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In het grafisch museum in Wouw, te midden van de prachtige 
achttiende eeuwse ambiance van het aristocratisch 

boerenwoonhuis en de beide voormalige koetshuizen waarin het 
gevestigd is, vinden rond de kerstperiode 

bijzondere activiteiten plaats 
 

Zaterdag 17, zondag 18, woensdag 21, maandag 26, 
dinsdag 27, woensdag 28 december en zondag 1 januari 

Alle dagen geopend van 13-17 uur 
Avondopenstelling op dinsdag 27 van 19-22 uur 

 
Op tussenliggende data zijn ook groepsbezoeken op afspraak mogelijk. 

 

Kerstmis gaat hier nog ergens over… kerstmannen en commercie 
treft u hier niet aan…wel het wezenlijke van het kerstfeest 
 
Een bijzondere kerststal 
Alle dagen van de openingsperiode kunt u in 
de door oude gebouwen omringde 
museumtuin, in een oude houten 
zwartgeteerde tuinschuur, de fraaie kerststal 
van het museum bewonderen: grote gipsen 
beelden uit ver vervlogen tijden (uit 
gietmallen van ca. 100 jaar geleden). 
 
Het hoe en waarom van de kerststal 
In een kleine tentoonstelling, waar u 
automatisch doorheen geleid wordt voordat 
u in de kerststal uit komt, kunt u van alles aan de weet komen rond het kerstgebeuren: 
het ontstaan en de geschiedenis van het verschijnsel kerstboom, kerstkrans en kerststal, 
het waarom van de os en de ezel, de symbolische waarde van de figuren in de kerststal en 
hun verandering in de tijd, zoals de drie koningen en de rol van Jozef … 
 
Een apart gebied: 150 gedrukte (dus grafische) kerststallen…op papier dus 
Aan de straatzijde: in de etalages een aantal pop-ups (uitklapbare stallen) en/of 
wondermooie driedimensionale kerststallen van papier/karton uit de barok, de 
romantiek, tot in de huidige tijd. De verzameling wordt binnen vervolgd. 
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Middeleeuwse kerstprenten drukken, een uniek schouwspel 
In het museum zelf worden enkele kerstvoorstellingen uit de 15e en 16 e eeuw afgedrukt 
op antieke boekdruk-handpersen, waaronder een van 200 jaar oud. 
Deze prenten kunnen tegen een heel gering bedrag ook worden meegenomen. 
 
De geboorte van Jezus in beeld gebracht 
In de etalage van het museum aan de straatzijde zijn enkele middeleeuwse 
kerstvoorstellingen uit het manuscripten-tijdperk en uit het vroege boekdruktijdperk te 
bewonderen. In een van de ruimtes van het museum staat ook een kleine tentoonstelling 
opgesteld, waarin men kan zien hoe men vanaf de 7e eeuw tot en met de 16 eeuw in 
handgeschilderde miniaturen en oude drukken het kerstverhaal uitbeeldde, steeds 
aangepast aan de mode en opvattingen van de betreffende tijd. 
 
VOOR KINDEREN…. 
 
In de kinderdrukhoeken: tijdens de dagen voorafgaand aan kerstmis kerstkaarten 
drukken voor en door kinderen 
Op verschillende plaatsen in het museum staan kinderdrukhoeken opgesteld, waaronder 
een waar kinderen (onder begeleiding van hun ouders) in drie kleuren zeefdruk hun eigen 
kerstkaarten kunnen drukken: echt handdruk dus, in plaats van computerwerk. 
 

  
 
De inhoud van het kerstfeest (her)ontdekken: een familiespel 
Te midden van de kinderdrukhoeken en de deeltentoonstellingen kan tijdens deze dagen 
ook een kerstverhaal-gezelschapsspel gespeeld worden, waarmee in gezinsverband via 
‘aanlegkaarten’ de kennis van het precieze kerstverhaal kan worden opgehaald, en/of 
verbreed en verdiept worden. 
 
 
In het dorp Wouw zelf: kerststallenroute 
In de straten rond het museum zetten tijdens de kerstdagen op initiatief van de 
heemkundekring een groot aantal bewoners hun kerststallen, uit allerlei stijlperiodes, 
tijden en kunstopvattingen, voor de ramen, zodat ze van de straat af bekeken kunnen 
worden. Dit vindt plaats vanaf 1e kerstdag t/m 1 januari. 
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Lezing 
Op woensdag 21 december, in het museum, lezing door Drs. H. Schalken over het 
ontstaan van het kerstfeest, de vermenging van Christelijke en oude Germaanse 
gebruiken in dat feest, over kerststallen, de iconografie en de symboliek van de kerststal, 
met gebruikmaking van museale materialen. 
Aanvang 20.00 uur, toegang € 5.- incl. koffie/thee/kerstkransje. 
Opgave vooraf, telefonisch of via de e-mail. 
 
Op zondag 1 januari 2012 
 de laatste dag waarop de kerststal open is 
de start van 2012 …kinderen kunnen een kleine nieuwjaarswensaffiche zetten en drukken 
op antieke boekdrukrolpers met behulp van oude houten letters, om die vervolgens naar 
bijvoorbeeld opa en oma te brengen. 
 

 
 
 
 Toegang: volwassenen € 3.- 
 Kinderen € 2.- 
 Kinderen onder de zes jaar vrije toegang 
 De drukactiviteiten zijn verder gratis 
 De op antieke persen afgedrukte historische kerstvoorstellingen 

kunnen tegen een heel gering bedrag worden meegenomen 

 

 
 
Grafisch museum ‘in den groenen zonck’, Roosendaalsestraat 43, Wouw 
0165-302290, info@ grafischmuseumindengroenenzonck.nl 
www.grafischmuseumindengroenenzonck.nl 
 

 


