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Voor de eerste keer nam de Historische Drukkerij deel aan de jaarlijkse
Erfgoeddag. Een korte reportage hierover is te vinden op de tweede pagina.
We zijn verheugd een object te mogen leveren aan het mooie initiatief van
TRAM 41 waarbij ze iedere maand één stuk uit hun uitgebreide collectie in de
belangstelling zetten.
Verder is er deze maand alweer een mooie uitbreiding van de grafische bibliotheek
te melden.
Object van de maand
TRAM 41 (Turnhoutse Route Archief en Musea)
beheert een grote verscheidenheid aan objecten.
Om deze heterogene collectie beter te
ontsluiten, startte TRAM 41 begin 2007 met het
“Object van de maand”. Elke maand stelt het
een verschillend stuk voor, afwisselend uit het
Begijnhofmuseum, het Taxandriamuseum, het
Museum van de Speelkaart en het Stadsarchief.
Eenmaal per jaar wordt ook een museum uit de
regio als gast uitgenodigd. Dit jaar is de
Historische Drukkerij aan de beurt.
Het initiatief “Object van de maand” combineert
de verschillende opdrachten van een museum
maar legt toch vooral de klemtoon op tonen en
verklaren. Het bewuste object is te zien in het
museum waar het wordt bewaard. Het wordt
eventueel uit depot gehaald of krijgt tijdelijk een
meer prominente plaats. Een informatief paneel
met een reproductie van het stuk in kwestie
staat in de andere afdelingen van TRAM 41 en

Grafische Tijdschriften
Afgelopen maand kon de Historische
Drukkerij de hand leggen op een unieke
collectie grafische tijdschriften. Niet
minder dan 48 jaargangen, beginnende bij
jaargang 1 in 1873 en eindigend met jaar-

in het Natuurpunt Museum, het Stadhuis/
Erfgoedhuis, de Bibliotheek, Toerismehuis
’t Steentje en het Stadskantoor.
Telkens maakt TRAM 41 een objectfiche. Deze
informatie is beschikbaar via de website en in
gedrukte vorm. De fiche stelt het gekozen object
voor: fotografisch, omschrijving van object,
functie en context, waar bewaard en waar te
zien, materialen, afmetingen, herkomst, link
met Turnhout (waarom in de collectie?) en
literatuurverwijzing.
De
Historische
Drukkerij
koos
het
lettergietapparaat uit om in de kijker te zetten.
De objectfiche is vanaf 1 mei op verschillende
locaties in Turnhout te vinden, of via de website
http://www.tram41.be/
(doorklikken
naar
‘object van de maand’). Dit vernuftig instrument
zal het ganse verdere jaar tijdens elk
openingsweekend worden gedemonstreerd.

gang 48 in 1920, van het ‘OesterreichischÜngarische Buchdrucker-Zeitung’ vullen
nu de opzoekingsmogelijkheden van de
toch al omvangrijke collectie aan.
De complete collectie is na afspraak te
raadplegen.

13 april 2008. In Vlaanderen en Brussel vond
de jaarlijkse Erfgoeddag plaats. Ook Turnhout
wist vele belangstellenden te boeien op
verschillende locaties. Thema van dit jaar:
“Wordt verwacht”.

De Historische Drukkerij stond in het teken van
de evolutie van de krant. Ze drukte naar
aanleiding van dit gebeuren een krant van 150
jaar geleden. Als aanloop naar Erfgoeddag werd
de krant in het voorafgaande weekend verspreid
door de Jongerengidsen van de stad Turnhout.
Ook op de dag zelf kon je deze krant vinden op
de verschillende deelnemende locaties. Van deze
eenmalige uitgave werden ruim 3000
exemplaren gedrukt op de 140 jaar oude
Marinoni-cilinderpers.

De dag zelf was een succes. Al van bij het
openen van de deuren om 10 uur liepen de
bezoekers
binnen.
Vijf
medewerkers
begeleidden de belangstellenden doorheen de
Historische Drukkerij waarbij op verschillende
machines demonstraties werden gegeven. Kort
na de middag werd het even rustig en konden
we afwisselend snel iets eten. Dit was echter van
korte duur en tegen drie uur bereikten we zelfs
het verzadigingspunt waardoor we moesten
even overgaan tot verkorte rondleidingen.

Het laatste uur werd het gelukkig weer iets
rustiger waarbij we de kans kregen toch nog
enkele foto’s te nemen. Om kwart na zes werden
de deuren gesloten en bleven we nog een uurtje
napraten over de afgelopen, bijzonder
geslaagde, dag.

Openingsweekend april 2008
Volgend weekend is de Historische Drukkerij geopend :
26 en 27 april van 13.00 tot 17.00 uur
Steenweg op Mol 84, 2300 Turnhout

