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De afgelopen maanden werd hard gewerkt aan de inventarisatie,
digitalisatie en registratie van de papieren collectie. In deze
nieuwsbrief verneem je meer hierover.
Aanstaande zondag is het Erfgoeddag, kom gerust eens langs!

Een terugblik naar de negentiende eeuw…
Steun van Erfgoedcel Noorderkempen bij
inventarisatie collectie Historische Drukkerij
De Historische Drukkerij, aan de Steenweg op Mol in Turnhout,
verzamelde in haar bijna 20 jarig bestaan een indrukwekkende
collectie. Naast drukmachines en materialen beschikt het museum
ook over een uitgebreid papieren documentatie. Het afgelopen half
jaar hielp Erfgoedcel Noorderkempen de Historische Drukkerij met
het inventariseren en zuurvrij verpakken van deze waardevolle
stukken. Op Erfgoeddag, zondag 21 april, tonen we het resultaat
van die noeste arbeid.
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Erfgoeddag, 21 april 2013
“Stop de Tijd”
Een hele dag lang kun je in heel
Vlaanderen en Brussel terecht
voor een fantastisch en
veelzijdig erfgoedaanbod. Je
gastheren zijn onder andere
musea, archieven, erfgoedbibliotheken, heemkundige
kringen, kerkfabrieken, socioculturele verenigingen, restauratoren, klokkenmakers en tal
van andere deelnemers.
Met de hand op het hart: zij
zullen hun uiterste best doen
om je een dag lang - tussen 10
en 18 uur - in de watten te
leggen. Een aantal organisaties
laten hun activiteit ook langer
duren. Uiteraard hopen ze op
je terugkeer nà Erfgoeddag. Als
dat geen fijne garantie is voor
een vijfsterrendag! Bovendien
zijn alle activiteiten gratis.
Erfgoed een saaie boel?
Erfgoeddag breekt een lans
voor gezinnen. Vergeet al die
vooroordelen en trek er met
het gezin op uit. Heel wat
organisaties doen op Erfgoeddag een extra inspanning om
het jou - en de andere leden
van je gezin, groot en klein naar de zin te maken. In het
programma wijst Vlieg je de
weg naar kindvriendelijke
activiteiten. Maak alvast je
borst nat voor wandelingen,
geleide bezoeken, concerten,
spelletjes, vertelmomenten en
nog veel meer.
www.erfgoeddag.be

dringend nood aan een degelijke inventarisatie van deze collectie.
Eind vorig jaar kwam de Erfgoedcel Noorderkempen met de
oplossing.
Begin november brachten Erfgoeddcel medewerker Cor Vanistendael
en de verantwoordelijke voor Behoud en Beheer van TRAM 41,
Karlien De Voecht, een eerste kennismakingsbezoek aan deze
papieren collectie. De pijnpunten en noden van de collectie werden
opgelijst en een plan van aanpak opgemaakt. In een eerste fase werd
afgesproken de collectie op te delen in deelcollecties via het
COMETA model waardoor we een overzicht van de hoeveelheid en
de benodigde materialen kregen. De Erfgoedcel zorgde vervolgens
voor de aanschaf van de zuurvrije dozen en mappen. Door de
documenten zuurvrij te verpakken wordt de levensduur van deze
waardevolle collectie aanzienlijk verlengd. Een vrijwilligersteam
werd samengebracht vanuit de Erfgoedcel. en Ze kregen een
opleiding voor inventarisatie en registratie, waarna ze werden
ingezet in de kleinere musea en heemkringen om te helpen bij de
registratie van de collecties.

Deelcollectie en aantal
Pentekeningen Uitgeverij
Opdebeek
(1692 stuks)
Postkaarten met binnenzichten
van drukkerij (614 stuks)
Briefhoofden drukkerijen en
machinefabrikanten voor 1900
(540 stuks)
Briefhoofden drukkerijen en
machinefabrikanten 1900 1930 (360 stuks)
Liedbladen periode 1750 1920 (175 stuks)
Kranten periode 1649 – 1900
(ong. 1400 stuks)
Turnhoutse mannekensbladen
(886 stuks)
Foto's (144 stuks)
Overlijdensberichten periode
1806 - 1828
(313 stuks)
Huwelijksaankondigingen
periode 1795 – 1831 (177
stuks)
Matrijzenkartons (830 stuks)
Houtblokken

Vrijwilliger aan het werk.
Beschrijven en inventariseren van de papieren collectie

In de Historische Drukkerij gingen de werkzaamheden begin
december van start. In enkele maanden tijd werden door de
vrijwilligers gedurende enkele halve dagen per week meer dan 7000
documenten gedigitaliseerd, geregistreerd, beschreven en zuurvrij
verpakt. Daarnaast kreeg ook de collectie houtblokken (2750 stuks)
een degelijke beschermende verpakking (platte dozen waarbij in
museum art foam de vorm van de drukblokken werd uitgesneden).
De beschrijving van deze collectie zal in een latere fase gebeuren.
Dank zij de ruime steun van Erfgoedcel Noorderkempen werd het
mogelijk om gedurende vier maanden van intensieve arbeid meer
dan de helft van de losse documenten te registreren en te
digitaliseren. Wat rest zal in een volgende fase worden aangepakt,
evenals de registratie van de collectie vakboeken en tijdschriften.
Op Erfgoeddag, aanstaande zondag 21 april, tonen we de bezoekers
het resultaat van deze noeste arbeid. Open van 10 tot 18 uur.
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