NIEUW PAPIER
LIEFDEWERK, N
Onze analoge ervaringen worden schaarser. Schrijven
– met een pen of een potlood op papier – is weer iets
bijzonders. Met mooie schrijfwaren verdiept u die beleving.

Fotografie: Carlfried Verwaayen,
styling: Mirella Sahetapy
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1. Brass kaarthouder,
€ 13, Pantoufle;
2. Desk Calender 2018,
€ 26, Moleskine;
3. Daskwast 382, € 60,
Leonard; 4. Leren
iPad-cover, € 90, Monograph; 5. Potlood,
€ 3, HAY; 6. Pingraph
Notebook A7 ash grey,
€ 11, Postalco; 7. Notebook ruit uit set van
drie, € 10, HAY; 8. Pen
met leren grip, € 65,
Hugo Boss; 9. Notebook, € 12, Monograph;
10. Studioschaar, € 32,

Merchant & Mills;
11. Indian ink, € 4,
Winsor & Newton;
12. Weekly calendar,
€ 19, Postalco;
13. Augmented Paper,
€ 700, Montblanc;
14. Handgemaakte
kroontjespen, prijs op
aanvraag, Studio Met
Marjet; 15. Press board
Notebook A6 Slate
blue, € 19, Postalco;
16. Two-Go Notebook,
€ 18, Moleskine;
17. Brass puntenslijper, € 5, HAY.

1. Tower Block,
€ 24, HAY; 2. Brass
verzegelaar, € 13,
J.Herbin; 3. Staaf
zegelwas, € 5, Pelikan;
4. Envelop, € 5, Pollen
Clairefontaine;
5. Pingraph Notebook
A6 red, € 16, Postalco;
6. Notebook Edge, € 8,
HAY; 7. Bookbinders

book, € 6, HAY;
8. Briefopener Zenith,
€ 7,50, HAY; 9. Pen case,
€ 9, Midori; 10. Leren
wallet organizer, € 219,
Postalco; 11. Nude thick
paper cover, € 14, Midori;
12. Zilveren vulpen
Meisterstück Solitaire,
€ 1525, Montblanc; 13.
Japanse tape Pink Grid,

€ 4, Studio Met Marjet;
14. Snap pad fabric
cover A4 green met
papier, € 54, Postalco;
15. Traveler’s notebook
green, € 13, Midori;
16. Handgemaakt
zwaardpenseeltje
met Russisch Kazan
eekhoornhaar, € 15,
Da Vinci.

10.
1.

2.

3.

4.

5.
11.

16.

6.

12.

14.

9.
7.

15.
8.

13.

pagina 70, 25-11-2017 © Het Financieele Dagblad

1. Boek met naaipatronen voor een ‘all
season wardrobe’, € 32,
Merchant & Mills;
2. Houten kroontjespen, € 1, Gerstaecker
Harolds; 3. Schaar Phi,
€ 25, HAY; 4. Brefaxagendavulling, € 18,
Brepols; 5. Houten

liniaal, € 6, HAY;
6. Dienblad Gold, € 15,
HAY; 7. Penseel uit de
Series 7, € 27, Winsor &
Newton; 8. Tube verf
Classic Watercolor,
€ 8, Old Holland;
9. Sketchbook, € 9,
Monograph; 10. Vulpen,
€ 418, Caran d’Ache;
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11. Punaises, € 5, HAY;
12. Boekopbergkist,
€ 19, Monograph;
13. Notebook streep uit
set van drie, € 10, HAY;
14. Brass potlood, € 25,
Midori; 15. Opbergdoos
Lens Box, € 59, HAY.
Zie verkoopinformatie
op pagina 149.

E

Emotionele ervaring

‘Toen ik een tiener was, luisterde
ik al mijn muziek op vinyl’, zegt

De notitieboekjes,
agenda’s en organisers van
nu ademen een en al luxe.

Berni. ‘Daarom is vinyl voor mij
niets bijzonders, maar voor mijn
kinderen, die niet beter weten dan
dat je muziek streamt, wél. Ze vinden vinyl geweldig. Ze kunnen hun
handen eromheen leggen, de foto’s
op de hoes bekijken, een verhaal
ontdekken in de combinatie van
de vormgeving en de muziek op het
album. Die fysieke ervaring heeft
iets magisch. Dat geldt voor schrijven op papier net zo.’ Millenials
vormen een belangrijke doelgroep
voor Moleskine. ‘Wie continu
wordt blootgesteld aan een enorme
hoeveelheid informatie, krijgt op
den duur behoefte aan non-digitale
ervaringen. Schrijven op papier
zorgt voor een diepere, emotionelere, persoonlijkere beleving.’
Onlangs opende Moleskine
cafés in Genua en Milaan, waar alle
merkwaarden samenkomen. Een
café slash galerie slash boekwinkel
slash bibliotheek, dat misschien
wel een beetje lijkt op het literaire
café van weleer, waar denkers en
dichters samenkwamen om wat te
krabbelen in hun notebook. Maar

‘Schrijven op papier
zorgt voor een diepere
en persoonlijkere
beleving’
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in Duitsland en Amerika ook altijd
goed. Momenteel is er veel vraag
naar de jarentachtigscharen uit Japan. De rubberen stempels hebben
het altijd goed gedaan. Ik denk dat
het idee zelf te kunnen printen erg
aantrekkelijk is voor veel mensen.’
Whittington gelooft dat de behoefte aan fysieke objecten alleen
maar zal toenemen. Zijn verkoopcijfers doen dat, sinds de lancering
van de webshop in 2009, in elk
geval wel. ‘Mensen zijn tactiele
wezens’, zegt hij. ‘Ik denk dat we al
een beetje verveeld raken van het
constante telefoon- en computergebruik; het schrijven en tekenen
op papier voelt als een gezonde
tegenbeweging.’

in dit geval dan omgeven door de
cleane esthetiek waar het merk
vandaag bekend om staat.

Vintage

Wie liefhebber is van vintage
en zeldzaam, is bij de webshop
presentandcorrect.com aan het
juiste adres. De Britse oprichter
Neal Whittington is al verzamelaar
sinds zijn jeugd. Hij struint de hele
wereld af om bijzondere schriften,
stempels, mallen en pennendoosjes, en zeldzame postzegels en rollen grafisch tekenpapier te vinden.
‘In landen als Japan en Korea is stationary booming’, zegt hij, ‘Maar
voor goede vintage spullen slaag ik

Accessoires

FOTO: ISTOCK

en mooi notebook is de nieuwe
fles wijn. U kunt
het bij elke gelegenheid en aan
iedereen cadeau
geven. Aan die
zakenrelatie, die
afscheid neemt. Aan uw geliefde,
mits mooi ingepakt en voorzien
van een persoonlijke note. Zelfs
uw hippe nichtje, dat meestal aan
een scherm geplakt zit, kunt u blij
maken met een schrijfboek. Vooral
wanneer dit van het juiste merk is,
met het juiste leren bandje erom.
Daar hoeft u stad en land bepaald
niet voor af, want elk warenhuis
en iedere conceptstore grossiert
tegenwoordig in ‘stationary’, zoals
we de hedendaagse schrijfwaren
noemen. U vindt er notitieboekjes,
agenda’s, organisers, memoblokjes en reisdagboekjes van merken
als Moleskine, Filofax, Smythson,
Postalco en Midori. Ze hebben
chique leren kaftjes, bladzijden van
exclusief papier, waar een zijdezacht lintje tussen ligt: ze ademen
een en al luxe. En anders zoekt u uw
heil wel online, voor een zeldzaam
exemplaar uit de vorige eeuw.
Het is best verwonderlijk dat
mensen bereid zijn tientallen,
soms zelfs honderden euro’s te betalen voor een schrijfboekje, als je
bedenkt dat bijna iedereen toegang
heeft tot digitale agenda’s, notitieboekjes en apps als Evernote, die
helemaal niets kosten. ‘It is the revenge of analogue’, verklaart Arrigo
Berni, ceo van Moleskine, een van
de bekendste en snelst groeiende
merken in de branche.

Ook interieurlabels zien brood in
stationary. HAY heeft een collectie
schriften, scharen, pennenhouders, paperclipbakjes, potlodensets en puntenslijpers die qua
kleur- en materiaalgebruik (pastel,
marmer, koper) moeiteloos meegaat met de interieurtrends van
dit moment. Ze worden verkocht
als accessoires – voor de mooi.
Moleskines Berni hoopt echter dat
zíjn producten intensief worden
gebruikt. Om die reden doet hij
zelfs een stap richting de digitale
technologie, met de Smart Writingset, die je handgeschreven notities
digitaliseert met behulp van een
speciale pen met videocamera. Een
kalender-app, genaamd TimePage,
is er ook. En nee, Berni is niet bang
dat mensen hierdoor tóch weer
naar het beeldscherm neigen en
hun interesse voor papier verliezen.
‘Er is genoeg plek voor allebei.’ Geloof hem maar: uw nichtje zal blij
zijn met haar schrijfboek. ❏
— Elsbeth Grievink

