Nieuwsbrief

nummer 73

maart 2012

We kunnen er niet omheen. Turnhout heeft dit jaar 800 jaar geleden de
stadsrechten verkregen, én is voor 2012 de Cultuurstad van Vlaanderen.
De feestelijke opening van dit gebeuren gaat door op 17 en 18 maart,
waarvoor we in opdracht een feestkrant uitgeven.
Ook deze maand konden we weer een mooi collectiestuk verwerven.

Een terugblik naar de negentiende eeuw…
TURNHOUT 2012, Cultuurstad van Vlaanderen
In Turnhout vieren we dit jaar dubbel
feest: 800 jaar stadsrechten en we
dragen met trots de titel ‘Cultuurstad
van Vlaanderen’. Tijdens de officiële
opening van het festivaljaar ‘Turnhout
2012’, op 17 en 18 maart, krijgt de
heringerichte Grote Markt een centrale
plaats. De Turnhoutenaars krijgen het
grootste en mooiste ‘Salon van de
Kempen’. Het centrale thema van
Turnhout
2012,
‘Randland
–
Hartland’, loopt als een rode draad
doorheen het weekend.
Dat er heel wat te beleven valt op het weekend van 17 en 18 maart kan
je vernemen op de website van Turnhout 2012 :

www.turnhout2012.be

Historische Drukkerij werkt aan feestkrant
Een maand geleden kregen we de vraag of we een krant willen drukken
voor het openingsfeest van 17/18 maart. Na contact met
collega/lettergieter Patrick Goossens legden we de deadline voor het
binnenbrengen van de teksten op 14 februari. Zoals bij ieder groots

Verkoopscatalogus
Drukkerij Cuperus, Bolsward.
2 juni 1927
Een precieze omschrijving van de
inboedel van een drukkerij geeft
een mooi beeld van de werking
ervan. Complete inboedelbeschrijvingen zijn echter moeilijk
te vinden. In de collectie waren er
twee aanwezig, namelijk een
taxatierapport uit 1931 van
Handelsdrukkerij Geeris-Roxs te
Helmond en een notariële akte
voor wijziging van de statuten van
drukkerij Van Doosselaere en zoon
uit Gent, met bijgevoegd een
inventaris van de drukkerij op 1
januari 1914.
Afgelopen maand kon een derde
inventaris aan de collectie
toegevoegd worden, namelijk een
verkoopscatalogus van de inboedel
van ‘Boek-, Courant- en
Handelsdrukkerij Cuperus te
Bolsward’. De catalogus van deze
publieke verkoop (die uitsluitend
bestemd was voor leden van de
Centrale Raad in het Grafische
Bedrijf aangesloten vakbonden)
omvat een uiterst uitgebreide
omschrijving van machines,
kantoorartikelen, lettersoorten,
ornamenten… , waarbij in potlood
de aankoper en verkoopprijs
geschreven staat.

project kunnen we rekenen op de bereidheid van Patrick en zijn
kompaan Gilbert Decorte voor het gieten van de tekstblokken op de
Monotype gietmachine.
Sneller dan voorzien werden deze gegoten teksten aangeleverd zodat we
zonder al te grote tijdsdruk in de Historische Drukkerij konden starten
met proeftrekken en correcties uitvoeren. Hierna kon de uitgebreide
collectie letters worden doorgenomen en bepaald welke lettertypes we
willen gebruiken voor de koppen van de artikels. De krant moet immers
een negentiende eeuws karakter krijgen en het was gebruikelijk de krant
te voorzien van zoveel mogelijk verschillende lettertypes. Vandaag de
dag is dit tegen de regels van de typografie, maar zorg dat je in het
weekend van 17/18 maart een krant te pakken krijgt en overtuig u van de
charme van deze ratjetoe van lettertypes. Voor deze krant gebruiken we
meer dan dertig verschillende types.

Boekjes jaarthema verkrijgbaar
via postzending

Voortaan zijn de boekjes horende
bij het jaarthema ook verkrijgbaar
via Antiqbook, of rechtstreeks per
mail aan te vragen bij Antiquariaat
Van de Wiele uit Brugge. Dit
antiquariaat en veilinghuis
( www.marcvandewiele.com )
zorgt ervoor dat u de boekjes
thuisgestuurd krijgt.
mail: nathalie.vandewiele@skynet.be
Verkrijgbaar zijn volgende
themaboekjes:
2010: Brandbaar Beeld. 600 jaar
houtsneden en houtgravures
2011: Stop de persen! De
geschiedenis van de krant.
2012: Grensland, Prentland.
Turnhoutse mannekensbladen.
72 pagina’s, oblong
12 euro per stuk (plus verzending)

Bezoek de tentoonstelling !
Openingsdagen 2012

Op het moment dat we deze nieuwsbrief versturen staan de drukvormen
klaar om op de pers te gaan. Zoals bij iedere groot-formaat-opdracht zal
de Marinoni-cilinderpers ‘Presse Universelle’ (bouwjaar 1880) ingezet
worden om de 5000 exemplaren te drukken.
Breng je aanstaande zondag een bezoek aan de Historische Drukkerij?
Dan zal je als een der eersten een glimp kunnen opvangen van het
resultaat van deze krant.

Extra openingsdagen

Ter gelegenheid van het openingsweekend van het
festivaljaar ‘Turnhout 2012’ hebben we, naast de geplande
openingsdagen, extra openingsdagen ingelast.
Zondag 11 maart: 13 tot 17 uur
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Telkens open van 13 tot 17 uur.
Vrije toegang

Zaterdag 17 maart: 13 tot 17 uur
Zondag 18 maart: 11 tot 17 uur
Zondag 25 maart: 13 tot 17 uur

Zondag 11 en 25 maart,
is de Historische Drukkerij open tussen 13 en 17 uur.
Steenweg op Mol 84,
2300 Turnhout

HISTORISCHE DRUKKERIJ TURNHOUT
Steenweg op Mol 84 – 2300 Turnhout
Telefoon: +32 (0) 14 42 00 34
e-mail: info@historischedrukkerij.be

www.historischedrukkerij.be

