Historische Drukkerij Turnhout
Een terugblik naar de negentiende eeuw...

Méér dan zomaar een museum...
Nieuwsbrief nr. 3, april 2006
Een hectische maand maart, dat is het minste wat je er van kan zeggen. De
voorbereidingen voor de persvoorstelling van het nieuwe mannekensblad nam heel wat
tijd in beslag. Je staat er niet bij stil wat er allemaal geregeld dient te worden tot je er
zelf voor staat natuurlijk. Gelukkig konden we op de hulp van enkele stadsdiensten
rekenen. Dank hiervoor aan het team van TRAM 41.
Ondertussen is er ondersteuning van een nieuwe medewerker, Jos Hermans. In het
verleden was hij een waardevolle kracht in een Nederlands drukkerijmuseum, nu zal hij
zijn kennis en ervaring inzetten om de Historische Drukkerij mee uit te bouwen.
Welkom Jos!
Verder lees je in deze nieuwsbrief natuurlijk welke de mooiste aanwinsten zijn die de
afgelopen maand aan de collectie toegevoegd konden worden,

Inkttafeltje

Cliché in houtsnede

Enkele maanden geleden werd ik
gecontacteerd door de familie Buyck. In de
voormalige drukkerij Moreau stond nog
een drukpers. Enkele foto’s werden mij
toegestuurd en het bleek om een Lejeune
handpers te gaan. Of ik hierin interesse
had. Een afspraak werd gemaakt en een
ritje naar Sint-Truiden bracht nog meer
moois aan het licht. Een uiterst zeldzaam
inkttafeltje met inktbak stond naast de
handpers. Nu, vier maanden later, kwam
het bericht dat de Lejeune handpers
uiteindelijk naar de Stad St.-Truiden zou
gaan, maar dat het inkttafeltje kon
afgehaald worden. Na restauratie zal deze
in de vaste collectie opgenomen worden.
Behalve het inkttafeltje kwamen nog
andere kleine materialen mee die dringende
restauratie vragen maar een meerwaarde
aan de collectie zullen geven.

Onlangs kon de hand gelegd worden op een
originele houtblok afkomstig van Brepols. Deze
cliché diende voor het drukken van
mannekensblad nr 32 ‘Jagers te paard’. Een
zeldzame en waardevolle aanwinst.

Bijzondere dank aan de familie Moreau
voor deze belangrijke gift, en in het
bijzonder Stefaan en Catherine BuyckJageneau voor het prettige contact.

Het eerste openingsweekend komt er aan.
Zaterdag 25 maart van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag 26 maart van 13.00 tot 17.00 uur
Meer informatie op de website :
http://www.historischedrukkerij.be/

Blikvanger !
In aanwezigheid van de pers en enkele
genodigden werd maandag 20 maart 2006 het
eerste exemplaar van een nieuw ontworpen
mannekensblad overhandigd aan burgemeester
Marcel Hendrickx.
Tot op heden werden enkel herdrukken
gemaakt van bestaande mannekensbladen. De
Historische Drukkerij wil de aloude traditie
terug opnemen en een nieuwe reeks uitgeven
die naast de Turnhoutse geschiedenis ook de
geschiedenis van de boekdrukkunst in al zijn
vormen zal weergeven. (bv. ‘van houten naar
ijzeren handpers’, ‘van lompen tot papier’, ‘de
eerste cilinderpers’, ‘de boekbinder in zijn
atelier’,…) Hiervoor is de Historische
Drukkerij nog op zoek naar kunstenaars die de
uitwerking hiervan mee willen verwezenlijken.

De vorm zoals deze op de Stanhope-pers ligt.

Voor dit eerste mannekensblad, getiteld
‘Oorsprong van de grafische nijverheid in
Turnhout’ contacteerde de Historische
Drukkerij Peter Kalkowsky. Gevraagd werd of
hij wilde instaan voor de tekeningen en
houtsnedes. Tot dan had hij enkel in linoleum
gewerkt en het was niet zo voor de hand
liggend over te schakelen op houtsnedes. Na
enige oefening verfijnde hij langzamerhand
zijn techniek tot het resultaat bevredigend was.
Hij kreeg 12 kernzinnen aangeleverd die de
twaalf tekeningen van het verhaal moesten
worden: Franse soldaten marcheren door de
straten, Corbeels drukkend aan de pers,
Corbeels vlucht met pers,…
Schetsen werden gemaakt en uitgeselecteerd
tot het beeld klopte. Het snijden kon beginnen.
Proefdrukken werden besproken, hier en daar
correcties aangebracht.

Deel van het nieuwe mannekensblad.

Ondertussen moet de tekst nog worden geschreven, zodanig dat deze telkens vier zinnen per
tekening gaf. Na wat puzzelwerk kon de tekst in
lood gezet worden.
Eenmaal de houtblokken gereed kon de
vormopmaak beginnen. Dit moest ook volgens
de tijdsgeest gebeuren. Houten wiggen die het
zetsel opspannen in het raam, vastgeklopt met
een kooidrijver, een tijdrovend maar nostalgisch
gevoel. Het proefdrukken werd gestart, voor de
te lage delen in de druk werd een ‘toestel’
aangebracht.
Dan kon de productie beginnen. Het intensieve
drukken werd over enkele dagen gespreid.
Volgens de traditie van de mannekensbladen
werd het inkleuren gedaan aan de hand van
sjablonen. Drie basiskleuren werden gekozen,
sjablonen uitgesneden.
Het resultaat (van deze arbeidsintensieve manier
van drukken) is te koop en dient als steun voor
de Historische Drukkerij. (klik hier voor meer
informatie).

Het mannekensblad op de Stanhope-pers.

Meer info over de persvoorstelling vindt je hier,
over de geschiedenis van het Turnhoutse
mannekensblad vind je hier meer informatie.

