
De twee opdrachten… 
– Ontwerp van het theaterboek Arthur vanPeter Verhelst 
voor uitgeverij Bebuquin. Verhelst schreef de tekst 
voor Muziektheater Transparant en Veenfabriek. 
De afwisseling tussen monologen en liedteksten maken het 
ontwerp complex en interessant. Ook voor de aanduiding 
van de personages is een specifieke typografisch oplossing nodig.

– Ontwerp van een kunsthistorische studie: 
Berthe van Regemorter (1879–1964), een leven in dienst van de boekband.
Elly Cocx-Indestege schreef een rijkelijk geïllustreerde kunst-
historische studie. 
Bij de opgave liggen formaat, illustraties en volume vast. 
De uitdaging is een mooi, helder en overzichtelijk boek 
te ontwerpen met een duidelijke structuur.

 
Peter Verhelst
(Brugge, 1962) schrijft poëzie, romans, novelles, theaterteksten 
en boeken voor jonge lezers. In 2000 brak hij door 
met de roman Tongkat, waarmee hij de Gouden Uil won. 
Hij is als regisseur verbonden aan het ntg. 
Hij werkt regelmatig samen met plastisch kunstenaars.

 

 
Elly Cocx-Indestege
(1933) studeerde geschiedenis ‘moderne tijden’ 
en kunstgeschiedenis (K.U.Leuven). Ze was tot 1998 verbonden 
aan de Koninklijke Bibliotheek van België, als conservator 
Kostbare en Bijzondere Drukken. Ze publiceerde over 
bibliografie, de boekband, incunabelen, het oude gedrukte boek 
voornamelijk in de Zuidelijke Nederlanden, bibliofiele uitgaven. 
In 2002 verscheen een œuvrecatalogus van de typograaf 
Fernand Baudin (De Buitenkant), in 2014 een œuvrecatalogus 
van de kunstboekbindster Berthe van Regemorter (1879-1964) 
(Bibliotheca Wittockiana). Ze is sinds vele jaren lid van het 
wetenschappelijk comité van de Bibliotheca Wittockiana.

Expert class Book design

 
De Expert class Book design
De Expert class Book design is een intensieve eenjarige 
opleiding boektypografie en -ontwerp die gegeven wordt 
aan het Plantin Instituut voor Typografie in Antwerpen. 
Deze Expert class ging vorig jaar november van start 
en liep tot juni 2015.

Het programma van de Expert class Book design is opgevat 
als een practicum, waarbij de studenten twee praktisch 
georiënteerde opdrachten uitvoeren. De docenten en 
boektypografen Antoon De Vylder en Paul Verrept worden 
daarbij bijgestaan door mensen uit het boektypografische 
vakgebied, zoals auteurs, uitgevers, redacteurs en specialisten 
in (digitale) boekproductie.

Studenten 2014/15: 
Jasmijn de Boer, Dylan Van Elewyck, Sarah Schrauwen, 
Nina Serebrenick, Joris Thys, Fulya Toper en Charlotte Vitse.

Voor meer informatie over de Expert class Book design 
kunt u terecht op de website van het Plantin Instituut 
voor Typografie: www.plantininstituut.be.
 
Woord van dank
De studenten willen graag al de (gast)docenten, medewerkers 
en collegae bedanken: 
Antoon De Vylder, Paul Verrept, Peter Verhelst, 
Elly Cockx-Indestege, Misjel Vossen, Iris Kockelbergh, 
Erik Michiels, Herbert Binneweg en Sarah Daeleman.

en de sponsors: 
Museum Plantin-Moretus , Uitgeverij Bebuquin, 
Drukkerij De Bie, Agfa Graphics en De Diamant Pers.
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111 Brieven van bvr aan M. Jurriaanse, 26.06.1951 en volgende.
112 Brief van bvr aan M. Jurriaanse, 02.08.1952.
113 Brief van bvr aan M. Lyssens, 10.06.1953.
114 Brieven van bvr aan M. Lyssens, 05.12.1957 en 22.01.1960.

papyrus handschriften in codexvorm uit de late tweede eeuw, in leren 
omhulsel en die naar het Koptisch Museum in de hoofdstad waren 
overgebracht. Met een beurs van de Francqui stichting plant ze de 
reis voor oktober – november 1950, maar het recente overlijden van 
de conservator van het Koptisch Museum èn de onstabiele politieke 
toestand in Egypte (de Nasseriaanse revolutie is aan het broeden) 
doen haar, voorlopig, van haar reis afzien. Van begin november 
1951 tot eind januari 1952 kan zij gelukkig naar Italië, dat ook op 
haar programma stond.111 Ger Schmook van de Stadsbibliotheek 
helpt haar admini stratieve paden te bewandelen om een beurs van 
het BelgischItaliaans Cultureel Akkoord te krijgen. Zij heeft er 
gewerkt in de Biblioteca Ambrosiana in Milaan, en alle belang
rijke collecties in de vele bibliotheken in Firenze gezien, de biblio
theek van de Este’s, in Modena, de Biblioteca Apostolica Vaticana, 
en andere biblio theken in Rome, evenals in Napels. Daarmee is 
haar onderzoek evenwel nog niet afgesloten. Het volgende jaar is 
ze in de Biblioteca Marciana in Venetië en de bibliotheek van de 
Armeniërs op het eiland San Lazzaro.

‘Maar komt er ooit iets van het werk in Caïro?’ vraagt Berthe 
zich medio ’52 vertwijfeld af.112 Met Pasen 1953 beslist ze eindelijk 
af te reizen naar het land van de Kopten. Het eerste doel is welis
waar het Grieksorthodoxe klooster van de heilige Catharina in 
het Sinaïgebergte. Van uit Suez, na een tweedaagse tocht door 
de woestijn en een nacht in de tent, bereikt ze het klooster, in de 
zesde eeuw als een hoog ommuurde burcht gebouwd aan de voet 
van de Horeb, nu Djebel Mousa geheten (Mozes ontving er de 
Stenen Tafelen der Wet). Berthe krijgt er toegang tot de biblio
theek – voorwaar een gunst – en heeft er handschriften en banden 
naar hartelust kunnen bestuderen. Na afloop gaat de weg terug 
en wordt haltgehouden in Caïro voor het Koptisch Museum. 
Waarna ze per trein naar Alexandrië (de geplande reis met een 
auto gaat niet door wegens een opgestoken zandstorm) doorreist, 
vanwaar ze de boot naar het noorden zal hebben genomen.113 In 
1957 bezoekt ze een tweede maal het Koptisch Museum, het daar
opvolgende jaar is ze opnieuw in Caïro.114

Op verzoek van Dr. Pahor Labib, directeur van het Koptisch 
Museum sedert 1951, heeft zij een aantal van de inmiddels ont
mantelde codices uit Nag Hammadi, en naar Caïro overgebracht, 
onderzocht.115 Ze zag er de sporen van het vroegere naaisel van de 

109 Dossier bvr, Map 4, 42–53. Vgl. ansichtkaart vanuit Athene van bvr aan M. 
Lyssens, 07.10.1957.

110 Deze en andere bijzonderheden van biografische aard dank ik aan Charles Van 
Regemorter.

Ten laatste in 1953 gaat bvr een eerste keer naar Athene, ze gaat 
er meermaals terug. Van daaruit onderneemt zij vier jaar later de 
reis naar het eiland Patmos. Voor zover na te gaan is niet direct 
een neerslag hiervan in haar publicaties te vinden, maar de aan
tekeningen en wrijfsels die ze er gemaakt heeft, bewijzen ten over
vloede dat ze in de intact bewaarde bibliotheek van het klooster 
van de heilige Johannes Theologus heeft gewerkt.109 

Steeds op zoek naar de oudste boekbindtechnieken wil Berthe 
van Rege morter natuurlijk ook naar Egypte. Caïro zal voor haar 
niet helemaal onbekend terrein zijn geweest. Inderdaad, in of rond 
1925 heeft zij er, vermoedelijk met andere familie leden, haar broer 
Maurice bezocht. [ 23 ] Maurice Van Rege morter (1876 –1938), was 
van 1908 tot 1926 algemeen directeur van de ‘Banque Belge pour 
l’Étranger’ in Caïro.110 Een belangrijke stimu lans om naar Caïro te 
gaan is bovendien de recente ontdekking, te Nag Hammadi, niet ver 
van de Nijl, in OpperEgypte, van gnostische geschriften. Het betreft 

23 Berthe met familieleden en Egyptische vrienden in Gizeh, ca.1925. Familiebezit. bvr achterste rij, tweede 
van rechts.
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Deze bijdrage is geheel gebaseerd op de pas verschenen monografie 
aan Berthe van Regemorter gewijd (hierna Op. cit.). De œuvre
catalogus hierin beschrijft 242 banden, die al dan niet zijn 
gelokaliseerd, en 62 ontwerpen die al dan niet zijn uitgevoerd 
(hierna Cat. en een volgnummer). Tot slot volgt de inventaris van de 
niet geïdentificeerde schetsen en ontwerpen (bwb en een nummer). 

De bronnen voor de reconstructie van leven en werk van 
Berthe van Regemorter zijn van velerlei aard: archiefbescheiden, 
brieven, een niet eerder gepubliceerde lezing die zij in 1936 voor 
de Soroptimist Club in Antwerpen gaf, contemporaine kranten, 
tentoonstellingscatalogi en de contemporaine kunstkritiek, een 
inter view uit 1956, aantekeningen en wrijfsels van de hand van bvr 
tijdens haar vele buitenlandse bibliotheekbezoeken, boekhandel 
en veilingcatalogi, het persoonlijk archief, tenslotte de boekbanden 
zelf.1 Het persoonlijk archief bestaat uit tekeningen, ontwerpen en 
wrijfsels van banden en is in de jaren 90 van vorige eeuw door haar 
neef, Pierre Van Regemorter, aan de Bibliotheca Wittockiana te 
Brussel geschonken.2 Tot de belangrijkste brieven behoren de cor
respondentie met Prosper Verheyden, de brieven van Berthe van 
Regemorter gericht aan Mies Jurriaanse en aan de familie Lyssens.3 

Voor de digitale opname van de boekbanden, ontwerpen en 
wrijfsels tekent fotograaf Luc Schrobiltgen, Brussel. De portretten 
en andere documenten, vaak oudere opnamen, zijn van diverse 
origine, waarvan de fotograaf niet altijd bekend is; zij zijn door L. 
Schrobiltgen gedigitaliseerd.

VERANTWOORDING

1 Op. cit., pp. 14 –28.
2 Dit archief (hierna bwb) lag in eerste instantie mee aan de basis tot een aanzet 

van œuvrecatalogus.
3 Resp. Letterenhuis, Antwerpen, v394/b en De Berderen, Dilbeek, br 12; kb 

Den Haag, 79 c 20; Familiearchief.

Gebruikte afkortingen

amvc:  Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven, 
Antwerpen, nu Letterenhuis

bwb:  Bibliotheca Wittockiana, Brussel
dbd:  De Berderen, Dilbeek, nu in Museum Platin Moretus, 

Antwerpen.
kb:  Koninklijke Bibliotheek
lh:  Letterenhuis, Antwerpen
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137 Berthe van Regemorter, ‘De boekband’, in Antwerpens Gouden Eeuw: kunst 
en cultuur ten tijde van Plantin. Catalogus. Antwerpen: Stedelijke feestzaal, 13 
augustus – 2 oktober. Antwerpen: Uitg. Ontwikkeling, 1955, pp. 129 –138.

getuigt dat mejuffrouw Van Regemorter tot die zeldzame mensen 
behoort, die geestelijk altijd jong blijven. Terwijl Mies Jurriaanse, 
die haar héél goed gekend heeft, benadrukt dat Berthes weten
schappelijke belangstelling gepaard ging met belangstelling voor 
mensen. Roger Avermaete, met wie zij een overvloedige correspon
dentie heeft gevoerd in verband met de oprichting van de Vrije 
Akademie, is getroffen hoe zij, 83 jaar oud, nog steeds dezelfde 
gedistingeerde allure van vroeger bezat. Samenvattend laat ik Jean 
Irigoin, die vooral haar wetenschappelijk werk evalueert, tot slot 
best zelf aan het woord: hij bewaart van Berthe van Regemorter 
‘avant tout l’étonnant souvenir d’une étonnante jeunesse physique 
[…], sa jeunesse d’esprit […] toujours avide d’apprendre pour 
mieux connaître et mieux comprendre. Jeunesse de coeur: toujours 
souriante […]; d’emblée on se sentait de plainpied avec elle […] 
Les enfants euxmêmes, pour qui elle avait toujours une attention 
choisie, personnelle, lui accordaient vite leur affection […] Sa dis
parition rapide, inattendue malgré son âge, laisse intactes dans le 
souvenir de ceux qui l’ont connue ses qualités d’esprit et de cœur’. 

135 Zie de titellijst hierna.
136 Brief van bvr aan G. Schmook, 26.10.1962 (Correspondentie van de 

Stadsbibliotheek 1962 (iii).

In tegenstelling tot haar boekbandarcheologisch onderzoek, is haar 
creatieve bindwerk enigszins miskend. Op de tentoonstelling die 
in de zomer van 2014 in de Bibliotheca Wittockiana te Brussel te 
zien was, werden alle boekbanden, voor zover vandaag te traceren, 
samengebracht. In de catalogus is, voor zover als mogelijk, haar hele 
œuvre gereconstrueerd. In België is Berthe van Regemorter de eerste 
vrouw met een opleiding in boekbinden en vergulden geweest.

Buiten de bijdragen over Berthe van Regemorter die naar aan
leiding van haar overlijden zijn verschenen of uitgesproken, is weinig 
over haar te vinden: behalve de recent gevonden lezing uit 1936 van 
haar, zijn er twee interviews en een paar bladzijden in de memoires 
van een wat jongere tijdgenoot. Niettemin is het zeer wel mogelijk 
hieruit een portret te distilleren, ondersteund door de brieven.135

Die wat jongere tijdgenoot is Ger Schmook, directeur, eerst van 
het Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven (amvc, nu 
Letterenhuis), van in 1945 van de Antwerpse Stadsbibliotheek. 
Met hem is zij in 1948 in contact gekomen, na de herdenking 
van Van Nu en Straks, door haar in het Withof georganiseerd. 
Later mocht zij telkens weer een beroep op hem doen om haar 
tijdens haar studiewerk, voor en na de reizen, behulpzaam te zijn 
bij de consultatie van publicaties uit de bibliotheek, ‘opdat ze zich 
niet in de woestijn zou voelen’.136 Zo is zij ook ingegaan op zijn 
suggestie de brieven van Verheyden aan haar, in het amvc te de po
neren – wat is geschied. Schmook verhaalt later in zijn memoires, in 
zijn flamboyante stijl, over zijn ontmoetingen met ‘juffrouw Van 
Regemorter’: hij zag haar aanvankelijk als een ‘fijne, niet te bena
deren freule’, maar ‘de dame van het Withof’ met haar flikker
oogjes en monkellach won al snel zijn vertrouwen en sympathie – en 
omgekeerd. In zijn In memoriam looft Schmook haar innerlijke 
beschaving, haar eruditie en liefde voor het handwerk als ambacht… 
en het grote bewustzijn van alles wat des mensen is. Niet alleen 
geestelijk jong wekt zij ook de indruk fysiek jong te zijn tot op het 
einde, en met dezelfde gedistingeerde allure van vroeger. 

Mart Janssonius (1907–1999), uit het Groningse, die in de jaren 
50 een kort interview van Berthe van Regemorter afnam naar 
aanleiding van een ontmoeting te Antwerpen op de tentoonstel
ling Antwerpens Gouden Eeuw, waaraan zij had meegewerkt,137  
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Een leven in dienst van de boekband, Berthe Van Regemorter
is een klassiek boek over het werk van Berthe van Regemorter. 
Zij ontwierp en maakte boekbanden. Ook mijn vormgeving is 
zeer klassiek. Om het boek een wat moderne touch te geven, 
plaatste ik de afbeeldingen aflopend. Titels en bijschriften zijn 
in een schreefloos lettertype gezet. Om een onderscheid te 
maken tussen de verschillende soorten teksten gebruikte ik 
twee lettertypes, verschillende lettergradaties en -gewichten en 
verschillende kleuren.
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yonina Ik zie… koekuitbloemen, grote lisdodde,  
watermunt, tenger fonteinkruid. Slanke waterkers. 
Mannagras. Ik zie zwanenbloemen met hun bloe m
bladen van rozig glas en stampers als minuscule,  
donkerrode zwanen.  
Dikke kattenstaarten, blaasjeskruid met hun blade
ren van groen leder, moerasscherm, de witte stekels 
van de grote egelskop, de hoopvol uit het water 
stekende gele plomp, sinksenbloemen, dotterbloe
men, waterlelies…

Zo zacht, zo soepel, zo… 
De vorm van uw lippen wanneer u glimlacht. 
De spieren die onder uw huid bewegen.

‘Liefste,’ zei u. Het laatste wat u tegen me zei.

Mijn liefste liefste, verdwenen? (nee) Onvindbaar? 
(nee) In slijk vermomd? (nee, nee) Verloren? (nee!) 
Verschanst? (ja) Met bladeren en takken bedekt op 
wacht staand in dit kille, heuvelloze noorden? (ja) 
Tot ik u eindelijk, eindelijk, naar huis kom halen.

(tegen Yonina)  
Zie je hem al?  
Kun je hem al zien?

1514

Het witte paard hinnikte luid. 
Aan Wodans genade geven we ons over, 
Aan Wodan hebben we trouw gezworen, 
Aan Wodan, onze beschermer.

Aan Wodans genade geven we ons over, 
Aan Wodan hebben we trouw gezworen, 
Aan Wodan, onze beschermer.

the white horse

The white horse neigh’d aloud.  counter-tenor 
To Woden thanks we render, en tenor 
To Woden we have vow’d, 
To Woden, our defender.

To Woden thanks we render,  chorus 
To Woden we have vow’d, 
To Woden, our defender.
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‘Arthur is een zeer subtiele en aangrijpende theatertekst. 
Om alle aandacht op die tekst zelf te vestigen, is de typografie 
eveneens subtiel, met voldoende witruimte en rustpunten. 
Elk monoloog begint op een nieuwe pagina. De namen van 
personages verwerkte ik in elke monoloog, een zo minimaal 
mogelijk contrast met de tekst.’

Theatertekst Arthur, Peter Verhelst

Kunsthistorische studie Een leven in dienst van de boekband, Elly Cockx-Indestege
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5 Gedenkboek Stadsbibliotheek Antwerpen. 
1916. (Cat. R48). EHC, Antwerpen

24

59 Brieven aan Jozef Muls, 16.06.1923 en 15.11.1923 
(LH, R2931/B)

60 George Waldemar, Maria Blanchard. Bruxelles: 
Ceux de Demain, 1927, pl. xxv.

61 Resp. Cat. R121, R168, R132.

54 Buitenlandsch bindwerk van dezen tijd. Ten-
toonstelling te ’s-Gravenhage in het Museum 
Zeestraat 19 jan.–3 febr. en te Amsterdam 
19 febr.–3 maart in het Stedelijk Museum. 
[’s-Gravenhage]: Vereeniging Boekband & 
Bindkunst, [1924].

55 Vgl. Mathieu Lommen, De grote vijf: S.H. de Roos, 
J.F. van Royen, J. van Krimpen, C. Nypels, A.A.M. 
Stols. Zutphen: Buührmann-Ubbens Papier, 1991.

56 Cat. R24.
57 Boekbanden gemaakt door Berthe van Regemorter 

en ten toon gesteld in het Museum Plantin Moretus te 
Antwerpen, 15 fabruari–15 maart 1923, nr. 23. Ook 
in het Frans verschenen.

58 Cat. R182.

Pierrot aan de lantaarn en Vormen. Archi-
valisch hebben de banden om deze drie 
uit gaven bestaansrecht maar tot nogtoe 
kon hun spoor niet getraceerd worden.53 
Zij moeten einde 1923 begin 1924 zijn 
vervaardigd. Het gaat – zo mogen wij aan-
nemen – om typografisch mooi verzorgde 
uitgaven zoals we die in de jaren 20 in 
Nederland, en, in geringere mate, ook 
in noordelijk België kennen, een aspect 
van de Nieuwe kunst die grotendeels 
aan de Fransgerichte bibliofilie in België 
voorbij is gegaan. Toch heeft Berthe van 
Regemorter er oog voor gehad. Haar con-
tacten met Nederland zijn daar vermoe-
delijk niet vreemd aan geweest. Begin 
1923 werd zij uitgenodigd deel te nemen 
aan een internationale tentoonstelling 
van hedendaagse niet-Nederlandse band-  
en, georganiseerd door de ‘Vereeniging 
Boekband & Bindkunst’, eerst in Den  
Haag, gevolgd door Amsterdam en 
Utrecht.54 De bescheiden maar smaakvol 
uitgevoerde catalogus is van een inlei-
ding van de typograaf Jan van Krimpen voorzien. Er is geen verklaring voor de 
omstandig heid dat Berthe van Regemorter de enige deelneemster voor België aan 
deze expositie is geweest, terwijl dit toch anders lag voor de overige landen. Zij had 
er veertien banden liggen uit familiebezit, uit particulier bezit terwijl een drietal te 
koop was.

Zij heeft er – zo mogen we aan nemen – Van Krimpen en Jan Frans van Royen, lid 
van het bestuur van genoemde vereniging, ontmoet.55 Toch moet zij al eerder met de 
Nederlandse typografie in contact zijn gekomen. Immers, in 1913 liet Jan Frans van 
Royen bij zijn pas opgerichte bibliofiele uitgeverij, De Zilverdistel, zijn eerste boek 
verschijnen, Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal.56 De kans is groot dat BvR dit boek 
ook al in 1913, of kort daarna, heeft gebonden. De eerste bestemmeling ervan was 
haar broer Maurice.57 Tien jaar later richt Van Royen zijn Kunera Pers op en zorgde 
voor eigen letter; in 1926 drukte hij hiermee een uitgave van Villons Le Lais, le Testa-
ment et ses Ballades.58 (ill.13) Hiervan had BvR een propsectus in handen gekregen dat zij, 
in haar enthousiasme, meteen twee exemplaren in vellen bestelde. Eén van die twee 

is opgedoken (pl.8, 66). Het is een van de sprekendste voorbeelden, binnen haar produc-
tie, van boekbandversiering in haar ‘geometrische stijl’, los van Arts and Crafts, en 
waarbij ze kennelijk inspiratie zoekt in de kunst van de jaren 30; heeft zij misschien 
een band van de grote Franse kunstboekbinder Paul Bonet (1889–1971) gezien?

Isabelle Rivière

Tot de vriendenkring ‘Ceux de Demain’, rond Frank Flausch, behoorde ook Maria 
Gutierrez Blanchard (1881–1932), Spaanse kubistische schilderes in Parijs. In 1923 
heeft Berthe van Regemorter een schilderij van haar gekocht.59 Een ander doek, 
L’enfant au ballon, uit 1924, bevindt zich nu in het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten te Brussel, met de herkomst ‘Coll. Berthe van Regemorter’.60 Later ver-
scheen een boek over Blanchard geschreven door Isabelle Rivière. Berthe bindt twee 
exemplaren van de roman van Alain-Fournier, naar alle waarschijnlijkheid bestemd 
voor leden van ‘Ceux de Demain’, met name Jean Delgouffre en Frank Flausch zelf; 
een derde band heeft zij voor zichzelf gebonden.61 Het ligt voor de hand dat Berthe 

11 À l’enseigne du Framboisier, Brussel. Titelblad 
(Cat. R154). Familiebezit

12 Handgeschreven opdracht van de auteur P. 
Valéry, aan F. Flausch (Cat. R151). Familiebezit

13 Kunera Pers, 1926. Colophon (Cat. R182). 
Familiebezit
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woden, first to thee

bas
Woden, first to thee
A milk‑white steed, in battle won,
We have sacrific’d.

chorus
We have sacrific’d.

tenor
Let our next oblation be
To Thor, thy thund’ring son,
Of such another.

chorus
We have sacrific’d.

bas
A third (of Friesland breed was he)
To Woden’s wife, and to Thor’s mother;
And now we have aton’d all three.

chorus
We have sacrific’d.

Wodan, eerst tot jou
Een melkwitte hengst, in de veldslag veroverd,
Hebben we geofferd.

We hebben geofferd.

Laat ons volgend offer zijn
Aan Thor, jouw donderzoon,
Van nog zo één.

We hebben geofferd.

Een derde, uit een Fries geslacht
Aan Wodan’s vrouw, en Thor’s moeder;
We hebben met dit drieledig offer boete gedaan.

We hebben geofferd.

18 19

yonina Ik herinner me de otters.
Ik herinner me de beverratten. Met hun oranje tanden. 
Minutenlang konden ze roerloos in het water liggen 
doen alsof ze dood waren.
Ik herinner me de hermelijnen.
Die beverratten wegsleepten, aan hun hals.
Ik herinner me de muskusratten die vanuit het 
buitenland onze rivieren binnen zwommen en zich als 
razenden voortplantten.
Hoe ze op de grote markt op een rij werden gelegd.
Duizenden dode muskusratten op een rij.
Hoe we zongen.
En hoe we feest vierden.

Nu groeien er alleen naaldbomen.
Er zijn nauwelijks nog waterlelies en watergentianen.

claron Toen de zon opkwam, knielde ik bij mijn man 
neer op bed en waste ik hem, elke millimeter waste ik. 
Toen draaide ik hem op zijn rug en waste elke milli‑
meter van hem. Toen draaide ik hem weer op zijn buik 
en masseerde olie in, traag, elke millimeter.
Toen draaide ik hem weer op zijn rug en masseerde olie 
in elke millimeter in. Alsof ik hem zo uit het hoofd 
wilde leren.
Hij nam mijn hoofd vast en fluisterde:
‘Het is tijd.’
Ik dacht: ‘Laat dit voor altijd duren.’
Ik dacht: ‘Elke nacht zal ik u vanaf nu millimeter voor 
millimeter opnieuw, eerst met water, daarna met olie...’

‘Het is tijd,’ zei hij.
‘Liefste,’ zei hij.
Toen vertrok hij naar het noorden.
Waar de halfmensen naar wezen met hun roest‑
kleurige bloemen.
‘Hamba kakuhle,’1 zongen de mannen die vertrokken.
Nee. Nee, geen vaarwel.
‘Sala kakuhle,’2 zongen wij die achterbleven.
‘Tot ziens.’
‘Zie je mijn man nog?’ vroeg ik.
Ze zeiden: ‘Hij wordt kleiner en kleiner en kleiner.’
Maar in mij werd hij zo groot dat ik dacht dat ik ter 
plekke zou stikken.
‘Liefste,’ heeft hij gefluisterd.
Liefste liefste van mij.

Elke nacht was ik hem opnieuw, van hoofd tot voeten.
Wrijf ik hem in met olie, van voeten tot hoofd.
Maar het is alsof ik...
alsof zijn gezicht door elke streling...
alsof hij van klei is...
alsof ik zijn neus en ogen en lippen bij elke streling 
meer wegveeg...
Zijn mond die bij het afscheid zei:
‘Liefste.’
Ik druk mijn oor tegen zijn mond. Waar zijn mond was.
Zeg iets, om het even wat, maar zeg iets, liefste liefste.

1 Vaarwel
2 Tot ziens
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kleurige cover met lijnenstructuur. De tekst is gezet uit 
een schreefloze en een letter met schreven, die zorgt voor 
een duidelijk onderscheid tussen personage en monoloog. 
Daartussen staan Engelstalige liederen, telkens voorzien 
van een Nederlandstalige interpretatie op de rechterpagina.

Theatertekst Arthur, Peter Verhelst

Kunsthistorische studie Een leven in dienst van de boekband, Elly Cockx-Indestege



Plantin Instituut voor Typografi e Plantin Genootschap vzw

Titelbladzijde

Franse titel

Mechelen 1879 – Kapellen 1964

EEN LEVEN IN DIENST VAN DE BOEKBAND

BERTHE VAN REGEMORTER

Elly Cockx-Indestege

Plantin Instituut voor Typografie

- 7 -

Deze bijdrage is geheel gebaseerd op de pas verschenen monografie 
aan Berthe van Regemorter gewijd (hierna Op. cit.). De œuvrecatalogus 
hierin beschrijft 242 banden, die al dan niet zijn gelokaliseerd, en 62 
ontwerpen die al dan niet zijn uitgevoerd (hierna Cat. en een volgnum-
mer). Tot slot volgt de inventaris van de niet geïdentificeerde schetsen en 
ontwerpen (BWB en een nummer). 

De bronnen voor de reconstructie van leven en werk van Berthe van 
Regemorter zijn van velerlei aard: archiefbescheiden, brieven, een niet 
eerder gepubliceerde lezing die zij in 1936 voor de Soroptimist Club 
in Antwerpen gaf, contemporaine kranten, tentoonstellingscatalogi en 
de contemporaine kunstkritiek, een interview uit 1956, aantekeningen 
en wrijfsels van de hand van BvR tijdens haar vele buitenlandse biblio-
theekbezoeken, boekhandel- en veilingcatalogi, het persoonlijk archief, 
tenslotte de boekbanden zelf.1 Het persoonlijk archief  bestaat uit teke-
ningen, ontwerpen en wrijfsels van banden en is in de jaren 90 van vo-
rige eeuw door haar neef, Pierre Van Regemorter, aan de Bibliotheca 
Wittockiana te Brussel geschonken.2 Tot de belangrijkste brieven beho-
ren de correspondentie met Prosper Verheyden, de brieven van Berthe 
van Regemorter gericht aan Mies Jurriaanse en aan de familie Lyssens.3 
Voor de digitale opname van de boekbanden, ontwerpen en wrijfsels te-
kent fotograaf  Luc Schrobiltgen, Brussel. De portretten en andere docu-
menten, vaak oudere opnamen, zijn van diverse origine, waarvan de fo-
tograaf  niet altijd bekend is; zij zijn door L. Schrobiltgen gedigitaliseerd.

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AMVC  Archief  en Museum voor het Vlaams Cultuurleven, 
Antwerpen, nu Letterenhuis

BWB  Bibliotheca Wittockiana, Brussel
DBD  De Berderen, Dilbeek, nu in Museum Platin Moretus, 

Antwerpen.
KB  Koninklijke Bibliotheek
LH  Letterenhuis, Antwerpen

-

VERANTWOORDING

1 Op. cit., p. 14-28.

2 Dit archief (hierna BWB) lag 
in eerste instantie mee aan 
de basis tot een aanzet van 
œuvrecatalogus.

3 Resp. Letterenhuis, 
Antwerpen, V394/B en  
De Berderen, Dilbeek, BR 
12; KB Den Haag, 79 C 20; 
Familiearchief.
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De eerste keer dat ik u 
aanraakte – ik had alleen uw 
stem gehoord en vroeg of ik 
uw gezicht met mijn handen 
mocht zien. U nam mijn handen 
en legde die op uw wangen 
zodat ik uw lach zou voelen.

Mijn man. 
Mijn heer.
Met die schouders van u.
Waar ik mijn wang 
tegen mag leggen. 
Waarna u die armen van 
u om me heen legt om me 
van de grond te tillen. 
Om me nog dichter bij u, om me 
helemaal in die armen van u, 
met die armen en benen van mij 
helemaal om u heen geslagen, 
tot u van kop tot teen gekleed 
bent in dat lichaam van mij.

Om dan naar uw 
hartslag te luisteren.
In uw borst. 
In uw hals. 
In uw polsen. 
In uw tong in uw mond op 
mijn mond, zodat u mijn hart 
kunt voelen in mijn lippen, 
in mijn borst, in mijn hals, 
in mijn polsen, mijn geslacht. 

Ik schepte klei uit een plas 
en wreef u ermee in alsof 
ik u invette met iets wilds, 
iets dieps, iets wat niet van 
mij was, maar oeroud.
Toen ik klaar was, was 
u een gladde vaas. 
We gingen met de 
armen achter ons hoofd 
in de plas liggen.
Zo zacht, zo soepel, zo. . .

De vorm van uw lippen 
wanneer u glimlacht.

6 7

De spieren die onder 
uw huid bewegen.

‘Liefste,’ zei u. Het laatste  
wat u tegen me zei. 

Mijn liefste liefste, verdwenen? 
(nee) Onvindbaar? (nee) In 
slijk vermomd? (nee, nee) 
Verloren? (nee!) Verschanst? 
(ja) Met bladeren en takken 
bedekt op wacht staand in dit 
kille, heuvelloze noorden? (ja) 
Tot ik u eindelijk, eindelijk, 
naar huis kom halen.

(tegen Yonina)
Zie je hem al? 
Kun je hem al zien?

Ik zie. . . koekuitbloemen, 
grote lisdodde, watermunt, 
tenger fonteinkruid. Slanke 
waterkers. Mannagras.
Ik zie zwanenbloemen met  
hun bloembladen van rozig 
glas en stampers als minuscule, 
donkerrode zwanen.
Dikke kattenstaarten, 
blaasjeskruid met hun 
bladeren van groen leder, 
moerasscherm, de witte stekels 
van de grote egelskop,  
de hoopvol uit het 
water stekende gele 
plomp, sinksenbloemen, 
dotterbloemen, waterlelies. . .

Ja. Waterlelies. Met hun 
hartvormige, drijvende bladeren.

Met hun vrucht als een  
groene fles, zwellend  
onder het wateroppervlak.  
De geur van de witte bloemen. 
Die na drie dagen niet meer 
opengaan. En traag, uiterst 
traag naar de bodem zinken.
Gele watergentiaan met 
rafelige randen, zacht als het 
vel tussen twee vingers.
Ik zie wat nergens anders is: 
moeraslathyrus, met blaadjes 
als groene vlinders en bloemen 
als rode nachtvlinders, met 
dichtgevouwen vleugels.
Ik zie watereppe als 
sneeuwvlokken op 
groene stelen.
Ik zie langs de stengel van 
de geknikte vossenstaart 
duizenden lilakleurige mieren 
omhoog kruipen en dan plots, 
op dezelfde seconde roesten.
Ik zie de aren van het 
beemdgras wiegen.

Ik kon u altijd vinden omdat 
u altijd aan het zingen was.
Met die diepe stem van u.
U zei: ‘Kom.’
Met mijn handen voor 
me uit zocht ik u.
‘Kom.’
Tot ik tegen u aanbotste.
Mijn handpalmen op uw borst.
Mijn rechterhand hebt u op 
uw keel gelegd. En u begon 
te zingen, zodat ik uw stem 
voelde trillen van mijn 
handpalmen tot in mijn buik.
U nam mijn linkerhand 
en legde die op uw hart. 
Dat almaar sneller 
begon te kloppen.
Toen u uw rechterhand op mij. . .
En uw linkerhand. . .
En uw mond. . .
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‘Het ontwerp is een experiment met onderaan uitgelijnde 
broodtekst. Door de tekst in twee kolommen te plaatsen, 
doet de bladspiegel mij een beetje denken aan acteurs 
op de bühne. Ik besloot de toneelaanwijzingen en liedteksten 
telkens beneden op de pagina’s te plaatsen, zodat de dialoog 
de hoofdrol speelt in dit papieren theater.’

Theatertekst Arthur, Peter Verhelst
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den beginne niet vergoed – waar zij mede dank zij de 
relaties van haar vader in slaagt. Zij overtuigt Avermaete 
ook een bindersatelier in te richten, waarbij ze duidelijk 
stelt dat dit geen kinderspel is: ‘Ce n’est pas un jeu, c’est 
du sérieux’ en de nadruk legt op het gegeven dat leren 
binden een echt vak is en de nodige tijd vergt. Zij stelt 
een eerste huishoudelijk reglement op:
 
 ‘Premier projet pour l’organisation d’un atelier 
 de reliure
 Cours de 9h à midi tous les jours sous la direction   
 d’un chef d’atelier, guidé par moi.
 Au début, les élèves apportent eux-mêmes les livres   
 qu’ils veulent relier.
 L’atelier fournit les matières premières. Quand   
 l’élève a fait quelques progrès, il doit travailler pour   
 l’école, mais il a la permission de consacrer un   
 certain nombre d’heures (à déterminer) à ses 
 travaux personnels.
	 Le	chef	d’atelier	a	un	traitement	fixe.
 Aucun élève ne peut apprendre la dorure sans 
 apprendre aussi la reliure – même s’il ne désire pas 
 se perfectionner en reliure. Mais un relieur n’est pas 
 obligé d’apprendre la dorure.
 Ceux qui désirent devenir doreurs et s’appliquer à 
 l’ornementation du livre doivent prouver qu’ils ont 
 certaines connaissances du dessin. Seuls la    
 technique du métier et le dessin appliqué à  
 l’ornementation du livre seraient enseignés à   
 l’atelier. – Je me chargerai de cette partie.’77

In Joseph Hendrickx, haar vroegere leermeester in 
Brussel, heeft ze het volste vertrouwen en stelt hem 
voor meestergast (chef d’atelier) van het bindersatelier 
te worden. Hij zal instaan voor het eigenlijke bindwerk, 
terwijl zijzelf de boekbandversiering (het aanbrengen 
van een goudgestempeld decor) voor haar rekening 
neemt. (ill.17) Gaandeweg is ze van oordeel dat er nood 
is aan een cursus over de geschiedenis van de band. 
Het programma laat geen ruimte meer, zodat zij die 
cursus privé, aan huis aanbiedt. De school moet ook 
in nevenactiviteiten voorzien als tentoonstellingen 
en lezingen. Avermaete wordt de eerste directeur van 
de ‘Vrije Akademie. School voor Decoratieve Kunst’, 
Frank van den Wijngaert secretaris. Tot het lerarencorps 
voor de theoretische en praktische leergangen behoren 
aanvankelijk, behalve Avermaete zelf (kunsttheorie), 

77 LH, A23/B (Inv. 94083/41). Jos Hendrickx (techniek van het boekbinden) en 
Berthe van Regemporter (uitwendige versiering van 
de band), R. Soebert (bouw- en beeldhouwkunst), 
Henri van Straten (schilderen), Frank Mortelmans 
(decoratief tekenen), Joris Minne (grafische	 kunsten), 
Frans Smits (letterkunde), Victor Brunclair, Frank van 
den Wijngaert (toneel e.a.), Karel Albert (muziek), 
Jos Buschmann en Minne, Nand Gersens (toegepaste 
grafische	 kunsten), Aloïs Peeters (meubelontwerpen), 
Francesca d’Aler (dans). Totdat er een titularis voor 
marmeren en batikken wordt gevonden, neemt Van 
Straten dit ter harte. Berthe van Regemorter heeft 
er tot in 1933 gedoceerd, daarna volgt haar tweede 
afgestudeerde leerlinge, Berthe Thieren haar als docente 
op. Tot 1940 voert zij over deze schoolaangelegenheden 
een uitvoerige, geanimeerde correspondentie met 
beide heren.78 Zij is verder bestuurstaken blijven 
behartigen: van bij het begin is ze, met J. Buschmann, 
ondervoorzitter, daarna en tot in 1949 voorzitter van de 
Raad van beheer. (ill.18) De school bestaat nog steeds, zij 
het onder wisselende benamingen.

Een jaar nadat de Vrije Akademie is opgericht, nodigt 
Henry van de Velde (1863-1957) Berthe van Regemorter 
uit om de cursus boekbinden, bandversiering en 
vergulden aan het door hem pas opgerichte ‘Hoger 
Instituut voor Sierkunsten’ (HIS) te Brussel, te 
organiseren.79 Het initiatief hiertoe kwam van Camille 
Huysmans, minister voor kunsten en wetenschappen 
van 1925 tot 1927, de latere burgemeester van 
Antwerpen. Gevestigd in wat overbleef van de 
middeleeuwse cisterciënzerinnenabdij Ter Kameren, 
gelegen aan de rand van het gelijknamige bos, in het 
zuiden van Brussel, moest ook daar ab ovo begonnen 
worden. (ill.19) Van de Velde was helaas in België 
nog steeds persona non grata en de kortzichtigheid van 
de administratie maakte hem – en anderen - het 
leven nodeloos zuur.80 Daardoor kwam het dat de 
administratieve weg van Berthe van Regemorters 
benoeming niet met rozen bezaaid was, terwijl zowel 
de initiatiefnemer als de directeur van de school geheel 
achter haar en de hele opzet stonden.81 
 Ook hier wordt Joseph Hendrickx haar collega, belast 

Henry van de Velde en het HIS / ISAD, Ter Kameren / 
La Cambre, Brussel

78

79

80

81

Bewaard in het Letterenhuis te Antwerpen, 

brieven van de betrokkenen. Een studie over 

de ‘Vrije Akademie’ bestaat nog niet. Zie verder 

Op. cit., p. 47-48.

In het Frans, Institut Supérieur des Arts Déco-

ratifs (ISAD).

Over Henry van de Velde bestaat een overvloe-

dige literatuur. De meest recente publicatie, 

waarin zijn leven en alle aspecten van zijn veel-

zijdig kunstenaarschap worden behandeld is 

Thomas Föhl, Sabine Walter, Werner Adriaens-

sens, Henry van de Velde, passie, functie en 

schoonheid. 1863-1957. Tielt: Lannoo; Weimar: 

Klassik Stiftung Weimar, 2013.

Op. cit., p. 49-50.

Ill. 17 - Joseph Hendrickx, penning door René 

Pirart. Coll. N. Moermans, Antwerpen

Ill. 18 - Berthe van Regemorter tussen F. Smits en 

R. Avermaete. LH, Antwerpen 

Ill. 19 - Ter Kameren, Brussel, 2012
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Pl.1 - Huldeblijk Max Rooses. Portefeuilleband. 1912. (Cat. R23). LH, Antwerpen 
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gend… maar het is niet dat ademen, niet dat hijgen, 
zelfs niet het proberen, maar het zijn die ogen, die 
ogen die naar me kijken en niet naar me kijken, maar 
door me heen, alsof ze iets zien dat ik nog niet weet, 
alsof ze mij zien zoals ik zal worden. 
Zou kunnen worden. Hoewel ik in mijn linkerhand  
een kei heb en ik dat koud geworden, nauwelijks 
nog ademende, kijkende gewicht met één klap zou 
kunnen doden… Om die ogen niet langer te zien… 
Nooit zal ik die ogen, elke nacht zal ik die ogen, in 
elk oog dat me vanaf nu aankijkt, zal ik… Eén klap 
met die kei… en nog een keer, en nog een keer, om 
die ogen, om in elk oog dat mij vanaf nu aankijkt die 
ogen niet meer te zien…
Maar…
Ik kijk ik in die ogen, het is sterker dan mezelf, nee, 
het is wat ik ben, wie ik ben, ik blijf kijken in die ogen, 
tot, als met kaarsvet gevuld, een vlies over die ogen 
schuift. Alsof wat hij ziet bevriest. Alsof ook mijn 
ogen… Alsof ook de hele wereld die ik om me heen 
zie bevriest. En ook de wereld die ik niet zie… 
De hele wereld… Zo koud… Zo ongelooflijk koud…

(het jongetje in de armen van Claron)

Zie je die jongen in de vlakte? Met zijn linkerarm in de 
lucht en zijn rechterarm voor zich uit? Alsof hij naar 
ons zwaait.
Zie je de vijvers? Overal vijvers. Het zijn geen vijvers, het 
zijn kraters van bominslagen.

Zie je de heuvels? Het zijn geen heuvels. Het zijn de ran-
den van kraters van bominslagen.
Zie je die braamstruiken? Het is prikkeldraad.
Elke dag vinden de boeren nieuwe gewassen in de grond: 
hoefijzers, brisant, schrapnel, obussen…
Een gele wolk drijft over de velden.
Van slagveld naar hulppost en van hulppost naar veld-
hospitaal en van veldhospitaal naar kerkhof: zo diep is de 
grond ingesleten dat je hem nu nog kunt zien vanuit de 
lucht, die geheime weg waar niets op groeit.
Geen gele gentiaan meer.
Nauwelijks waterlelies.
Nymphaea alba.
Geen gele disa meer.
Disa uniflora.
Adriaan
Arthur (NL)

August (NL)

Baptiste
David (NL)

Edward
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De spieren die onder uw huid bewegen.

‘Liefste,’ zei u. Het laatste wat u tegen me zei.

Mijn liefste liefste, verdwenen? (nee) Onvindbaar? (nee) 
In slijk vermomd? (nee, nee) Verloren? (nee!) Verschanst? (ja) 
Met bladeren en takken bedekt op wacht staand in dit kille, 
heuvelloze noorden? (ja) Tot ik u eindelijk, eindelijk, naar 
huis kom halen.

(tegen Yonina)
Zie je hem al? 
Kun je hem al zien?

YO

CL

YO

Ik zie… koekuitbloemen, grote lisdodde, watermunt, 
tenger fonteinkruid. Slanke waterkers. Mannagras.
Ik zie zwanenbloemen met hun bloembladen van rozig 
glas en stampers als minuscule, donkerrode zwanen.
Dikke kattenstaarten, blaasjeskruid met hun bladeren 
van groen leder, moerasscherm, de witte stekels van de 
grote egelskop, de hoopvol uit het water stekende gele 
plomp, sinksenbloemen, dotterbloemen, waterlelies…

Ja. Waterlelies. Met hun hartvormige, drijvende bladeren.

Met hun vrucht als een groene fles, zwellend onder het 
wateroppervlak. De geur van de witte bloemen. Die na 
drie dagen niet meer opengaan. En traag, uiterst traag 

naar de bodem zinken.
Gele watergentiaan met rafelige randen, zacht als het vel 
tussen twee vingers.
Ik zie wat nergens anders is: moeraslathyrus, met blaadjes 
als groene vlinders en bloemen als rode nachtvlinders, 
met dichtgevouwen vleugels.
Ik zie watereppe als sneeuwvlokken op groene stelen.
Ik zie langs de stengel van de geknikte vossenstaart dui-
zenden lilakleurige mieren omhoog kruipen en dan plots, 
op dezelfde seconde roesten.
Ik zie de aren van het beemdgras wiegen.

Ik kon u altijd vinden omdat u altijd aan het zingen was.
Met die diepe stem van u.
U zei: ‘Kom.’
Met mijn handen voor me uit zocht ik u.
‘Kom.’
Tot ik tegen u aanbotste.
Mijn handpalmen op uw borst.
Mijn rechterhand hebt u op uw keel gelegd. En u begon te 
zingen, zodat ik uw stem voelde trillen van mijn handpalmen 
tot in mijn buik.
U nam mijn linkerhand en legde die op uw hart. Dat almaar 
sneller begon te kloppen.
Toen u uw rechterhand op mij…
En uw linkerhand…
En uw mond…

CL

Technische gegevens
Formaat: 125 × 185 mm
Omvang: 40 pagina’s
Lettertype: Adobe Caslon Pro en 
Franklin Gothic
Munken Print Cream

In deze theatertekst heeft elk personage zijn eigen tekstkolom. 
De kolommen verschillen van breedte. 
Hierdoor is er niet alleen te lezen, maar ook direct te zien 
welk personage aan het woord is.

Theatertekst Arthur, Peter Verhelst

Kunsthistorische studie Een leven in dienst van de boekband, Elly Cockx-Indestege



Plantin Instituut voor Typografi e Plantin Genootschap vzw

Frontispice en titelbladzijde

Omslag

Elly Cockx-Indestege

Een leven in dienst
van de boekband

—
Berthe van Regemorter

Mechelen 1879 – Kapellen 1964

Elly Cockx-Indestege

Een leven 
in dienst
van de 

boekband
—

Berthe van Regemorter
Mechelen 1879 – Kapellen 1964

9

2
Levensloop

Antwerpen en Kalmthout
Exact vijftig jaar geleden, op 31 december 1964, overleed Berthe 

van Regemorter in Kapellen waar zij de laatste twee jaar van 

haar leven in de nabijheid van haar neef en diens familie had 

doorgebracht. Het aangrenzende Kalmthout is evenwel van 

in haar jeugd eerst het gedroomde zomerverblijf van haar ou-

ders geweest, later voor vele jaren haar vaste stek geworden. 

Daar ook heeft zij, altijd weer opnieuw, tussen alle andere acti-

viteiten door, de rust gevonden om te binden, te schrijven en te 

genieten van familie- en vriendenbezoek.

De Van Regemorters zijn afkomstig uit de streek rond 

Mechelen, waar Berthe ook geboren is.4 Samen met haar 

broer, Maurice (1876-1938), heeft zij haar jeugd doorgebracht 

in Antwerpen: vader Edouard (1849-1934), wiskundeleraar 

in Ronse en Mechelen, wordt in 1888 benoemd als directeur 

van het internaat van het atheneum in Antwerpen. De moe-

der van Berthe, Julie Willems (1849-1925) is afkomstig uit 

Assenede in Oost-Vlaanderen. In Antwerpen vinden we de 

familie Van Regemorter terug in de Lange Leemstraat 188 (of 

194), later in de Van Schoonbekestraat 30. (ill.1) Maar al van 

in 1904 verblijft de familie gedurende langere perioden in 

Kalmthout. Edouard Van Regemorter behoorde tot de liberale 

burgerij, was medeoprichter, in 1897, van De Nieuwe Gazet 

en bijzonder actief in het ‘Vooruitstrevend Democratisch 

Verbond’. Nog vóór de eeuwwende heeft hij het onderwijs 

vaarwel gezegd om zich geheel aan de politiek te wijden, als 

provinciaal raadslid en, in 1925, als lid van de Bestendige 

Deputatie. Na de dood van haar moeder, blijft Berthe bij 

haar vader wonen. Bij zijn overlijden, in 1934, domicilieert 

zij zich in Kalmthout, maar huurt terzelfdertijd een klein 

4 Resp. Letterenhuis, Antwerpen, 
V394/B en De Berderen, Dilbeek, 
BR 12; KB Den Haag, 79 C 20; 
Familiearchief.

ill.1 Van Schoonbekestraat 30, Antwerpen, jaren 30. Coll. M.Lyssens

7

1

1 Op. cit., p. 14-28.

Verantwoording

Deze bijdrage is geheel gebaseerd op de pas verschenen mo-

nografie aan Berthe van Regemorter gewijd (hierna Op. cit.). 

De œuvrecatalogus hierin beschrijft 242 banden, die al dan 

niet zijn gelokaliseerd, en 62 ontwerpen die al dan niet zijn 

uitgevoerd (hierna Cat. en een volgnummer). Tot slot volgt de 

inventaris van de niet geïdentificeerde schetsen en ontwerpen 

(BWB en een nummer). 

De bronnen voor de reconstructie van leven en werk 

van Berthe van Regemorter zijn van velerlei aard: archiefbe-

scheiden, brieven, een niet eerder gepubliceerde lezing die zij 

in 1936 voor de Soroptimist Club in Antwerpen gaf, contem-

poraine kranten, tentoonstellingscatalogi en de contempo-

raine kunstkritiek, een interview uit 1956, aantekeningen en 

wrijfsels van de hand van BvR tijdens haar vele buitenlandse 

bibliotheekbezoeken, boekhandel- en veilingcatalogi, het per-

soonlijk archief, tenslotte de boekbanden zelf.1 Het persoon-

lijk archief bestaat uit tekeningen, ontwerpen en wrijfsels 

van banden en is in de jaren 90 van vorige eeuw door haar 

neef, Pierre Van Regemorter, aan de Bibliotheca Wittockiana 

te Brussel geschonken.2 Tot de belangrijkste brieven behoren 

de correspondentie met Prosper Verheyden, de brieven van 

Berthe van Regemorter gericht aan Mies Jurriaanse en aan de 

familie Lyssens.3 

Voor de digitale opname van de boekbanden, ontwer-

pen en wrijfsels tekent fotograaf Luc Schrobiltgen, Brussel. 

De portretten en andere documenten, vaak oudere opnamen, 

zijn van diverse origine, waarvan de fotograaf niet altijd be-

kend is; zij zijn door L. Schrobiltgen gedigitaliseerd.

2 De ultieme beschrijving door Linda 
K. Ogden, ‘The binding of Codex II’, 
in The Coptic Gnostic Library: Nag 
Hammadi Codex II,2-7… Ed. Bentley 
Layton. Gen. ed. James M. Robinson. 
Leiden: Brill, 1989, p. 19-25 (Nag 
Hammadi Studies, XX

3 Dit archief (hierna BWB) lag in eerste 
instantie mee aan de basis tot een 
aanzet van œuvrecatalogus. 
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appartement aan de Begijnenvest 58-60 in Antwerpen stad. 

Het vereenvoudigt ongetwijfeld haar deelname aan het cul-

turele leven in de stad, het nakomen van afspraken – ik denk 

voornamelijk aan opdrachtgevers, bibliofielen –, en het on-

dernemen van reizen naar Brussel en elders. 

 De moeder van Berthe is ongetwijfeld haar artistie-

ke inspiratiebron geweest. Zij moet een kunstzinnige vrouw 

zijn geweest die haar dochter op latere leeftijd geregeld mee-

neemt naar Brussel om er de jaarlijkse tentoonstellingen van 

de ‘Libre Esthétique’ te bezoeken.5 De heroplevende kunst 

werkte in die jaren zeer stimulerend. Aan de vele huiselijke 

gesprekken over kunst nam ook haar broer deel, niet haar va-

der. Van hem ondervond zij evenwel alle waardering en steun 

bij haar werk, tot aan zijn overlijden toe. Als politicus kende 

hij uiteraard een brede kring mensen en hij heeft haar zonder 

enige twijfel opdrachten aan de hand gedaan.

De familie Van Regemorter was een typische verte-

genwoordiger van de liberale hogere burgerij in Antwerpen, 

die niet Nederlandsonkundig was maar het Frans als voer-

taal hanteerde. Berthe van Regemorter zelf sprak overigens 

meer talen. Zowel in Antwerpen, op de opeenvolgende 

adressen (de Van Schoonbekestraat voor het laatst), als in’t 

Ruitjeshof, de grote villa met de kleine ruitjes, (ill.2) aan de 

Kapellensteenweg 22 (of 15) in Kalmthout, is er inwonen-

de huishoudhulp geweest. Die heeft het trouwens mogelijk 

gemaakt dat Berthe, eenmaal alleen, zich geheel kon wijden 

aan haar werk. Toch zijn de zorgen niet uitgebleven. Op het 

allerlaatste moment van de oorlog, einde oktober 1944, vliegt 

’t Ruitjeshof als gevolg van een bominslag in brand. De be-

woners hebben de kelder, waarin ze zich verschanst hadden, 

ongedeerd kunnen verlaten, maar van de hele inboedel is veel 

in de vlammen opgegaan. Hieronder boeken, brieven allicht – 

aan Berthe van Regemorter gerichte brieven zijn lang niet alle 

teruggevonden, misschien ook wel enkele banden – wie zal 

het zeggen? Haar archief, is godzijdank gered, vermoedelijk 

omdat het tijdig op een veiliger plek zal zijn ondergebracht. 

Na een drietal jaren van de ene plek naar de andere te 

hebben gezworven, geplaagd met eindeloze administratieve 

brieven in verband met de oorlogsschade – niet vóór 1951 kan 

zij het heropgebouwde Ruitjeshof verkopen - verwerft Berthe 

van Regemorter in 1947 het Withof, schuin tegenover de 

vroegere villa gelegen, Kerkeneind 17.6 (ill.3) Gebouwd door 

Hubertus Cas in 1806, heette de grote villa oorspronkelijk 

Vogelenzang. De latere geschiedenis aan dit huis verbonden 

is een bekend verhaal: in het laatste kwart van de negentiende 

eeuw heeft Henry van de Velde er bij zijn zuster - het echt-

paar Léon Biart-Jeanne van de Velde was de eigenaar - her-

haaldelijk verbleven. In 1892 wordt binnen zijn muren Van 

Nu en Straks opgericht, het avantgarde tijdschrift door Van 

de Velde typografisch ontworpen. In de tuin van het Withof 

zijn toen twee taxussen geplant die naar de twee protagonis-

ten, Prosper van Langendonck en August Vermeylen, werden 

vernoemd. Vijftig jaar later, toen Berthe van Regemorter in de 

(door de schilder Jan Kiemeneij, in of voor 1937) herdoopte 

5 De hele familie, tot op vandaag, 
schrijft een grote V daar waar Berthe 
van Regemorter heel bewust steeds 
haar naam met een kleine v schrijft 
– wat trouwens de exacte schrijfwijze 
in het Nederlands is.

6 Brief van BvR aan M. Lyssens, 
29.04.1962.

ill.2 ‘t Ruitjeshof, Kalmthout, ca.1908. 

Ansichtkaart. GA Kalmthout

ill.3 Withof (Vogelenzang), Kalmthout, 

2012
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‘Liefste,’ zei u. Het laatste wat u tegen me zei.

Mijn liefste liefste, verdwenen? (nee) Onvindbaar? (nee) In 
slijk vermomd? (nee, nee) Verloren? (nee!) Verschanst? (ja) 
Met bladeren en takken bedekt op wacht staand in dit kille, 
heuvelloze noorden? (ja) Tot ik u eindelijk, eindelijk, naar 
huis kom halen.

(tegen Yonina)
Zie je hem al? 
Kun je hem al zien?

Yonina

Ik zie… koekuitbloemen, grote lisdodde, watermunt, tenger 
fonteinkruid. Slanke waterkers. Mannagras.
Ik zie zwanenbloemen met hun bloembladen van rozig glas 
en stampers als minuscule, donkerrode zwanen.
Dikke kattenstaarten, blaasjeskruid met hun bladeren van 
groen leder, moerasscherm, de witte stekels van de grote 
egelskop, de hoopvol uit het water stekende gele plomp, 
sinksenbloemen, dotterbloemen, waterlelies…

Claron

Ja. Waterlelies. Met hun hartvormige, drijvende bladeren.

Yonina

Met hun vrucht als een groene fles, zwellend onder het 
wateroppervlak. De geur van de witte bloemen. Die na drie 
dagen niet meer opengaan. En traag, uiterst traag naar de 
bodem zinken. Gele watergentiaan met rafelige randen, 
zacht als het vel tussen twee vingers.

Ik zie wat nergens anders is: moeraslathyrus, met blaadjes 
als groene vlinders en bloemen als rode nachtvlinders, met 
dichtgevouwen vleugels.
Ik zie watereppe als sneeuwvlokken op groene stelen.
Ik zie langs de stengel van de geknikte vossenstaart 
duizenden lilakleurige mieren omhoog kruipen en dan 
plots, op dezelfde seconde roesten.
Ik zie de aren van het beemdgras wiegen.

Claron

Ik kon u altijd vinden omdat u altijd aan het zingen was.
Met die diepe stem van u.
U zei: ‘Kom.’
Met mijn handen voor me uit zocht ik u.

‘Kom.’
Tot ik tegen u aanbotste.
Mijn handpalmen op uw borst.
Mijn rechterhand hebt u op uw keel gelegd. En u begon 
te zingen, zodat ik uw stem voelde trillen van mijn 
handpalmen tot in mijn buik.
U nam mijn linkerhand en legde die op uw hart. Dat almaar 
sneller begon te kloppen.
Toen u uw rechterhand op mij…
En uw linkerhand…
En uw mond…

Yonina

Ik zie wolfspoot met witte bloemen, dicht behaard als de 
binnenkant van een oor. 
Ik zie haarfonteinkruid als groene spinnenwebben die in 
elkaar haken.

98

Veenwortel met kersenbloesemkleurige bloemen, 
blauwgroen liesgras, aardbeiklaver, pitrus met bloemen 
als klauwtjes, waterpeper met melkdruppelbloemen, 
boterbloemen, moeras-vergeet-mij-nietjes, hemelsblauw. 
Alsof de lucht is neergevallen. Duizenden en duizenden en 
duizenden vergeet-mij-nietjes.
En midden in dat hemelsblauw staat één eik. 
Zonder bladeren.
In de takken – maar het zijn geen takken…
In de boomkruin – maar het is geen boomkruin…
Over de afgebroken, uitgerafelde stam van die ene eik hangt, 
als de witte takken van een kleinere boom, het geraamte 
van een paard.

—

Woden, first to thee
voor bas, tenor, counter-tenor en koor

Woden, first to thee
voor bas, tenor, counter-tenor en koor

bas
Woden, first to thee Wodan, eerst tot jou
A milk-white steed,  Een melkwitte hengst,
in battle won, in de veldslag veroverd,
We have sacrific’d. Hebben we geofferd.

chorus
We have sacrific’d We hebben geofferd.

tenor
Let our next oblation be laat ons volgend offer zijn
To Thor,  aan Thor, 
thy thund’ring son, jouw donderzoon
Of such another. Van nog zo één.

chorus
We have sacrific’d. We hebben geofferd.

bas
A third  Een derde, 
(of Friesland breed was he) uit een Fries geslacht
To Woden’s wife,  aan Wodan’s vrouw, 
and to Thor’s mother; en Thor’s moeder
And now we have We hebben met dit 
aton’d all three. drieledig offer boete gedaan.

chorus
we have sacrific’d. We hebben geofferd.
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De vormgeving van het boek Arthur begon wat ongebruikelijk 
met het ontwerpen van de kaft. Het coverbeeld maakte ik 
bijna meteen na het bekijken van de theatervoorstelling. 
De cover is gebaseerd op een, voor mij, aangrijpend moment 
uit die voorstelling. Die sfeer trachtte ik door te trekken 
in het binnenwerk.

Theatertekst Arthur, Peter Verhelst
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Gedenkboek Stadsbibliotheek Antwerpen, 1916.
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ansichtkaarten uit Parijs en Londen, Sarajevo 
en Milaan, Athene en Venetië, Caïro en Du-
blin, Dun Laoghaire en Glendalough, Killar-
ney en Dourgne. Tijdens hun laatste bezoek in 
Kalmthout, in de zomer 1964, gaat juffrouw Van 
Regemorter met hen ‘Gust en Prosper’ in de 
tuin van het Withof groeten.7575

Rond het midden van de jaren 20 begint 
een heel drukke periode in het leven van 

de kunstboekbindster. Inmiddels bekend in de 
wereld van boek en bibliofilie, dijde haar kennis-
senkring uit, op een moment dat zij privé een 
moeilijke tijd moet hebben meegemaakt: in 1925 
overlijdt haar moeder, van wie zij in haar jeugd 
zoveel had opgestoken in huiselijke gesprekken 
en bij bezoeken aan tentoonstellingen.

Bij het nieuwe project waar Berthe van Re-
gemorter haar schouders onder zet, krijgt zij, 
zoals voorheen, ruime steun van haar vader, 
Edouard Van Regemorter. Ook al sloeg bij hem 
geen artistieke snaar aan, hij koesterde bewon-
dering voor zijn dochter. Zij pleegt overleg met 
leden van de groep ‘Lumière’, de essayist en 
kunstcriticus Roger Avermaete (1893-1988), di-
recteur van het tijdschrift Lumière, Frans Buyle 
(†1951), meubelontwerper en de graficus Joris 
Minne (1897-1988) over het oprichten van een 
school voor sierkunsten en kunstambachten. In 
1926 krijgt die gestalte als de ‘Vrije Akademie. 
School voor Decoratieve Kunst’, twee jaar later 
‘Vakschool voor Kunstambachten’ genoemd. De 
school wordt ingericht in de oude kapel van het 
godshuis Landschot aan de Falconrui. Behalve 
leden van ‘Lumière’ worden ook jongere kun-
stenaars aangetrokken. Eén van hen was Berthe 
van Regemorter. De bedoeling is duidelijk: een 
nieuw elan aan de sierkunsten bezorgen door te 
voorzien in opleidingen in kunstzinnig vak-
manschap (‘technique artistique’).7766 Berthe van 
Regemorter is daar helemaal voor gewonnen 
en verleent Avermaete onbegrensd steun. Zij 
had zelf vroeger immers het gemis aan derge-
lijke school in Antwerpen gevoeld. Nu wordt 
zij er een drijvende kracht van, bespreekt met 
de leden van de groep, in de eerste plaats met 
Avermaete, het programma en de statuten, 

7575  Van Regemorter, ‘Op jacht naar… boeken Van Regemorter, ‘Op jacht naar… boeken 
en banden’, in en banden’, in Goed Nieuws voor de Vrouw,Goed Nieuws voor de Vrouw, 5  5 

(1956) 11, p.(1956) 11, p.  48. 48. 

RogeRogeRR Ave AveRRmmAAete en ete en 
de de vRvRije Akije AkAAdemie, demie, 

AntweAntweRRpenpen

7676  Roger Avermaete, Roger Avermaete, Herinneringen uit het Herinneringen uit het 
kunstleven 1910-1940kunstleven 1910-1940. Brussel: A. Manteau, . Brussel: A. Manteau,   

1952-1958, 4 dln.1952-1958, 4 dln.

ondertekende zij al haar brieven aan hen, toen 
ze nog op school zaten en ook daarna toen ze 
volwassen waren en elk hun weg gingen.

De meer dan vijftig brieven en ansicht-
kaarten, in het Nederlands geschreven (een 
tweetal in het Frans), zijn aan de oudste gericht, 
zeventien aan Robert, een paar kaarten aan de 
familie. Aza stuurt hen Paaswensen en verjaar-
dagswensen. Uit de brieven spreekt aanvanke-
lijk een ‘ouderlijke’ bekommernis: Aza volgt 
Michels vooruitgang op school, wijst hem even-
tueel op zaken waarop hij zich beter zal moeten 
toeleggen, feliciteert hem met goede uitslagen. 
Ze geeft hem goede raad inzake schrijfstijl, 
geschrift, de methode bij het redigeren van een 
tekst, volgt zijn vooruitgang op, raadt hem bij 
zijn lectuur en ‘voor het tekenen en schilderen: 
goed kijken in de natuur’.6699 De actualiteit komt 
eveneens ter sprake: de Wereldtentoonstelling 
van 1958, de papabile Giovanni Battista Mon-
tini, aartsbisschop van Milaan, enzovoort.7070 
Gaandeweg wordt er informatie over lopende 
tentoonstellingen meegedeeld.7171 Aan Robert 
schrijft zij eveneens uitvoerig over wat ze op 
het moment aan het doen is, over haar publi-
caties, over het werk aan de Byzantijnse band, 
waarvan ze vurig hoopt het op tijd te kunnen 
beëindigen. In dezelfde brief vertelt zij over de 
huishoudhulp die ze nu heeft, informeert ze 
naar Roberts examens, enzovoort.7272

De warme sympathie waarmee beide broers 
er nu nog over praten, vindt ongetwijfeld zijn 
grond in het wederzijdse vertrouwen van toen. 
Waarom anders zou de oudste zijn zoeken 
en twijfelen aangaande zijn roeping aan Aza 
hebben toevertrouwd? Aza, niet belijdend maar 
niet ongelovig noch onwetend inzake gewijde 
literatuur, probeert hem in alle sereniteit en 
vooral in alle vrijheid te ondersteunen, volgt 
hem op zijn zoektocht en vooral, wenst voor 
hem in alle oprechtheid het beste.7373 In 1956 – de 
oudste is dan 16 – legt zij hem voor de eerste 
maal uit wat haar zoektocht naar de Byzantijn-
se band inhoudt, waarom zij zo vaak en zo ver 
op reis gaat.7474 Het grootste aantal brieven gaat 
dan ook over de omstandigheden waarin die 
reizen plaatsvonden, met alle perikelen daaraan 
verbonden. De jongens ontvangen geregeld 

6969  Brief van Brief van bvrbvr aan M. Lyssens, 01.04.1959. aan M. Lyssens, 01.04.1959.

7070  Brief van Brief van bvrbvr aan M. Lyssens, 13.11.1958  aan M. Lyssens, 13.11.1958   
(het werd toen Johannes (het werd toen Johannes xxiiixxiii!).!).

7171  Brief van Brief van bvrbvr aan M. Lyssens, 29.04.1962. aan M. Lyssens, 29.04.1962.

7272  Brief van Brief van bvrbvr aan R. Lyssens, 23.02.1964. aan R. Lyssens, 23.02.1964.

7373  Vertrouwen en vriendschap spreekt duidelijk Vertrouwen en vriendschap spreekt duidelijk 
uit haar brieven aan Michel, uit haar brieven aan Michel,   

13.11.1958, 15.08.1961. 13.11.1958, 15.08.1961. 

7474  Brief van Brief van bvrbvr aan M. Lyssens, 26.02.1956.  aan M. Lyssens, 26.02.1956. 

Berthe van Regemorter met haar vader, begin jaren 30.
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A. Vermeylen, De Wandelende Jood. wrijfsel, 1913. R. de La Serre, Le Livre de l’Eucharistie, ontwerp voorplat, 1921.
 

In het boek over leven en werk van Berthe van Regemorter 
kies ik resoluut voor twee even brede kolommen. 
Rechts staat de lopende tekst, in de linker kolom 
staan illustraties, voetnoten, en (tussen)titels. 
Illustraties en voetnoten staan zo naast de fragmenten 
waarvoor ze relevant zijn. Afgebeelde boekbanden 
komen in een aparte katern, paginagroot tot hun recht.

N
ina Serebrenick

Nina Serebrenick, 1984
studeerde aan verschillende 
kunstscholen in binnen- en 
buitenland. Ze werkte bij musea, 
galleries, publiceerde o.m. 
in het kunsttijdschrift hart, 
gaf lezingen over Braziliaanse 
kunst…
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yonina

Ik herinner me de otters. 
Ik herinner me de beverratten. Met hun oranje tanden. 
Minutenlang konden ze roerloos in het water liggen 
doen alsof ze dood waren.
Ik herinner me de hermelijnen. Die beverratten 
wegsleepten, aan hun hals.
Ik herinner me de muskusratten die vanuit het 
buitenland onze rivieren binnen zwommen en zich als 
razenden voortplantten.
Hoe ze op de grote markt op een rij werden gelegd.
Duizenden dode muskusratten op een rij.
Hoe we zongen. En hoe we feest vierden.

Nu groeien er alleen naaldbomen.
Er zijn nauwelijks nog waterlelies en watergentianen.

claron

Toen de zon opkwam, knielde ik bij mijn man neer op 
bed en waste ik hem, elke millimeter waste ik. Toen 
draaide ik hem op zijn rug en waste elke millimeter 
van hem. Toen draaide ik hem weer op zijn buik en 
masseerde olie in, traag, elke millimeter. Toen draaide 
ik hem weer op zijn rug en masseerde olie in elke 
millimeter in. Alsof ik hem zo uit het hoofd wilde 
leren. Hij nam mijn hoofd vast en fluisterde: ‘Het is tijd.’
Ik dacht: ‘Laat dit voor altijd duren.’ Ik dacht: ‘Elke nacht 
zal ik u vanaf nu millimeter voor millimeter opnieuw, 
eerst met water, daarna met olie…’
‘Het is tijd,’ zei hij. ‘Liefste,’ zei hij. 
Toen vertrok hij naar het noorden. Waar de halfmensen 
naar wezen met hun roestkleurige bloemen.
‘Hamba kakuhle,*’ zongen de mannen die vertrokken.

Nee. Nee, geen vaarwel. ‘Sala kakuhle,†’ zongen wij die 
achterbleven. ‘Tot ziens.’ 
‘Zie je mijn man nog?’ vroeg ik.
Ze zeiden: ‘Hij wordt kleiner en kleiner en kleiner.’
Maar in mij werd hij zo groot dat ik dacht dat ik ter 
plekke zou stikken.
‘Liefste,’ heeft hij gefluisterd. Liefste liefste van mij.

Elke nacht was ik hem opnieuw, van hoofd tot voeten.
Wrijf ik hem in met olie, van voeten tot hoofd.
Maar het is alsof ik… alsof zijn gezicht door elke 
streling… alsof hij van klei is… alsof ik zijn neus en 
ogen en lippen bij elke streling meer wegveeg… 
Zijn mond die bij het afscheid zei: ‘Liefste.’
Ik druk mijn oor tegen zijn mond. Waar zijn mond was.
Zeg iets, om het even wat, maar zeg iets, liefste liefste.

yonina

We hebben de zee het land in laten stromen om de 
vijand tegen te houden. Na de eerste overstroming 
stierven olmen, populieren, wilgen, meidoorn.
De stammen overwoekerd door zeepokken, wieren en 
mosselen. 
Zeeaster en zeekraal koloniseerden onze vlakten. De 
overlevende bomen hadden op 1 meter hoogte nieuwe 
wortels aangemaakt. Wortelharen rond de stam. Nooit 
zullen we opgeven. Het duurde jaren voor de regen het 
land had ontzilt. 
Bladerloze boomstompen. 
Met hun hoofd diep in hun schouders. 
Komen ze in beweging.
Schouder aan schouder.
Kop vooruit.
Geharnast met zeepokken en mosselen.*Vaarwel

† Tot ziens
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Come if you dare voor tenor en koor
een overwinningslied

tenor
‘Come if you dare,’ our trumpets sound.
‘Come if you dare,’ the foes rebound.
‘We come, we come, we come, we come,’
Says the double, double, double beat of 
the thund’ring drum.

chorus
‘Come if you dare,’ our trumpets sound.
‘Come if you dare,’ the foes rebound.
‘We come, we come, we come, we come,’
Says the double, double, double beat of
the thund’ring drum.

tenor
Now they charge on amain.
Now they rally again.
The Gods from above the mad labour behold,
And pity mankind that will perish for gold. 

chorus
Now they charge on amain
Now they rally again.
The Gods from above the mad labour behold,
And pity mankind that will perish for gold.

tenor
The fainting Saxons quit their ground,
Their trumpets languish in their sound,
They fly, they fly, they fly, they fly,
‘Victoria, Victoria,’ the bold Britons cry.

chorus
The fainting Saxons quit their ground.

‘Kom op als je durft’ zo klinken de trompetten
‘Kom op als je durft’ antwoordt de vijand
‘We komen eraan’
Zegt de dubbele beat van de
donderende drum

Nu rukken ze op.
Nu vallen ze nog een keer aan.
Van bovenaf bekijken de Goden die bizarre arbeid 
En beklagen de mensheid die sneuvelt voor goud.

De verdwijnende saksen verlaten hun stellingen
Hun trompetten blazen de laatste adem
Ze vluchten
‘Victorie’, schreeuwen de dappere Britten

Het boekontwerp van Arthur is helder en eenvoudig. 
Cursief, klein kapitaal, en een spaarzaam gebruik 
van de linker en de rechter marge, 
zorgen voor een overzichtelijk en duidelijke bladspiegel.

Theatertekst Arthur, Peter Verhelst
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bovendien fraai versierd, geheel in overeenstemming – zo blijkt – met de 
Griekse en de Byzantijnse band uit die periode. Haar aandacht gaat in de 
eerste plaats uit naar de techniek, maar zij betrekt er de versiering als een 
wezenlijk onderdeel van de band bij. Beide zijn immers bepalend voor de 
tijd en de streek waar de band is vervaardigd.106

Vóór 1950 onderzoekt Berthe van Regemorter in de bibliotheken van 
Autun, Auxerre en Troyes de bindtechniek van handschriften uit de achtste 
tot de twaalfde eeuw, en in de bibliotheek van Saint-Omer de handschriften 
uit de twaalfde en dertiende eeuw, afkomstig van de abdij van Clairmarais. 
Aangespoord door de geschriften van de Duitse boekbinder / bandhisto-
ricus Paul Adam (1849–1931), gaat zij vervolgens naar Fulda, waar in de 
Domschatz de handschriften van de hl. Bonifatius worden bewaard, die 
ze in samenhang met de handschriften van de hl. Cuthbert, in Engeland, 
wil onderzoeken.107 In dat jaar, 1948, lag Fulda in Amerikaans bezettings-
gebied, met alle praktische gevolgen vandien. Ze vertelt over deze episode 
dat zij zelf voor haar bevoorrading moest instaan en in het klooster van de 
Engelse nonnen intrekken, maar getuigt tegelijk dat zij, wanneer ze een in-
teressante band onderzoekt, er honger en dorst en slaap bij vergeet! In het 
midden van de jaren 50 is ze in Belgrado, Zagreb, Dubrovnik en Sarajevo, 
vervolgens in Genève en Basel.108

Van Dublin tot de Sinaï, van Parijs tot Istanbul

Dit tweede luik van Berthe van Regemorters leven, van 1945 tot 1964, is 
in wezen al langer bekend dank zij haar publicaties in wetenschappelijke 
tijdschriften.101 Bovendien zijn die in het Engels vertaald, door een Ameri-
kaanse specialiste, zelf ook boekbindster, later ook restaurator en docente, 
Jane Greenfield.102 Alleen, in welke omstandigheden, waarheen en wanneer 
precies Berthes pelgrimstochten haar doorheen half Europa en de Levant 
hebben geleid, was nauwelijks iets bekend. Hierbij mag niet worden verge-
ten dat zij vanzelfsprekend ook alle belangrijke bibliotheken in eigen land 
heeft bezocht. 

De idee de studie van de techniek van de boekband in het verleden te 
willen ondernemen, leidt ons weerom naar Prosper Verheyden. Meer dan 
eens heeft hij er haar toe aangezet, een laatste maal in 1944 toen hij (al 
ziek) de uitdrukkelijke wens uitte ‘que – pareil aux Gruel, aux Kersten 
etc. – vous fussiez relieur-auteur et que vous consentiez à exposer […] vos 
observations sur la couture des reliures pré-gothiques’.103 Deze belang-
stelling was ook bij haar al te merken geweest bij het onderricht dat zij in 
Antwerpen gaf, overtuigd als ze was van het belang de geschiedenis van het 
vak te kennen, meer bepaald van de techniek. Alleen door de archeologie 
van de boekband haar plaats te geven, wordt het mogelijk progressieve 
wijzigingen in de tijd en per regio vast te stellen. Verder aangemoedigd 
door François Masai (1909–1979), conservator van de Handschriften in 
de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, stort zij zich in een eerste tijd op de 
Griekse handschriften.104 In het internationale tijdschrift Scriptorium wordt 
haar de ruimte geboden om de neerslag van haar onderzoek te publiceren. 
Een eerste bijdrage verschijnt in 1946–1947, een laatste postuum in 1965. 
Aldus is Verheydens wens in vervulling gegaan! In de inleiding tot boven 
genoemde Engelstalige uitgave hebben de deskundigen Jean Irigoin en 
Jane Greenfield, Berthe van Regemorters methode en resultaten toegelicht. 

Van de ongetwijfeld uitgebreide correspondentie met wetenschappers 
die moet hebben bestaan, zijn niet alle sporen bewaard of gelokaliseerd.105 
Belangrijker in dit verband zijn het interview dat Berthe zelf gaf in 1956, de 
ruim dertig brieven tussen 1951 en 1964 aan Mies Jurriaanse, de meer dan 
vijftig brieven en kaarten van Aza tussen 1953 en 1964 aan Michel en Robert 
Lyssens, tenslotte het Dossier BvR. Deze bronnen bezorgen de leidraad voor 
Berthe van Regemorters studiereizen die zij heeft ondernomen, de vijftien 
laatste jaren van haar leven. 

De doelstelling is bekend: het opsporen van de vroegste voorbeelden 
van boekband als bescherming van een genaaid boekblok. BvR vond ze 
tenslotte in Egypte, zowel om Griekse handschriften als om Koptische, en 
wel op dezelfde wijze genaaid. Koptische banden uit de vierde eeuw zijn 

101 De bibliografie van 
haar geschriften in 
Op. cit., p.426–429.

102 Binding Structures in 
the Middle Ages: A 
Selection of Studies by 
Berthe van Regemor-
ter. Translated and 
annotated by Jane 
Greenfield. Brussels: 
Bibliotheca Wittocki-
ana; London: Maggs 
Bros. Ltd, 1992 
(Studia Bibliothecae 
Wittockianae, 3).

103 Brief nr 90, van P. 
Verheyden aan BvR, 
15.02.1944. Léon 
Gruel (1840–1923), 
Frans kunstboek-
binder en auteur van 
Manuel historique et bi-
bliographique de l’ama-
teur de reliures (Paris, 
1887–1905). Paul 
Kersten (1865–1943), 
Duits boekbinder, 
auteur van Der Exakte 
Bucheinband (Halle 
a.d. Saale 1912).

105 Een aantal overdruk-
ken door buitenland-
se wetenschappers 
aan BvR gericht, 
maken deel uit van 
haar persoonlijk 
archief (bwb, F8).

104 Vgl. Een ongeïdenti-
ficeerd persknipsel, 
te dateren in 1953. 
Familiebezit. 

106 Berthe van Rege-
morter, ‘La reliure 
byzantine. (Éd. Jean 
Irigoin)’, in Revue 
belge d’archéologie  
et d’histoire de l’art /  
Belgisch tijfschrift 
voor oudheidkunde en 
geschiedenis, 36 (1967  
[= 1969]), p.109–162.

107 ‘Bibliographie des 
écrits’, in Op. cit., 
p.426, resp. nrs 2,  
3 en 4. 

108 Ansichtkaart uit Sa-
rajevo van BvR aan M. 
Lyssens, 07.10.1955.

[23] Berthe met 
familieleden en 
Egyptische vrienden 
in Gizeh, ca.1925. 
Familiebezit. BvR 
achterste rij, tweede 
van rechts.
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Levensloop

Antwerpen en Kalmthout

Exact vijftig jaar geleden, op 31 december 1964, overleed Berthe van Rege-
morter in Kapellen waar zij de laatste twee jaar van haar leven in de nabij-
heid van haar neef en diens familie had doorgebracht. Het aangrenzende 
Kalmthout is evenwel van in haar jeugd eerst het gedroomde zomerverblijf 
van haar ouders geweest, later voor vele jaren haar vaste stek geworden. 
Daar ook heeft zij, altijd weer opnieuw, tussen alle andere activiteiten door, 
de rust gevonden om te binden, te schrijven en te genieten van familie-  
en vriendenbezoek.

De Van Regemorters zijn afkomstig uit de streek rond Mechelen, waar 
Berthe ook geboren is.4 Samen met haar broer, Maurice (1876–1938), heeft 
zij haar jeugd doorgebracht in Antwerpen: vader Edouard (1849–1934), 

wiskundeleraar in Ronse en Mechelen, wordt in 1888 
benoemd als directeur van het internaat van het atheneum 
in Antwerpen. De moeder van Berthe, Julie Willems (1849– 
1925) is afkomstig uit Assenede in Oost-Vlaanderen. In 
Antwerpen vinden we de familie Van Regemorter terug in 
de Lange Leemstraat 188 (of 194), later in de Van Schoon-
bekestraat 30. [1] Maar al van in 1904 verblijft de familie 
gedurende langere perioden in Kalmthout. Edouard Van 
Regemorter behoorde tot de liberale burgerij, was mede-
oprichter, in 1897, van De Nieuwe Gazet en bijzonder actief in 
het ‘Vooruitstrevend Democratisch Verbond’. Nog vóór de 
eeuwwende heeft hij het onderwijs vaarwel gezegd om zich 
geheel aan de politiek te wijden, als provinciaal raadslid en, 
in 1925, als lid van de Bestendige Deputatie. Na de dood 

van haar moeder, blijft Berthe bij haar vader wonen. Bij zijn overlijden, in 
1934, domicilieert zij zich in Kalmthout, maar huurt terzelfdertijd een klein 
appartement aan de Begijnenvest 58–60 in Antwerpen stad. Het vereen-
voudigt ongetwijfeld haar deelname aan het culturele leven in de stad, 
het nakomen van afspraken – ik denk voornamelijk aan opdrachtgevers, 
bibliofielen – en het ondernemen van reizen naar Brussel en elders. 

De moeder van Berthe is ongetwijfeld haar artistieke inspiratiebron 
geweest. Zij moet een kunstzinnige vrouw zijn geweest die haar dochter op 
latere leeftijd geregeld meeneemt naar Brussel om er de jaarlijkse tentoon-
stellingen van de ‘Libre Esthétique’ te bezoeken.5 De heroplevende kunst 
werkte in die jaren zeer stimulerend. Aan de vele huiselijke gesprekken 
over kunst nam ook haar broer deel, niet haar vader. Van hem ondervond 

5 Brief van BvR aan M. 
Lyssens, 29.04.1962.

4 De hele familie, 
tot op vandaag, 
schrijft een grote 
V daar waar Berthe 
van Regemorter 
heel bewust steeds 
haar naam met een 
kleine v schrijft – wat 
trouwens de exacte 
schrijfwijze in het 
Nederlands is.

[1] Van Schoon-
bekestraat 30, 
Antwerpen, jaren 30. 
Coll. M.Lyssens.
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Het boek Een leven in dienst van de boekband 
bestaat uit twee delen: het essay (gedrukt met twee kleuren 
op ongestreken papier) en de platen (gedrukt in vier kleuren 
op gestreken papier). Voetnoten en bijschriften worden 
in een overzichtelijke kleine kolom naast de hoofdtekst 
geplaatst. Het beeld op de cover verwijst naar de traditie 
om marmerpapier als schutbladen te gebruiken.

Sarah Schrauw
en

Sarah Schrauwen, 1988
studeerde Taal- en letterkunde 
en Psycholinguïstiek aan de 
Universiteit Antwerpen.
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 Yonina
De stilte.
Het zoemen van een vlieg.
Pijnkruid, tandzaad, waterpest.
Het rimpelloze water.
De wolken.
 Overal water. Muggen en vliegen. Maar geen vogels.  
Dat soort stilte.

 Claron  
De avond voor hij vertrok lagen we hand in hand 
tussen de vuurpijlen, gladiolen, fresia’s, tuber-rozen, 
kokerbomen, geelhout, de baobab die zichzelf aan zijn 
haren uit de grond had getrokken, de halfmens die met 
zijn armstompjes roestkleurige bloemen in de lucht hield, 
naar het noorden, altijd naar het noorden, waar ook hij, 
mijn man, mijn liefste liefste…
Hij had een meterslange krans gemaakt van gele disa, 
omdat die langs rotsspleten en watervallen groeide 
en alleen kon worden geplukt door een man die niets 
vreest, een man die op een ochtend, na jarenlange 
eenzame nachten, opnieuw bij me in bed zou kruipen, 
zijn armen om me heen, zonder woorden, zijn armen 
om me heen en zijn mond in mijn nek. 
Om alleen mijn naam te zeggen. 
Niets meer. 
Alleen mijn naam.

Ik had van de bladeren van de kanniedood een tas 
gevlochten, opdat de kanniedood hem zou…
Zodat hij niet zou…

Hij hing de krans van gele disa om mijn hals, wikkelde 
die om mijn borst, mijn buik, mijn benen, tot ik van kop 
tot teen in gele orchideeën, alsof hij zichzelf in de vorm 
van honderden mondjes wilde achterlaten. 

Die avond droeg hij me naar bed.
We vertelden elkaar alles door te zwijgen. Alles wat  
een man en een vrouw elkaar kunnen vertellen.
Ik luisterde hoe mijn man ademde in zijn slaap.
Hoe hij zich op zijn zij draaide. 
Hoe hij zich in zijn slaap al van me wegdraaide.

 —

 Brave souls
 voor chorus

  Chorus
 Brave souls, to be renown’d in story. 
 Dappere zielen zullen geroemd worden in de geschiedenis. 
 Honour prizing,
 Met eer overladen, 
 Death despising,
 De dood verachtend, 
 Fame acquiring
 Roem vergarend 
 By expiring,
 Door te overlijden, 
 Die and reap the fruit of glory.
 Sterf en rijp daarmee de glorierijke vrucht.

 —

 Yonina
Ik herinner me de otters. 
Ik herinner me de beverratten. Met hun oranje tanden. 
Minutenlang konden ze roerloos in het water liggen 
doen alsof ze dood waren.
Ik herinner me de hermelijnen. Die beverratten 
wegsleepten, aan hun hals.
Ik herinner me de muskusratten die vanuit het 
buitenland onze rivieren binnen zwommen en zich  
als razenden voortplantten.

‘Het slikgeluid van de modder bij elke stap – 
het wil mij doorslikken, ik mag niet stil blijven staan, 
ik moet in beweging blijven.’ 
Deze zin uit Arthur van Peter Verhelst ligt aan de basis 
van dit zwart-witte boekje. De monologen van de personages 
volgen elkaar op en worden onderbroken 
door Engelstalige liederen die als interludes 
dieper in de bladspiegel gezet zijn.

Theatertekst Arthur, Peter Verhelst
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