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trouwkaarten. Daarnaast de regu-
liere uitgeverij, waarbij ik me spe-
cialiseer in kleinere oplagen. En
dan hebben we nog de winkel, die
voornamelijk gerund wordt door
mijn vrouw.” Zij is ook verant-
woordelijk voor de linosneden die
sommige uitgaven uit de drukkerij
sieren als illustratie. 

Ambachtelijk drukken
In de drukkerij legt Dick Ronner
enthousiast uit hoe hij bij dat am-
bachtelijke drukken te werk gaat.
Staande voor het grote zetmeubel
met tig laden vol letters haalt hij
de letters blindelings uit de letter-
kast. Het spiegelschrift, waarin de
tekst dan uiteraard staat, leest hij
net zo gemakkelijk als een nor-
maal gedrukte tekst. Als een blok
tekst correct gezet is, legt hij het

� Dick Ronner
bij zijn druk-
pers. Op de ach-
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ten met letter-
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heel handig
zijn om gedruk-
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niet.” Ronner was zo enthousiast
dat hij, naast zijn baan in het on-
derwijs, zelf een atelier en drukke-
rij wilde opbouwen. „Dat werd de
ambachtelijke drukkerij Triona
Pers. Er kwam steeds meer vraag,
ik kreeg meer materiaal en stak er
veel tijd in. Toen er mensen kwa-
men, die een boek wilden uitge-
ven, wat onbetaalbaar zou worden
als ik dat met de hand zou druk-
ken, ging ik mij ook verdiepen in
vormgeven op de computer en be-
steedde het drukwerk (eerst offset
en nu ook vaak printen) uit.” 
Zo ontstond Uitgeverij Vliedorp.

HOUWERZIJL  - Wie door
Houwerzijl komt, zal er mis-
schien licht aan voorbijlopen, 
-rijden of -fietsen ondanks het
uitnodigende bord op de stoep:
de kleine boekwinkel Zolder-
man op de hoek van de Haven-
straat en de Hoofdstraat. Maar
wie er stilstaat en naar binnen
gaat in het prachtige pand met
stijlkenmerken van de Amster-
damse School kijkt zijn ogen
uit. Het pand herbergt niet al-
leen een verrassend lichte,
goed gesorteerde en overzichte-
lijke tweedehandsboekwinkel,
maar ook nog een ambachtelij-
ke drukkerij en een uitgeverij,
waarvan de eindresultaten ook
in de schappen te zien zijn. 

Sinds 2000 gevestigd in Houwer-
zijl, waar Ronner en zijn vrouw
Flora de Jong de ruimte vonden en
een ideale mix van de vrijheid van
de stad en de sociale omgeving van
een dorp. Het pand waar ze introk-
ken, was eerder de manufacturen-
winkel van J.J. Goris. „Veel van
het interieur was gespaard geble-
ven, onder andere de kasten uit de
jaren veertig. Heel geschikt voor
een boekwinkel. En die kwam er
dus ook: Zolderman.” Het is de af-
wisseling die het werk voor Ron-
ner extra leuk maakt: „De ambach-
telijke tak, waar ik klein drukwerk
maak dat met de hand wordt gezet.
Op de ouderwetse manier, met lo-
den en houten letters en gedrukt
in kleine oplagen, voornamelijk
poëzie- en typografische uitgaven,
maar ook geboorte-, rouw- en

op de pers. In zijn geval een Kor-
rex Hannover-proefpers, waarop
normaal gesproken proefdrukken
worden gemaakt, maar die Ronner
ook gebruikt als hij oplagen drukt.
De inkt wordt verspreid op de inkt-
rollen, het papier wordt op z’n plek
gelegd en dan volgt een ferme
draai aan de slinger. De rubberen
rollen draaien over de letters,
daarna wordt het papier stevig
aangedrukt wordt door een grote
cilinder. Zo nodig volgt een tweede
of een derde drukgang, met een
andere kleur. Het is een zogeheten
hoogdruktechniek: net als bij
stempels drukken alleen de hoge
delen van de vorm af. Doordat de
letters daadwerkelijk op het pa-
pier gedrukt worden, heeft dit am-
bachtelijke drukwerk een bepaal-
de uitstraling, die je ziet en soms
zelfs kunt voelen.

Eigen jargon
Zoals ieder vak kent ook de druk-
kerij zijn eigen jargon. De letter-
zetter werkt aan de bok, de lade-
kast met letters. Bovenaan in de la-
den liggen de kapitalen (hoofdlet-
ters), onderaan de kleine letters,
de onderkast. De zetter houdt de
zethaak in één hand, terwijl hij
met zijn andere hand zonder te kij-
ken letters uit de kast in de juiste
volgorde in de zethaak legt. Als de
regel gevuld is, zet hij die op een
galei, een plaat die van boven en
aan een van de zijden gesloten is.
Een aantal regels wordt met een
touwtje opgebonden. Na het druk-
ken moeten de letters teruggelegd
worden in de juiste vakjes, het dis-
tribueren. Laat de ongelukkige zet-
ter een zetsel uit zijn handen val-
len, is er sprake van pastei en moe-
ten alle letters weer worden uitge-
zocht. Letters die niet goed meer
zijn, verdwijnen in de hel, een
apart vakje, om later eventueel
weer omgesmolten te worden. 
Er zijn heel veel verschillende let-
tertypes. Wie kent niet de Times
New Roman of de Arial? Triona

UITHUIZEN - Het grasveld bij
de wijk Dingewold naast de
Menkemaborg in Uithuizen is
komende zaterdag opnieuw het
toneel van de traditionele Paar-
dendag. Het wordt alweer de
21e editie van dit evenement.
Het bestuur van de Vereniging
voor Volksvermaken heeft weer
een gevarieerd programma
kunnen neerzetten met daarin
de traditioneel terugkerende
elementen, maar ook enkele
nieuwe onderdelen, waaronder
een spectaculaire hoofdact.
Men verwacht dag ook weer
een grote publieke belangstel-
ling, temeer omdat de weers-
verwachting gunstig is. Niet te
warm en droog.

door Auke Zoethout.

Voorzitter Peter de Boer en secre-
taris Klaas Gast blikken vooruit.
Deze editie van de Paardendag is
de eerste na de vorming van de
nieuwe gemeente Het Hogeland.
Dat betekent dat men in de voor-
bereiding voor een deel te maken
had met andere ambtenaren, die
in tegenstelling van voorgaande ja-
ren niet de ervaring van eerdere
edities meebrachten. Dat vergde
wat meer overleg, maar alles is
toch in goede harmonie verlopen.
Er is sprake van geweest dat de
Paardendag zou plaatsvinden op
het evenemententerrein in het
Boukemapark. Daar  wilde men
liever niet heen. Nog onder de ou-
de gemeente Eemsmond is beslo-
ten dat het huidige terrein naast
de Menkemaborg voor dit evene-
ment behouden blijft en op de
laatste dag van het bestaan van
Eemsmond, op 31 december 2018,
zijn de stukken hiervoor door par-
tijen ondertekend. Dit gebeurde
tot ieders vreugde, want het is de
ideale plek voor dit gebeuren. Zo-
als alle evenementen van de VvV
Uithuizen is ook de Paardendag
voor een ieder gratis toegankelijk.
Dit kan dankzij de bijdragen van

vele sponsors en de inzet van vrij-
willigers. De Boer en Gast melden
wel dat het krijgen van vrijwilli-
gers, zoals vrijwel overal, steeds
moeilijker wordt. 
Het grootste gedeelte bestaat uit
oudgedienden en de geringe aan-
was komt ook weer uit die krin-
gen. 
Ook dit jaar wordt er weer een ge-
varieerd programma geboden, be-
staande uit jaarlijks terugkerende
elementen en een aantal nieuwe.
De traditionele wedstrijden met
tuigpaarden lopen zoals vanouds
als een rode draad door het pro-
gramma heen. Dit gebeurt in nau-
we samenwerking met de Rijders-
vereniging Noord Nederland. Er
komen zes klassen in de arena.
Ook traditioneel wordt er in één
klasse gestreden om het noorde-
lijk kampioenschap. Dit jaar zijn
dat de dames 4-wielig en ter ere
van de winnende combinatie zal
het Wilhelmus over Dingewold
klinken. Bij de wedstrijden met
tuigpaarden speelt naast traditie
en vaardigheid ook de etiquette
een belangrijke rol. Ook is er weer
in twee rondes de showrubriek
met springpaarden. Behalve paar-
den zullen ook schapen en honden
optreden. De honden zijn Austra-
lian Kelpies die een kleine kudde
schapen de gewenste richting zul-
len opdrijven.
De hoofdact van dit jaar wordt
verzorgd door De Gele Rijders van
het korps Rijdende Artillerie van
de Koninklijke Landmacht. Met
tien paarden, ruiters, kanonniers
en een kanon op affuit zal een
stukje historische oorlogsvoering
worden opgevoerd. Oordopjes zijn
daarbij niet nodig. Hooguit even
de vingers in de oren. Het Korps
Gele Rijders kent een rijke histo-
rie. Op initiatief van Stadhouder
Willem V werd in 1793 de Rijden-
de Artillerie opgericht en in 1799
ingezet bij de Slag om Bergen,
waar zij met de Fransen de Engel-
sen en Russen versloegen. Prins
Willem II schonk bij zijn inhuldi-
ging tot koning in 1842 de Rijden-
de Artillerie een met gele tressen

afgezet uniform en zo ontstond de
naam Gele Rijders. Na een lange
geschiedenis werden de paarden
vervangen door gemotoriseerde
trekkers, maar de traditie werd in
stond gehouden met het geven van
demonstraties.
Het programma wordt afgesloten
met tuigpaarden onder zadel.
Speaker van dienst Johan Breider
van Dutch Sportview is voor de
twintigste keer van de partij om
het hele gebeuren van zijn deskun-
dig commentaar te voorzien.
Peter de Boer is het langst zittende
bestuurslid van de Vereniging
voor Volksvermaken Uithuizen.

De eerste Paardendag heeft hij
niet in functie meegemaakt, maar
de daarop volgende twintig wel.
Hij kan dus zijn vierde lustrum
vieren. De laatste negen jaar is hij
voorzitter. Als hem wordt ge-
vraagd naar hoogtepunten uit deze
twintig jaar heeft hij het daarmee
moeilijk. Er waren er zo veel.
Twee daarvan waren de twee ja-
ren dat Ankie van  Gruns ven Olym-
pisch kampioene dressuur naar
Uithuizen kwam voor een demon-
stratie. Vooral de tweede keer is
hem bijgebleven. Ankie was via
haar partner ruim van tevoren, sa-
men met het kampioenspaard Bon-

fire, gecontracteerd. Kort voor de
Paardendag  werd duidelijk dat ze
datzelfde weekend in Duitsland
moest aantreden voor een dres-
suurwedstrijd. Maar contract is
contract en het management vond
ten langen leste een oplossing. De
amazone werd per helikopter net
op tijd in Uithuizen afgeleverd en
met een cabrio van een van de
sponsors naar de locatie gereden.
Bonfire had vliegangst en bleef in
Duisland achter, maar stal Van Gr-
unsven had een ander paard naar
Uithuizen gebracht, waarmee de
Olympische legende toch nog haar
demonstratie kon geven. 

Nog vers in het geheugen van De
Boer ligt nog het optreden vorig
jaar van Pierre Fleury. De Frans-
man voerde met zijn acht High-
land paarden, zonder teugels en
zadel en alleen met zijn stem en
gebaren capriolen uit die je voor
onmogelijk zou hebben gehouden.
Hij maakte daarmee op een ieder
veel indruk. Het contracteren van
dit optreden ging de financiële mo-
gelijkheden van de VvV ver te bo-
ven, maar omdat dit de laatste
Paardendag in de gemeente Eems-
mond was, sprong die gemeente
bij om het toch mogelijk te maken.
Verder kijkt De Boer met veel ge-

noegen terug op de viering van het
150-jarig bestaan van de Vereni-
ging voor Volksvermaken in 2014
met een uniek concert van het
Noord Nederlands Orkest in de
grote feesttent bij zwembad De
Dinge.
Alle ingrediënten zijn aanwezig
om er zaterdag weer een geslaagde
dag van de maken en in de pauzes
is er gelegenheid om ook nog een
kijkje te nemen bij de aanwezige
marktkramen en een dertigtal an-
tieke tractoren. Het volledige pro-
gramma met achtergrondinforma-
tie is te vinden op de speciale pagi-
na’s in deze editie. 

� Voorzitter Pe-
ter de Boer
(links) en secre-
taris Klaas
Gast tegen de
achtergrond
van het fraaie
Groninger land-
schap.

door Marja Spakman

Dick Ronner (1956) begon in 1991
met een cursus handzetten en am-
bachtelijk drukken in de War-
moesstraat in Groningen, in het
atelier dat ooit werd opgericht
door kunstenaars van De Ploeg.
„Direct de eerste avond wist ik al:
dit vind ik geweldig, dit wil ik le-
ren, hier wil ik mee verder! Ik heb
me grondig verdiept in de achter-
grond van het drukken. Goed ge-
keken naar de traditie en naar wat
ik wilde gebruiken en wat juist

‘De letter a in
Garamond heeft een
relatief klein buikje’

DICK RONNER is 
’drukker in
de marge’

Uithuizen wacht schitterende 

PAARDENDAG

Pers heeft ongeveer zestig kasten
met loden letters, de Garamont, de
De Roos Romein, de Lectura, de
Bodoni en de Helvetica. Daarnaast
heeft Ronner nog vijftig min of
meer complete sets biljetletters,
houten letters die ooit gebruikt
werden voor het drukken van re-
clamebiljetten. Welke letter geko-
zen wordt, hangt van verschillende
dingen af. Smaak natuurlijk (en
daar valt stévig over te twisten, in
weerwil van het spreekwoord), es-
thetiek, maar uiteraard ook lees-
baarheid. En, misschien verras-
send, ook de taal waarin de tekst
geschreven is. Dat behoeft nadere
uitleg. Ronner zal bijvoorbeeld het
lettertype Garamond, een gang-
baar lettertype dat al dateert uit
de zestiende eeuw, niet gebruiken
voor Groningse teksten, hoewel hij
het een van de mooiste letters
vindt. De letter a in Garamond
heeft een relatief klein buikje, in
tegenstelling tot de o die lekker
rond is. Prima letters op zich, maar
de combinatie van die twee is niet
mooi. En juist die oa-klank komt
veel voor in het Gronings. In poë-
zie is het soms handig om een let-
ter te gebruiken die minder ruim-
te inneemt, een ‘zuinige letter’, zo-
als de Lectura. Zo kan worden
voorkomen dat een dichtregel on-
nodig moet worden afgebroken. 
Het werk van Ronner is al met al
heel veelzijdig. Ook het persoonlij-
ke contact met mensen is voor
hem heel belangrijk. „Al die ver-
schillende kanten, dat is nou juist
het leuke! Ik kan mijzelf creatief
uiten en tegelijk toewerken naar
iets waar niet alleen ik, maar ook
een auteur heel gelukkig van
wordt. En dat is een mooi en tast-
baar resultaat.”

De winkel in Houwerzijl is meestal
geopend. Wie Ronner aan het
werk wil zien, kan ook terecht op
de Historische Dagen van Land-
goed Verhildersum in Leens op 10
en 11 augustus. 


