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CEES SMOLDERS
25 JAAR

VRIJWILLIGER

Een vrijwilliger als jubila-
ris van een museum is een 
fenomeen dat niet zo vaak 
voorkomt. 
Het is meestal als je 25 
jaar voor hetzelfde bedrijf 
werkt.
In het Nederlands Druk-
kerij Museum is Cees 
Smolders de jubilaris. 
Sedert het eerste weekend
van maart is hij 25 jaar 
verbonden aan ons 
museum. 
Dus hebben we Cees 
gevraagd om iets te vertel-
len over de afgelopen jaren 
en stelden we hem tevens 
de vraag, waarom hij 
vrijwilliger is geworden.
 
Lees hiervoor verder op 
de pagina ,,Vrijwilliger aan 
zet”.

MUSEUM ONDERDEEL VAN SPEURTOCHT

KINDEREN MAKEN DRUKWERK
Sinds enkele jaren 

wordt door een aantal 

mensen in de school-

vakanties iets leuks 

georganiseerd. 

Dit gebeurt vanuit de 

brede school De Vleer, 

gelegen in de wijk 

Hooghuis, waarin ook 

ons museum staat. 

Oorspronkelijk waren 

deze activiteiten vooral 

gericht op kinderen 

vanuit migranten- en 

achterstandsgezinnen, 

omdat die in het alge-

meen niet  op vakantie  

konden gaan. 
rond de 60 kinderen die deelne-
men.
Begin februari werd het museum 
benaderd of we iets konden bete-
kenen tijdens een te organiseren 
speurtocht op 17 februari, geor-
ganiseerd door deze wijkvereni-
ging Hooghuis. Omdat het mu-
seum vanwege de u wel bekende 
reden dicht is werd gekozen om 
onze grafi sche werkplaats in te 
schakelen. Alles uiteraard coro-
naproof.
In totaal kwamen er zo’n 40 
kinderen in kleine groepjes op 
bezoek in onze werkplaats om op 
een oude handdegel een toepas-
selijke spreuk op een boekenleg-
ger te drukken. Daarnaast was er 
voor ieder kind ook nog een goody 
bag, met leuke spulletjes.
Al met al een leuke middag voor 
de kinderen en voor ons museum 
eindelijk weer eens een activiteit.   

Maar intussen is het wat beken-
der geworden in de wijk en zijn er  

De kinderen kregen van museumdrukker Cees Jochems uitleg over de pers.



HET GEBOUW VAN N.V. LETTERGIETERIJ 
AMSTERDAM VOORHEEN N. TETTERODE

LETTERGIETERIJ:
In 1903 betrok de al langer be-
staande N.V. Lettergieterij Am-
sterdam voorheen N. Tetterode, 
zoals de naam voluit luidde, een 
nieuw bedrijfspandpand van ar-
chitect J.W.F. Hartkamp aan de
Bilderdijkstraat. Het bedrijf pro-
duceerde hier tot 1981 onder 
meer loden drukletters, drukke-
rijmeubilair en inktrollen voor 
drukpersen. Ook werden er gra-
fi sche machines verhandeld en 
gereviseerd. 
In 1912 breidde Hartkamp zijn ge-
bouw aan de achterzijde aan de 
Da Costakade uit met een nieuwe 
vleugel. Het bedrijf bleef groeien 
en dezelfde architect mocht in 
1920-1921 in de Bilderdijkstraat 
een aangrenzende voormalige 
melkfabriek en enkele andere 
buurpanden aan het complex toe-
voegen en verbouwen. 
Nog net voor de Tweede Werel-
doorlog ontwierp architect J.F. 

van Erven Dorens ‘n uitbreiding
aan de Da Costakade, die na de
bevrijding in 1951 kon worden 
voltooid door B. Merkelbach,
C. Karsten en P. Elling. 

GESAMTKUNSTWERK:
De lettergieterij had van 1907 tot 
1942 de beroemde typograaf en 
boekbandontwerper S.H. de Roos 
in dienst als artistiek medewer-
ker. Deze heeft tijdens zijn loop-
baan in totaal 12 nieuwe letter-
typen ontworpen, waaronder de 
veelgeprezen (én gebruikte) Hol-
landsche Mediaeval. Op De Roos’ 
initiatief werd in 1913 een ty-
pografi sche bibliotheek voor het
personeel gesticht, bedoeld om
de rijke bedrijfscollectie van boe-
ken en andere geschriften op gra-
fi sch gebied te herbergen. 
Voor de inrichting van deze ruim-
te aan de zijde van de Da Costa-
kade werden 2 van de meest voor-
aanstaande ontwerpers van dat 

moment op het gebied van inte-
rieurkunst aangetrokken, K.P.C. 
de Bazel en Th. Nieuwenhuis. 
De Bazel verzorgde de in kost-
bare houtsoorten uitgevoerde 
wand- en zolderbetimmering, het 
meubilair (waaronder boeken-
kasten, kabinetten en vitrinekas-
ten), de marmeren schouw, het 
vloerkleed en de kroonluchters, 
terwijl Nieuwenhuis ontwerpen 
leverde voor de stoffering van de 
meubelen en de wandbespan-
ning. 
De uitvoering van het timmer-
werk lag bij de gerenommeerde 
fi rma J.B. Hillen. Dit fraaie Ge-
samtkunstwerk is in 1986 voor 
een groot deel herplaatst in een 
bijgebouw van de Oude Lutherse 
Kerk aan het Spui, die door de 
Universiteit van Amsterdam (UvA) 
wordt gebruikt als aula. De inhoud 
van de bibliotheek is al in 1971 
veilig ondergebracht in de Uni-
versiteitsbibliotheek van de UvA. 

In de loop der jaren zijn echter 
ook weer elementen van de oude 
inrichting teruggekeerd naar het 
voormalige lettergieterijcomplex
zoals een klok en enige meubel-
stukken.

WOONWERKPAND:
Met het vertrek van de lettergie-
terij in 1981 werden de gebou-
wen een prooi voor vastgoedspe-
culanten, wat in die tijd vrijwel 
altijd sloop betekende. De buurt 
kwam echter in opstand en de 
panden werden in bezit genomen 
door krakers. Gedurende de ja-
ren 80 groeide het complex uit 
tot een bolwerk van verzet én 
creativiteit. In de kelder kwam 
de niet-commerciële discotheek 
De Flux, later omgevormd tot de 
vermaarde, nog altijd bestaande 
,,Disco” De Trut, terwijl in een van 
de toiletruimtes de studio’s van 
legendarische alternatieve ra-
diozenders als Radio Rabotnik en 
Radio 100 werden gevestigd, te-
genwoordig samengevoegd onder 
de naam DFM.nu. 
Veel van de bewoners waren ac-
tief als kunstenaar in de meest 
uiteenlopende disciplines. Met de 
aanwijzing tot gemeentelijk mo-
nument in 1985 (en in 2004 zelfs 
tot rijksmonument) was het ge-
vaar van sloop van het complex 
voorgoed afgewend. Tetterode 
kwam in handen van de gemeen-
te, die het vervolgens in erfpacht 
gaf aan woningcorporatie Het 
Oosten. Met de bewoners werd 
een regeling getroffen die voor-
zag in een huurcontract op basis 
van ‘kostenneutrale verhuur cas-
co’, waarbij zij eigenaar werden 
van alle door henzelf ingebouwde 
zaken. In het Tetterodecomplex 
zijn nu onder meer woningen, 
bedrijfjes, een theater, winkels 
en ateliers te vinden, met in to-
taal ongeveer 150 huurders. De 
betrokkenheid bij de buurt is nog 
altijd groot. ‘Mede mogelijk ge-
maakt door de kraakbeweging’, 
zoals de slogan destijds luidde.

Monumentenzorg in Amsterdam heeft een hoop 
te danken aan de kraakbeweging van de jaren 80 
van de vorige eeuw. Zonder dit fenomeen zou een 
aantal zeer gezichtsbepalende gebouwen van de 
aardbodem zijn verdwenen. 
Het Wilhelminagasthuis, Pakhuis de Zwijger en de 
graansilo Korthals Altes zijn slechts enkele van 
de bekendste voorbeelden. Een van de grootste 
wapenfeiten van de kraakbeweging is in 1981 de 
redding van het Tetterode-complex geweest. 
De Rode Tetter groeide uit tot een symbool van 
buurtverzet tegen speculanten en slopers en van 
alternatieve cultuur en creativiteit Het op maat hakken van loden interlinies in Lettergieterij Amsterdam, 1919.

Lettergieterij “Amsterdam”, voorheen N. Tetterode aan de Bilderdijkstraat (1910). Op de foto rechts is de typografi sche 
bibliotheek te zien, ontworpen door K.P.C. de Bazel en Th . Nieuwenhuis. Interieur van de door De Bazel ontworpen zaal 
van de Typografi sche Bibliotheek aan de Da Costakade.



DRUKPERS RUILT VAN MUSEUM
Een MAN-cilinderdrukpers uit 1932 van ons museum heeft  een andere bestemming gekregen in 
Grootegast (Groningen) bij de Museumdrukkerij. Met dit museum hebben we een goede band met regel-
matige uitwisseling van materialen en/of ander grafi sche prullaria. De Museumdrukkerij is onderdeel 
van Museumplein Grootegast, waar ook het Leg(i)omuseum en Victory Oorlogsmuseum in opgenomen 
zijn. De cilinderpers moest weg om ruimte te creëren voor een andere drukpers, die we in bruikleen 
gekregen hebben. Een hele unieke pers, waar we nu nog niets over vertellen. In de volgende nieuwsbrief 
een uitgebreid artikel hierover. Afwachten dus.

Beste lezer,

Het is inmiddels al meer dan een 
jaar geleden dat het Covid virus 
toesloeg in de wereld en de hele 
economie verlamde. Tijdens de 
eerste lockdown konden we ons 
nog heel goed aanpassen aan de 
omstandigheden, maar naarmate 
het allemaal veel langer gaat duren 
hebben we daar toch wel een 
beetje moeite mee. Gelukkig is 
er nog een meerderheid, die zich 
aan de regels houdt en dat is maar 
goed ook.
Ook het museum kreeg er mee te 
maken. We liggen inmiddels stil 
vanaf 15 december en dat doet 
wat met onze vrijwilligers. Geen 
rondleidingen kunnen geven en 
bezoekers vertellen over het am-
bachtelijke grafi sche vak.
Toch liggen de werkzaamheden in 
het museum niet stil. Er is de af-
gelopen maanden veel werk verzet 
door ons ,,klusteam”. 
Zoals jullie in de kolommen 
hiernaast kunnen lezen is dat er 
een drukpers is verhuist en komt 
er binnenkort een nieuwe voor in 
de plaats. Om de pers naar buiten 
te krijgen moesten er drie persen 
worden verplaatst, een klus die 
je niet zo maar even doet. Op de 
plaats waar de nieuwe pers moet 
komen werd alles in gereedheid 
gebracht om die plaats te reno-
veren en dan doet een blikje verf 
wonderen.
Verder is het team druk bezig 
om de electra van het museum 
helemaal opnieuw na te lopen en 
te laten voldoen aan de nieuwste 
wettelijke eisen. Er zijn verschil-
lende verbeterpunten.
Binnenkort wordt dit afgerond 
en zijn we eigenlijk helemaal 
klaar om wanneer dit weer mag 
bezoekers te ontvangen. Jammer 
is nu dat al de schoolbezoeken 
tot aan de zomervakanties zijn 
geannuleerd.
We kunnen niet wachten.

Was getekend, 
Frans de Nijs

DRUKKUNST IN NEDERLAND 
UNESCO IMMATERIEEL ERFGOED?

In deze tijd is online 
vergaderen een must 
geworden. Waar eerst 
stad en land door 
gereden werd, volstaat 
het nu om plaats te 
nemen achter een 
laptop. Zo ook onze 
voorzitter Frans de Nijs 
en penningmeester 
André de Rijck. 

Aanleiding was een vergadering 
met de gezamelijke grafi sche 
musea in Nederland.
Een  projectgroep, bestaande uit 
afgevaardigden van het Steen-
drukmuseum, GRID-Groningen 
en Huis van het Boek hebben 
‘drukkunst in Nederland’ aange-
meld bij KIEN (Kenniscentrum 
Immaterieel Erfgoed).
Hierdoor is de stap gezet om 
“vanuit Nederland de internatio-
nale inzet om “de drukkunst vast 
te leggen als Unesco Immaterieel 
Erfgoed te ondersteunen”. 
Ook werd er subsidie aange-
vraagd bij het Mondriaanfonds om 

onderzoek te doen hoe een goede 
basis te leggen voor een breder 
grafi sch netwerk in Nederland. 
Dus ook beoefenaars en onder-
wijsinstellingen. Het  onderzoek 
werd gestart door Mirjam Blott, 
van www.deculturelezaak.nl.
Het is dus de opdracht om een
hechter netwerk en brede samen-
werkingsverbanden te creëren, 
teneinde de Unesco status te kun-
nen krijgen.
In een breder grafi sch Neder-

lands netwerk kun je bv. onder-
staande zaken verwezelijken:
- Uitwisseling nieuws, activitei-

ten, tips e.d., waardoor onder-
linge contacten.

- Wat te doen bij een opheffi ng 
van een museum

- Een Nederlands Grafi sch Mu-
seum, Nationaal museum 
vanuit de overheid

- Een gezamenlijk depotbehoud 
van de historische grafi sche 
technieken.



 EEN  VRIJWILLIGER  AAN  ZET . . . . .!
Deze rubriek EEN VRIJWILLIGER AAN ZET…! is een 
rubriek in de Druktemaker, waarin we met vrijwil-
ligers praten over wat hen zo al bezighoudt. 
Deze keer hebben we voor de tweede keer Cees 
Smolders ,,aan zet”. De eerste keer was in num-
mer 9 van september 2013. 
De aanleiding nu is het 25-jarig jubileum als 
vrijwilliger bij het Nederlands Drukkerij Museum 
en daarvoor krijgt hij van alle vrijwilligers de 
hartelijke felicitaties. Een feestje zit er helaas 
momenteel niet in, maar het bestuur zal deze 
mijlpaal niet vergeten en hoopt er later dit jaar 
aandacht aan te kunnen geven. 

handzetter en behaalde zijn di-
ploma jonggezel letterzetter op 
de Grafi sche School te Rotterdam. 
Na zijn diensttijd ging hij  werken 
bij Van Marken’s drukkerij in 
Delft. Het zou niet zijn laat-
ste werkgever zijn. Hij volgde
letterlijk het advies op van zijn
leraar van de Grafi sche school, 
dhr. van de Meeberg, om steeds
na zo’n 3 à 4 jaar te wisselen
van bedrijf. Op die manier deed
je veel ervaring op, want elk be-
drijf had zo weer zijn eigen spe-
cialisaties. In totaal heeft Cees bij 
13 bedrijven gewerkt. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat Cees 
veel over handzetten weet. Cees 
is natuurlijk niet altijd handzetter 
geweest, want ook hij moest hal-
verwege de ‘70er jaren omscha-
kelen naar het digitale tijdperk. 
Handzetters werden toen heel 
vaak omgeschoold tot vlakdruk-
monteurs en ze kwamen net als
Cees in de voorbereiding te wer-
ken.

VRIJWILLIGER WORDEN:
Wanneer en waarom werd Cees 
nou vrijwilliger bij ons museum.
Cees vertelt: ,,In 1996 bestond 
de Provincie Noord-Brabant 200 
jaar en in dat kader was er in het 
Drukkerijmuseum Etten-Leur de

tentoonstelling ingericht van ou-
de ansichtkaarten. Het Drukkerij-
museum maakte toen nog deel uit 
van het Grafi sch Historisch Cen-
trum onder leiding van oprichter 
Paul Valentin. Ik ben toen naar die 

tentoonstelling geweest en ik trof 
daar natuurlijk vrijwilligers aan, 
die ook in het vak zaten en ik ver-
telde daar dat ik handzetter was 
geweest. Ik mocht bij wijze van 
spreken gelijk blijven. Een week 
later was ik vrijwilliger”. Frappant
is overigens dat Cees als vrijwil-

Cees in zijn element tijdens een ,,familiedag-rondleiding”, om alles te vertellen 
over het oude handzettersvak.

liger met tussenpozen gewoon 
een baan had, totdat hij in 2003  in
de ww terecht kwam. Hij was toen 
59 en hij kon  geen meer werk 
vinden. Talloze sollicitatiebrieven 
mochten niet baten. Omdat hij 

toen meer dan 20 uur vrijwiligers-
werk deed hoefde hij niet meer te 
solliciteren. 
Zo vlogen dus 25 jaar als vrijwil-
liger erg snel voorbij. Cees heeft 
er nog steeds erg veel plezier in, 
jammer dat het al een jaar op een 
zeer laag pitje staat.

Ook voor de camera van 1-Vandaag deed Cees zijn verhaal.

Het is bijna 8 jaar geleden dat 
Cees in de Druktemaker stond 
voor zijn verhaal. Eerst een paar 
herinneringen. Cees Smolders, 
geboren op 15-07-1944, zoon van 
een Bredase vader en een moe-
der die uit Den Bosch kwam. Van-
daar zijn bourgondische inslag. 
,,Dat soort mensen hebben het 
>11e gebod< hoog in het vaandel: 
“Gij zult genieten”, aldus Cees. 
Samen met zijn zus groeide Cees 
op in Schiedam.
Na de basisschool en 4 jaar voort-
gezet onderwijs kon hij als 16-ja-
rige direct aan het werk en werd
bij drukkerij Roelants opgeleid 

Ook basisschoolleerlingen, gegroepeerd rond Cees, luisteren aandachtig.

Cees aan het werk tijdens een ambachtendag bij het Karrenmuseum in Essen.





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

DONATEUR OF SPONSOR!
U kunt zich opgeven via:

 info@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

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

SPONSOREN EN DONATEURS
Novum Drukkerij, Oudenbosch
De Snelle Drukkers B.V., Vlaardingen
Drukkerij Snep, Eindhoven
Drukkerij van den Dool, Sliedrecht
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
Oranjefonds, NL-Doetdag
ControlMedia, Etten-Leur
Amstel Graphics B.V. Amstelveen
Bal Media Print Management B.V., Schiedam
Letterwerkplaats Joost, Haarlem
AsStie’s Photography, Etten-Leur
Drukkerij Roggeband & Accuraat, Breda
Rabobank
F1 = Help, Roosendaal 

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


