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NIEUWE TENTOONSTELLING IN NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

BRABANTSE DRUKKERS IN TWEEDE WERELDOORLOG
In oktober 1944 trokken
de geallieerde legers
Brabant binnen en op
30 oktober bevrijden ze
de gemeente Etten en
Leur. Deze gebeurtenissen worden overal in
Brabant herdacht onder
het vieren van ‘75 jaar
bevrijding’ in Brabant.
In het Nederlands Drukkerij Museum staan deze feestelijkheden
in het teken van drukwerk uit de
Tweede Wereldoorlog. Het drukwerk van Brabantse drukkers komt
daarbij nadrukkelijk in beeld en
door middel van informatieborden
worden de mogelijkheden, of onmogelijkheden, uitgelegd die de
drukkers ervaarden om hun
werkzaamheden uit te kunnen
oefenen.
Voorbeelden van dagbladen uit
Brabant en met name regio WestBrabant zijn er dan volop te zien.
Als tegenhanger van de dagbladen, die onder Duitse censuur
werden uitgebracht, ontstonden
er een groot aantal illegale bladen die de leugens van het nationaalsocialisme tegenspreken.
In Brabant kwamen hierbij ongeveer vierendertig verschillende
bladen uit die bijna allemaal nog
bewaard zijn gebleven en waarvan er in het museum 32 stuks te
zien zullen zijn.
Er zijn enkele activiteiten zoals
drukken met een originele drukplaat van een dagblad van 5 mei
1945 en een stencilapparaat dat
laat zien hoe een illegaal stencil
gemaakt werd.
Maar er zijn nog vele voorbeelden

Een kleine selectie van oorlogsdrukwerk. Tijdens de tentoonstelling zult u alles kunnen zien.
te zien van drukwerk uit de oorlogsperiode en de bevrijding.
Al het materiaal dat tentoongesteld wordt is origineel uit de
Tweede Wereldoorlog. Wij mogen
o.a. gebruik maken van documenten uit de collectie van het
N.I.O.D. (Instituut voor oorlogs-,
holocaust en genocidestudies te
Amsterdam), enkele privé collecties uit Brabant en uit de collectie
van onze eigen vrijwilliger in het
museum, André de Rijck.
De inrichting van deze tentoonstelling is een flinke klus die
financieel mede mogelijk is gemaakt door een subsidiebijdrage
van de Mastboom Brosens Stichting en Erfgoed Brabant.
Momenteel moet er nog het nodige gebeuren maar de werkzaamheden zullen op tijd klaar

Op de tentoonstellingsruimte wordt momenteel hard gewerkt aan de inrichting.
zijn als onze burgemeester de
opening officieel verricht op 26
oktober in het bijzijn van vele donateurs en genodigden.
De tentoonstelling gaat heten

“Brabantse drukkers in de
Tweede Wereldoorlog” en is geopend voor het publiek van dinsdag 29 oktober 2019 tot en met
zondag 31 mei 2020.

VAN “SPAARNESTAD” NAAR “ROTO SMEETS”
Vanuit politiek Den Haag werd besloten om na
de Tweede Wereldoorlog de industrialisatie in
West-Brabant te stimuleren, vanwege de hoge
werkeloosheid en armoede. Nederland kreeg
ontwikkelingskernen, waarvan Etten er één was.
Er kwam geld beschikbaar en Etten had zijn plannen klaar. Op gebied van scholing, woningbouw,

sportfaciliteiten en de ontwikkeling van het industrieterrein. Eén van de bedrijven, die richting Etten kwam, was De Spaarnestad, die in Etten voornemens was om een diepdrukkerij te bouwen. Het
was een van de eerste grote bedrijven die zich in
Etten-Leur vestigden, in tijden dat die plaats een
flinke stimulans moest krijgen.

EERSTE STEEN:
Drukkerij De Spaarnestad, gevestigd in Haarlem, was op zoek naar
een geschikte locatie om een
dochterbedrijf op te zetten om de
Belgische markt te kunnen bevoorraden met haar bladen. De
directie liet, met enige bemiddeling van overheidswege, zijn oog
vallen op Etten-Leur en in 1956
werd de eerste steen gelegd door
professor Dr. J.E. de Quay, toenmalig Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant.
HUIZEN:
Twaalf mannen verhuisden mee
vanuit Haarlem. Een van hen,
Gerard van Warmerdam, woont
nog steeds in de burgemeester
Berettastraat, één van de straten van drukkerij De Spaarnestad. Bedrijven zorgden in die
tijd samen met de gemeente
voor huisvesting en de gemeente nam het op zich om woningen
te bouwen. De andere was de
Adamastraat en daar woonden
de meeste Haarlemmers, waaronder Ton Jorna die als jongen
met zijn ouders mee naar Etten-Leur verhuisde. “Er was wel
onderscheid in de huizen die je
kreeg toegewezen”, herinnert
hij zich. “Je positie bepaalde het
soort woning: hoe hoger, hoe
beter. De bedrijfsleider kreeg een
twee-onder-een-kapper, de productiemensen een rijtjeshuis.”
ONTWIKKELINGEN
Drukkerij De Spaarnestad ging
in 1957 in bedrijf. “Met één pers,
die heette pers 1”, vertelt Anton
Prins, die zelf in 1968 als leerling-elektromonteur startte en
uiteindelijk hoofd technische

dienst werd. Het personeelsbestand bestond toen uit de twaalf
Haarlemmers en 27 Brabanders.
De ontwikkelingen gingen snel:
van pers 2 en 3 naar pers 9 in
de latere jaren. De breedtes van
die persen veranderden ook: van
1.90 meter, goed voor 15.000 exemplaren per uur, tot 3.08 meter,
waar 60.000 bladen per uur, in 15
meter per seconde, vanaf rolden.
SOCIAAL:
De drukkerij, die in 1983 omge-

doopt werd naar Rotogravure
Etten, was volgens Jorna, Prins
en Toon Vissers, die als onderhoudsmedewerker in de elektrotechniek in 1980 in dienst trad
en uiteindelijk project engineer
werd, een sociaal bedrijf. Prins:
“Iedereen kreeg de mogelijkheid
om te studeren, ook kreeg je de
tijd die daarvoor nodig was. En
was de opleiding buiten het bedrijf, dan werd dat geregeld. De
sociale voorzieningen waren prima. In 1993 werd de drukkerij
onderdeel van het concern Roto
Smeets De Boer en ging het verder onder de naam Roto Smeets.
TIJDSCHRIFTEN:
“We drukten in die tijd Belgische
bladen, de Libelle en de Rosita”,
vertelt Jorna. “Als wij de Rosita
drukten, stonk het hele bedrijf
naar de rozen. Er werd rozenolie
in de drukinkt gegooid zodat het
blad naar rozen rook.” De Donald
Duck kwam en daarmee kwamen
ook de coloristes, dames die bij
elkaar zaten in de inkleurstudio.
“Plaatje voor plaatje werd met de
hand ingekleurd op fotografisch

papier. Dat was gewoon monnikenwerk, maar ‘t was wél werk.”
In 1973 brandde het papierrollenmagazijn uit. “Het was de dinsdag na Pinsteren”, zegt Jorna.
“Maar liefst 2.500 m2 papier in de
brand. Heel het magazijn afgebrand. Het heeft dagen gebrand.
De laatste rol die de brandweer
er drie weken later uithaalde
smeulde nog.”
EUROPA:
Vele tijdschriften rolden van de
persen, zoals Story, Flair, Libelle
en Taptoe. Maar ook de catalogi
van Wehkamp en Neckermann,
Otto. Rond de jaren ‘80 betrad
het bedrijf de commerciële markt
en werd er voor veel Europese
landen gedrukt. “We zijn even de
grootste van Europa geweest, totdat de Duitsers die plaats overnamen. In onze toptijd hadden we
650 man in dienst”, vertelt Jorna.
Waarop Vissers aanvult: “We hadden bladen voor Estland, Letland
en Litouwen”.
SLOOP:
Vanwege een veranderende maatschappij sloot de drukkerij uiteindelijk op 16 december 2016
zijn poorten. In augustus 2019 is
begonnen met de sloop van de
gebouwen, waardoor één van de
eerste bedrijven, die zich in
Etten-Leur vestigden, definitief
verdween.
Bron: De Bode Etten-Leur

NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM
ORGANISEERT WORKSHOPS
De zomer loopt ten
einde en de dagen worden korter en donkerder. Ideaal dus om te
gaan workshoppen.
In oktober en november
zijn er in het Nederlands
Drukkerij Museum,
Leeuwerik 8 te
Etten-Leur, diverse
workshops te volgen.
ZATERDAG 12 OKTOBER :
WORKSHOP KALLIGRAFIE
Als vervolg op eerder succesvol
verlopen kalligrafie-middagen en
de aanhoudende vraag “wanneer
weer?“ wordt op zaterdag 12 oktober wederom een workshop
Kalligrafie georganiseerd.
Deze workshop wordt gegeven
door “good old” Regina de Ruiter, een krasse vakvrouw van het
eerste uur, die haar sporen reeds
verdiend heeft op het gebied van
kalligrafie en meerdere malen
hiervoor in de prijzen is gevallen.
Regina geeft je eerst de grondbeginselen en feedback, nodig om
daarna zelf te gaan kalligraferen.
ZATERDAG 19 OKTOBER:
LETTERPRESS
Gedurende deze workshopmiddag wordt aan de deelnemers de
beginselen bijgebracht van letterzetten en boekdrukken.
Elke deelnemer zet en drukt
n.a.v. een eigen gemaakt ontwerp

Workshop ,,Bierviltjes drukken”.

Workshop ,,Kalligrafie”.
bierviltjes, zakken, visitekaartjes
of een label. Het uitgangspunt
is een simpel ontwerp of idee,
omdat “het bijbrengen van de basis” en “het gevoel krijgen van”
centraal staan. Het letterzetten
gebeurt d.m.v. houten en/of loden
letters. Het drukken gebeurt in
boekdruk (ook wel “hoogdruk”
genoemd) op verschillende drukpersen.
ZONDAG 20 OKTOBER:
EEN GEKLEURD KARAKTER
Wat kleuren zeggen over je
karakter? Je hebt favoriete
kleuren en kleuren waar
je een hekel aan hebt.
Hou je van harde kleuren
of juist van pasteltinten,
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
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.
Voorafgaand aan de

workshop is er de mogelijkheid
voor een rondleiding.
ZATERDAG 19 NOVEMBER:
JAPANS BOEKBINDEN
Tijdens de workshop Japans
Boekbinden maak je een boekje met een door jou gezet en
gedrukte omslag met een binnenwerk van blanco pagina’s.
Liever een schetsboekje? Kan
ook! De traditionele Japanse
binding met 4 gaatjes is een
eenvoudige techniek, heeft een
moderne uitstraling en is ideaal
voor beginnende boekbinders. Er

Workshop ,,Een gekleurd karakter”.

komt geen lijmen of vouwen aan
te pas, dus met een minimum aan
inspanning kan je een mooi handgemaakt boek maken.
Inschrijven of informatie over de
workshops? Mail naar:
info@nederlandsdrukkerijmuseum.eu
t.a.v. Cees Jochems.
Voor de workshop “Een gekleurd
karakter” inschrijven via:

www.lifeisforliving.nl/evenementen.

Alle workshops worden gegeven
in het Nederlands Drukkerij Museum.

GESCHIEDENIS VAN INKT
Een fiks aantal jaren voor Christus werd er een
uitvinding gedaan, waarvan de blijvende invloed
nog niet vermoed kon worden. INKT.
Inkt werd zowel in het oude China als in het oude
Egypte uitgevonden, maar nergens zou inkt zo
snel zo populair worden als in China.
Inkt werd op meerdere plaatsen in de wereld
tegelijk uitgevonden.

De eerste inkten waren in gebruik
bij de Chinezen en de Egyptenaren en later bij de Arabieren. Ze
dateren van 500 v.Chr. of ouder
en ze waren gebaseerd op roetdeeltjes die in suspensie werden
gehouden door gom of hars. Roet
of lampenzwart kon onder meer
worden verkregen door onvolledige verbranding van dierlijke
sappen of plantaardige oliën,
zoals sesamolie en Chinese houtolie. Men noemde deze inkten

is niet bekend. Voorts kende
men bister-inkt dat bestond uit
teerhoudend roet van verbrand
harshoudend hout. Ook kende
men sepia-inkt. Dit soort inkten
bestond al rond 500 v.Chr.
INDIA INKT:
In China ontstond de India inkt.
Deze inkt werd gemaakt van
beenderlijm gemengd met zwart
pigment van roet, ook wel zwartsel genoemd. Dit mengsel werd in
kommen gegoten, waar het stolde. Door met een vochtige kwast
over het blok gestolde inkt te strijken, werd de inkt weer vloeibaar
en kon het gebruikt worden.
ROMEINSE INKT:
1600 jaar geleden ontstond een

nieuwe soort inkt die lang populair bleef, ook onder de Romeinen.
Deze inkt werd gemaakt van
ijzerzouten die gewonnen werden
door ijzer met zwavelzuur te bewerken. Dit ijzer werd gemengd
met olie uit galnoten en verdikkingsmiddel. Deze inkt werd Atramentum genoemd. Het recept
was relatief eenvoudig, waardoor
veel mensen in staat waren inkt
te maken. Door al die thuisnijverheid ontstonden er veel verschillende varianten op Atramentum. Inktsoorten die gebaseerd
waren op Atramentum werden
tot in de 19e eeuw gebruikt.
Omdat één van de bestanddelen
van Atramentum en alle andere
daarvan afgeleide inktsoorten
zuur is, tast de inkt op lange termijn het papier aan. De inkt, die
bij het aanbrengen een sepiabruine kleur heeft, droogt later zwart
of donkerblauw op. Als een document verkleurd is, zegt dat iets
over de staat waarin het document verkeert. Hoe bruiner de
tekst, hoe slechter het document
eraan toe is. Uiteindelijk kan het
gebeuren dat de zure inkt door
het papier heen vreet. Dit proces
wordt inktvraat genoemd.
BOEKDRUKKUNST:
Toen in Europa de boekdrukkunst
doorbrak, bleek dat de Atramentuminkt niet goed werkte. De inkt
vlekte te veel voor gebruik in de
drukpersen. Daarom werd een
nieuwe soort inkt ontwikkeld die
veel olieachtiger was. In deze
inkt werden terpentijnharsen toegevoegd. Lang werd inkt dus op
basis van natuurlijke producten
gemaakt. De ontwikkeling van de
chemische industrie in de twintigste eeuw zorgde er echter voor
dat er nieuwe synthetische inkten ontwikkeld werden waarmee
nieuwe toepassingen gevonden
werden. De drukinkt werd verbeterd tot het product wat het nu
nog is.

Beste lezer,
De lange hete zomer is weer
voorbij en misschien komen er
nog een aantal mooie nazomerdagen.
Ook voorbij is de tentoonstelling over het werk van
Marten Toonder met als zijn
bekendste werk, Olivier B
Bommel en Tom Poes. We zijn
er als bestuur en vrijwilligers erg
blij mee geweest, vooral op het
aantal bezoekers wat deze tentoonstelling kwam bekijken. Het
overtrof onze verwachtingen.
Nu zijn een aantal vrijwilligers
druk bezig om de tentoonstellingsruimte helemaal te
verbouwen voor de nieuwe expositie, die gaat over ,,Brabantse
Drukkers in de Tweede Wereldoorlog”. Onze inrichter André
heeft het er erg druk mee.
Het wordt een ingrijpende aanpassing, maar als straks op
dinsdag 29 oktober de bezoekers mogen komen kijken is
alles klaar.
Vanaf deze week komen de
leerlingen van de basisscholen
ons museum weer bezoeken,
waar de rondleiders ze vertellen
hoe in vroeger tijden drukwerk
tot stand kwam.
De jeugd van tegenwoordig is al
helemaal bekend met de modernste technieken en worden
nu in de gelegenheid gesteld om
met onze ,,oude” drukpersen
een afdruk te maken.
Het is leuk om te zien hoe verbaasd de leerlingen reageren.
Was getekend, Frans de Nijs.

PAPIER NETJES OPGEBORGEN
Papier in het Nederlands
Drukkerij Museum is
natuurlijk zeer belangrijk, want anders kun je
met de bezoekers geen
afdrukjes maken.
naar het Griekse woord encaustum, wat inkrabben of ingekookt
betekent. Hiervan is het Franse
woord encre van afgeleid. Het
Nederlandse woord inkt is afgeleid van het Latijnse woord
tinctum, wat geverfd betekent.
Wie deze inkten ontdekt heeft,

Nu lag dit papier op verschillende plaatsen in het museum,
dus moest er wel eens worden
gezocht. Nu is dit niet meer nodig,
want er is een mooi rek gemaakt
waarin het papier overzichtelijk
kan worden opgeborgen.

NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM KRIJGT UNIEKE AANVULLING COLLECTIE

SCHENKING JOHAN KOOPMANS
Regelmatig krijgt ons museum mensen op bezoek,
die iets willen schenken of in bruikleen geven.
Af en toe zitten er “juweeltjes” tussen, vaak ook
niet. Verrassend was de schenking van Johan
Koopmans, die hiervoor helemaal vanuit Den Haag
onze kant op kwam.

Een doos vol met boeken, materialen en nog veel
meer. Maar wat ook bijzonder was dat het gepresenteerd werd inclusief zijn grafische loopbaan op
papier. En deze willen u niet onthouden.
Johan, bedankt en kom nog eens langs

SPONSOREN EN DONATEURS
DEBA Autoverhuur, Etten-Leur
Copperant schildersverf sinds 1870, Etten-Leur
Bouwmaat Roosendaal
BB Bouwmarkten B.V. Praxis, Roosendaal
F1 = Help, Roosendaal
Novum Drukkerij, Oudenbosch
Verloop Drukkerij, Alblasserdam
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
Grand Café The Butler, Etten-Leur
Drukkerij Roggeband & Accuraat, Breda
Drukkerij Prima-Print, Essen België
Magneet Communicatiecentrum, Schiedam
Albert Heijn Pollemans, Etten-Leur
Mastboom-Brosens Stichting, Ulvenhout
Stichting Erfgoed Brabant, ‘s Hertogenbosch
Oranjefonds, NL-Doetdag
ControlMedia, Etten-Leur
Antalis B.V., Almere
Atece, Uitgeest
Cron-Europa GmbH, Düsseldorf
Amstel Graphics B.V. Amstelveen
Mariaschool & De Regenboog, Langeweg
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. en Mevr. van Bedaf
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.J.W. Schuijt, Etten-Leur
Dhr. L. Nederlof, Klundert
Dhr. W. Laanstra, Etten-Leur
Dhr. R. de Rijck, Breda
Dhr. J.P. van der Heijden, Schijf
Dhr. S. Adriaansen, Eindhoven

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

