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OLIVIER B. BOMMEL EN TOM POES
OP DE KOPPERPRENT 2019
Striptekenaar Marten
Toonder was dit jaar de
inspiratie voor de 43e
Koppermaandagprent
van het Nederlands
Drukkerij Museum.
Dit jaar vond de overhandiging plaats in het
Raadhuis.
We waren te gast bij
burgemeester de Vries
en zij nam met veel
genoegen de nieuwe
prent in ontvangst. ,,Ik
kan dit komende jaar
weer met veel genoegen kijken naar een
nieuwe prent”, zei ze.
Voorzitter Frans de Nijs heette de
in grote getale opgekomen belangstellenden van harte welkom
en wenste iedereen een gelukkig
nieuwjaar. Ook de burgemeester
kreeg gelukwensen en een
bloemetje, want ze was jarig.
DRIE VRIJWILLIGERS ERBIJ:
De voorzitter verwoordde in het
kort de gang van zaken van het
museum.
Een belangrijk gegeven voor het
museum was het feit dat er in
2018 drie vrijwilligers zijn bijgekomen en dat is uitzonderlijk.
Helaas bleef het aantal bezoekers
t.o.v. de aantallen van 2017 iets
achter. ,,We hadden toen een tentoonstelling van Fiep Westendorp. Het blijkt dat we exposi-

V.l.n.r. secretaris Cees Jochems, burgemeester de Vries met Kopperprent, ontwerpster Willeke Beekmans en voorzitter Frans de Nijs.
ties echt nodig hebben om extra
bezoekers naar binnen te halen.
We beginnen dit jaar op 20 januari dus met het werk van Marten
Toonder en in oktober gaat er een
tentoonstelling lopen over Brabantse drukkers in de Tweede
Wereldoorlog”, zei de voorzitter.
Na het voorwoord werd de ingepakte Kopperprent overhandigd
aan mevrouw de Vries, die deze
met plezier uitpakte en trots aan
iedereen liet zien. Het was voor
Lees verder op pagina 2

Het is een prent geworden in
zwart met drie steunkleuren en is
gedrukt op een Korrex proefpers
uit de jaren 50 van de vorige eeuw
door vrijwilliger Cees Mathijssen.
Vanaf zondag 20 januari is de tentoonstelling te bezichtigen in het
Nederlands Drukkerij Museum,
een expositie waarin de bekende
tekenaar centraal staat.
De openingstijden van dinsdag
t/m vrijdag van ons museum vindt
u op onze website.

Secretaris Cees Jochems, de initiator van de
Kopperprent 2019.

De ingpakte Kopperprent wordt overhandigd aan de burgemeester.
vervolg van pagina 1

de burgemeester de tweede keer
dat ze de prent kreeg.
Zij sprak haar dank uit voor deze

nieuwe prent en zei dat deze weer
een jaar lang op haar kamer
kwam te hangen. Ze kon zich de
vorige prent nog goed herinneren
en vindt het prachtig dat zo’n
oude traditie nog steeds bestaat.
OUDE DRUKKUNSTEN:
Het bestuur van het Nederlands Drukkerij Museum had de
jonge ontwerpster Willeke Beekmans gevraagd voor een ontwerp, met als thema Marten Toonder.
Willeke maakt in haar eigen opgezette studio WAM in Breda o.m. geboortekaartjes, trouwkaarten en
vindt haar inspiratie in de oude
boekdrukkunsten.

Willeke Beekmans geeft een uiteenzeting
over hoe ze de kopperprent heeft gemaakt.

Vanaf 20 januari
tot en met
zondag 1 september
in het Nederlands
Drukkerij Museum:
Marten Toonder’s
Een Uniek Dubbeltalent

Een aantal jaar geleden kwam zij
naar het museum met de vraag
of ze kon leren drukken. Vrijwilligers van het museum hebben
daaraan graag meegewerkt.
Zij kreeg les op een zgn. ,,trapdegelpers” en dat had ze vrij snel
onder de knie. Na verloop van tijd
kreeg ze de gelegenheid om zelf
een pers aan te schaffen, die nu
in haar studio staat.
“De oude druktechnieken combineer ik met een digitaal ontwerp”,
benadrukt Willeke.
KORREX PROEFPERS:
Op de Kopperdagprent schitteren
de bekende stripfiguren Heer
Bommel en Tom Poes. Zij zijn
geschapen door Marten Toonder.

Traditioneel hoort bij Koppermaandag worstenbrood en een kopje koffie. De aanwezige gasten
lieten zich dit goed smaken.

WAT IS KOPPERMAANDAG ?
Vanaf de Middeleeuwen waren
veel ambachtslieden aangesloten bij een Gilde. Het Gilde zorgde
o.a. voor de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de aangesloten leden.
Op de eerste maandag na
Driekoningen, ook wel ‘Koppermaandag’ genoemd, werden de
zogenaamde Gildebrieven voorgelezen en werd er niet gewerkt.
In deze brieven stonden o.a. de

privéleges, die de Gilden hadden
verworven. Voor de rest van de
dag werd er feest gevierd.
Ook voor alle Drukkersgilden uit
ons land was de eerste maandag
na Driekoningen de traditionele
feestdag. Deze dag wordt al sinds
de 15e eeuw Koppermaandag
genoemd. De naam vindt zeer
waarschijnlijk zijn oorsprong in
het begrip ‘kopperen’ wat ‘feestvieren’ betekent.
KOPPERPRENT IN ETTEN-LEUR
Vanaf de oprichting van ‘t Nederlands Drukkerij Museum in 1976
werd deze traditie in ere hersteld.
Soms werden de ontwerpen voor
deze prenten vervaardigd door
medewerkers van het museum,
in een aantal gevallen werden de
ontwerpen gemaakt door grafische ontwerpers of kunstenaars
uit de directe omgeving.
Traditiegetrouw wordt de eerste
druk van deze prent jaarlijks uitgereikt aan de Burgemeester van
Etten-Leur, beurtelings in het
Stadhuis, dan wel in het Nederlands Drukkerij Museum aan de
Leeuwerik 8 te Etten-Leur.

VERSLAG VAN DE OPENING TENTOONSTELLING

MARTEN TOONDER: ,,EEN UNIEK DUBBELTALENT”
Op zaterdag 19 januari is in het Nederlands Drukkerij Museum, onder aanwezigheid van vele genodigden, een tentoonstelling geopend over het leven
en werk van striptekenaar Marten Toonder:
,,EEN UNIEK DUBBELTALENT”.
Kleinzoon Irwin Toonder verrichtte onder bege-

leiding van Cees Jochems, de inrichter van de tentoonstelling, de openingshandeling.
Samen hebben ze op een 200 jaar oude Belgische
kniehevel drukpers een strip van Olivier B. Bommel en Tom Poes van zijn opa, Maarten Toonder
afgedrukt.

Voorzitter Frans de Nijs heet de aanwezige
gasten hartelijk welkom.
OPENING VOORZITTER:
Ik mag u, mede namens het bestuur, als voorzitter van ‘t Nederlands Drukkerij Museum, allemaal hartelijk welkom heten voor
deze bijeenkomst. De officiële
opening van de tentoonstelling
van het werk van Marten Toonder,
,,Een Uniek Dubbeltalent”.
Speciaal welkom voor Willem
Veltkamp van de Toonder Compagnie, Pim Oosterheert van de
Bommelzolder, Paul Verhaak en
Irwin Toonder, de kleinzoon van
Marten Toonder.
Ook welkom namens de gemeente Etten-Leur, wethouder dhr.
Kees van Aert.

geen tentoonstelling en dat hebben we gemerkt in de bezoekersaantallen. We haalden net niet dié
aantallen van 2017.
We hadden toen een tentoonstelling met het werk van Fiep

Westendorp en dat bleek v.w.b.
de aantallen een schot in de roos.
Het werd een record.
OVERZICHT EXPOSITIES:
De afgelopen 10 jaar zijn er heel

wat tentoonstellingen geweest. Ik
wil er graag een paar noemen.
In 2011 hadden we het grafisch
werk van Anton Pieck met afLees verder op volgende pagina

EXTRA BEZOEKERS:
Tentoonstellingen en het Nederlands Drukkerij Museum. Dit zijn
twee dingen die onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn. Tentoonstellingen zijn belangrijk om
extra bezoekers binnen te krijgen, die naast onze ambachtelijke
inrichting, eens wat anders willen
en kunnen zien.
Het zijn dan bijna altijd tentoonstellingen die een link hebben
met óf het ,,oude” grafische
vak óf met het huidige moderne
vak. Maakten we vroeger litho’s
van kleurplaten, tegenwoordig
worden ze gefotografeerd, gescand en geprint op kleine of
grote printers.
Het afgelopen jaar hadden we

Vol trots laat de kleinzoon van Marten Toonder, Irwin Toonder, de afdruk zien die hij maakte op een 200 jaar oude kniehevel drukpers.

,,ALS JE BEGRIJPT WAT IK BEDOEL”
drukken van z’n etsen, houtsneden en gravures.
In 2013 hadden we de cartoons
van Toos & Henk van tekenaar
Paul Kusters.
Hij staat nog steeds dagelijks in
de kranten van de Persgroep.
In 2015 konden we de sportkarikaturen van Dik Bruynesteyn laten zien.
En in 2017 dus “Blikvangers” van
Fiep Westendorp.
Genoemde exposities trokken
veel bezoekers.
Daarmee kunnen we aantonen
dat een aanspre-kende tentoonstelling belangrijk is voor het museum.
Ideeën voor tentoonstellingen zijn
in eerste instantie het werk van
onze secretaris Cees Jochems. In
feite is hij daar altijd mee bezig. Ik
denk dat hij af en toe in z’n slaap
er ook aan ligt te denken.

Secretaris en inrichter van de tentoonstelling, Cees Jochems, had een speciale outfit aan tijdens
zijn openingstoespraak. Naast hem Irwin Toonder.
OPENING SECRETARIS:
Het moet iemand een enorm
gevoel van macht of vreugde
geven, te ontdekken dat in de
Nederlandse taal een nieuw
woord of een nieuwe uitdrukking
die hij of zij zojuist voor het eerst
heeft gebruikt, gretig overgenomen wordt.
Welnu, als iemand met dit gevoel

vertrouwd is geraakt, moet het
wel Marten Toonder zijn.
Hij bedacht woorden als denkraam - breinbaas - minkukel
– en uitspraken als -Verzin een
list – Als je begrijpt wat ik bedoel
– EN NATUURLIJK - Een eenvoudige, doch voedzame maaltijd
en ziedaar, dagelijks gebruiken
veel mensen bewust of onbe-

Op de expositieruimte kan men een afdruk maken van een authentiek cliché met daarop een
stripverhaaltje van Martin Toonder.
wust woorden en uitspraken van
Toonder met een vanzelfsprekendheid alsof ze altijd al hebben
bestaan en komen sommige van

zijn woordkeuzes zelfs terecht in
de Dikke van Dale.
Lees verder op volgende pagina

,,EEN EENVOUDIGE, DOCH VOEDZAME MAALTIJD”
Ik wilde ook weleens weten hoe
dat voelt en heb met het versturen van de uitnodiging een
nieuw woord Nederland in gestuurd. Op de uitnodiging, die jullie
ontvangen hebben, staat nl. uitnoding i.p.v. uitnodiging.
GEEN FOUTEN:
Ik heb hierop welgeteld 4 reacties
gekregen met de vraag of uitnoding bewust en een verwijzing
naar Toondertaal was of een
foutje. Welnu, het moet wel zeer
zeker bewust geweest zijn, want
wij, boekdrukkers, maken geen
fouten, hooguit een enkele keer
een vergissing. Ik ben echter wel
benieuwd hoeveel mensen het
opgevallen is. Nu weten jullie nog
niet of het een vergissing of bewust was en dat hou ik graag zo.
Na de succesvolle overhandiging
van de Kopperprent 2019 op 7
januari met daarop een mooie
tekening van Heer Bommel en
Tom Poes, nu dus de opening van
de tentoonstelling met het werk
en over het leven van Marten
Toonder. De Kopperprent en de
drukopbouw hiervan is uiteraard
boven ook te zien.
AFHANKELIJK:
Na het succes van de vorige tentoonstelling Blikvangers van Fiep
Westendorp was er niet direct
een vervolgtentoonstelling, zoals
Frans eerder verwoordde. Na
verloop van tijd begon het echter
toch weer te kriebelen. En vervolgens krijg je een idee. Maar dan
ben je er nog niet. Je hebt alleen
maar dat idee en geen materialen. Je bent dus afhankelijk van
mensen en materialen van buiten
het museum. Dat is 100% gelukt
met als resultaat een mooie tentoonstelling, die jullie vanmiddag
gaan zien. vandaar even dit moment van dank.
Ik bedank Peter Backs van Baxks
Design en Joep de Jong - Koninklijke Drukkerij Em. de Jong voor
het ontwerpen en drukken van de
affiches en uitnoding,
Ook bedank ik Dirk Doctor van de
Documentatiegroep ‘40-‘45 voor
het aanleveren van materiaal,
bestemd voor het item Toonders
Oorlogstijd, Dick Welsink van het
Literatuurmuseum voor het in
bruikleen geven van werkelijk
uniek origineel Toonder-materiaal en het inhoudelijk meedenken over de tentoonstelling.
PRACHTIGE MATERIALEN:
Maar, zonder deze mensen te
kort te willen doen mag ik wel
zeggen dat zonder hulp, advies,
suggesties en niet te vergeten

Na de opening werd de tentoonstelling met veel enthousiasme bekeken.
prachtige materialen van de nu
volgende personen er geen tentoonstelling op dit niveau was geweest.
Een speciale dank daarom voor:
de Toonder Compagnie met Willem Feltkamp en Abel Pim en
Marian van Museum de Bommelzolder en Paul Verhaak, Toonderkenner bij uitstek en in het bezit
van prachtig digitaal materiaal.
Menig telefoongesprek, mailverkeer, bezoeken in Amsterdam en
Zoeterwoude. Niets was teveel en
ik kreeg overal een passend antwoord op. Klasse.
MEEST TROTS:
Maar waar ik nog het meest
trots op ben is het feit dat een
relatief klein museum (wat we
nu eenmaal zijn) mooie tentoonstellingen kan organiseren met
een beperkt budget.
Hoe doen we dat?
Het antwoord hierop is: door de
volledige onvoorwaardelijke medewerking van onze vrijwilligers.
De vrijwilligers van dit museum
zijn van het type: niet lullen, maar
poetsen.
Als je aan één van de vrijwilligers
iets vraagt is hij al bezig met het
uitvoeren voor het einde van jouw
vraag. Ieder op zijn eigen manier,
maar altijd in het belang van het
museum. Dus vrijwilligers: bedankt en troost je: voorlopig zijn
jullie van mij af.
Over de tentoonstelling zeg ik
niet zo heel veel. Hij is mooi en

In het midden: Pim Oosterheert van het Toondermuseum ,,De Bommelzolder”.
duidelijk opgezet met hier en
daar natuurlijk ook een kijk met
een grafisch oog op Toonders
zaken. Sommige gebeurtenis-

Een klein overzicht van de tentoonstelling.

sen uit Toonders werk en leven
zijn nog eens extra uitgelicht. Ga
het direct zelf beleven en ik hoor
graag wat jullie er van vinden.

SPONSOREN EN DONATEURS
DEBA Autoverhuur, Etten-Leur
Copperant schildersverf sinds 1870, Etten-Leur
Bouwmaat Roosendaal
Novum Drukkerij, Oudenbosch
De Snelle Drukkers B.V., Klaaswaal
Drukkerij Snep, Eindhoven
Drukkerij Van den Dool, Sliedrecht
Geskus Grafimedia, Fijnaart
Mekes Graphic Machinery B.V., Roosendaal
Koninklijke Drukkerij Em de Jong B.V.,
Baarle-Nassau
Trainingsbureau voor Zorginstellingen
De Keerzijde, Langeweg
PvW Offsetservice, Oss
Drukkerij Durenkamp, Aardenburg
BAKXXX Graphic Design, Bergen op Zoom
F1 = Help, Roosendaal
JUMBO Supermarkt, Etten-Leur ,,Spek de kas’
PRAXIS, Etten-Leur
Mevr. M.F.Th. Meijn, Amsterdam
Dhr. A.A.J. Buisman, Amsterdam
Dhr. J.H. Vis, Barendrecht
Mevr. M. Strijbosch-van Aanholt, Venlo
Dhr. G.J.M. Warmerdam, Etten-Leur
Dhr. M.P.J. van de Linden, Etten-Leur
Dhr. J. van Ginneken, Etten-Leur
Dhr. J. Mugge, Etten-Leur
Dhr. M.J.H. Bakker, Oosterhout
Dhr. P. Goossens, Antwerpen
Dhr. en Mevr. G. Clarijs-Daamen, Zevenbergen
Dhr. J.H.M. Brader, Ulvenhout
Dhr. H. v.d. Spijker, Geertruidenberg
Dhr. en Mevr. Utens, Rijsbergen
Dhr. J. van Boxtel, St. Oedenrode
Mevr. L. in ‘t Groen-Evers, Breda
Dhr. T. Sips, Etten-Leur
Mevr. A.J. van Ark-Teijn, Etten-Leur
Mevr. A. Makken, Maasland
Dhr. en Mevr. Suijkerbuijk, Rijsbergen
Mevr. B.M. Doppen-van Raamsdonk, Etten-Leur
Dhr. en Mevr. van Bedaf, Klundert
Mevr. R. de Ruiter, Bavel
Dhr. J.P. van der Heijden, Schijf
Dhr. J.J.W. Schuijt, Etten-Leur

Het Nederlands Drukkerij Museum
bedankt alle donateurs
voor hun bijdrage in 2018.
Wij hopen dat we dit jaar weer
een beroep op u kunnen doen.

WORKSHOPS 2019
INTRODUCTIE-WORKSHOP
“LETTERZETTEN/DRUKKEN”
Gedurende 3 opeenvolgende dagdelen wordt aan de deelnemers de beginselen bijgebracht van het zet- en drukprocedé.
Elke deelnemer zet en drukt briefpapier, visitekaartje, label
of een poster(tje). Het uitgangspunt is een simpel ontwerp
of idee, omdat “het bijbrengen van de basis” en “het gevoel
krijgen” centraal staat.
Het letterzetten gebeurt met houten en loden letters. Het
drukken gebeurt in boekdruk (ook wel hoogdruk genoemd)
op verschillende drukpersen. Dit is mede afhankelijk van het
formaat van het ontwerp.
Iedere dagdeel heeft dus een onderwerp, te weten het drukken van: een labeltje, poster(tje) en huisstijl (visitekaartje,
brief, of zoiets).
In 3 dagdelen maak je dus 3 verschillende soorten drukwerk.
WORKSHOP “LETTERPRESS”
Gedurende één of meerdere ochtenden werken de cursisten zelfstandig onder professionele begeleiding aan een opdracht, door de deelnemer zelf aan gedragen. Er wordt gewerkt in de zetterij en drukkerij. De deelnemer zet en drukt
dus met als uitgangspunt een eigen ontwerp of idee.
Het letterzetten gebeurt met houten en loden letters.
Het drukken gebeurt in hoogdruk op diverse drukpersen.
WORKSHOP“WERKMAN”
Er kan gewerkt worden volgens de “Werkman-methode”.
De Groninger drukker/kunstenaar H.N. Werkman maakte
in zijn werk gebruik van verschillende druktechnieken. Hij
combineerde sjabloneren, stempelen en “met een roller op
papier werken” en maakte daarmee unieke kunstwerken
(druksels geheten), die over de hele wereld bekendheid genieten.
Vaak gebruikte hij hierbij stukjes karton of ander materiaal,
die hij zelf de gewenste vorm gaf door te scheuren, knippen
of snijden”.

Interesse om een workshop te volgen?
Bel: 06-40494417 of mail
info@nederlandsdrukkerijmuseum.eu

COLOFON:
eindredactie: Cees Jochems
vormgeving en opmaak: Frans de Nijs
abonneren: info@nederlandsdrukkerijmuseum.eu

