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KOPPERPRENT IN HET TEKEN VAN
BEVLOGEN KUNSTENAAR JAN VAN DEN BRINK

Ontwerper Cees Jochems overhandigt de prent aan burgemeester De Vries.

Annette Gepkens overhandigt het boek aan burgemeester De Vries.

ETTEN-LEUR - In het Nederlands Drukkerij Museum in Etten-Leur
is donderdag 28 april aan twee zaken aandacht geschonken,
waarbij Jan van den Brink in het middelpunt stond.
Ten eerste werd de 46e Kopperprent 2022 overhandigd aan
burgemeester Miranda de Vries. Dat gebeurt traditioneel op de
eerste maandag na Driekoningen, maar door Corona was dat
uitgesteld.
Ten tweede werd een speciale tentoonstelling geopend in het
Nederlands Drukkerij Museum over het vele werk dat kunstenaar
Jan van den Brink maakte gedurende zijn leven.

1. we hebben de opening van een
tentoonstelling, waar ik niets over
ga zeggen, want dat doet mijn
collegavoorzitter, Piet Paantjes.

Voorzitter van het Nederlands
Drukkerij Museum, Frans de Nijs,
opende de middag en heette de
vele aanwezigen van harte welkom. Speciaal welkom was er
voor de aanwezigheid van burgemeester mevrouw De Vries, die
onze 46e Kopperprent in ontvangst ging nemen.
Welkom was er voor de medewerkers en genodigden van de

Heemkundekring Jan uten Houte
en welkom aan onze genodigden
en vrijwilligers.
Tot slot een welkom voor de aanwezige pers, die altijd zorgt dat
het museum de nodige publiciteit
krijgt.
,,Het is vanmiddag een speciale
bijeenkomst, die bestaat uit twee
delen:

2. We gaan dadelijk alsnog de
Kopperprent overhandigen aan de
burgemeester. Een overhandiging
van de Kopperprent op donderdag 28 april 2022, die eigenlijk
had moeten plaatsvinden op
maandag 10 januari en we weten
allemaal waardoor dit niet kon.
DIVERSE MEDIA:
We hadden, net als vorig jaar, er
wel één gemaakt en die was ruim
voor die datum af. We konden
hem toen wel presenteren via de
diverse media, zoals BNDeStem,
de Bode en onze eigen Nieuwsbrief ,,De Druktemaker”, dus mevrouw De Vries ik weet bijna zeker

dat u hem toen al heeft gezien op
foto’s”, aldus de voorzitter.
BEZOEK OPGESCHORT:
,,Er stonden begin dit jaar al vele
basisscholen in de agenda, maar
moesten helaas wachten tot
woensdag 26 januari om van start
te gaan met onze activiteiten.
Gelukkig voor ons hadden deze
scholen de bezoeken allemaal
opgeschort naar een latere datum. Ook hadden we een aantal
workshops in de planning staan
en ook deze konden worden verschoven.
DE KOPPERPRENT:
Het ontwerp van de prent, een
linosnede, is van kunstenaar Jan
van den Brink en het idee om van
Lees verder op pagina 2

OPENINGSTOESPRAAK VOORZITTER HEEMKUNDEKRING
JAN UTEN HOUTE, PIET PAANTJES
,,Aansluitend aan de uitreiking van de bijzondere
Koppermaandagprent wil ik u allen welkom heten
voor een bijeenkomst waarin we teruggaan naar
de geboortedag van Jan van den Brink.
Bijzonder welkom aan burgemeester Miranda
de Vries, de besturen en vrijwilligers van de
30-jarige Stichting Jan van den Brink, van het
Nederlands Drukkerij Museum en natuurlijk van
onze bijna 75-jarige Heemkundekring Jan uten
Houte.
Een bijzonder extra welkom aan alle bruikleengevers van de kunstwerken van Jan van den
Brink. En dan tot slot alle mensen die zich hebben
ingezet voor deze tentoonstelling”.
,,Het is inmiddels meer dan honderd jaar geleden dat Jan van
den Brink in Oosterhout werd
geboren. Op zijn honderdste geboortedag 12 december 2019 had-

den we in de Nobelaer een herdenkingsbijeenkomst die als
startbijeenkomst van ‘100 jaar Jan
van den Brink’ was georganiseerd.
Het idee was om
in 2020 een tentoonstelling te organiseren in De
Nieuwe
Nobelaer.
Echter de coronapandemie
gooide
roet in het eten en
door de verhuizing
van De Nobelaer
naar het nieuwe gebouw moesten we op
zoek naar een andere locatie.
Gelukkig was het
Drukkerijmuseum
zo attent hiervoor
gelegenheid te bieden als aansluiting
op de Koppermaandagprent 2022 en

Voorzitter Piet Paantjes tijdens zijn openingstoespraak.
staan we nu allen hier voor de
opening van de tentoonstelling.
TEKENOPLEIDINGEN:
Jan van den Brink volgde na de
ambachtsschool diverse tekenopleidingen. In 1948 behaalt hij
de MO-akte tekeningen en wordt
hij tekenleraar aan de LTS in Breda. Daarvoor was hij al getrouwd
met Riet Schellekens die hij na
zijn diensttijd tijdens de oorlog
leerde kennen bij de HERO in
Breda. In1945 trouwt hij met Riet.
In 1954 wordt Jan tekenleraar aan
de MMS in Etten-Leur, later de
huidige KSE en doet dat 30 jaar.
Jan en Riet verhuizen in 1958 naar
Etten-Leur en wordt hij lid van het
bestuur van de Kunstkring en is
hij medeoprichter en voorzitter
van de Bibliotheek die toen nog
in het Paulushofje was gevestigd.

OPENINGSTOESPRAAK VOORZITTER
NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM (VERVOLG)
vervolg van pagina 1

deze Linosnede een Kopperprent
te maken komt onze secretaris
Cees Jochems. Hij zal er dadelijk wat dieper op ingaan net
als de voorzitter van de Heemkundekring Jan uten Houte, Piet
Paantjes.
Tot slot: wil ik onze eigen vrijwilligers enorm bedanken voor de
werkzaamheden die het afgelopen jaar weer zijn verricht. Er zijn
altijd veel werkzaamheden om dit
museum in goede staat te houden. Voor de komende periode
kan ik alleen nog zeggen dat de
agenda voor bezoek aan ons museum goed gevuld is en dat betekent dat onze rondleiders er flink
tegen aan kunnen”.

Jan werd in 1972 voorzitter van
Cultureel Centrum De Nobelaer
en hij was 20 jaar voorzitter van
het bestuur van De Nobelaer.
Jan van de Brink kreeg vanwege
zijn vele bestuurlijke werk de
koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau
en de Erepenning van de gemeente Etten-Leur bij zijn afscheid als
voorzitter van De Nobelaer.
ZEER VEEL GEPRODUCEERD:
Jan van de Brink was een ‘bevlogen kunstenaar’. Tijdens zijn vijftig jaar kunstenaarschap heeft hij
zeer veel geproduceerd.
Technieken die hij in zijn vrije
werk gebruikt heeft zijn tekeningen met pen, potlood, viltstift,
houtskool en pastel; daarnaast
aquarellen en olieverf.
Na zijn dood laat Jan ruim 700
kunstwerken achter. Hetgeen
maar een deel is van zijn totale
productie. Want Jan heeft ook
heel veel monumentaal werk gemaakt. Zoals wandschilderingen,
Mozaïken (zwembad De Banakker), Bouwplastic en Grafitto.
KINDERBOEKEN:
Daarbij maakte hij de tekeningen
in de kinderboeken ‘Balkie’ die
zijn vrouw Riet schreef. Inderdaad een bevlogen kunstenaar.
U vindt hierover nog veel meer
informatie in de tweede druk van
het boekwerk ‘Jan van den Brink
een Bevlogen Kunstenaar’ dat wij
dankzij een donatie van de Mastboom Brosens Stichting opnieuw
konden uitbrengen.
Wij als Heemkundekring zijn samen met de Stichting Jan van den
Brink en met het Drukkerijmuseum trots dat we met zijn allen

Voorzitter Frans de Nijs tijdens z’n openingstoespraak.
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toch een tentoonstelling hebben
kunnen inrichten die terug gaat in
‘Honderd jaar Jan van den Brink’.
Een mens die in bijna veertig jaar
heel veel heeft betekend voor
onze gemeenschap.
MEDEWERKERS BEDANKT:
Bijzonder dank aan de Werkgroep
JvdB, met name Annette Gepkens, Julia Bakker, Hans Bartels
en Bernhard Koevoets die alle
kunstwerken hebben verzameld
en tentoongesteld. Alsmede aan
de vrijwilligers van het Drukkerijmuseum in het bijzonder Ton
Sips die hebben meegeholpen
aan het inrichten van de tentoonstelling. Daarbij niet te vergeten
Ronald Bakker, Sjaak Janssen en
Leo Dekkers die de audiopresentaties hebben verzorgd.

De tentoonstelling is tot
en met 30 september te
bezoeken tijdens de
openingstijden van het
museum.
Groepen kunnen een
afspraak maken voor
groepsbezoek van de
tentoonstelling.

Het boek van
Jan van den Brink
,,Een bevlogen
Kunstenaar” is te
koop in het
Nederlands
Drukkerij Museum

Allemaal hartstikke bedankt.
Aan onze burgemeester de vraag
om de tentoonstelling te openen
middels het aannemen van het
boekwerk uit handen van Annette
Gepkens, nicht van JvdB”.

HET VERHAAL VAN DE KOPPERPRENT (VERVOLG)
In 1986 werkte ik bij drukkerij Koevoets, hier in
Etten-Leur. Daar kwam de opdracht binnen voor
het drukken van een linosnede van Jan van den
Brink in een oplage van 100 exemplaren.
De lino werd gedrukt in boekdruk en in tegenstelling tot gebruikelijk is werd de lino op één of
andere manier bewaard. Gebruikelijk is namelijk
dat na het drukken de lino vernietigd wordt om de
afdrukken exclusief te houden.
Via een omweg kwam hij in 2021 bij ons museum
terecht en we hadden vervolgens een mooi thema
voor de Kopperprent 2022.
Informatie werd ingewonnen bij
de congregatie Franciscanessen van Etten (in de persoon van
zuster Monique), die de opdracht
aan van den Brink gegeven had
voor het maken van deze prent
met op de achtergrond klooster
het Withof (dachten wij). En natuurlijk moest er goedkeuring gevraagd worden voor het gebruik.
Zuster Monique antwoordde mij:
,,Beste Cees,
Hierbij geef ik je graag toestemming om de tekening van Jan
van den Brink voor zijn werk van
Franciscus, die druiven eet met
een zieke medebroeder, te gebruiken. Ja, Jan heeft die linosne-

de voor ons gemaakt. Je ziet op
de achtergrond het Mariahof, (dus
niet ’t Withof) destijds gebouwd
als klooster voor onze zieke zusters. Dit kunstwerk is gemaakt
om een bijzonder cadeau te kunnen geven bij bepaalde gelegenheden.
Wat betreft de lino van Franciscus: die is niet op verzoek van
de Congregatie gemaakt, maar
op verzoek van het Bestuur van
de Stichting Kloosterbejaardenoord San Francesco in 1986,
bij de viering van het 10-jarig bestaan van deze Stichting. In dat
bestuur zaten, naast zusters, ook
verschillende leken. Onze oudste
en zieke zusters woonden in Mariahof, vandaar dat Mariahof op

Cees Jochems vertelt het verhaal van de Kopperprent 2022.
de achtergrond staat.
Jan van den Brink is voor dit werk
uitgegaan van een verhaal van
Franciscus dat je kunt vinden in
de Fioretti. Franciscus bood een
zieke broeder aan om wat druiven
te eten. Dat was heel bijzonder
voor zijn broeders, die zeer bescheiden waren in hun eten en
drinken. Opdat de betreffende
broeder zich niet beschaamd zou
voelen eet Franciscus met hem
mee. De Fioretti van Sint-Francis-

cus van Assisi is een bundel verhaaltjes over Franciscus en zijn
eerste gezellen. Het werk dateert
van het einde van de 14e eeuw en
bestaat uit 53 korte hoofdstukken. De auteur is een onbekende
Franciscaan”.
Opmerking mijnerzijds: Het betreft dus een geschreven bundel,
omdat de boekdrukkunst pas
rond midden 15e eeuw gestalte
kreeg. Monnikenwerk dus.

UNIEKE WORKSHOP ,,KLEURBETOON”
IN GRAFISCHE WERKPLAATS ETTEN-LEUR
De handzetters en
drukkers van het
Nederlands Drukkerij
Museum hebben een
unieke workshop mee
mogen maken.
Dit deden ze samen met
studenten Grafiek-Ambacht van de Nieuwe
Veste.
De Nieuwe Veste is een
Centrum voor de Kunsten aan de Molenstraat
te Breda.
In deze cursus maak je kennis
met het hele scala van grafische
druktechnieken. Het bewerken
van een drukvorm heeft een ambachtelijk karakter, of het nu
koper of hout is. Elke grafische
techniek heeft z’n eigen aanpak
en karakteristieken en die leer je
onder deskundige begeleiding.
Het thema van de workshop was
,,KLEURBETOON”.
De studenten hadden de maanden daarvoor op de school allemaal een houtsnede gemaakt en
die vervolgens afgedrukt op een
eigen drukpers. De houtsnedes
waren gemaakt in populierenhout en de meeste hadden zelfs
2 kleuren uitgesneden. Er waren
leuke bijpassende teksten verzonnen, zoals ,,goudvis oranje”;
,,robijnrood”; ,,suikerspinroze”.
Op maandagavond 4 april stonden
we met 6 vrijwilligers klaar om de
10 studenten te ondersteunen
met het zetten van de teksten en

De teksten werden eerst gezet om ze in een raam in te sluiten, waarna deze konden worden ingedrukt .

het daarna afdrukken.
Het was een hele klus om alle
teksten op één avond te zetten en
te drukken.
Op maandag 25 april werden de
gedrukte vellen papier, zo’n 15
per student, vergaard en werden
er boekjes van gemaakt. Dit inbinden gebeurde met de zgn. Japanse bindmethode. De omslagen waren door vrijwilligers al
voorbereid. Het waren 2 bijzondere avonden en we hopen dat het
een vervolg gaat krijgen.

Voor alle deelnemers was het spannend om een trapdegelpers te bedienen.

Met passen en meten werd de te bedrukken tekst op stand gezet.

Tijdens de 2e avond werden de gedrukte vellen tot een boekje gebonden.

WAT IS BOEKBINDING ?
Boekbinden is het
fysiek samenstellen van
een boek uit een aantal
aparte vellen papier of
ander materiaal zoals
dierenhuid.
Het ambacht moet
ontstaan zijn in de
laatantieke tijd, toen
men geschriften niet
meer op rollen maar op
losse vellen papier ging
bewaren.
Pas met de komst van
de boekdrukkunst is dit
ambacht een belangrijke rol gaan vervullen in
het bewaren van intellectuele eigendom.
De elite ging prat op
een eigen bibliotheek
waarvan boeken van
grote waarde door een
boekbinder werden
gebonden in leder, met
goud op (de) snee en
gouden letters op de
rug.
HANDBOEKBINDEN:
Boekbinden met de hand is de
oorspronkelijke manier van boekbinden, hoewel al vroeg allerhande materieel en niet elektrisch aangedreven machines
het werk voor de boekbinder
hebben verlicht: de kartonschaar, de verticale en horizontale pers en de rondzetmachine.
De boekbinder in zijn huisambacht gebruikt vandaag de dag als

Beste lezer,

Reparatie van een oud boekblok op een naaibankje: naaien op band.
elektrisch aangedreven machines de papiersnijmachine en de
goudzetmachine.
MACHINAAL BOEKBINDEN:
Katernen worden in een bindstraat verzameld tot een boekblok, waaromheen een omslag
wordt gelijmd.
Wanneer de lijm droog is, wordt
het boek afgewerkt in een driesnijder.
Hier wordt een stukje van de
voorzijde en boven- en onderzijde
van het boek gesneden om een
recht boek te krijgen.

Een boekbindster bezig om de katernen te verbinden met linnen bandjes.

SOORTEN BINDING:
Gebonden (harde band)
Dit is de oorspronkelijke wijze om
boeken te binden. Bij deze binding
heeft het boek een harde band,
die bestaat uit een voorplat, een
achterplat en een rug. Tussen de
rug en de platten zitten de knepen, die fungeren als scharnieren.
De rug is niet rechtstreeks aan
het boekblok vastgemaakt, waardoor je de ruimte tussen boekblok en rug ziet als het boek
opengeslagen ligt.
Een gebonden boek kan opengeslagen blijven liggen door die afstand te creëren.
Vaak wordt voor de term ‘band’
het woord ‘kaft’ gebruikt.
Dit is echter niet juist, kaften is
het bekleden van het boek, zoals
je dat op school doet met kaftpapier.
GELIJMD GEBONDEN:
Hierbij krijgen de boeken een
‘slappe’, buigzame omslag waaraan de bladzijden zijn vastgelijmd.
Deze manier van boekbinden is
aanzienlijk goedkoper en wordt
dan ook veel gebruikt bij boeken
die in grote oplage worden geproduceerd.
Hoewel er een adequaat Nederlands woord is voor deze manier
van binden wordt vaak de Engelse
term paperback gebruikt.

Het jaar 2022 vordert gestaag.
Wanneer je deze Nieuwsbrief
leest zitten we alweer in juni. De
tijd vliegt voorbij. Dat merken
we in het museum ook. We mogen ons gelukkig prijzen dat we
de afgelopen maanden behoorlijk
veel bezoekers mochten verwelkomen, bezoekers die het bezoek
hadden uitgesteld vanwege de
bekende oorzaken.
Ook voor de komende maanden
is dit het geval. Onze rondleiders
zijn soms wel 3 à 4 keer per week
aanwezig om het ambachtelijke
verhaal van de boekdrukkunst te
vertellen. Dat is wel veel.
Daarom doe ik deze oproep:
,,Wil jij misschien vrijwilliger
worden in het Nederlands Drukkerij Museum om onze vrijwilligers een beetje te ontlasten?”
Dat zou helemaal geweldig zijn.
Wij zitten verlegen om jonge
mensen, die wij zelf zullen
opleiden en misschien ben je
zelf werkzaam in de grafische
industrie en heb je interesse in
het oude ambacht, ook dan ben
je van harte welkom.
Was getekend,
Frans de Nijs
GEHECHT GEBROCHEERD:
In elkaar gestoken vellen voorzien van twee of meerdere nietjes. Ook is het mogelijk om producten te voorzien van twee of
vier oognietjes.
GARENLOOS GEBROCHEERD:
Gevouwen katernen worden in de
rug gefreesd (opgeruwd) en daarna in het omslag gelijmd. Door
de opgeruwde rug hecht de lijm
beter aan het papier. Een andere manier in plaats van frezen is
het perforeren van de rug van elk
katern. De lijm loopt hierbij in de
gaatjes van de perforatie en dit
zorgt dan voor een goede hechting. Dit wordt dan ook wel Perfobind genoemd.
GENAAID GEBROCHEERD:
Katerns worden met garen aan
elkaar genaaid en vormen zo een
boekblok, daaromheen wordt een
omslag aangebracht.
Bron: Wikipedia.

SPONSOREN / DONATEURS 2022
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
F1 = Help, Roosendaal
Geskus Grafimedia, Fijnaart
Grafische Handelsonderneming Mekes B.V., Roosendaal
Koninklijke Drukkerij Em de Jong B.V., Baarle-Nassau
Letterwerkplaats Joost, Haarlem
Luijten Adviesgroep, Etten-Leur
Magneet Communicatiecentrum, Schiedam
Mastboom-Brosens Stichting, Ulvenhout
Oranjefonds, NL-Doetdag
PvW Offsetservice, Oss
Rabobank
Trainingsbureau voor Zorginstellingen De Keerzijde,Terheijden
Mevr. E. Buurstede-Jochems, Etten-Leur
Mevr. B.M. Doppen-van Raamsdonk, Etten-Leur
Mevr. J. van Engelen-Renders, Waalwijk
Mevr. N. Froeling-Andries, Oosterhout
Mevr. L. in ‘t Groen-Evers, Breda
Mevr. A. Makken, Maasland
Mevr. M.F.Th. Meijn, Amsterdam
Dhr. S. Adriaanse, Eindhoven
Dhr. M.J.H. Bakker, Oosterhout
Dhr. en Mevr. van Bedaf, Klundert
Dhr. L. van Beek, Breda
Dhr. C.I.M. Braat, Etten-Leur
Dhr. J.H.M. Brader, Ulvenhout
Dhr. A.A.J. Buisman, Amsterdam
Dhr. D. Buurstede, Breda
Dhr. J. van Ginneken, Etten-Leur
Dhr. P. Goossens, Antwerpen
Dhr. H. Heinen, Roosendaal
Dhr. W. Laanstra, Etten-Leur
Dhr. J. Mugge, Etten-Leur
Dhr. L. Nederlof, Klundert
Dhr. A. de Rijck, Etten-Leur
Dhr. H. v.d. Spijker, Geertruidenberg
Dhr. en Mevr. Suijkerbuijk, Rijsbergen
Dhr. J.H. Vis, Barendrecht

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

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

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

