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REDDING KUNSTWERKEN LUC VAN HOEK

Een paar dagen voordat Nederland “op slot” ging 
maakte Wesley van Groenland uit Den Bosch o.a. deze 
postertjes op onze Plantin kniehevelpers uit 1820 
tijdens een dagje workshoppen “zetten en drukken” in 
ons museum. 

Wesley kreeg de workshop cadeau van zijn vriendin Macy, die hem hier-
mee volledig verraste. Vanaf het begin van de workshop was goed
te merken dat we te maken hadden met een cum laude afgestudeer-
de creatieveling van de Sint Joostacademie, dependance Den Bosch.
Typografi e van de oude (boekdruk)stempel was bij hem bekend en  dit
zag je terug in zijn ontwerpjes. Waarschijnlijk niet vermoedend (of wel) 
dat de tekst op zijn tweeluik precies de bizarre periode beschrijft, waar 
we ons nu in bevinden. STRANGE & UNUSUAL

TOEPASSELIJKE TEKST

Roto Smeets Etten-Leur, voorheen Diepdrukkerij

Etten, is inmiddels gesloopt. Wat rest is een grote 

kale vlakte. De drukkerij werd gesloten op 1 

januari 2017, maar in het gebouw bevonden zich 

echter een aantal kunstwerken van Luc van Hoek. 

Zonder ingrijpen van Heemkundekring Jan uten 

Houte dreigden deze met de sloop ten onder te 

gaan.

Door voormalige medewerker 
Toon Vissers van Roto Smeets, 
vrijwilliger bij de Heemkunde-
kring Jan uten Houte, werden we 
attent gemaakt op de nog aan-
wezige kunstwerken van Luc van 
Hoek. Zowel in de hal als de voor-
malige kantine waren nog diverse 
kunstwerken in de muren aanwe-
zig. Kunstwerken, die indertijd 
met een bijzondere doelstelling 
zijn aangebracht bij de opening 
van Drukkerij Spaarnestad in 
1957 en later in 1963.

LUC VAN HOEK:
Luc van Hoek was een geboren en    

getogen Tilburger. Hij doorliep er
het St. Odulphuslyceum en stu-
deerde Nederlands. Hij was  niet
alleen vormgever maar ook dich-
ter. Zijn eerste gedichten ver-
schenen in 1931 en hij bleef 
poëzie publiceren tot in 1946. 
Naast tal van ‘losse’ gedichten 
in tijdschriften, verschenen drie 
bundels: Tussen Demer en Dom-
mel (Tilburg, 1935), De Roothoorn
(Tilburg, 1938) en Grisaille (Til-
burg, 1947). Daarnaast publi-
ceerde hij proza, theaterteksten 

Een van de geredde kunstwerken siert nu de schouw van de ontvangstruimte van ons museum.
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en - onder ‘t pseudoniem Barend 
Ballinck - een jeugdboek over het 
leven van Rubens.
Van Hoek was vooral bekend als 
ontwerper en maker van glas-in-
lood-vensters voor tal van ker-
ken. De kerk was voor hem een 
belangrijke opdrachtgever en be-
gin jaren ’60 begon hij ook an-
dere liturgische kunst te maken. 

BAKSTEENRELIËFS:
Wanneer de kerk als opdracht-
gever wegvalt, legt hij zich toe op 
het maken van baksteenreliëfs,
waarmee diverse semi openbare
gebouwen in Tilburg zijn versierd.
Een groot publiek werd tevens be-
reikt met de kostuumontwerpen 
en ensceneringen, die Van Hoek 
maakte voor onder meer de be-
kende Hanswijkprocessie in het 
Belgische Mechelen in 1938 en 
opnieuw in 1963.
Van de roem, die Van Hoek ooit 
genoot, is weinig over. Dat komt 
deels door de tijdgebondenheid
van zijn werk, een handicap die
wellicht afneemt naarmate die 
periode beter in perspectief kan 
worden geplaatst. 

ONGRIJPBAAR:
Ook zijn ongebreidelde lust om 
alle paden te bewandelen, maken
hem ongrijpbaar, en bovendien 
was hij op vrijwel alle terreinen 
meer ambachtsman dan kunste-
naar. Dat is geen verwijt, want Van 
Hoek spiegelde zich graag aan de 
Bourgondische middeleeuwen en 
in die tijd was elke kunstenaar in 
de eerste plaats ambachtsman.

De kunstvormen van Luc van Hoek 
zijn zeer divers. Dit varieerde van
glas-in-loodramen (Maria Bood-
schapkerk en de kerk van Al-
phen), muurschilderingen (An-
netje van Puijenbroekkapel in het 
Cultureel Centrum Jan van Be-
souw), monumenten (monument 
voor de gevallenen tegen de toren 
van de Sint Jan), beelden (beeld 
van de Goede Herder achter in de
Sint Jan), grafi ek en tekeningen, 
wandkleden, baksteenreliëfs  (ach-
terzijde van het kantongerecht in
Tilburg aan de Schouwburgring),
liturgisch siersmeedwerk (taber-
nakel van de vroegere H. Geest-
kerk) en vele schilderijen. 
Tenslotte dus ook diverse  muur-

REDDING KUNSTWERKEN LUC VAN HOEK

Met grote voorzichtigheid wordt een beeld losgehakt uit de muur van de drukkerij. Toon Vissers rechts, houdt het beeld tegen.

monumenten in het voormalige 
hoofdgebouw van Roto Smeets 
Etten.

TENTOONGESTELD:
Gezien de bijzondere kunstuitin-
gen en historie ervan onderzocht
Heemkundekring Jan uten Houte 
of de kunstwerken heelhuids uit
de muren konden worden ver-
wijderd, zodat deze daarna in het
Nederlands Drukkerij Museum, 
het Streekmuseum Etten+Leur  en
in het Heemerf ‘De Schutsboom’
van de Heemkundekring ‘De Vyer
Heertganghen’ in Goirle konden 
worden tentoongesteld. 
Op deze wijze konden ze voor het 
nageslacht bewaard blijven.

BRONNEN:
Uit Brabants Literair, de bijlage van
Brabant Cultureel/Lauran Toorians.                                                                                         
www.cubra.nl/brabantliterair-
toorians/06vanhoek.htm + de Til-
burgse Koerier 21-8-2017; 
+ Heemkundige Kring De Vyer 
Heertganghen, 
Goirle www.heemkundekring-goir-
le.nl/heertganghen/?page_id=7714 
+ Wikimiddenbrabant.nl 
+ Foto: Toon Prins.
Dank aan Toon Vissers, 
werkgroepslid van 
Heemkundekring Jan uten Houte,
Etten-Leur. 2019. 
Samenstelling: Antoni Barten, Par-
ticulier Kunstarchief Etten-Leur.

Kunstenaar Lucianus Albertus Mat-
thias Maria van Hoek werd op 30 juni 
1910 geboren in Tilburg. Hij was ge-
huwd met de uit Scherpenheuvel (B) af-
komstige violiste Helena Sieben. Bij hun 
huwelijk vestigden zij zich in hun woon-
huis-atelier te Goirle. Zij waren ouders 
van de beeldhouwer Bart van Hoek en 
de componist Frans van Hoek (1952-).                                                                                        
Luc of  Lucas van Hoek stierf  op 29 janu-
ari 1991 te Goirle.Het complete kunstwerk zoals het in de centrale hal van Roto Smeets hing.



TAXATIEMIDDAG 1 MAART GROOT SUCCES !
Oude potten, kruiken, 

schilderijen en andere

snuisterijen. Bijna ie-

dereen heeft wel iets op 

zolder liggen. 

Geërfd van een familie-

lid of op de kop getikt 

op de rommelmarkt. 

Wie wel eens naar Tus-

sen “Kunst & Kitsch” 

kijkt, weet dat oude 

spullen soms fl ink wat 

waard kunnen zijn.

Het was de eerste keer dat de
kunsttaxatiemiddag in het mu-
seum gehouden werd, maar ze-
ker niet de laatste, vertelt Cees 
Jochems namens het museum. 
,,We zijn echt overrompeld door 
het grote aantal bezoekers en 
gezien de opkomst denk ik dat dit 
een jaarlijks terugkerend evene-
ment wordt. We hadden geen idee 
wat we konden verwachten, maar 
in de eerste twee uur kwamen er 
al honderd mensen. Veel mensen 
hebben oude spullen in de kast 
liggen, waarvan ze nieuwsgierig 
zijn naar de waarde, dat zal ook te 
maken hebben met programma’s 
als Tussen Kunst & Kitsch.”

Op zondagmiddag 1 maart waren
2 taxateurs van Kunsthandel Art 
Dumay uit Nuenen aanwezig in 
het museum om de vele mensen, 
die de moeite genomen hadden 
om naar het museum te komen, 
een achterliggend verhaal en de 
waarde te vertellen van hetgeen 
ze meegebracht hadden. 

FLES CHAMPAGNE:
Sommige mensen trokken daar-
na een fl es champagne open, de 
meeste mensen niet.
Voordat het museum opende om 
13:00 uur liep het al storm en 
stonden de mensen al in de rij om 
een volgnummer in ontvangst te 
nemen.
Aan het eind van de middag wa-
ren ruim 100 mensen op bezoek 
geweest bij beide taxateurs.
Het meegebrachte materiaal 
varieerde van schilderijen, vazen, 
beeldjes en andere curiosa.                                                                           

WACHTTIJD: 
Om aan de beurt te komen moest 
je wel geduld hebben, want de 
wachttijd was af en toe langer  
dan 45 minuten. Maar altijd werd 
dat geduld beloond met een vak-
kundige uitleg van “hun kunst-
werk”.

Op de achtergrond zitten nog vele mensen geduldig te wachten om hun ,,waardevolle spullen” te laten taxeren.



TWEE LETTERZETTERS AAN HET WERK

een drukker kan worden overge-
nomen.

2. LETTERZETTER IN HET BOS:
De letterzetter in het bos is een 
donkerbruin kevertje, dat in staat 
is om sparren uit te roeien. Dankzij 
de droge zomer van vorig jaar rukt 
het verwoestende diertje op. Het 
is een onopvallende verschijning, 
de letterzetter heeft  een afme-
ting tussen de 4 en 5,5 millimeter. 
Het beestje is gek op naaldbo-
men in het bijzonder de fi jnspar, 
maar ook de lariks, de douglas-
spar en de gewone zilverspar zijn 
geliefd bij dit kevertje. Het diertje 
heeft het voorzien op volwassen, 
verzwakte bomen. 
Gezonde exemplaren en jonge 
bomen hebben niet zijn primaire 
interesse.

VERZWAKTE BOMEN:
Een gezonde boom kan door 
harsvorming insecten weren. 
Maar een verzwakte boom zoals  
door droogte) of een beschadigd
exemplaar door storm) kan zich 
niet meer voldoende bescher-

men en loopt dan kans om door 
de  kevers gekoloniseerd worden. 
In eerste instantie worden de ver-
zwakte bomen bezocht door man-
nelijke kevers. Ze zoeken op de 
schors naar een geschikte plaats 
om zich naar binnen te boren. Als 
ze eenmaal binnen zijn, beginnen 
de kevers een paringskamer te 
graven. Als deze klaar is, begin-
nen de mannetjes een chemische 
stof uit te scheiden waarvan de 
lucht de vrouwtjeskever moet lok-
ken. Een mannetjesletterzetter 
paart met twee tot drie vrouw-
tjes waarna deze verder graven 
onder de schors en vervolgens 
hun eitjes leggen. De larven die 
daaruit komen vreten zich een 
weg door de boom en verpoppen 
zich, na zes weken komen de ke-
vers uit de poppen. Deze jonge
dieren boren zichzelf naar buiten 
en vliegen naar een volgend slacht-
offer, een verzwakte spar. Als er 

Tijdens een wandeling door het bos werd vrijwil-

liger Cees Jochems geconfronteerd met een com-

pleet lege vlakte, waar tot voor kort nog een dicht 

bos was. Een bordje gaf aan wat er gebeurd was 

met de bomen, die nu het loodje gelegd hadden. 

Indrukwekkend op een verkeerde manier. Door 

zijn grafi sche achtergrond wist hij van het bestaan 

van een letterzetter in een boekdrukkerij. 

Van het verwoestende kevertje had hij nog nooit 

gehoord. Een mooie gelegenheid om de 2 letter-

zetters op te zoeken op internet om een artikeltje 

te maken voor onze nieuwsbrief. 

Zodra ons museum weer open gaat kunt u letter-

zetter 1 komen bewonderen, letterzetter 2 hou-

den we het liefst buiten de deur.

1. LETTERZETTER IN EEN 
     DRUKKERIJ:
Met de hand pakte de handzetter 
de letters uit de kast (lade uit een 
zetbok) en plaatste deze in een 
zethaak. Deze zethaak diende om 
de letters in de juiste volgorde 
op de juiste maat te zetten. Als 
een regel gereed is werd deze in 
een galei gezet. Een galei is een 
platte houten of zinken bak met 
lage randen. Het omvallen van 
de letters werd voorkomen door 
stukken zetlood tegen het zetsel 
te plaatsen. Was het zetsel klaar 
dan werd het met een touwtje om-
wonden en kon er ‘n proef wor-
den gemaakt. Na goedkeuring
van de proef kon het zetsel in een
vorm worden geplaatst en afge-
drukt.
Na het drukken werd het zetsel 
soms bewaard voor een herdruk, 
maar anders weer gedistribueerd 
(teruggeplaatst in de zetkasten) 
De handzetter verrichtte zijn werk
staande. Vroeger soms 12 uur of
langer. Binnen een dergelijk be-
drijf neemt de letterzetter een 
aparte plaats in die niet door 

veel letterzetters zijn en weinig 
verzwakte sparren, kunnen de 
letterzetters zich ook op gezonde 
exemplaren richten. Om een ge-
zonde boom succesvol aan te val-
len zijn ongeveer 4000 tot 6000 
letterzetters nodig. Je ziet de 
boom dan langzamerhand steeds 
bruiner kleuren. En zal uiteinde-
lijk sterven.

OVERAL:
De letterzetter komt overal voor, 
zowel in warme als in koudere 
klimaten. Ook in Nederland rukt 
het beestje op in bijvoorbeeld 
Overijssel, Drenthe en Brabant. 
In landen met veel naaldbossen, 
zoals Zweden en Duitsland, is de 
(massale) sterfte een groot pro-
bleem. Hele bospercelen kunnen 
in een paar maanden tijd van 
gezond groen naar treurig bruin 
veranderen, wat een strop is voor 
de boseigenaren.

Een detail van het bordje dat uitleg geeft over hetgeen er in het bos is gebeurd. Op de achter-
grond de gigantische verwoesting van het bos.

De Letterzetter, zoals wij die herkennen als hij aan het werk is, in het ,,Oude Drukkerijtje” 
van het Nederlands Drukkerij Museum.



Beste lezer,

Ik heb, net voor deze “Druktemaker” uitkomt, bijna alle vrijwilligers persoonlijk 
gesproken en te horen gekregen dat ze allemaal, tot op heden, gevrijwaard zijn van het 
Coronavirus. Gelukkig maar. 
Wel zijn er bij enkele vrijwilligers mensen uit hun directe omgeving overleden aan het 
virus en dat is natuurlijk treurig. Ik wens ze heel veel sterkte in deze bizarre en moeilijke 
tijd.
Ik kan alleen maar benadrukken dat jullie je zoveel mogelijk aan de richtlijnen van het 
RIVM moeten houden en dan zien we elkaar hopelijk binnenkort weer.

Het is de redactie een genoegen om jullie in deze verschrikkelijk onzekere tijd van het 
Coronavirus toch nog een “Druktemaker” te kunnen aanbieden van ons Nederlands 
Drukkerij Museum. Ook de redactie kan vanuit huis zijn werk doen. Nu deden we dit 
toch al wel, maar nu kunnen we het op andere tijdstippen doen. 

We hoeven niet naar het museum om werkzaamheden te verrichten, zoals rondleidingen 
of  workshops geven. Veel activiteiten, die reeds vastgelegd waren, zijn opgeschort naar 
een latere datum. Wanneer dit gaat gebeuren kunnen we nu nog niet zeggen. Ik denk dat 
het een hele tijd zal duren voordat deze situatie een beetje genormaliseerd wordt. 
Kunnen we nog wel grote groepsrondleidingen geven of  misschien in kleine samen-
stellingen? Wij, als rondleiders behoren immers tot één van de risicogroepen. 

Dat geldt voor later, in het nieuwe schooljaar, hetzelfde. Mogen wij nog wel bij kinderen 
in de buurt komen of  moeten wij ook getest worden op het virus? 

Hoe komen wij, als museum, er bovenop, doordat we veel inkomsten (waar we 
afhankelijk van zijn) mislopen? Allemaal vragen waar het bestuur al over aan het 
nadenken is. De toekomst zal het uitwijzen.

Ik wens jullie allemaal een goede gezondheid toe en pas op elkaar!

                                       Was getekend, Frans de Nijs.



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

SPONSOREN EN DONATEURS
DEBA Autoverhuur, 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 Grafi media, Fijnaart
Hensen Foliedrukkers B.V. Oirschot
Grafi sche 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 Prima-Print, Essen België
Magneet Communicatiecentrum, Schiedam
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
Bal Media Print Management B.V., Schiedam
Persvoorlichtingsbureau Van Ingen, Bavel

Mevr. M.F.Th. Meijn, Amsterdam
Dhr. A.A.J. Buisman, Amsterdam
Dhr. J.H. Vis, Barendrecht
Mevr. M. Strijbosch-van Aanholt, Venlo
Mevr. 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. 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. S. Adriaansen, Eindhoven
Dhr. H. Heinen, Roosendaal

WILT U OOK ONS MUSEUM
STEUNEN? WORD VRIEND(IN), 

DONATEUR OF SPONSOR!
U kunt zich opgeven via onze website:
www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu

WORKSHOPS

INTRODUCTIE-WORKSHOP
“LETTERZETTEN/DRUKKEN”
Gedurende 3 opeenvolgende dagdelen wordt aan de deelne-
mers 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 druk-
ken 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 cursis-
ten zelfstandig onder professionele begeleiding aan een op-
dracht, door de deelnemer zelf aan gedragen. Er wordt ge-
werkt 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 ge-
nieten.  
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


