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JUFFROUW VANESSA SMEDING VAN BS “DE VINCENT” DE GELUKKIGE

MIJLPAAL NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM
Vrijwilligers van het
museum zijn, sinds de
oprichting van het museum in 1976, elk jaar
bezig om de bezoekersaantallen steeds hoger
te krijgen.
Op 1 december 2011
konden we voor het
eerst de 2000e bezoekster verwelkomen.
Ook dit was een leerling
van een basisschool, te
weten BS De Melodie.
In 2017 gingen we
boven de 2500 en in
2019 gaat het aantal
boven de 3000
bezoekers eindigen.
Op woensdagochtend 13 november was juffrouw Vanessa Smeding van basisschool “de Vincent”
de gelukkige. Zij was de 3000ste.
Dat het een basisschool betrof is
niet geheel toevallig, omdat dit
lopende schooljaar we ook een
record gaan vestigen met bezoeken van scholen uit geheel WestBrabant en ver daarbuiten.
3000 EUROCENTEN VOOR IJSJE:
Juffrouw Vanessa was met groep
3 naar ons project “de Letterkist
van Dirk den Drukker” gekomen
en Dirk zelf reikte een mooie
oorkonde uit aan deze Juf. De kinderen kregen als aandenken een
mooi notitieblokje.

Foto boven v.l.n.r.: Tante Astrid, Juf
Vanessa Smeding en Dirk den Drukker.
Ook kregen ze een waardebon
van 3000 eurocenten om met de
hele klas een ijsje te gaan eten,
wat niet tegen dovemansoren
gezegd was.
Ook werden door deze klas onze
vrijwilligers beloond met een luid
applaus, want het is natuurlijk een
succes voor alle vrijwilligers van
het museum.
Kortom: een mooie mijlpaal met
een enthousiaste doelgroep voor
onze schoolprojecten!
Op naar de 4000.

COMPLEET MUSEUMDRUKKERIJTJE VOOR ONS MUSEUM
Begin september viel er een mail van Theo Basten
in onze mailbox, waarin gevraagd werd of het
museum interesse had in de overname d.m.v.
schenking van een museumdrukkerijtje met alles
er op en aan. Natuurlijk is er interesse, maar mail
eerst eens wat foto’s aub. Na het bekijken van deze
foto’s waren we aangenaam verrast door de
omvang en inhoud van het aangebodene.

Een drietal glazen vitrinekasten behoorden bij de inventaris.

Theo Basten.

Schalk Toom.

Op 24 september togen we richting Nijmegen met een vrachtwagentje om het geheel op te halen.
Momenteel zijn we bezig om de
machines en materialen uit Nijmegen te integreren in onze collectie, wat een behoorlijk tijdrovend karwei is.
We waren natuurlijk wel nieuwsgierig naar de herkomst en het
ontstaan van dit museumdrukkerijtje en onderstaand legt Theo
Basten uit hoe het allemaal tot
stand is gekomen.

Roos & Roos Drukkers was een
onderdeel van Janssen Print te
Nijmegen. Beide heren besloten
om in Arnhem een plekje te
creëren om deze spullen tentoon
te stellen voor de binnenkomende
klanten en ook uit het oogpunt
van historie, die bewaard zou
moeten blijven.
Schalk Toom had een verzameling
van kleine grafische materialen
verzameld uit zijn werkverleden
maar ook uit de drukkerij van zijn
vader in Apeldoorn. Jos Janssen
had de spullen verzameld vanuit
zijn eigen grafische werk verleden. Het ‘eigen’ museum bestond
uit diverse machines zoals trapdegel, zetmachines, monotype,
proefpers etc. tevens waren er
ook vele losse materialen zoals
boekdrukkers materialen, watermerk zeven, letterkasten, grafische schoolboeken, vergrotingskokers, div. doka materialen en
nog vele overig mooie spullen.

GESCHIEDENIS VAN DEZE
COLLECTIE:
In de jaren tachtig kwamen
Schalk Toom (Roos & Roos Drukkers, Arnhem) en Jos Janssen
(Janssen Print, Nijmegen) tot de
ontdekking dat ze beiden nog
mooie oude grafische machines
en toebehoren in bezit hadden.

Een authentieke proefpers.

PRIVÉ EIGENDOM:
Deze collectie heeft tot 2010 bij
Roos & Roos in Arnhem gestaan.
Deze drukkerij maakte inmiddels
deel uit van de Thieme groep. In
2010 viel de Thieme groep om
in Nederland en kwam alles in
handen van een curator. Het museum was privé-eigendom van
Schalk Toom en van de inmiddels overleden Jos Janssen en
viel dus buiten de boedel. Om
deze spullen zeker te stellen nam
Schalk Toom, op dat moment al
jaren gepensioneerd, contact op
met Theo Basten van Rikken
Print bv te Gendt. Aan hem werd
de vraag gesteld of hij verder kon

gaan zorgdragen voor deze mooie spullen. Rikken Print had op
dat moment niet de ruimte om
alle machines tentoon te stellen,
maar heeft wel jaren lang de vitrines met klein materiaal en de
handdegel zichtbaar gezet en de
rest in het magazijn opgeslagen.
In 2016 is Rikken Print gefuseerd
met DPN in Nijmegen en hier was

mooie collectie machines en materialen.
In de zomer van 2019 kwam
Theo Basten in contact met het
Nederlands Drukkerij Museum,
omdat hij op zoek was naar een
vaste en mooie bestemming
voor deze machines en materialen, nadat hij afscheid had
genomen van Rikken Print bv.

Ook deze prachtige trapdegel hoorde bij de collectie.
een mooie ruime hal beschikbaar
om het hele museum weer op te
bouwen, het museum was nog
altijd in ‘bruikleen’ van Schalk
Toom.
MOOI COMPLEET BEELD:
Rikken Print heeft er zelf ook nog
een degel en kleine spullen aan
toegevoegd voor een mooi compleet beeld.
Vele klanten/ bezoekers van de
drukkerij hebben genoten en met
verbazing gekeken naar deze

Na een bezoek in Nijmegen van
een delegatie van het Nederlands Drukkerij Museum was het
al snel duidelijk dat deze collectie
een welkome aanvulling zouden
zijn voor het museum.
Op 24 september 2019 heeft Theo
Basten in overleg met Schalk
Toom alle museumstukken overgedragen aan ons museum.
Theo, reuze bedankt dat je aan
ons museum gedacht hebt voor
een goede bestemming.

DE KLAPROOS ALS OORLOGSSYMBOOL
Zie haar staan, zo teer en toch zo krachtig
De klaproos, als je haar ziet dan voel je je machtig
Zij stond daar tussen bommen en granaten
Door haar blijven we altijd over jullie praten
Door haar en jullie vieren we ieder jaar feest
Alsof er nooit een oorlog is geweest
En toch, als ik haar zie staan
Denk ik aan allen die van ons heen zijn gegaan
Jullie helden zijn er niet meer
Maar zij groeit en bloeit keer op keer
Als ik haar zie loop ik langs haar heen
Ik denk aan jullie en ik ween
Dankzij haar bloedrode blaadjes en zwarte kruisvormige binnenste is deze bloem een toepasselijk symbool voor alle
gesneuvelde soldaten in de oorlogen. Het symbool komt voort uit het idee dat de plant groeide op plaatsen waar
iemand vermoord was: de bloem zou het bloed van het slachtoffer hebben omgezet in die mooie rode kleur.
Foto en het gedicht komen van de hand van Astrid Scheepers, vrijwilligster in ons museum.

DRUKKERSZAAL DECOR VOOR FILMOPNAME
Ons museum krijgt
regelmatig allerhande
verzoeken, maar het
onderstaand verzoek
was te leuk om te
negeren.
Eind oktober kwam er van Robbert van der Plas, eigenaar
RCAPRODUCTIES, de vraag of
we mee wilden werken aan een
jubileumfilm over drukkerij Van
Eerd uit Tilburg.
Deze drukkerij bestaat 100 jaar
en t.g.v. wordt er een film gemaakt. De bedoeling was om enkele oude drukpersen als achtergrond te gebruiken voor een
interview met Jan van Aerde, al
vele jaren werknemer van deze
drukkerij.
Op een koude dinsdagavond
werd de drukkerszaal omgebouwd en uitbelicht, waarna het
interview met Jan kon beginnen.

Al met al een unieke ervaring en
leuk om een keer mee te maken.

Nadat de apparatuur was opgesteld kon het
interview beginnen.

WAT IS EEN CENTSPRENT?
Centsprenten werden
gedrukt op goedkoop
papier iets groter dan
het huidige A3-formaat
en bevatten één of meer
afbeeldingen, meestal
voorzien van summiere
tekst. De centsprenten
werden vaak slordig
ingekleurd en waren
vooral bestemd voor
een publiek met
geringe koopkracht.
Ze werden in het verleden ook wel
betiteld als kinderprenten, volksprenten, oortjesprenten, heiligen
of mannekesblaren.
De naam ‘centsprenten’ legt het
accent op een economisch aspect: centsprenten waren lange
tijd in Nederland het goedkoopste geïllustreerde drukwerk. De
prenten waren, van de 15e tot in
de 20e eeuw, te koop voor één of
een paar centen en werden van
deur tot deur verkocht. De tekst
bij de plaatjes kon bestaan uit
proza of uit versjes.
Centsprenten deden ruim drie
eeuwen lang dienst als krant, als
geïllustreerde bron van verhalen
of als beeldverhaal met teksten.
Wie geen geld had voor boeken,
kon altijd wel voor een cent een
prent kopen bij marskramers,

venters of in winkels.
De prent vertoont een voorstelling in vrij ruwe houtsneefiguurtjes (bij latere prenten werd wel
gebruikgemaakt van houtgravures en steendruk), op niet al te
best papier. De plaatjes zijn soms
gekleurd met wat oranje of paars
rood en blauw, soms aangevuld
met geel-willekeurige kleurvegen, opgebracht met een grove
penseel, duimafdruk of verscho-

ven sjabloon. In later tijd wordt de
kleurendruk professioneler.
Naast prenten over allerlei zeden
en gebruiken, spreekwoorden,
verhalen uit de literatuur van de
middeleeuwen en de 16e-18e
eeuw zijn er ook educatieve kinderprenten met afbeeldingen
over beroepen en ambachten,
volkswijsheden,
moralistische
vertellingen, kinderspelen, en onderwerpen uit de Bijbel, de geschiedenis, de aardrijkskunde,
naast
ABC-leesvoorbeelden,
vreemde volken, soldaten, voertuigen en beroemde personen.
Men kan een deel van de prenten, waarbij de avonturen van de
hoofdpersonen worden uitge-

beeld in 8, 16, 24 of zelfs 48 verschillende tafereeltjes, beschouwen als voorlopers van het
stripverhaal. Deze konden een
verhaal vertellen over bijvoorbeeld heiligen, helden of sprookjes. De centsprenten werden niet
alleen gelezen, maar ook voorgelezen of naverteld, waarbij dan de
plaatjes werden getoond. Hoewel
veel centsprenten op kinderen
gericht lijken te zijn, staat bij de
meeste prenten niet vast of ze
indertijd specifiek voor kinderen
gemaakt zijn.
Centsprenten zijn nu een dankbaar object geworden voor verzamelaars met interesse in het
grafische.

PRIMEUR VOOR NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

DAGBOEK VAN DE BEVRIJDING GEBUNDELD
Beste lezer,

Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom, ontvangt het eerste exemplaar van ,,Dagboek van de Bevrijding”, uit handen van de auteur,
journalist Henk van Ingen.

In oktober en november
is een serie van 36 verhalen van journalist
Henk van Ingen verschenen in BN DeStem
over de bevrijding van
West-Brabant.
In dit “Dagboek van de
Bevrijding” werd van
dag tot dag beschreven
hoe dit gebied tussen 1
oktober en 9 november
1944 door geallieerde
troepen eindelijk verlost raakte van de
Duitse bezetting.

Burgemeester Frank Petter geeft een korte toelichting over het ontstaan van het Dagboek.

Enkele weken geleden kwam van
Henk van Ingen het verzoek aan
Frans de Nijs en Cees Jochems,
vrijwilligers van het Nederlands
Drukkerij Museum, of het mogelijk was om deze serie uit te geven
in een boekwerkje en of zij dit
konden coördineren. En het werd
geregeld met een mooie lay-out
van Frans de Nijs en de eindredactie van Cees Jochems. Deze
verhalen zijn dus nu gebundeld in
een mooi boekwerkje.
DRUKBEZOCHTE PRESENTATIE:
De boekpresentatie was op
woensdag 18 december in het
Nederlands Drukkerij Museum in
Etten-Leur.
Tijdens deze drukbezochte presentatie werd het eerste exem-

Dit is alweer de laatste Druktemaker van 2019. We hebben er
dit jaar 6 met veel plezier voor
u gemaakt en ze stonden weer
boordevol met informatie, niet
alleen over het museum, maar
ook over grafische wetenswaardigheden.
Terugkijkend over het voorbije
jaar komen we een aantal gebeurtenissen tegen, waar ik met
veel plezier op terugkijk.
Daar is o.m. de opening, op
zaterdag 19 januari, van de
tentoonstelling van Marten
Toonder met als thema: ,,Een
uniek dubbeltalent”, waarvoor
de belangstelling enorm was.
Ook het aantal bezoekers aan
deze tentoonstelling overtrof
onze stoutste verwachtingen.
Een aantal vrijwilligers zijn ook
een paar maal buiten de deur
geweest om het museum te
promoten. Zij deden dit op 26
mei in het Winkelcentrum van
Etten-Leur en op 25 augustus
waren ze aanwezig in het Karrenmuseum te Essen, in België.
Op 7 september waren we ook
aanwezig bij een Vliegerfestijn
bij een wijkvereniging in EttenLeur.
Op 26 oktober openden we
onze tweede expositie van dit
jaar, t.w.: Brabantse Drukkers
in de Tweede Wereldoorlog.
De expositie is een eerbetoon
aan die Brabantse drukkers en
het feit dat het dit jaar 75 jaar
geleden is dat we zijn bevrijd.
Het werd een indrukwekkende
gebeurtenis, compleet met
legervoertuigen van de Timberwolves Army Division.
Ook hierbij was de belangstelling zeer groot.
Waar we als vrijwilligers met
veel trots op terugkijken is het
feit dat we op 13 november
de 3000ste bezoeker mochten
ontvangen. (Zie voorpagina).
Rest mij, namens al onze vrijwilligers, alle lezers van deze
Druktemaker een gelukkig
maar vooral een gezond 2020 te
wensen.
Was getekend, Frans de Nijs.

Foto onder: Henk van Ingen signeert de eerste exemplaren.
plaar uitgereikt aan de burgemeester van Bergen op Zoom,
Frank Petter door de schrijver
Henk van Ingen.
Na de uitreiking volgde nog een

gezellig samenzijn met de genodigden onder het genot van een
drankje en een hapje.
U kunt het “Dagboek van de bevrijding” voor € 9,95 bestellen
d.m.v. een mail te sturen naar:

persbureauvaningen@gmail.
com
of info@nederlandsdrukkerijmuseum.eu.
Het wordt beslist een collectors
item, dus wees snel!

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, Klundert
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

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

