
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
Chinese restaurants, kantoorboekhandels en autogarages deelden in de laatste weken van het jaar 
vaak hun nieuwe kalenders uit. Die traditie is verleden tijd geworden. De maandkalender is nu een 
zeldzaamheid. De markt wordt tegenwoordig gedomineerd door de dagelijkse scheurkalender. 

In deze catalogus zijn twaalf kalenders samengebracht, uit de periode 1917-1998. Van een groot 
aantal margedrukkers en kunstenaars is werk te zien. Van Siep van den Berg, die vele jaren zijn 
atelier had op een steenworp afstand van mijn huidige werkplek, aan de andere kant van het 
naastgelegen Sterrebos, zijn zelfs twee vroege kalenders opgenomen. 

Terwijl het raster aan dagaanduidingen vaak in boekdruk is uitgevoerd, zijn deze kalenderbladen 
(rijk) geïllustreerd met houtgravures, sjabloondruksels, fotomontages en zeefdrukken. 

Met deze terugblik wens ik u een gelukkig en gezond nieuwjaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari Doortje de Vries Februari Menno Wielinga Maart De Vrije 1967 April Frans de Jong Mei 
Drukkerij Libertas Juni (Eerste Wereldoorlog) Juli Ewald Spieker Augustus Siep van den Berg 
September Hester Verkruissen Oktober Henriëtte Kropman November Siep van den Berg 

December W.J. Rozendaal  



 

 

 

 

Doortje de Vries, 
Landschappenkalender 1995. 

(Apeldoorn: Eikeldoorpers, 1994.) 244 x 346 mm. Cahiersteek. (16) p. Gezet uit de Bembo en 
gedrukt door Doortje de Vries in diverse kleuren in een oplage van 38 exemplaren. Geïllustreerd 
met zeven genummerde en gesigneerde kleurendruksels door Doortje de Vries. Mooi. 

€ 75 

Nummer 30 van 38 genummerde en gesigneerde exemplaren. 

Semi-abstracte landschappen met per kalenderblad een poëtische regel van de drukker. ‘Januari’-
‘Februari’ geeft: ‘de winterse uren / rillen / over de akker’. 

Twee maanden per kalenderblad. 

 

  



 

 

 

 

Menno Wielinga, 
Kalender 1983. 

[Bedum: Exponent], 1982. 360 x 239 mm. Losbladig in omslag. (12) bladen. Gezet uit twee 
verschillende corpsen en gedrukt door Menno Wielinga in diverse kleuren in een oplage van 25 
exemplaren. Geïllustreerd met twaalf genummerde, gedateerde en gesigneerde kleurendruksels 
door Menno Wielinga. Eerste vel egaal verbruind. Kreukje in het omslag. 

€ 45 

Nummer 9 van 25 genummerde en gesigneerde exemplaren. 

Werkmaneske druksels met afwisselende typografie. 

Een maand per kalenderblad. 

  



 

 

 

 

(Provo), 
De Vrije 1967 Spanje-kalender. 

(Rotterdam: De Vrije, 1966.) 302 x 213 mm. Planovellen aan koordje. (8) bladen. Geïllustreerd. Vijf 
bladen met enkele aantekeningen. Enige vochtschade. 

€ 60 

Zeldzame kalender van het anarchistische Provo-tijdschrift De Vrije. Elk blad is geïllustreerd met 
montages van foto’s, krantenkoppen en (strip)tekeningen. Terugkerend onderwerp in de 
illustraties is de Spaanse dictator Franco. 

Na het laatste kalenderblad volgt nog een advertentie voor De Vrije met een (niet gebruikte) bon 
voor een abonnement. 

Twee maanden per kalenderblad. 

 
  



 

 

 

 

Frans de Jong e.a., 
Drukwerk in de Marge 1975-1985. 

[Amsterdam]: (Stichting Drukwerk in de Marge, 1984). 300 x 210 mm. Planovellen in spiraalband. 
(18) bladen. Gezet uit verschillende corpsen en gedrukt in diverse kleuren in een oplage van 132 
en enkele exemplaren. Geïllustreerd. ‘Juli’ tweemaal aanwezig. 

€ 75 

Nummer XVII van 32 Romeins genummerde exemplaren, bestemd voor medewerkers. 

Fraaie, door Nol Sanders geïnitieerde lustrumkalender met bijdragen van vijftien margedrukkers, 
onder wie Hans van Eijk, Frans de Jong, Jan Keijser, Huib van Krimpen, Ser Prop, Emile Puettmann 
en Pim Witteveen. 

Op ‘Mei’ drukte Pim Witteveen een gedicht van Rutger Kopland in facsimile naast een met de 
hand bijgekleurde illustratie door David Hockney. Tevens aandacht voor Joodse en christelijke 
feestdagen. Op ‘November’ staat de geboortedag van Jan Keijser vermeld. 

Een maand per kalenderblad. 

 
  



 

 

 

 

Drukkerij Libertas, 
Kalender 1962. 

Utrecht: Drukkerij Libertas, (1961). 460 x 275 mm. Planovellen in spiraalband. (13) bladen. Gezet 
uit twee verschillende corpsen en gedrukt door Drukkerij Libertas in diverse kleuren. 
Geïllustreerd met dertien kleurenzeefdrukken door Bert Bouman. Goed, ongebruikt exemplaar. 

€ 50 

De twaalf provincies in één kalender, met toepasselijke illustraties van beeldend kunstenaar en 
typograaf Bert Bouman. ‘April’ toont een glooiend groen landschap van Limburg, ‘Augustus’ geeft 
een maaimachine op de graanvelden van Groningen. 

Op het geïllustreerde voorblad is het gedicht ‘Landschap’ van H. Marsman afgedrukt. 

Een maand per kalenderblad. 

 
  



 

 

 

 

(Eerste Wereldoorlog), 
Engeland’s Leiders over den Oorlog. 

[Zonder plaats, zonder uitgever, 1917.] 311 x 240 mm. Planovellen aan koordje. (13) bladen. 
Geïllustreerd met dertien portretten. Hoekjes minimaal beschadigd. 

€ 60 

Zeldzame kalender, in het oorlogsjaar 1917 in het overigens neutrale Nederland verspreid. Foto’s 
van Britse veldmaarschalken en politici met citaten, met ornamenten langs de randen. 

Op het voorblad staat Koning George V in vol ornaat afgebeeld. 

Een maand per kalenderblad. 

 
  



 

 

 

 

Ewald Spieker, 
Of was het gisteren? Verjaardagkalender. 

(Amsterdam: Rainbowland Print, 1981.) 303 x 244 mm. Planovellen in spiraalband. (11) bladen. 
Gezet uit twee verschillende corpsen en gedrukt, gepreegd en gestansd door Ewald Spieker in 
diverse kleuren op diverse papiersoorten in een oplage van 100 exemplaren. 

€ 200 

Nummer 47 van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren. 

Ingenieuze en avontuurlijke kalender met transparante tussenbladen waaruit allerlei vormen zijn 
gestanst of gesneden. Op het colofonblad is een cirkel van kleurrijke confetti aangebracht. 

Drie maanden per kalenderblad. 

  



 

 

 

 

Siep van den Berg, 
Kalender 1948. 

[Groningen]: Siep van den Berg, 1947. 312 x 218 mm. Planovellen aan nieuw koordje. (12) bladen. 
Gezet en gedrukt in een oplage van 50 exemplaren. Geïllustreerd met twaalf kleurendruksels door 
Siep van den Berg. ‘Februari’ iets gevlekt. 

€ 425 

Nummer 11 van 50 (op elk blad) genummerde exemplaren. 

De mooie druksels zijn vaak in irisdruk uitgevoerd: het winterlandschap in januari, het paasei in 
april, de herfstboom in september. 

Dit is de tweede kalender die Siep van den Berg (1913-1998) in eigen beheer vervaardigde en 
verspreidde. In 1946 maakte hij zijn eerste kalender, met sjabloondruksels ‘volgens procedé H.N. 
Werkman’, de kunstenaar die in de Tweede Wereldoorlog zijn Turkenkalender had gemaakt en 
die tevens de schoonvader was van Siep van den Berg. Ten minste tot en met 1956 leverde Van 
den Berg jaarlijks een nieuwe kalender af. 

Complete kalenders zijn behoorlijk zeldzaam; losse kalenderbladen worden wel eens aangeboden. 

Een maand per kalenderblad. 

 
  



 

 

 

 

Hester Verkruissen e.v.a., 
Typografenkalender 1999. 

(Groningen en omstreken: 15 margedrukkers, 1998.) 460 x 290 mm. Planovellen aan twee 
koordjes. (16) bladen. Gezet uit allerhande lettertypen en corpsen en gedrukt in vele kleuren in 
een oplage van 100 exemplaren. Geïllustreerd. Mooi en ongebruikt. 

€ 125 

Nummer 60 van 100 genummerde exemplaren. 

Leuk project van Groningse margedrukkers onder wie Albert Bouma (Helicon Pers), Elze ter 
Harkel (De Vier Seizoenen), Marlies Louwes, Dick Ronner (Triona Pers), Antje Veldstra en Menno 
Wielinga (Exponent). Hester Verkruissen nam de negende maand voor haar rekening en drukte op 
haar blad een raster met blokjes bij het Engelse rijm ‘Thirty Days Hath September’. 

Tevens teksten van Caspar Barlaeus, Max Velthuijs en Hendrik de Vries. 

Een maand per kalenderblad. 

 
  



 

 

 

 

Henriëtte Kropman, 
Theedoekenkalender 1979. 

Amsterdam: Drukhuis, 1 december 1978. 298 x 218 mm. Losbladig in omslag met perforatierand. 
(12) bladen. Gezet en gedrukt door Henriëtte Kropman in diverse kleuren in een oplage van 90 
exemplaren. Geïllustreerd. Omslag deels iets verschoten. 

€ 45 

Werkstuk van een van de cursisten boekdrukken onder leiding van Frans de Jong bij het Drukhuis. 

De maandnamen zijn met zeer uiteenlopende (houten) letters gedrukt. Met lijnen en ornamenten 
zijn diverse motieven van traditionele theedoeken nagebootst. 

Een maand per kalenderblad. 

 
  



 

 

 

 

Siep van den Berg, 
Kalender 1949. 

[Groningen]: Siep van den Berg, 1948. 311 x 220 mm. Planovellen aan nieuw koordje. (12) bladen. 
Gezet en gedrukt in een oplage van 50 exemplaren. Geïllustreerd met twaalf kleurendruksels door 
Siep van den Berg. Enkele bladen minimaal gevlekt. Eerste blad met kreukjes in rechteronderhoek. 

€ 400 

Nummer 40 van 50 (op het eerste blad) genummerde en gesigneerde exemplaren. 

Opnieuw een zeer fraaie kalender van de jonge Groningse kunstenaar. De meer abstracte 
sjabloondruksels (‘Juli’, ‘November’) doen sterk denken aan het werk van H.N. Werkman. 

Op een tentoonstelling van werk van Siep van den Berg bij galerie De Mangelgang in het najaar van 
1948 hingen niet alleen schilderijen, maar ook bladen van deze kalender. Johan Dijkstra roemde ze 
in zijn bespreking: ‘In zijn kalender is hij constructief en consequent, elke maand is in een passend 
kleurenrhythme geïllustreerd, dat goed met het letterblok harmonieert’ (Nieuwsblad van het 
Noorden, 9 december 1948). 

Dit is de derde jaarkalender die Siep van den Berg in eigen beheer vervaardigde en verspreidde. 

Een maand per kalenderblad. 

 
  



 

 

 

 

W.J. Rozendaal, 
Proef voor een kalender voor 1934. Serie van zes beschreven en gesigneerde houtgravures. 

228 x 145 mm (3 x); 248 x 165 mm (3 x). Zes originele houtgravures, in zwart op Japans papier. 
Alle afdrukken in potlood gesigneerd ‘W.J. Rozendaal’ en met aantekening ‘voor ‘n 
schoolkalender’. Elke afdruk met een wijsgerig citaat in de hand van de kunstenaar. Enkele 
onbeduidende roestvlekjes in het papier van drie gravures. 

€ 325 

Complete proef in mooie, losse afdrukken voor een kalender voor 1934 die in 950 exemplaren 
werd gedrukt en verspreid onder leden en abonnees van de Vereeniging tot Bevordering van het 
Aestethisch Element in het Voortgezet Onderwijs en de Groot-Nederlandsche Kring van 
Vrienden, Verzamelaars en Ontwerpers van Exlibris en Gelegenheidsgrafiek. 

Afgebeeld, tot in de kleinste en scherpste details, zijn onder andere een groep muziekspelers, een 
vliegende vis in een baai, een duistere uil en een gezicht te midden van bloemen. Onder elk van 
deze afdrukken heeft Rozendaal met potlood een toepasselijk citaat geschreven. Er zijn regels bij 
van Baudelaire, Blake, Descartes en Goethe. 

W.J. Rozendaal (1899-1971) was in zijn tijd een veelgevraagd kunstenaar. Behalve graficus was 
Rozendaal typograaf en ontwerper van glas en keramiek. Diverse vroege uitgaven van Stichting De 
Roos zijn door hem geïllustreerd. 

Geen maandaanduidingen. 
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