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Dit weekend is het tweede openingsweekend. Toevallig valt dit samen met de
Erfgoeddag. Dit jaar is het onderwerp ‘kleur’. Op zondag zijn er tal van activiteiten
rond dit thema in de Turnhoutse regio. Meer info hierover vind je hier.
De afgelopen maand stond in het teken van verhuizen, demonteren, monteren en
herinrichten. Helaas is het niet helemaal achter de rug. De linieermachine is uit de
collectie gehaald, maar de ‘nieuwe’ machine die hiervoor in de plaats komt is slechts
gedeeltelijk verhuisd. Tegen volgend openingsweekend zal ze gemonteerd zijn. Nadien
dient deze nog vervolledigd en drukklaar gemaakt te worden.

Linieermachine
De kogel is door de kerk!
Na geruime tijd alles tegen elkaar afgewogen te
hebben is de linieermachine uit de collectie
gehaald. Hoofdzaak voor deze beslissing is het
gebrek aan ruimte. In de toekomst zal de
Historische Drukkerij zich specifiek richten op

Openingsweekend
Het eerste openingsweekend is nu bijna een
maand geleden. Verschillende zaken dienen nog
verbeterd te worden. Zo is er bijvoorbeeld het
feit dat er in de pers wel veel aandacht besteed is
aan de Historische Drukkerij, maar jammer
genoeg was er nergens een vermelding van het
adres. Om dit gedeeltelijk op te vangen zal (als
alles goed gaat) het open weekend, mét adres, op
de lichtkranten doorheen de stad te zien zijn.
Toch had ik graag van jullie ideeën gekregen om
de openingsweekends in de kijker te zetten en
beter bekend te maken. Natuurlijk moeten het
oplossingen zijn waarvoor geen budget nodig is,
de inkom blijft immers gratis. Heb je ideeën of
wil jij je hiermee bezig houden? Neem dan
contact op! info@historischedrukkerij.be

Tweede openingsweekend
het typo-drukken. Voorwaarde voor het uit de
collectie weghalen van de linieermachine was
dat hiervoor een goede thuis gevonden werd.
Ondertussen is deze machine gedemonteerd en
verhuisd. Meer hierover in de volgende
nieuwsbrief.

Zaterdag 22 april van 10.00 tot 17.00 uur
Zondag 23 april van 13.00 tot 17.00 uur
Meer informatie op de website :
http://www.historischedrukkerij.be/

Blikvanger !
Doodsprentjes worden op allerlei manieren
verzameld. Toch kijken mensen me soms raar
aan als ze mij bezig zien op ruilbeurzen. Een
enkeling vraagt me wel eens waar ik nu
eigenlijk naar op zoek ben. Ik antwoord dan
steevast: ‘naar prentjes die in Turnhout gedrukt
zijn’, waarna ze me ietwat raar aankijken en
vermoedelijk nog maar eens de concluderen
dat een verzamelaar een raar wezen is.
Toch is het zo gek nog niet. Doordat de
doodsprentjes op datum gedrukt zijn geven
deze precieze informatie over de drukker. Een
voorbeeld: in sommige publicaties vind je
altijd het gegeven dat Glénisson eerst alleen
een bedrijf begon in 1833, en dat pas in 1837
Van Genechten erbij gekomen is om zich dan
als ‘Glénisson en Van Genechten’ in de
Warandestraat te vestigen. Onderstaand
doodsprentje bewijst dat reeds begin 1834
Glénisson én Van Genechten samen een
vennootschap hadden.

Van de firma WellensDelhuvenne & Co is lange
tijd aangenomen dat van
het ogenblik dat deze twee
heren hun eigen weg
gingen enkel Delhuvenne
in Turnhout bleef en het
drukkersambacht
verderzette. Dit is al sedert
enige tijd achterhaald,
maar toch is er van
Wellens weinig tot niets te
vinden. Ook hier geven de
doodsprentjes weer een
beeld van de geschiedenis.
Hiernaast staan een
doodsprentje gedrukt bij
Wellens, Delhuvenne &
Co (meert 1839) en P.F.
Wellens (junius 1843)
afgebeeld.
Doodsprentjes verdienen
in de geschiedschrijving
van de grafische bedrijven
van Turnhout zeker hun
plaats.

Gezocht
Reeds geruime tijd is de Historische Drukkerij
op zoek naar een Typograph.
Deze regelzetmachine was de tegenhanger van
de Lino- en Intertype. Weet jij dergelijk
exemplaar staan, of kan je bemiddelen om deze
in de collectie te krijgen neem dan contact op
aub. mailto:info@historischedrukkerij.be

Deze nieuwsbrief wordt gratis verspreid. Wens je
deze niet meer te ontvangen? Stuur dan een mail
met de vraag je van de lijst te laten schrappen.

Voor de uitbreiding van de bibliotheek (voor
éénieder ter inzage) zijn we steeds op zoek naar
oude lettercatalogi, grafische vakboeken,
tijdschriften en machinecatalogi.

