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BAUKJE  
SCHEPPINK

Baukje Scheppink is geboren te Deventer op 26 april 1956, maar is geworteld in Friesland met haar bed in Hurdegaryp, haar bureau 
in Noordwolde en haar atelier in Leeuwarden. 
Als ik Baukje zou omschrijven in één woord dekt kunstenares de lading niet, duizendpoot past haar beter, kunstzinnige duizend-
poot dan. 
Baukje woont samen met haar partner Haye Bijlstra in Hurdegaryp. Ze is directeur van het Nationaal Vlechtmuseum te Noordwolde 
en werkt ook als kalligraaf en tekstschrijver in Leeuwarden in haar tekstwinkel die ook omgetoverd kan worden tot het etalage-
theater voor het poppenspel van Haye. Zijn marionetten hangen tussen de letters van Baukje. 
Als je haar website bezoekt, staat er o.a.: letterartiest, museumdirecteur, tekstschrijver, tekstdesign, een rij van opleidingen, werk, 
exposities en andere bezigheden. En dan lees je niet eens dat ze ook nog pruikenmaakster is, speciaal aangeleerd voor die prach-
tige poppen.
Jes en ik bezoeken haar in haar winkeltje, een ramp voor verhuizers maar een waar paradijs voor kalligrafen en kunstliefhebbers. 
Overal werken in de rondte. Enkele herken ik van de website. Vol verbazing zie ik dat sommige veel kleiner zijn dan ik dacht, met 
een jaloersmakende perfectie geschreven.
Gastvrij ontvangt Baukje ons met de plaatselijke lekkernij en onder het genot van koffie beginnen wij met ons gesprek.
 

Ik ben opgeleid als onderwijzeres voor 
de basisschool, maar ik stond niet graag 
voor de klas. Opnieuw wilde ik gaan stu-
deren en vooral de akte MO-Schrijven leek 
me wel wat. (MO-opleidingen waren op-
leidingen tot leraar in het Nederlands 
Voortgezet Onderwijs, dat toen 
Middelbaar Onderwijs genoemd werd.) 
Theorie met praktijk combineren was  
ideaal. Even geen zin om te leren, dan kon 
ik wat schrijven en andersom natuurlijk 
ook. De opleiding bestond uit verschillen-
de onderdelen. Aan de ene kant had je de 
didactiek, pedagogiek en de theorie, maar 
aan de andere kant was er het bordschrij-
ven, methode schrijven en kalligrafie. 
Methode schrijven is schrijven volgens de 
methode op de basisschool met potlood 
of vulpen. Alle methodes die er bestonden 
moest je zelf eerst keurig onder de knie 
hebben. Het is immers onmogelijk om stu-
denten aan te leren hoe zij een kind van 
zes de vorm moeten leren maken als je 
zelf de techniek niet volledig beheerst. Ik 
heb zelfs linkshandig leren schrijven om 
die beweging beter te leren begrijpen. 

T e k s t  MIEKE VERAA, INGRID VOETEN 
F o t o    HAYE BIJLSTRA, JES LIOSSATOS

In 1982 heb ik de MO-akte behaald. 
Lesgeven zat er niet in. Alle pedagogi-
sche academies hier in de buurt waren 
voorzien van schriftdocenten, daar kwam 
niemand ooit tussen.
Na die studie dacht ik: nu kan ik kalligra-
feren. ‘Hoger dan de MO-akte is er niet,’ 
riep iedereen. Qua onderwijsbevoegdheid 
was dat inderdaad zo, maar qua kalli-
grafie absoluut niet. Daar kwam ik snel 
genoeg achter. Het was maar een begin en 
ook nog een slecht begin, maar in die tijd 
eigenlijk ook het enige wat er was.
Als ik nu terugkijk naar lettervoorbeelden 
van wat ze toen gotisch en fraktur noem-
den en hoe de spatiëring was… mijn 
hemel, wat hebben ze ons aangedaan! 

Voor mijn materialen ging ik shoppen bij 
de postorderwinkel van Marion Andrews 
en haar man Roger in Rotterdam. Daar 
hoorde ik over de nieuwe vereniging 
Scriptores. Vanaf het eerste nummer ben 
ik lid. Toen Marion aangaf te willen stop-
pen met het winkeltje heb ik niet lang 
getwijfeld.
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Van 9 mei tot 7 juni 2014 stelt 
Baukje de meiboeken tentoon 
in Tresoar, de Friese combinatie 
van rijksarchief, literatuurmu-
seum en wetenschappelijke 
bibliotheek, een expositie ter 
gelegenheid van het 20ste 
meiboek.
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Ik had hier aan de overkant van de straat, 
samen met mijn ex-man, een elektronica-
winkel, maar ik wilde ook iets van mezelf. 
Een postorderwinkel met kalligrafiespul-
len erbij als tweede tak, dat leek me wel 
wat. Ik heb de winkel van Marion overge- 
nomen en dat werd het latere ‘Pen & 
papier’.
Toen dit pand aan de andere kant van 
de straat in 1989 vrijkwam, werd Pen & 
papier een echt winkeltje met een kan-
toortje, de voorraad en verzending op 
de bovenverdieping. Het is een groot 
voordeel dat je als kalligraaf zelf kalligra-
fiemateriaal inkoopt. Ik keek anders naar 
materiaal dan een gemiddelde handenar-
beidzaak. Zo verkocht ik allerlei prachtig 
papier waar ik zelf ook op wilde schrijven. 
Kunstenaars kwamen speciaal naar hier 
voor het papier. 
Op een gegeven moment had ik ook de 
raarste dingen in huis. Tijdens een beurs 
zag ik dan bijvoorbeeld van die brede 
wascokrijtjes met allerlei kleurtjes. Ze za-
gen eruit als een gummetje, maar ik dacht 
dan weer: daar kan je ook mee schrijven. 
Normaal koop je dan één doosje, maar 
nee, ik kocht er gelijk twaalf. Gelukkig 
zijn er in de kalligrafiewereld nog meer 
prettige gekken en kon ik ze ook weer ver-
kopen. Het op zoek gaan naar andere 
materialen is toen al begonnen. Het was 
misschien niet goed voor de handel als ik 
met een colapennetje zat te schrijven, 
maar het bood me als kalligraaf veel 
mogelijkheden. Dat was belangrijker. 
Misschien was het daarom armoe in mijn 
winkeltje, de kosten waren hoger dan de 
opbrengst en de markt veel te klein zon-
der de mogelijkheden van internet die er 
nu zijn.
In 2000 ben ik gestopt met de winkel en 
Margreet Wanst heeft de voorraad overge-
nomen. Ze heeft de winkel nog steeds en 
veranderde de naam in ‘Calli Art’.

Dit prachtige pand in de Leeuwarder bin-
nenstad hield ik eraan over. Sindsdien 
gebruik ik het als atelier en Haye als  
theater. Dan gaat mijn werk aan de kant 
en dan kunnen er twaalf mensen in 
ons theater. De achterste rij zit met hun 
achterwerk in de etalage. Er staat dan 
ook Etalagetheater op het raam. Haye 
speelt met marionetten in het Fries voor 
volwassenen.

Het fijne van zo’n etalage is dat mensen 

je zien zitten, ze komen ook makkelijker 
binnen. Vroeger zat ik veel boven te wer-
ken, op zich is dat rustiger, maar niemand 
weet wat je aan het doen bent. Nu ik hier 
beneden zit, komen de mensen binnen 
om te kijken en te praten. Zo kom ik gere-
geld aan opdrachten. Dat vind ik dan weer 
aangenaam.

Eigenlijk ben ik een papiermens. Ik kalli-
grafeer ook wel eens op linnen of op hout 
maar niet zo vaak. Samen met Haye heb ik 
eens een theatervoorstelling gedaan, een 
gezamenlijk project. Hij bewoog de mario-
netten en ik schreef live het decor via een 
overheadprojector. Leuk experiment, maar 
ik heb toch liever papier.
Ieder jaar maak ik voor de verjaardag van 
Haye een boek, het meiboek. De eerste 
keer dat we zijn verjaardag samen vier-
den, ben ik met die traditie begonnen. Ik 
had niet veel geld en wist dat hij van boe-
ken hield. Een zelfgemaakt boek was mijn 
cadeau voor hem. Toen heb ik ook de be-
lofte gedaan om elk jaar een boek voor 
hem te maken. We zijn ondertussen al-
weer toe aan het negentiende boek. 
De boeken zelf zijn soms heel groot en 
het ander jaar heel klein. Misschien komt 
er ooit een boek zonder letters, alles is 
mogelijk.
Die belofte elk jaar iets nieuws te maken 
heeft me artistiek actief gehouden in jaren 
toen ik veel andere dingen te doen had.  
Je moet jezelf weer uitvinden om een 
nieuw boek te maken met vaste deadline 
op twee mei. In de tijd dat ik fulltime voor 
het Jopie Huisman Museum in Workum 
werkte, kwam er voor de rest niet veel 
meer uit mijn handen. Maar dat boek 
moest en het kwam er elk jaar.

Mijn kalligrafisch werk evolueert voort-
durend en ik hoop dat dat ook in de 
toekomst doorgaat. Er is nu veel aandacht 
voor oude ambachten en de vernieuwing 
met behoud van het goede, dus de tijds-
geest helpt ook wel een handje. Als je oud 
werk van Friedrich Neugebauer of van Jef 
Boudens bekijkt dan kun je zien dat die 
mensen hun pen enorm wisten te beheer-
sen. Maar om nu te zeggen dat ik alles 
mooi vind en dat ik het nu ook zo zou wil-
len, dat nu weer niet. We staan in een 
traditie, maar zetten die ook om naar de 
tegenwoordige tijd.
Geregeld schrijf ik weer eens gotisch of ik 
ga met het zwelschrift aan de gang.  
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het boek zelf.’ Dat is voor mij de manier 
om daar vrij mee om te gaan. Je zit toch 
steeds met de opdrachtgever in je achter-
hoofd. Dat moet je eigenlijk niet hebben, 
het beperkt je creativiteit. Anders zit je bij 
elke bladzijde te denken: Zouden ze dit 
mooi vinden? Is het wel leesbaar genoeg? 

Karina Meister heeft mij het pad getoond 
om een eigen stijl te ontwikkelen, van 
haar heb ik veel geleerd. De grafische 
vorm is als het ware primair geworden. 
Gestueel schrift wordt dit nu genoemd. Of 
het leesbaar is, is niet het belangrijkste. 
Het gaat bij mij om de vorm. Maar de ba-
sistekst is bij het maken wel belangrijk.

Allerlei papiersoorten gebruik ik, van 
handgeschept tot heel glad industrieel pa-
pier. Meestal laat ik het papier gewoon 
zoals het is, bewerken doe ik echt heel 
zelden. Zo kocht ik eens een heel pak pa-
pier dat achteraf erg zuigend blijkt te zijn. 
Als dat zo is, kun je daar tegenin gaan en 
het lijmen, of – en daar kies ik voor – iets 
doen waar je de eigenschappen van het 
papier juist gebruikt. Laat het papier mee-
werken, het heeft geen zin er tegen te 
vechten. 
Kalligrafie als levensles. Volg je materia-
len maar gewoon. Als de ene pen op een 
gegeven moment niet wil, pak dan een an-
dere of desnoods een stukje hout, een 
prop papier of een oude ganzenveer. Wie 
kan kalligraferen, kan dat overal mee. Elk 
ding heeft zijn eigenaardigheden waar je 
bijzondere dingen mee kan doen. Zelf ga 
ik altijd op zoek naar andere materialen. 
Daarom volg en geef ik ook graag work-
shops. Je bent de hele dag samen met 
andere creatieve geesten en je komt altijd 
met veel nieuwe ideeën thuis.

Ik schrijf en ik schrijf. Ik schrijf als kal-
ligraaf, maar ik schrijf vanaf 2007 ook 
boeken en teksten voor folders of 

Het zijn vormen die je van mij niet snel 
aan de muur zult zien hangen, maar het 
teruggrijpen naar die traditie geeft je 
enorm veel nieuwe ideeën en inspiratie 
voor een heel eigentijds werk. Je hebt de 
traditie nodig voor je het los kunt laten. 
Soms is het gewoon prettig om met een 
brede pen en gotische letters te spelen. 
Daar komen dan ook weer hele andere 
dingen uit voort. Ik gebruik die letter dan 
als vertrekpunt of als een soort herijking. 
Je moet niet te veel prestatiegericht zijn, 
gewoon schrijven als het fijn is. In het 
zand, met water, op de achterkant van een 
kladblaadje, dan komen de beste ideeën. 
Misschien is het een beetje zen, doen op 
het moment zelf. 

Mijn buurvrouw vertelde op een gegeven 
moment dat het gedicht van Enivrez-vous 
oftewel Bedrink je van Baudelaire haar 
zo aansprak. Ze vertelde er zo enthou-
siast over dat ik het gedicht ben gaan 
opzoeken.
Baudelaire roept op je voortdurend te 
bedrinken, of het aan wijn, poëzie of 
deugdzaamheid is, dat moet je zelf weten. 
Ik heb een serie werken gemaakt rond dat 
ene gedicht.
Vorig jaar heb ik van een echtpaar een 
opdracht voor een boek gekregen. Hun 
zoon promoveerde op een opera van 
Tsjaikovski en ze wilden hem toepasselij-
ke kunst cadeau geven. Dat boek is er niet 
zomaar. Je maakt proefjes en er is een he-
leboel off-spring van een dergelijk boek. 
Allerlei dingen die je uitprobeert en dan 
toch niet geschikt vindt voor het boek. 

Ik vind het altijd moeilijk om in opdracht 
iets te maken. Bij het accepteren van de 
opdracht heb ik hen gezegd: ‘Het is een 
mooie opdracht, maar ik doe het hele-
maal vrijblijvend. Ik ga ermee aan de gang 
en als jullie straks het toch niet goed vin-
den, even goede vrienden en dan houd ik 

websites als tekstschrijver. Mensen spre-
ken me aan voor een project en dan ga ik 
aan gang. Research en vormgeving doe 
ik ook allemaal zelf. Als voorbeeld heb ik 
een boekje geschreven over mijn eigen 
oma. Tegenwoordig kan je in kleine op-
lage een boekje laten maken. Het wordt 
een monument voor een mens. Met zo’n 
boekje heb je als het ware een monu-
ment gewoon in je boekenkast staan. 
Herinneringen, foto’s, verhalen allemaal 
samen in een mooi boek. 

Voor het museum waar ik nu direc-
teur ben, schrijf ik ook veel teksten. De 
plaatselijke krant vraagt op dit ogenblik 
geregeld of ik een columnachtig stukje 
wil schrijven over een stuk uit het muse-
um. Het Nationaal Vlechtmuseum laat de 
geschiedenis maar ook het heden en de 
toekomst van het vlechten zien. Het cen-
traal thema is het ambacht, dat is ook 
wat je in het museum ziet. Het schrij-
ven is absoluut ook een ambacht, zowel 
de vormgeving als het schrijven. De start 
is de traditie en het ambacht. Daarna ga 
je verder in de eigentijdse invulling. Dat 
geldt voor het vlechten ook. Het hoeft 
niet meer nuttig te zijn, het mag vrij zijn, 
eventueel zelfs kunst worden. Je mag een 
mand maken waar alles doorheen valt zo-
lang het maar mooi is. Het is net als bij 
de kalligrafie, het hoeft niet meer voor 
de communicatie en het nut te dienen, 
je mag ook vrij schrijven, andere dingen 
maken. Het genot van het maken, de nat-
te inkt op het papier, de wilgenteen die 
een mand wordt – maar waar je ook aar-
dig mee kunt schrijven – de haren die 
een pruik kunnen worden maar ook een 
sieraad of een penseel. Het ambacht is 
boeiend, maar als je over de schutting 
van andere ambachten kijkt, vind je soms 
nog interessantere vergezichten. Als je die 
weer in je eigen werk kunt verwerken, is 
het een dubbel genoegen. 

www.baukje.nl


