Terugblik naar de negentiende eeuw...

Historische Drukkerij Turnhout
Nieuwsbrief nr. 20, augustus 2007
Hoewel de hele maand voornamelijk getracht is de financiering van de
dichtbundel rond te krijgen, iets wat overigens niet lukt, is er toch nog heel wat
ander nieuws te melden. Het staat nu al vast dat de openingsweekends voor 2008
zeker zullen doorgaan en er zijn weer enkele mooie aanwinsten.
De inzendingen voor de dichtbundel blijven zoetjesaan binnenkomen. Volgende
nieuwsbrief zal volledig gewijd zijn aan de dichtbundel.
Drukkersmerk

ABVV steunt Historische Drukkerij

De Historische Drukkerij zal in de toekomst
meer en meer niet-commerciële, eenvoudige
boekjes uitgeven die verband houden met de
geschiedenis van de drukkerij, de drukpersen,…

De socialistische vakbond ABVV steunt de
Historische Drukkerij en verzekert hiermee de
openingsweekends van 2008.

Naar aloude traditie is er ook gezorgd voor een
drukkersmerk met spreuk. Ook de Turnhoutse
drukkerijen hadden zo’n eigen spreuk. Zo was
deze van drukkerij Proost ‘Laboremus’, wat
zoveel betekent als ‘Laat ons werken’. Die van
Brepols was dan weer ‘Melius esse quam videri’,
‘beter te zijn dan te lijken’.

De Algemene Centrale van het ABVV kocht
afgelopen maand 150 exemplaren van ‘De
Collectie’ ter ondersteuning van de Historische
Drukkerij. Met deze steun is de basiskost voor
2008 gedekt en blijft de werking verzekerd. Nu
al kan worden gesteld dat de Historische
Drukkerij ook in 2008 de succesvolle
openingsweekends behouden blijven én dat de
toegang gratis blijft!
Het ABVV zal deze mooi verzorgde boekjes
verdelen onder de afgevaardigde mandatarissen
binnen de grafische sector. Zo zorgt ze behalve
de financiële ondersteuning ook nog eens voor
een ruimere bekendheid van de Historische
Drukkerij. Waarvoor dank!

De Historische Drukkerij heeft gekozen voor
‘Copiae Multorum, Vis Unius’, vertaald
geeft dat ‘De weelde van velen, de kracht
van de enkeling’. Deze spreuk moet duidelijk
maken dat eenieder van ons de mogelijkheid
heeft zijn dromen waar te maken en een unieke
kracht bezit om zelfstandig grootse zaken te
verwezenlijken.
De spreuk wordt omringd door de Stanhopepers. Hierrond zijn te zien een letterkast en
verscheidene handwerktuigen van de negentiende eeuwse drukkersambacht. Toekomstige
boekjes, zoals de dichtbundel, zullen van dit
drukkersmerk worden voorzien en met trots de
titelpagina sieren.

Dichtbundel
De afsluitdatum voor het inleveren van
gedichten
voor
de
dichtbundel
‘Dichter bij Turnhout’ is 10
september. Wees er tijdig bij!

Rollenstelapparaat

Aanwinsten

Gerard Post van der Molen schonk een
negentiende eeuws rollenstelapparaat
aan de Historische Drukkerij.

De afgelopen maanden kon de Historische
Drukkerij weer enkele mooie jaargangen
grafische tijdschriften aan de collectie
toevoegen.

De automatische inktgeving van de cilinderpers
zorgt ervoor dat de te drukken tekst gedurende
de gehele oplage gelijkmatig voorzien wordt van
inkt. Men dient er zorg voor te dragen dat ieder
onderdeel van dit inkttransport degelijk en
correct is afgesteld. Naast de inktbak, de likrol,
de inkttafel en de inktverdeelrollen moeten ook
de inktopdraagrollen van de cilinderpers
worden afgesteld. Ze moeten op exact dezelfde
hoogte liggen als de vorm die ingeïnkt gaan
worden. Enkel dan is men zeker dat de tekst
zonder baard en egaal van inkt overgebracht
kan worden op het papier. Te laag afgestelde
rollen slijten veel sneller, aangezien ze tegen de
vorm aan stoten, en smeren de inkt aan de
randen van de tekst uit. Te hoog gestelde rollen
dragen de inkt dan weer niet of ongelijkmatig
over aan de vorm. Het belang van deze afstelling
mag dus zeker niet worden onderschat en moet
met de nodige zorg gebeuren.

-Archiv für Buchdruckerkunst:
1890 en 1894
-Typographische Jahrbücher:1883, 1887, 1888,
1890 1897 en 1907
-Illustrirte zeitung für buchbinderei und
cartonnagenfabrikation:
1883 en 1887
-Graphischer Beobachter: 1892, 1895 en 1897
-The British Printer:
1902 en 1903

Dichtbundel (2)
Cartoonist Gie Campo werd aangeschreven om
de dichtbundel te verluchten. Hij reageerde hier
positief op en zal zijn visie van Turnhout op zijn
gekende fijnzinnige manier weergeven. Gie is de
‘huiscartoonist’ van de Gazet van Turnhout
(http://www.turnhoutblogt.be)
Dit stelapparaat werkt als een balans en hiermee
zijn op een eenvoudige manier de inktrollen van
de cilinderpers af te stellen. Het linker deel
wordt onder de rol geplaatst. Nu wordt de rol
zodanig in hoogte geregeld dat de twee platte
vlakjes aan de rechterzijde van het toestel exact
gelijk staan. Is dit gebeurd, dan staat de rol in
dit geval op Franse (of normaal) hoogte
afgesteld.

Openingsweekend augustus 2007
Volgend weekend is de Historische Drukkerij geopend :
25 en 26 augustus van 13.00 tot 17.00 uur
Steenweg op Mol 84, 2300 Turnhout

