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Wethouder René Verwijmeren kleurt een bolletje rood en opent daarbij de 
tentoonstelling FOUT DRUKWERK ?? J/N.

Voorzitter Frans de Nijs (l) en wethouder Verwijmeren (r) voor een legendarisch 
affi  che. Het betre  hier de Verkiezingsposter van de PSP uit 1971.

Secretaris Cees Jochems, verantwoordelijk voor de inrichting van tentoonstelling, 
vertelt hoe deze tot stand is gekomen.



Geachte aanwezigen, beste mensen,

We staan hier in het Nederlands 
Drukkerij Museum, een museum 
opgericht in 1976 met als belangrijk-
ste onderwerp de Boekdrukkunst. 
Het drukken van een boek was 
inderdaad niet alleen een vak, maar 
ook een kunst. Alle facetten van dit 
boeiende ambachtelijke vak zijn te 
zien in dit fraaie museum waar we in 
Etten-Leur trots op zijn.
Het museum wordt gerund door 28
enthousiaste vrijwilligers, die bezoe-
kers uit Etten-Leur en wijde omgeving 
rondleiden, maar ook workshops 
verzorgen en zo hun kennis overdra-
gen. Maar ook, en dat vind ik zelf een 
echte meerwaarde als wethouder ook 
voor onderwijs, verzorgen ze educa-
tieve rondleidingen aan leerlingen van 
de basisscholen. Samen met onze ge-
meentelijke marktplaats voor cultuur- 
en natuureducatie, KOEPEL, biedt 
het museum erfgoedprojecten aan. En 
ik heb al gehoord dat Dirk den Druk-
ker een topper is op de scholen! Dirk 
is een drukker die, op een speelse en 
aantrekkelijke manier vertelt aan de 
leerlingen over de boekdrukkunst en 
hoe een boek met veel vakmanschap 
en precisie gedrukt werd. Ik heb ook 
begrepen dat de leerlingen zelf wat 
mogen drukken op een drukpers en 
hun eigen boekje mogen maken in de 
boekbinderij. Dat is een ervaring die 
hen zeker bij zal blijven.
Fantastisch dat op deze manier jonge 

kinderen al vroeg in contact worden 
gebracht met ons lokale erfgoed en in 
dit museum ontdekken ze dat er niet 
altijd een iPad of computer is geweest. 
Het behoud van lokaal erfgoed voor 
onze jeugd en toekomstige jongeren 
vind ik waardevol. “Door het verleden 
te kennen, kun je het heden beter 
plaatsen” hoorde ik een enthousiaste 
museumbezoeker eens zeggen. En ik 
deel deze mening. 
En dat sluit weer aan bij de opening 
vandaag van de tentoonstelling FOUT 

DRUKWERK ?? J/N. De tentoonstel-
ling is prikkelend en herkenbaar en 
toont een mooie reis in de tijd, waarin 
ook duidelijk wordt dat er heden ten 
dage met andere ogen gekeken wordt 
naar de maatschappij.
Ik hoop dat velen dit mooie museum 
nu en in de toekomst zullen blijven 
bezoeken, want het is wat mij betre  
meer dan de moeite waard.
Dank u wel.

René Verwijmeren, Wethouder

Wethouder Verwijmeren tijdens zijn dankwoord, waarin hij de hoopt uitspreekt 
dat bezoekers het museum zullen blijven bezoeken.

Historicus Klaas Kornaat gee  voor de offi  ciële opening een presentatie over het 
ontstaan van FOUT DRUKWERK ?? J/N. 



Lieve vrijwilligers van het 
Drukkerijmuseum,

Wat hebben wij op woensdag 5 okto-
ber weer een superleuk bezoek gehad 
aan jullie museum.
Het hee  ons geïnspireerd om met 
linoleum in het thema Gi-ga-groen 
aan de slag te gaan.
En het eerste eindresultaat wilden we 
jullie niet onthouden.
Dank jullie wel weer voor een leer-
zame en leuke ochtend.

Ze hebben eerst een ontwerp gemaakt 

op papier, daarna hebben ze dat ont-
werp ‘passend’ overgenomen op een 
stukje linoleum. We hebben vooraf 
met elkaar gesproken over wat je wil 
laten zien (alleen de lijnen, of juist de 
vlakken) en wat je daar dan voor weg 
moet snijden.

Daarna zijn ze met kleine gutsjes aan 
de slag gegaan.
Tenslotte hebben ze op glazen
plaatjes wat verf gedaan. Hiervoor 
mochten ze alleen rood, blauw en geel 
gebruiken. 
Met kleine rolletjes hebben ze de verf 
over de glazen plaatjes gerold en 

daarna over het linoleum. Een wit 
velletje erop, even door de mangel 
en klaar. Kleuren mengen hebben ze 
dus met de rollertjes op het linoleum 
gedaan, waarbij ze de kleuren over 
elkaar heen opgezet hebben.
Ze waren allen zeer verrast door het 
resultaat. 

,,Hartelijk dank dat jullie de lino-
snedes aan ons wilden laten zien. 
Wij vonden ze prachtig” en ze staan 
binnenkort op onze website.



Beste lezer,
U hee  alweer de laatste uitgave 
van 2022 op uw scherm staan 
als u dit leest. Een Druktemaker 
die bovendien behoorlijk van 
omvang is geworden door al het 
nieuws vanuit het museum.
Het was wederom een bewogen 
jaar, mede door alle coronaperi-
kelen, die er in het begin van het 
jaar nog waren.
Ook wij, de vrijwilligers, die 
rondleidingen verzorgen merk-
ten dat. De reguliere volwassen 
bezoeker bleef een beetje uit 
het zicht, bang als ze misschien 
waren om onder de mensen te 
komen. Als we de statistieken 
van de laatste 5 jaren naast elkaar 
leggen zien we dat de terugloop
behoorlijk is. De laatste 2 maan-
den laten met een aantal groeps-
bezoeken een kleine kentering 
zien, dus we hopen dat dit 
volgend jaar doorzet.
Gelukkig voor ons bleven de 
basisschoolleerlingen wel komen.

Wij wensen u allen  jne feestda-

gen en we treff en elkaar in 2023.

Was getekend, 

Frans de Nijs



Foto boven: Frans laat Pieter zien hoe 
hij een regel moet zetten.

Foto onder: Pieter maakt een afdruk 
van de regel op een proefpers.

De zonnepanelen zijn na een dag hard werken geplaatst. V.l.n.r.: Ton, Rob en Wil.



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

DONATEUR OF SPONSOR!
U kunt zich aanmelden via:

 info@nederlandsdrukkerijmuseum.eu

@

@

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 Hendrickx, Etten-Leur
Drukkerij Juten,Bergen op Zoom
Drukkerij Roggeband & Accuraat, Breda
Drukkerij Snep, Eindhoven
Drukkerij Vorsselmans, Zundert
F1 = Help, Roosendaal 
Geskus Grafi media, Fijnaart
Grafi sche 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 West-Brabant Noord
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
Mevr. Strijbosch-Aanholt, Venlo
Dhr. en Mevr. Suijkerbuijk, Rijsbergen
Dhr. J.H. Vis, Barendrecht




