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VRIJWILLIGER VAN NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM KRIJGT LINTJE

ELS EN AD DEN HOUTER GERIDDERD
Op 26 april kregen Els en Ad den Houter een
Koninklijke Onderscheiding opgespeld door
burgemeester dhr. Wouter Kolff van Dordrecht.
Zij werden benoemd als Lid in de Orde van Oranje
Nassau.
Els en Ad zijn beide vrijwilligers.
Zij zijn met grote regelmaat te
vinden in het Verpleeghuis Swinhove in Zwijndrecht. Samen met
zijn vrouw Els zijn ze daar projectleider en 1 keer per maand speelt
Ad ook orgel tijdens de kerkdienst.
Ad geeft ook iedere 1e zondag van
de maand rondleidingen in het
Nederlands Drukkerij Museum.
Dit al gedurende zo’n 15 jaren,
waarin hij zelden of nooit verzaakt. Er zijn niet zo veel vrijwilligers, die een zondag “opofferen” voor vrijwilligerswerk en hij

komt daarvoor helemaal vanuit
Dordrecht gereden. Voor deze activiteit krijgt Ad geen vergoeding.
Daarnaast is Ad (vanwege het feit
dat hij grafisch ondernemer is)
nooit te beroerd om het museum
materiaal of papier te schenken.
Voor beide zaken is het bestuur
Ad zeer dankbaar, dus wij zijn dan
ook zeer verheugd en trots dat hij
voor al zijn vrijwilligerswerk een
Koninklijke Onderscheiding heeft
gekregen.
Ad blijft er zelf nuchter onder
want hij vindt vrijwilligerswerk
zeer nuttig en dienstbaar.

Els en Ad den Houter, krijgen de Ridderorder opgespeld door de burgemeester.

TWEE WORKSHOPS IN DE MEIMAAND:
OP 19 EN 25 MEI VAN 13:30 TOT 16:00 UUR
In het Nederlands Drukkerij Museum worden in de
meimaand 2 verschillende workshops georganiseerd:
Workshop zaterdag 19 mei:
een gekleurd karakter door Henk Popijus.
Workshop zondag 25 mei:
“Intuïtief schrijven” door Caroline op den Kelder.
Lees verder op pagina 5

NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM
DEED WEER MEE MET NLDOETDAG
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart waren het
weer de NLdoetdagen
van het Oranje Fonds.
Net als vele duizenden
organisaties in het land,
deed het Nederlands
Drukkerij Museum ook
weer mee. NLdoet is de
grootste vrijwilligersactie van Nederland.
NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en
nodigt iedereen uit om
een dagje de handen uit
de mouwen te steken.

Het Oranje Fonds organiseert elk
jaar de grootste vrijwilligersactie
van Nederland, om iedereen op
een laagdrempelige manier te
laten ervaren hoe leuk het is om
je voor een ander in te zetten.
Het Oranje Fonds is het grootste
nationale fonds op sociaal gebied.
Het is er voor iedereen die wil bijdragen aan de sociale verbinding
in Nederland. Koning WillemAlexander en Koningin Máxima
zijn het beschermpaar.
,,VLOERTJE VERVEN”:
Het was inmiddels weer vijf jaar
geleden dat de vloer van onze
machinezaal werd geschilderd,
ook tijdens een NLdoetdag.
Door de komst van vele bezoekers
was de verflaag een beetje versleten en werd vernieuwd.
Het betreft een vloeroppervlak te
van 270 m² en dat betekent dan
weer dat je zo’n 30 liter betonverf
nodig hebt. De donatie die we van
het Oranje Fonds kregen konden

De drie vrijwilligers van Dirk van den Broek. V.l.n.r. Armend Hajrizi, Robert van der Linden, filiaalmanager en Jordy Vermeeren.

we daarvoor goed gebruiken.
Voor een klus, zoals deze, kun
je je aanmelden bij het Oranje
Fonds en deze aanvraag leverde

een drietal ,,externe” vrijwilligers
op, want dat is één van de voorwaarden.
Deze vrijwilligers kwamen van

het filiaal van Dirk van den Broek
uit Etten-Leur.
Met zoveel vrijwilligers was de
klus kort na de middag geklaard.

EXPOSITIE IN STEDELIJK MUSEUM BREDA, SAMENWERKING 7 MUSEA,
WAARONDER NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

BEVOCHTEN BARONIE
De Engelsen en Canadezen hebben al op 2
november 1944 in Breda
een overwinningsparade gehouden. De Polen
zijn daar niet bij omdat
ze elders nog aan het
vechten zijn. Pas na de
bevrijding van Moerdijk
op 9 november hebben
ze tijd om zich te laten
fêteren in Breda. Dat
gebeurt uitgerekend op
11 november, de Poolse
Onafhankelijkheidsdag. De hele stad loopt
uit. Dolgelukkige Bredanaars staan in dikke
rijen langs de kant van
de straten.
(Artikel uit BNDeStem,
door Jacques Hendriks)
Een ingekleurd fragment van een
op die dag gemaakte, iconische
foto siert het affiche van de tentoonstelling ‘Bevochten Baronie’,
die van 18 april tot en met 2 juni
te zien is in NEXT, de projectruimte van het Stedelijk Museum in
Breda.
De foto - in het bezit van Stadsarchief Breda - is gemaakt in de
Nieuwe Ginnekenstraat. ,,Als je
goed kijkt, zie je de ronding van
het pand waar nu de Wereldwinkel is, bij de ingang van passage
Zuidpoort”, zegt Gerard Kamp van
Coloriginals. Hij heeft vele uren
werk gestoken in het retoucheren
en inkleuren van de foto. ,,Hier
had mijn moeder tussen kunnen
staan als 16-jarige”, mijmert de
Bredanaar.
De intens blije mensen dragen
oranje linten, strikjes in rood-witblauw en oranje en vlaggetjes.
,,Die hadden ze vast al klaar liggen.” Het fraaie affiche geeft de
tentoonstelling Bevochten Baronie bij voorbaat kleur. Het is een
unieke expositie, in de aanloop
naar veel herdenkingen aan de
bevrijding van West-Brabant in
1944.
Liefst zeven musea uit de Baronie
van Breda werken er met het Stedelijk Museum Breda aan mee
en geven een voorproefje van wat
later dit jaar en in 2020 in die musea te zien zal zijn.
‘Bevochten Baronie’ is een initia-

De bevrijding van Breda vond plaats op 29 oktober 1944. Op 11 november hielden
de Poolse bevrijders een parade door de stad. Het publiek in de Nieuwe Ginnekenstraat juicht de soldaten toe. Fotograaf onbekend / Foto Stedelijk Museum Breda.
tief van Netwerk van Baroniemusea/Streeknetwerk Landstad De
Baronie en mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.
De deelnemende musea zijn:
Streekmuseum Alphen, Generaal Maczek Museum Breda, Historische Verzameling KMA Breda,
Nederlands Drukkerij Museum

Etten-Leur,
Heemkundig
Museum Paulus van Daesdonck Ulvenhout, Princenhaags museum en Mobilisatiemuseum Weest op uw
hoede Prinsenbeek.
Links: André de Rijck, mede-organisator en vrijwilliger van ons
museum.

LAURENS JANSZOON COSTER
Laurens Janszoon Coster is de naam, die wordt
toegedicht aan een vijftiende-eeuwse Haarlemse
koster, die met name in Nederland eeuwenlang
beschouwd werd als de uitvinder van de boekdrukkunst. Tegenwoordig bestaat echter zeer
grote twijfel aan de historiciteit van het personage
Coster en wordt breed algemeen aangenomen dat
de Duitser Johannes Gutenberg uit Mainz de uitvinder van de boekdrukkunst geweest is. Er gaan
zelfs geruchten dat Coster nooit geleefd heeft en
een verzinsel was van de Gemeente Haarlem om
van Haarlem DE drukkersstad te maken.
De drukpers als instrument
bestond in de vijftiende eeuw al
honderden jaren en dat daarmee teksten gedrukt konden
worden, was reeds algemeen
bekend en gebruikelijk. Door
een ‘houtsnede’ van zowel een
afbeelding als een bijbehorende
tekst te maken, konden bladen
gedrukt worden. Door deze bladen aan elkaar te plakken en bijeen te binden werd een blokboek
gevormd. Deze manier van drukken beperkte door slijtage van de
houtsnede het aantal afdrukken
tot hooguit enkele honderden. De
innovatie van de boekdrukkunst
die aan Coster werd toegedicht
zit in het werken met losse letters in plaats van een houtsnede
voor een hele pagina. Hierdoor
werden voordelen behaald ten
opzichte van het blokboek, zoals
herbruikbaarheid van de letters
en gemakkelijkere en goedkopere
correctie en redactie.
Costers betrokkenheid is voornamelijk gebaseerd op mon-

delinge overlevering uit het begin
van de zestiende eeuw. Er zijn
rond die tijd twee Haarlemmers
met de naam Laurens Janszoon
geweest. De eerste (1370-1439)
was koopman en heeft nooit de
achternaam Coster gebruikt. De
tweede (1410-1484) gebruikte die
achternaam wel en is eigenaar
geweest van een huis op de Grote
Markt 33 in Haarlem, dat in 1929
is afgebroken, een paar deuren
verwijderd van wat het Costerhuis (Grote Markt 25) is gaan heten.
KLASSIEKE PLEITREDE:
Voor de mythische uitvinding
in 1423 zou deze dus veel te
jong zijn geweest.
In werkelijkheid is de Costerlegende gebaseerd op één enkele
bron, namelijk het zeventiende
hoofdstuk van Batavia, een werk
van de Haarlemmer Hadrianus
Junius uit de zestiende eeuw. Dit
hoofdstuk heeft de vorm van een
klassieke pleitrede tegen de aanhangers van Gutenberg. Volgens
de overlevering
deed Coster de
uitvinding bij toeval in het stadsbos de Haarlemmerhout, toen
hij in een park
stukjes beukenschors in de
vorm van letters
sneed, die op het
moment dat ze
op de grond vielen een afdruk
in het zand achterlieten. Deze
voorstelling van
zaken is echter
vrijwel
zeker
verzonnen.
LEGENDE:
In 1988 – een
“Coster - jaar”
– verscheen er
een studie met
daarin de resultaten van een
archief-onder-

Het standbeeld van Laurens Jansz. Coster, op de Grote Markt te Haarlem.
zoek naar de historische Laurens Jansz. Coster. In dit boek
werd aangetoond, dat Gerrit
Thomas (ca. 1482 - ca. 1568),
die beschouwd kan worden als
degene die aan de basis stond
van de Coster-cultus, zijn stamboom ietwat had “opgesierd”,
om zodoende te kunnen claimen, dat hij (Thomas) in rechte
lijn van Laurens Jansz. Coster
zou afstammen. Een andere conclusie was dat Laurens Jansz.
Coster nooit heeft gewoond op
de Grote Markt 25 (het huis, waar
het standbeeld van Coster voor
staat). Coster was de eigenaar
van Grote Markt 33, maar dit huis
werd door de gemeente Haarlem
in 1929 afgebroken.

bevat en dat onder meer zegt dat
het in 1430 in Haarlem gedrukt
werd; de naam van de drukker
wordt echter niet genoemd. De
verzameling Costeriana is aangelegd door de eerste bibliothecaris van Haarlem in 1821, toen het
kersverse Koninkrijk der Nederlanden zat te springen om nationale symbolen.

COSTERIANA:
Er bestaan oude drukwerkjes uit
de Nederlanden, die Costeriana
genoemd worden. Mocht Coster
echt bestaan hebben en als de
Costeriana oud genoeg zijn, dan
zou het kunnen dat ze daadwerkelijk door Coster gemaakt zijn,
maar ze zijn gesigneerd, noch
gedateerd. De drukkwaliteit van
de Costeriana is daarnaast zeer
matig. De status van Coster als
(verondersteld) belangrijk uitvinder wordt er door de Costeriana
niet aannemelijker op. Echter bij
het Britse veilinghuis Sotheby’s is
een kleine snipper van een stuk
drukwerk geveild dat 18 letters

Het beeld wordt veelal gebruikt
als ontmoetingspunt omdat de
hele Grote Markt er op uitkijkt.
Andere gedenktekens voor Coster
als uitvinder van de boekdrukkunst zijn het standbeeld in de
hortus van het Stedelijk Gymnasium Haarlem, in 1722 gemaakt
door Gerrit van Heerstal naar een
ontwerp van Romeyn de Hooghe,
en het Costermonument in de
Haarlemmerhout. Uiteraard zijn
alle verbeeldingen ontsproten
aan de fantasie van de makers, er
bestaan geen afbeeldingen door
tijdgenoten.

GEDENKTEKENS:
In Haarlem staat op de Grote
Markt een standbeeld van Laurens Janszoon Coster, dat is ontworpen door de beeldhouwer
Louis Royer en onthuld op 16 juli
1856. Het beeld is in de loop der
jaren enkele keren van locatie
veranderd, voor het laatst in 1966.

Bron: Wikipedia.

TWEE WORKSHOPS IN DE MEIMAAND:
OP 19 EN 25 MEI VAN 13:30 TOT 16:00 UUR
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Beste lezer,

Workshop 19 mei: een gekleurd
karakter.
Je hebt favoriete kleuren en
kleuren waar je een hekel aan
hebt. Hou je van harde kleuren
of juist van pastel tinten, symmetrie of juist niet? Is je stemming
van invloed op de kleuren die je
draagt?
Als je dit wilt weten dan is de
workshop “Een gekleurd karakter” echt iets voor jou. Tijdens
de workshop van 2,5 uur kleur je
verschillende Enneagram kleurplaten en wordt uitgelegd wat
jouw kleurgebruik en manier van
kleuren zeggen over jouw karakter.
Je krijgt een uitgebreide toelichting op het Enneagram en
de 9 persoonlijkheidstypes die
hierin worden onderkend. Het
Enneagram procesmodel en de
Weg naar Vrijheid worden ook
toegelicht.
Kortom een hele leuke workshop
Workshop 25 mei:
“Intuïtief schrijven”
door Caroline op den Kelder
In deze workshop maak je kennis
met jouw inspirerende schrijfmethode. Met creatieve schrijfoefeningen ga je intuïtief aan de
slag.
Je hoeft geen schrijfervaring te
hebben. En het gaat ook niet om
het opleveren van mooie teksten.

waarin je kennis gaat maken met
het Enneagram en je ook nog iets
over je karakter te weten komt
aan de hand van jouw kleurgebruik.

Nieuwsgierig geworden?
Schrijf je in via www.lifeisfor
living.nl/evenementen.
Je kunt al deelnemen aan de
workshop vanaf € 22,50.

Wel gaat het om het op gang
brengen van je creativiteit en
om het schrijven over wat er voor
jou toe doet.

je inzichten geven waar jij bent
gestopt met voelen.
Schrijf je in en maak kennis op
een andere manier met …. Jezelf!

Caroline op den Kelder is energetisch coach en staat tijdens
deze workshop naast je om je
daarin te begeleiden.
Het resultaat van dit schrijven zal
een verlengstuk gaan worden van
wat er “binnen” in jou leeft en zal

Nieuwsgierig geworden?
Schrijf je in via cjochems@tele2.nl
Prijs: € 17,50 p.p.
Meer informatie over de workshops op de website: www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu.

De afgelopen 2 maanden is
er weer veel gebeurd in ons
museum. U heeft het zojuist
kunnen lezen op de voorgaande
pagina’s. Wat u niet las is dat er
de afgelopen weken een nieuw
rek is gemaakt om al het papier
dat we hebben beter weg te
kunnen leggen. We komen daar
in een volgende Druktemaker
op terug.
Verder is er een trapdegelpers,
een zgn. Solopers, die in opslag
stond, in het museum geplaatst.
We zijn op zoek naar gegevens
en zullen die dan ongetwijfeld
publiceren.
Ook zijn er vrijwilligers bezig
om sponsoren te zoeken. We
hebben die hard nodig om onze
financiën op orde te houden. Er
zijn intussen grafische donateurs weggevallen, maar het
aantal particulieren neemt toe.
Dus voelt u zich geroepen om
ons ook een steuntje in de rug
te geven met een donaties dan
kunt u dit doen via onze website. Daar vindt u een formulier,
waar u kunt invullen hoeveel u
wilt doneren.
Bij voorbaat dank.
Was getekend,
Frans de Nijs.

PROJECT DIRK DEN DRUKKER ZIT ER WEER OP
Eén van de projecten, die ons museum organiseert voor basisscholieren draait rondom Dirk den Drukker, een oude, warrige en vergeetachtige boekdrukker.

Beste Dirk,
We bedanken u voor het meedoen van de
speurtocht. Dit was erg leuk!
Ook willen we u bedanken voor:
De kleurplaat
Boekje
Mapje
Tekening die we zelf mochten drukken
Typen op de machine
Een verhaal typen

In mijn letterkist bewaar ik spullen, die een
link hebben met drukken en letters. Maar
waar die kist staat vergeet ik iedere keer.
Aan de leerlingen van groep 3-4 de belangrijke taak om te helpen zoeken.
Nadat de kist gevonden is volgt er een leuke
en af en toe hilarische ochtend, waarin het
kind centraal staat,
Het project loopt nu zo’n 3 jaren en wordt
steeds populairder. Iedere basisschool in Etten-Leur weet ons museum nu te vinden.

Speciale dank van ons allemaal (en vooral
Stijn) voor het aanzetten van de drukmachine!!
We hopen dat we nog een keer mogen komen,
ondanks dat u ons nu wel weg wilde hebben
omdat u verloren had met die wedstrijd.

Zo ook groep 4 van basisschool ’t Carillon, die
woensdag 27 maart op bezoek kwam.
Het werd ook deze keer weer een heel mooie
ochtend, maar ik was wel erg verrast dat
’s middags nog een leuke brief in mijn mailbox
kwam van deze groep. Ik wil u deze brief niet
onthouden.
Groetjes van Dirk

Tot de volgende keer, groetjes van groep 4a
basisschool ’t Carillon.

Dirk den Drukker, moe maar voldaan, nadat de groep van
‘t Carillon weg was. Zij waren de laatsten van dit seizoen.

Linde – Timo –Finn – Djunayd – Lylianna – Evy –
Ahmed – Joëlle – Stijn – Roel – Rebecca –
Tomas – Elin – Thomas – Romy – Caeley –Collin –
Cas – Jens – Robin – Emilie – Sjors – Ruben –
Lotte – Wendy & juf Mirjam.

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 Juten,Bergen op Zoom
Drukkerij Vorsselmans, Zundert
Geskus Grafimedia, Fijnaart
Hensen Foliedrukkers B.V. Oirschot
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
Drukkerij Prima-Print, Essen België
Studio Roede, Grootegast
Drukkerij Roggeband & Accuraat, Breda
Grand Café The Buttler, Etten-Leur
F1 = Help, Roosendaal
Praxis, Etten-Leur
Mastboom-Brosens Stichting, Ulvenhout
Albert Heijn Pollemans, 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
Dhr. L. van Beek, Breda
Mevr. L. in ‘t Groen-Evers, Breda
Mevr. A.J. van Ark-Teijn, Etten-Leur
Mevr. A. Makken, Maasland
Mevr. B.M. Doppen-van Raamsdonk, Etten-Leur
Dhr. J.P. van der Heijden, Schijf
Dhr. J.J.W. Schuijt, Etten-Leur
Dhr. W. Laanstra, Etten-Leur
Dhr. L. Nederlof, Klundert
Dhr. R. de Rijck, Breda

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

WILT U OOK ONS MUSEUM
STEUNEN? WORD VRIEND(IN),
DONATEUR OF SPONSOR!
U kunt zich opgeven via onze website:
www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu

