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MASTBOOM-BROSENS STICHTING: BEDANKT!

Voor menig groot of klein museum gaat 2020 

de boeken in als een jaar om snel te vergeten. 

Een jaar, wat negatief afgesloten gaat worden. 

Ongeacht het vervolg van dit jaar. Wat is het dan 

toch mooi dat er initiatieven ontwikkeld worden 

door overheid, stichtingen of fondsen, die de pijn 

verzachten door het toekennen van een fi nanciële 

injectie. Een stichting, waar het Nederlands Druk-

kerij Museum veel dank aan verschuldigd is, heet 

de Mastboom Brosens Stichting. Door een bijdrage 

van het in het leven geroepen noodfonds van deze 

stichting ziet 2020 er voor ons museum iets min-

der somber uit. Dank daarvoor!

NOODFONDS CORONA-CRISIS:
De Mastboom-Brosens Stichting 
steunt al jaren met grote regel-
maat vele initiatieven, die zich 
richten op de (cultuur)geschiede-
nis van West-Brabant en de Noor-
derkempen. In verband met de 
corona-crisis heeft het bestuur
van deze stichting zich gebogen 
over de mogelijkheid om daar 
waar nodig extra steun te bieden. 
Met een tijdelijk noodfonds biedt 
de stichting een helpende hand.

Financiële steun vanuit het nood-
fonds is beschikbaar voor proble-
men, die aantoonbaar voortko-
men uit de maatregelen rondom  
de corona-crisis.
In aanmerking komen zowel par-
ticulieren als organisaties die 
zich bezig houden met cultuur 
en historie. Bepalend is dat het 
initiatieven betreft die gaan over 
het werkgebied van de stichting 
(West-Brabant en de Noorder-
kempen).

Het Mastboomhuis is een laat 19e-eeuws huis met een opmerkelijke opzet.

HET ONTSTAAN VAN DE MAST-
BOOM-BROSENS STICHTING:
Mr. Henri Mastboom was van 
jongs af aan geïnteresseerd in 
geschiedenis, genealogie en 
heemkunde, in het bijzonder die 
van zijn eigen geslacht en zijn ei-
gen streek. Een pientere jongen, 
voorbestemd om zijn vader op te 
volgen als burgemeester van het 
dorp. 
Als die post aan Henri voorbij-
gaat, stort hij zich op het behoud 
van het familiebezit, wat bestaat
uit landerijen, boerderijen en 
aandelen. Reeds vele jaren voor 
zijn dood had hij besloten dat de 
herinnering aan zijn familie en 
het daarmee verbonden culturele 
erfgoed bewaard diende te blij-
ven. Daarom liet hij vrijwel zijn 
gehele bezit bij testament na aan 
de door hem opgerichte stich-
ting, waaraan hij de naam van zijn 
beide ouders Antoon Mastboom 
en Marie Brosens verbond: De 
Mastboom-Brosens Stichting.
 
ACTIVITEITEN VAN 
DE STICHTING:
Met de benoeming van een stich-

tingsbestuur in maart 2001 kon 
een begin worden gemaakt met 
de uitvoering van de door mr. 
Henri Mastboom geformuleerde 
opdracht.
Die opdracht behelst op de eerste 
plaats de bevordering van de we-
tenschappelijke beoefening van
de regionale geschiedenis, heem-
kunde en genealogie van West-
Brabant en de Noorderkempen.
Daarnaast draagt de stichting 
zorg voor de instandhouding van 
het roerende en onroerende bezit 
dat mr. Henri Mastboom aan haar 
heeft nagelaten, in het bijzonder 
het woonhuis met bijgebouwen 
aan de Dorpsstraat 42-44 in Oud 
Gastel. 

Zo wordt - in de geest van Henri 
Mastboom - gestreefd naar een 
langdurig behoud van een bijzon-
dere stuk West-Brabantse én na-
tionale culturele erfgoed.

Familie Mastboom v.l.n.r.: vader Antoon Mastboom, moeder Marie Brosens en zoon Henri 
Mastboom.



KUNST, ANTIEK EN CURIOSA IN NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

TAXATIEMIDDAG OP ZONDAG 12 JULI 2020

U kunt zich aanmelden via: https://events.fl extickets.nl/event/kunsthandel-art-dumay

Heeft u tijdens de lock-

downperiode uw zolder, 

garage of schuur op-

geruimd? En zit daar 

iets bij dat u denkt: wat 

zou dit zijn en heeft het 

enige waarde?

Dat treft, want op zondag 12 juli 
staat het Nederlands Drukkerij 
Museum wederom in het teken 
van het taxeren van kunst, antiek 
en curiosa gedurende de tweede 
taxatiedag dit jaar. 
In samenwerking met Kunsthan-
del Art Dumay uit Nuenen organi-
seert het museum deze zondag-
middag de kunsttaxatiemiddag 
vanwege het enorme succes eer-
der dit jaar.
Gedurende deze middag kunt u 
aanschuiven bij een van de gere-
nommeerde taxateurs van deze 
bekende Brabantse kunsthandel. 
Zij taxeren niet alleen uw schil-
derijen, maar ook uw beelden, 
antiek en ander kleingoed en 
kunnen u haarfi jn vertellen waar 
het vandaan komt en wat een 

eventuele waarde ervan is. U mag 
3 objecten meenemen om te laten 
taxeren. 
De middag begint om 13:00 uur 
en eindigt om 17:00 uur.

Meer weten over de herkomst van 
uw object en de waarde ervan? 
Kom dan langs op deze unieke 
Kunst & Curiosa dag in het Ne-
derlands Drukkerij Museum aan 

de Leeuwerik 8, 4872 PH te Et-
ten-Leur. 

BEZOEKEN KUNT U ALLEEN
MET RESERVERING VOORAF. 

SCHENKING UNIEKE 
BOEKENPERS

Dankzij woningstichting Alwel uit Etten-Leur is het mu-
seum in bezit gekomen van een prachtige houten boeken-
pers. Met recht een museumstuk, omdat het een compleet 
meubel is en niet alleen het boekpersgedeelte. De boeken-
pers komt oorspronkelijk van de zusters Franciscanessen 
van Etten, die woonden in het voormalig klooster ‘t Withof.

Het klooster is in 2005 verkocht aan
Alwel en hierdoor kwam deze organi-
satie in het bezit hiervan. 
Om de geschiedenis van deze boeken-
pers enigszins te achterhalen werd 
contact opgezocht met zuster Mo-
nique, een krasse tachtiger. Uit haar 
onderstaand verhaal blijkt dat de boe-
kenpers voornamelijk door de nonnen
gebruikt voor iets anders!

Zuster Monique vertelt: 
“Beste mensen van het Nederlands 
Drukkerij Museum, oorspronkelijk komt
de linnenpers uit ‘s-Heerenhoek. U 
ziet dat hij door ons linnenpers wordt 
genoemd. Ik weet nog wel dat de ou-
dere zusters hem soms lakenpers 
noemden. Vroeger zullen dergelijke 
persen zeker gebruikt zijn om mooie 
vouwen in linnengoed te persen. Het 
lukt me niet om na te gaan tot wan-
neer ongeveer deze pers gebruikt is. 
Een van onze zusters kon me vertellen 
dat, toen zij in 1963 in ons klooster in  

‘s-Heerenhoek woonde, de pers daar 
al als pronkstuk stond. Dat was in ons 
klooster ‘t Withof en in meerdere van 
onze ‘buitenhuizen’ ook het geval. Die 
zuster vertelde er bij dat sommige 
zusters wel eens de zwarte sluier van 
onze kappen tussen de plankjes leg-
den om er mooie vouwen in te krij-
gen. Dat moet dan geweest zijn vóór 
augustus 1969, want toen kregen we
in plaats van habijten en kappen, blauwe
jurken en blauwe sluiertjes.
Toen ons klooster in ‘s-Heerenhoek in 
1977 opgeheven werd, is de pers mee 
naar Etten gekomen en heeft een mooie
plaats gekregen in onze kapittelzaal. Na 
de verkoop van ‘t Withof in 2005 is de 
pers zo bij Alwel terecht gekomen. En 
nu dus bij jullie museum. Daar ben ik 
blij om.
Al eerder vertelde ik dat we die pers, 
toen hij in onze kapittelzaal stond in
’t Withof ook  wel eens gebruikten om
zelfgemaakte feest- of liturgieboekjes
mooi plat te drukken.”De unieke boekenpers is te bewonderen in de ontvangstruimte van ons museum.



HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)

Naast het feit dat een druktechniek in eerste in-

stantie gebruikt  wordt voor productie lenen zich 

diverse druktechnieken ook uitstekend voor artis-

tieke uitingen. Denk bv. aan zeefdruk (Andy War-

hol), maar ook de steendruktechniek (lithografi e) 

leent zich voortreffelijk voor het beoefenen van de 

beeldende kunst. Een grootmeester in het gebruik 

van de steendruk was Henri de Toulouse-Lautrec.

belle epoque, en werd kunste-
naar.
Terwijl hij met zijn dwergachtige 
uiterlijk, hoge hoed, pince-nez 
en wandelstok zelf een opval-
lende verschijning was in Parijs, 
staat Henri de Toulouse-Lautrec 
vooral bekend om zijn scherpe 
oog voor de vele karakteristieke 
fi guren om hem heen. Afkomstig 
uit een aristocratisch nest, had 
hij een uitgesproken zwak voor 
zijn minder gefortuneerde mede-
mens. En doordat hij fi nancieel 
onafhankelijk was, kon hij maken 
wat hij wilde, variërend van recla-
meaffi ches tot exclusieve prenten 
voor rijke verzamelaars.

KIND AAN HUIS:
Het is geen geheim dat hij graag 
en veel dronk en actief deelnam 
aan het Parijse nachtleven; hij 
was kind aan huis in de vele uit-
gaansgelegenheden, van theaters 
als de fameuze Moulin Rouge en 
Le Chat Noir tot bordelen. Zijn 
werk staat dan ook bol van de 
kleurrijke fi guren uit zijn omge-
ving: vaak bevriende artiesten en 
hun publiek. 
In 1887 ontmoette Lautrec Vincent

Henri Marie Raymond graaf de 
Toulouse-Lautrec-Monfa was een 
Franse kunstschilder, grafi cus 
en lithograaf. De adellijke Lau-
trec had een zwakke gezondheid 
en kreeg meerdere ongelukken 
waardoor zijn benen op jonge 
leeftijd stopten met groeien. Hij 
werd hierdoor niet gezien als een 
waardige opvolger voor zijn va-
der als graaf. Vanaf jongs af aan 
tekende Lautrec veel en na zijn 
ongelukken meer. Hij verhuisde 
naar Parijs, de hoofdstad van de 

Portret van een muzikant gemaakt tussen 1891-1900.

van Gogh. Vanaf 1891 kreeg kun-
stenaar Henri de Toulouse-Lau-

trec zijn grootste bekendheid met 
het maken van litho’s. Bij deze 
druktechniek tekent de kunste-
naar de voorstelling op een gepre-
pareerde steen. Van die steen kun-
nen afdrukken gemaakt worden. 

EXPERIMENTEREN:
Na 1892 begon Henri de Tou-
louse-Lautrec te experimenteren
met meerkleurige lithografi e,
waarin hij met simpele en duide-
lijke vormgeving het onderwerp 
wist te treffen. Lautrec maakte 
in zijn leven honderden litho’s.
Onderwerpen waren het theater,
artiesten, vrouwen van lichte ze-
den en paardenrennen, de onder-
werpen die Lautrec na aan het
hart lagen. 
Lautrec was een korte tijd zeer 
productief. Tot 1897 produceerde 
hij talloze losse platen, illustra-
ties en affi ches. Daarna ging het 
bergaf door zijn slopende levens-
wijze. In 1901 stierf de kunste-
naar op 36-jarige leeftijd.

Wilt u meer weten over de steen-
druktechniek?
Neem dan contact op met het 
Nederlands Steendrukmuseum – 
ValkenswaardIn de Salon van Rue des Moulin Rouge, 1894.



Beste lezer,

Als deze Druktemaker op uw 
scherm verschijnt zijn we al 
weer zo’n 3 weken uit de intel-
ligente lockdown. We kunnen 
dan wel stellen dat de wereld 
er dan ineens voor een groot 
gedeelte weer anders uitziet.
Het is bijna niet te geloven 
dat we de afgelopen maanden 
zo veel mogelijk thuis hebben 
gezeten en alleen naar buiten 
gingen voor een boodschap bij 
de supermarkt. Als je niet ziek 
was kon je nog wel even weg op 
de fi ets om frisse lucht tot je te 
nemen. Het belangrijkste was 
dan ook om 1,5 meter afstand 
te houden en drukte te vermij-
den.
Dat betekende ook geen feestjes  
thuis, geen verre reizen en geen 
evenementen bezoeken, maar 
ook niet naar een verzorgings-
tehuis en/of  verpleegtehuis om 
familieleden daar te bezoeken.
Maar b.v. een musea bezoeken 
kon ook niet. Ons museum was 
hermetisch afgesloten. 
Tegen de tijd dat er berichten 
kwamen van de overheid dat we 
op 2 juni onder bepaalde voor-
waarden bezoekers mochten 
gaan ontvangen is het bestuur 
zich gaan beraden, hoe dit dan 
kon en schreven een protocol.
Daarna zijn een paar vrijwilli-
gers aan de slag gegaan om het 
museum zo in te richten dat 
we op een veilige manier, voor 
zowel bezoekers als vrijwilligers,  
het museum konden openen. 
Dat is gelukt. Die vrijwilligers 
wil ik bedanken voor hun inzet.
Als men het museum wil be-
zoeken moet men zich eerst 
melden via mail en/of  een 
telefoonnummer dat inmiddels 
op onze website staat.
Een tweede bedankje gaat uit 
naar onze 2 tuinmannen, die wel 
hun werkzaamheden konden 
voortzetten. Zij hebben de tuin 
voor een groot gedeelte uitge-
breid met een aantal prachtige 
planten. Jack en Ton bedankt. 
Het ziet er prachtig uit.
Tot slot hoop ik met onze 
rondleiders dat de bezoekers 
weer gaan komen, zodat we 
ze kunnen vertellen over ons 
prachtig ambacht.

Was getekend, 
Frans de Nijs.

NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM
FUNGEERT ALS FILMDECOR BIJ 

DOCUMENTAIRE VAN PUBLIEKE OMROEP

maar ook van grote documen-
taireseries als De Gouden Eeuw, 
80 jaar Oorlog en de Bezeten 
wereld) is momenteel bezig met 
een nieuwe grote documentaire-
serie over 800 jaar Binnenhof. 
Een 7-delige serie over het cen-
trum van de Nederlandse poli-
tieke macht en dus het hart van 
onze vaderlandse geschiedenis. 
Een serie, die het politieke thea-
ter van cruciale momenten in de 
geschiedenis toont. 
Aan de hand van zeven hoofdper-
sonen van wie de kijker ongetwij-

feld heeft gehoord, maar nooit 
echt heeft gekend. Van Jacoba 
van Beieren, via van Oldenbarne-
velt, Thorbecke, Troelstra tot Pim 
Fortuyn. De serie wordt gepre-
senteerd door Wouke van Scher-
renburg. 

ALLEREERSTE PARLEMENT:
Afl evering 4 gaat over Rutger Jan 
Schimmelpenninck (1761-1825), 
de enige ‘president’  die Neder-
land ooit gehad heeft. 
Zijn presidentschap (1805/1806) 
is het  sluitstuk van een roerige 
en bijzonder interessante periode 
van patriottische revolutie en de 
Bataafse Republiek, waarin Ne-
derland (en dus niet in 1848, zoals 
de meeste mensen denken) zijn 
allereerste parlement (1796) en 
grondwet (1798)  kreeg. Ook was  
deze periode het begin van de 
parlementaire pers in gedrukte 
vorm. 
Tegelijk met het eerste parlement 
verscheen ook Het Dagverhaal, 
een verslag van wat er in alle-
maal in dat parlement gebeurde 
in een gedrukte dagbladvorm. De 
Nederlandse burger kon voor het 
eerst de politiek aan zijn keuken-
tafel volgen. 

De uitzending van deze serie 
staat gepland begin januari 2021. 
We houden jullie op de hoogte!

Het Nederlands Drukkerij Museum werd recentelijk benaderd door de 

Publieke Omroep om mee te werken aan afl evering 4 van een documentaire-

serie over 800 jaar Binnenhof. De opnames hiervoor werden gemaakt op 

maandagmiddag 15 juni.

Een cameraploeg, bestaande uit 
een regisseuse, geluidstechnicus 
en cameraman, streek neer in
ons museum Tijdens deze op-
names werd er gedemonstreerd 
hoe er gedrukt werd in de 18e 
eeuw op een 200 jaar oude Plan-
tin kniehevelpers en vond er ook 
een interview plaats met Erik Ja-
cobs, historicus in ons oude druk-
kerijtje.

CRUCIALE MOMENTEN:
De geschiedenisafdeling van de 
NTR (bekend van Andere Tijden, 





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

SPONSOREN EN DONATEURS
DEBA Autoverhuur, Etten-Leur
Bouwmaat 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
Letterwerkplaats Joost, Haarlem

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. J.H.M. Brader, Ulvenhout
Dhr. en Mevr. van Bedaf, Klundert
Dhr. H. v.d. Spijker, Geertruidenberg
Dhr. J. van Boxtel, St. Oedenrode
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. W. Laanstra, Etten-Leur
Dhr. S. Adriaansen, Eindhoven
Dhr. H. Heinen, Roosendaal
Dhr. en Mevr. Suijkerbuijk, Rijsbergen

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


