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Méér dan zomaar een museum...
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Een nieuwsbrief, maar waarom eigenlijk?
Gebleken is dat velen graag wat meer achtergrondinformatie over de zaken aangaande
de Historische Drukkerij krijgen. De website is niet het juiste kanaal om
geïnteresseerden te informeren over leuke weetjes,nieuwe aanwinsten en dergelijke,
maar hoe dit dan wel op te lossen? Het antwoord komt er nu in de vorm van een
elektronische nieuwsbrief. Hopelijk bevalt hij u. Wenst u deze nieuwsbrief verder te
ontvangen, meldt u dan aan via onderstaande link.
mailto:info@historischedrukkerij.be
subject=reactie nieuwsbrief.

Rekening van P.J. Brepols
Onlangs dook er via een veiling een oud
handgeschreven boek op. Het was nogal
onduidelijk wat de inhoud van dit boek was.
Wel viel al snel de ingesloten rekening van P.J.
Brepols van 8 july 1830, mét handtekening op.
Uiteindelijk is de Historische Drukkerij erin
geslaagd deze aan te kopen. Na enige
conversatie met de verkoper bleek hij nog drie
andere boeken te hebben die allen bij elkaar
hoorden. Enige onderhandeling later konden
ook deze boeken aangekocht werden. Het gaat
om archief van notaris Vissers met kantoor te
Gierle, periode 1795-1880.
De boeken bleken gemaakt te zijn in de
drukkerij van P.J. Brepols.
Gevraagd naar de oorsprong van deze
documenten verteld de eigenaar dat een
Belgisch gezin deze boeken meebracht bij hun
vlucht na de Duitse inval in 1940. Wanneer het
gezin terugkeert laat het deze boeken achter in
het huis nabij Toulouse en vele jaren later kon
deze persoon de boeken aanschaffen, waarna
ze 30 jaar bij hem thuis bleven liggen.
Gezien de belangrijkheid voor de regio (vele
informatie aangaande Gierle, Turnhout,
Casterlé,…) zijn deze boeken in te kijken na
afspraak.

Om de bezoekers beter te kunnen bedienen
zal de Historische Drukkerij vanaf maart
2006 één weekend per maand open zijn.
Raadpleeg de website voor de data.
Gedurende dit weekend zullen op
verschillende machines demonstraties
gegeven worden.
http://www.historischedrukkerij.be/

Wist je dat…

Blikvanger !

… we bezig zijn met de druk van een nieuw
mannekensblad, getiteld ‘Oorsprong van de
Turnhoutse druknijverheid’ ?
…de reeks postkaarten, in eigen huis gedrukt
op een trapdegel, nu ook verkrijgbaar zijn in
het Speelkaartmuseum?
… de website die vorige jaar februari op het
net geplaatst is, in 2005 2649 keer
geraadpleegd werd?

GEZOCHT
enthousiaste medewerkers
Om een zekere constante in de werking van
de Historische Drukkerij te verzekeren zijn
we op zoek naar enkele enthousiaste
vrijwilligers voor allerlei verschillende
taken.
Begeleiding van bezoekers
Restauratie en onderhoud van de machines
Inventarisatie van de bibliotheek
Administratief werk, P.R.
…
Voel jij je aangesproken? Wil je graag wat
meer informatie? Neem dan snel contact op :
mailto:herwig.kempenaers@telenet.be
subject=enthousiaste medewerker

De vernieuwde foto’s op de website zijn
gemaakt door :
‘Digitale Fotografiegroep Turnhout’

De Historische Drukkerij zit in een
afwerkingsfase. Jarenlang is de aandacht enkel
gegaan naar de uitbreiding van het machinepark,
nu is het ogenblik aangebroken om de
aankleding van de muren te verzorgen. Hier
wordt de komende weken volop aan gewerkt.
Hierbij zijn nog enkele mooie aankopen
gerealiseerd. Gezocht werd naar enkele affiches
die de druktechniek demonstreren. Gedacht werd
aan een affiche in steendruk en een affiche
volledig opgebouwd in typo. Met een collegaverzamelaar werd onderhandeld over
bovenstaande steendrukaffiche. Ze siert
ondertussen de muur nabij de steendrukpers. De
affiche is van juni 1895 en geeft het
feestprogramma weer van de gekende
brandweerfeesten op de Grote Markt te
Turnhout. De affiche is opgebouwd uit vier
afzonderlijke vellen (later op linnen doek
gekleefd ter bescherming), gedrukt in Turnhout
bij ‘Beersmans-Pleek’ in drie kleuren en is
145 x 108 cm groot.
Een mooie aanwinst voor de collectie!
Deze nieuwsbrief wordt gratis verspreid. De
persoonlijke gegevens van de leden zullen
geenszins doorgegeven worden of voor andere
doeleinden gebruikt.

