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‘Ik ontvang al verschillende maanden geen nieuwsbrief meer, kan
je mij terug inschrijven aub?’… Dit is één van de vele mails die ons
de afgelopen maanden bereikten. De verklaring hiervoor vind je in
deze nieuwsbrief.

Een terugblik naar de negentiende eeuw…
Zondag 1 december : laatste openingsdag van dit jaar!

En wat met de Historische
Drukkerij?

De openingsdagen van de Historische Drukkerij worden al ettelijke jaren
met veel bekwaamheid gerund door een kleine groep vrijwilligers. Dit gaf
mij als eigenaar van de Historische Drukkerij de mogelijkheid om al de
taken die bij het runnen van een museum horen naar behoren uit te
voeren. Promotie voeren, het uitdenken en realiseren van nieuwe
projecten en ook het schrijven van de nieuwsbrief zijn taken die ik met veel
plezier uitvoer. Met een minimum aan subsidie kan de werking van de
Historische Drukkerij enkel gegarandeerd worden door mijn persoonlijke
financiële inbreng. Na mijn ontslag in een Turnhoutse drukkerij werden al
snel eerdere gesprekken voor een welbepaalde job weer opgenomen.
Afgelopen april was het dan zover, en werd ik aangeworven als voltijds
conservator in het Drukkerijmuseum in Brussel. Gesprekken die een tweetal
jaar eerder gestart waren kregen hiermee hun finale uitwerking.
Drukkerijmuseum (Museum van de Boekdrukkunst)
Het Drukkerijmuseum, gehuisvest in het gebouw van de
Koninklijke Bibliotheek van
België, beschikt over een
ongeëvenaarde rijke collectie
drukpersen en aanverwante
materialen van de grafische
nijverheid in België. Sinds het
ontstaan van het museum in de
beginjaren ’70 kende het
museum erg veel bijval bij de
vele groepen die een bezoek
brachten aan deze collectie.
Gedurende een periode van 25 jaar kende dit museum een professionele
werking. Rond de eeuwwisseling volgden echter vele tegenslagen elkaar op
waardoor het museum zijn unieke positie binnen de grafische museale
wereld verloor. Educatieve medewerkers vielen weg, externe depotruimte
moest haastig worden ontruimd en tot overmaat van ramp verdween dan
uiteindelijk eind 2008 de museale opstelling in de centrale gang van de
Bibliotheek. De gevolgen bleven dan ook niet uit. Van wat eertijds
beschouwd werd als hét drukkerijmuseum van België bleef enkel een
verzameling machines en materialen over, verspreid over de reserve en
magazijnen van de Bibliotheek.
Met mijn aanwerving op 1 april 2013 wil het Drukkerijmuseum zijn positie
opnieuw innemen. Natuurlijk gaat dit niet zomaar en dient er op allerlei
vlakken drastisch ingegrepen te worden om de slaagkansen maximaal te
maken.

Uit het hiernaast staand artikel
mag duidelijk blijken dat de
afgelopen maanden erg
hectisch waren, en dat dit in de
komende tijd niet anders zal
zijn. Velen vragen zich dan ook
af welke de gevolgen voor de
Historische Drukkerij in
Turnhout zijn. De meeste van
mijn aandacht gaat momenteel
naar het Drukkerijmuseum in
Brussel, maar toch zijn de
gevolgen voor de Historische
Drukkerij erg beperkt. Het
team van vrijwilligers blijft
garant staan voor de
opendeurdagen, enkel achter
de schermen is er minder
bedrijvigheid. Het meest
zichtbare voor de abonnees
was het uitblijven van deze
nieuwsbrief. Hierin tracht ik
verandering te brengen door
deze opnieuw op regelmatige
basis te doen verschijnen, zij
het dan niet meer maandelijks.

Takenpakket
De term ‘conservator’ dekt in deze niet echt de lading. Het
Drukkerijmuseum heeft twee werknemers in dienst. Enerzijds is er Patricia
Thonon, die de administratie van de vzw op zich neemt en de Franstalige
rondleidingen zal waarmaken. Daarnaast ben ikzelf verantwoordelijk voor
collectiebeheer, publiekswerking, algemene werking van het museum, en de
Nederlandstalige rondleidingen. Ook de drukpersen die in de permanente
opstelling opgenomen worden door mij in werking gesteld zodat
drukdemonstraties mogelijk worden. Een behoorlijk takenpakket, maar met
de ervaring die ik opbouwde als eigenaar van de Historische Drukkerij
Turnhout geen onmogelijke zaak.

Deel van de drukpersen die staan opgesteld in de trappenhal van de Bibliotheek.

De eerste maanden na mijn aanwerving leerde ik dan ook de prachtige
collectie van het Drukkerijmuseum terdege kennen, werkte hierna een
toekomstplan uit en bracht orde in de verwaarloosde depots van het
museum. Met het ontmantelen van de museumruimte kreeg ik zicht op de
ruimte, wat me de kans geeft een plan uit te werken voor de totale
herinrichting van het museum, gecombineerd met het opstellen van een
draaiboek met het verhaal dat we hier zullen brengen. Hierbij zou de
kostprijs voor de herinrichting van het museum duidelijk moeten worden.
Na het opstellen van een volwaardig beleids- en collectieplan zijn alle
elementen aanwezig voor het samenstellen van de sponsordossiers. Pas
nadat er duidelijkheid is over de financiële mogelijkheden zullen we zicht
hebben op de realiseerbaarheid van ons ‘ideale drukkerijmuseum’. Het
tijdstip van heropening hangt af van de snelheid waarmee we deze
broodnodige financiële middelen bij elkaar kunnen krijgen.

Werkingsjaar
Begin van het jaar mocht de
Historische Drukkerij de
Cultuurprijs van de Stad
Turnhout in ontvangst nemen.
Dat de Historische Drukkerij
nog steeds veel bijval kent bij
het publiek mag ook naar het
einde van dit jaar weer
duidelijk blijken. De bezoekersaantallen blijven in stijgende
lijn gaan. Na een lichte
terugval tijdens het cultuurjaar
van 2012, overschrijden we dit
jaar weer het voorgaande
hoogtepunt van 2011. Ook het
aantal aanvragen naar
informatie groeit ieder jaar. Zo
leverden we materiaal voor
enkele publicaties en boeken in
binnen- en buitenland. De
regionale zender RTV nam hier
zijn generiek voor hun
programma ‘Bladwijzer’ op, en
onlangs kwam VPRO-radio
geluiden opnemen voor een
reeks die eind dit jaar de ether
ingaat. Ook dit jaar kregen we
weer enkele bruidsparen op
bezoek voor het nemen van
hun huwelijksfoto’s.

Laatste opendeurdag
van dit jaar :
zondag 1 december
Jaarthema
De letterzetter
als grafisch ontwerper

Bezoek de
tentoonstelling !

Gedeelte van de ruimte van de huidige ‘reserve’, toekomstige museumruimte.
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