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oor u ligt de eerste druk van 
de ‘Daneels Experience’; een 
magazine geschreven, ontworpen 
en geproduceerd door de 

Daneels Media Group. Dit magazine hebben 
wij niet alleen gevuld met (naar ons aanvoelen) 
interessante artikelen, het toont tevens 
verschillende technieken uit onze hedendaagse 
drukkerij. Hiermee hopen wij het belang en de 
mogelijkheden van drukwerk opnieuw onder de 
aandacht te brengen, zodat u ook anno 2020 weer 
eens voorbij uw telefoon kijkt. 

Met de razendsnelle ontwikkeling van digitale 
media vandaag, vinden wij het des te belangrijker 
om drukwerk opnieuw onder de aandacht te 
brengen. Want, drukwerk is niet ‘dood’. Die 
conclusie ligt voor de hand. Kijk maar eens om 
u heen. Er vallen nog altijd kranten, folders en 
flyers in de brievenbus. Op kantoor ontvangt u 
van tal van bedrijven magazines, brochures en 
boeken (ook de onze). Ook in het bedrijfsleven 
is communicatie via drukwerk nog steeds 
toonaangevend. Maar drukwerk zoals wij het al 
heel lang kennen, verandert. Dat is een feit. 

Technologische ontwikkelingen verhogen de 
productiviteit en de vergroten de waaier van 
wat mogelijk is in afwerking. Met inzet van een 
bijzondere vernis of het gebruik van reliëfdruk, 
maakt u van uw drukwerk een ware beleving. Dat 
is iets helemaal anders dan het gebruikelijke huis-
tuin-en-keuken drukwerk. Door met drukwerk 
in te spelen op zintuigen, in een wereld waar 
digitaal overheerst, kunt u terug opvallen!

Met ons magazine, de ‘Daneels Experience’, willen 
wij u opnieuw laten beleven. Wij gebruiken 
wisselende technieken, zodat u op iedere pagina 
een passend gevoel meekrijgt. Door verschillende 
onderwerpen te gebruiken, hopen wij dat ieder 
een raakvlak kan vinden en zich in ons magazine 
wil verdiepen. Met als ultiem einddoel: uitkijken 
naar de volgende editie en terugkerende interesse 
in al dat drukwerk te bieden heeft.

Ik wens u veel lees- en beleefplezier.

Kris Daneels
Algemeen Directeur
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Meer over de techniek waarbij machines 
‘denken als mensen’ en de relatie van deze 
met de drukwereld.

Bijna wilde Kris Daneels, Algemeen 
Directeur Daneels Media Group, een andere 
kant uit gaan. 

Bijna wilde Kris Daneels, Algemeen 
Directeur Daneels Media Group, een andere 
kant uit gaan. 
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ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE
THE NEXT BIG THING

Kunstmatige intelligentie,  
of 'Artificial Intelligence', 

boomt in de drukwerkwereld. 
Het concept waarbij machines 

'denken als mensen' - dat 
wil zeggen dat ze kunnen 

redeneren, plannen, leren en 
taal begrijpen - wordt steeds 

belangrijker. Vooral om sneller 
fouten op te sporen en om het 
drukproces te optimaliseren.
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achines zullen nooit àlle 
menselijk werk kunnen 
overnemen. Daar is iedereen 
het over eens.

Maar kunstmatige intelligentie of ‘Artificial 
Intelligence’ (AI), waarbij machines dus kunnen 
denken en redeneren, zal wel een steeds grotere 
invloed hebben op ons dagelijks leven. Kijk 
maar hoe afhankelijk we zijn van AI-gestuurde 
algoritmen in spraakgestuurde assistenten, zoals 
draagbare telefoons, die met ons communiceren 
op basis van onze commando’s.

Het systeem achter kunstmatige intelligentie 
is een technologie die ‘machine learning’ heet. 
“Door te kijken naar het verleden voorspellen 
we wat er in de toekomst gaat gebeuren”, legt 
Stijn Geuens uit, professor Artificial Intelligence, 
verbonden aan de Franse businesschool ISEG. 
“We gaan dus algoritmes toepassen op het 
verleden om te leren wat de patronen zijn. 
Op basis daarvan maken we een wiskundig, 
statistisch model dat het verleden nabootst. 
Dat model passen we toe op het heden en de 
toekomst. Zo kunnen we voorspellen wat er nu 
en in de toekomst gaat gebeuren.”

Het klinkt allemaal heel erg ingewikkeld, maar 
kunstmatige intelligentie wordt ook meer en 
meer in de drukwerkwereld gebruikt. Een klein 
voorbeeld: er worden in een drukkerij een 
heleboel documenten gelabeld. Met en zonder 
inktvlekken. Ze worden in categorieën ‘goed’ 
of ‘slecht’ ingedeeld. De patronen die in de data 
zitten, wordt de input van het algoritme. “Op  
basis van die foto’s kan de machine dan zelf 
oordelen of een drukwerk gelukt is of niet.”

M

Het systeem achter 
kunstmatige intelligentie

is een technologie die 
‘machine learning’ heet.

Predictive maintenance
De drukwerkwereld zet ook heel erg in op 
kunstmatige intelligentie om onderhoud van 
drukpersen te kunnen voorspellen. Bijna alle 
apparaten zoals printers en multifunctionele 
printers hebben ingebouwde sensortechnologie 
die gegevens verzamelt en analyseert. Op basis 
van die gegevens kan het mogelijke mazen in het 
systeem voorspellen die in de nabije toekomst 
kunnen optreden.

“Als een machine anders begint te reageren, en 
de data dus een ander patroon vertonen, weten 
we dat er iets mis is”, gaat Geuens verder. “Het 
verslijten van een drukpers kan bijvoorbeeld met 
die anomaliedetectie voorspeld worden. Er kan 
veel geld bespaard worden omdat zo onverwachte 
stops in de productie voorkomen kunnen 
worden.”



“Door te kijken naar
het verleden voorspellen we

wat er in de toekomst
gaat gebeuren.”

PROCESS MINING
In de drukwerkwereld is kunstmatige intelligentie 
ook erg handig om ‘bottlenecks’ te detecteren en 
een proces dus te optimaliseren. “Ook dat gebeurt 
weer op basis van algoritmes. Als er telkens weer 
diezelfde opstopping gebeurt in bijvoorbeeld 
één machine is dat goed om te weten als die 
vervangen moet worden.” 

Maar er is nog véél meer: slimme algoritmen 
bepalen ook verschillende documentlay-outs 
die de hoeveelheid afval minimaliseren, direct 
mailings en catalogi kunnen met gegevens 
van klanten relevanter gemaakt worden met 
onderwerpen voor elke individuele klant. 

Die automatisering maakt het proces uiteraard 
efficiënter. Ook: bij het indienen van opdrachten 
stuurt slimme software nieuwe opdrachten naar 
beschikbare persen zodat het kan controleren 
welke persen bezet zijn - en welke niet. Die 
zelfbewakende persen controleren zichzelf  
voortdurend met tal van sensoren. Met 
de gegevens kunnen algoritmen realtime 
aanpassingen in het proces aanbrengen, zoals 
papieruitlijning en beeldkwaliteit. Het resultaat 
is het best mogelijke afdrukresultaat zonder 
menselijke tussenkomst.
 
Conclusie: kunstmatige intelligentie kan de 
drukwerk industrie alleen maar naar een hoger 
niveau trekken. De gehele industrie maakt een 
digitale golf door en we kunnen de adoptie 
van AI als het nieuwe grote ding beschouwen. 
Hoewel er tools zoals een productontwerp-tool 
op de markt zijn, kunnen drukwerkleveranciers 
investeren in technologie die hun services en 
apparaten relevant houdt.

België koploper
In weinig landen worden er op de werkplek 
zoveel tools en applicaties op basis van Artificial 
intelligence gebruikt als in België: een kwart 
van de Belgen (24%) werkt in zo’n omgeving. 
Zo blijkt uit onderzoek van Ipsos en The Boston 
Consulting Group. In deze studie moeten we 
enkel Canada (26%) en China (31%) laten 
voorgaan. En de impact wordt in de toekomst 
alleen nog maar groter.
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ris Daneels staat vandaag 
de dag aan het hoofd van de 
Daneels Media Group. Wat 
in 1910 begint ooit begon als 
een ‘huiskamerdrukkerij’ is 

tegenwoordig een internationaal bekende 
onderneming, hoog aangeschreven in de sector. 
Maar bijna ging het een heel andere richting uit. 
Want Kris wilde eigenlijk helemaal iets anders 
doen. Hij wilde dierenarts worden en zag er 
niet veel in de drukkerij in  Beerse van zijn 
vader Jozef over te nemen. En dus: zoals bijna 
elk bedrijf er één heeft, heeft ook DMG een 
interessante geschiedenis.

Josephus Daneels is de stichter van wat later 
Daneels Media Group (DMG) gaat heten. In 
1909 vestigt hij zich in Beerse, om in 1910 
een drukkerij voor gelegenheidsdrukwerk en 
papierhandel te openen. De zoon van Josephus 
Daneels, Jan, bijgestaan door zijn zusters 
Josepha, Louisa, Jeanne en Alida, nemen in 1946 
de drukkerij over en starten in 1949 met een 
reclameblaadje voor de plaatselijke middenstand. 
Dit zijn eigenlijk de eerste stappen naar 
commercieel drukwerk. Daarom ook wordt de 
toenmalige drukkerij - gelegen in een kamer van 
het woonhuis - al snel te klein. Uit noodzaak is 
een uitbouw gerealiseerd.

K

industriële drukkerij
Als in 1960 Jan Daneels overlijdt, koopt zijn 
neef Jozef Daneels - vader van Kris Daneels - de 
drukkerij en papierhandel over. In het begin van 
de jaren zestig wordt voor het eerst geïnvesteerd 
in een tweekleuren offsetpers. In 1975 verhuist 
de drukkerij van het centrum van Beerse naar 
een nieuwbouwpand. Op die plaats staat de 
drukkerij nog steeds. In 1979 wordt er dan weer 
geïnvesteerd in nieuwe en moderne offsetpersen, 
met in 1980 de aankoop van de eerste Heidelberg 
Speed Master met 4 kleuren. 

Als Heidelberg in 1984 met een nieuwe variant 
van de Speed Master de markt op komt, namelijk 
4 kleuren én dispersielak, is de drukkerij niet 
meer te stoppen. Er wordt een tweede gebouw 
neergezet. Maar ook Heidelberg heeft de smaak te  
pakken. In 1985 brengen zij de Speed Master met 
5 kleuren en dispersielak op de markt en in 1988 
breiden ze uit naar 6 kleuren; alle keren investeert 
de drukkerij in de laatste technologie.

In 1975
verhuist 

de drukkerij 
van het centrum 
van Beerse naar 

een nieuwbouwpand. 
Op die plaats 

staat de drukkerij 
nog steeds. 

Jozef D
aneels



Kris, je bent letterlijk opgegroeid tussen de persen 
dus? “Inderdaad, erop en rondom”, lacht hij. 

Werd er van jou verwacht dat je de drukkerij van 
je vader zou overnemen?
“Nee, helemaal niet zelfs. Er werd niets verwacht 
en ik had ook geen interesse. Mijn vader heeft mij 
nooit iets opgelegd en ik wilde altijd al dierenarts 
worden. Pas toen ik in de auto zat, onderweg  
naar Gent om mij in te schrijven voor de 
opleiding, besefte ik het. Ik ben toen direct 
doorgereden naar Antwerpen en heb me 
ingeschreven voor de opleiding Toegepaste 
Economische Wetenschappen.”

In 1993 ga je voor je thesis, die je over DMG 
schrijft, bij de Duitse drukpersfabrikant Heidelberg 
langs, toch?
“Dat klopt. Om de eerste Speedmaster met 8 
kleuren in werking te zien. Dit was niet alleen een 
leuk uitje, maar ook een van de meest bijzondere 
innovaties om mee te maken. Ik ben zelfs nog 
eens terug gaan kijken voor meer tests, want 
ik kon niet geloven dat een pers met 8 kleuren 
bestond én werkte. En ik vond dat we hem 
moesten hebben. Ik overtuigde mijn vader en 
nog datzelfde jaar hebben wij de pers aangeschaft.
De dag voor kerst. Een cadeau voor het bedrijf.

Je moet weten, DMG was op dat moment de 
eerste drukkerij in de Benelux met een dergelijke 
pers. Als ik 1993 afstudeerde, bleef ik vrije 
student om extra technische vakken bij te leren  
over drukpersen. Het zaadje is geplant, denk ik. 
Want in 1994 begon ik op de verkoopafdeling van 
de drukkerij. Uiteraard tot (stiekeme) vreugde 
van mijn familie, én mijn vader Jozef. Die blijft  
er uiteindelijk nog tot 2010 werken.”

Hoe kijk je op die periode terug? 
“Ja, dat waren nog eens tijden. Ik was continu 
onderweg. ‘s Ochtens bereidde ik alles voor en 
’s middags reed ik af en aan naar klanten. Zeker 
zo’n 70.000 km per jaar. In 1995 wordt dan  
nog eens de Heidelberg Speedmaster met 10 
kleuren aangekocht en in 1996 kwam ‘computer 
to plate’ op de markt. Om hierin mee te 
innoveren, namen we een partij met fotogravuren 
over. Tijdens de start ging er nog heel veel mis. 
Pas 5 jaar later was ook de technologie zo ver 
om dit te kunnen verwerken. Als fotogravure 
was je continue bezig met het werk van klanten. 
Er werden per onderdeel van het te drukken 
product 4 platen aangeleverd, die heel precies en 
nauwkeurig op elkaar gelegd moesten worden. Zo 
voorkwam je verschuiving tijdens het drukken.”

Het jaar 2000 is een speciaal jaar voor jou, niet? 
“Zeker en vast. Ik kom in het management 
terecht en ga me minder bezig houden met 
verkoop. Ik bekeek ook de export-mogelijkheden. 
Op het gebied van technologie en drukpersen 
overtreft DMG landen als Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en zelfs Nederland. Maar ik vind 
het nog steeds erg leuk om samen met Jan van 
Wynsberge (Sales Manager sinds 2004) de weg 
op te gaan en klanten te bezoeken. Het blijft toch 
een uitdaging om iedere keer weer iemand aan je 
te binden en inmiddels zijn wij een internationaal 
bekend duo.”

Wat zijn de toppunten van de afgelopen jaren?
“De komst van de XL-persen in 2004. Al waren 
die in het begin lastig te besturen. Daarom zijn 
wij met Heidelberg rond de tafel gaan zitten. 
Dit was een grote mijlpaal. Onze samenwerking 
resulteerde in een pers die recto/versie én 
dispersielak kon drukken.  In 2005 breidt ons 
machinepark zelfs uit met een Heidelberg 
Speedmaster met 12 kleuren en dispersielak, die 
tevens recto/verso bedrukt. 

Dit trok het Zwitserse horlogemerk Longines als 
klant aan. Dat was wel spannend. Zij namen een 
enorm risico. De pers was toen nog gloednieuw. 
Maar dat kwam allemaal goed. Ook als in 2009 
de XL LPL-persen aangeschaft worden. Sindsdien 
produceert de drukkerij als nooit tevoren.”

Nemen jouw kinderen de zaak over? Wat denk je? 
“Geen idee. Ik handel hierin op dezelfde wijze als 
mijn vader en geef hen de vrijheid om te doen 
wat ze zelf leuk vinden. Mijn twee zonen helpen 
in vakantieperiodes wel allebei in de drukkerij, 
maar niet omdat ze dit zo graag willen. Ik vind 
het belangrijk om mee te geven dat voor geld 
gewerkt moet worden. Ik vind ook dat het hen 
helpt op sociaal vlak.”

Hoe zie je de toekomst van DMG?
“Erg spannend. En dat meen ik. Er gebeurt zoveel 
in de drukwerkwereld. Maar, in combinatie met 
digitale technieken kunnen we alleen maar ‘sky-
high’ gaan”, lacht hij.

“IK ben zelfs nog eens terug gaan 
kijken voor meer tests, want ik kon 

niet geloven dat een pers met 8 
kleuren bestond én werkte.”
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BEDRUKKEN
EN LAKKEN
DUBBEL-
ZIJDIG ÉN IN 
ÉÉN DOOR-
GANG

Innovatie en vernieuwing  
van technologie zijn erg 

belangrijk binnen een 
bedrijf. En dus ook binnen 
Daneels Media Group dat 

zich de afgelopen decennia 
ontwikkelde tot één van de 

meest moderne en innovatieve 
drukkerijen op de Europese 

markt. De paradepaardjes van 
de drukkerij zijn twee 

LPL-drukpersen.



aarmee is het mogelijk om de 
drukvellen in één doorgang 
aan twee zijden te bedrukken 
én te voorzien van dispersielak. 

Vergeleken met de normale methodes voor 
dergelijke producten betekent dit ongeveer een 
halvering van de productietijd. Doordat de vellen 
bewerkt zijn met dispersielakken - in plaats van 
de ‘klassieke’ offsetvernissen - zijn de gedrukte 
stapels beter beschermd en sneller droog zodat ze 
ook eerder kunnen afgewerkt worden. Bovendien 
wordt er minder antismetpoeder gebruikt 
waardoor het drukwerk minder ruw aanvoelt.

Het volgen van technische evoluties speelt een 
belangrijke rol binnen de Daneels Media Group 
(DMG). Net als de nauwe samenwerking met 
leveranciers. Zeker als het om de configuratie 
van de drukpersen gaat, biedt DMG een 
ongeëvenaard machinepark, uniek in Europa. 
Beide LPL-persen die samen met de bekende 
Duitse drukpersfabrikant Heidelberg werden 
ontwikkeld, zijn daarvan de meest opvallende 
voorbeelden.

Na de installatie en ingebruikname van de eerste 
LPL in 2017 werd het DMG al snel duidelijk dat 
de pers perfect beantwoordde aan de nieuwste 
tendensen en eisen op het vlak van productiviteit, 
kwaliteit en duurzaamheid.
 
Het gevolg: in 2019 werd een tweede gelijkaardige 
pers aangeschaft. Twee LPL-persen naast elkaar 
onder één dak is erg speciaal in de wereld. “Dat 
is de meest moderne technologie”, zegt Patrick 
Verelst, chef van de drukkerij. “Eén pers is nog 
geen jaar oud, de andere staat er nu ongeveer drie 
jaar. Wij zijn het enige bedrijf ter wereld dat zo 
twee exemplaren naast elkaar heeft staan.” Het 
biedt DMG uitzonderlijke troeven op het vlak 
van flexibiliteit en productiezekerheid. Beide 
persen maken het mogelijk druktechnisch beter 
en meer in te plannen. En: is er één stuk, dan is er 
steeds een back-upoplossing. 

Maar wat maakt nu van LPL-persen zo’n speciale 
en bijzondere persen in vergelijking met de 
klassieke, conventionele persen in andere 
drukkerijen? Het grootste verschil - én dus ook 
de grootste troef - is dat in één drukdoorgang 
op de blanco vellen aan beide zijden vijf kleuren 
en dispersielak kunnen worden aangebracht. 
Dat wil dus zeggen: op deze pers, voorzien van 
een keertrommel in het midden, is het technisch 
mogelijk om zowel voor als na de keertrommel 
op de vijf drukgroepen en de lakgroep vijf 
kleuren én een dispersielak te drukken. Het 
speciale en unieke is de combinatie van vijf 
kleuren en lak voor én na de wending. 

“Daarenboven is de verlengde uitleg erg speciaal”, 
gaat Patrick verder. “Elke drukmachine heeft een 
uitlegappaat. Maar bij een LPL-pers is dat langer 
gemaakt dan bij een klassieke pers. De LPL-
persen zijn dus voorzien van een extra lange  
‘X4’-uitleg waardoor er meer plaats werd gemaakt 
voor extra warme luchtcassettes die in combinatie 
met de ‘klassieke’ infraroodstralen en de warme 
lucht ervoor zorgen dat dat de vellen tegen 
maximale snelheid kunnen gedroogd worden.”

Bovendien kan met de X4-uitleg een hogere 
glanswaarde bereikt worden. Er komen 
planovellen uit die in de afwerkingsafdeling  
worden verwerkt als vouwfolders, katernen voor 
geniete of garenloos gebonden (PUR) brochures, 
enzovoort. 

Op de LPL-persen is het bovendien ook mogelijk 
om te ‘slitten’ of zelfs door te stanzen en dit in 
combinatie met lak aan de beide kanten. Slitten 
wordt toegepast bij stickermateriaal waarbij 
het stansmes stanst tot op, maar niet doorheen 
de drager. Dit is zonder lak. In geval van 
doorstanzen bestaat de mogelijkheid om ook 
tweezijdig dispersielak aan te brengen.

D



op maat gemaakt

PRIMEUR

Met een LPL-pers kan een vrij brede range van 
allerlei papier- en kartonsoorten bedrukt worden. 
De gangbare, maar ook de speciale soorten. Een 
LPL-pers wordt op maat van de klant gemaakt. 
Ook nog: een LPL-pers wordt aangestuurd door 
erg unieke software die pakweg de hitte regelt tot 
de papierdoorvoer met pneumatica aanstuurt. 
“Maar de pers blijft in handen van de drukker. 
Er moeten altijd parameters ingegeven worden. 
Het grootste gedeelte wordt voorgesteld door de 
pers en de drukker moet bijsturen waar nodig.” 
Beide persen werden in juli 2019 voorzien van 
de allerlaatste software-updates voor productie-
optimalisatie. 

Prijstechnisch leveren de LPL-machines van 
DMG ook aantoonbare voordelen op. Niet alleen 
is minder inschietpapier nodig, ook de benodigde 
productietijd afgezet tegen het gemiddelde 
uurtarief werkt in het voordeel van een  
LPL-pers ten opzichte van conventionele 
enkelzijdige machines. De dagelijkse output 
van een LPL-pers kan - afhankelijk van papier 
en bedrukking - oplopen tot bijna 400.000 
drukvellen, ofwel 6,400,000 pagina’s DIN A4. 

In 2006 al nam DMG de eerste LPL-drukpers 
in gebruik. Destijds was dat een primeur 
op de Europese markt voor commerciële 
drukwerkproducties. De in 2006 in gebruik 
genomen Heidelberg LPL betrof een 12 
kleurenmachine en stelde opdrachtgevers 
in staat om in 4 kleuren, 2 PMS kleuren én 
dispersielak te drukken; voor- en achterzijde 
in slechts één drukdoorgang. Bij veel andere 
drukkerijen zouden hiertoe tenminste twee tot 
vier drukgangen voor nodig zijn geweest.
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‘N BIZARRE
COMBINATIE
HET TASTGEVOEL



De menselijke zintuigen 
en drukwerk. Het lijkt

een bizarre combinatie. 
Maar je zou ervan versteld 
staan hoe zintuigen een rol 

kunnen spelen bij het lezen van 
pakweg een magazine. 
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Het zintuig ‘voelen’ 
aanspreken - het 
tastgevoel - is één van de 
uitdagingen van drukwerk 
dezer dagen. Want 
drukwerkcommunicatie 
kan, onder meer door het 
fysieke karakter, vaker een 
emotionele respons oogsten 
bij ontvangers.

ensen beleven de wereld door 
zintuiglijke prikkelingen. Alle 
vijf zintuigen - horen, zien, 
ruiken, voelen en proeven - 

registreren continu informatie. Bij het winkelen, 
tijdens het werk en ook als ze zich ontspannen. 
Mensen horen, zien, ruiken, proeven en/of voelen 
altijd iets. Ongeveer 70% van de informatie 
wordt ontvangen door de ogen. De andere 
vier zintuigen vangen de overige 30% van de 
informatie op.

Uit onderzoek blijkt dat als verschillende 
zintuigen tegelijkertijd geprikkeld worden 
dat de totale indruk klopt, dat er een betere 
beeldvorming van het product, de dienst of 
het merk ontstaat. Het is daarom belangrijk 
in communicatie te zoeken naar de optimale 
combinatie van zien, horen, ruiken, voelen en/
of proeven om de zintuigen van de ontvanger 
te prikkelen. Maar hoe doe je dat als het om 
drukwerk gaat?

Wel, naast het maken van een mooi ontwerp dat 
het zintuig ‘zien’ hoofdzakelijk prikkelt, kan je 
met drukwerk extra opvallen door het tastgevoel 
aan te spreken met bijvoorbeeld een speciale 
papiersoort die bijzonder aanvoelt. Zilverfolie of 
een 3D vernis effect kan ook het zintuig ‘voelen’ 
extra stimuleren. Het is uiteraard de kunst om de 
juiste uitstraling bij het juiste merk te gebruiken. 
Past het merk meer bij gerecycled papier? Of 
misschien juist bij een matte of glanzende 
papiersoort?

Maar hoe zat het ook weer met dat ‘voelen’?  
Liefhebbers van drukwerk zijn dat omdat je 
gedrukte boeken kan ‘voelen’. De aanraking is de 
reden dat er nog steeds notitieblokjes bureaus 
liggen. Die aanraking is erg moeilijk digitaal 
te simuleren. De wetenschappelijke term voor 
aanraking is ‘haptiek’. 

Bij sommige smartphones is er een haptische 
reactietrilling geïntegreerd bij het indrukken 
op het scherm. Dit wordt ook gebruikt bij 
verschillende soorten games. Maar terwijl er 
volop geëxperimenteerd wordt met aanraking 
in elektronica, domineert de grafische industrie 
deze zintuigcategorie. Als u in uw portemonnee 
kunt reiken en dat ultradikke, in reliëf gemaakte, 
met linnen afgewerkte visitekaartje eruit kunt 
halen, bent u het slachtoffer geworden van het 
‘cool’ dat haptisch is. 

Liefhebbers van drukwerk zijn dat ook vooral 
omdat de textuur en het gewicht van papier 
simpelweg het tastgevoel bevredigen. Het is ook 
door het zintuig ‘voelen’ dat we luxeproducten 
kunnen identificeren, waarbij we het gewicht 
en de textuur van papier onderzoeken om 
hun kwaliteit te bepalen. Zwaar en licht 
gestructureerd karton wordt vaak geassocieerd 
met formele gelegenheden, zoals huwelijks-
uitnodigingen of andere formele aankondigingen. 
Fluweelachtige of donzige oppervlakken worden 
geassocieerd met verfijnde zaken en het gebruik 
ervan kan een prestigieus kenmerk van het merk 
suggereren.

Het is daarom belangrijk in 
communicatie te zoeken naar de 

optimale combinatie van zien, horen, 
ruiken, voelen en/of proeven.

HAPTIEK
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Naast de papiersoorten, kunnen afdrukopties 
of technieken ook de tastzin erg beïnvloeden. 
Leveranciers, zoals ook Daneels Media Groep, 
bieden nu een breed scala aan speciale technieken 
zoals reliëfdruk, foliedruk, spotcoatings, 
gestanst papier, boekdruk en kleurafwerking. 
Alles kan worden aangebracht op standaard of 
buitengewone materies als zijde, koude folie zijde, 
suède en katoen. 

Drukwerk kan, door haar fysieke karakter, vaker 
een emotionele respons oogsten bij ontvangers. 
Het is ook een intuïtief geloofwaardig kanaal. Je 
ervaart het in je handen. Van al onze zintuigen is 
de tastzin ons waarheidszintuig, want je kan het 
moeilijk bedotten. Denk maar aan de ongelovige 
Thomas die Jezus’ stigmata niet alleen wilde zien, 
maar er ook zijn vinger in wilde leggen. 

Het marketingadviesbureau Senta, gespecialiseerd 
in multi-zintuiglijke klantbeleving, stelt dat veel 
bedrijven zich vooral richten op visuele aspecten. 
“Dat is een gemiste kans”, klinkt het daar. 
“Iedereen heeft een persoonlijk zintuiglijk talent,  
daarnaast zijn enkele zintuigen vaak beter 
ontwikkeld dan andere. Iemand die bijvoorbeeld 
slecht ruikt of ziet, kan soms beter horen of 
voelen. Ook is er een verschil tussen mannen en 
vrouwen. Zien en horen worden als mannelijke 
talenten beschouwd, terwijl vrouwen in het 
algemeen beter voelen, proeven en ruiken.” 
Er is overigens wetenschappelijk bewijs dat 
drukwerk meer zintuigen aanwendt dan online 
communicatie. En hoe meer zintuigen actief 
gebruikt worden, hoe meer hersenactiviteit en 
hoe beter we de boodschap verwerken.

niet enkel papiersoort

drukwerk prikkelt

Er is overigens 
wetenschappelijk 

bewijs dat drukwerk  
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HERSENEN, 
MARKETING EN
KOOPGEDRAG



et klinkt een beetje eng: het 
lezen van hersenactiviteit 
voor marketingdoeleinden. 
Neuromarketing - zoals het 

principe officieel heet - is nochtans niet nieuw. 
Zeker in het bepalen van het onderscheid tussen 
gedrukte publicaties en online advertenties wordt 
het almaar belangrijker. Het leert dat drukwerk 
nog steeds een belangrijke rol speelt in de 
mediamix.

Al in 1875 werd door een wetenschapper ontdekt 
dat onze hersenen frequenties uitstoten die 
gemeten kunnen worden. Het duurde wel tot 
1912 toen Vladimir Pravdich-Neminski de eerste  
Elektro-encefalografie (EEG) in kaart bracht van 
een levend wezen, in dit geval een hond. 

De ontwikkeling van het meten van hersen-
activiteit ging vanaf dan aan een razendsnel 
tempo omhoog, met de eerste meting van 
hersenactiviteit bij mensen in 1925. Hierdoor 
werd duidelijker welke activiteit voor welke 
emoties staat binnen welke hersengebieden. 
Voor medisch onderzoek is dat in de vorm van 
een Magnetic Resonance Imaging (MRI) van 
onschatbare waarde.

Maar ook voor marketingtoepassingen kan het 
heel handig zijn om te weten welk emoties in 
de hersenen optreden en waar juist? Daarom is 
neuromarketing ontwikkeld, of het lezen van 
hersenactiviteit voor marketingdoeleinden. 

Er wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde 
EEG-headset. Dat is een soort van hoofdtelefoon 
die met sensoren de activiteit in je hersenen  
meet. Want hersenen werken met elektrische 
signalen die continu op verschillende frequenties 
worden uitgezonden. De headset meet ook hoe 
sterk de signalen van de verschillende frequenties 
zijn binnen specifieke gebieden van onze 
hersenpan.

H

Door neuromarketing in te zetten, kan dus 
in kaart gebracht worden wat een deelnemer 
gedurende een onderzoek ‘denkt’, of liever, wat 
de actieve emoties zijn. Zo kan een deelnemer 
iets getoond worden en kan met de EEG-headset 
worden gemeten of de deelnemer bijvoorbeeld 
concentratie, interesse of juist stress 
ervaart. 

Wat heeft dat nu juist met marketing te maken? 
Wel, zowat alles. Hersenonderzoek levert inzicht 
in het brein van de klant. Door die inzichten 
te gebruiken, is het mogelijk om tot een betere 
afstemming tussen vraag en aanbod te komen. 
Concreet: het is vaak belangrijk de keuze van de 
consument te begrijpen.

Maar hoe wordt een bepaalde keuze gemaakt? En 
hoe kan een marketeer dat proces beïnvloeden? 
Neuromarketing kan hier meer inzicht in 
geven. Het gaat dan niet alleen om het bepalen 
van eender welke marketingstrategie. Ook het 
verschil in impact tussen digitale communicatie 
en print kan zo beter begrepen worden. Want elk 
jaar besteden consumenten meer tijd op digitale 
apparaten. Er wordt meer en meer digitaal 
geconsumeerd. Marketeers zetten hierdoor volop 
in op digitale communicatie en minder op print. 
Maar is dit wel verstandig? 

Recent onderzoek heeft opnieuw aangetoond 
dat inhoud op papier onze hersenen toch 
op verschillende en krachtigere manieren 
beïnvloedt. De onderzoekers ontdekten 
aanzienlijke verschillen in de manier waarop 
onze hersenen de twee advertentie-indelingen 
verwerken. De wetenschappers lieten 
proefpersonen advertenties bekijken via digitale 
en fysieke media. Ze gebruikten verschillende 
neuromarketingmethoden om de eerste reacties 
te meten. Een week later werden veel van dezelfde 
onderwerpen getoond om de impact op lange 
termijn van de advertenties te evalueren.

hoe worden keuzes gemaakt
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 zetten, kan dus in kaart gebracht 

worden wat een deelnemer 
gedurende een onderzoek ‘denkt’, of 

liever, wat de actieve emoties zijn. 

Heeft print 
meer impact
 dan digitale 

communicatie?  



Enkele van de interessante bevindingen zijn dat 
digitale advertenties sneller worden verwerkt en 
dat papieren advertenties kijkers langer boeien. 
Het onderwerp speelt geen rol in de keuze voor 
digitaal of print. Ongeveer dezelfde hoeveelheid 
informatie wordt opgenomen in beide gevallen. 

Wat wel opvalt: een week later vertonen de 
proefpersonen een grotere emotionele respons 
en herinneren ze zich beter de fysieke media-
advertenties. Dat wil zeggen dat fysieke 
advertenties meer activiteit veroorzaken in 
hersengebieden die verband houden met waarde 
en verlangen. 

In een eerder onderzoek kwam ook al eens naar 
boven dat het zogeheten ‘ventrale striatum’ 
het hersengedeelte is waarvan de activiteit het 
toekomstige koopgedrag het meest voorspelt. 
Vooral die laatste reeks experimenten toont aan 
dat fysieke media een grotere activering van 
dat ventrale hersengedeelte veroorzaken dan 
digitale media. Stellen dat papier krachtiger is 
dan digitaal om koopintentie te stimuleren, is 
misschien te voorbarig. Maar het is alleszins een 
ontdekking die de moeite waard is om verder 
te onderzoeken. Zeker omdat de combinatie 
met digitale media nog het meest succesvol zou 
blijken. 

conclusies





MEER DAN
GROEN

Daneels Media Group  
draagt duurzaamheid  

hoog in het vaandel. 
 En binnen een drukkerij  
gaat duurzaamheid veel  

verder dan het drukken op 
gerecycled papier.

EEN
DUURZAAM 
BELEID 
WAAR- 
MAKEN



e zonnepanelen van Daneels 
Media Group (DMG) zijn 
hoogstwaarschijnlijk één van de 
meest sprekende voorbeelden. 

Sinds 2011 is zo’n 23.000 m2 dakoppervlak van 
de drukkerij in Beerse hiermee bedekt. Daarnaast 
gebruikt DMG 100% biologisch afbreekbare 
inkten, gecertifieerd FSC-en PEFC-papier en 
voldoet het aan de ISO 14001 norm.  

Bedrijven slaan je dezer dagen om de oren met de 
term duurzaamheid. Maar een duurzaam beleid 
ook echt waarmaken, is iets heel anders. Daneels 
Media Group doet oprechte inspanningen op dat 
vlak. Want de 23.000 m2 zonnepanelen op het 
dak van het bedrijf biedt de klanten van DMG 
energieneutrale printproducties. Het gebruik van 
100% biologisch afbreekbare inkten, de reductie 
van waterverbruik en IPA, zuinig omgaan 
met grondstoffen, recycling: het zijn allemaal 
belangrijke aspecten in het milieubeleid van een 
geëngageerde drukkerij. Net als het investeren in 
nieuwe technologieën. 

In 2015 werd ook de eerste LE UV-pers in 
gebruik genomen bij DMG. Het zogenaamde 
DryStar LE UV principe levert een positieve 
bijdrage aan de ecologische footprint en 
leidt tot significante energiebesparingen 
(tot 60% in vergelijking met conventionele 
drukpersen). Doordat DMG de CO2-uitstoot bij 
printproducties al tot een minimum herleidde, 
profiteren de klanten van het feit dat ze slechts 
een minimum hoeven te compenseren om hun 
publicatie volledig koolstofneutraal te  
maken. 

Om de emissies te compenseren die nog niet zijn 
gecompenseerd werkt DMG samen met Nature-
Office. De software ‘natureBalance’ berekent de 
CO2-uitstoot die moet worden gecompenseerd 
door een CO2-compensatieproject. De kosten 
voor klimaatneutraal bedragen gemiddeld slechts 
0,5 - 1% van de orderwaarde. Klanten kunnen 
hierdoor vrijuit kiezen voor een klimaatneutrale 
publicatie. 

Aangezien de invloed op het milieu bovenaan 
staat op de lijst van maatschappelijke 
gevoeligheden, ontwikkelen en implementeren 
almaar meer ondernemingen een 
milieumanagementsysteem en laten ze dat 
volgens de ISO 14001-norm certificeren om 
externe erkenning te krijgen voor hun milieu-
inspanningen. ISO 14001 is een internationaal 
aanvaarde norm die aangeeft waaraan een goed 
en degelijk milieumanagementsysteem voldoet. 
DMG voldoet aan die normen. 

Het Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes (PEFC) is een wereldwijd 
boscertificeringsysteem dat in 1999 is opgericht 
en dat de garantie biedt dat bossen duurzaam 
worden beheerd. Concreet bevordert PEFC een 
bosbeheer dat respect heeft voor het milieu, 
sociaal gunstig is en economisch levensvatbaar. 
Het PEFC-label op papier of houtproducten 
geeft de consument de zekerheid dat het 
hout dat in deze producten wordt gebruikt, 
afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. 
De basisprincipes van het PEFC-systeem zijn 
dialoog, besluitvorming op basis van consensus, 
transparantie en voortdurende verbetering 
door middel van regelmatige herzieningen 
van het systeem. Vandaag de dag is PEFC het 
grootste certificeringsysteem voor bossen en 
houtproducten ter wereld. 

D

ENERGIENEUTRAAL

verantwoorde herkomst



in heel de bedrijfsvoering

ecologische communicatie

DMG levert niet alleen inspanningen voor wat 
betreft zijn drukproces, ook duurzaamheid met 
betrekking tot gezondheid en veiligheid zijn 
belangrijk. Daarom worden er SMETA-tests  
uitgevoerd (Sedex Members Ethical Trade Audit). 
Het is een van de meest gebruikte ethische 
auditformaten ter wereld en biedt een compilatie 
van ethische audittechnieken. Het is ontworpen 
om auditors te helpen audits van hoge kwaliteit 
uit te voeren die alle aspecten van verantwoord 
zakendoen omvatten, met inbegrip van Sedex’s  
vier pijlers van arbeid, gezondheid en veiligheid, 
milieu en bedrijfsethiek.

Maar niet alleen de ecologische inspanningen 
in het drukken en in de bedrijfsvoering zijn 
belangrijk: tonen aan je klanten dat je een 
duurzame drukkerij bent, is minstens even 
belangrijk. In het vakblad Grafisch Nieuws haalt 
Daneels Media Group de tweede plaats als het 
gaat over het duidelijk overbrengen van een 
hoog duurzaamheidsgehalte. De website van 
DMG duikt op in een lijstje van tien drukkerijen 
die erg goed communiceren over hun milieu-
engagement en de milieumaatregelen die ze 
nemen. Hoe directer de toegang tot de informatie 
en hoe sterker de visuele impact, hoe hoger 
de rangschikking. Als het milieu-engagement 
meteen zichtbaar is op de onthaalpagina van de 
drukkerij, zijn de zaken meteen duidelijk. Voor 
de klant of potentiële klant die snel wil weten of 
een drukkerij een milieubeleid toepast, betekent 
dat tijdswinst. 

“Het gaat er vooral om een 
goed evenwicht te vinden tussen 
zorg voor het milieu en de 
industriële productie, en het 
goed communiceren met klanten. 
Die moeten een overzicht 
krijgen van de mogelijkheden 
om hun grafische producten te 
verwezenlijken zodat ze bewust 
een productiemethode kunnen 
kiezen.”

- Kris Daneels
Managing Director
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nno 2020 heeft niemand nog 
genoeg uren in een dag. Mensen 
zijn continue ‘on the road’; van 
thuis naar kantoor, van kantoor 

naar de kinderen; we gaan sporten, halen de 
boodschappen en spreken af met familie en 
vrienden. Met meer dan honderd taken op een 
dag en de invloed van digitalisering, wordt 
het steeds moeilijker voor marketeers om hun 
doelgroep te bereiken.

Het team van Z-CARD® ondersteunt deze 
marketeers. Met hun concept, de Z-CARD®; een 
uniek uitvouwbaar format, geven zij nieuw leven 
aan traditioneel drukwerk en (her)introduceren 
dit in de marketingmix van hun klanten. Met een 
Z-CARD® wordt de boodschap van een merk op 
een opvallende en duurzame manier direct aan 
de desbetreffende doelgroep overgebracht, mét 
resultaat. De verschillende producten hebben een 
bewezen Return On Investment en behoren dan 
ook tot slimme én rendabele marketing.

En dit is, met het uren-tekort in ons achterhoofd, 
perfect voor de wereld die wij vandaag de 
dag kennen. Het gebruik van drukwerk als 
marketingproduct is namelijk een stuk minder 
indringend; de doelgroep kan het bewaren 
en hier later op terug komen. Zo bepalen 
zij zelf wanneer zij met het drukwerk willen 
interacteren, waardoor zij automatisch vaker aan 
het product en de inhoud gaan denken. Met het 
speelse format van de Z-CARD® wordt dit effect 
versterkt; uit onderzoek blijkt dat 95% van de 
ontvangers het concept gebruiken, hergebruiken 
én bewaren, met een grotere merkvisibiliteit tot 
gevolg.

Maar, ‘content matters’; resultaat wordt niet enkel 
behaald met een goed format. Daar waar de 
specialisten van Z-CARD® kunnen adviseren over 
de verschillende vouwwijzes en formaten, helpen 
zij ook met het optimaliseren van de content en 
streven zij continue, voor iedere klant opnieuw, 
naar een verhoogd rendement en een geslaagde 
marketingcampagne. 

“Het meest belangrijke? Ken de doelgroep; wie 
wil je bereiken en wat wil je vertellen? Is de 
Z-CARD® voor (e.g.) de ouders van studenten of 
de studenten zelf? Moet de Z-CARD® informeren 
of enthousiasmeren?” Zegt Eline de Kroon, 
Sales en Marketing Manager Benelux. “Welk 
resultaat heb je voor ogen? Door samen met 
onze klanten te kijken naar deze vraagstukken, 
kunnen wij voor iedereen individueel herleiden 
welke Z-CARD® en eventuele extra’s het beste 
zullen aanslaan, om zo hun marketingdoelen te 
bereiken.”

Dat is natuurlijk geen nattevingerwerk. Als 
marktleider heeft Z-CARD® al meer dan 25 jaar 
ervaring en zijn zij internationaal actief. Zo 
hebben zij samengewerkt met merken als Netflix, 
Coca Cola Company, I am Amsterdam, Novartis, 
Tommorland, en nog vele andere bedrijven, 
zowel groot als klein. 

Maar, wat als je nu niet tot deze multinationals 
behoort en zelf bent aangewezen om iets 
creatiefs in elkaar te steken? Ook daar biedt 
Z-CARD® een oplossing voor. Met hun Design 
Studio kunnen zij klanten ondersteunen die 
zelf geen marketingteam en/of ontwerper(s) 
achter de hand hebben. Zo denkt het team 
van professionals niet alleen mee in enkel het 
product, maar wordt ook gekeken naar hoe 
ontwerp-technisch de communicatie van hun 
klanten het beste tot zijn recht zal komen. Door 
tevens een Plattegrond Service aan te bieden, 
draaien zij van A tot Z stedenplannen, al dan niet 
met fiets- en/of wandelroutes, in elkaar. Klinkt 
dit interessant? Neem dan eens een kijkje op 
de website. Z-CARD® biedt nu een gratis eerste 
ontwerp aan; er wordt pas betaald als je besluit 
om verder te gaan.

En wat ook gunstig is? Bij Z-CARD® staat 
ecologie hoog in het vaandel; zo worden 
alle Z-CARD®s CO2 neutraal geproduceerd. 
“De vraag naar ecologisch verantwoorde 
marketingproducten wordt steeds groter. Helaas 
sluiten veel marketeers drukwerk hierdoor uit en 
denken zij dat online communicatie het beste is 
in dit scenario. Maar, het tegendeel is waar. Ook 
online wordt veel CO2 verbruikt. Denk maar 
eens aan al die servers waar hun websites en 
advertenties op draaien.” Aldus de Kroon.

Met 25.000 m2 aan zonnepanelen op het dak, 
voorkomt Z-CARD® een uitstoot van maar 
liefst 1.020.000 kg CO2 per jaar. Het resterende 
beetje CO2 wat overblijft, kan door klanten 
worden geneutraliseerd door klimaatsparende 
projecten te sponsoren middels NatureOffice. 
Bovendien wordt er gebruikgemaakt van FSC-
gecertifieerd papier, dat wordt ontgonnen in 
duurzaam beheerde bossen, en zijn alle inkten 
plantaardig en biologisch afbreekbaar. Als pionier 
in duurzaam ondernemen, heeft Z-CARD® een 
team dat zich dagelijks bezighoudt met hun 
duurzaamheidsbeheer om zo hun voetafdruk zo 
laag mogelijk te houden.

Dus, marketeer, ben jij er klaar voor om 
drukwerk opnieuw aan je marketingmix toe 
te voegen? Om zo op een unieke en duurzame 
manier op te vallen onder jouw doelgroep? Dan 
ben je bij het team van Z-CARD® aan het juiste 
adres.
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MENS,
MACHINE,
MILIEU
CREATIVE BOOXS

Voor de eerste uitgave 
van ‘Daneels Experience’ 

magazine spraken we met 
Joost Widdershoven, directeur 

eigenaar van Booxs. Het 
kantoor van Booxs is gelegen 

op een markante locatie in 
Almkerk, gelegen tussen Breda 

en Gorinchem, en maakt het 
deel uit van Campus Almkerk.





ampus Almkerk is een 
innovatiecentrum voor 
landbouw en duurzaamheid en 
voorziet in een maatschappelijke 

behoefte waarin leefbaarheid, kleinschalige 
voedselproductie en duurzaamheid tot innovatie 
een belangrijke rol spelen. De Campus investeert 
in activiteiten met een hoge maatschappelijke 
relevantie. In 2016 begon het avontuur in 
Almkerk nadat een leegstaande, vervallen 
boerderij op 10 hectare grond werd aangekocht. 
De boerderij werd herontwikkeld tot een 
regionale innovatiecampus met werkruimten, 
labs en proeftuinen voor onder andere 
landbouw op basis van biodiversiteit, natuur 
inclusieve landbouw en duurzaam bouw- en 
energieconcepten.

Joost begon zijn professionele carrière in 
de grafische industrie bij de Plantijn Groep 
(later onderdeel van RSDB) en destijds een 
snelgroeiende en succesvolle groep van 
drukkerijen en binderijen in Nederland. Na 
vier jaar besloot Joost een sabbatical te nemen 
om een wereldreis te maken. “Toen kon dat 
nog…” Eenmaal terug in Nederland zette Joost 
zijn loopbaan voort bij drukkerij Rosbeek 
waar hij van 2002 tot en met 2007 in dienst 
was. Rosbeek gold als begrip voor één van de 
meest vooraanstaande kwaliteitsdrukkerijen 
in Nederland en ver daarbuiten. Hoofdzakelijk 
gespecialiseerd in bijzondere (kunst)boeken en 
jaarverslagen.

Inmiddels is Joost zo’n 13 jaar geleden gestart 
met Booxs, een creatief productiebureau voor 
bijzondere drukwerkproducties. Samen met een 
netwerk van specialisten, realiseert Booxs een 
breed assortiment grafische producties waarbij 
kwaliteit voorop staat en de liefde voor techniek 
en papier de leidraad vormen. Als spin in het web 
tussen opdrachtgever en productie, creëert Booxs 
de vertaalslag tussen wens, vorm en uitvoering en 
werken Joost & Niels samen met en voor grafisch 
ontwerpers, bureaus, kunstenaars, fotografen, 
galerieën, musea en architecten. Daarnaast biedt 
Booxs, in samenwerking met hun zusterbedrijf 
& partner Idea-x, online oplossingen voor brand 
communications en brand management.

Als we Joost naar de meest aansprekende 
ontwikkelingen in de grafische industrie 
in de afgelopen jaren vragen, wijst hij op 
de voortdurende verbetering van digitale 
drukwerktechnieken. “Waar de klant voorheen 
de keuze had tussen één of enkele papiersoorten 
en printtechnieken, zien we dat de mogelijkheden 
van papierkeuze als ook veredelingstechnieken 
tegenwoordig legio zijn. En als gevolg daarvan 
liggen traditioneel offset en digitale druk steeds 
dichter bij elkaar.” Leuk detail is dat Joost 
bij de start van Booxs al het onderste uit de 
spreekwoordelijke kast haalde wat het digitale 
drukwerk betrof. Hij ontwierp en realiseerde 
zijn eigen ‘Booxs sales bijbel’ voor het acquireren 
van nieuwe opdrachtgevers; een uitgebreid 
collectieboek, digitaal gedrukt op een diversiteit 
van papiersoorten. 

“De digitale ontwikkelingen zorgen eveneens 
voor nieuwe business modellen,” vervolgt Joost. 
“De eenvoud waarmee je nu bijvoorbeeld een 
kleine oplage boeken kan produceren, maakt 
dat de rol tussen opdrachtgever en uitgever 

verandert. Dankzij digitale druktechnieken 
neemt niet alleen de waste enorm af, een 
kickstart model stelt ons nu in staat om tegen 
minimale kosten het succes van een boekuitgave 
vooraf te kunnen bepalen. Als het succes er dan 
is, produceren we de uitgave vanzelfsprekend ook 
graag in hogere oplages.”

Over de toekomst van de grafische industrie is 
Joost helder. “We willen onze klanten blijven 
inspireren, volgen nieuwe technieken op de voet 
en denken out of the box; kan niet, bestaat niet.” 
Maar hoe de grafische industrie zich – met name 
als gevolg van de COVID-19 pandemie – op 
korte en middellange termijn zal ontwikkelen? 
“Wie het weet, mag ’t zeggen.” aldus Joost. 
Waarmee hij het alom bekende spreekwoord eer 
aan doet.

Al kort na de oprichting van Booxs startte de 
eerste samenwerking met Daneels. “Ik kende 
Daneels al vanuit het verleden, vooral door hun 
uitgebreide, moderne machinepark”. Sinds de 
eerste opdracht in 2008 zijn er velen gevolgd, 
waaronder een aantal zeer bijzondere en 
spraakmakende uitgaven. “De combinatie mens, 
machine en milieu spreekt mij bij Daneels erg 
aan”, vertelt Joost. “Omdat we al zo lang zaken 
met elkaar doen, ken ik de mensen op de vloer 
intussen goed en kan ik snel en helder met hen 
schakelen. Voor vrijwel iedere opdracht, ga ik bij 
de drukpers zelf afstemmen. Dan is het prettig 
dat de drukkers weten wat ik wil en ik op mijn 
beurt kan rekenen op hun inzet, ervaring en 
advies om tot het maximaal haalbare resultaat te 
geraken”. Het machinepark dat Daneels aanbiedt, 
draagt uiteraard bij aan het succes van onze 
samenwerking. “Daneels investeert jaarlijks 
fors in nieuwe machines en processen en loopt 
hiermee voorop wat betreft technologische 
ontwikkelingen. Dat maakt dat wij de lat ook 
steeds weer iets hoger kunnen leggen”, aldus 
Joost.

Om de cirkel rond te maken, sluit Joost af met het 
milieuaspect. “Net zoals bij Campus Almkerk, 
zie je dat duurzaamheid een vooraanstaande, 
authentieke factor is in de bedrijfsvoering van 
Daneels. Bewust van hun bijdrage aan een 
gezonde toekomst voor toekomstige generaties, 
zijn tal van initiatieven ondernomen om de CO2-
uitstoot te reduceren, alsook het hergebruik en de 
recyclage van materialen”.

Terug naar Joost. Het grafische vak werd hem 
met de paplepel ingegeven; zijn vader was 
jarenlang commercieel directeur bij binderij 
Hexspoor, tegenwoordig onderdeel van Brepols 
in Turnhout, op een steenworp van Daneels. 
Vanaf zijn 14de tijdens de schoolvakanties, en 
later als vaste kracht op zaterdagochtend, hielp 
Joost graag een handje mee bij binderij Hexspoor 
en raakte zo gefascineerd door het grafische 
vak. Zijn vader nam bijna dagelijks prachtige 
producties mee naar huis en steevast bladerde 
Joost als eerste door het colofon. “Vooral de 
ontwerptechnische en daarna de commerciële 
en aspecten van het grafische vak interesseerden 
mij”, aldus Joost. Na zijn studie aan de Grafische 
MTS besloot hij een studie commerciële 
economie te volgen aan de HEAO in Utrecht.

C





LIJKT SUPERMAN
OP MOZES?



Lijkt Superman op Mozes? 
Waarom heeft Judas op ‘Het laatste 
avondmaal’ van Da Vinci zo’n grote 
neus? Als je met een Joodse blik 

naar kunst kijkt, vallen je andere dingen op. Jaron 
Beekes schreef er een vrolijk boek over.

Er is iets geks aan de hand met het beroemdste 
beeld ter wereld, de David van Michelangelo. 
Tenminste als je het bekijkt met een Joodse 
blik. Zijn bescheiden geslacht is voorzien van 
‘een joekel van een voorhuid. De koning der 
Israëlieten, onbesneden!’, schrijft Jaron Beekes 
in zijn boek ‘Kunsjt’ – dat is het Jiddische woord 
voor kunst. Michelangelo heeft zich in het geheel 
niet bekommerd om de afkomst van David. 
Hij gebruikte de jongeman die de reus Goliath 
versloeg als symbool voor de stad Florence die 
het opnam tegen de machtige familie De’ Medici.

Cultural appropriation zou je het vandaag de 
dag noemen, het toeëigenen van andermans 
cultuurgoed. Maar denk nu niet dat Beekes, zelf 
Joods, een ingewikkelde discussie wil ontketenen. 
Zijn boek, een verzameling van de columns die 
hij schreef voor het c, is vooral een lichtvoetige 
reis door de kunstgeschiedenis met een Joodse 
bril op.

Net als Michelangelo hebben veel kunstenaars 
door de eeuwen heen geput uit de Joodse 
geschriften die christenen het Oude Testament 
noemen, maar ook de verhalen uit het Nieuwe 
Testament kun je van een Joodse kant bekijken. 
Bijvoorbeeld ‘Het laatste avondmaal’ van 
Leonardo Da Vinci, of in de ogen van Beekes, 
‘een rabbijn die in Jeruzalem met zijn leerlingen 
aan een seidermaaltijd zit’. “Bij dat werk valt het 
mij meteen op dat de slechterik van het stuk, 
Judas, als enige wordt afgebeeld met een grote 
haakneus en een geldbuidel”, zegt Beekes. Een 
stereotype dat we vandaag de dag – terecht – niet 
meer straffeloos op de sociale media kunnen 
plaatsen.

Beekes wil maar zeggen: wie kunst beschouwt, 
neemt altijd zichzelf mee. En dat kan voor 
anderen weer verrassende inzichten opleveren. 
Tal van vermakelijke anekdotes laat hij de revue 
passeren. Niet alleen over de beeldende kunst – 
ook muziek komt aan bod, als het gaat over The 
Beatles. Waren die Joods dan? Nee, maar Beekes 
vindt vele aanknopingspunten, in dit geval het 
onwaarschijnlijke verhaal rond het liedje ‘Hey 
Jude’. Toen die single uitkwam in 1968, hadden 
de Fab Four net een zakelijke zeperd achter de 

L

Beekes besteedde in zijn columns ook aandacht 
aan het beeld bij het Olympisch Stadion in 
Amsterdam dat de Hitlergroet lijkt te brengen. 
Nogal aanstootgevend in zijn ogen, en hij pookte 
de discussie over het werk van Gerarda Rueb 
weer op. Het beeld uit 1928 zou met zijn geheven 
rechterarm een onschuldig olympisch gebaar 
maken, maar dat ging er bij hem niet in. Hij wees 
er nog maar eens op dat die gestrekte arm echt 
een uitvinding was van de fascisten en niet van 
de Romeinen, zoals op een bordje bij het beeld 
te lezen stond. Tot zijn grote tevredenheid wordt 
het eindelijk van zijn sokkel gehaald, werd vorige 
week bekend.

De columns zijn stuk voor stuk smakelijk om 
te lezen, maar Beekes wil er ook iets wezenlijks 
over de Joodse cultuur mee vertellen. “Joden 
hebben vooral een verhalende traditie, het 
beeld hobbelde er altijd wat achteraan”, zegt 
hij. Het tweede van de Tien Geboden verbiedt 
immers herkenbare beelden te maken, dus dat 
lag altijd wat gevoelig. Daarom vindt Beekes 
dat het abstracte werk van Markus Rothkowitz 
erg goed in die traditie past. Wie? Mark Rothko 
verengelste zijn Joodse naam, zoals behoorlijk 
wat kunstenaars en artiesten deden.

kiezen. Een kledingwinkel in Londen moest 
sluiten wegens gebrek aan succes. Om toch nog 
iets aan het lege pand te hebben, kreeg Paul 
McCartney het idee de titel van de nieuwe single 
met zwarte verf op de witgekalkte winkelruiten 
te schilderen. Hey Jude. Lees dat even hardop in 
het Duits en je snapt dat de link met de nazi’s snel 
gelegd was. Waargebeurd! Trouwens, McCartneys 
latere vrouw Linda was Joods. En manager Brian 
Epstein ook.

In de ontwikkeling van het stripverhaal speelde 
de specifieke verteltraditie een grote rol. 
Veel Joodse illustratoren kwamen in de jaren 
twintig en dertig in de Verenigde Staten door 
discriminatie niet binnen bij vooraanstaande 
uitgeverijen en reclamebureaus. Dus gingen 
ze strips maken, een genre waarop werd 
neergekeken. Veel superhelden hebben een 
Joodse achtergrond. Van Superman (geschreven 
door Jerry Siegel en getekend door Joe Shuster, 
beiden Joods) wordt wel gezegd dat hij lijkt op 
de bijbelse Mozes: een uitverkoren kind met 
bijzondere gaven. De beroemde graphic novel 
‘Maus’ werd geschreven door de Joodse Art 
Spiegelman. Het werd een schoolvoorbeeld voor 
de serieuze, literaire strip. Daar weet Beekes ook 
veel van: hij schreef en tekende zelf twee graphic 
novels, waarvan er een gaat over Baruch de 
Spinoza en de ander over Brian Epstein.

Hitlergroet of onschuldig 
olympisch gebaar?

een joodse
blik op kunst



Een etnisch argeloze lezer zal regelmatig verrast 
mompelen: ‘O, is die ook Joods?’ Beekes wilde 
met dit boek echter geen opsomming maken 
van Joodse kunstenaars. “Wij zijn, gezien de 
geschiedenis, nogal allergisch voor lijstjes”, zegt 
hij. “En ik denk dat de helft van de personen in 
het boek niet Joods is.” Natuurlijk kan hij niet om 
de schilder Marc Chagall heen – volgens Beekes 
is een Joods interieur niet compleet zonder een 
reproductie van zijn werk. Maar via een omweg 
komen we ook terecht bij Vincent van Gogh. 
Waarschijnlijk keek hij zijn aardappeleters af 
van een werk van de Joodse Jozef Israëls. En hij 
vond ‘Het Joodse bruidje’ van Rembrandt het 
mooiste schilderij dat hij kende. Overigens was 
dat bruidje waarschijnlijk niet Joods – en dat is 
alweer een ander verhaal.

Het Joodse bruidje van Rembrandt

Net als Michelangelo hebben 
veel kunstenaars door de eeuwen 

heen geput uit de Joodse 
geschriften die christenen het Oude 

Testament noemen, maar ook de 
verhalen uit het Nieuwe Testament 
kun je van een Joodse kant bekijken. 
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DE GOUDEN
DRIEHOEK

VAN DE SHERRY

Met 215.000 inwoners is 
Jerez de grootste stad van de 

provincie Cádiz en het hart én 
het hoofd van de sherrystreek. 

In de vele bodega’s rijpt de 
beroemde sherry minstens 

twee jaar voor hij over de hele 
wereld wordt geëxporteerd. 



amen met El Puerto de Santa María 
en Sanlúcar de Barrameda vormt Jerez 
de Sherry Driehoek. Alleen wijn die 
binnen deze zone - de Denominación 

de Origen Jerez-Xeres-Sherry - wordt verbouwd, 
mag de naam sherry dragen. Sherryliefhebbers 
halen hier hun hart op, maar ook voor wie niet 
van wijn houdt, valt er voldoende te beleven!

S

De paleisjes van El Puerto de Santa Maria zijn 
een beetje in verval geraakt, maar juist dát geeft 
de stad een bijzondere sfeer. De geschiedenis van 
El Puerto gaat zelfs helemaal terug tot de legende 
van Homeros’ Odysseia. De Moren noemden 
het stadje Alcante, de haven van zout, vanwege 
de vele zoutpannen, maar tegenwoordig is het 
bekend als één van de drie punten van de Sherry 
Driehoek. De jachthaven van El Puerto heet zelfs 
Puerto Sherry!

Het interessantste deel van dit slaperige stadje, 
dat zo’n 80.000 inwoners telt, is de pre-industriële 
buurt langs de Guadalete-rivier met zijn vele 
bodega’s. Hier bevindt zich ook de 19e-eeuwse 
Plaza de Toros, één van de tien mooiste en de op 
twee na grootste van Spanje. Onderweg wandel 
je langs het standbeeld van Juan de la Cosa, de 
kapitein van de Santa Maria, één van de schepen 
van Columbus, én de wereldkaart die de kapitein 
tekende en op basis waarvan Columbus naar de 
Amerika’s voer.

Osborne is hét sherrymerk van El Puerto en je 
kan je aansluiten bij een sherryproeverij in de 
bekende bodega Osborne - tegenwoordig een 
van de grote spelers en bekend van de grote, 
zwarte stier langs de Spaanse snelwegen. Veel 
kleinschaliger en interessanter is de kleine 
familiebodega Gutiérrez Colosía. Hier primeert 
kwaliteit op kwantiteit, ook als het gaat om 
de proeverij die wordt geleid door de lichtjes 
excentrieke Fransman Bertrand. Hij leert je alles 
over het solera-rijpingsproces, de verschillende 
vormen van oxidatie en soorten sherry. Je 
krijgt na afloop zes volle glazen sherry - van 
de kurkdroge palomino fino, de karamellige 
oloroso en de ‘mislukte’ sherry palo cortado tot 
de stroperig zoete Pedro Ximénez. Leg dus van 
tevoren best een goede bodem.

El Puerto de Santa María

Jerez ademt sherry. De stad is doordrenkt met 
de geschiedenis van deze typisch Spaanse wijn. 
De Engelsen - van oudsher de grootste afnemers 
van de goudkleurige, droge wijn - hadden moeite 
met de naam Jerez en verbasterden het tot sherry. 
Een bezoek aan een van de bodega’s van Jerez 
is niet te missen. Hier vind je de meeste grote 
sherrymerken, zoals Fundador Pedro Domecq, 
La Ina en Lustau.

De beroemdste en volgens velen ook de mooiste 
bodega is die van Tio Pepe (foto boven), het 
merk dat je wellicht kent van de reclameborden 
met het mannetje met de gitaar langs de Spaanse 
snelwegen. Het bedrijf heet González-Byass en 
heel toevallig ontmoeten we de huidige CEO van 
deze miljoenenbusiness in het restaurant Juanito 
in de Calle Pescadería Vieja, een klein straatje in 
het hart van Jerez.

Jerez de la Frontera
Of wellicht niet geheel toevallig, want in 
dit culinaire monument komt ‘le tout Jerez’ 
samen. Het is ook het ideale lunchadres voor 
diegenen die ’s ochtends naar de paarden van 
de Koninklijke Rijschool zijn gaan kijken. Elke 
dinsdag en donderdag geven zij een voorstelling 
onder de naam ‘Cómo bailan los caballos 
Andaluces’, een ongelooflijk staaltje van doma 
clasica - de klassieke africhting van paarden - die 
al jarenlang miljoenen toeschouwers naar Jerez 
trekt. De paarden die je hier bezig ziet behoren 
tot de wereldtop, maar ook de gebouwen die 
vroeger deel uitmaakten van het Palacio de 
Cadenas zijn de moeite.

Heb je slechts één dag in Jerez, bezoek dan buiten 
de kathedraal, het alcazar en de hammam zeker 
ook de bodega van Tio Pepe voor een rondleiding 
en een sherrydegustatie. In donkere eikenhouten 



vaten rijpt hier de sherry in solera-principe, 
waarbij de vaten in drie lagen liggen opgesteld en 
er telkens sherry wordt bijgegoten en afgetapt om 
de juiste blend te verkrijgen. 

Ook de tuinen zijn een lust voor het oog. Nonkel 
Pepe, de man die stichter Manuel María González 
Ángel geld leende om een bodega te beginnen, 
staat trots naast een van zijn sherryvaten op een 
pleintje vlakbij de kathedraal, zijn bronzen hand 
op een van de sherryvaten met zijn naam.

Heb je een dag extra, ga dan ook even langs 
Bodega Tradición. Dit is een jonge bodega (uit 
1998) met een modernere, intiemere en meer 
persoonlijke aanpak. De stichter, Joaquin Rivero, 
is een erfgenaam van de eigenaren van een 
lokaal 17e-eeuws sherryhuis. Hij lanceerde het 
bedrijf om zijn familietraditie en traditionele 

productiemethoden nieuw leven in te blazen. 
Alle sherry-wijnen zijn van topkwaliteit en 
worden hier in hun puurste staat gebotteld, 
zonder filtering. De prachtige bodega’s herbergen 
ook een van de belangrijkste privé-kunstcollecties 
van Spanje, met zo’n 300 werken van onder 
anderen Zubarán, Goya en Velázquez, waarvan er 
telkens een 60-tal tentoongesteld worden.

Ontdek de tapa van Jerez
Riñones al Jerez, een tapa die in bijna elke elke 
sherrybar op de kaart staat: niertjes van kalfs- 
of lamsvlees gebakken in knoflook, olijfolie, 
paprika, ui en geblust met - uiteraard - sherry. Of 
rabo de toro - stierenstaart die samen met rode 
ui, peper, selder en knoflook wordt gestoofd in 
een mierzoete oloroso sherry. Smelt op de tong.





Dit historische sherrystadje aan de monding van 
de Guadalquivir heeft ondanks het toerisme zijn 
authentieke karakter weten te bewaren. Sherry-
liefhebbers gaan linea recta naar de ‘barrio alto’ 
voor een bezoek aan de wijnkelders van Antonio 
Barbadillo.

Manzanilla is dé sherrywijn van Sanlúcar, met 
een specifieke, licht zilte afdronk doordat de 
wijnstokken vlak aan zee staan. De delicate wijn 
rijpt minstens vijf jaar lang op biologische wijze 
dankzij de ‘flor’, een natuurlijke schimmel. Die 
gedijt goed in het vochtige Atlantische klimaat 
dankzij de bries van de poniente, de westenwind 
die door de altijd openstaande ramen van de 
bodega blaast. Barbadillo produceert 70% van 
alle manzanilla-wijn. Elk jaar in mei vindt in 
Sanlúcar de Feria de la Manzanilla plaats, een 
feest voor connoisseurs en amateur oenologen.

Sanlúcar de Barrameda

Dit historische sherrystadje aan de monding van 
de Guadalquivir heeft ondanks het toerisme zijn 
authentieke karakter weten te bewaren. Sherry-
liefhebbers gaan linea recta naar de ‘barrio alto’ 
voor een bezoek aan de wijnkelders van Antonio 
Barbadillo.

Manzanilla is dé sherrywijn van Sanlúcar, met 
een specifieke, licht zilte afdronk doordat de 
wijnstokken vlak aan zee staan. De delicate wijn 
rijpt minstens vijf jaar lang op biologische wijze 
dankzij de ‘flor’, een natuurlijke schimmel. Die 
gedijt goed in het vochtige Atlantische klimaat 
dankzij de bries van de poniente, de westenwind 
die door de altijd openstaande ramen van de 
bodega blaast. Barbadillo produceert 70% van 
alle manzanilla-wijn. Elk jaar in mei vindt in 
Sanlúcar de Feria de la Manzanilla plaats, een 
feest voor connoisseurs en amateur oenologen.

Bezoek voordat je in de wijn vliegt echter zeker 
even het 15de-eeuws kasteel, dat vlakbij de 
bodega ligt en vanwaar de Katholieke Koningen 
tijdens hun heroveringsoorlog voor de allereerste 
keer over de Middellandse zee uitkeken.

Manzanilla is dé sherrywijn van 
Sanlúcar, met een specifieke, 

licht zilte afdronk doordat de 
wijnstokken vlak aan zee staan. 

De hoogdagen van Sanlúcar dateren echter van 
na de Reconquista, toen haar haven in de 16de 
eeuw uitgroeide tot de belangrijkste van heel 
Spanje. Vanuit Sanlúcar vertrok Columbus op 
zijn derde grote tocht naar Amerika. Magalhães 
en Juan Sebastian Elcano vertrokken van hier in 
1519 voor hun zeiltocht rond de wereld.

Stap op de boot
Met de boot over de monding van de 
Guadalquivir en dan met een 4x4 door het 
Parque de Doñana, het immense natuurpark met 
de grootste biodiversiteit van Europa. In het park 
ligt het Palacio de las Marismas - het paleis van 
de moerassen dat wel niet open is voor publiek. 
De Spaanse premier komt hier van tijd tot tijd 
zijn vakantie doorbrengen. Midden in het park 
ligt ook het cowboydorp en bedevaartsoord El 
Rocío, dat met zijn feeërieke basiliek en zanderige 
straatjes en broederschapshuizen met bijzondere 
façades een bezoek zeker waard is.



WAT KOKEN
TOPCHEFS THUIS?

Wat krijgt het gezin van
een topchef voorgeschoteld? 

En welke ingrediënten 
gebruiken ze graag thuis? 

Dagný Rós Ásmundsdóttir 
(48): “Mijn huisgemaakte 

fishsticks vallen altijd
 in de smaak.”

DAGNÝ RÓS 
ÁSMUNDSDÓTTIR 
ONTHULT HAAR 
FAVORIETE 
RECEPT



Wat heb je altijd in huis?
“Frisse dressings en marinades geven gerechten 
extra pit. Griekse yoghurt, skyr en zure room 
heb ik altijd in de koelkast staan en zijn de 
ideale vervangers voor mayonaise. Meng 
wat skyr of Griekse yoghurt met citroensap, 
zeste van citroen, peper en zout, fijngesneden 
komkommer en bieslook voor een ongelooflijk 
lekkere dressing, die je ook als broodbeleg kan 
gebruiken. Zure room maak je minder saai met 
wat currypasta, paprikapoeder of ras el hanout.  
Meng met groenten naar keuze en laat garen in 
de oven. Ook zoete chilisaus is hier een vaste 
waarde. Ik gebruik het vaak als basis, met wat 
citroensap, olijfolie, fijngehakte kruiden en peper 
en zout. Perfect om een stuk vlees of vis  
te marineren.”

Wat is onmisbaar in jouw keuken?
“In de IJslandse keuken is vis onmisbaar. Zalm, 
zeewolf, kabeljauw,… Ik kan niet zonder. Mijn 
geheim? Marineer de vis met vers citroensap 
en peper en zout, zodat hij al wat kan garen, en 
plaats hem daarna 12 à 17 minuten in de oven. 
Combineer met rode en gele biet die je in de oven 
laat poffen en een botersausje met peterselie. 
Lekker én eenvoudig. Ik winkel graag bij kleine 
handelaars – ze hebben onze steun nodig – maar 
ook in de supermarkt vind je prima kwaliteit. 
Kies gerust voor diepvriesvis. Die wordt meteen 
na de vangst ingevroren en is supervers.”

Wat is je lievelingsingrediënt?
“Citroen. Ik gebruik het in stoofpotjes, 
marinades, sapjes, ijsthee,... ’s Ochtends drink ik 
een glas lauw water met citroensap: ideaal om je 
spijsvertering op gang te brengen en boordevol 
vitamine C. Ook de kinderen vinden dat lekker. 
Voor hen voeg ik dan wat honing van de 
plaatselijke imker toe. Ook bij verkoudheden  
is zo’n citroendrankje trouwens een echte 
aanrader.”

Het recept voor Dagný’s ultieme favoriet, 
Smørrebrød met gerookte makreel en gepekelde 
venkel, vindt u op de volgende pagina.

e IJslandse Dagný woont al 
veertien jaar in België en deelt 
haar passie voor de gezonde, pure 
en natuurlijke keuken van haar 

thuisland op tv en in haar kookboeken. 

Wat doe je als het snel moet gaan?
“Ik ben verzot op visgerechten. Een stuk vis 
kruiden en in de oven schuiven duurt nog geen 
twee minuten. Terwijl de oven het werk doet, 
maak jij een lekkere salade klaar. Meng wat frisse 
bladsla met geraspte rauwe broccoli en kort 
geblancheerde prinsessenboontjes en overgiet 
met een lekkere dressing op basis van wat 
olijfolie, citroensap en balsamicocrème. 

Ook mijn huisgemaakte fishsticks vallen altijd 
in de smaak. Snij zeewolf of een andere witte vis 
in reepjes en wentel ze in bloem, een losgeklopt 
eitje en panko (Japans luchtig paneermeel, red.). 
Kruid met peper en zout en bak in de pan. Zoveel 
lekkerder dan kant-en-klare fishsticks.”

D





• 1 grote venkel, dungesneden 
• 8 dikke sneden zuurdesembrood 
• 250 g skyr 
• 1 bosje waterkers 
• 4 filets gerookte makreel, gehalveerd 
• Handvol groene shiso

Voor de pekel 
• 230 g suiker 
• Flinke scheut wittewijnazijn 
• Kurkuma 
• Enkele kardemompeulen, gekneusd 
• 2 el zout

Voor de kruidenmengeling 
• Handvol rucola 
•  1 teentje knoflook
• Handvol bladpeterselie 
• Sap van ½ citroen 
• Peper en zout

Bereidingswijze (40 minuten)
1 Laat de ingrediënten voor de pekel ongeveer 
 5 minuten samen koken. Zeef het mengsel, 
 giet over de venkel en laat een half uur rusten.

2 Rooster het brood goudbruin in  
 een broodrooster. Mix de skyr en de 
 kruidenmengeling in een blender glad.

3 Smeer een flinke laag van het skyrmengsel op 
 het brood. Verdeel er wat waterkers over en 
 leg er telkens een gehalveerde makreelfilet op.  
 Werk af met de gepekelde venkel en groene 
 shiso. Serveer meteen.

Meer lezen? ‘Roots’, Dagný Rós Ásmundsdóttir 
(Manteau, 24,99 euro).

Ingrediënten voor 4 personen

“Want ik wil dat mensen IJsland 
leren kennen, dat ze het land 

een beetje beleven”, zegt Dagný 
over Roots, een boek geboren uit 

heimwee, trots en geluk.

-  Dagný Rós Ásmundsdóttir
TV Chef


























