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KLEURT IN ETTEN-LEURKLEURT IN ETTEN-LEUR

Op 26 mei waren we aanwezig op het evenement 
,,Etten Kleurt”.  Het is voor het eerst dat we hier 
als Nederlands Drukkerij Museum aanwezig wa-
ren, om ons te presenteren.

Het deelnemen aan gerichte 
evenementen is voor ons een 
manier om meer naamsbekend-
heid te krijgen, zodat we daar-
door het verhaal kunnen blijven 
“vertellen” over het erfgoed van 
bijna zes eeuwen boekdrukkunst.

BOEKENLEGGER DRUKKEN:
Op onze info-doe stand, kon je 
manueel een boekenlegger be-
drukken door middel van een 
handdegelpers (van omstreeks 
1890). Deze ambachtelijke ma-
nier van werken viel in de smaak 
bij zowel jong als oud.  
“Het raden van het aantal letters 
in de glazen stolp”, gaf menigeen 

de mogelijkheid deel te nemen 
aan ons terugkerend wedstrijd-
element en uiteindelijk is de 
winnaar inmiddels beloond met 
gratis toegangskaartjes en het 
bekende memoryspel van het 
museum. 
Met de verkoop van onder andere  
“onze authentieke” houten let-
ters, die gretig aftrek vonden, 
toonden wij als, Nederlands 
Drukkerij Museum, onze veelzij-
digheid  en toegankelijkheid.

Ook hebben we een drukplaat 
gekregen van een lieve mevrouw 
en het klinkt “cliché” maar wij 
waarderen iedere vorm van do-

natie, zo ook deze. Moe, maar 
voldaan hebben wij deze succes-
volle dag afgesloten met een 

drankje. Het positieve aan deze 
dag is dat er 2 familiedagen zijn 
geboekt. 

Een originele Nyloprintplaat werd ons door 
de mevrouw aangeboden, waarvoor dank.



Bovengenoemde alinea komt uit 
het nieuwe aanbodboekje van
KOEPEL, waarin een opsom-
ming van Kunst- en Cultuurmo-
gelijkheden in de Gemeente Et-
ten-Leur. Het werd geschreven 
door burgemeester Miranda de 
Vries.
Zij sluit haar voorwoord af dat ze
trots is op de samenwerking
met vrijwilligers van de lokale 
musea en de natuurverenigingen 
zo goed verloopt.

VEEL RONDLEIDINGEN:
Dit cultuuronderwijs was niet mo-
gelijk geworden als Hanne Poos 
als adviseur zo’n 10 jaar geleden 
er niet mee was begonnen om dit 
op de rit te krijgen.
Door dit zogenaamde Cultuur-
buffet krijgen wij, als Nederlands 
Drukkerij Museum, op jaarbasis 
heel wat scholieren binnen, die 
wij laten zien hoe er in vroeger 
tijdens drukwerk werd gemaakt.
Hanne Poos heeft op dit gebied 
veel betekend. Daarom geven wij 
graag extra aandacht aan haar 
werk.

DOORKIJK NAAR 2024:
HANNE POOS:
,,Vorig seizoen stonden wij uitge-
breid stil bij 10 jaar KOEPEL. 
Nu is het tijd om vooruit te kijken. 

Wat gaat KOEPEL de komende vijf 
jaren doen? Wat we goed doen 
willen we behouden en wat beter 
kan willen we verbeteren. 

WAT DOEN WE GOED?
- Het cultuurbuffet, de voorstel-
lingen met de actieve les van een 
vakdocent is een succes en blij-
ven we de komende jaren voort-
zetten. 
We horen zo vaak terug dat de 
voorstelling top was en dat de 
leerlingen genoten hebben. Dat 
ze verwonderd waren en dat ze 
geïnspireerd werden. 

- De planners van Nieuwe Nobe-
laer zorgen voor veel rust omdat 
ze tijdig om de tafel te gaan zitten 
met de ICC-er (Interne Cultuur
Coördinator) van elke school om 
een passend rooster te maken. Er 
wordt voor de zomervakantie of 
direct na de vakantie ingepland. 
Dit blijven we doen.

WAT KAN BETER?
- De losse kunsthapjes zetten we 
wat meer in de kijker. Ze mogen 
veelvuldiger afgenomen worden. 
Het kan een mooie aanvulling zijn 
bij een methode muziek, dans, 
drama of beeldend en ze kunnen 
prima ingezet worden tijdens een 
themaweek.

10 JAAR KOEPEL IN ETTEN-LEUR

accent komt daarbij te liggen op 
duurzaamheid, biodiversiteit, al-
ternatieve energiebronnen, water 
en waterbeheer. 
Het is zo mooi om te zien dat 
de natuur meer en meer wordt 
gewaardeerd door de scholen. 
Leerlingen zijn graag in de na-
tuur en met de presentatie van 
het 50 dingenboekje in april 2019 
in de Pannenhoef zagen we hier-
van het bewijs.
Kortom volop ideeën om de ko-
mende vijf jaar de stevige basis 
die KOEPEL heeft gelegd voort te 
zetten.

Veel fi jne kunstbelevingen en veel 
plezier gewenst met dit schitte-
rende aanbod!”

Op de basisscholen in Etten-Leur leren kinderen 
allerlei vaardigheden, wetenswaardigheden, ze 
leren rekenen, schrijven, lezen en nog veel meer.
Kinderen worden in de breedste zin cultureel 
gevormd. Kunst en Cultuur erfgoed maken deel uit 
van het totale pakket aan vorming.

- De scholen, die het CMK-tra-
ject volgen (cultuureducatie met 
kwaliteit en een doorgaande leer-
lijn) kunnen rekenen op gerichte 
ondersteuning vanuit KOEPEL en 
Nieuwe Nobelaer. 

DERDE TERMIJN:
KOEPEL is gevraagd om actief 
met de Provincie (Kunstloc) mee 
te denken om de tool De Cultuur-
loper te vereenvoudigen en te 
verbeteren met heldere stappen. 
Er is al aangekondigd dat er een 
derde termijn komt en wel van 
1 januari 2021 tot 2025 Dat is 
geweldig mooi nieuws!
De natuur- en milieuprojecten
nemen we allemaal onder de 
loep de komende vijf jaar en het 

De voorpagina van het 
nieuwe boekje van Kunst- 
en Cultuur buffet van 
Koepel 2019-2020.

Hanne Poos: Adviseur Cultuur Onderwijs en Natuur/ KOEPEL/ Gemeente Etten-Leur.
CMK-intermediair van de Gemeenten Zundert en Rucphen



PROJECT DE VERGETEN LETTERS
Enige weken geleden 
hebben we in ons mu-
seum mogen meewer-
ken aan een bijzonder 
project. 
Initiatiefneemster was 
Lien van Horen. Het be-
trof een project over De 
Vergeten Letters. Kent 
u de benamingen nog, 
zoals asterisk, amper-
sand en accolade? 
We vroegen haar hoe 
ze op dit project was 
gekomen. Lien vertelde 
dat ze al op de kleuter-
school had leren fröbe-
len met papier en het is 
één van haar favoriete 
bezigheden geworden.

Maar de grote wereld trok. Zij 
reisde de aardbol rond, studeerde 
grafi sch ontwerp aan de Kunst-
academie, schreef artikelen voor 
tijdschriften en kranten, infor-
matieve boekjes voor kinderen, 
columns en korte verhalen. Op de 
academie heeft ze nog geleerd om 
teksten te zetten en af te drukken 
op een boekdrukpers. Omdat het 
eind jaren ’70 was werd daar op 
de academie niet zo veel meer 
mee gedaan.
In 2019 verscheen haar debuut-
novelle. Omdat kiezen nu een-
maal moeilijk is, combineert ze 
gemakshalve al deze activiteiten. 
En wonderlijk maar waar: ze hou
dt nog tijd over om nieuwe werel-
den te ontdekken.
Na de academie heeft ze met een 
aantal studiegenoten een offset-
en zeefdrukkerij opgezet en er
een aantal jaren gewerkt.
Daarna ging ze verder met
grafi sche vormgeving en schrij-

ven. ,,Schrijven doe ik nog steeds.
Met het project Vergeten Letters 
heb ik het schrijven en mijn oude 
grafi sche vak mooi kunnen com-
bineren”, aldus Lien.
Vergeten Letters is een project 
van twee leden van Drukwerk in 
de Marge. Er waren een aantal 
voorwaarden. Lien vertelt: ,,De 
bedoeling was dat je met let-
ters uit de kast, die nauwelijks
gebruikt werden, iets ging doen. 
Alleen het formaat stond vast, 
verder was je vrij om de opdracht 
in te vullen zoals jij wilde. Maar 
het moest wel in boekdruk uit-
gevoerd worden”. Lien had zich 
opgegeven voor dat project en 
daarna dacht ze pas: ,,Ja maar, 
waar ga ik dit dan doen? Ik heb 
zelf geen pers”. Lien vervolgt: 
,,Vlak daarna (herfst 2018) zag ik 
dat jullie drukkerijmuseum een 
cursus boekdrukken had. Daar 

De voor- en achterpagina van het zet- en drukwerkje van Lien van Horen. De gekleurde tekens zijn vooraf  één voor één met de hand op het 
papier gedrukt.

Lien, druk aan het werk om de afdrukken te maken.

heb ik aan mee gedaan. En uitein-
delijk heb ik het project met heel 
veel plezier dus bij jullie uitge-
voerd. De tekst is gezet uit Bodo-
ni 24 punten en afgedrukt op een 

Korrex proefpers.
Ik wil bij deze iedereen bedan-
ken voor de geweldige hulp die ik 
gekregen heb, vooral van hand-
zetter Cees Smolders”.

Vrijwilliger Cees Smolders zorgde er voor dat de tekst van het boekje werd gezet.



RECLAME MET EEN RECLAME MET EEN SCHUIMKRAAGSCHUIMKRAAG
Hoe ontstond reclame?
Reclame maken (bv. voor dranken en andere 
goederen) is voornamelijk ontstaan door de Indu-
striële Revolutie. Onder Industriële Revolutie 
wordt de omschakeling van handmatig naar machi-
naal vervaardigde goederen of producten verstaan.
De Industriële Revolutie begon rond 1750 in Enge-
land en vanaf begin 19de eeuw in de rest van Euro-
pa. Ambachtelijke en kleinschalige werkplaatsen 
groeiden uit tot grote fabrieken en vormden samen 
een grootschalige industrie. 

Beste lezer,

Bij het verschijnen van deze 
Druktemaker zitten we hier in 
het zuiden van Nederland al een 
heel stuk in de vakantie en zijn 
er al veel mensen naar zonnige 
bestemmingen vertrokken.
Maar ook hier hebben we niet 
te klagen over het weer en ook 
niet over de bezoekersaantallen. 
Er zijn twee redenen daarvoor:  
ten eerste natuurlijk onze prach-
tige tentoonstelling over het 
tekenwerk van Marten Toonder;
en ten tweede was daar twee 
weken geleden een artikel in 
het Bredase Stadsblad dat ons 
museum tijdens de vakantieperi-
ode een DOE-museum zou zijn 
voor alle kinderen, die nog thuis 
waren.
Dat hebben we gemerkt. In de 
eerste twee weken van de vakan-
tie liep het storm met opa’s en 
oma’s, die met hun kleinkin-
deren op bezoek kwamen.

Tot slot moet ik u melden 
dat tot eerder gepubliceerde 
berichten onze tentoonstelling 
van Marten Toonder stopt op 
vrijdag 23 augustus i.p.v. 1 sep-
tember. Dit i.v.m. de opbouw 
van een nieuwe tentoonstelling, 
die Brabantse Drukkers in WO 
II gaat heten en vanaf  28 okto-
ber gaat draaien

Was getekend, 
Frans de Nijs.

Als gevolg daarvan  kwamen er
steeds meer verschillende mer-
ken en producten op de markt, die 
via de reclame een weg moesten 
vinden naar de afnemers. 
Reclame is een vorm van com-
municatie met als doel potentiële 
klanten over te halen tot aan-

schaf van producten en diensten. 
Veel reclame is dan ook bedoeld 
om consumptie te bevorderen 
door het creëren en versterken 
van een merkimago. Het is ook 
het promoten van een product, 
dienst, bedrijf of idee. 

BIERRECLAME:
Eén van de vele ambachten, die 
van handmatig naar machinaal 
omschakelden, was het brou-

wen van bieren. Ieder dorp had 
vroeger een en meestal meerde-
re brouwerijen met ieder hun ei-
gen merk en een eigen specifi eke 
smaak. Vanwege het grote aantal 
bierbrouwerijen werd het in de-ze 
branche belangrijk om een goede 
en opvallende  reclame te voeren 
voor je eigen merk. 
Reclame-uitingen kwamen er 
niet alleen op affi ches en email-
len borden, maar ook bv. op de 
bierfl es zelf.
Reclames over bieren zijn te vin-
den op fl essen (etiketten, doppen, 
e.d.), glazen, viltjes, maar vooral 
toch wel op de kleurrijke prachtig 
gedrukte affi ches en emaillen 
borden. 

HET LITHO-AFFICHE:
Een affi che is een biljet, dat 
aangeplakt is of opgehangen 
wordt om de daarop vermel-
de bekendmaking als (reclame)
boodschap over te brengen. 
Het produceren van affi ches be-
gon omstreeks 1870 in Parijs 
met als hoogtepunt de beroem-
de affi ches van Henri de Tou-
louse-Lautrec (1864-1901) in de
Art Nouveau stijl. 
De meeste drukkerijen maken 
dan gebruik van de uit Duitsland 
overgekomen manier van druk-
ken, namelijk het lithograferen. 
Deze (steen)druktechniek werd
uitgevonden door Alois Senefelder 
(1771-1834). In de negentiger ja-
ren van de twintigste eeuw wordt 

het lithograferen van affi ches 
voor het laatst toegepast. 
Het gelithografeerde affi che in de 
Art Nouveau-stijl begon een in-
drukwekkende tocht langs landen 
zoals Engeland, Duitsland, Bel-
gië, Nederland, Rusland etc., 
gevolgd door de Art Deco-stijl. 
Affi ches zouden verschijnen over 
diverse onderwerpen, zoals toe-
risme, scheepvaart, spoorwegen, 
theater, producten zoals alcohol, 
tabak, koffi e en thee en vele an-
dere onderwerpen.
Affi ches werden dus eerst ge-
drukt in steendruk (lithografi e), 
daarna in boekdruk en vervolgens 
in offsetdruk.

HET EMAILLE BORD:
Het produceren van emaillen bor-
den begon in 1898 met de N.V. 

Nederlandsche Naam- platen en 
Kunstemailleerfabriek V.H. Kei-
zer & Co, Bussum. In 1917 werk-
ten er zo’n 40 arbeiders. Zoals de 
naam al doet vermoeden, werd er 
in die tijd weinig aan emaille re-
clameborden gedaan. 
In 1921 werd het bedrijf overge-
nomen door Verblifa N.V. (de Ver-
eenigde Blikfabrieken) uit Am-
sterdam. Deze fabriek bevond 
zich aan het Damrak. Pas in 1925 
kwam de grote doorbraak wat 
betreft emaillen reclameborden. 
Toen moesten er voor één bedrijf 
maar liefst 5000 borden geprodu-
ceerd worden. In 1930 gingen ver-

schillende blik en emaillefabrie-
ken (waaronder Verblifa) samen 
verder als N.V. Nederlandsche 
Emailleerfabriek Langcat. 
Dit bedrijf groeide uit tot de groot-
ste leverancier van emaillen bor-
den in Nederland. De fabriek werd 
uiteindelijk in 1985 gesloten.



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

SPONSOREN EN DONATEURS
DEBA Autoverhuur, Etten-Leur
Copperant schildersverf sinds 1870, Etten-Leur
Bouwmaat Roosendaal
BB Bouwmarkten B.V. Praxis, Roosendaal
F1 = Help, Roosendaal 
Novum Drukkerij, Oudenbosch
Verloop Drukkerij, Alblasserdam
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
Mekes Graphic Machinery B.V., Roosendaal
Koninklijke Drukkerij Em de Jong B.V.,

Baarle-Nassau
Trainingsbureau voor Zorginstellingen 

De Keerzijde, Langeweg
PvW Offsetservice, Oss
Drukkerij Durenkamp, Aardenburg
BAKXXX Graphic Design, Bergen op Zoom
Grand Café The Butler, Etten-Leur
Drukkerij Roggeband & Accuraat, Breda
Drukkerij Prima-Print, Essen België
Studio Roede, Grootegast
Magneet Communicatiecentrum, Schiedam
Albert Heijn Pollemans, Etten-Leur
Mastboom-Brosens Stichting, Ulvenhout
Stichting Erfgoed Brabant, ‘s Hertogenbosch
Oranjefonds, NL-Doetdag
ControlMedia, Etten-Leur
Antalis B.V., Almere
Atece, Uitgeest
Cron-Europa GmbH, Düsseldorf
Amstel Graphics B.V. Amstelveen
Mariaschool & De Regenboog, Langeweg
Jumbo Supermarkt, Etten-Leur

Mevr. M.F.Th. Meijn, Amsterdam
Dhr. A.A.J. Buisman, Amsterdam
Dhr. J.H. Vis, Barendrecht
Mevr. M. Strijbosch-van Aanholt, Venlo
Dhr. G.J.M. Warmerdam, Etten-Leur
Dhr. M.P.J. van de Linden, Etten-Leur
Dhr. J. van Ginneken, Etten-Leur
Dhr. J. Mugge, Etten-Leur
Dhr. M.J.H. Bakker, Oosterhout
Dhr. P. Goossens, Antwerpen
Dhr. en Mevr. G. Clarijs-Daamen, Zevenbergen
Dhr. J.H.M. Brader, Ulvenhout
Dhr. H. v.d. Spijker, Geertruidenberg
Dhr. en Mevr. Utens, Rijsbergen
Dhr. J. van Boxtel, St. Oedenrode
Dhr. L. van Beek, Breda
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. J.J.W. Schuijt, Etten-Leur
Dhr. L. Nederlof, Klundert
Dhr. W. Laanstra, Etten-Leur
Dhr. R. de Rijck, Breda
Dhr. J.P. van der Heijden, Schijf

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

DONATEUR OF SPONSOR!
U kunt zich opgeven via onze website:
www.nederlandsdrukkerijmuseum.eu

WORKSHOPS 2019
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


