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MILITAIR HISTORICUS CHRIST KLEP
BEZOEKT TENTOONSTELLING
“BRABANTSE DRUKKERS IN DE
TWEEDE WERELDOORLOG”
Op de valreep (de tentoonstelling eindigt 1 augustus) kreeg het museum
bezoek van een Bekende Nederlander, Christ Klep. Menigeen zal Christ
kennen van zijn aanwezigheid en vakkundige analyses bij tv-programma’s,
aangaande de diverse oorlogen, die over de hele wereld zijn of waren.
Dr. Christ Klep is militair historicus. Hij was tot 2010 verbonden
aan het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis (Geschiedenis der Internatonale Betrekkingen) van de Universiteit
Utrecht. Hij is gespecialiseerd in
internationale betrekkingen en
militaire vraagstukken. Tot 2000
was hij verbonden aan het Instituut voor Militaire Geschiedenis
(IMG) te Den Haag.
ONDERZOEKER:
Sinds 2000 werkte Klep onder andere als onderzoeker bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING, project Nederlandse
ontwikkelingssamenwerking) en
als docent bij Roosevelt Academy
(University College) in Middelburg. Hij werkt tevens als freelance historicus, gastdocent en
consultant.
Klep promoveerde op een onderzoek naar drie recente vredesmissies: Somalië, Rwanda, Srebrenica.
De nasleep van drie ontspoorde vredesmissies (Amsterdam,
2008). In 2011 verscheen van zijn
hand Uruzgan. Nederlandse militairen op missie, 2005-2010 (Amsterdam, 2011).
We hebben Christ gevraagd om
zijn bezoek aan ons museum “op
papier” te zetten:

NEDERLANDS
DRUKKERIJ
MUSEUM
FLIKT HET WEER!
Na grote namen als Anton
Pieck, Dik Bruynesteyn,
Fiep Westendorp en Marten Toonder is het Nederlands Drukkerij Museum
er weer in geslaagd om
een overzichtstentoonstelling binnen te halen
van een bekend striptekenaar: JAN KRUIS.

Christ Klep was regelmatig te gast bij het tv-programma ,,Pauw en Witteman”.

“Ze bestaan nog: de museale verrassingen
in je eigen achtertuin. Natuurlijk had ik
al wel gehoord van ‘t Nederlands Drukkerij Museum, was ik er in het verleden
wel eens voorbijgefietst en had mezelf
afgevraagd wat zich toch achter die
karakteristieke muren afspeelde. Op uitnodiging van vrijwilliger Ton Sips deed
zich de gelegenheid voor het museum te
ontdekken. Als historicus, maar ook als
verwoed sleutelaar aan alles met een motor, is dit echt ‘spekkie voor het bekkie.’
Die industriële geuren, de kleverige inkt,
Lees verder op pagina 2
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dat mechanische geratel, de sereniteit van
de tentoonstellingszolder met de bijzondere expositie over de illegale pers 19401945 (op basis van de collectie van en
organisator André de Rijck).
Misschien wel de belangrijkste indruk:
dit is een museum met wijze boodschappen. Om te beginnen de boodschap dat
alles begint en eindigt met letters, vakkundig aaneengeregen in ongelooflijk
complexe machines. Rollen, knietjes, degels -- elke minuut wel een leermoment.
Zonder drukkerijen geen verspreiding
van kennis en ideeën. Op het papier
ontrolt zich de democratie. En dan de
boodschap dat in elke democratie elk
woord telt. De speciale tentoonstelling
over de illegale pers maakte dat wel
duidelijk. Wat ik bijvoorbeeld helemaal
niet wist, is dat - door slimme afspraken
- de illegale pers tijdens de oorlog nooit
echt zonder papier zat.
Weer een leermomentje. Eén van de
vele leermomentjes tijdens dit bijzondere
bezoek. “
Christ, bedankt voor je bezoek.

Christ Klep tesamen met vrijwilliger Ton Sips in de tentoonstellingsruimte bij een stencilmachine, die in de oorlog vaak gebruikt is.

BAL MEDIA TEVREDEN SPONSOR
Een tijdje geleden bereikte het museum een
verzoek of we ergens in een verscholen hoekje
toevallig een grafische machine hadden staan,
die overbodig was. Bal Media wilde de machine
plaatsen in hun ontvangstruimte ter opfleuring.
Aangezien het een goede sponsor betreft gingen
we in op dit verzoek en gaven dit bedrijf een Graphotype zetmachine in bruikleen, waarvan we 2
identieke exemplaren in ons bezit hadden.
De zetmachine werd opgehaald en kreeg inderdaad een mooie plaats
binnen dit bedrijf. Iedereen tevreden. Wij met een goede sponsor en
de goede sponsor met het museum.
Bal Media is ontstaan uit een consultancy opdracht aan Weps BV te
Schiedam. Deze vennootschap begaf zich sinds 1988 in de automatisering van grafische productietrajecten en is hierin altijd een innoverende trendsetter geweest. Uit de onderzoeksresultaten kwamen
grote voordelen van productie in de Baltische staten naar voren,
waaronder niet in de laatste plaats een grote kostenbesparing.
Het bedrijf levert hoogwaardig drukwerk, geproduceerd in de Baltische staten, in een geoptimaliseerd traject van prepress, press en
(pre)postaal. Via een netwerk van 16 vertegenwoordigde drukkerijen,
strategische partners en slimme distributietrajecten zijn zij in staat
topkwaliteit te leveren tegen gunstige prijzen, zonder in te leveren op
doorlooptijd en leveringsbetrouwbaarheid.
Bal Media Print Management B.V.
Bouwmeesterweg 52, 3123AA, Schiedam - Tel: 010 2476666
www.balmedia.com / info@balmedia.com

UNIEKE OVERZICHTSTENTOONSTELLING VAN JAN KRUIS

NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM FLIKT HET WEER!
Na grote namen als Anton Pieck, Dik Bruynesteyn,
Fiep Westendorp en Marten Toonder is het Nederlands Drukkerij Museum er weer in geslaagd om
een overzichtstentoonstelling binnen te halen van
een bekend striptekenaar: JAN KRUIS met alleen
origineel materiaal, beschikbaar gesteld door
Stichting Jan Kruis Collectie.
De tentoonstelling wordt geopend op 17 oktober
2020 en is daarna te zien tot eind mei 2021.
Met Jan Kruis weer een grote naam, een unieke
prestatie voor ons relatief klein museum.
Jan Kruis (8 juni 1933 - 19 januari 2017) is bij “het grote publiek”
vooral bekend om zijn familiestrip “Jan, Jans en de kinderen”,
die sinds 1970 wekelijks in het
damesblad Libelle verschijnt. Hij
is bij de stripliefhebber ook bekend om “Gregor” in het tijdschrift
Kuifje en voor zijn versie van de
“Sjors en Sjimmie” stripverhalen
in het tijdschrift Sjors. Naast zijn
bekende strippagina was Jan erg
actief en productief als reclamekunstenaar, illustrator en schilder.
Een veelzijdig kunstenaar, hoewel
hij zelf dit woord verfoeide.
KINDERTIJDSCHRIFT:
Jan Kruis kwam in 1958 in dienst
van het reclamebureau Van Maanen en maakte voor dat bureau
voornamelijk veel reclame- en
illustratieopdrachten voor Shell
en Niemeijer. Hij kreeg de opdracht om bij te dragen aan het
Shell-kindertijdschrift Olidin.
Het werden zijn eerste professionele stappen als striptekenaar
en zijn bijdrage aan dit tijdschrift
omvatte producties, zoals de
cowboystrip “Tommy” en de middeleeuwse serie “Baldino”.
STIENTJE EN GERTJE:
Daarnaast tekende hij promotionele gagstrips met de personages
“Stientje en Gertje” (zie volgende

pagina) voor de Shell Junior Club,
die ook werden gepubliceerd in
Olidin.
In 1965 presenteerde Jan Kruis
(samen met Martin Lodewijk) zijn
werk aan Hergé voor ‘n mogelijke publicatie in Kuifje. Dit resulteerde in de strip over de kleine
jongen “Gregor”, die in 1965 en
1966 in Kuifje verscheen. Deze
strip kan worden beschouwd als
voorloper van “Jan, Jans en de
kinderen”. Strips werden vanaf
1966 de belangrijkste focus van
Jan Kruis.
JAN JANS EN DE KINDEREN:
Peter Middeldorp vroeg hem om
een wekelijkse strip voor het
damesblad Libelle te maken. Dit
resulteerde in de langlopende
familiestrip “Jan, Jans en de kinderen”, die debuteerde in de uitgave van 12 december 1970.
Voor Libelle maakte hij naast illustraties voor tekstverhalen verschillende portretten voor de serie “Dubbelportretten” van Jojanneke Claassen. De serie omvatte portretten van Nederlandse
beroemdheden, zoals Simon Carmiggelt, Mies Bouwman, Willem
Duys, Albert Mol, Toon Hermans
en Majoor Bosshardt.
Als afsluiting van deze succesvolle serie schilderde Jan Kruis een

Een zelfportret van Jan Kruis.
immens groot portret van de koninklijke familie, dat sinds 1978
te zien is in het stadhuis van
Ameland.

Na zijn pensionering in 1999 werd
Jan Kruis ambassadeur voor de
Lees verder op pagina 4
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Leprastichting, waarvoor hij twee
speciale stripalbums maakte in
2001 en 2004.
Daarnaast maakte hij ook een
prachtig geïllustreerde bewerking
van de Multatuli-roman Woutertje Pieterse, die in 2007 en 2010
in twee grootformaatboeken werden uitgebracht.
In 2010 was hij betrokken bij de

lancering van het online stripblad
Kwynk, dat werd geïnitieerd door
John Croezen. Kwynk bevatte een
selectie van oud Olidin-werk en
Jans nieuwe strip “Kwynk en zijn
zusje Annabel”, die een sterke
gelijkenis vertoonde met “Jan,
Jans en de kinderen”.
Jan Kruis overleed op 19 januari
2017 op 83-jarige leeftijd in zijn
woonplaats Mantinge.
Om zijn artistiek werk te behou-

den werd in 2014 door Jan, samen
met dochter Andrea en John Croezen, de Stichting Jan Kruis Collectie in het leven geroepen. Deze
stichting werd vervolgens eigenaar van Jans totale oeuvre.
In mei 2019 opende in het Drentse museumdorp Orvelte het Jan
Kruis Museum haar deuren, geheel gewijd aan het leven en werk
van Jan Kruis.

Ik weet niet hoe het u vergaat in
deze onzekere tijd met Corona.
Ik mag hopen dat het bij iedereen ondanks alle adviezen, die
we via het RIVM krijgen, goed
gaat en dat iedereen zich er ook
aan houdt. Dit geldt ook voor
onze bezoekers die zich aan een
protocol moeten houden, dit ter
bescherming van zichzelf maar
ook van onze rondleiders.
Het museum is er op aangepast.
Onze vrijwilligers, die momenteel allerlei klussen uitvoeren
hebben daar niet zo’n problemen mee. Op de woensdagochtend, van ouds her, dé
klusochtend, kunnen niet alle
vrijwilligers komen opdraven.
Dat gebeurt nu in kleinere
groepen en ook hier moet men
zich even melden als men wil
komen. Er is intussen een vaste
groep ontstaan, die druk bezig
is om het museum weer een
glanzende indruk te geven met
een likje verf.
Verder hebben we de laatste
weken extreem warm weer en
we merken dat mensen liever in
een zwembad liggen dan in een
museum komen.
Daardoor hebben onze rondleiders het nu iets rustiger dan
gewoonlijk. Het bezoek is behoorlijk teruggelopen, maar we
hebben goede hoop dat het in
het najaar weer aantrekt.
Zoals u in deze Druktemaker
kunt lezen zijn we weer bezig
om een gloednieuwe tentoonstelling in te richten.
Ik vind de kop:
,,Nederlands Drukkerij Museum
flikt het weer”
dan ook zeer treffend. Ik durf
hier nu al te schrijven dat het
een bijzondere tentoonstelling
gaat worden en u kunt allemaal
komen kijken vanaf zondag 18
oktober. (Niet allemaal tegelijk
natuurlijk).
Was getekend,
Frans de Nijs.

Jan Kruis tekende ook promotionele gagstrips met de personages “Stientje en Gertje”, voor de Shell Junior Club.
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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 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 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
Mevr. J. Th. van Engelen-Renders, Waalwijk

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

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

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

