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KOPPERMAANDAG ZONDER WORSTENBROODJES

WEL MET EEN KOPPERPRENT
Koppermaandag 2022 was zoals we al
zagen aankomen jammer genoeg een
herhaling van het jaar daarvoor. We
zaten weer in lockdown en we konden
wederom onze gemaakte Kopperprent
niet overhandigen aan de burgemeester.
Iets wat we elk jaar met gepaste trots
graag doen, al sinds 1976.
We gaan er vanuit dat we dit later in het
voorjaar nog wel kunnen doen.
Het idee en ontwerp van de Kopperprent 2022 is deze
keer van vrijwilliger Cees Jochems en heeft als thema:
Jan van den Brink, bevlogen kunstenaar.
De illustratie is gedrukt met een originele linosnede, gemaakt door Jan van den Brink. De Kopperprent is gedrukt
op een Korrex proefpers uit 1960 in de Grafische Werkplaats Etten-Leur.
Van den Brink kreeg in maart 1986 het verzoek een linosnede te maken voor de Lambertuskerk van Etten-Leur.
Hiervan zijn 100 exemplaren gedrukt, gesigneerd door
van den Brink en vervolgens verkocht. De opbrengst was
voor de restauratie van de Lambertuskerk.
De zusters Franciscanessen van Etten-Leur vonden deze
prent zo mooi dat ze ook een linoleumsnede van de hand
van Jan van den Brink wilden
hebben en gaven hem opdracht
tot het maken hiervan.
De voorstelling is de heilige Franciscus, die met gulle hand geeft
(de gelofte van armoede) met
op de achtergrond klooster het
Withof, waar de zusters gehuisvest zijn.
Deze linosnede is in oktober 1986
bij de plaatselijke drukkerij Koevoets gedrukt in een oplage van
Lees verder op pagina 2
Cees Jochems ontwerper van de Kopperprent 2022 bij de Korrex drukpers
waarop de prent werd gedrukt.
Foto: Monique Jansen,
Etten-Leurse Bode

Gerlof Marks
nieuwe
penningmeester
,,Hallo, mijn naam is Gerlof Marks.
Geboren in Roosendaal, 62 jaar
oud, woonachtig in Etten Leur.
Of ik iets over mezelf wilde vertellen
voor o.m. donateurs en vrijwilligers
en de lezers van deze Druktemaker.
Ik ben getrouwd met Lies, heb 3
volwassen kinderen: Florin, Anne en
Emma, die niet meer thuis wonen.
Op 30-jarige leeftijd heb ik Nederland verlaten en sinds eind mei zijn
wij weer terug in Brabant komen
wonen.
Met vroeg pensioen op zoek gegaan
naar een zinvolle invulling van mijn
tijd ten dienste van de lokale samenleving heb ik gekeken waar ik iets
zou kunnen bijdragen. Zodoende
ben ik bij het drukkerijmuseum
gekomen, die hadden een openstaande vrijwilligersvacature voor
een penningmeester.
Zelf lange tijd filiaalleider geweest
in een technisch beroep, was ik van
mening dat ik hier mijn steentje zou
kunnen bijdragen en dus ben ik bij
deze club gekomen.
Fijne atmosfeer, plezierige mensen,
duidelijke taak, het past me
allemaal prima, dus hoop ik naar
tevredenheid te kunnen bijdragen
aan het wel en wee van dit mooie
museum”.

vervolg van pagina 1

150 ex. De zusters Franciscanessen gebruikten dit kunstwerk als
relatiegeschenk.
BIOGRAFIE JAN VAN DEN BRINK:
Jan van den Brink werd in 1919
in Oosterhout geboren in een kinderrijk kunstminnend gezin. Twee
broers publiceerden romans, zijn
broer Rien was een verdienstelijk glazenier en kunstschilder en
zijn oudste zus An werd een goede amateurschilder, waarvan hij
eens zei: “M’n oudste zus had lessen bij een kunstschilder en ik
was al gelukkig als ik haar penselen mocht uitwassen.”
Na zijn opleiding aan de ambachtsschool, werk en dienstplicht brak de Tweede Wereldoorlog uit. Jan vocht in de eerste
oorlogsdagen aan de Hollandse
Waterlinie in Delft. Na zijn militaire dienst ging hij bij de Hero in
Breda werken en behaalde in de
avonduren zijn L.O. akte tekenen.
In 1948 behaalde hij zijn M.O. akte
tekenen aan de Academie voor
Beeldende Kunsten Sint Joost in
Breda en werd tekenleraar aan de
LTS in Breda.
Vanaf 1954 tot 1984 was hij achtereenvolgens tekendocent aan
de MMS en KSE in Etten-Leur.

Wijlen Jan van den Brink met een linosnede voor de restauratie van de Lambertuskerk. Foto: BNDeStem - Ben Steffen.
In deze plaats nam Jan van den
Brink plaats in ‘t bestuur van de
Kunstkring, was hij medeoprichter en voorzitter van de bibliotheek. Hij was ook ruim 20 jaar
voorzitter van Cultureel centrum
De Nobelaer. Op 2 januari 1993

overleed hij in Etten-Leur na een
bijzonder productief leven.
Tijdens zijn 50 jaar kunstenaarschap had van den Brink meer
dan 700 werken geproduceerd
met een veelheid aan technieken: tekeningen met pen, potlood, viltstift, houtskool en pastel,
maar ook aquarellen en olieverf.
Het werk van Jan van den Brink
bevat tekeningen, aquarellen,
gouaches en olieverven met vrij
werk. Hij maakte ook veel illustraties in tijdschriften, waarin
zijn echtgenote publiceerde. Maar
ook ontwerpen voor monumen-

tale werken maakte hij. Het zijn
vaak reliëfs, muurschilderingen,
beeldhouwwerken en raampartijen. Bekend is onder andere het
glas appliqué in de Schonckzaal
van het gemeentehuis in EttenLeur.
TENTOONSTELLING:
In het voorjaar is er een overzichtstentoonstelling in het Nederlands Drukkerij Museum met een
veelvoud van kunstwerken van
Jan van den Brink, georganiseerd
door een werkgroep van Heemkundekring Jan Uten Houte.

Een oude linosnede van Jan van den Brink met als titel: Kermis.

KOPPERPRENT 2022

Vrijwilliger Cees Mathijssen bezig om afdrukken te maken van de prent.

Koppermaandag, 10 januari 2022, is traditiegetrouw ieder jaar
op de 1e maandag na Driekoningen (6 januari). Op die dag
hielden de drukkersgilden traditioneel hun jaarlijkse feestdag.
De gezellen van de drukkers drukten een speciale prent, de
Kopperprent, die zij op Koppermaandag aan de meesterdrukkers en de eigenaar van de drukkerij overhandigden. In de
19e eeuw werden Kopperprenten aan relaties gestuurd als
geschenk. In de loop van de 20e eeuw ging het ritueel vrijwel
verloren, doordat men in plaats van Kopperprenten, Kerst- en
Nieuwjaarskaarten ging versturen.
Sinds de oprichting van het Nederlands Drukkerij Museum
(1976) is deze eeuwenoude traditie in Etten-Leur een nieuw
leven ingeblazen met o.a. ieder jaar de overhandiging van een
ingelijst exemplaar aan de Burgemeester van Etten-Leur.

PROJECT IMMATERIEEL GRAFISCH ERFGOED
OP WEG NAAR UNESCO-STATUS

DRUKKUNST BIJGESCHREVEN
De eerste stap is bereikt. Op 18 november 2021 is DE DRUKKUNST
bijgeschreven in de inventarislijst van het
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. (KIEN).
DE DRUKKUNST:
De initiatiefnemers van deze
voordracht zijn een drietal musea; het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard, GRID
Grafisch Museum Groningen en
het Huis van het Boek in Den
Haag. Onder de voordracht vallen
de klassieke druktechnieken zoals de hoogdruk, diepdruk, vlakdruk en doordruk.
Voor de borging van het ambacht
hebben de aanvragers een groot
netwerk opgebouwd, bestaande
uit onder andere grafische werkplaatsen, typografen, opleidingen (zoals kunstacademies) en
grafisch kunstenaars. Een van de
borgingsacties die men voor ogen
heeft is de organisatie van een
jaarlijkse ‘Dag van de Drukkunst’.
BESCHRIJVING:
Met drukkunst worden zowel de
werkwijzen als de producten (grafiek) aangeduid. Het drukwerkambacht wordt beoefend in ateliers, verbonden aan drukwerk
musea en graf. werkplaatsen.
In hoofdzaak onderscheiden we
vier druktechnieken:
• Hoogdruk: bij hoogdruk (ook
wel boekdruk genoemd) zijn
op de drukvorm de te drukken delen verhoogd aangebracht. Voorbeelden zijn:
boekdruk, houtgravure of
houtsnede of linoleumsnede.
• Vlakdruk: de drukvorm is
vlak maar het procedé berust op de afstotende werking van water en vet (inkt).
Voorbeelden zijn: steendruk/lithografie, metaal- of
glasplaat, offsetdruk.
• Diepdruk: het proces van het
maken van een ets start met
een metalen plaat, bv koper,
zink, waarop een afdekkende
laklaag wordt aangebracht.
Voorbeeld: etsen.
• Doordruk: De doordruk is
een grafische werkwijze,
waarbij de afdruk wordt
verkregen met behulp van
een drukvorm waarin de
beeldvorm is uitgespaard.
De drukinkt wordt dóór
de drukvorm heen op het
drukvlak gebracht waarna
dit het in de drukvorm uitgespaarde beeld in drukinkt
zal opnemen.
Voorbeeld: zeefdruk.

Steendrukafdruk. (Vlakdruk) Steendrukmuseum Valkenswaard.
BEOEFENAARS EN
BETROKKENEN:
De drukkers die de klassieke
druktechnieken beheersen. Deze
zijn m.n. te vinden in de talloze
werkplaatsen en ateliers die verspreid over het land zijn te vinden.
Deze drukkers bezitten de knowhow om de (veelal) historische
drukpersen te bedienen, te onderhouden en te repareren en
zijn onontbeerlijk om deze kennis
door te geven aan toekomstige
generaties.
Verder typografen, (grafische)
kunstenaars, lithografen, docenten, studenten en afgestudeerden
van (kunst)academies en kunsthogescholen, bibliothecarissen
en collectiespecialisten van grafische verzamelingen in bibliotheken en archieven, curatoren/
conservatoren aangesteld bij
musea met grafische collecties.
En natuurlijk de bezoekers van
musea, bibliotheken en archieven
gericht op de klassieke drukkunst
door het bezoek aan tentoonstellingen, het bijwonen van drukdemonstraties en lezingen, of het
deelnemen aan workshops en het

aankopen van grafisch werk.
GESCHIEDENIS EN
ONTWIKKELING:
De oudste vorm van drukkunst
is de houtsnede, ontwikkeld in
China in de 8e eeuw. Het procedé
kan het best worden vergeleken

Houtsnede. Hoog- of boekdruk.
Nederlands Drukkerij Museum.
met een stempel. Gedrukt werd
op katoen, zijde, perkament en,
na de uitvinding ervan, op papier
(gemaakt van lompen). In Europa

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland coördineert
sinds 2012 de implementatie van het 2003 UNESCO Verdrag in
Nederland.
De primaire taken zijn onderverdeeld in:
Erfgoedzorg en Kennisontwikkeling
Het Kenniscentrum helpt beoefenaars van immaterieel erfgoed
met het borgen (ontwikkelen, promoten, doorgeven) van hun immaterieel erfgoed, onder andere door de Inventaris Immaterieel
Erfgoed Nederland. Deze taken vallen onder ‘Erfgoedzorg’.
Daarnaast werkt het Kenniscentrum aan kennisontwikkeling ten
behoeve van de praktijk van borging van immaterieel erfgoed in
Nederland. Deze taken vallen onder ‘Kennisontwikkeling’.
Het Kenniscentrum adviseert overheden over immaterieel erfgoed en stimuleert het debat daarover. Daarnaast versterkt het
Kenniscentrum de sector. Het Kenniscentrum voert een actief
mediabeleid ten behoeve van de bewustwording van het belang en
de waarde van immaterieel erfgoed.

werden eeuwenlang teksten en
tekeningen (’miniaturen’) met de
hand gekopieerd op perkament
(‘monnikenwerk’). De religieuze
prent ‘Brusselse Madonna’ wordt
beschouwd als de eerste Europese houtsnede. Deze werd door
een onbekende meester gemaakt
in 1418.
Gutenbergs uitvinding van het
drukken met losse loden letters
veroorzaakte een revolutie in de
verspreiding van het gedrukte
woord. Vanaf 1450 verschijnt in
Europa in toenemende mate op
papier afgedrukt beeld- en tekstmateriaal. Nederland speelde
met name in de zeventiende eeuw
een centrale rol in de productie
en distributie van boeken in Europa. Senefelders uitvinding van de
steendruk rond 1800 veroorzaakte een soortgelijke revolutie in
de vermenigvuldiging van beeldmateriaal - eerst nog in zwart/
wit, maar vanaf 1840 in kleur.
Als gevolg van de hoogwaardige,
maar relatief goedkope vervaardiging, kwam de prent aan de
muur binnen het bereik van velen.
Tot begin van de negentiende
eeuw worden voor alle technieken handpersen gebruikt. Pas
daarna ontstaan door stoom en
daarna door elektriciteit aangedreven snelpersen. Parallel aan
de technische ontwikkelingen
ontstaan nieuwe beroepen (drukkers, typografen, lettergieters,
lithografen). Uiteindelijk vindt vanaf het midden van de 20e eeuw de
industriële productie van drukwerk ingang (offset) en tenslotte
het computergestuurde ontwerp
en de ‘desktop publishing’.
BORGINGSACTIES 2022-2025:
Meer bekendheid genereren voor de
drukkunst door het opzetten van een
Nederlandse versie van de Dag van de
Drukkunst, in navolging van Duitsland, met als onderdelen: onder een
gezamenlijke paraplu etaleren deelnemers zich om te beginnen met bestaande activiteiten; het stimuleren van de
vorming en groei van een nationaal,
maar op den duur ook een internationaal Drukkunst-netwerk; het gezamenlijk ontwikkelen van lesaanbod
voor basis- en voortgezet onderwijs;
Onderzoeken welke stappen gezet
moeten worden om de her en der opgeslagen collecties drukkunst laagdrempelig toegankelijk te maken bijvoorbeeld door het slim gebruik van
digitalisering.
Financiering verwerven voor organiseren van gezamenlijke, professioneel
ondersteunde activiteit zoals Dag van
de Drukkunst. Hierdoor nieuwe en
jonge liefhebbers van de drukkunst
genereren.
Technische innovatie op ‘t gebied van
milieuvriendelijke of natuurlijke inkten en andere hulpstoffen stimuleren.
Het publiek laten inzien (door voorlichting o.a. op open dagen, etc.) dat
een ambachtelijk gemaakt product
meerwaarde bezit en een ondanks
hogere prijs een goede ‘deal’ vormt.

COMPLIMENTJES VOOR RONDLEIDERS
Op de vrijdagen 12 en
19 november hadden
we 2 groepen 8 van de
Islamitische Basis
School Aboe el-Chayr
uit Tilburg op bezoek
in ons museum.
Dit was in het kader
van het project
Museumschatjes van
Erfgoed Brabant.

Beste lezer,
Het is alweer een tijdje geleden
dat u een Druktemaker in de
mail kreeg. Door allerlei
omstandigheden hebben we
vorig jaar maar vier uitgavens
gemaakt.
Met dit nummer beginnen
we aan het 11e jaar van deze
Nieuwsbrief en we maken het
met veel enthousiasme voor onze
lezers, wat over het algemeen
donateurs, geïnteresseerden en
vrijwilligers zijn. Elke uitgave
wordt naar zo’n 750 mailadressen
verzonden en dat is best veel.
Wat zou het leuk zijn als onze
lezers zich zouden aanmelden
als vriend(in), sponsor of
donateur van ons mooie
museum.
Dat aanmelden kan via onze
website <klik hier> of ga naar:
www.nederlandsdrukkerijmuseum.
eu/Contact/Donateur worden

Het was voor het eerst
dat er een school uit
Tilburg kwam.
We hebben meestal
scholen op bezoek,
die uit de eigen regio
komen.
De leerlingen van
groep 8 waren zeer
geïnteresseerd in de
oude grafische
technieken, die de
rondleiders lieten
zien met daarbij de
verhalen over hun
eigen ervaringen.
Ze konden zich bijna
niet voorstellen dat er
vroeger op deze
manier drukwerk
werd gemaakt.
De leerlingen
mochten dus zelf ook
afdrukken maken, dat
vonden ze bijzonder.
Als dank kregen
de rondleiders een
cadeautje.

Het zou onze financiën zeer ten
goede komen.
Dan kom ik natuurlijk uit bij
het gegeven dat het jaar 2021
een niet zo best jaar was voor
ons museum. We hebben helaas
zeer weinig bezoekers kunnen
noteren en we weten allemaal
waar het aan gelegen heeft.
De fantastische tentoonstelling
van Jan Kruis kreeg daardoor
veel te weinig aandacht en dat
was natuurlijk jammer.
Voor de komende maanden hebben we onze tentoonstellingsruimte ingericht vanuit ons
archief. We hebben alle Kopperprenten vanaf 1976 opgehangen
en hebben daarmee een heel
mooi overzicht van hetgeen er in
de afgelopen 46 jaar is
ontworpen en gedrukt. Daar zijn
echte juweeltjes bij. Het is dan
ook zeer de moeite waard om
deze te komen bezichtigen.
Zoals u elders kunt lezen in dit
nummer wordt rond eind april
een nieuwe tentoonstelling
geopend over het werk van Jan
van den Brink.
Dit wordt georganiseerd door
een werkgroep van de Heemkundekring Jan Uten Houte.
We gaan er alles aan doen om
onze bezoekersaantallen dit jaar
op te krikken. Ik hoop dat u ons
daarmee wilt helpen.
Was getekend,
Frans de Nijs

DRUKKEN MET HOUTEN LETTERS
Het Nederlands Drukkerij Museum is in het bezit
van een ruim aantal houten drukletters, zowel
met de hand gesneden of machinaal vervaardigd.
Naast deze oude drukletters heeft het museum
ook een houtblok uit de 17e eeuw, een pareltje.
Drukken met hout kent een lange
geschiedenis. Nog vóór de uitvinding van het drukken met losse
loden letters door Gutenberg
(rond 1450) wordt in Europa al zeker een halve eeuw gedrukt met
houtblokken, in Azië zelfs al ruim
een half millennium. Zo is hout er
een gangbaar materiaal voor het
drukken van bijvoorbeeld blokboeken, prenten en speelkaarten. Maar de losse letters in hout
komen pas in de 19e eeuw in gebruik. Dat heeft te maken
met de pre-industriële
technieken voor hout- en
metaalbewerking: er was
aanvankelijk
helemaal
geen methode om grote
hoeveelheden identieke
letters te produceren in
hout. Met metalen, zoals
lood, kan dit wel door het
te smelten en te gieten.
Voor heel grote letters is
de techniek van het lettergieten echter ongeschikt. Het metaal koelt
na het gieten immers
niet gelijkmatig af, met
als gevolg een hol en
vaak broos oppervlak dat
moeilijk af te drukken is.
Letters uit harde houtsoorten bieden een alternatief voor die grotere
letterformaten. Met een beitel
worden de stukjes hout rondom
een letterbeeld handmatig uit
het houtblok weggesneden - een
erg arbeidsintensief proces. Verbetering komt met de intrede van
de freesmachine van Darius Wells
(New York, 1827) in combinatie
met de pantograaf van William
Leavenworth (New York, 1834).
Beide uitvindingen maken de productie van houten letters
op grote schaal mogelijk.
Eenzelfde ontwerp kan
nu in alle mogelijke formaten uitgefreesd worden. Enkel de hoekjes en
kantjes moeten manueel
worden bijgeschaafd.

tons fabriek van houten letters en
drukkerijmateriaal het Hamilton
Wood Type and Printing Museum.
Ook de groeiende vraag naar
drukwerk is natuurlijk cruciaal
voor de doorbraak van de houten
letters. De industrialisering en
commercialisering van de samenleving bevorderen vanaf het begin
van de 19e eeuw de interesse in
grote lettertypes voor advertenties en affiches, speciaal ontworpen om de aandacht te trekken.

Pagina uit een letterproefboek met houten letters en ornamenten van de Brusselse firma Établissements Plantin, ca 1920.
toegepast, zeker voor affiches
met een beperkte hoeveelheid
tekst. Doorgaans wordt een combinatie gebruikt van houten en
loden letters, gedrukt in één of
twee kleuren. Deze ‘hoogdruk’
krijgt vanaf midden 19e eeuw
concurrentie van de steendruk of
lithografie.
Bij affiches in hoogdruk wordt
variatie vooral verkregen door
het combineren van verschillende
lettertypes en het gebruik van ornamenten.
Steendruk levert plots schitterende, veelkleurige resultaten-maar
blijkt uiteindelijk erg duur omdat

voor elke te drukken kleur een
nieuwe steen nodig is.
In de jaren 1970 houdt de industriële productie van houten letters
op. Tot vandaag blijft de vraag
naar drukletters in grote formaten evenwel bestaan, vooral voor
artistieke toepassingen. De productie van nieuwe letters gebeurt
tegenwoordig met moderne technieken zoals computergestuurde
freesmachine of 3D print.
Bron: Thomas Gravemaker, “De
houten Questa”, verslag van Typosium XII van Initiaal, in: De
Gulden Passer, 2017, nr. 2.

Letterproeven en verkoopscatalogi waaruit drukkers hun letters
kozen, tonen een grote variatie
aan stijlen. In Brussel zijn begin
20e eeuw verschillende lettergieterijen actief met houten letters in
het aanbod, zoals Établissements
Plantin, Carabin-Schildknecht en
Vanderborght & Dumont.
Het zetten van letters met hand
wordt tot laat in de 20e eeuw

Enkele decennia later
komt James Edward Hamilton (Wisconsin, 1880)
bovendien met een nog
snellere en goedkopere
methode op de proppen:
de fineermethode.
In dunne lagen hout worden letters uitgesneden
die daarna op houten Houten fantasieletter van het lettertype Mansard
blokken gelijmd worden. Ornamented, een ontwerp van de Amerikaan
Vandaag huist in Hamil- William H. Page uit 1879.

Notarisaffiche die de openbare verkoop van meubels aankondigt te Ronse 1944.

SPONSOREN / DONATEURS 2021
Amstel Graphics B.V. Amstelveen
AsStie’s Photography, Etten-Leur
BAKXXX Graphic Design, Bergen op Zoom
Bal Media Print Management B.V., Schiedam
ControlMedia, Etten-Leur
De Snelle Drukkers B.V., Vlaardingen
Drukkerij Juten,Bergen op Zoom
Drukkerij Roggeband & Accuraat, Breda
Drukkerij Snep, Eindhoven
Drukkerij Vorsselmans, Zundert
Geskus Grafimedia, Fijnaart
Grafische Handelsondern. Ronald Mekes B.V., Roosendaal
Koninklijke Drukkerij Em de Jong B.V., Baarle-Nassau
Letterwerkplaats Joost, Haarlem
Magneet Communicatiecentrum, Schiedam
Mastboom-Brosens Stichting, Ulvenhout
Oranjefonds, NL-Doetdag
Luijten Adviesgroep, Etten_leur
PvW Offsetservice, Oss
Rabobank Clubsupport 2021
Stichting Erfgoed Brabant, ‘s-Hertogenbosch
Trainingsbureau voor Zorginstellingen De Keerzijde,Terheijden
F1 = Help, Roosendaal
Mevr. M.F.Th. Meijn, Amsterdam
Dhr. A.A.J. Buisman, Amsterdam
Dhr. J.H. Vis, Barendrecht
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
Mevr. L. in ‘t Groen-Evers, Breda
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. E. Buurstede-Jochems, Etten-Leur
Dhr. A. de Bruin, Hoogblokland
Mevr. J. van Engelen-Renders, Waalwijk
Dhr. L. van Beek, Breda
Dhr. J.J.W. Schuijt, Etten-Leur
Dhr. L. Nederlof, Klundert
Mevr. N. Froeling-Andries, Oosterhout
Dhr. D. Buurstede, Breda

Het Nederlands Drukkerij Museum
bedankt alle donateurs
voor hun bijdrage in 2021.
Wij hopen dat we dit jaar weer
een beroep op u kunnen doen.

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 Grafische Werkplaats. 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@grafischewerkplaatsetten-leur.eu

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

