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GEEN OFFICIËLE OPENING
TENTOONSTELLING JAN KRUIS

De offi ciële opening van de overzichtstentoonstelling van Jan Kruis, die 

gepland stond op zaterdag 17 oktober, is helaas afgeblazen. Het bestuur van 

ons museum vond het te riskant en daarbij was ook het gevoel hierover niet 

goed vanwege de Coronasituatie op dit moment.

De tentoonstelling gaat gelukkig 
wel door en loopt inmiddels vanaf 
zondag 18 oktober. Wekenlang is 
met man en macht gewerkt om 
het creatieve werk van Jan Kruis 
vorm te geven. Dit heeft geresul-
teerd in een prachtig ingerichte 
tentoonstelling, waarin de diver-
siteit van Jan Kruis werk goed tot 
zijn recht komt.

Wilt u de tentoonstelling en het 
museum bezoeken kan dat alleen 
d.m.v. reservering via:
rondleiding@nederlandsdruk-
kerijmuseum.eu! 
Het museum is geopend, maar 
alleen met een reservering te be-
zoeken.

Jan Kruis (8 juni 1933 - 19 janu-
ari 2017) is vooral bekend om zijn 
familiestrip “Jan, Jans en de kin-
deren”, die sinds 1970 wekelijks 
in Libelle verschijnt. Wat niet be-
kend is bij “het grote publiek”  is 
dat Jan een veelzijdig kunstenaar 
was en erg actief en productief 
als illustrator en kunstschilder.
Hij is daarnaast bekend om “Gre-
gor” in het tijdschrift Kuifje en 
voor zijn versie van de “Sjors en 
Sjimmie” stripverhalen in het tijd-
schrift Sjors. Na zijn pensionering 
in 1999 werd Jan Kruis ambas-
sadeur voor de Leprastichting, 
waarvoor hij twee speciale strip-
albums maakte.
Daarnaast maakte hij ook een 
prachtig geïllustreerde bewer-

king 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 o.a. 
Jans nieuwe strip “Kwynk en zijn 
zusje Annabel”, die een sterke 
gelijkenis vertoonde met “Jan, 
Jans en de kinderen”.

Graag tot ziens!



HIER DOEN WE HET VOOR!

Op dinsdag 6 oktober 

jl. kregen we in het 

Nederlands Drukkerij 

Museum bezoek van 

Basisschool De Hoge 

Waai uit Raamsdonk. 

Het blijkt dat deze school 
bijzonder graag met 
hun leerlingen naar ons 
museum in Etten-Leur 
komt want voor zover we 
kunnen nagaan kwamen 
ze voor de 6e keer. 
Deze keer waren het 26 
leerlingen van groep 8. 
Ze kwamen voor het 
project Museumschatjes, 
een initiatief van Erfgoed 
Brabant waarmee iedere 
basisschool in Brabant
gratis musea mag 
bezoeken. 
Tijdens dit productief 
bezoek (waarin zetten en 
drukken centraal staan) 
gingen de leerlingen 
zelf met losse letters en 
drukpersen aan de gang. 
Ook werd een boekje ge-
maakt van een vouwvel 
van 16 pagina’s. 
Het museum veranderde 
dus in een doe-museum, 
waar de leerling lekker 
veel mochten doen.
Groot was de verrassing 
dat ons een leuke 
bedankbrief bereikte 
van deze school n.a.v. dit 
bezoek.
We hebben de brief 
hiernaast afgedrukt en 
die spreekt voor zich. 
Dank jullie wel, namens 
onze rondleiders.
We zien jullie volgend 
jaar weer graag komen.

Hier doen we het voor!



GRAFISCHE CORRECTIETEKENS

Iedere tekst, nodig voor 

drukwerk, werd in de 

boekdrukperiode gezet 

door een hand- of 

machinezetter. Omdat 

een zetter ook maar 

een mens is (en dus niet 

geheel foutloos) werd 

van ieder zetsel een 

proefafdruk gemaakt. 

De proef kwam eerst 

bij de corrector terecht 

waarna er de eerste 

zetfouten uit werden 

gehaald. Daarna ging er 

een proef naar de klant 

ter goedkeuring en na 

goedkeuring kon er 

gedrukt worden.

tekstcorrecties zo begrijpelijk 
mogelijk te noteren zodat deze 
snel en accuraat konden worden 
uitgevoerd.

NIET VANZELFSPREKEND:
Een corrector, die op een zetterij 
of drukkerij werkte, werd vroeger 
geacht deze genormaliseerde 
correctietekens te kennen en te 
gebruiken. Sinds het zettersam-
bacht werd verdrongen door de 
computer en daarom de aan-

Grotere bedrijven hadden een 
vaste corrector in loondienst, die
heel de dag teksten nakeek. In 
een tijdperk, waarin nog geen 
internet was en alles uit boeken 
opgezocht moest worden. 
Om de zetfouten aan te geven 
gebruikte de corrector vastge-
legde correctietekens, die overal 
hetzelfde waren.
Correctietekens voor tekst zijn 
genormaliseerde verwijstekens, 
die dus in de grafi sche industrie 
werden/worden gebruikt. Ze zijn 
vastgelegd volgens de normen 
NEN 632:1988 nl en ISO-5776. 
De tekens waren ontworpen om 

wezigheid van een corrector niet 
meer vanzelfsprekend is, is het 
gebruik ervan sterk afgenomen. 
De ontwikkeling van correctiete-
kens heeft bovendien geen gelijke 
tred gehouden met de techniek: 
bepaalde tekens zijn overbodig 
geworden terwijl er nieuwe te-
kens zouden moeten komen voor 
het verbeteren van elektronische 
publicaties.
Er bestaan tekens die uitsluitend 
in de tekst zelf worden aange-

bracht omdat ze zonder meer 
begrijpelijk zijn (bijvoorbeeld het 
teken voor het weghalen van een 
letter). Daarnaast bestaan er ver-
wijstekens die in de tekst worden 
aangebracht en in die de marge 
worden verklaard, zo veel mogeli-
jk ter hoogte van de regels waarin 
zich de fouten bevinden.
Onze hand- en machinezetters 
kunnen u er alles over vertellen 
tijdens uw bezoek aan ons mu-
seum.



Beste lezer,

Het is erg rustig in ons museum 
met weinig bezoekers. Zelfs 
de opening van onze nieuwe 
tentoonstelling hebben we niet 
door kunnen laten gaan van-
wege de Coronaproblemen. Het 
is voor de eerste keer in onze 
geschiedenis dat dit gebeurt. 
Normaal zijn er zo’n 80 tot 100 
genodigden aanwezig. 
Bezoekers mogen alleen binnen 
als ze minimaal 1 dag van te 
voren hebben gereserveerd 
via de mail of  telefonisch. De 
telefoon van het museum staat 
doorgeschakeld naar één van 
onze bestuursleden. We mogen 
dan nog maar 4 personen per 
tijdslot binnenlaten. 
Met scholen merken we dat zij 
het niet aandurven om naar 
het museum te komen en dat is 
natuurlijk erg jammer..
Tijdens de laatste persconferen-
tie werden we er nogmaals op 
gewezen dat we zoveel mogelijk 
thuis moeten blijven, 1,5 meter 
afstand houden en vaak de han-
den wassen en ontsmetten.
Ook voor onze vrijwilligers is 
er een limiet gesteld v.w.b. de 
aantallen. Alleen bij dringende 
werkzaamheden zijn ze er om 
een klus te klaren, die door het 
bestuur is vastgesteld.

Was getekend, 
Frans de Nijs.

HET CLICHÉ ALS DRUKVORM

Een cliché is een druk-
vorm, die gebruikt 
werd bij het drukken 
van illustraties of te-
keningen in hoogdruk 
(boekdruk). Het is een 
vlak plaatje, met daarop 
een reliëf dat door een 
fotografi sche techniek 
is ontstaan.

In de tijd dat hoogdruk (boekdruk) 
nog de meest gangbare commer-
ciële druktechniek was, werden 
afbeeldingen gegraveerd uit ko-
per of hout. Dat graveren ging met 
de hand. Met een ontwerpteke-
ning als basis werd in het metaal
(of hout) gesneden, met vaak een 
enorme loep voor het gezicht 
en een burijn in de hand. Naar 
gelang de druktechniek (hoog-
druk of diepdruk) werden de lij-
nen uitgespaard of uitgesneden.
Met de opkomst van de fotogra-

bloot kwam te liggen. Door mid-
del van etsen (met zuur metaal 
wegbijten) ontstond zo een reliëf.
Van een tekening, schilderij of 
foto werd een negatief gemaakt. 
Dit negatief werd vervolgens ge-
legd op een plaat zink of koper, 
waarop een lichtgevoelige laag is 
aangebracht. Door het negatief te 
belichten verhardt de lichtgevoe-
lige laag op die plaatsen waar 
het negatief transparant is; waar 
het negatief zwart is blijft de laag 
zacht.
De plaat werd na het belichten 
meerdere malen in een zuur-
bad gedompeld. Het zuur vreet 
die delen van de metaalplaat 
weg waarop zich geen uitge-
harde laag bevindt. Deze delen 
van de metaalplaat worden la-
ger dan de verharde delen; zij 
drukken niet af omdat zij niet 
ingeïnkt worden. De hoge delen 
blijven intact en drukken wel af.
Wordt een zwart-witte pente-
kening geclicheerd, dan spreekt
men van een lijncliché.
Bij een illustratie in kleur worden 

fi e en de daarbij horende chemi-
caliën brak ook voor drukkers 
een  mooie tijd aan. Met het aan-
brengen van een lichtgevoelige 
laag op een koperen of zinken 
plaatje (hout doet niet meer mee) 
werd het mogelijk het plaatje te 
belichten d.m.v. een negatief. De 
niet belichte delen werden uit-
gespoeld waardoor het metaal 

de kleuren gescheiden in blauw 
(“cyaan”), rood (“magenta”), geel 
(“yellow”) en eventueel zwart 
(“black”), meestal afgekort tot 
CMYK. Voor elke kleur werd een 
cliché vervaardigd. Die kleur-
scheiding gebeurt fotografi sch, 
vanwaar de benaming cliché. De 
clichés werden dan na elkaar op 
dezelfde drager gedrukt, waar-
door de illusie van gradaties 
in kleur wordt gewekt. De pre-
cisie die vereist is om de vier 
kleuren op de juiste plaats te 
drukken, bereikt men door de 
clichés in register te plaatsen.
Het Nederlands Drukkerij Mu-
seum is in het bezit van hon-
derden clichés. Vraag er eens 
naar wanneer u ons museum 
bezoekt.





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

SPONSOREN EN DONATEURS
DEBA Autoverhuur, Etten-Leur
F1 = Help, Roosendaal 
Novum Drukkerij, Oudenbosch
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
Amstel Graphics B.V. Amstelveen
Bal Media Print Management B.V., Schiedam
Persvoorlichtingsbureau Van Ingen, Bavel
Letterwerkplaats Joost, Haarlem
AsStie’s Photography, Etten-Leur
Drukkerij Roggeband & Accuraat, Breda
Rabobank Clubsupport

Mevr. M.F.Th. Meijn, Amsterdam
Dhr. A.A.J. Buisman, Amsterdam
Dhr. J.H. Vis, Barendrecht
Mevr. M. Strijbosch-van Aanholt, Venlo
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. W. Laanstra, Etten-Leur
Dhr. S. Adriaanse, Eindhoven
Dhr. H. Heinen, Roosendaal
Dhr. en Mevr. Suijkerbuijk, Rijsbergen
Mevr. J. Th. van Engelen-Renders, Waalwijk

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


