
‘A
ha, dus dáár
staat het ge-
heim’, zegt de
marktmeester
van de Dapper-
marktinAmster-
dam. Ja, natuur-

lijk was het hemweleens opgevallen
dat de gele, witte en zwarte tekstbor-
denwaarmeemarktkoopluihunwaar
aanprijzenhaastzonderuitzondering
zijn beschreven met hetzelfde, ken-
merkendehandschrift.Enhijhadheus
wel bedacht dat ze hetmaatwerk van
een geroutineerde mooischrijver
moesten zijn.Maar de reclamemaker
in kwestie had hij nog nooit aan het
werkgezien.

Mysterie ontrafeld. Henry van der
Horst uit Zeewolde is het geheim, al
houdt hij zich voor niemand verbor-
gen. Jemoethemalleenmaarnet tref-
fen. Sindseen jaarof tien isHenry (59)
–petje,bril, zongebruindearmen, ‘dat
krijg je ervan’ – de artdirector en
copywritervandeNederlandsejaar-en
weekmarkt. Met zijn rijdende werk-
tafel rolt hij vijf dagen per week over
markten en braderieën, van Gronin-
gen tot Maastricht. Ter plekke of op
vooraf doorgegeven bestelling voor-
ziet hij kraamhouders van handge-
schilderde reclameplaten.

Er zijn er eenpaardie vindendat ze
het prima zelf kunnen. Scheelt weer
3 tot 15 europer bord, afhankelijk van
de grootte. Maar het gros laat Henry
zijnganggaan,metwatervaste stiften
oppolystyreen.Vettezwarteof rodelet-
ters,gelestrepen,oranjesterretjes.Zijn
tekstborden gaanmaanden, soms ja-
renmeeenblijvennetjes. ‘Hij kanveel
mooierenduidelijkerschrijvendanik’,
zegt De Sokkenkeizer op de drukke
Dappermarkt. ‘En hij versiert de boel
een beetje’, zegt De Worstenvrouw.

Worstje hier, fruitmandje daar. Hele-
maalHenry.

Na het Grafisch Lyceum in Utrecht
begonhijmet het decoreren vanbor-
denvoorsupermarktketenBoni,waar
hij later reclamecoördinator werd.
‘Leuk,maarna een tijdje dacht ik: er is
nog meer dan alleen maar rood en
geel.’Hijkwamterechtbijeencommu-
nicatiebureau dat voor grote namen
alsShellenABNAmrowerkte, ‘daarwas
ikopeengegevenmomentalleennog
maaraanhetmanagen.Terwijlhetmij
juistgaatomhetcreatieveproces.’

Met de reclamebordenwas hij ook
na zijn supermarkttijd gewoondoor-
gegaan. ‘Mensenbleveneromvragen.’
Zo kwamhij uiteindelijk opdemarkt
terecht,waarhij nu fulltime zijn crea-
tiviteitdevrije loop laat.Opeengoede
dagverdienthij er450euromee.
Hij vond zichzelf er nooit echt het

typevoor ‘ommetmezelf deboeropte
gaan’. Henry is nu eenmaal het tegen-
overgestelde van de schreeuwende
marktkoopman: ‘TWEE BOSSEN
ROZEN, 5 EURO!’ Ingetogen, rustig. ‘Ik
moest eraan wennen hoor. Vergis je
niet in de hoeveelheid prikkelswaar-
voorikmemoetafsluiten.Opdemarkt
kijkt altijd iemandop jevingers.’

Zijn werkwijze is simpel: de op-

drachtgever kiest een formaat en zegt
welke tekst op het bordmoet, Henry
zoekt bijpassende kleuren uit en be-
gint te schrijven. Soms verzint hij een
leukerwoord, al zegthij het zelf. ‘Dap-
perprijsjes’ vindt hij bijvoorbeeld een
goede vondst van zichzelf, maar de
schoenenverkoper aanhet begin van
de Dappermarkt ziet het liever iets
meer rechttoe-rechtaan. ‘Nou, dan
schrijf ikgewoon‘diverseprijzen’,zegt
Henry. ‘Doenwenietmoeilijk over. De
klant iskoning.’

Hetpassenenmetengaatvanzelf. ‘Ik
doe even mijn ogen dicht en ik weet
hoe een woord op het bord moet ko-
men te staan.Na al die tijd kan ik pre-
cies inschatten hoe groot of klein ik
moetschrijvenomeentekstmooitela-
tenpassen.’ Alleen zeldzamewoorden
moeten somsopnieuw.Het zeldzame
woordvanvandaagwordtaangeleverd
door een van de groentemannen, die
twee kleine tekstborden nodig heeft
voor zijnvriendin. Zij staatmorgenop
eenbraderiemetHawaïaans schaafijs.
Jammer genoeg geen rodekool; van-
wegededrie o’s zijn lievelingswoord.
‘O’s schrijven lekker.’

Met zijnkar ishij opelkemarktwel-
kom.Huurhoefthijniet tebetalen;hij
bedient geen particulieren, alleen
marktkooplui. ‘Tegenwoordig zijn er
zelfsmarktmeesters die vragenwan-
neer ikweer kom.Die zienhet als een
extra service.’

Concurrenten heeft Henry naar ei-
genzeggen ‘niet echtmeer’.Hijhader
twee. Eentje is er onlangs mee opge-
houden vanwege zijn leeftijd. ‘Een an-
derkomikzoaf entoenogtegen,maar
dievindthetdelaatstetijdnietzoleuk
meer. Ikbenbeter.DatmagjeinNeder-
landniet over jezelf zeggen, hè?Maar
het iswel zo.Natuurlijk ben ik een cu-
riositeit, datmannetje dat rondloopt
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Leven

Henry vanderHorst is het geheimachter al die
marktreclameborden inhetzelfdehandschrift.
Met zijnwerktafel rolt hij overmarktenvan
Groningen totMaastricht. Twee grafisch
ontwerpers ontdektenhemenvieren zijnwerk
met eenwebsite.
DoorGidi Heesakkers Foto Ivo van der Bent

Rodekool is vanwege de
drie o’s het lievelings-

woord vanHenry.
‘O’s schrijven lekker’

België is een vande laatste landenwaar
nog omroepers te zien zijn. Latenwe

ervan genieten.

Tv-recensie

Tv-moeders

Z
apvlugnaardeBelgen.OpdeVlaamsezender
Eénkun jedezewekeneenuitstervendmen-
stypeaanschouwen:deomroepers.Naarver-

wachtingblijvenze tothet eindevandezomer in leven,
devier vrouwenvanEén:Andrea, Eva,Geena, Lisaen
Saartje. Ze lijdenaaneenchronischeaandoening,die
voortschrijdend inzichtheet.
Voorde jongerenonderons: omroepers zijneen

soort vlottenieuwslezersdievaneenautocuede tv-gids
oplezen.Daarovergesproken:de tv-gids is eenblad
waarinalle informatieblokjes staandie jeonder in
beeldziet als je zapt –beidebesthandigdachtenwe,
totdathet internet, digitale tvenvoice-overshun in-
tredededen.

Hetverdwenenvakwaseen leerschool voorpresen-
tatoren.Voorde intredevanvlogs –hoiEnzoKnol! – en
realitysoaps –heyRoyDonders! –had jedriekarigeop-
ties alsniet-zingendeenniet-acterendeaspirant-BN’er:
belspelletjespresenteren, videoclipsaanelkaarpraten
of programma’saankondigen.
ZopreesHumbertoTanbegin jarennegentig – toen

nogmethaarenschevere tanden–denachtfilmsvan
deAVROaanenCarolineTensenvertelde –met schou-
dervullingenen föhnkapsel –watdieavondallemaal
bij Veronica te zienwas.

Bijeenomroepermoet ikaltijddenkenaanArie
Boomsma,maardatkanaanmij liggen,want ikdenk
sowiesovaakaanArie.Hijwas in2003de laatsteomroe-
pervanNederlandopYorin, eenzendernaamdie jon-

gerenaanmoest trekken,
maarwaarEngelsspreken-
denomgrinniktenomdat
hetklinktalshun ‘urine’.
Daar zatAriedan,ge-

makkelijkopeen felgele
sofa, een langezijschei-
dingover zijnvoorhoofd
gedrapeerd, eenaflevering
vansoapWestenwindaan
demantebrengen: ‘Max
Noorderweerbevindt zich
zo langzamerhand ineen
parketwaarhijmisschien
welnooitmeeruitkomt.’

Je zagmeteen:diegaat eenheelgroteworden.
Vroegerzatendeomroepersachtereendeskof op

eenbank,maarnustaanzeopEén,netalsdenieuwsle-
zers vandeNOS, rechtop inbeeld,met somseenguitig
pasjenaar rechtsof links.OmroepsterAndrea –metvan
datblondepiekhaardat jeoppostersbijdekapperziet
–heefthetallemaalmeegemaakt,wantdiedoethet
werkal sinds 1989.

OpdedagdatdeRodeDuivels eenoefenwedstrijd te-
genOranje speeldenwasAndrea ineendemonstratief
roodmantelpakjegestokenenoverde speelfilm
Chocolatzei ze: ‘Eenzalige film, zo’nbeetje eenmodern
sprookje,metdebijzondermooie JulietteBinocheen
deal evenappetijtelijke JohnnyDepp.’
Kijkendus.

België iseenvandeallerlaatste landenwaarnog
omroepers te zienzijn.Watdat zegtoverBelgië isniet
dathet eenwanhopigachterhaald land is,maarweldat
hethoudtvanvertrouwde,blankegezichten, fel-
gekleurde jurkjes tegeneenwitteachtergronden
duidelijkarticulerendevrouwenstemmenmeteen
rollender.
VierkeerperavondverkopendeVlaamsedameshet

tv-aanbodaandekijker.Daarbijbedankenze jenetjes
dat je voorEénhebtgekozenenwensen jeaanheteind
vanderitooknogeenseengoedenachtrust. Alsware
tv-moedersontfermenzezichover je – allesomdeeen-
zaamheidvandekijker teverzachten.
GisteravondstondAndreaerweer,bijhogeuitzonde-

ring insoberzwart. Erkongeen lachjevanaf.Hetkan
mijnberoepsdeformatie zijn,maar ikzouzwerendat
zeal aanhet rouwenwas.

HARO KRAAK A.I.

Omroepers lijden
aan een chronische
aandoeningdie
voortschrijdend
inzicht heet

REPORTAGE WERKDAG VAN MARKTSCHRIJVER HENRY VAN DER HORST

Marktleider
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1.Amsterdam, Albert Cuyp,
maandag tot en met zaterdag,
10.00 - 17.00 uur

2. Maastricht, Markt (rondom
het stadhuis), vrijdag,
8.00 - 15.00 uur

3. Amsterdam, Lindengracht,
zaterdag, 9.00 - 16.00 uur

4. Amstelveen, Stadsplein,
vrijdag, 9.00 - 16.00 uur

5. Eindhoven, Woenselse Markt,
zaterdag, 10.00 - 17.00 uur

De favorietemarktenvan
Henry vanderHorst

Henry van der Horstmet een door hembeschreven bord op deDappermarkt in Amsterdam.

op diemarkten,maar ik ben ook een
ambachtsman. Het snelle werken,
hoppa, in één beweging uit de hand,
hetkloptgewoonallemaal.’

Dat zagenookde twee grafischont-
werpersdiehetontwerpfenomeeneen
jaar geleden zochten en vonden.
Willem Verweijen (29) en Sigmon
Visser(30)warengeboeidgeraaktdoor
het alomtegenwoordige handschrift
op de marktborden. Na rondvragen
kwamenzehemtegenopeenbraderie
in Utrecht. Het klikte en ze besloten
eenpaardagensamenopte trekken.

‘We zijn allebei geboeiddoorhand-
geschreven typografie’, zegt Visser.
‘Dan vallen de tekstborden die je op
elkewillekeurigemarkt inNederland
tegenkomt al snel op. Henry’s stijl is
consequent,maartochookrauw.Heel
anders dande strak vormgegeven re-
clame-uitingendie jeoveral ziet.’

Alsmarkttypograaf isHenryde ver-
persoonlijking van de kracht van ge-
schreven letters, vindtVisser. ‘Digitaal
ontwerp voert tegenwoordig de bo-
ventoon,maar hij heeft eenniche ge-
vondenwaarin zijn ambacht eenblij-
vende plek heeft. In de chaos van de
marktmoetendeproductenenprijzen
inéénoogopslagduidelijkzijn.Henry
werkt snel en levert precies datgene
waaropdemarktbehoefteaan is.’

Verweijen en Visser maakten een
boekje, een video en een pas gelan-
ceerdewebsitevoorHenry.Nietvanuit
een commercieel oogpunt,maar ‘om
zijn werk te vieren’. Er komt ook nog
een expositie. De website is de plek
waar Henry werk verkoopt dat hij in
zijn vrije tijd maakt, voor boven de
bankinplaatsvanbovendeappels,pe-
ren en onderbroeken voor 3,99 euro
per stuk.

‘De jongens’, zoals Henry ze liefko-
zendnoemt,hebbenhemlateninzien
dat hijmeermet zijn werk kan doen.
Sinds enige tijd plaatst hij foto’s van
commercieel en vrij werk op Insta-
gram,met dehashtag#signpainting.
‘Echt,ergaateenwereldvoormeopen.
Het zijn vooral Amerikanen die op
mijnwerkreageren. InAmerikahebje
niet dit soort markten. Daar werken
signpaintersopandereplekken. Ikvolg
bijvoorbeeld iemanddie inoccassion-
centra de voorruiten vande auto’s be-
schildert. Daar ben ik nu ookmee be-
zig. Ikwilverder.Toenik40wasennog
vooreenbaaswerkte,dachtik:hoekan
ikdit ooitblijvendoen totmijn65ste?
Nuweet ikzekerdat iktijdtekortkom.’

Hij wil zijn afzetgebieduitbreiden,
maar zijn vrienden vandemarkt laat
hij niet zitten.Het is een fijne, eerlijke
werkplek, zegt Henry. Nergens komt
vraagenaanbodzodirectsamen. ‘Hier
staat iedereenmet twee poten op de
grond, geengeouwehoer. Kijknaarde
politiek, kijk naar kantorenwaarma-
nagers met vaktaal om de hete brij
heendraaien.Hier doet niemand aan
jargon.Deklantenzeggenmijrecht in
mijngezichtof hetmooiof lelijk iswat
ikaflever.’

Het is prachtig, zegt de jonge ver-
koper van Ilias Delicatessen die even
heeft staanmeeluisteren. Hij wil het
digitaalvormgegevenreclamebordter
promotievandehuisgemaaktepinda-
kaasvervangenvooreenhandgeschre-
venexemplaarvanHenry. ‘Serieus,het
is toch gewoon kunst wat deze man
maakt?’

Meer informatie over Van der
Horst: henrysignpainter.com
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