
6.14 Drukkerij 

 

In het museum 

Dit gebouwtje heeft geen museale waarde. Het werd in het museum 
gebouwd tussen 1941 en 1952 en diende als kleedkamer van het 
voormalige openluchttheater, dat hier in de buurt in het bos lag (zie 
hiervoor: Neerlands Volksleven, v.d. Ven, 1920). 

De drukkerij staat wat verscholen in het bos vlak bij de papiermolen. 
Ze ligt aan een weggetje dat wat slingerend omhoog klimt vanaf de 

papiermolen en uitkomt bij 5.5 Boerderij Budel. Een handwijzer wijst de 
weg. 

Deze drukkerij werd in 1994 
ingericht in de oude 
kleedlokalen van het voormalig 
openluchttheater, dat zich 
tussen deze kleedkamers en de 
Brabantse weg bevond. Er zijn 
twee ruimtes in het kleine 
gebouwtje: de ene is ingericht 
als handzetterij en de andere 
als drukkerij. 

 
Van een voormalige drukker, 

de heer Doevendans uit Dieren, verwierf het museum een oude, 
elektrisch aangedreven boekdrukpers, een proefpers en een 
hoeveelheid houten en loden letters. Tot op heden bedrukken we op 
deze persen het handgeschepte papier uit onze papiermolen. 
De drukkerij 

De pers van de heer Doevendans is uit 1905. Het is een paralleldegel. 
Elk vel papier wordt er met de hand ingelegd en er weer uitgehaald. 
Pneumatisch papiertransport kende men honderd jaar geleden nog niet. 
Als een drukker behoorlijk handig was, kon hij er circa 800 afdrukken 
per uur mee maken. Opletten dat je je vingers er niet tussen krijgt was 



het parool. De machine drukt namelijk met 
een kracht van 1500 kilo. De drukkers 

maken nu op een dag zo'n 30 afdrukken om 
de bezoekers te laten zien hoe dat vroeger 
in zijn werk ging. Daarvoor is in de pers 
meestal een cliché ingespannen met 
bijvoorbeeld een afbeelding van een oud 
ambacht, zoals Jan Luycken ze in 1540 
geëtst heeft, of een andere afbeelding. 

 
locatie openluchttheater 

De drukkerij beschikt over 15 verschillende clichés van ambachten. 

Ook worden er regelmatig gedichten en ander drukwerk gedrukt, dat is 
gezet met de losse loden letters. Dit drukwerk wordt o.m. verkocht in 
de papiermolen en in de winkel in het Entreepaviljoen. 
In 2001 werd de drukkerij uitgebreid met een trapdegel. En die is uit 
1880! In tegenstelling met de paralleldegel, die elektrisch wordt 
aangedreven, moet deze trapdegel met de voet op toeren worden 
gebracht en op toeren worden gehouden. Je benen bewegen dus de 
hele dag en ook je armen gaan steeds heen en weer om het papier in 
te leggen en uit te halen. Eigenlijk levert deze machine een grote 
tijdsbesparing op, want je hoeft bij wijze van spreken 's avonds echt 

niet meer naar de sportschool. 
 

Zetterij 
De werkvoorbereiding vindt plaats in de zetterij. Hier krijgen de 

bezoekers iets te horen over het ontstaan van de boekdrukkunst. De 
monnik met de ganzenveer, de houten letters, maar vooral de loden 
letters passeren de revue. Laurens Janszoon Coster (maar als er Duitse 
bezoekers zijn is het Gutenberg) vond in 1450 de losse letter en de 
boekdrukkunst uit. Zijn maatvoering in punten vind je nog steeds terug 

op je computer. En dat vinden de bezoekers reuze interessant. De 
drukkers laten zien hoe vanuit al die losse letters uit de bekende 
letterbakken (zij noemen die letterkasten) teksten worden 
samengesteld en drukklaar worden gemaakt voor de persen. Als 
kinderen, en dat zijn er jaarlijks honderden, hun eigen drukkersdiploma 
op onze proefpers uit 1920 mogen drukken is hun bezoek een enorm 
succes. Vaders, moeders, opa's en oma's laten dan het fototoestel 
klikken. 

 
Vrijwilligers 

De drukkerij wordt bemand met vrijwilligers. Samen maken ze een 
dusdanige planning, dat in principe de werkplek iedere dag het hele 
seizoen door bezet is en dat er demonstraties worden gegeven. Zij 
hebben allen een grafische achtergrond en kunnen uit ervaring veel 
vertellen over het oude ambacht van de boekdrukker dat tot circa 1975 



werd uitgeoefend. Nu behoort het tot de oude, uitstervende 
ambachten. 

Vragen krijgen ze uiteraard over de vele aspecten van een drukkerij; 
over papiersoorten, over inkten, over lettertypen, over vormgeving, en 
wat er gebeurt als je een compleet zetsel laat vallen. En ga zo maar 
door. 

 
Linken 
Degelpers, nl.wikipedia.com 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Degelpers
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Andere teksten webstie NOM 

In deze voormalige kleedkamer van het oude openluchttheater 
demonstreert een drukker het zetten van een te drukken tekst. Deze 
drukkerij is eigenlijk een klein drukkerijmuseum in bedrijf. In één van 
de ruimten is een zetterij gevestigd. Hier kun je zien hoe loodzetsel met 

de hand gezet en met behulp van proefpersen gecontroleerd werd. 
Verderop in de drukkerij staan verschillende kleine drukpersen die nog 
regelmatig gebruikt worden. 

  

 


