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SCHRIKS

Negentig jaar lang de drukkers uit de Peel.

·,

Oprichter
Petlïls Johann es Schriks,
algem een bekend als Peer Jan .
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In het kleine welvarende Brabantse dorpje Asten is het allemaal begonnen in
het jaar 1900, toen Petrus Johannes Schriks op 34-jarige leeftijd met zijn
vrouw Maria Houthoofd en kinderen vanuit Oosterhout komende, zich in
Asten vestigde.
Hij had daar werk gevonden als Meester-drukker bij de N.V.Stoom-Boek en
Handelsdrukkerij Berkers, gevestigd op de Markt te Asten.
Hij ging met zijn gezin wonen in wat thans Mgr. Den Dubbeldenstraat heet.
De toenmalige uitzonderlijke welvaart van Asten was te danken aan de tot
ver buiten de landsgrenzen reikende betekenis van de in Asten gevestigde Fa.
A. Bluyssen en zonen.
Dit bedrijf had met 144,vooral in Brabant gelegen nevenvestingen, een grote
invloed op de werkgelegenheid, de welvaart en de economisch afhankelijke
bedrijven in Asten.
Zo was ook de drukkerij van Berkers met haar grafische activiteiten practisch
volledig afgestemd op de behoefte van de zich steeds breder oriënterende Fa.
Bluyssen.
Boekhandel Berkers-Verbunt was gevestigd op de Markt te Asten ,maar de
drukkerij bevond zich aan de Burgemeester Frenckenstraat nr. 10 en 12.
Het was ook daar dat in juli 1907 het voor zijn tijd supermoderne
drukkerijbedrijfwerd meegesleurd door de om onverklaarbare redenen in
bankroet geraakte gigant Bluyssen.
Teneinde een faillissement van de drukkerij te voorkomen werd er op 8 en 9
juli 1907 een openbare veiling gehouden, en werd de N .V. Stoom-Boek en
Handelsdrukkerij V.h. Berkers- Verbunt verkocht.
P .lSchriks, die als meesterdrukker in dienst van Berkers was, heeft
ongetwijfeld zorg gedragen voor het drukken van de fraaie veilingcatalogus.
Met financiële hulp van vrienden was P.l Schriks toen in staat met enkele
op de veiling gekochte machines de boekhandel en drukkerij op bescheiden
schaal voort te zetten.
5

Op de aldus verworven Boston- degel pers en de eenvoudige cilinderproefdrukpers, drukte de jonge ondernemer familie- en handelsdrukwerk.
Nog enkele maanden werkte hij in de voormalige drukkerij en woonde hij met
zijn gezin in de daarbij gelegen woning. Die bedrijfsruimte was voor het
mini- drukkerijtje evenwel te groot, ondanks dat was er toch geen ruimte
voor een winkel en de woning was eveneens voor zijn gezin te klein.
Op de Markt naast het gemeentehuis vond hij voldoende ruimte voor winkel,
drukkerij en woning.
Met voortvarende ijver werkte P.J.Schriks, in het dorp beter bekend als Peer
Jan, aan de uitbouw van zijn bedrijf, samen met zijn IS-jarige zoon Emile
Christiaan. Ook kon toen op de plaats van de oude Boston-pers kan een
nieuwe degelpers worden geïnstalleerd.
DIENSTPLICHT.
De militaire dienstplicht van Emile betekende in 1912 het verlies van een
vlijtig meewerkende leerling-drukker.
Door de oorlog werd de normale periode van 2 jaar die voor de dienstplicht
gold verlengd tot 3 Y2 jaar, zodat Emile pas in 1917 zijn werkzaamheden op
de drukkerij kon hervatten.
.
Echter door vanuit zijn legerplaats te gaan werken bij de bekende drukkerij
Teulings te' s Hertogenbosch, kon Emile de laatste jaren van zijn dienstplicht
vullen met het vergroten van zijn typografische vakbekwaamheid. Bij
terugkeer in de zaak van zijn vader, was zijn medewerking dan ook dubbel zo
belangrijk geworden.
Rampzalig was de met het uitbreken van de eerste wereldoorlog gepaard
gaande algemene malaise.
Intussen had Peer Jan een gunstig gelegen perceel gekocht op de Markt
m.1S en daarop een winkel-woonhuis en een zelfstandige werkplaats
gebouwd
Het was in 1915 dat hij, onder moeilijke omstandigheden ,de boekhandel en
drukkerij wist voort te zetten en zelfs uit te breiden.
Tijdens deze oorlogsjaren werd er op last en voor rekening van het
Gemeentebestuur en de Boerenbond van Asten en Ommel een periodiek

uitgegeven, waarin o.a.ook een lijst met de tijdens de oorlog verkrijgbare
goederen werd opgenomen. Na de oorlog werd deze periodiek in een
weekblad veranderd en wel onder de naam :
"PEELBELANG" .
Dit weekblad voor Asten en omstreken werd geheel verzorgd door Peer Jan
Schriks en geheel uit abonnementsgelden bekostigd ..
Aan een dergelijk nieuwsblad was er ook na de oorlog behoefte en dat werd
dan ook bewezen door het groeiende aantal abonnees.
Peer Jan wist met zijn vlotte pen de lezer te boeien. Uit landelijke bladen,
boeken en andere bronnen was hij in staat feilloos die stukjes te selecteren
,die als feuilleton opgenomen, de belangstelling van het lezend publiek bleken
vast te houden en hen aan zijn krant te binden.
Zo publiceerde hij in 1921 een artikelenreeks over de bootreis van zijn
dochter Maria, die als Ursuline-missiezuster naar Nederlands Oost-Indië
vertrok
Eveneens bracht hij tal van dorpsnieuwtjes in de rubriek "Om de hoek wordt
verteld ...", die echter niet altijd zonder reacties bleven.
Een andere belangrijke activiteit waren de bezigheden van Peer Jan in zijn
winkel
Deze was gunstig gelegen op de Markt en er werd een onuitputtelijke
variëteit aan voorwerpen verkocht. In de meimaand verkocht Peer Jan deze
spullen ook vanuit een kraam in het bedevaartsplaatsje Ommel .
Zelfs de verkoop van hagelverzekeringen maakte deel uit van het brede
assortiment van Peer Jan.
Daar komt bij dat Emile, die tijdens zijn militaire dienst geleerd had met
vuurwapens om te gaan, een uitstekende aanwinst was voor de plaatselijke
Burgerwacht.
Van die organisatie werd hij dan ook spoedig secretaris en trad hij op als
leverancier van vuurwapens en doelrozen ..
Nadat Asten op het provinciale electriciteitsnet was aangesloten waren Peer
Jan en Emile Christiaan in staat een electrisch gedreven snelpers te installeren,
waarvoor de werkplaats moest worden uitgebreid ..
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. Pal!t(uis ~cllrÊmiJ'bnd Asten-Ommel.

HUWELIJK
Eind september 1922 vermeldt het Peelbelang in een advertentie, dat op
maandag 2 oktober a. s. de winkel en drukkerij gesloten zullen zijn in verband
met het huwelijk van Emile Christiaan Schriks met Petronella van Hagen.
Het jonge gezin vestigt zich op de Markt nr.8 waar op 2 augustus 1923, de
eerste zoon Jo, de toekomstige opvolger van zijn vader, wordt geboren.
Inmiddels heeft Emile zijn verkoop activiteiten uitgebreid en adverteert:
"Levensverzekeringen van de Haagse Verzekeringssociëteit " "Alle
Amerikaanse schrijfmachines, linten en carbonpapier beneden alle
concurrentie" .
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Het lettertype van het weekblad "Peelbelang " wordt gemoderniseerd, zo
ook de inhoud, die voortdurend wijziging en aanpassing ondergaat.
De straten in Asten hebben inmiddels namen gekregen en zo kan men lezen
"E.C.Schriks, Markt a2, biedt paardentuig en hoofdstel aan" .
In militaire dienst was Emile ingedeeld bij de huzaren en hij had daar een
gedegen opleiding in dressuur ontvangen. In Asten kon hij die vaardigheid
gebruiken voor het geven van dressuurlessen aan leden van de Astense
rijvereniging.
Emile adverteert in 1923 met jachtgeweren, terwijl Peer Jan visitekaartjes
aï:.nbiedt.

ASTEN' (N.-Br.)

Te koop bij Joh. Kuipeu, Laarbroek,
drae:cnde zeuren.

blrgen en 4.

Te koop Job. Aart., Heusden, 2 dragende

varken., Hen 14 weken drachtig.
I

I

ERHELE OPRUIMINGSPRIJZEN I I I
Schrijfmap 10 vel papier, 10 enveloppen, goede kwaliteit 5 cent
..
....
"
"
..
Iets beter
. 7 ..
"
prima bekende kwaliteit, vroeger 20 nu
.' 16 "
..
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.
. 20 ..
.Rollen closetpapier
•
10 cent, 3 stuks 25 " .
Kastpapier met randen
per vel
cent, per dozijn 10 ..
"
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. " " 1'/." "
.. 15 "
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."
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•
.
. 10 ..
Goud- en ZIlverbrons, beste kwaliteit, vroeger 25 nu 15 "
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.
.
. 15 "
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5 "
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UITBRE[DING

In de loop van 1923 waren het klantenbestand en de omzet zodanig
toegenomen dat er behoefte ontstond aan een grotere ruimte voor de
drukkerij.
Door het vele werk zag Peer Jan zich genoodzaakt zijn werkzaamheden te
beperken tot de winkel verkoop en tot de uitgave en redaktie van het
Peelbelang.
Voor_de drukkerij begon hij naar een nieuwe grotere bedrijfsruimte uit te
zien. Hij wilde dan tevens de drukkerij overdragen aan zijn zoon Emile
Christiaan.
Einde 1923 deed zich de gelukkige omstandigheid voor, dat zowel het
woonhuis als de aan Emile over te dragen drukkerij in één pand kon worden
ondergebracht.
Op 30 december 1923 kocht Peer Jan van Gerard Keessen, het perceel
Nieuwstraat 193-194 (thans Emmastraat 107-109) . Dit bestond uit
woonhuis, werkplaats en erf, groot ruim 4 are.
In het vOOijaar van 1924 was de bouw van woning en bedrijfsruimte voor
gebruik gereed en werden huisraad, machines, zetbokken, letterkasten,
inkten en andere materialen naar de nieuwe huisvesting overgebracht.
Inmiddels had de tweede zoon van Peer Jan, de 19- jarige Antoon zijn
eindexamen van de H.B .S. gehaald en omdat de winkelverkoop hem niet
aanstond werd hij door Emile aangesteld als vertegenwoordiger.
Gedurende de volgende jaren worden de werkzaamheden tussen vader en
zonen zodanig verdeeld dat Peer Jan zich nog uitsluitend met de boekhandel
en met de uitgave en redactie van het Peelbelang bezighoudt.
Emile treedt op als ondernemer/eigenaar van de drukkerij en Antoon, naast
zijn dienstbetrekking als vertegenwoordiger, behartigt ook de verkoop van
verzekeringen. Ook draagt hij zorg voor het vervoer van personen 111 zIJn
luxe automobiel.
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Groep militairen in tie kazerne van het 2e regiment
Huzaren te Breda Boven tweede van links Emile Christiaan

BESCHAAFDE HEER.
en winkelhuis, zeer gunstig gelegen op het beste gedeelte van de Markt en
bevattende beneden: winkel, zitkamer, keuken en kelder. Achter grote
werkplaats met kantoor, ruime stalling en bergloods. Boven 3 kamers,
overloop en zolderruimte.

Dat Peer Jan de inhoud van het Peelbelang wist te verlevendigen moge
blijken uit een gefingeerde contactadvertentie van augustus 1927 :
" Gefortuneerde jonge dame, leeftijd 25 jaar ,frisse verschijning, weinig in de
gelegenheid met heren in aanraking te komen, zoekt langs deze weg
kennismaking met beschaafde heer. Fortuin niet noodzakelijk. Voorkeur
genieten zij die tennissen, auto-en paardrijden en keurig dansen. Luchtaspiraties hebben en Gomaris -sigaren roken. Discretie verzocht en
verzekerd. Brieven onder nr., 1631 aan het deze bureau van dit blad.
Op 27 april 1929 werd in het Peelbelang bekend gemaakt dat m.i.v. die datum
de uitgave van het Peelbelang was overgegaan naar Emile C. Schriks.
In het gezin van Emile waren intussen dochter Willy, de zonen Tjeu en
Tonny en in 1929 dochter Ria geboren. Peer Jan, zijn vrouw, dochter Su ze
en zoon Antoon woonden nog in het winkel-woonhuis aan de Markt.
Antoon had inmiddels een meisje leren kennen en in februari 1930 trad hij met
Maria Kla~ssens in het huwelijk. Ze gingen bij Peer Jan en Maria inwonen,
totdat hun nieuw te bouwen woning aan de Molenstraat (thans Burg.
Wijnenstraat ) gereed zou zijn.
Op 4 juni 1930 werd de familie Schriks getroffen door het overlijden van de
62-jarige Maria Sofia Gosina Houthoofd, echtgenote van Peer Jan.
Peer Jan wilde na het overlijden van zijn vrouw niet meer zelfstandig wonen,
eveneens wilde hij stoppen met de winkelnering, ook omdat intussen Antoon
zowel als Suze de ouderlijke woning hadden verlaten.
Na het overlijden van zijn vrouw begon Peer Jan met de algehele uitverkoop
van de winkelvoorraad, die een aantal weken in beslag nam.
Emile bood aan om Peer Jan in huis te nemen, zodat het winkel-woonhuis aan
de Markt kon worden verkocht.
Het deed pijn toen het zetsel klaargemaakt moest worden voor een
aankondiging tot verkoop door notaris Berger in het Peelbelang van 14 juni
1930
Op woensdag 18 juni 1930 des namiddags om vijf uur te Asten, bij toeslag
ter herberge van M . van Rooij, ten verzoeke van P.J.Schriks te Asten, woon11

,"

T oen Peer Jan bij zijn zoon Emile Christiaan aan de Emmastraat was gaan
wonen, ging hij verder met de verkoop van artikelen waar geen etalage voor
nodig was en waarvoor met advertenties in het Peelbelang aandacht werd
gevraagd ..
Zo bood hij schoolboeken aan, abonnementen op tijdschriften, vreemde
postzegels en artikelen die men gewoonlijk in een kantoorboekhandel
aantreft.
Antoon bleef zich naast zijn werkzaamheden als vertegenwoordiger bezig
houden met verkoop van verzekeringen en het lucratief aanwenden van de
hem toevertrouwde luxe auto.
In het Peelbelang verklaarde hij zich bereid om geïnteresseerden per luxe
auto naar het bedevaartsoord Boxmeer te vervoeren.

"

JUBILEUM

II
i

Injuli 1932, toen de economische crisis in binnen- en buitenland haar
hoogtepunt had bereikt, werd op bescheiden wijze het 25-jarig jubileum van
Schriks drukkerij gevierd.
Dit ging gepaard met de uitgave van een gedenkboek dat volgens de
nieuwste methode gedrukt werd. In dit boek werd na een inleidend woord
van de toenmalige burgemeester de heer Wijnen een kort historisch overzicht
gegeven. door Emile C. Schriks
.
In het gedenkboek volgt dan o.a. een beschrijving van de zetmachine die
voor het bedrijf een belangrijke doorbraak naar de automatisering betekende.
Ook de vouwmachine was van betekenis, al ging het hier om automatisering
van relatief goedkope arbeid.
Nadat in het gezin van Emile de zonen Wim en Pierre waren geboren,
waarvan laatstgenoemde Jo als directeur zou opvolgen, was het inmiddels uit
9 personen bestaande gezin voltallig
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Ondanks de grote inspanning die drukkerij en gezin van hem vergden, zag
Emile Christiaan toch kans als bestuurslid / voorzitter van Harmonie
St. Cecilia en het RK. Mannenkoor te fungeren.
Aan de uit deze verenigingen voortgekomen toneelclub : " Oefening baart
kunst" leverde hij een aktieve bijdrage als regisseur aan tal van publieke
manifestaties. Zo werden met Emile Christiaan in de leiding, concoursen en
festivals georganiseerd om de muzikale prestaties van harmonie en
zangvereniging op een hoger peil te brengen.
Voor de uitvoeringen van muziekprogramma' s, toneelvoorstellingen en
andere publieke manifestaties, werd gebruik gemaakt van de Harmoniezaal,
die gelegen was aan het Koningsplein met zijn fraaie plantsoen.
Op 18 mei 1935 werd ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van
Burgemeester Wijnen een aan hem opgedragen fontein in het plantsoen
geplaatst.
Peer Jan schreef voor deze gelegenheid een gedicht, waaruit hieronder enkele
regels:
Mag nog een feest gevierd in deze somb're tijden
Dan is het buiten kijf voor onzen Burgervaer
Die vijf en twintig jaar zijn beste krachten wijdde
Aan 't welzijn van ons dorp, zijn gansche kind'renschaar
'Wij Astenaren toch mogen ons kind'ren noemen
Van 't edelachtbaar Hoofd van 't plaatselijk gezin
Van hem, die 'n'kwart eeuw lang ons dierbaar oord bestuurde
Met liefdevol beleid, in opdracht der Vorstin.

Bij de feestelijkheden die in het oranjegezinde Asten werden georganiseerd,
ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana met Prins Bernhard op 9
januari 1936 waren de zakelijke en organisatorische inzichten van Emile
Christiaan onontbeerlijk..
Hij werd dan ook prompt gevraagd voor toetreding tot het Oranjecomité.
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De 70- jarige Peer Jan echter wilde zich terugtrekken uit de zaak en droeg
het pand aan de Emmastraat aan zijn zoon Emile over, bij scheiding en deling
van de nog openstaande nalatenschap van zijn in 1930 overleden vrouw.
Ook vond hij de tijd gekomen om zo langzamerhand verlost te worden van de
wekelijks terugkerende verplichting om voor de inhoud van het Peelbelang
te zorgen.
Op 1 mei 1936 werd daarom een opvolger aangetrokken in de persoon van
Piet van de Zanden.
Nu waren dan alle zaken zodanig geregeld dat de nog altijd kloeke Peer Jan
zich de tijd kon gunnen om zijn allang bestaande plannen voor het maken van
buitenlandse reizen te realiseren.
In 1936 begon hij met een grote reis naar Duitsland, Oostenrijk, Tirol, de
Dolomieten, ltalié en Tsjecho-Slowakije. Tijdens deze reizen kon hij zijn
langdurige loopbaan als verslaggever niet vergeten en maakte hij
aantekeningen voor het schrijven van een reisverhaal in zijn geliefde
Peelbelang.
In 1937 koos hij zelfs een reisdoel buiten Europa. Hij reisde per trein naar
Hamburg om vervolgens een 22-daagse bootreis naar Lissabon, Marokko, de
Canarische eilanden en de Azoren te maken.
Emile wilde gaan bouwen op de grond aan de Dijkstraat die hij in 1936
gekocht had en dit kreeg onder de gunstige economische hemel van het jaar
1938 zijn verwezenlijking.
Met Hugo de Vries uit Helmond als architekt bouwde hij een fraai landhuis
op de grond waar eens het Astense koren rijpte om door de erachter gelegen
molen te worden gemalen.
In 1939 was Emile ook de actieve dorpspolitiek gaan' omhelzen. Met zijn
beste zetter uit de drukkerij, Jan van Lierop, liet hij zich op een
verkiezingslijst zetten en zo verwierfhij met 3 kandidaten 2 zetels in de
gemeenteraad.
10 mei 1940.
De al enige tijd dreigende oorlog bracht ook Asten in de greep van de angst
en op 10 mei 1940 in de klauwen van de bezetter.
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Op 30 december 1940 overleed na een kortstondige ziekte de oprichter van
de drukkerij, Peer Jan Schriks in de leeftijd van 74 jaar.
Door de Duitse bezetter werden als gevolg van de "GLEICHSCHALTUNG,
uitgevers van dag-en weekbladen verplicht zich aan te sluiten bij de
"CULTUURKAMER" .
Emile echter, gesteund door Piet van de Zanden, weigerde zich door de
bezetter de inhoud van hun blad te laten decreteren.
Uit die dappere, standvastige houding vloeide dan wel de beëindiging van het
Peelbelang voort. In tegenstelling tot dagbladen als de "Helmondsche ZuidWillemsvaart" en het landelijke dagblad "De Telegraaf", werd in Asten op
20 september 1941 het laatste oorlogsnummer van het Peelbelang gedrukt.
Een voortdurende waakzaamheid was geboden om botsing met lokale
fascistische elementen te voorkomen.
Zo weigerde Emile Christiaan om rouwdrukwerk te maken voor een aan het
oostfront gesneuvelde zoon van een berucht lid van de NSB. Dat kwam hem
'0, staan op enkele nachtelijke bezoeken van landwacht en SD
(Sicherh~itsdienst ) . Zowel de drukkerij als de woning werden daarbij
grondig doorzocht. Tot tweemaal toe werd zoon Tjeu opgepakt en
ingesloten, die juist op die leeftijd was om opgeroepen te worden voor de "
AI beitseinsatz ".
Was voor Antoon in oorlogstijd het reizen zonder auto moeilijk, toch zag hij
kans de drukkerij van voldoende orders te blijven voorzien . Door het
opzetten van een net van agenten kon hij zijn taak toch blijven vervullen.

BEVRIJDING

De vreugde over de bevrijding van Asten op 22 september 1944 was nog niet
bekoeld toen Piet van de Zanden de copie voor het eerste na-oorlogse
nummer van het Peelbelang gereed had en dit op 7 oktober kon verschijnen.
Met de verslaggeving over de Engelse militaire inspanningen, die tot de
bevrijding van het gebied rond Asten hebben geleid heeft hij zich intensief
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beziggehouden en de resultaten ervan neergelegd in zijn boek" De slag om
de Peel ".
Ondanks de naweeën van de oorlog was Schriks- drukkerij in de fase van
wederopbouw ruimschoots in staat, deel te nemen aan het zich herstellende
industriële leven.
De hoge kwaliteit van het personeel, dat al die jaren het bedrijf trouw was
blijven dienen en met de ontwikkeling ervan was meegegroeid bleek een
solide basis te zijn voor het aantrekken van bijzondere, accuratesse vereisende
opdrachten, zoals medische proefschriften van landelijk bekende promovendi.
Was het jubileum van 1932 gekenmerkt door het gedenken van oprichting en
opbouw van de drukkerij, waarbij de oprichter Peer Jan als hoofdpersoon
figureerde, op 1 april 1949 begon de reeks van jubilea van diens opvolger
Emile en de bekwame medewerkers die het bedrijf gemaakt hebben tot wat
het thans is.
Bij dat eerste na-oorlogse jubileum gold allereerst het eerbetoon Emile
Christiaan en zijn broer Antoon. Spoedig daarop volgden de als het ware met
de drukkerij getrouwde zetters: Jan van Lierop en Ties Boerekamps, de
machinezetters Piet Mennen en Marinus van Oosterhout en de drukkers Wim
van der Heijden en Jan Verspaget,.
Ook Piet van de Zanden, die zich op redactioneel - en administratief terrein
op een deskundige wijze heeft onderscheiden werd onderscheiden.
Evenals zijn opvolgers in de redactie: van Otterdijk, de Bot en Stevens.
, Hoewel de mogelijkheid voor Emile aanwezig was ,om zijn vanaf 1944 in de
zaak werkzame zoon Jo de touwtjes in handen te geven, bleefhij tot de dag
van zijn overlijden op 27 mei 1963 actief het beleid bepalen.
Intussen was het totaal verouderde gebouw aan de Emmastraat niet meer in
overeenstemming met de door personeel en bedrijfsvoering te stellen eisen.
Op 6 oktober verscheen dan ook aan de Burgemeester Wijnenstraat een
nieuwbouw die aan alle moderne eisen voldeed en kon door Emile, Antoon
en hun vrouwen de eerste steen worden gelegd.
Vervolgens werd de tot dan toe eenmanszaak omgezet in de N. V. SchriksDrukkerij met als aandeelhouders de in het bedrijf werkende zonen, Jo, Tjeu,
Tonny en Pierre.
Het was nu de beurt aan Jo om de. Schriks-dynastie voort te zetten.
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Ook zijn beleid was te karakteriseren door de zorg voor een juist evenwicht
tussen investeringsbehoefte en rentabiliteit.
Echter door de handicap van zijn echtgenote, werd hij in 1979 genoodzaakt
de leiding van het bedrijf over te dragen aan zijn broer Pierre.
Nog twee smartelijke gebeurtenissen vielen te betreuren. Op 10 juli 1988
overleed Tjeu in het Radboudziekenhuis te Nijmegen. Hij was in het bedrijf
werkzaam als inkoper en calculator. Ook om het heengaan van Tonny op 16
februari 1989 die als administrateur in het bedrijf werkzaam was moest te
vroegtijdig worden gerouwd ..
Het was Pierre, die in volle omvang te maken kreeg met de revolutionaire
wijzigingen in het typografische produktieproces en dit tot een goed einde
wist te brengen
Tot slot mag Schriks Drukkerij zich beroemen op 90 veelbewogen jaren en
mag zij trots zijn op de boeken, kranten, tijdschriften en het handelsdrukwerk
dat van de hoogste kwaliteit van de persen rolde en vervaardigd is door een
hecht team van de met het bedrijf ten nauwste verbonden medewerkers ..

M 'L clank aan de familie Schriks van wie we toestemming kregen een
I 'decIte uit het boek" "90 Jaren Schriks Drukkerij 1907-1997 "te mogen
fllibliceren .
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