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EERBETOON AAN DIE BRABANTSE DRUKKERS

INDRUKWEKKENDE OPENING NIEUWE EXPOSITIE
Op zaterdag 26 oktober
werd de tentoonstelling
,,Brabantse Drukkers in
de Tweede Wereldoorlog” geopend in het
Nederlands Drukkerij
Museum door burgemeester Miranda de
Vries en de kersverse
jeugdburgemeester
Danu Acs. Het werd een
indrukwekkende gebeurtenis, compleet
met legervoertuigen
van de Timberwolves
Army Division.
De genodigden waren in grote getale naar ons museum gekomen
om de opening van de nieuwe tentoonstelling bij te wonen.
Doordat voorzitter Frans de Nijs
nog steeds stemproblemen heeft

Met het afdrukken van een krant op de Julien cilinderpers, door de burgemeester en Danu werd de expositie voor geopend verklaard.
werden ze door secretaris Cees
Jochems welkom geheten.
Speciaal welkom was er voor bur-

Na het drukken worden de afdrukken met trots getoond.

gemeester Miranda de Vries die
later de openingshandeling van
de tentoonstelling zou verrichten.
Ook was er een collegiaal welkom
voor de vrijwilligers van Heemkundekring Jan uten Houte, die
de opening van hun expositie inmiddels achter de rug hadden.

In oktober 1944 trokken de geallieerde legers Brabant binnen en
op 30 oktober werd de gemeente
Etten en Leur bevrijd. Deze gebeurtenissen worden overal in
Brabant op verschillende manieren herdacht met als thema ‘75
jaar bevrijding’.

SAMENWERKING:
Openingswoordje van voorzitter
Frans de Nijs:
,,Wij wensen jullie veel bezoekers
toe en het is altijd goed om te
weten dat deze middag het resultaat is van samenwerking.
Een speciaal welkom voor een
grote groep wandelaars van Wandelclub ,,De Losse Feeter”, die om
16:00 uur beginnen aan een wandeltocht langs enkele gedenkplaatsen in Etten-Leur.

EERBETOON:
In het Nederlands Drukkerij Museum staat deze herdenking in
het teken van het vele drukwerk
dat Brabantse drukkers tijdens
de Tweede Wereldoorlog maakten. De Duitse bezetter deed er
alles aan om de verspreiding van
het illegaal drukwerk te voorLees verder op pagina 2
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komen, wat niet altijd lukte. Niet
geheel onlogisch, gezien de aard
van het museum.
De tentoonstelling is dus een eerbetoon aan die Brabantse drukkers, die zich bezig hielden met
het vergaren van nieuws, het drukken en verspreiden van legaal of
illegaal drukwerk gedurende de
Tweede Wereldoorlog.
KEIHARD GEWERKT:
Mijn collega bestuurslid en inrichter van deze tentoonstelling,
André de Rijck, gaat u er dadelijk
meer over vertellen.
Maar voordat hij dit gaat doen wil
ik bij deze hem, zijn broer Ben en
al onze vrijwilligers, die hem geholpen hebben, heel hartelijk bedanken.
Ze hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt om deze
tentoonstelling voor elkaar te
krijgen, zoals hij nu is. Er is heel
veel tijd in gestoken.
De legervoertuigen arrivren na een rondrit door Etten-Leur bij het Nederlands Drukkerij Museum.
SUBSIDIES:
Deze tentoonstelling is mede tot
stand gekomen door subsidies van
de Mastboom Brosens Stichting

en Erfgoed Brabant. Dit zijn twee
organisaties, die ‘t Brabants erfgoed een warm hart toedragen.

Bedankt hiervoor, zonder deze
subsidies was het realiseren van
deze tentoonstelling, zoals hij er

nu staat, niet mogelijk geweest.
Geniet straks van deze tentoonstelling met unieke objecten”.

ONGELOOFLIJK BELANGRIJK OM DIT SOORT TENTOONSTELLINGEN TE ORGANISEREN

VREDE EN VRIJHEID NIET VANZELFSPREKEND
Burgemeester de Vries speecht:
Dames en heren,
In augustus 1944 werden 130
mensen van de illegale verzetskrant Trouw opgepakt. Er kwam
een ultimatum van de Duitsers
dat het verzet moest stoppen met
dit ophitsende geschrift, anders
werden de mannen geëxecuteerd.
Er werd besloten om niet voor dit
dreigement te zwichten. Daarop
werden 23 mannen uit deze groep
in Kamp Vught gefusilleerd. In de
Tweede Wereldoorlog was drukwerk van levensbelang.
Illegale bladen als tegenhanger
van de bladen, die onder Duitse
censuur werden uitgebracht. Een
manier om verzet te plegen tijdens de oorlog was het vervaardigen en het verspreiden van
illegaal drukwerk, zoals kranten, tijdschriften, pamfletten en
brochures. De publicaties riepen
tegelijk ook op tot het plegen van
verzet, of om geen gehoor te geven aan de bepalingen van de bezetter. Er kwamen verzetskranten, ook in Brabant die nieuws
brachten dat niet door de Duitsers was gecontroleerd.
Het maken van verzetskranten
was zeer gevaarlijk werd. Je kon
er de doodstraf voor krijgen. En
dat overkwam dus ook verzets-

mensen uit de drukkerswereld.
De komende acht maanden staan
we op vele momenten stil bij het
feit dat het 75 jaar geleden is dat
Nederland is bevrijd werd uit de
Tweede Wereldoorlog. Om dit te
gedenken is er ook in Etten-Leur
door zo’n twintig organisaties,
verenigingen en de gemeente een
programma samengesteld met
vele activiteiten onder het motto
,,Samen vieren we de vrijheid”.
Dat programma biedt voor ieder
wat wils. Van tentoonstelling tot
sport. van muziek tot film. In dat
kader wijs ik ook hier graag op
indrukwekkende video’s gemaakt
over de oorlog in onze gemeente. Op 30 oktober is het precies
75 jaar geleden dat Etten-Leur
werd bevrijd. Nu, 75 jaar na dato,
beseffen wij dat de generatie die
de oorlog bewust heeft meegemaakt langzamerhand ons ontvalt.
Daarom zijn de vele activiteiten
die de komende maanden worden
georganiseerd en zeker ook deze
tentoonstelling in ons Nederlands
Drukkerij Museum ongelooflijk
belangrijk. Om steeds weer lessen te trekken uit het verleden en
te beseffen dat vrede en vrijheid
niet vanzelfsprekend zijn.

Burgemeester Miranda de Vries tijdens haar toespraak.
Tijdens uw bezoek aan deze interessante expositie kunt u kennisnemen van het drukwerk van
verschillende Brabantse drukkers in de oorlogsjaren.
Daarnaast worden de mogelijkheden en onmogelijkheden uitgelegd die de drukkers ervaarden
om hun werkzaamheden te kunnen doen gedurende de Tweede

Wereldoorlog. Graag wil ik de
organisatoren hartelijk bedanken
dat zij deze tentoonstelling mogelijk hebben gemaakt.
Opdat wij nooit vergeten hoe het
in die tijd was”.
Ik wens u een succesvolle expositie toe.

Unieke affiches, reclamedrukwerk en illegale Brabantse kranten.
zijn te zien tijdens de expositie
‘Brabantse Drukkers in de Tweede Wereldoorlog’
in het Nederlands Drukkerij Museum in Etten-Leur

EEN DUIK IN HET VERLEDEN VAN OORLOGSDRUKKERS
Uit BNDeStem
door Henk van Ingen

Het meest in het oog
springend zijn ongetwijfeld de enorme, kleurrijke propagadaposters
waarmee een van de
muren is volgehangen.
Met teksten die er niet
om liegen:
‘Bolsjewisme is moord!’,
‘Op de bres voor de toekomst van land en volk,
wordt lid van de WA’ en
‘Ook zoo tevreden?
Hij werkt in Duitschland.
Meldt u aan bij het gewestelijk arbeidsbureau’.
Ondanks de foute boodschappen oefenen de affiches enorme
aantrekkingskracht uit. ,,Grafisch
gezien is het geweldig”, zegt André de Rijck die de tentoonstelling
mede heeft samengesteld. ,,Ze
zijn in staat met een simpele
voorstelling en een eenvoudig
kleurenpallet een boodschap op
een heel krachtige en aantrekkelijke manier over te brengen.”

André de Rijck, vrijwilliger bij het Nederlands Drukkerij Museum, inrichter en initiatiefnemer van deze tentoonstelling stelt een oude stencilmachine af, zodat deze gedemonstreerd kan worden.
FOTO: PETER VAN TRIJEN/PIX4PROFS
In de expositieruimte zijn 32 van
de in totaal 34 illegale kranten te
vinden die tijdens de bezetting in
Noord-Brabant zijn verschenen.
PERSOONLIJKE COLLECTIE:
Ze komen uit de persoonlijke

collectie van De Rijck die exemplaren bezit van 1000 van de ongeveer 1500 verzetskranten die
tijdens de Tweede Wereldoorlog
zijn verschenen. ,,Alleen al in
Amsterdam zijn er 180 titels uitgegeven. Dan is 34 in heel Bra-

bant inderdaad wel wat karig. Ik
probeer daarvoor een verklaring
te vinden. Het was natuurlijk zeker toen een katholieke provincie
en katholieken zijn vaak geneigd
Lees verder op pagina 4

WAT IS DRUKWERK UIT DE OORLOG?
André de Rijck vertelt:
,,Toen het bestuur zich 1½ jaar
geleden boog over de vraag, wat
gaan wij nu doen als het Zuiden
75 jaar bevrijd is, lag het antwoord voor de hand dat wij iets

met drukwerk zouden gaan doen
en dan met Brabantse drukkers
in het bijzonder.
Omdat ik al lang alles verzamel
over dit onderwerp stelde ik voor
dit te regelen. Ik doe dat wel. Ik

André de Rijck geeft een toelichting over het ontstaan van deze tentoonstelling.

zei de gek! Wat ik mij op de hals
haalde had ik geen idee.
GEEN ARCHIEF:
Omdat ik al 45 jaar verzamel en
er ook veel over lees, had ik de
indruk dat er nog genoeg papierwerk te vinden is.
Het was dan ook een eyeopener
om te ontdekken dat deze archieven eigenlijk niet bestaan.
De nog bestaande drukkerijen
zijn op 1 hand te tellen. Zij hebben
geen archieven. Ik heb ook bedrijven gebeld, maar die hadden
geen archief.
Heb het West Brabants archief
bekeken en daar is veel bewaard
voor de oorlog en ook na de oorlog. Maar van de oorlogsperiode
zelf is weinig te vinden.
Vervolgens heb ik met verzamelaars in Brabant contact opge-

nomen. Voor de illegale pers,
was dit geen probleem. Mijn eigen collectie heb ik via het NIOD
aangevuld. De krantencollectie is
in bruikleen van een verzamelaar
uit Rosmalen.
ALGEMEEN DRUKWERK:
Hoe weet je nu wat drukwerk
uit de oorlog is? Als er een datum opstaat is het makkelijk.
Medio 1941 moesten drukkers
hun K-nummer vermelden. Deze
verordening en andere beperkingen was allemaal geregeld voor
de drukkers en voorbeelden zijn
er boven te vinden.
Tot slot: Er is een boekje beschikbaar voor iedere bezoeker met
achtergrondinformatie.
Ik wens u allen veel kijk- en
leesplezier”.

BRABANTSE DRUKKERS
vervolg van pagina 3

Beste lezer,

het gezag te volgen. Dat zou een
verklaring kunnen zijn.”
Ook voor de voorlopers van BN
DeStem, het Dagblad van NoordBrabant en Zeeland en het Brabants Nieuwsblad, is ruimte vrijgemaakt. Beide kranten liepen
aan de leiband van de bezetters
en waren tot aan de bevrijding
pro-Duits. Maar ze ondergingen
na de bevrijding een metamorfose, waarbij die van het Dagblad
van Noord-Brabant en Zeeland
het grootst was.
,,De directie van die krant heeft

OP ZOEK
NAAR
VERZETSKRANTEN
ETTEN-LEUR,
Tijdens de tentoonstelling
Brabantse
drukkers in de Tweede
Wereldoorlog in het
Nederlands Drukkerij
Museum in Etten-Leur
zijn 32 van de 34 verzetskranten te zien die
gedurende de bezetting in Noord-Brabant
zijn verschenen.
Ze komen uit de collectie van Etten-Leurenaar André de Rijck
die 1000 van de circa
1500 titels bezit die
als illegale krant zijn
verschenen. Zijn totale
verzameling
omvat
liefst 15.000 exemplaren. Hij is op zoek
naar de twee ontbrekende Brabantse uitgaves: De Ratel en Aan
het Nederlandse Volk .
Wie een van deze illegale kranten bezit, kan
zich melden bij het
Nederlands Drukkerij
Museum.

Volop belangstelling bij de expositie.
de rechten van verzetskrant De
Stem, die in Tilburg en Bergen
op Zoom werd gemaakt, overgenomen. Het militaire gezag heeft
dat toegelaten en zo hebben ze de
perszuivering ontlopen”, aldus De
Rijck.
PERSZUIVERING:
Het Brabants Nieuwsblad verscheen opeens met de onderkop
‘voor God, Koningin en Vaderland’. Maar na een paar dagen
werd de krant alsnog onder het
militaire gezag geplaatst en ontkwam het niet aan de perszuivering die werd doorgevoerd.
Wie veronderstelt dat de verzetskranten hoofdzakelijk door
journalisten werden gemaakt,
komt bedrogen uit. Op een paar
kranten na, zoals het Parool en
Trouw, zijn ze gefabriceerd door
goedwillende amateurs. ,,Dat valt
goed te merken als je de teksten
leest. Die zitten vaak vol emotie,
terwijl journalisten een professio-

Aandachtig naar de toespraken luisteren.

nele afstand behouden.
In 1940 stonden 4000 Nederlanders ingeschreven als journalist.
Slechts van 79 is bekend dat ze
voor een verzetskrant hebben
gewerkt.” De illegale kranten veranderen ook qua inhoud gedurende de bezetting. Waar ze eerst
vooral politiek gekleurd zijn, leggen ze zich daarna toe op oorlogsberichtgeving. Ze maken
daarbij gebruik van radio’s waarmee ze naar de BBC luisteren.
De Duitsers storen dat signaal, maar met een zogeheten
raamantenne kan dat worden
verholpen. Een voorbeeld daarvan is te zien in het museum aan
de Leeuwerik 8.
,,De Engelsen wierpen pamfletten boven Nederland uit met
instructies over hoe die te maken. Al snel werden die antennes
omgedoopt tot Moffenzeef. Een
van de verzetskranten heeft zelfs
kortstondig zo geheten”.

Wederom is er een nieuwe
tentoonstelling geopend in het
Nederlands Drukkerij Museum.
Eentje waar we bijzonder trots
op kunnen en mogen zijn.
Trots omdat we deel uit maken
van een groter geheel.
Etten-Leur werd op 30 oktober
1944 bevrijd. Dat is dus 75 jaar
geleden. Dat is in de gemeente
op een grootse wijze herdacht,
samen met de Heemkundekring
Jan Uten Houte en met medewerking van de Timberwolves
Army Division U.S.A.
Deze unieke combinatie hebben
wij als museum nog nooit mogen ervaren.
Daar komt bij dat we een vrijwilliger in ons midden hebben,
André de Rijck, die we gerust de
motor achter dit project mogen
noemen. Hij is dan ook uitgebreid geïnterviewd in dagblad
BNDeStem en we mochten
deze tekst integraal overnemen,
zodat we een nog groter publiek
kunnen bereiken.
Rest mij nog om mijn waardering uit te spreken aan de
vrijwilligers van de Heemkundekring Jan uten Houte en
hun opening van deze herdenking. Dit alles in het Winkelcentrum, waar zeer veel belangstelling was.
Ook zij hebben een prachtige
tentoonstelling ingericht.
Was getekend, Frans de Nijs.

Een selectie van foto’s, die gemaakt zijn
tijdens de rondrit door Etten-Leur met
de legervoertuigen van de Timberwolves
Army Division.
Ook een collage van oorlogskranten, die in
de oorlog toch verschenen en in het museum
te zien zijn.

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
Grafische Handelsondern. Ronald Mekes B.V., Roosendaal
Koninklijke Drukkerij Em de Jong B.V., Baarle-Nassau
Trainingsbureau voor Zorginstellingen De Keerzijde,Terheijden
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
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

Deze tentoonstelling is mede tot stand gekomen door subsidie van:

