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Vorige maand deelden we jullie mee dat we dit nummer zouden wijden
aan een tussentijdse analyse van de Quo Vadis. De actualiteit stak hier echter
een stokje voor. We kunnen jullie de uitzonderlijke vondst van afgelopen
maand niet onthouden. Lees er alles over in deze nieuwsbrief.
De restauratie van de trapcilinderpers vordert gestaag en voorbereidingen voor
Erfgoeddag werden al genomen… een drukke maand!

Een terugblik naar de negentiende eeuw…
Eeuwenoude houten drukblokken!
Afgelopen maand kocht de Historische Drukkerij bij een Nederlands
antiquair een partij houten drukblokken. Deze vondst heeft nog niet al
haar geheimen prijsgegeven maar het ziet er naar uit dat minstens een
deel ervan zeer - tot uiterst bijzonder zijn!

Restauratie trapcilinderpers
Ondanks de drukte kon toch nog tijd
gemaakt worden om de restauratie van
de trapcilinderpers verder te zetten.
Problemen volgden elkaar op. Toch
blijft het zeer realistisch deze machine
binnen afzienbare tijd in drukklare
toestand te hebben. Wordt
ongetwijfeld vervolgd!

Erfgoeddag 26 april 2009
De voorbereidingen voor Erfgoeddag
2009 zijn volop begonnen.
Enkele van de oudste houten drukblokken

In totaal werden bijna 200 drukblokken aangekocht. Een dertigtal
hiervan is zeer oud, enkele dateren vermoedelijk zelfs van het einde
van de zestiende eeuw! Speurwerk zal hierover hopelijk in de
komende maanden uitsluitsel geven. Van enkele blokken werd de
afbeelding al herkend. Die houtsnedes zijn terug te vinden in de
verhalen ‘Mariken van Nieumeghen’ en ‘Koningin Sibilla’. Deze
volksboeken stammen uit het begin van de zestiende eeuw
maar werden tot in de negentiende eeuw herdrukt. Onze taak
is nu om al deze edities op te
sporen en te vergelijken. Hiervoor
wordt de expertise van kenners
gevraagd. Van sommige blokken
zal het haast onmogelijk zijn deze
te identificeren en te dateren. Dit
is met name het geval bij de
religieuze afbeeldingen. Zij werden
vermoedelijk
gebruikt
ter
opsmukking van religieuze werken
Deze afdruk van een drukblok vertelt het
die in grote getale gedrukt
verhaal van Mariken van Nieumeghen.
werden.

Erfgoeddag koos voor de editie 2009
het thema ‘uit vriendschap!?’ De Historische Drukkerij heeft deze dag weer
grootse plannen. Enerzijds zal op de
persen van de Historische Drukkerij een
vriendenboekje gedrukt worden. In
samenwerking met de Erfgoedcel
Noorderkempen zal dit enkele weken
voorafgaand aan Erfgoeddag (net als
de historische krant bij de editie 2008)
gratis verspreid worden in de
winkelstraten van Turnhout, en in de
omliggende gemeenten.
Op Erfgoeddag zelf zal u het verhaal
van de opkomst van de vakbond met
haar strijd voor de rechten van de
arbeider in de Historische Drukkerij
kunnen beleven. In samenwerking met
Linx+ (de cultuurorganisatie van het
ABVV) wordt u meegevoerd naar deze
woelige negentiende eeuw. De periode
waarin de arbeiders in verbondenheid
op de barricades staan tégen de
uitbuiting en strijden vóór hun rechten.
http://www.erfgoeddag.be/sector/index.cfm?page=4154

Naast deze prachtige collectie zeer oude blokken is nog een tweede
bijzonderheid aangekocht: 151 houten drukblokken uit het einde van
de negentiende eeuw. De serie is geheel afkomstig uit één boek, naar
alle waarschijnlijkheid een medisch encyclopedie uit de periode 18701890. In de komende maanden zal gericht naar deze uitgave gezocht
worden. Aangezien het onderwerp nogal specifiek is moet het
haalbaar zijn dit boek in een antiquariaat te vinden.

Roets historische weekkalender
De inmiddels gekende historische
weekkalender ‘De Roets’ besteedt
in de editie van 2009 aandacht
aan de ‘mannekensbladen’ die in
de negentiende eeuw vanuit
Turnhout de Nederlanden
overspoelden.
Deze uitgave van het Davidsfonds
is verkrijgbaar in de Standaard
Boekhandel en via de website

http://www.roetsinfo.eu/index.php

Een afdruk van één van de 151 medische houtblokken

Een derde luik van de aankoop betreft enkele houtgravures uit de
periode 1860-1880. Het lijkt erop dat deze gepubliceerd zijn in één
van de vele populaire geïllustreerde weekbladen van de negentiende
eeuw. Precies deze afbeeldingen in die tijdschriften terugvinden is
zoeken naar een speld in een hooiberg. Doch zou het een belangrijke
meerwaarde geven als we hierin zouden slagen.

Openingsweekends 2009/2010
2009
Een mooie houtgravure van de Pont du Gard in Zuid-Frankrijk. Het houtblok maakt deel uit van de
collectie van de Historische Drukkerij.

De Historische Drukkerij heeft uw hulp nodig!
Voor de identificatie en datering van al deze houtblokken wil de
Historische Drukkerij graag een beroep doen op u. Alle informatie die
u kan bezorgen is meer dan welkom! Afbeeldingen van de
houtblokken vindt u op de website:
http://www.historischedrukkerij.be/index_bestanden/Page5674.htm
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Telkens open van 13 tot 17 uur.
Vrije toegang

Meer over ‘Mariken van Nieumeghen’:
http://www.dbnl.org/tekst/_mar001mari01_01/_mar001mari01_01_0002.htm
Meer over de ‘Historie vander Coninghinnen Sibilla’:
http://www.dbnl.org/tekst/deba001nede01_01/deba001nede01_01_0028.htm

De Historische Drukkerij is gesloten tot einde januari !
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