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Dat intrigeert me. Ik wil er graag een kijkje nemen. 
Op het bord staat dat je buiten de vaste openings-
tijd, woensdagmiddag van halftwee tot halfvijf, kunt 
binnenlopen bij het iets verderop gevestigde Foto 
Modern voor meer informatie en afspraken.
Hier hoor ik dat Graphica Lochem een initiatief is van 
Harry en Ingrid Arentsen. (Eigen. Foto Modern).

Tussen zijn werkzaamheden door maakt Harry tijd 
vrij om me over het ontstaan van Graphica Lochem 
te vertellen en hij besluit al snel de sleutel van de 
blauwe deur te pakken en me een rondleiding in hun 
museum aan te bieden.
Harry loopt voor, door een lange smalle gang tussen 
twee panden. De muur links van ons is eeuwenoud 
en hoort tot de oude geschiedenis van Lochem. Het 
moet wel de muur van een stadsboerderij zijn ge-
weest. Nu lopen we door tot we boven aan een viertal 
treden staan.

De verrassing is groot
Hier voor ons staan rijen zetbokken met daarin hon-
derden letterkasten. Daartussen een aantal oude 
drukpersen, niet van die enorm grote, maar nog 
steeds in gebruik voor mooi, bijzonder drukwerk.
De tijd lijkt hier stil te hebben gestaan.

Tussen al die zetbokken, letters en drukpersen vertelt 
Harry Arentsen honderduit. Zijn enthousiasme werkt 
aanstekelijk. “O, ging dat vroeger zo?” Ik verbaas me 
en steek veel op van Harry’s verhaal.
De loden letters in die vele kasten hebben namen, 
zoals Garamont, Studio, Volta en vele meer.
Harry’s vrouw Ingrid komt erbij. Haar komt de eer 
toe van het initiatief tot het Museum en de Grafische 
Werkplaats Graphica Lochem!

Drukkerij Museum Graphica Lochem
Maran Olthoff

Vroeger had je de stadsomroeper die de reclameboodschappen met luide stem omriep. De aan-
zegger kwam in zijn zwarte pak met zilveren tressen droeve gebeurtenissen aan de deur vertel-
len. En tot niet zo erg lang geleden ratelden in bijna alle steden en dorpen in heel Nederland nog 
drukpersen om kranten, boeken, reclamedrukwerk, geboortekaartjes en dergelijke te drukken. De 
postbode bracht ze rond. Het grafische vak, zoals het drukkersvak heet, is voor een belangrijk deel 
overgenomen door de computer. Berichten komen bij ons binnen op de laptop of de smartphone. 
Geen geratel en geen geur van drukinkt meer in de Bagijnestraat van Lochem, waar jarenlang druk-
kerij Scheen was gevestigd. Om de hoek, bijna verscholen tussen de vele luifels van terrassen en 
mooie winkels in de Molenstraat, vind je een blauwe houten deur met op een bord het opschrift 
Graphica Lochem, Drukkerij Museum.
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Hoe dat zit? Glimlachend vertelt ze over de cursus 
boekbinden die ze volgde. En op het omslag van een 
mooi, met de hand gebonden boek hoort de titel in 
fraaie letters te staan. Ingrid zocht uit hoe dat moest. 
Ze zocht de juiste letters en ze leerde de techniek: hoe 
je van die mooie gouden gepreegde – verdiepte – let-
ters kon maken.

Waar halen ze die letters en materialen vandaan?
Via via. Bij drukkerijen waar nog oude drukkersma-
terialen ergens in een hoekje stonden, en ook via 
het internet waar oud-drukkers hun spullen te koop 
aanboden.
Maar ook door tips van bezoekers van hun drukkerij-
museum, vaak mensen uit het grafische vak, die nog 
ergens in Nederland mooie spullen weten te staan.
Harry hoorde bijvoorbeeld van een drukkerij in Elburg 
die ermee stopte. De moderne tijd had de twee 
compagnons van het bedrijf ingehaald. De hele druk-
kerij met alles wat er aanwezig was zou voor schroot 
verkocht worden. Harry toog naar Elburg.

Hij vertelt: ‘Via een trapje kwamen we in het kantoor 
boven de drukkerij. Geen van de klanten van die druk-
kerij was ooit verder gekomen. Alleen het personeel 
mocht verder. Het leek alsof de tijd er had stilgestaan, 
alsof de drukkerij vijftig jaar onder een glazen stolp 
had gezeten. En ik kon alles kopen: alle letterkasten, 
alle loden en houten letters, stoelen, tafels, papier, ál-
les. En dat voor het bedrag dat het anders als oud ijzer 
had opgebracht.’
Harry lacht. ‘Weet je wat een van die mannen zei? “Met 
lood hebben we goud verdiend”.’

De collectie breidde zich uit
Het idee van het drukkerijmuseum kreeg vorm. Maar 
waar moesten al die spullen staan? Na die eerste 
aankoop zou er veel meer komen. Het zaadje was 
geplant.
De studio van fotograaf Harry Arentsen, achter de 
winkel, kwam vrij, waardoor er een mooie ruimte 

ontstond voor het museum. Het enthousiasme van 
Harry en Ingrid brengt ze overal waar zetbokken met 
letters of andere attributen uit de drukkerijwereld te 
vinden zijn.

De collectie groeit nog steeds, met een complete 
drukkerij-inventaris uit Haarlem en Winterswijk, 
prachtige houten drukletters uit Den Haag, goudfolie 
drukpersen uit Zeeland en zelfs prachtige ongebruikte 
loden letters uit de lettergieterij van Johan Enschedé, 
in de eerste helft van de twintigste eeuw de bekend-
ste lettergieterij van Nederland.

Harry en Ingrid deden er wel een jaar over om de 
kunst van de preegdruk, ook blinddruk genoemd, en 
boekdruk, ook wel Letterpress genoemd, te leren. Niet 
zomaar, maar om die technieken ook toe te passen. 
Ze wilden heel mooie en bijzondere kaarten druk-
ken. Zelf. Op het prachtigste papier. Voor mensen die 
een trouw-, een rouw- of een geboortekaartje willen 
hebben dat heel speciaal is, ontwerpen ze samen iets 
bijzonders. En dat wordt in het museum gedrukt. Het 
is dan ook een echt “werkend” museum, waar iedere 
machine, soms na een grondige en tijdrovende reno-
vatie, als in nieuwstaat werkt.
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Hulp van echte vakmensen
Harry sprak een keer met Johan Kelhout over zijn 
loden letters. Johan was namens het Historisch Ge-
nootschap binnen komen lopen voor een advertentie 
in Land van Lochem. Hij vertelde dat hij vrijwilliger 
was geweest in het helaas gestopte drukkerijmuseum 
in Zutphen. Spontaan bood hij aan om een middag 
in de week als vrijwilliger te komen helpen. Als oud-
handzetter van de firma Scheen en later Lochem Druk 
ontbrak het Johan aan voldoende kennis over het 
drukken zelf. Het met de hand zetten van letters is van 
oudsher een totaal ander vak dan het bedienen van 
de drukpersen, beide vereisten een andere opleiding. 
Maar Johan wist een oud-drukker van Lochem Druk 
die met de hand-, trap- en Heidelberg-degelpersen 
overweg kon. En zo kwam ook Martin Mutsaers een 
middag in de week als vrijwilliger bij Graphica Lo-
chem meehelpen.
Twee oud-vakmensen van Lochem Druk, voorheen 
Drukkerij Scheen, die na hun pensioengerechtigde 
leeftijd van hun vak hun liefhebberij hadden gemaakt.

Hun vak is nu hun hobby en op de woensdagmid-
dagen vertellen ze bezoekers graag het fijne van het 
drukkersvak. Zo is dus bijna spontaan het drukkerij-
museum ontstaan.

Bezoekers kunnen hen aan het werk zien en ze mogen 
alles vragen over die geheimzinnige wereld van loden 
en houten letters, die na gebruik schoongepoetst 
(gewassen) terug in het juiste vakje in de juiste kast 
gedeponeerd (distribueren) moeten worden. Ze behe-
ren ook een enorme collectie houten drukletters, van 
heel klein tot enorm groot, met en zonder schreef.

En wat te denken van de honderden prachtige orna-
menten die vroeger het drukwerk verluchtigden.
Het zijn niet alleen mannen van het gedrukte woord, 
maar gezellige praters, net als Harry Arentsen.

Voor vragen over de handboekbinderij kunt u terecht 
bij Ingrid, die ondertussen ook opgeleid wordt tot 
handzetter en ambachtelijk drukker.

Er is veel te vertellen over de boekdrukkunst.
In de achtste eeuw was de boekdrukkunst al bekend 
in China en in 1423 werd die door Laurens Janszoon 
Coster bij ons uitgevonden. Gelukkig zijn er liefheb-
bers zoals Harry, Ingrid en Martin, die nog heel gespe-
cialiseerd en heel mooi drukwerk willen maken.

Mocht iemand enthousiast geworden zijn na het 
lezen van deze tekst: u bent welkom in het vrijwilli-
gersteam.

Woensdagmiddag is het museum geopend. De en-
tree is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Voor 
groepen valt altijd iets af te spreken. Even bellen: 0573 
251882.
U bent van harte welkom.

www.graphicalochem.nl
Fb: GraphicaLochem
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