
 

 

 

 

 

 
 
 

Uit de erfenis van Jan Bakermans 
Ik heb inmiddels een paar keer rondgescharreld in de drukschuur van Jan,  
Taal- & Drukwerkplaats B8. 
Vreemd, het is soms net of hij nog naast je staat. Zijn grote drukpers is al weg. 
De letters en andere materialen gaan ook weg. Jan wilde graag dat zijn materialen  
door kinderen op scholen gebruikt gaan worden. Daarom dit overzicht van materialen.  
De scholen krijgen de eerste keus. Zorg dat je er bij bent, want daarna komen  
drukkers in de marge en andere belangstellenden.  
 

Samen met Jeska, de dochter van Jan, en Jimke hebben we een overzicht gemaakt van de 
letterkasten (letterbakken) van vooral corps-grootte 48 en meer. Loden letters van die 
afmeting kunnen kinderen zo in een pers zetten. Voor een volle bak met veel letters vroeg 
Jan € 100, voor een minder gevulde letterbak € 50. Dat is ook nu de richtprijs, een beetje 
afhankelijk van de vulling.  
In de drukschuur liggen nog allerlei hulpmiddelen die handig zijn bij het drukken. 
 

Ook de transparante opbergboxen met druktechnieken waarmee we samen langs scholen 
trokken worden verkocht. Die zijn handig voor elke school, waar ze illustratietechnieken in 
het vaandel hebben staan. De prijs is afhankelijk van de materialen die er in zitten. 
 
Het materiaal kan bekeken en worden opgehaald op  

zaterdag 28 oktober  
van 12.00 - 17.00 uur 
 

van Gentlaan 39,  5694 SB Breugel (bij Eindhoven)  
in de drukschuur van Jan.  

Spullen kunnen direct worden meegenomen na contante betaling. 
 
 

Coöperatieve groet 
En wie weet tot zaterdag 28 oktober 
Jeroen Tans 
 
 

Heb je nog vragen, mail me dan even, 
ben je van plan te komen, laat het weten, 
heb je nu al wensen, mail me gerust:  
 

jeroentans@gmail.com  



Afsluitbare transparante opbergboxen met druktechnieken 
 

Box met materiaal voor vouwdruk 
Box met materiaal voor lino- en schuimdruk 
Box met wringer en hulpmiddelen 
Box drukken met restmateriaal 
Box voor celrubberdruk 
Box voor sjabloneren 
Box voor boekdrukken 
Box met etsmaterialen 
Box voor zeefdrukken 
13 rakels voor zeefdrukken 
opnieuw bespannen zeefdrukramen 
zeefdrukinkt div. kleuren 
 

schoonmaakmiddel 
lege literflessen 
8 lege spuitflessen 
 

33 doosjes olieverf 
48 doosjes acrylverf 
 

 

    



Meerdere letterbokken waarin 20 letterkasten  
(dat zijn letterbakken) kunnen. 
Standaard letterkasten met loden letters. 
 

 
 
Lettertype  afmeting corps 
 

Antiek smal vet 84  (goed gevuld) 
Antiek smal h.vet 48 
Antiek smal  60 
Antiek smal  72 
Garamond halfvet  60 
Garamond halfvet 48 

Aigrette   60 
Bodoni halfvet 60 (goed gevuld) 

Studio  36  
Studio   48 
Studio   60 (goed gevuld) 
CBS    36 (goed gevuld) 
Rondo   72 
Rondo   60 
Rondo vet  48  
Rondo vet  36 
Promotor   48 (goed gevuld) 
Annonce   48 
Iris    72 
Futura  36/48 
 
Cijfers  48 (goed gevuld) 
Mediaval vet 60 
Mediaval vet 60 
Naam onbekend 72  
Naam onbekend 72  
Arsis    60 
Arsis    60 
Columbia   60 

 
  



Smalle letterbok met 20 letterbakken 
Breed 33 cm (standaard hoogte en diepte)  
 

 
 

(Allemaal goed gevuld) 

Annonce   60 (onderkast) 
Annonce   60 (hoofdletters)  
Annonce   72 (onderkast) 
Annonce   72 (hoofdletters) 
Rondo  60 (onderkast) 
Rondo  60 hoofdletters) 
Rondo  72 (onderkast)  
Rondo   72 (hoofdletters) 
Bodoni cursief 42/36 

Bodoni cus.f vet 36 

Bodoni  60 

Bodoni vet   60 

Bodoni vet cursief 54/48  

Bodoni vet cursief 54/48 

Bodoni vet cursief  42/36  

Bodoni cijfers 

Bodoni cijfers 

Romaans   60 
Romaans  60 
Romaans  72 
 

 
En verder onder andere 
Letterkast/letterbak kunststofletters 100 
Letterkast/ letterbak houten letters  100 (volle letterkast/ letterbak) 
meerdere letterkasten/ letterbakken met Sjablonen 
meerdere volle letterkasten/ letterbakken met ornamenten 
letterkasten/letterbakken met koperen lijnen 
een tafeldegelpersje 
een proefpers met grote rol 
 
professionele zethaken 
vulwit 
opvulmateriaal voor in de pers 
opsluitklemmen 
harde rollers 


