foto: 140/4087 
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A/186/001 

Knipsel [De Standaard sigaar is de beste] 
–1919– datering in Legaat Léonard (door Edward 
Léonard) 
Plano (recto verso): 96 × 68 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.769, inv. nr. 12158 
Foto: 142/4233 

A/186/002 

Proefdruk advertentie Flandria 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 91 × 62 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.794, inv. nr. 12184 
Foto: 142/4255 

A/187/001 

Proefdruk logo uitgeverij Het Gulden Vlies 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 65 × 61 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.671, inv. nr. 12060 
Foto: 141/4154 

A/187/002 

Proefdruk logo uitgeverij Het Gulden Vlies 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 34 × 29 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.672, inv. nr. 12061 
Foto: 141/4154 

A/187/003 

Proefdruk logo uitgeverij Het Gulden Vlies 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 60 × 43 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/673, inv. nr. 12062 
Foto: 141/4154 

A/188/001 

[Op dezen nacht volgt geen dageraad] 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 140 × 90 
Boekdruk: tweekleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: niet geïdenti�ceerde lineare 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.765, inv. nr. 12154 
Foto: 142/4229 

A/189/001 

Proefdruk advertentie A.I.D.E. 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 108 × 88 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 

Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.768, inv. nr. 12157 
Foto: 142/4232 

A/190/001 

Knipsel advertentie [Pianos Van Marcke] 
–ongedateerd– 
Plano (recto verso): 183 × 119 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.813, inv. nr. 12203 
Foto: 142/4272 

A/191/001 

Proefdruk advertentie Pathé 
–ongedateerd– 
Signatuur / adres: [Max H] 
Plano (enkelzijdig): 100 × 98 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde humane 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.800, inv. nr. 12190 
Foto: 142/4260 

A/191/002 

Proefdruk advertentie Pathé 
–ongedateerd– 
Signatuur / adres: [Max H] 
Plano (enkelzijdig): 98 × 98 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde humane 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.801, inv. nr. 12191 
Foto: 142/4262 

A/191/003 

Proefdruk advertentie Pathé 
–ongedateerd– 
Signatuur / adres: [Max H] 
Plano (enkelzijdig): 98 × 98 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde humane 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.802, inv. nr. 12192 
Foto: 142/4263 

A/191/004 

Proefdruk advertentie Pathé 
–ongedateerd– 
Signatuur / adres: [Max H] 
Plano (enkelzijdig): 98 × 98 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde humane 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.803, inv. nr. 12193 
Foto: 142/4264 

A/191/005 

Proefdruk advertentie Pathé 
–ongedateerd– 
Signatuur / adres: [Max H] 
Plano (enkelzijdig): 98 × 100 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde humane 
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Antwerpen, SPK, LL/G/I.805, inv. nr. 12195 
Foto: 142/4266 

A/191/006 

Proefdruk advertentie Pathé 
–ongedateerd– 
Signatuur / adres: [Max H] 
Plano (enkelzijdig): 100 × 98 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde humane 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.806, inv. nr. 12196 
Foto: 142/4267 

A/192/001 

Knipsel advertentie Confections 
Scherpenseel [A la coupe gracieuse] 
–voor 1926– relatieve datering op basis van 
signatuur en adres Jos Léonard 
Signatuur / adres: [STUDIO NOVIO BRUGES] 
Plano (recto verso): 92 × 117 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.807, inv. nr. 12197 
Foto: 142/4268 

A/193/001 

Knipsel advertentie Kunsthandel E.&A. Van 
Loocke 
–voor 1926– relatieve datering op basis van 
signatuur en adres Jos Léonard 
Signatuur / adres: [NOVIO BRUGGE] 
Plano (recto verso): 185 × 117 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands, Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.816, inv. nr. 12206 
Foto: 142/4275 

A/194/001 

Knipsel vertentie Teinturerie Koentges 
–voor 1926– relatieve datering op basis van 
signatuur en adres Jos Léonard 
Signatuur / adres: [NOVIO BRUGES] 
Plano (recto verso): 182 × 119 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.817, inv. nr. 12207 
Foto: 142/4276 

A/195/001 

Proefdruk advertentie A.D’Hollander-Van 
Poucke 
–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 75 × 125 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.818, inv. nr. 12208 
Foto: 142/4277 

A/196/001 

Proefdruk advertentie L’étoile Bruges 

–ongedateerd– 
Plano (enkelzijdig): 74 × 72 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.820, inv. nr. 12210 
Foto: 142/4280 

A/196/002 

Knipsel advertentie L’étoile Bruges 
–voor 1926– relatieve datering op basis van 
signatuur en adres Jos Léonard 
Signatuur / adres: [NOVIO BRUGES] 
Plano (recto verso): 182 × 119 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: niet geïdenti�ceerde humane en niet 
geïdenti�ceerde lineare; getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.815, inv. nr. 12205 
Foto: 142/4274 

A/197/001 

Knipsel advertentie Edw. Cools & Zn. 
–voor 1921– relatieve datering op basis van 
signatuur, adres opdrachtgever en biogra�e Jos 
Léonard 
Signatuur / adres: [JL] 
Plano: 134 × 94 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: eenkleurendruk 
Tekst: Nederlands 
Letter: geschreven letters 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.823, inv. nr. 12213 
Foto: 142/4285 

A/198/001 

Reclamefolder René Leduc [pourquoi n’êtes 
vous pas encore venus?] 
–ongedateerd– 
Signatuur / adres: [Publicité Max H] 
Folder (recto verso): 100 × 146;  
dichtgevouwen: 100 × 73 
Zonder typogra�e 
Boekdruk: driekleurendruk 
Tekst: Frans 
Letter: getekende kapitalen 
Antwerpen, SPK, LL/G/I.842, inv. nr. 12232 
Foto: 143/4304 
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B/1917/Baeke 
Lode Baekelmans: Vacantiekrabbels, 1917. 
Antwerpen / Amsterdam: De Sikkel / Em. Querido. 
64 + [4] p., 161 × 129.  
100 exemplaren op Thalia papier. 
Letter omslag: getekende kapitalen; broodletter: Cheltenham. 
Rol van Jos Léonard: omslagillustratie [Omslagteekening van Jos Léonard].  
Signatuur: op omslag (J. L. ) 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven) 
 
B/1918/DeBoc 
Eugeen De Bock: Jeugd in de Stad, 1918. 
[Fonteine-uitgaven, 6] 
Gent: Fonteine. 
168 + [4] p., 184 × 119.  
Letter omslag: geschreven letters 
Rol van Jos Léonard: ontwerp stofwikkel [De omslagteekening werd gemaakt door Jos Léonard]. 
(collectie Letterenhuis) 
 
B/1918/Verem-a 
Renaat Veremans (comp.): Jagerslied (partituur), 1918. 
Antwerpen: De Vlaamsche Muziekhandel / John Bode-Vinck. 
7 p., 320 × 245.  
Letter omslag: getekende kapitalen 
Opdracht: Voor E. Borgers. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp 
Signatuur: op omslag (J. L.) 
Tent.:Jean F. Buyck, Eric Pil en Greta Van Broeckhoven, Jos Leonard (1892–1957), de moderne jaren, 
tent. cat., ICC / KMSK, Antwerpen: 1991, cat. nr. 145. 
(collectie Rob Aardse, Warmond) 
 
B/1918/Verem-b 
Renaat Veremans (comp.): Vlaanderen (partituur), 1918. 
Antwerpen: De Vlaamsche Muziekhandel / John Bode-Vinck. 
[4] p., 320 × 245.  
Letter omslag: getekende kapitalen 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp 
(collectie Rob Aardse, Warmond) 
 
B/1919/Meybo 
Willem Meyboom (Floris Couteele): Laatslaapstertje, 1919. 
Brussel: De Standaard. 
24 p., 230 × 148.  
10 genummerde exemplaren op Hollands papier Van Gelder Zonen (naast de gewone uitgave). 
Letter omslag: getekende kapitalen; broodletter: Cohin. 
Drukkerij: J. E. Buschmann, Antwerpen. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, ontwerp titelpagina [Jos Léonard teekende omslag en titelprent]. 
Signatuur: op titelpagina (J. L. ) 
Lit.:D. B., recensie ‘W. Meyboom, Laatslaapstertje’, in: Ruimte, 1(1920), nr. 3, p. 48. 
(collectie Maurits Lecluyse, Bellegem) 
 
B/1919/Verbr 
Paul Verbruggen: Verzen, 1919. 
Antwerpen / Amsterdam: De Sikkel / Em. Querido. 
33 + [7] p., 212 × 178.  
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500 genummerde exemplaren. 
Letter omslag: geschreven letters; broodletter: Cheltenham. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, illustraties [Tekeningen van Jos Léonard]. 
Signatuur: op illustraties (J. L. ) 
Tent.:Jean F. Buyck, Eric Pil en Greta Van Broeckhoven, Jos Leonard (1892–1957), de moderne jaren, 
tent. cat., ICC / KMSK, Antwerpen: 1991, cat. nr. 129. 
(collectie van de auteur) 
 
B/1920/Claes 
Ernest Claes: De Witte, 1920. 
[Vlaamsche Bibliotheek, 5] 
Amsterdam: Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur. 
112 p., 184 × 118.  
Letter omslag: Cheltenham, getekende kapitalen; broodletter: Cheltenham. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, illustraties [Met 12 pentekeningen van Jos Léonard]. 
Signatuur: op omslag (J. L. )  
Tent.:Richard Bayens, Elly Cockx-Indestege, Hilda Van Assche, Vlaamse biblio�ele uitgaven (1830–1980). 
Nederlandse letterkunde in België, tent. cat., VEV-Komitee, Brussel, 1980, cat. nr. 39; Jean F. Buyck, Eric 
Pil en Greta Van Broeckhoven, Jos Leonard (1892–1957), de moderne jaren, tent. cat., ICC / KMSK, 
Antwerpen: 1991, cat. nr. 126. 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven) 
 
B/1920/Gijse 
Marnix Gijsen (Jan Albert Goris): Lof-litanie van den Heiligen Franciscus van Assisië, 1920. 
[tweede druk] 
Antwerpen / Amsterdam: De Sikkel / Em. Querido. 
23 + [9] p., 213 × 135.  
220 genummerde exemplaren. 
Broodletter: Haiduk antiqua. 
Rol van Jos Léonard: omslagillustratie, illustraties binnenwerk [Geïllustreerd door Jos Léonard]. 
Signatuur: op titelblad en illustraties (J. L. ) 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio Novio in het museum Plantin-Moretus te Antwerpen, 
tent. cat., Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 12. 
(collectie Maurits Lecluyse, Bellegem) 
 
B/1920/Moens 
Wies Moens: Celbrieven, 1920. 
[eerste uitgave] 
Antwerpen / Santpoort: De Sikkel / C. A. Mees. 
xx + 125 + [7] p., 174 × 120.  
Letter omslag: getekende kapitalen 
Drukkerij: Sinte-Katharina drukkerij, Brugge. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp 
Signatuur: op omslag (J. L. ) 
(collectie Joris Verdoodt, Sint-Amandsberg) 
 
B/1920/Morti 
Robert V. Mortier: Grafrijmpjes voor onze gesneuvelde jongens, 1920. 
[tweede uitgave] 
Brussel: De Standaard. 
84 + [8] p., 194 × 153.  
Letter omslag: getekende kapitalen 
Drukkerij:J. E. Buschmann, Antwerpen. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, titelpagina, illustraties [Met versieringen van Jos Léonard]. 
Andere betrokkene: Buschmann (typogra�sche verzorging). 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven) 
 
B/1923/Corr 
Ellen Cor: Van het Tere Begijntje, 1923. 
Antwerpen: Nederlandsche Boekhandel. 
48 p., 215 × 150.  
Letter omslag: getekende kapitalen; broodletter: Cheltenham. 
Rol van Jos Léonard: ontwerp stofwikkel 
Signatuur: op omslag (J. L. ) 
(collectie Rob Aardse, Warmond) 
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B/1924/Verbr 
Paul Verbruggen: De Voorhof, 1924. 
[eerste uitgave] 
Brasschaat: De Spar. 
37 + [11] p., 215 × 168.  
2 genummerde exemplaren op Japans papier; 20 genummerde exemplaren op Van Gelder Zonen en 250 
genummerde exemplaren op Engels Featherweight. 
Letter omslag: getekende kapitalen; broodletter: Jenson. 
Rol van Jos Léonard: omslagillustratie, illustraties binnenwerk [Tekeningen van Jos Léonard]. 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio Novio in het museum Plantin-Moretus te Antwerpen, 
tent. cat., Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 14. 
Lit.: Marnix Gijsen, ‘Paul Verbruggen, De Voorhof, teekeningen van Jos Léonard’, in: Pogen, 2 (1924), 
nr. 7, p. 267-268. 
(collectie van de auteur) 
 
B/1925/Diric 
Jos L. Dirick: Franciana, Opinions, anecdotes, pensées de Monsieur Anatole France, 1925. 
Mechelen: Willy Godenne. 
85 p., 205 × 135.  
Broodletter: Elzévir Flinsch. 
Drukkerij: Willy Godenne. 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio Novio in het museum Plantin-Moretus te Antwerpen, 
tent. cat., Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 2. 
Lit.: Maurits Sabbe, ‘De hedendaagsche Vlaamsche typogra�e’, in: Jan Poortenaar (ed.), Boekkunst en 
gra�ek, De Sikkel, Antwerpen, 1935, p. 196. 
 
B/1926/Laene 
kan. Dr. Joseph Laenen: Geschiedenis van Mechelen tot op het einde der Middeleeuwen, 1926. 
[Vlaamsch historisch boekenfonds, 4] 
Mechelen: Willy Godenne. 
385 + [13] p., 236 × 195.  
Broodletter: Plantin. 
Drukkerij: Willy Godenne. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp [Jos Léonard te Brugge teekende den omslag]. 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio Novio in het museum Plantin-Moretus te Antwerpen, 
tent. cat., Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 1. 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven) 
 
B/1926/Laure 
Jules Laurens: Essais choisis, 1926. 
Mechelen: Willy Godenne. 
93 p., 200 × 124.  
Broodletter: Cochin. 
Drukkerij: Willy Godenne. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio Novio in het museum Plantin-Moretus te Antwerpen, 
tent. cat., Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 3. 
Lit.: Maurits Sabbe, ‘De hedendaagsche Vlaamsche typogra�e’, in: Jan Poortenaar (ed.), Boekkunst en 
gra�ek, De Sikkel, Antwerpen, 1935, p. 196. 
(Proefdruk bewaard in Antwerpen, Prentenkabinet, LL/G/I.753) 
 
B/1926/Streu 
Stijn Streuvels: Werkmenschen, 1926. 
[eerste druk] 
Brugge: Excelsior. 
218 p., 233 × 160.  
25 exemplaren op Hollands papier Van Gelder Zonen. 
Letter omslag: getekende kapitalen; broodletter: Jenson (Lettergieterij Amsterdam). 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp [Bandteekening van Jos Léonard]. 
Signatuur: op omslag (J. L. ) 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven) 
 
B/1926/Verhe 
Prosper Verheyden: Beiaarden in Frankrijk, 1926. 
Antwerpen: De Sikkel. 
240 + [12] p., 245 × 194.  
Letter omslag: Plantin; broodletter: Plantin. 
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Drukkerij: Willy Godenne. 
Clichéproducent: Gra�sche werkhuizen Walter van der Ven (Antwerpen). 
Rol van Jos Léonard: omslagillustratie [Omslagteekening van Jos Léonard, te Brugge]. 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio Novio in het museum Plantin-Moretus te Antwerpen, 
tent. cat., Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 5. 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven) 
 
B/1927/Laene 
kan. Dr. Joseph Laenen: Bij de nonnekens van Muizen. Een onbescheidenheid, 1927. 
Brussel: Studio Novio. 
29 + [3] p., 165 × 169.  
360 genummerde exemplaren. 
Letter omslag: Plantin; broodletter: Plantin. 
Drukkerij: Willy Godenne. 
Rol van Jos Léonard: omslagillustratie, illustraties binnenwerk [Drukkerij Godenne in samenwerking met 
Studio Novio]. 
Tent.: Catalogus der tentoonstelling van Studio Novio in het museum Plantin-Moretus te Antwerpen, 
tent. cat., Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 1928 (B/1928/Goden), cat. nr. 7; Richard Bayens, Elly 
Cockx-Indestege, Hilda Van Assche, Vlaamse biblio�ele uitgaven (1830–1980). Nederlandse letterkunde 
in België, tent. cat., VEV-Komitee, Brussel, 1980, cat. nr. 52. 
(collectie van de auteur) 
 
B/1928/Goden 
Willy Godenne en Jos Léonard: Catalogus der tentoonstelling van Studio Novio in het museum Plantin-
Moretus te Antwerpen, 1928. 
Antwerpen / Brussel / Mechelen: Museum Plantin-Moretus / Studio Novio. 
23 + [5] p., 193 × 144.  
100 genummerde exemplaren. 
Broodletter: Plantin. 
Drukkerij: Willy Godenne. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, titelpagina, typogra�sche vormgeving 
(collectie van de auteur) 
 
B/1928/Léona 
Edward Léonard: Bouwen in het Dorp en op het Land, 1928. 
Antwerpen: De Sikkel. 
96 + [3] p., 279 × 220.  
Letter omslag: Plantin; broodletter: Plantin. 
Drukkerij: J. E. Goossens / Wellens en Godenne. 
Clichéproducent: Etablissements Jean Malvaux (Brussel); Gra�sche Werkhuizen Walter Van der Ven 
(Antwerpen). 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, illustraties binnenwerk [Omslag en beginletters werden ontworpen 
door Jos Léonard]. 
(collectie van de auteur) 
 
B/1928/Nahon-a 
Alice Nahon: Schaduw. Gedichten, 1928. 
[eerste uitgave] 
Antwerpen / Leiden: Nederlandse Boekhandel / A. W. Sijthoff. 
44 + [4] p., 264 × 200.  
500 exemplaren (250 exemplaren voor Vlaanderen en 250 exemplaren voor Nederland) 
Letter omslag: Nicolas Cochin; broodletter: Nicolas Cochin. 
Drukkerij: Willy Godenne. 
Rol van Jos Léonard: omslagillustratie 
Tent.: Het Schoone Vlaamsche Boek, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 1930; Richard Bayens, Elly 
Cockx-Indestege, Hilda Van Assche, Vlaamse biblio�ele uitgaven (1830–1980). Nederlandse letterkunde 
in België, tent. Cat., VEV-Komitee, Brussel 1980, cat. nr. 57. 
Lit.: Louis Lebeer, ‘verslag van de prijsuitreiking van de “Best gedrukte boeken” in Vlaanderen (van 1925 
tot 1930)’ in: De Boekenkast, 2 (1931), nr. 4, p. 2. 
(collectie centrale bibltioheek Kuleuven) 
 
B/1928/Nahon-b 
Alice Nahon: Schaduw. Gedichten, 1928. 
[tweede uitgave] 
Antwerpen / Leiden: Nederlandse Boekhandel / A. W. Sijthoff. 
44 + [4] p., 210 × 158.  
Letter omslag: Nicolas Cochin; broodletter: Nicolas Cochin. 
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Drukkerij: Willy Godenne. 
Rol van Jos Léonard: omslagillustratie 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven) 
 
B/1928/Nahon-c 
Alice Nahon: Op Zachte Vooizekens, 1928. 
[negende uitgave] 
Antwerpen / Leiden: Nederlandse Boekhandel / A. W. Sijthoff. 
53 + [11] p. foto in frontispice, 210 × 158.  
Letter omslag: Cheltenham; broodletter: Cheltenham. 
Rol van Jos Léonard: omslagillustratie 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven) 
 
B/1928/Nahon-d 
Alice Nahon: Vondelingskens, 1928. 
[elfde uitgave] 
Antwerpen / Leiden: Nederlandse Boekhandel / A. W. Sijthoff. 
52 + [4] p., 213 × 157.  
Letter omslag: Cheltenham; broodletter: Cheltenham. 
Rol van Jos Léonard: omslagillustratie 
(collectie Tabularium Kuleuven) 
 
B/1929/Reype 
Theophilus (Léonce Reypens): Christusuren, 1929. 
Brussel: Boekhandel Gudrun. 
drie vols., I: 68 + [12] p.; II: 76 + [12] p.; II: 70 + [10] p., 184 × 125.  
3100 exemplaren (waarvan 100 genummerd). 
Letter omslag: getekende kapitalen; broodletter: Plantin. 
Drukkerij: Studio Novio (Willy Godenne). 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, sierinitialen, typogra�sche vormgeving [Verzorging en druk van 
Studio Novio (J. Léonard en W. Godenne) Brussel]. 
Tent.: Het Schoone Vlaamsche Boek, Museum Plantin-Moretus, Antwerpen, 1930; Jean F. Buyck, Eric Pil 
en Greta Van Broeckhoven, Jos Leonard (1892–1957), de moderne jaren, tent. cat., ICC / KMSK, 
Antwerpen: 1991, cat. nrs. 130-132. 
Lit.: Louis Lebeer, ‘verslag van de prijsuitreiking van de “Best gedrukte boeken” in Vlaanderen (van 1925 
tot 1930)’ in: De Boekenkast, 2 (1931), nr. 4, p. 8. 
(collectie van de auteur) 
 
B/1930/Goris-a 
Jan Albert Goris: Antwerpen. Een statistiek handboekje over de jaren 1918–1928, 1930. 
Antwerpen: De Sikkel. 
43 + [5] p., 248 × 119.  
Letter omslag: getekende kapitalen; broodletter: Futura. 
Drukkerij: H. Wellens, W. Godenne en Co. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, illustraties, typogra�sche vormgeving [De verzorging van dit boekje 
geschiedde door ‘Studio Novio’. Teekeningen van Jos. Léonard]. 
(collectie van de auteur) 
 
B/1930/Goris-b 
Jan Albert Goris: Antwerp. A statistical booklet covering the years 1918–192, 1930. 
Antwerpen: De Sikkel. 
51 + [1] p., 240 × 110.  
Letter omslag: getekende kapitalen; broodletter: Vogue. 
Drukkerij: H. Wellens, W. Godenne en Co.. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, illustraties, typogra�sche vormgeving [Typographical arrangement 
by Studio Novio. Drawings by Jos Léonard]. 
(Namen, BUMP, fonds Godenne, doos 85) 
 
B/1930/Goris-c 
Jan Albert Goris: Antwerpen. Ein Statistisches Handbüchlein 1918–1928, 1930. 
Antwerpen: De Sikkel. 
51 + [1] p., 240 × 110.  
Drukkerij: H. Wellens, W. Godenne en Co.. 
Clichéproducent: Etablissements Jean Malvaux (Brussel); Gra�sche Werkhuizen Walter Van der Ven, 
(Antwerpen). 
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Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, illustraties, typogra�sche vormgeving [Die Ausstattung  
dieser Broschüre erfolgte durch Studio Novio. Die Zeichnungen sind von Jos Léonard]. 
(geen exemplaar gevonden) 
 
B/1930/Goris-d 
Jan Albert Goris: Anvers. 1918–1928. Quelques statistiques commentées, 1930. 
Antwerpen: De Sikkel. 
43 + [5] p., 250 × 115.  
Drukkerij: H. Wellens, W. Godenne en Co.. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, illustraties, typogra�sche vormgeving [Arrangement typographique 
par Studio Novio. Dessins de Jos Léonard]. 
(proefdrukken bewaard in Antwerpen, Prentenkabinet, van LL/G/I.506 tot LL/G/I.518) 
 
B/1932/Bakst 
Gerard Baksteen: Tien houtsneden naar De berechtinge van Guido Gezelle, Met inleiding door 
 L. Lebeer, 1932. 
Brussel: Studio Novio. 
26 + [6] p., 300 × 420.  
Rol van Jos Léonard: typogra�sche vormgeving [Typogra�sche verzorging]. 
Andere betrokkene: Gerard Baksteen (tien houtsneden). 
Tent.: Richard Bayens, Elly Cockx-Indestege, Hilda Van Assche, Vlaamse biblio�ele uitgaven  
(1830–1980). Nederlandse letterkunde in België, tent. Cat., VEV-Komitee, Brussel, 1980, cat. nr. 74. 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven) 
 
B/1932/Tazel 
C. Tazelaar en Alice Nahon: Alice Nahon en haar gedichten. Keur uit haar werk, 1932. 
Antwerpen / Leiden: Nederlandse Boekhandel / A. W. Sijthoff. 
42 + [4] p. foto in frontispice, 216 × 160.  
Letter omslag: Plantin; broodletter: Plantin. 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven) 
 
B/1932/Verbr 
Paul Verbruggen en Jane Molloy (vert.): Le Portique, 1932. 
[tweede uitgave] 
Antwerpen: De Sikkel. 
24 [14] p., 255 × 198.  
26 geletterde exemplaren op Japanse vellum en 200 genummerde exemplaren op Plain Edge van  
Spalding & Hodge. 
Letter omslag: Nobel; broodletter: Nobel. 
Drukkerij: H. Wellens, W. Godenne en Co.. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, illustraties, typogra�sche vormgeving [dessins (1924) et mise en 
page de Jos Léonard]. 
Tent.: Jean F. Buyck, Eric Pil en Greta Van Broeckhoven, Jos Leonard (1892–1957), de moderne jaren, 
tent. cat., ICC / KMSK, Antwerpen, 1991, cat. nr. 133. 
(collectie van de auteur) 
 
B/1934/VandeV 
Alice Nahon, Urbain Van de Voorde, Frans Smits, Luc Indestege, Gerard Walschap, Lode Zielens en 
Marnix Gijsen: Alice Nahon herdacht, 1934. 
Antwerpen / Leiden: Nederlandse Boekhandel / A. W. Sijthoff. 
94 + [2] p. foto in frontispice, 267 × 200.  
Letter omslag: Nicolas Cochin; broodletter: Nicolas Cochin. 
Drukkerij: H. Wellens, W. Godenne en Co.. 
Clichéproducent: Electrotypie (Brussel). 
Rol van Jos Léonard: omslagillustratie [De omslagteekening is eene bijdrage van Jos Léoanrd]. 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven) 
 
B/1935/Schef 
Karl Scheffler en Edward Léonard (vert.): De geest der gotiek, 1935. 
[Wereldbibliotheek, 633] 
Antwerpen: Die Poorte. 
149 + 16 p., 195 × 125.  
Letter omslag: Hollandse Mediaeval; broodletter: Hollandse Mediaeval. 
Drukkerij: P. Lombaerts. 
Clichéproducent: Helio S. A. R. (Brussel). 
Gesigneerd door Edward Léonard (1935) met handgeschreven opdracht aan Jozef Muls. 
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Rol van Jos Léonard: illustraties [verlucht met vignetten van Jos Leonard]. 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven) 
 
B/1935/VanIs 
Philippe Van Isacker: Périple, Discours prononcés par le Ministre des Af�ares Economiques, Monsieur 
Philippe Van Isacker, à l’occasion de l’Inauguration de l’Exposition et des Pavillons Etrangers à 
l’Exposition Internationale de Bruxelles 1935, 1935. 
Brussel 
263 × 193.  
Broodletter: Atlas. 
Drukkerij: A. Hellinckx. 
Rol van Jos Léonard: typogra�sche vormgeving 
Lit.: J. E. Peeters (Br. Zephirijn), ‘Geest en Stijl van Jos Léonard. Gra�eker en typograaf. 
Rijhkshoofdinspecteur bij het Technisch Onderwijs’, in: Gra�ek, 1958, nr. 49, z.p. 
(Proefdrukken bewaard in Antwerpen, Prentenkabinet, van LL/G/I.462 tot LL/G/I. 457) 
 
B/1936/Nahon 
Alice Nahon en Renaat Korten: Maart-April, Jeugdgedichten en nagelaten verzen verzameld en van 
biogra�sche bijzonderheden voorzien, 1936. 
[tweede druk] 
Antwerpen / Leiden: Nederlandse Boekhandel / A. W. Sijthoff. 
64 + [2] p., 215 × 158.  
Letter omslag: Gill Sans 
Rol van Jos Léonard: omslagillustratie 
(collectie van de auteur) 
 
B/1937/Goris-a 
Jan-Albert Goris, Henry Van De Velde, Roger Avermaete, Georges Marlier, Jozef Muls, G.-M. Baltus, C. 
Bernard, L. Camu, E. De Bruyn, R. Gruslin, E. Mat, L. Pierard, M. Rau, en P. Vlaemminck: Industries et 
Metiers d’Art. Kunstambachten en nijverheid in België, 1937. 
Brussel: Wellens en Godenne. 
[445] p., 276 × 201.  
Broodletter: Egmont.  
Drukkerij: J. E. Goossens, H. Wellens, W. Godenne en Co. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, stofwikkel, titelpagina, typogra�sche vormgeving [De maquette en 
bladschikking zijn van Jos Léonard]. 
(Namen, BUMP, fonds Godenne, doos 122) 
 
B/1937/Goris-b 
Albert Dürer, Jan Albert Goris en Georges Marlier (vertaling en commentaar): Journal de voyage dans les 
Pays-bas, Traduit et commenté par J. A. Goris, docteur en sciences historiques, professeur à l’Académie 
des Beaux Arts d’Anvers et Georges Marlier, maître en histoire de l’art et archéologie, 1937. 
Brussel: Édition de la connaissance. 
xliv + 56 p., 260 × 190.  
100 exemplaren op Simili Japon en 400 exemplaren op Alfa. 
Letter omslag: Egmont; broodletter: Egmont. 
Drukkerij: Willy Godenne. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, typogra�sche vormgeving [Maquette de Jos Léonard]. 
Tent.: Industries et Métiers d’Art en Belgique, Kunstambachten en Nijverheid in België, Wellens en 
Godenne, Brussel, 1937 (B/1937/Goris-a). 
Lit.: J. E. Peeters (Br. Zephirijn), ‘Geest en Stijl van Jos Léonard. Gra�eker en typograaf. 
Rijhkshoofdinspecteur bij het Technisch Onderwijs’, in: Gra�ek, 1958, nr. 49, z.p. 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven; proefdrukken bewaard in Antwerpen, Prentenkabinet, van 
LL/G/I.488 tot LL/G/I. 491) 
 
B/1939/Goris 
Jan Albert Goris en Georges Marlier: Hans Memling te Brugge, 1939. 
Brugge: Wiek op 
82 + [2] p., 267 × 226.  
Letter omslag: Libra; broodletter: Libra, Egmont. 
Drukkerij: Walleyn (Brugge). 
Rol van Jos Léonard: typogra�sche vormgeving [Gezet uit de Egmont letter van S. H. de Roos, naar een 
ontwerp van Jos Léonard]. 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven; proefdrukken bewaard in Antwerpen, Prentenkabinet, van 
LL/G/I.469 tot LL/G/I. 474) 
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B/1939/Grevi 
Jacques Grevin: La première, et la seconde partie des dialogues françois, pour les jeunes enfants. Het 
eerste ende tweede deel van de françoische t’samensprekinghen, overgheset in de nederduytsche 
spraecke, Ed. en souvenir du 350e anniversaire de la mort de Christophle Plantin, 1939. 
[herdruk: Plantin, Antwerpen, 1567] 
Brussel: Etablissements Plantin. 
33 + [62] p., 250 × 150.  
Letter omslag: Libra; broodletter: Libra. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, typogra�sche vormgeving. 
Tent.: Jan Albert Goris, Franklin F. Hopper, Paul-Henri Spaak, e.a. (eds.), The Belgian book. An exhibition 
of Belgian printing from the �fteenth century to the present day, tent. cat., Belgian government 
information center / Public Library, New York, 1946, cat. nr. 110. 
(collectieTabularium Kuleuven) 
 
B/1941/DeMan 
Hendrik De Man: Herinneringen van Hendrik De Man, 1941. 
[eerste uitgave] 
Antwerpen: De Sikkel. 
267 p., 250 × 182. 
Broodletter: Cheltenham. 
Rol van Jos Léonard: fotomontages 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven; proefdrukken bewaard in Antwerpen, Prentenkabinet,  
legaat Léonard) 
 
B/1941/Pelem 
Bert Peleman: Gestalten uit den vuurdoop. Oorlogsverzen, 1941. 
Brugge: Wiek Op. 
44 + [4] p., 270 × 202.  
Letter omslag: Egmont; broodletter: Egmont. 
Drukkerij: Walleyn (Brugge). 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven) 
 
B/1942/Albe 
Albe (Renaat Joostens): Mijn Weerbeeld, 1942. 
Brussel: Privé uitgave. 
50 + [6] p., 254 × 180.  
300 genummerde exemplaren, 26 geletterde exemplaren. 
Letter omslag: Libra; broodletter: Libra. 
Drukkerij: A. Hellinckx. 
Rol van Jos Léonard: gra�sch ontwerp [Onder de artistieke leiding van Jos Léonard]. 
(collectie Maurits Lecluyse, Bellegem) 
 
B/1942/Patri 
Ludo Patris: Tobis �lms, 1942. 
Brussel: Tobis. 
[58] p., 311 × 234.  
Broodletter: Egmont. 
Rol van Jos Léonard: typogra�sche vormgeving 
(Namen, BUMP, fonds Godenne, doos 49/B3) 
 
B/1943/Moens 
Wies Moens: De spitsboog, 1943. 
Brugge: Wiek Op. 
132 + [12] p., 212 × 155.  
Letter omslag: Libra; broodletter: Egmont. 
Drukkerij: Walleyn. 
Rol van Jos Léonard: omslagillustratie, titelpagina 
(collectie Maurits Lecluyse, Bellegem) 
 
B/1943/Versc 
Cyriel Verschaeve: De grootheid van onze cultuur, Rede uitgesproken op de eerste Nationale 
cultuurdagen voor Vlaanderen te Mechelen, 13 juni 1943, 1943. 
Brugge: Zeemeeuw. 
30 + [2] p., 268 × 182.  
40 genummerde exemplaren op geschept Hollandsch Van Gelder. 
Drukkerij: Walleyn. 
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Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, typogra�sche vormgeving 
(centrale bibliotheek Kuleuven) 
 
B/1944/Bourg 
Paul-Henri Bourguignon: En écoutant Toone jouer le Bossu, 1944. 
Brussel: R. Dupriez. 
70 p, 230 × 186.  
451 genummerde exemplaren op geschept Hollads papier Van Gelder Zonen. 
Broodletter: Elzévir. 
Drukkerij: Of�ce de Publicité. 
Rol van Jos Léonard: typogra�sche vormgeving 
Andere betrokkene: Edgard Tytgat (illustrator). 
Tent.:Luc Indestege en Franz Schauwers, De vijftig best verzorgde Belgische boeken (1940–1950), 
Gemengde technische commissie ter uitvoering van het Nederlands-Belgisch cultureel accoord, 1951, cat. 
nr. 6. 
 
B/1944/deBor 
Graaf Joseph de Borchgrave d’Altena: Het werk van onze Romaansche en Gotische Beeldenaars. Oeuvres 
de nos imagiers romans et gothiques, sculptures, ivoiriers, orfèvres, fondeurs: 1025 à 1550, 1944. 
[eerste druk] 
Antwerpen: Standaard. 
XCVI + 42 + [1] p., 374 × 280.  
Broodletter: Plantin. 
Drukkerij: Van Dieren. 
Clichéproducent: Adraensens en Swillens (Brussel). 
Rol van Jos Léonard: typogra�sche vormgeving [Naar een maket van Jos Léonard]. 
Tent.: Jan Albert Goris, Franklin F. Hopper, Paul-Henri Spaak, e.a. (eds.), The Belgian book. An exhibition 
of Belgian printing from the �fteenth century to the present day, tent. cat., Belgian government 
information center / Public Library, New York, 1946, cat. nr. 133. 
(collectie Tabularium Kuleuven) 
 
B/1944/Moens 
Wies Moens: Het spoor, 1944. 
Brugge: Wiek Op. 
27 + [1] p., 200 × 140.  
200 genummerde exemplaren op Featherweight. 
Broodletter: Erasmus. 
Rol van Jos Léonard: typogra�sche vormgeving 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven) 
 
B/1944/Streu-a 
Stijn Streuvels: De Vlaschaard, 1944. 
[zestiende uitgave, vijftiende druk] 
Tielt / Antwerpen: Lannoo. 
235 + [5] p., 385 × 285.  
Broodletter: Grotius. 
Drukkerij: Lannoo / Standaard Boekhandel. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, typogra�sche vormgeving 
Andere betrokkene: Albert Saverys (illustrator). 
Tent.: Luc Indestege en Franz Schauwers, De vijftig best verzorgde Belgische boeken (1940–1950), 
Gemengde technische commissie ter uitvoering van het Nederlands-Belgisch cultureel accoord, 1951, cat. 
nr. 40; Richard Bayens, Elly Cockx-Indestege, Hilda Van Assche, Vlaamse biblio�ele uitgaven (1830–
1980). Nederlandse letterkunde in België, tent. cat., VEV-Komitee, Brussel 1980, cat. nr. 103; Le livre 
belge au cours d’un  siècle d’histoire de l’édition depuis la convention franco-belge de 1852 (droit 
d’auteur) jusqu’ à 1947 (Exposition à Copenhague, Kunstindustri Museet, 17 au 27 octobre 1947), H. 
Wellens & W. Godenne, Brussel 1947, cat. nr. 329. 
(collectie Tabularium Kuleuven) 
 
B/1944/Streu-b 
Stijn Streuvels: Het Glorierijke Licht, 1944. 
[vijfde uitgave (1912)] 
Tielt / Antwerpen: Lannoo / Standaard Boekhandel. 
27 + [9] p., 249 × 178.  
100 exemplaren op geschept Hollands papier Van Gelder Zonen en 400 exemplaren op Munster Vellum. 
Letter omslag: Egmont; broodletter: Egmont. 
Drukkerij: Lannoo. 
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Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, typogra�sche vormgeving [Gedrukt volgens maquette van Jos 
Léonard]. 
Andere betrokkene: Gustaaf C. De Bruyne (illustrator). 
(collectie Maurits Lecluyse, Bellegem) 
 
B/1944/Streu-c 
Stijn Streuvels: St. Jan, 1944. 
[vijfde uitgave (1919)] 
Tielt / Antwerpen: Lannoo / Standaard Boekhandel. 
29 + [7] p., 249 × 178.  
101 exemplaren op geschept Hollands papier Van Gelder Zonen en 400 exemplaren op Munster Vellum. 
Letter omslag: Egmont; broodletter: Egmont. 
Drukkerij: Lannoo. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, typogra�sche vormgeving [Gedrukt volgens maquette van Jos 
Léonard]. 
Andere betrokkene: Gustaaf C. De Bruyne (illustrator). 
(collectie van de auteur) 
 
B/1944/Streu-d 
Stijn Streuvels: Boomen, 1944. 
[derde uitgave (1913)] 
Tielt / Antwerpen: Lannoo / Standaard Boekhandel. 
27 + [9] p., 249 × 178.  
102 exemplaren op geschept Hollands papier Van Gelder Zonen en 400 exemplaren op Munster Vellum. 
Letter omslag: Egmont; broodletter: Egmont. 
Drukkerij: Lannoo. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, typogra�sche vormgeving [Gedrukt volgens maquette van Jos 
Léonard]. 
Andere betrokkene: Gustaaf C. De Bruyne (illustrator). 
(collectie van de auteur) 
 
B/1944/VanDe 
Karel Van de Woestijne: Verhalen, 1944. 
Brussel: De Standaard Boekhandel. 
91 + [13] p., 273 × 195.  
300 exemplaren op geschept Hollands papier Van Gelder Zonen en 700 exemplaren op mat velijn. 
Letter omslag: Garamond; broodletter: Garamond. 
Drukkerij: Erasmus. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, typogra�sche vormgeving [De typogra�e werd verzorgd door  
Jos Léonard]. 
Andere betrokkene: P. Gorus (illustrator). 
(collectie van de auteur) 
 
B/1946/Streu 
Stijn Streuvels: De Oogst, 1946. 
[twaalfde druk] 
Tielt / Antwerpen: Lannoo / Standaard Boekhandel. 
84 + [4] p., 281 × 192.  
100 exemplaren op geschept Hollands papier Van Gelder Zonen en 400 exemplaren op licht getint  
velijn papier. 
Letter omslag: Cloister; broodletter: Cloister. 
Drukkerij: V. Van Dieren. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, typogra�sche vormgeving [Gedrukt volgens maquette van  
Jos Léonard]. 
(collectie Maurits Lecluyse, Bellegem) 
 
B/1947/Albe 
Albe (Renaat Joostens): Groenendaalsche clausuren, 1947. 
Brussel: Privé uitgave. 
44 + [4] p., 255 × 180.  
Letter omslag: Erasmus; broodletter: Erasmus. 
Drukkerij: A. Hellinckx. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, typogra�sche vormgeving [Onder de artistieke leiding van  
Jos Léonard]. 
(collectie Maurits Lecluyse, Bellegem) 



Catalogus B: Boeken en catalogi /  485 

 

B/1947/deBor 
Graaf Joseph de Borchgrave d’Altena: Le retable de saint Georges de Jan Borman, 1947. 
[eerste druk] 
Brussel: R. Dupriez. 
52 + [4] p., 385 × 285.  
Broodletter: Granjon. 
Drukkerij: Desmet-Verteneuil. 
Clichéproducent: Les ateliers Adrianssens et Swillens. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, typogra�sche vormgeving [d’Après la maquette de Jos Léonard]. 
Tent.: Luc Indestege en Franz Schauwers, De vijftig best verzorgde Belgische boeken (1940–1950), 
Gemengde technische commissie ter uitvoering van het Nederlands-Belgisch cultureel accoord, 1951, 
cat. nr. 4. 
(collectie Tabularium Kuleuven) 
 
B/1947/Dhane 
Elisabeth Dhanens: Wandtegeltjes : de geschiedenis van het Oud en het Nieuw Testament voorgesteld op 
de tegels van een achttiendeeuwschen haard, verklaard door teksten uit Spanoghes Aldernouwkeurigste 
verhandelinge, 1947. 
Brugge: Voorland. 
142 + [6] p., 249 × 182. 
Broodletter: Egmont. 
Drukkerij: Walleyn (Brussel). 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, typogra�sche vormgeving [naar het ontwerp van Jos Léonard]. 
Andere betrokkene: F. Sinaeve (fotograaf) 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven) 
 
B/1948/Lefev 
Placide-Fernand Lefèvre: La collégiale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles. Son histoire, son 
architecture, son mobilier, ses trésors, 1948. 
Brussel: Wellens en Godenne. 
[4] +207 + [11] p., 198 × 145.  
Broodletter: Egmont. 
Drukkerij: Wellens en Godenne. 
Clichéproducent: Vergouts & De Schutter. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, typogra�sche vormgeving [Maquette Jos Léonard]. 
Andere betrokkene: Willy Godenne (fotograaf). 
Tent.: Luc Indestege en Franz Schauwers, De vijftig best verzorgde Belgische boeken (1940–1950), 
Gemengde technische commissie ter uitvoering van het Nederlands-Belgisch cultureel accoord, 1951,  
cat. nr. 24. 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven) 
 
B/1948/Oly 
Pierre Oly: Calligraphie, 1948. 
Antwerpen: Nederlandse Boekhandel. Niet opgenomen bijlage van De Gulden Passer, 26 (1948). 
6 p., 250 × 160. 
Broodletter: Erasmus. 
Lit.: Catalogus van boeken uit de nalatenschap van Jan Van Krimpen, Universiteitsbibliotheek 
Amsterdam, Amsterdam, 1966, p. 16 (1009 D 29). 
(collectie Tabularium Kuleuven) 
 
B/1950/VanHo 
Jef Van Hoof: Een bundel studies en schetsen, verzameld naar aanleiding van zijn aanstaande  
vijf en zestigste verjaardag op 8 mei 1951 
Antwerpen: De Crans. 
190 + [2] p., 243 × 190.  
Letter omslag: Erasmus. 
Drukkerij: Van Tilborg en Kenens. 
(collectie centrale bibliotheek Kuleuven) 
 
B/1953/Albe 
Albe (Renaat Joostens): Scheppingsgedicht, 1953. 
Brussel: A. Hellinckx. 
59 + [18] p., 213 × 142.  
Letter omslag: De Roos; broodletter: De Roos. 
Drukkerij: A. Hellinckx. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, typogra�sche vormgeving 
(collectie van de auteur) 
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B/1954/Albe 
Albe (Renaat Joostens): Paradijsvogel, Verzen, 1954. 
[tweede uitgave, vierde druk (1931)] 
Kortrijk: Steenlandt. 
37 + [10] p., 147 × 162.  
300 exemplaren. 
Letter omslag: getekende kapitalen; broodletter: Egmont. 
Drukkerij: Willy Godenne. 
Rol van Jos Léonard: omslagontwerp, typogra�sche vormgeving [Uitgevoerd naar een maquette van 
 Jos Léonard]. 
(collectie Maurits Lecluyse, Bellegem) 
 
B/1955/DeBoc 
Eugeen De Bock en Jos Léonard: Tekeningen voor Music Hall van Paul van Ostaijen door Jos. Léonard 
met een brief van Eugène de Bock, 1955. 
Antwerpen: De Sikkel. 
10 + [24] p.,  
Broodletter: De Roos. 
Drukkerij: Willy Godenne. 
Rol van Jos Léonard: typogra�sche vormgeving [Jos Léonard leverde de maquette]. 
Tent.: Jean F. Buyck, Eric Pil en Greta Van Broeckhoven, Jos Leonard (1892–1957), de moderne jaren, 
tent. cat., ICC / KMSK, Antwerpen: 1991, cat. nr. 134. 
(collectie Maurits Lecluyse, Bellegem) 
 

 



 

Catalogus C 
 

Tijdschriften en reeksen 

C/DeCrans 
Muziekbladen De Crans 
De Crans, Antwerpen 
Redactie: Jef Van Hoof 
Bijdrage van Jos Léonard: omslagontwerp [1918]–[?] 
260 × 195 
Letter omslag: Plantin 
Foto: CDeCrans 
 
C/DeGoedendag 
De Goedendag, Orgaan van het Vlaamsch Nationalistisch Studentenverbond 
Antwerpen 
Redactie: Eugeen de Bock (1915); Herman Van Reeck (1918) 
Bijdrage van Jos Léonard: omslagontwerp: 26 [1920]–27 [1921] 
214 × 158 
Letter omslag: getekende kapitalen; broodletter: Cheltenham 
Foto: CDeGoedendag 
 
C/DieMusicke 
Die Musicke, Maandschrift gewijd aan de muziek tevens orgaan van de Vlaamsche Philharmonie 
Antwerpen 
Redactie: André M. Pols 
Bijdrage van Jos Léonard: omslagontwerp, typogra�sche vormgeving: 1 [1937]–[1938] 
240 × 160 
Broodletter: Egmont 
Foto: CDieMusicke 
 
C/HetVlaamscheLied 
Het Vlaamsche Lied  
De Standaard / Scijffardt’s, Brussel / Amsterdam  
Redactie: A. Wilford en Emiel Hullebroeck 
Bijdrage van Jos Léonard: omslagontwerp: [1919?]–[?] 
329 × 245 
Letter omslag: getekende kapitalen 
Lit.: Marnix Gijsen, De leerjaren van Jan Albert Goris, Manteau, Brussel 1975, p. 40. 
Foto: CHetVlaamscheLied 
 
C/KoninklijkeBeiaardschool 
Beiaardschool te Mechelen. Jaarverslag en mededeelingen 
Willy Godenne, Mechelen 
Redactie: Jef Denyn 
Bijdrage van Jos Léonard: omslagontwerp: [1925]–[1929] 
Tent.: Jean F. Buyck, Eric Pil en Greta Van Broeckhoven, Jos Leonard (1892–1957), de moderne jaren, 
tent. cat., ICC / KMSK, Antwerpen: 1991, cat. nr. 142 
Foto: CKoninklijkeBeiaardschool 
 
C/Orkestpartituren 
Orkestpartituren  
Peter Benoit-Fonds, Antwerpen 
Redactie: Peter Benoit 
Bijdrage van Jos Léonard: omslagontwerp: [1921]–[?] 
385 × 275 
Letter omslag: getekende kapitalen 
Foto: COrkestpartituren 
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C/Ruimte 
Ruimte  
De Sikkel, Antwerpen 
Redactie: Eugeen De Bock 
Bijdrage van Jos Léonard: omslagontwerp: 1 [1920]–2 [1921] 
243 × 192 
Letter omslag: getekende kapitalen; broodletter: Haiduk antiqua 
Foto: CRuimte 
 
C/Stadsbibliotheek 
Stadsbibliotheek Antwerpen (SBA). Mededelingen van de stedelijke hoofdbibliotheek 
Stedelijke hoofdbibliotheek, Antwerpen  
Redactie: Emmanuel De Bom 
Bijdrage van Jos Léonard: omslagontwerp, typogra�sche vormgeving: 1 [1928] - 
300 × 214 
Broodletter: Plantin 
Foto: CStadsbibliotheek 
 
C/TobisExpress 
Tobis Express  
Brussel 
Redactie: Erich Motzkus 
Bijdrage van Jos Léonard: omslagontwerp, typogra�sche vormgeving: 1 [1941] - 
360 × 280 
Broodletter: Egmont, Vogue 
Foto: CTobisExpress 
 
C/VlaamscheArbeid/1 
Vlaamsche Arbeid. Maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en wijsbegeerte 
De Vlaamsche Boekenhalle, Leuven / Gent / Mechelen / Leiden 
Redactie: Jozef Muls 
Bijdrage van Jos Léonard: omslagontwerp: 11 [1921] 
246 × 165 
Letter omslag: getekende kapitalen 
Foto: CVlaamscheArbeid_01 
 
C/VlaamscheArbeid/2 
Vlaamsche Arbeid  
De Vlaamsche Boekenhalle, Leuven / Gent / Mechelen / Leiden 
Redactie: Jozef Muls 
Bijdrage van Jos Léonard: omslagillustratie: 12 [1922] -20 [1930] 
246 × 165 
Foto: CVlaamscheArbeid_02; CVlaamscheArbeid_03 
 
C/VlaamscheBibliotheek 
Vlaamsche Bibliotheek  
Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, Amsterdam  
Redactie: Emmanuel De Bom 
Bijdrage van Jos Léonard: omslagillustratie, stofwikkel, dubbele titelpagina: [1920]–[1922] 
183 × 122 
Letter omslag: getekende kapitalen 
Foto: CVlaamscheBibliotheek 

 
 



 

Catalogus D 
 

Gra�sche bijdragen in tijdschriften 

 

D/DasWerk 
‘Lino’, in: Das Werk, Schweizerische Zeitschrift für Baukunst, Gewerbe, Malerei und Plastik of�zielles 
Organ des Bundes Schweizer Architekten (B.S.A.) und des Schweizerischen Werkbundes (S.W.B.) 
Zeitschrift, 12 (1925), september, p. 276 
(pentekening) 
 
D/DerSturm 
‘Eine Schöne Frau bedarf keiner Perlen’, in: Der Sturm, Monatsschrift für Kultur und die Künste, 15 
(1924), nr. 1, p. 7 
(linoleumsnede) 
 
D/HetOverzicht/1 
‘Lino’, in: Het Overzicht, Onafhankelijk tijdschrift voor Zuid-Nederland, 2 (1923), nr. 16, p. 61 
(linoleumsnede) 
 
D/HetOverzicht/2 
Omslagillustratie ‘Plastiese Omslagteekening’, in: Het Overzicht, Onafhankelijk tijdschrift voor Zuid-
Nederland, 2 (1923), nr. 18-19 
(pentekening) 
 
D/OnsVolkOntwaakt/1 
‘Omslagillustratie van het nummer ‘Sint Nicolaas in Vlaanderen’, in: Ons Volk Ontwaakt, 5 (1919), nr. 27 
(pentekening) 
 
D/OnsVolkOntwaakt/2 
Twee illustraties bij ‘De Blinde Muzikant’ (Russische roman van W. Korolenko), in: Ons Volk Ontwaakt, 5 
(1919), nr. 28, p. 339 en p. 376 
(pentekening) 
 
D/OnsVolkOntwaakt/3 
Omslagillustratie van het nummer ‘Kerstmis in Vlaanderen’, in: Ons Volk Ontwaakt, 5 (1919), nr. 29 
(pentekening) 
 
D/OnsVolkOntwaakt/4 
Gedecoreerde titel en twee illustraties bij: Alfons De Cock, ‘Kerstklokken’, in: Ons Volk Ontwaakt, 5 (1919), 
nr. 28, p.357 
(pentekening) 
 
D/OnsVolkOntwaakt/5 
Gedecoreerde titel en illustratie bij: Jozef De Voght, ‘De Vlucht naar Egypte’, in: Ons Volk Ontwaakt, 5 
(1919), nr. 28, p.363 
(pentekening) 
 
D/Ruimte/1 
‘Naakt VII’, in: Ruimte, 1 (1920), nr. 3, p. 40 
(pentekening) 
 
D/Ruimte/2 
‘Lichting met overblijfsels van van pick-nick’, in: Ruimte, 1 (1920), nr. 3, p. 44 
(pentekening) 
 
D/Ruimte/3 
‘Vijver met bomen’, in: Ruimte, 1 (1920), nr. 3, p. 46 
(pentekening) 
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D/Ruimte/4 
‘Verschijning’, in: Ruimte, 1 (1920), nr. 6-7, p. 77 
(pentekening) 
 
D/Ruimte/5 
‘Zomer met koelte en koelte-zoekers’, in: Ruimte, 1 (1920), nr. 6-7, p. 81 
(pentekening) 
 
D/Ruimte/6 
‘Fantasia III’, in: Ruimte, 1 (1920), nr. 8-9, p. 101 
(pentekening) 
 
D/Ruimte/7 
‘Landschap III’, in: Ruimte, 1 (1920), nr. 10-11-12, p. 123 
(pentekening) 
 
D/Ruimte/8 
‘Teekening’, in: Ruimte, 2 (1921), nr. 1-2, p. 10 
(pentekening) 
 
D/Ruimte/9 
‘Linoleumsnede’, in: Ruimte, 2 (1921), nr. 6-7, p. 90 
(linoleumsnede) 
 



Bibliogra�e 

1. Archiefbronnen 

Amsterdam 

Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bijzondere Collecties 

Collectie Tetterode 

Antwerpen 

Letterenhuis / Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC) 

Knipsels, manuscripten en brieven met betrekking tot: 

A 493 Roger Avermaete  

A 23 Frank Van den Wijngaert (De Vrije Academie) 

B 708 Emmanuel De Bom 

B 97565  G. Jos Buschmann 

C 10 Maurice Van Essche (Ça Ira!) 

G 994 Marnix Gijsen 

H 8254 Huib Hoste 

J 4453 Paul Joostens 

L 4299 Edward Léonard  

L 4303 Jos Léonard 

O 83 Paul Van Ostaijen  

SS 268 Frederic Speth 

Stedelijk Prentenkabinet 

Legaat Léonard 

Moderne tekeningen (LL/TK); moderne prenten (LL/G) 

Berchem 

Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Berchem & Instituut Roger Avermaete 

Onontsloten archief 
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Gent 

Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, departement Beeldende Kunst Sint Lucas  

Archief van de bibliotheek 

Archief Universiteit Gent 

Kostbare werken, handschriftencollectie, HS III, 0128/V10/3: overeenkomst, 

brieven en andere stukken over het ontwerp voor een letterschrift aan de ingang van 

de bibliotheek met letteropschrift ‘Rijksuniversiteit Bibliotheek’, 22 december 

1943–12 maart 1946 

Mariakerke 

Artevelde Hogeschool, departement Gra�sche Bedrijven, onontsloten archief van de 

mediatheek  

Archivalia Jos Léonard  

Knipselmap over de geschiedenis van de school 

Briefwisseling Maria Vandeven - Jan Evarist Peeters (Broeder Zephirijn) 

Typotheek samengesteld door Jan Evarist Peeters 

Mechelen 

Stadsarchief 

Varia, V 812: Henry Joosen, In Memoriam, Willy Godenne (1903–1983) 

Varia, V 810: dagboeken van Willy Godenne (1934–1941) 

Mortsel 

Lieven Gevaertarchief / Historisch Archief Agfa-Gevaert n.v. 

Personeelsdossier Edward Léonard 

Brochures (D 366) 

Documentheek: knipselmap met logo’s van het bedrijf (D 352, D352B, D 352C, 

D352F-G, D 352H, D352K, D352N, D352O, D352P, D352R, D352) 

Namen 

Bibliothèque universitaire Moretus-Plantin (BUMP) 

Fonds Godenne 

2. Privé collecties 

Rob Aardse (Warmond), Wim Drijvers (Gent), Maurtis Lecluyse (Bellegem), Louis 

Van den Eede (Hove) en Joris Verdoodt (Sint-Amandsberg). 
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3. Interviews 

Fernand Baudin op 8 maart 2004 (Grez-Doiceau) 

Louis Van den Eede 29 januari 2005 en 29 april 2006 (Antwerpen) 

4. Licentiaats- en doctoraatsverhandelingen  

Bakker, Wibo, ‘Il faut suivre la mode’. De totstandkoming en de receptie van het 

lettertype ‘Bifur’ tussen 1925 en 1935, 2003 [Universiteit Utrecht, Faculteit der 

Letteren, Taal- en cultuurstudies]. 

Bernaerts, Rudi, De Abstracte Kunst in de Avant-Garde tijdschriften ‘Het Overzicht’ 

(1921–1925) en ‘De Driehoek’ (1925–1926), 1985 [Katholieke Universiteit 

Leuven, Faculteit letteren, Kunstwetenschappen]. 

Boon, Tanja, Ter Kameren (1927–1936): De kunstschool onder de doctrinaire sluier, 

2007 [Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, Geschiedenis]. 

Heynickx, Rajesh, Meetzucht en mateloosheid. Kunst, religie en identiteit in 

Vlaanderen tijdens het interbellum,2005 [Katholieke Universiteit Leuven, 

Faculteit Letteren, Geschiedenis]. 

5. Lezingen 

10 december 2004: Walter Nikkels, ‘Marges worden kaders. Over het boek van morgen’ 

(Maastricht, Jan Van Eyck Academie: ‘Tomorrow Book’). 

1 september 2006: Priscilla Lena Farias, ‘On Converging Typeface and Architectural 

Style’ (Delft, Faculty of Industrial Design Engeneering Design History Society 

Conference ‘Design and evolution’). 

6. Gepubliceerde bronnen en werken 

‘6 lino’s van Jef Peeters - 10 lino’s van Maurits Lambrechts’, in: Vlaamsche Arbeid, 12 

(1922), nr. 2, p. 80. 

‘Au cercle ‘Moderne Kunst’’, in: Le Matin, 1920, [12 januari]. 

Beiaardkunst. Handelingen van het eerste congres voor Beiaardkunst, Mechelen, L. 

Godenne, Mechelen: 1922.  

‘Boekenschouw’, in: Tweede Kongres voor Moderne Kunst te Antwerpen 21-22-23 

Januarie 1922 in de Feestzaal van het Atheneum. Korte Inhoud der Lezingen, 

Kring Moderne Kunst (ed.), Kring Moderne Kunst, Antwerpen: 1922  
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‘Boks van Jos Léonard’, in: Ça Ira!, (1920), nr. 2, p. 58. 

Caractères de texte anciens et modernes, Fonderie Van Loey-Nouri, Brussel: s. d.  

Catalogus der tentoonstelling van Studio Novio in het museum Plantin-Moretus te 

Antwerpen, tent. cat., Museum Plantin-Moretus, Antwerpen: 1928.  

Catalogus van boeken uit de nalatenschap van Jan Van Krimpen, 

Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Amsterdam: 1966.  

‘Compositions typographiques par l’architecte R. Acke’, in: La Cité, 7 (1929), nr. 8, 

p. 106-107. 

De drukkerij en uitgeverij J.-E. Buschmann te Antwerpen (1842–1967), tent. cat., 

Museum Plantin-Moretus, Antwerpen: 1967.  

‘De Week van het Boek. Beknopt verslag’, in: De Boekenkast. Nieuwsblad voor het 

Nederlandsche Boek in Vlaanderen, 2 (1930), nr. 2, p. 1-3. 

‘Edmond Van Dooren. Map ‘zwart-wit plastiek’’, in: Het Overzicht, I (1921), nr. 7-8, 

omslag achterplat. 

‘Een interessant Boek’, in: De Reclame. Maandblad voor Reclame en Drukkunst, 13 

(1939), nr. 10,  

‘Een Voordracht over Moderne Schilderkunst’, in: Het Vlaamsche Nieuws, 1917, 

[7 februari]. 

‘Elly Cockx-Indestege: een leven met mensen en boeken’, in: E codicibus impressisque. 

Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege, Chris 

Coppens, Frans Hendrickx en Jos M. M. Hermans (eds.), [Miscellanea 

Neerlandica, 18-20], Peeters, Leuven: 2004, p. 3-11. 

Établissements ‘Plantin’. Fonderie de caractères, Brussel: ca. 1924.  

Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris 1925. 

Catalogue of�ciel de la section belge, Goossens, Brussel: 1925.  

Gulden Boek der Wereldtentoonstelling voor Koloniën, Zeevaart en Vlaamsche Kunst, 

La propaganda Commerciale / Onder de hooge bescherming van het Uitvoerend 

Comité der Tentoonstelling, Antwerpen: 1930.  

Handbuch der Schriftarten. Eine Zusammenstellung der Schriftgiessereien Deutscher 

Zunge nach Gattungen geordnet, Albrecht Seemann Verlag, Leipzig:  

[1926]–[1938].  

Handelingen van den Mechelschen kring voor oudheidkunde, letteren en kunst, 

Godenne / Mechelsche kring voor oudheidkunde, letteren en kunst, Mechelen: 

[1889]–[1937].  

Het boek in Vlaanderen, Vereniging ter bevordering van het Vlaamse boekwezen, 

Vereeniging van letterkunde, Antwerpen: 1930.  

IIde Salon voor Moderne Godsdienstige kunst. Ingericht onder de hooge bescherming 

van H. M. de koningin der Belgen en het eerevoorzitterschap van Z. Em. 
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kardinaal Mercier. IIme Salon d’Art Religieux Moderne, tent. cat., 

Antwerpen: 1921.  

‘Inleiding. Zo verschijnt het eerste nummer van het maandschrift Opbouwen’, in: 

Opbouwen, 1 (1928), nr. 1, z.p. 

Institut Jean Béthune (Ecole supérieure Saint-Luc). Discours, palmares, prospectus, 

programme, Wellens et Godenne, Brussel: [1927]–[1933].  

Internationale plakkaat-tentoonstelling, tent. cat., Stad Antwerpen / Vereeniging voor 

Reklamestudie, Antwerpen: 1927.  

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Maatschappij der 

Nederlandse letterkunde, Leiden: 1985 / 1986.  

Josef Albers. Ein Retrospektive, tent. cat., DuMont Buchverlag / Solomon R. 

Guggenheim Museum / Staatliche Kunsthalle Baden / Bauhaus-Archiv, Keulen / 

New York / Baden / Berlijn: 1988.  

‘K.I. Konstruktivistische Internationale schöpferische Arbeitsgemeinschaft/I.C. Union 

Internationale des Constructeurs néo-plasticistes/K.I. Konstruktivistische 

Internationale beeldende Arbeidsgemeenschap’, in: De Stijl, 5 (1922), nr. 8, 

p. 113-119. 

Kongres van Moderne Kunst te Antwerpen op 10 en 11 Oktober 1920 in de 

‘Beethovenzaal’, De Bomstraat, 11. Korte Inhoud der Lezingen, Kring Moderne 

Kunst, Antwerpen: 1920.  

Le Port d’ Anvers, Service de Propagande et de Renseignements / Van Dieren, 

Antwerpen: 1930.  

‘Les Arts Décoratifs et Industriels’, in: Savoir et Beauté, 7 (1927), nr. 7, p. 315-317. 

‘Les séances cinématographiques des Etablissements Plantin’, in: La Chronique 

Graphique, 6 (1931), nr. 24, p. 1050. 

Letterproef. Lettergieterij Établissements ‘Plantin’, Brussel: 1926.  

Ludlow Typefaces in Newspaper Advertising, [Ludlow Typefaces in Use], Ludlow 

Typograph Company, Chicago: 1931.  

‘Moderne Kunst: Jos. Léonard aan ‘t woord’, in: De Volksgazet, 1920, [8 januari]. 

Naar een zuiver beelden, de eerste Belgische abstracten (1918–1930), tent. cat., 

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel: 1972.  

‘Numéro programme. Objet, principes, tactique’, in: 7 Arts, 1 (1922), nr. 1, z.p. 

Posters & publicity, �ne printing and design "commercial art" annual, The Studio, 

Londen: 1928.  

‘Prijskamp voor het best-gedrukte boek’, in: De Boekenkast. Nieuwsblad voor het 

Nederlandsche Boek in Vlaanderen, 1 (1930), nr. 12, p. 170. 

‘Principieele medewerkers aan De Stijl’, in: De Stijl, 7 (1928), nr. 79-84, p. 59-62. 
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Salon d’art religieux. Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine et la 

Présidence d’Honneur de Son Eminence le Cardinal Mercier, tent. cat., Galerie 

Le Roy, Brussel: 1920.  

Spécimen de caractères ‘Plantin’. Supplément au catalogue général, Brussel: 1935.  

Spécimen. Vanderborght. Fonderie de Caractères, Brussel: ca. 1930.  
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Bijlage 1 
 

Chronologie 

1892  

28 november: Jozef Gustaaf Maria (Jos) Léonard wordt geboren in het ouderlijke huis, Charlottelei 4, te 

Antwerpen. Zoon van Kornelis Léonard en Theresia Bellens. Oudere broer Edward (1890–1981), oudere 

zus Emma (1891–1987) en jongere broer Karel (1901–1956). 

Het gezin Léonard verhuist naar Kapellelei 34, Oude God, Mortsel. 

1911 

20 juni: het gezin Léonard verhuist naar de Septestraat 12, Mortsel. 

1916 

6 juni: J. L. schildert het postimpressionistische schilderij Paul Van Ostaijen en zijn muze (olieverf op 

hardboard, 500 × 545 mm, Antwerpen, AMVC, inv. nr. 50640). Hierop staat zijn vriend Paul Van Ostaijen 

afgebeeld in gezelschap van een naakte vrouw met rode parasol.  

1917 

3 februari: J. L. geeft een lezing over ‘Neo-impressionisme, kubisme, futurisme, or�sme’, in de Vlaamse 

Kring te Mortsel. 

Begin november komt het eerste nummer uit van De Stijl, met een inleiding op ‘De Nieuwe Beelding in de 

Schilderkunst’ van Piet Mondriaan, een boek dat hij het jaar daarop in De Stijl als feuilleton zal laten 

verschijnen. 

1918 

J. L. treedt in dienst bij de uitgeverij De Standaard. 

8 juni–11 augustus: deelname aan de tweedelige zomertentoonstelling van de kunstkring ‘Doe Stil Voort’ in 

het Brusselse Museum der Hedendaagsche Schilderijen (huidige Museum voor Moderne Kunst) onder de 

bescherming van de tweede ‘Raad van Vlaanderen’. Andere exposanten waren Jan Cockx, Felix De Boeck, 

Albert Daenens, Prosper De Troyer, Jozef Peeters, Victor Servranckx en Edmond Van Dooren.  

14 september: stichting van de Kring Moderne Kunst. J. L. wordt raadslid van de kring, architect Paul 

Smekens is voorzitter en de leiding is in handen van Jozef Peeters, die ook optreedt als secretaris. Andere 

vaste leden zijn o. a. Jan Cockx en Edmond Van Dooren. Voor korte of langere tijd sluiten zich ook andere 

kunstenaars aan: Georges Vantongerloo, Karel Maes, Felix De Boeck, Prosper de Troyer, Joris Minne, Jan 

Kiemeneij, Huib Hoste, Van Overmeire, E. Maeyens, Alfons Marchant, Pieter Rottie en Edward Van 

Steenbergen.  

1919 

Juni-juli: publicatie van het prozastuk ‘Mentaliteit-revolusie’ van J. L. in: Vlaamsche Arbeid, 10 (1920), 10-

11, p. 373-382.  
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September: deelname aan stichtingsvergadering van het tijdschrift Ruimte, samen met Eugeen De Bock, 

Victor J. Brunclair, Paul Joostens en Constant Van Ostaijen. 

9 september: Edward Léonard huwt op 29-jarige leeftijd met Fanny Dirickx. 

December: eerste zuiver abstracte composities in de vorm van een reeks potloodtekeningen (Antwerpen, 

Stedelijk Prentenkabinet, inv. nrs. 12566 tot 12569). 

24 december–21 januari 1920: deelname aan de tentoonstelling van de Kring Moderne Kunst in de 

Nederlandse Boekhandel in Antwerpen (Sint Jacobsmarkt, nr. 50) waar J. L. voor de eerste keer exposeert 

met abstract werk. 

1920 

Deelname aan het eerste ‘Salon d’Art Réligieux’ in de galerie A. & J. Le Roy Frères in Brussel (begin- en 

einddatum zijn niet gekend).  

13 februari: voordracht ‘Klassiek-Barok-Modern’ door Theo Van Doesburg (in de Lutgardiszaal in 

Antwerpen) in het kader van het eerste internationaal congres voor Moderne Kunst. Hij hield deze lezing al 

eerder op 18 februari 1919 voor Pictura Veluvensis in Renkum. De schriftelijke neerslag van de 

Nederlandstalige versie werd in boekvorm (Klassiek-Barok-Modern) uitgegeven door De Sikkel.  

Publicatie van het prozagedicht ‘Boks’ van J. L. in: Ruimte, 1 (1920), 3, p. 44-46. 

Mondriaan publiceert in De Nieuwe Amsterdammer (27 maart en 5 april) ‘Les Grands Boulevards’, een 

kort prozastuk dat geïnspireerd is door dada en de futuristische literaire experimenten. 

Voorpublicatie van ‘Lof-litanie van den H. Franciscus van Assisië’ van Marnix Gijsen in: Ruimte, 1 (1920), 

4-5, p. 57-60.  

Augustus: uitgave van de dichtbundel Lof-litanie van den Heiligen Franciscus van Assisië van Marnix 

Gijsen bij De Sikkel, met illustraties van J. L. 

10 en 11 oktober: eerste congres voor Moderne Kunst in de Beethovenzaal in Antwerpen, georganiseerd 

door Edward Léonard, Jozef Peeters en Huib Hoste, met onder andere een lezing van de Nederlandse 

Stijlmedewerker Vilmos Huszár over ‘De huidige Plastiek’. 

15 oktober: J. L., Paul Joostens, Oscar en Floris Jespers richten Novy op, een Samenwerkende 

Vennootschap voor Toegepaste Kunst.  

1921 

J. L. is medewerker aan de tweede jaargang van het tijdschrift Ruimte. 

Januari: publicatie van de eerste ‘Brief uit Vlaanderen’ in Het Getij. Daarin wordt de stichting van het 

tijdschrift Het Sienjaal aangekondigd. 

7 februari: huwelijk met Maria Elisa Vandeven (1889–1964). 

10 februari: Jozef Peeters sticht de Kunstenaarsraad in de schoot van de Kring Moderne Kunst.  

Februari–maart: de dichtbundel Bezette Stad van Paul Van Ostaijen wordt gedrukt door F. Casie in 

Antwerpen en uitgegeven door Sienjaal. 

20 maart: J. L. ontvangt Nelly en Theo Van Doesburg in Mortsel. 

Vanaf maart: aanstelling als reclametekenaar bij de �rma Sabbe en Steenbrugge in Roeselare. 

31 maart: J. L. verhuist naar Roeselare, Noordstraat 179.  
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1 december 1921–3 januari 1922: J. L. stelt de illustraties voor Lof-litanie van den H. Franciscus van 

Assisië van Marnix Gijsen tentoon van op het Tweede Salon voor Moderne Godsdienstige Kunst te 

Antwerpen.  

December: publicatie van ‘Brief uit Vlaanderen door Jos Léonard’ (in: Het Getij, 6 (1921), nr. 12, p. 122-

126) waarin J. L. de typogra�e van Paul Van Ostaijens Bezette Stad op de korrel neemt. 

1922 

21 januari–23 januari: tweede congres voor Moderne Kunst in het Koninklijk Atheneum van Antwerpen 

met een internationale tentoonstelling in zaal El Brado aan de Sint Jacobsmarkt in Antwerpen. De 

inzending van J. L. bestaat vermoedelijk in hoofdzaak uit abstracte werken, waaronder Compositie in 

zwart, grijs en rood (potlood en gouache, 480 × 345. Antwerpen, Verzameling Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten, inv. nr. 3272). 

April: publicatie van ‘Open brief aan Jos Léonard. Paul Van Ostaijen over de typographie van zijn ‘Bezette 

Stad’’in: Het Getij, 7 (1922), nr. 4, p. 85-91, als antwoord op de kritiek van J. L. in het nummer van 

december 1921.  

28 oktober–9 november: deelname aan de tentoonstelling ingericht door het tijdschrift Ça Ira! in het 

Antwerpse Kunstverbond (Cercle Artistique) in de Arenbergstraat. Andere deelnemers zijn Jan Cockx, Paul 

Joostens, Floris Jespers, Prosper de Troyer, Edmond Van Dooren, Alice Frey en Jozef Peeters. Wegens 

ziekte zendt J. L. slechts vier tekeningen in (brief van 6 oktober 1922 van Jos Léonard aan Maurice Van 

Essche. Antwerpen, AMVC, C 10 /77827/317).  

1923 

J. L. ontwerpt een omslagillustratie voor het dubbelnummer 18-19 van het tijdschrift Het Overzicht. 

April: J. L. publiceert zijn essay ‘De intree van Dada in Vlaanderen’, in: Het Getij, 8 (1923), nr 4, p. 57-58. 

László Moholy-Nagy publiceert ‘Die neue Typographie’ in het boek Staatliches Bauhaus in Weimar, 1919-

1923 dat de Bauhaustentoonstelling van 1923 in Weimar begeleidt. 

1924 

J. L. neemt deel aan de Internationale Ausstellung Junger Kunst, Städtische Museum, Bielefeld, samen 

met Karel Maes, Jozef Peeters en Victor Servranckx. 

J. L. pubiceert de linoleumsnede Eine Schöne Frau bedarf keine Perlen in het Vlaanderen-nummer van: 

Der Sturm, 15 (1924), nr. 1, p. 7. 

18 december: J. L. verhuist (samen met zijn echtgenote) van Roeselare naar Brugge, Potterierei 58.  

J. L. geeft een map uit met ‘ 6 postkaarten’ bij uitgeverij De Driehoek.  

Gaston Burssens publiceert zijn dichtbundel Piano (Holemans, Mechelen). 

J. L. richt Studio Novio op, een eenmans ontwerpbureau voor reclamedrukwerk. 

1925 

Februari 1925: Het Overzicht wordt stopgezet en vervangen door het tijdschrift De Driehoek, een initiatief 

van Jozef Peeters en Edgard du Perron. 

In Parijs opent de ‘Exposition Internationale des Arts Décoratifs’. J. L. ontwerpt reclamedrukwerk voor het 

interieur- en meubelbedrijf Het Binnenhuis dat er een tentoonstellingsstand had.  
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Walter Gropius en László Moholy-Nagy starten de reeks Bauhausbücher. Het eerste nummer 

Internationale Architektur is van de hand van Walter Gropius zelf. 

László Moholy-Nagy publiceert ‘Zeitgemässe Typographie. Ziele, Praxis, Kritik’, in: Gutenberg 

Festschrift, zur Feier des 25 jaehrigen Bestehens des Gutenbergmuseums in Mainz, (red.) Aloys Ruppel, 

Gütenberg-Gesellschaft / Gutenberg-Museum, Mainz. 

Onder redactie van Jan Tschichold geeft het vakblad Typographische Mitteilungen (Bildungsverband der 

deutschen Buchdrucker, Leipzig) een speciaalnummer uit onder de titel ‘Elementare Typographie’. 

1926 

5 oktober: J. L. verhuist van Brugge naar Ganshoren (Brussel), Broustinlaan 103. 

J. L. associeert zich met meester-drukker Willy Godenne en Studio Novio is voortaan een tweemanschap. 

Het Brusselse meubelbedrijf Vanderborght Frères wordt een belangrijke opdrachtgever van Studio Novio. 

23 oktober–14 november: J. L. en Willy Godenne stellen tentoon in het Jubelpark in Brussel. Van de 

tentoonstelling is een foto bewaard gebleven (zie bijlage 3, �guur 1) maar er bestaat geen catalogus van de 

tentoongestelde werken.  

30 november: oprichting van het Hoger Instituut voor Sierkunsten (Ter Kameren)  

Roger Avermaete richt samen met Frans Buyle, Joris Minne, Frans Smits, Fernand Geersens en G. Jos 

Buschmann de ‘Vakschool voor Kunstambachten’ op in Antwerpen.  

In Gent wordt in de schoot van het Sint-Lucas Instituut de Kunstdrukschool opgestart. 

De Antwerpse meester-drukker G. Jos Buschmann organiseert (in naam van zijn bedrijf J. E. 

Buschmann) een tentoonstelling in het Museum Plantin-Moretus onder de titel Pogingen tot typogra�sche 

verjonging. 

1927 

Als lid van de ‘Vereeniging voor Reklamestudie’ is J. L. (samen met onder andere Alfons Marchant en Léo 

Marfurt) betrokken bij de organisatie van de Internationale plakkaat-tentoonstelling in Antwerpen. 

In de eerste jaargang van het Belgische vaktijdschrift voor reclame Meer en Beter publiceert Eugène Allard 

het artikel ‘De Reklameteekenaar Jos. Léonard’. 

Willy Godenne verhuist van Mechelen (Grote markt, 30) naar Brussel (Roemeniëstraat 45) en associeert 

zich met de drukker Henry Wellens. 

Via tussenkomst van Marnix Gijsen (Jan Albert Goris) krijgt J. L. zijn eerste opdrachten van de Antwerpse 

�rma De Beukelaer. 

Oktober: opening van het Hoger Instituut voor Sierkunsten (Ter Kameren), met Henry van de Velde  

als directeur. 

Charles Dekeukeleire brengt zijn experimentele �lm ‘De Boksmatch’ uit. 

Louis Lebeer publiceert zijn studie over De Vlaamsche Houtsnede.  

Lettergieterij Bauer (Frankfurt am Main) geeft het lettertype Futura van Paul Renner uit. 
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1928 

3–26 maart 1928: J. L. en Willy Godenne stellen werk van Studio Novio tentoon in het Antwerpse Museum 

Plantin-Moretus. Van de tentoonstelling zijn vier foto’s bewaard gebleven (zie bijlage 3: niet gepubliceerde 

fotogra�sche bronnen, �guren 2, 3, 4 en 5). In de catalogus zijn 46 catalogusnummers opgenomen 

(B/1928/Goden). 

J. L. maakt voor het eerst gebruik van het lettertype Futura. 

Alice Nahon publiceert haar dichtbundel Schaduw met een omslagillustratie van J. L. 

In het Nederlandse tijdschrift De Reclame en in het jaarlijkse supplement van het Engelse tijdschrift 

Posters & Publicity worden reclameontwerpen van Studio Novio getoond en besproken. 

Huib Hoste start het tijdschrift Opbouwen. 

Jan Tschichold publiceert Die neue Typographie, ein Handbuch für zeitgemäss Schaffende, een uitgave 

van Verlag des Bildungsverbandes der Deutschen Buchdrucker, Berlijn. 

Otto Neurath en Gerd Arnzt ontwikkelen de ‘Weense methode’ of Isotype, het ‘International System of 

Typographic Picture Education’.  

1929 

Augustus: J. L. krijgt opdracht van Jan Albert Goris om Antwerpen, een Statistiek Handboekje vorm 

te geven. 

Maurits Sabbe publiceert zijn artikel ‘La typographie en Belgique’ in het Franse tijdschrift Arts et Métiers 

Graphiques waarin aandacht wordt geschonken aan het reclamedrukwerk van Studio Novio. 

Douglas C. McMurtrie geeft Modern typography & layout uit bij Eyncourt Press in Chicago. Hierin duidt 

hij J. L. aan als zijn contactman in België. 

1930 

Jan Albert Goris publiceert Antwerpen. Een statistiek handboekje over de jaren 1918–1928 bij De Sikkel. 

J. L. neemt deel aan de ‘prijskamp voor het best gedrukte boek’ (of de ‘mooiste boeken sinds 1925’), 

georganiseerd door de pas opgerichte Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen. 

De Brusselse letteruitgeverij Etablissements Plantin brengt het Belgische lettertype Indépendant op 

de markt. 

1931 

René Magritte start een reclamebedrijfje, dat Studio Dongo wordt gedoopt. 

1932 

1 september: J. L. neemt binnen Etablissements Plantin de leiding van Studio Plantin. 

9 september: J. L. verhuist naar Schaarbeek, Emile Zolalaan 174.  

J. L. geeft een cursus reclametekenen aan de Antwerpse Vakschool voor Kunstambachten. 

1934 

J. L. is betrokken bij de oprichting van het Brusselse tijdschrift Le livre et l’estampe.  
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1936 

J. L. stopt met lesgeven. 

Maart: J. L. wordt inspecteur van het Technisch Onderwijs. 

1937  

J. L. ontwerpt fotomontages voor de Belgische afdelingen ‘Toerisme’ en ‘Belgisch Kongo’ op de 

Wereldtentoonstelling in Parijs. Hij levert tevens het ontwerp voor de catalogus van de Belgische delegatie 

(Industries et Métiers d’Art en Belgique, Kunstambachten en Nijverheid in België). Jan Albert Goris is 

secretaris van het ‘Technisch Comité’ van het ‘algemeen commissariaat van de Belgische regering bij de 

tentoonstelling van Parijs 1937’. 

1939 

J. L. maakt fotomontages voor de stand van het Ministerie van Koloniën op de Wereldtentoonstelling van 

New York. Als commissaris-generaal voor het Toerisme is Jan Albert Goris verantwoordelijk voor het 

Belgisch paviljoen. 

1942 

21 februari–15 maart: tentoonstelling Jos Léonard. Gra�eker in het Stedelijk Prentenkabinet van 

Antwerpen.  

Alfons Marchant publiceert Reclametechniek en gebruiksgra�ek, een uitgave van De Distel in Antwerpen. 

1957 

13 mei: J. L. sterft in Elsene in de Luxemburgstraat 29 (Residentie Léopold). 

1958 

Jan Evarist Peeters (broeder Zéphirijn) publiceert een biogra�e van Jos Léonard (‘Geest en stijl van Jos 

Léonard, gra�eker en typograaf, rijkshoofdinspecteur bij het Technisch Onderwijs’ ) in het tijdschrift 

Gra�ek.  

1959 

Maria Van de Ven, weduwe van Jos Léonard, schenkt een deel van diens vakbibliotheek aan de 

Kunstdrukschool Onze Lieve Vrouw (Kolv) in Gent. 

1963 

Michel Seuphor (Fernand Berckelaers) publiceert De abstracte kunst in Vlaanderen. 

1973 

Edward Léonard schenkt het ‘legaat Léonard’ aan het Stedelijk Prentenkabinet van Antwerpen. Zijn 

onuitgegeven biogra�e van Jos Léonard dateert vermoedelijk uit hetzelfde jaar. 

1981 

2 april–16 mei: tentoonstelling Jos Léonard (1892–1957), tekeningen en gra�ek in het Stedelijk 

Prentenkabinet van Antwerpen. De tentoonstelling bestaat uit de presentatie van 109 werken, zonder 

begeleidend commentaar, noch tentoonstellingscatalogus.  
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1982 

Januari: Willy Godenne schenkt het ‘fonds Godenne’ aan de universitaire bibliotheek Moretus-Plantin 

in Namen.  

1991 

22 februari–14 april: tentoonstelling Jos Léonard (1892–1957). De moderne jaren in het Museum voor 

Schone Kunsten in Antwerpen. 

2009 

2 oktober 2009–17 januari 2010: tentoonstelling Een Belgische avant-gardist in het prentenkabinet in het 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen met 4 werken van J. L. uit de museumcollectie en 38 

werken uit het Stedelijk Prentenkabinet. Deze tentoonstelling sluit aan bij de expositie In het voetspoor 

van Bartók. Lajos Vajda en het Hongaarse surrealisme (KMSK, van 17 oktober 2009 tot 17 januari 2010). 

 





Bijlage 2 
 

Gereconstrueerde vakbibliotheek van Jos Léonard 

Het huis Enschedé 1703-1953, Enschede en zonen, Haarlem: 1953.  

Kopij en boek. Enige richtlijnen voor de samenwerking tussen auteur, uitgever en drukker bij de 

vervaardiging van het boek, Uitgeversmaatschappij Elsevier / Drukkerij Meijer / Winkler Prins, 

Amsterdam: 1954. 

Ludlow Typefaces in Newspaper Advertising, [Ludlow Typefaces in Use, 5], Ludlow Typograph Company, 

Chicago: 1931.  

Pressa. Internationale Presse-Ausstellung, tent. cat. , Pressa-Verlag, Keulen: 1928.  
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�guur 1.  

Tentoonstelling Studio Novio in Brussel, Koninklijke Musea van het Jubelpark, van 23 oktober tot 14 

november 1926. Namen, BUMP, fonds Godenne, doos 85. 
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�guur 2.  
Tentoonstelling Studio Novio in Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, van 3 tot 26 maart 928.. 
Namen, BUMP, fonds Godenne, doos 85. 
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�guur 3.  
Tentoonstelling Studio Novio in Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, van 3 tot 26 maart 1928. 
Namen, BUMP, fonds Godenne, doos 85. 
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�guur 4. 
Tentoonstelling Studio Novio in Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, van 3 tot 26 maart 1928. 
Namen, BUMP, fonds Godenne, doos 85. 
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�guur 5. 
Tentoonstelling Studio Novio in Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, van 3 tot 26 maart 1928. 
Namen, BUMP, fonds Godenne, doos 85. 
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Lijst opdrachtgevers 

000 zonder opdracht, eigen initiatief van Jos 
Léonard 

  

001 Studio Novio 
 

002 G.M. Vanderborght (Brussel) 
 

003 Sabbe & Steenbrugge (Roeselare) 
 

004 Beton & Mollith (Mol) 
 

005 privépersonen 
 

006 La Genevoise (Brussel) 
 [société anonyme Suisse d’assurances sur 

la vie] 
 

007 Gevaert (Antwerpen) 
 [photo-producten n. v.] 
 

008 Altenloh (Brussel) 
 [compagnie de joaillerie et orfèvrerie] 
 

009 Maison C. Lanis (Ukkel) 
 [entreprise de carrelages et revêtements] 
 

010 Mon Plaisir (Antwerpen / Brussel) 
 [ontvlekken, chemisch reinigen, verven] 
 

011 Meubles Claire J. Pirotte(Brussel) 
 

012 Hotel Terlinck (Koksijde) 
 

013/001 reclame voor lettertypes en 
toebehorend meubilair zoals letterkasten 
en informatief drukwerk over de werking 
van Etablissements Plantin en ‘Studio 
Plantin’ (Brussel) 

 

013/002 Studio Plantin–Intertype  
 

013/003 Studio Plantin–Babock Optimus  
 

013/004 Studio Plantin–Universal  
 

013/005 Studio Plantin–afdeling rollengieterij  
 

013/006 Studio Plantin–Automat  
 

013/007 Studio Plantin–Terno Rapide  
 

013/008 Studio Plantin–Miraman  
 

013/009 Studio Plantin–Platine  
 

013/010 Studio Plantin–Poly  
 

013/011 Studio Plantin–Kelly  
 

013/012 Studio Plantin–Bobst  
 

013/013 letterproeven en voorbeelddrukwerk 
bij de introductie van nieuwe 
lettertypes  

 

013/014 Studio Plantin–Rotatives Vomag  
 

014 Les Usines Jules Rypens (Boom) 
 [seuls agents pour la Belgique des roduits 

A. Boake, Roberts & Co LTD, Stratford 
Londres] 

 

015 Carrosserie Jonckheere (Beveren / 
Roeselare) 

 

016 La Compagnia Italiana Turismo (Brussel) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
017 M. B. B. Nijkerk (Schaerbeek / Brussel) 
 [Nederlandse metaalhandelaar en 

biblio�el] 
 

018 Huis Van Dam (Antwerpen) 
 [optique] 
 

019 Ch. Vanbeerleire (Gent) 
 [Ameublement-décoration] 
020 Gédé (Brussel) 
 [Enseignes Lumineuses] 
 

021 L Van Calster & zoon (Mechelen) 
 [moderne kunstmeubelen] 
 

022 Fleurop (Brussel) 
 [la fleuriste Rose] 
 

023 Atlanta Hotel (Brussel) 
 

024 Video (Oostduinkerke) 
 [agence immobilière] 
 

025 Maison Severin Frères (Brussel) 
 [fournisseurs de LL. MM. Le Roi et La 

Reine] 
 

026 Etablissements Joseph Wouters (Parijs / 
Brussel) 

 [diffuseurs en verre d’Iéna] 
 

027 opdrachtgever onbekend 
 

028 Mannequins Siégel (Brussel) 
 [installations de magasins, accessoires, 

gainerie, étalages, bracelets-montres pour 
bijoutiers-horlogers] 

 

029 Boomsche Metaalwerken n.v. (Boom) 
 

030 Malevez (Brussel) 
 [fotograaf] 
 

031 Volta 
 [stofzuigers] 
 

032 Publicité par photo (Brussel) 
 [Albert Malevez / Willy Kessels] 
 

033 Soméba (La Louvière / Brussel) 
 [Metalen deuren en chassis] 
 

034 F. P. Colpaert (Brussel) 
 [peintre–verrier] 
 

035 Taymans (Antwerpen) 
 

036 Moderna (Brussel / Antwerpen / 
Mechelen) 

 [Robes] 
 

037 Literie Dujardin (Brussel) 
 [fabrique de matelas, sommiers 

métalliques, couvre-lits] 
 

038 Tobis-�lms (Brussel) 
 

039 Voyages Edg. Dumoulin (Brussel) 
 [organisateur de voyages et de pélerinages] 
 

040 De Mey (Brussel) 
 [ensemblier] 
 

041 stadsbibliotheek Antwerpen 
 

042 UFA �lms 
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043 Gilbert et Carez (Brussel) 
 [calicots, af�ches, enseignes, décors 

d’étalage, peintures murales] 
 

044 Galeries et Grand Bazar du Boulevard 
Anspach (Brussel / Mechelen) 

 

045 Vander Elst 
 [tabac] 
 

046 Imprimerie H. Wellens, W. Godenne & C° 
(Brussel) 

 

047 Belga 
 [sigaretten] 
 

048 Minerva �lms (U.S.A) 
 [Republic Pictures] 
 

049 The Belgian Packingroom supply 
(Antwerpen) 

 

050 Of�ce Belgo-Luxembourgeois de Tourisme 
 

051 Desinfecta (Antwerpen) 
 [totale vernietiging van alle ongedierte] 
 

052 S. Samuel & Cie (Brussel / Luik / 
Oostende) 

 [modehuis] 
 

053 Liane 
 [corsets] 
 

054 Maison Sauvage (Gent) 
 [argenterie] 
 

055 Aeroto Belge (Brussel) 
 

056 Anny Godenne (Mechelen) 
 [articles pour cadeaux] 
 

057 Floreal (Brussel) 
 [atelier de l’art contemporain] 
 

058 Etablissements Veraguth & Cie (Brussel) 
 [manufacture de glaces, miroirs et cadres] 
 

059 Henri Veraart (Brussel) 
 [ensemblier] 
 

060 Arcos (Brussel) 
 [la soudure electrique autogène s.a.] 
 

061 Etablissements Ebena (Brussel) 
 [articles de fantaisies pour parfumeurs, 

con�seurs, fumeurs, papetiers, publicité] 
 

062 Laguesse Watteyne (Brussel) 
 [fonderie de cuivre, bronze et aluminium] 
 

063 Société Rateau (Mechelen) 
 [chaudières] 
 

064 Jeunesse Malinoise (Mechelen) 
 [cercle artistique et littéraire] 
 

065 Mignon / G. Hoste (Brugge) 
 [fabrique de régulateurs automatiques à 

gaz] 
 

066 Faiencerie de Nimy (Bergen) 
 

067 La Reliure Nouvelle / Gaston Cordier 
(Brussel) 

 [fourniture général pour coiffeurs, 
parfumeurs] 

 

068 Willy Godenne (Mechelen) 
 [imprimeur – éditeur] 
 

069 Instituut Berthe Roggen (Brussel) 
 

070 Joe Ramaekers (Ukkel) 
 [architecte décorateur] 
 

071 Electro Installation (Brussel) 
 

072 Pierre Krischer (Brussel) 
 [manufacture de bas] 
 

073 Gudrun / J. Van der Leest (Brussel) 
 [boek- en muziekhandel] 
 

074 G. De Coen Van Seuningen (Mechelen) 
 [Meubels] 
 

075 Thybaert & De Graaf (Brussel) 
 [chapeaux] 
 

076 André Thiers (Izegem) 
 [geknoopte Vlaandersche tapijten] 
 

077 Carrosserie Jaques Dens (Antwerpen) 
 [installation de peinture à la nitro-

cellulose] 
 

078 Merveillophone  
 

079 Henri de Bist (Mechelen) 
 [manufacture de couverts et d’orfèvrerie 

argent] 
 

080 Cutex / A. Vandevyvere (Mechelen) 
 [peinture] 
 

081 Photo A. Verbouwe & �ls (Brussel) 
 

082 Restaurant Cordemans (Brussel) 
 

083 [les poètes belges, la litterature de chez 
nous] 

 

084 Paul Rome (Brussel) 
 [Ingr architecte] 
 

085 Maison Neef-Goetinck (Brugge) 
 [Joallerie, horlogerie, orfevrerie] 
 

086 Henryette Toitgans (Brussel) 
 [art moderne, décoration] 
 

087 Babette Picard 
 [robes / manteaux] 
 

088 Léon Rasse (Brussel) 
 [machines et toutes fournitures de 

bureaux] 
 

089 Guerlain (Parijs) 
 

090 J. B. Lauwers (Mechelen) 
 [architect] 
 

091 Flora (Antwerpen) 
 [Vereniging van bloemen- en 

moestuinliefhebbers van ‘Unitas Tuinwijk’] 
 

092 Het Laatste Nieuws 
  

093 Semaine Internationale du �lm Touristique 
(Brussel) 

 [union internationale des organismes 
of�ciels de tourisme] 

 

094 Le Bronze / O. Freudenthal (Brussel) 
 [quincaillerie d’art et du bâtiment, 

lustrerie] 
 

095 l’Art Appliqué Belge (Oostende) 
 

096 Modern Studio (Leuven) 
 [salle d’exposition] 
 

097 Cultura (Brugge) 
 [boekhandel] 
 

098 Protos 
 [ustensiles électriques de ménage] 
 

099 Gudrun (Brussel) 
 [boeken en muziek] 
 

100 Société auxiliaire des expositions du Palais 
des Beaux Arts (Brussel) 
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101 Etablissements Vve Hennebert & �ls 
(Bergen) 

 [fabrique de ressorts et sommiers 
métalliques] 

 

102 Vlaamse Toeristenbond / Toerisme 
Mechelen 

 

103 De Sikkel (Antwerpen) 
 [uitgeverij] 
 

104 Raymond Paturieaux (Brussel) 
 [mercurie, bijouterie, bretelles, boutons 

manchettes] 
 

105 Pour mieux vendre (Brussel) 
 [cours d’étalage par correspondence] 
 

106 Gustave Watteyne (Brussel) 
 [fondeur de cuivre] 
 

107 Studebaker (Brussel / Den Haag) 
 [internationale automobiel maatschappij] 
 

108 Het Binnenhuis (Roeselare) 
 [meubelfabriek] 
 

109 Le maître maroquinier Ad Loonis (Brussel) 
 [fabricant] 
 

110 G. Mansy (Brussel) 
 [photographe industriel] 
 

111 Lonthic (Brussel) 
 [fotograaf] 
 

112 Gustaaf Van den Meerschen (Gent) 
 [beeldhouwer] 
 

113 René Henriquez (Brussel) 
 [librairie générale, ouvrages de luxe, 

médecine, bouquinerie, éditions, gravures, 
recherches bibliographiques, ventes 
publiques] 

 

114 A. Weickman (Brussel) 
 [spécialités photographiques] 
 

115 Beernemsche Tricotfabriek (Beernem) 
 [Fabrique de tricot en laine, coton et soie, 

singlets pour colonies] 
 

116 Etablissements R. Simonis (Brussel) 
vertegenwoordigers van Hesslein & Co 
(NurnBerg) 

 [tout pour intérieur moderne et de style] 
 

117 Parfum d’Alvé (Brussel / Parijs / Buenos-
Aires) 

 

118 Faiencerie Keramis (Brussel / Antwerpen / 
La Louvière / Parijs) 

 [articles de ménage fantaisies artistiques] 
 

119 L. Van Den Eynden. Arts Décoratifs 
(Brussel) 

 [triptyques, cadres anciens et sculptés, 
coffrets Florentins, etc.] 

 

120 Etablissements Usines et Bureaux / A. Vets 
(Antwerpen) 

 [meubles, menuiserie, décoration] 
 

121 Araks sigaretten (Brussel) 
 

122 Equipes Universitaires (Brussel) 
 [centrale politique de jeunesse] 
 

123 Le Sphinx (Brussel) 
 [keramiek]  

 

124 Conférence juridique du parti ouvrier belge 
(Brussel) 

 

125 La Dépêche 
 [la publicité] 
 

126 Fers Forgés Carion (Brussel) 
 [ferronnerie] 
 

127 Studio Hélène Pascal / A. Gillet (Brussel) 
 [massage facial, soins de beauté] 
 

128 salon Laure Jacqmin (Brussel) 
 [chapeaux] 
 

129 A. Hellinckx (Brussel) 
 [drukkerij] 
 

130 Fernand Colin (Brussel) 
 [marbrerie] 
 

131 Orpheus Radio 
 

132 Algemeen Regeringscommissariaat 
(Brussel) 

 

133 VVKA Vakschool voor Kunstambachten 
(Antwerpen) 

 

134 Fr. Dumonceau et �ls (Brussel) 
 [porcelaines, faiences, verreries, spécialités 

d’articles pour cadeaux] 
 

135 G. & H. Bernard (Brussel) 
 [papieren] 
 

136 Mme E. Meert (Brussel) 
 [in�rmière diplômée, pédieure] 
 

137 E. N. I. C. O. / J. Leuckx (Brussel) 
 [papiers, cartons, tous les façonnés, deuils 

machines, deuils à la main] 
 

138 Real Publicity / Willy Malvaux (Brussel) 
 

139 Larcier / l’Horloge d’Art (Brussel) 
 

140 American House (Brussel) 
 

141 Vlaamsche Arbeid (Antwerpen) 
 [tijdschrift] 
 

142 Labor (Antwerpen) 
 [Geteekende Reklamen] 
 

143 Drukkerij Pieter Céoen (Vilvoorde) 
 

144 Stad Antwerpen 
 

145 Toeristische Dienst België 
 

146 Wereldtentoonstelling Brussel 
 

147 De Zeemeeuw (Brugge) 
 [uitgeverij] 
 

148 Muntschouwburg (Brussel) 
 

149 Les Réfrigérateurs H.M.V. 
 

150 R.V.S. (Antwerpen / Brussel) 
 [verzekeringen] 
 

151 Ciment Canon Brand (Luik) 
 [ciment portland arti�ciel à durcissement 

rapide] 
 

152 Georges Thone (Luik) 
 [imprimeur] 
 

153 Ford Motor Compagny Belgium 
 

154 La voix de son maître (Brussel) 
 

155 Chambre de Commerce de Bruxelles / 
Bulletin Of�ciel (Brussel) 

 

156 Briqueteries du Belvedère (Brussel) 
 [steenbakkerij] 
 

157 Spa Monopole (Spa) 
 [Etablissement des bains / casino] 
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158 Gouvion / Lancia & Isotta Franchini 
(Brussel) 

 

159 Ch. Rachin (Brussel) 
 [verkoop sanitair, verdeler Cimbria] 
 

160 De Beukelaer (Antwerpen) 
 [biscuitfabriek] 
 

161 R. Debaise-Hannecart (Binche) 
 [klerenfabrikant] 
 

162 Ratinckx (Antwerpen) 
 [boek- en steendrukkerij] 
 

163 Jane Vleurinxck (Gent) 
 [modiste] 
 

164 Fotokunst (Antwerpen) 
 [maandblad voor foto & kino] 
 

165 Graineterie Zeelandia (Brussel) 
 [grains et graines] 
 

166 Cobra (Brussel) 
 [imprégnation & réimprégnation des 

poteaux en bois] 
 

167 Keyser n.v. (Brussel / Lier) 
 [textile] 
 

168 Saint-Michel (Brussel) 
 [taverne – restaurant] 
 

169 Tecebel (Brussel) 
 [trust chimique Belge] 
 

170 Crediglass (Antwerpen, Brussel) 
 [uitstalramen, glaswerken] 
 

171 CEPEA (Brussel) 
 [compagnie pour l’importation de produits 

Américaine] 
 

172 F. Van Der Taelen (Brussel) 
 [représentations Industrielles] 
 

173 Camera (Brussel) 
 [la revue de photographie et de 

cinématographie d’amateur] 
 

174 Constrema (Brussel) 
 [construction et réparation de machines et 

matériel] 
 

175 La Belle Aurore (Brussel) 
 [restaurant] 
 

176 Daniel Lippens (Brussel) 
 [chef de vente et de publicité] 
 

177 H. Vandeven 
 [Schrijf- en kopiewerk] 
 

178 Société Linotype Belge (Brussel) 
 

179 A.C.B.L. (Hoei) 
 [société anonyme d’agriculture de 

commerce et d’industrie] 
 

180 Jeanne Alice Müller (Brussel) 
 [Couture] 
 

181 Alice Noël (Brussel) 
 [Couture] 
 

182 Eve (Brussel) 
 [spécialiste en ceintures et soutien-gorge 

de qualité] 
 

183 Adrien Austraet (Brussel) 
 [reliures, brochages] 
 

184 Camille Paridaens (Brussel) 
 [maroquinerie, poudrières de luxe] 
 

185 Art et Industrie / Kunst en Nijverheid 
(Brussel) 

 

186 Flandria (Antwerpen) 
 [sigaren] 
 

187 Het Gulden Vlies 
 [uitgeverij] 
 

188 Vereeniging tot bescherming van de 
belangen der blinden 

 

189 A.I.D.E. 
 [Association Internationale Des Ef�cients] 
 

190 Pianos J. Van Marcke (Brugge / Brussel) 
 

191 Pathé 
 [platenspelers] 
 

192 A la coupe gracieuse (Brugge) 
 [confections pour dames] 
 

193 Kunsthandel E. & A. Van Loocke (Brugge) 
 

194 Teinturerie Koentges (Brugge) 
 

195 A. d’Hollander-Van Poucke (Beernem) 
 [producten in beton en granito] 
 

196 L’Etoile (Brugge) 
 [babymeubilair] 
 

197 Edw. Cools & Zoon (Mortsel) 
 [tuinbouwkundigen] 
 

198 René Leduc (Brussel / La Louviére) 
 [tapijthandelaar] 
 



Met dank aan 

Professor Jan Van der Stock voor de jarenlange steun, de aanmoedigingen en het 

vertrouwen; professor Esther Cleven van de Universiteit van Amsterdam voor de 

stimulerende gesprekken, de kritische vragen en de uitnodiging om lid te worden van 

GraDe; de directie en het administratief personeel van Sint Lucas Gent voor de 

�nanciële en logistieke ondersteuning, in het bijzonder Machteld Pectoor en Katrien 

Lippens voor het begrip en de empathie; klankbord Isolde Vanhee voor de vriendschap 

en de collegialiteit; collega’s Wibo Bakker en Rolf Quaghebeur die een aantal 

hoofdstukken grondig doornamen; de vele studenten en oud-studenten van Sint Lucas, 

een bijzonder kritisch publiek dat elke lesgever dwingt een helder verhaal te brengen; 

John Lane en Mathieu Lommen omdat ze hun expertise en kennis over typogra�e met 

mij wilden delen; Fernand Baudin (†2005) en Louis Van den Eede, twee éminences 

grises in de typogra�e in België en bovendien bijzonder aangename gesprekspartners 

wiens ervaring en kennis van onschatbare waarde was; Elly Cockx-Indestege omdat ze 

me met haar kostbare bibliotheek wilde helpen de catalogus aan te vullen; de 

collectioneurs Wim Drijvers, Norbert Poulain, Rob Aardse, Maurits Lecluyse en Joris 

Verdoodt voor hun gastvrijheid en medewerking; Agnes Garny van de universitaire 

bibliotheek Moretus-Plantin, mijn vriendelijk aanspreekpunt in het verre Namen; de 

meest hulpvaardige bibliothecarissen ter wereld: Guido Cloet van het Tabularium in 

Leuven, Hilde Vercruyssen en Chris Schoonejans van de mediatheek gra�sche en 

digitale media in Mariakerke en Rik Van Herreweghen en Beatrice De Clippeleir van de 

Sint-Lucasbibliotheek in Gent; Geert Bonamie en Frederic Lamsens, redders in nood na 

de rampzalige computercrash van 7 april 2009; vormgeefster Kim Beirnaert omdat ze 

me steunde in de overtuiging dat een doctoraat wel goed moet opgemaakt worden, 

maar niet perse moet vormgegeven worden; Rudy Bonné die met een legendarische 

vastberadenheid elk computerprobleem te lijf gaat; Tijn Van Baelen en Sara Thooft 

voor de vele warme en ontspannende momenten; Michiel Clerckx voor de spontane 

uitlating: ‘Wablief? Is dat nu al klaar!’ en tot slot mijn ouders voor alles en Rob voor de 

liefde en het geduld.





 




