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Na de aanpassing van de afgelopen tijd loont het absoluut
de moeite weer een bezoek te brengen aan de Historische Drukkerij.
Nóg interessanter, nóg origineler.
Volgende openingsdagen : zondag 1 maart, 15 maart en 29 maart !

Een terugblik naar de negentiende eeuw…
Een vernieuwde opstelling…
De afgelopen jaren belichtte de Historische
Drukkerij via jaarthema’s diverse aspecten van
het boekdrukkersvak. Een eerste tentoonstelling ging over de houtsneden en houtgravures, het volgende jaar werd de
geschiedenis van de krant uitgelicht.
Vervolgens brachten we een tentoonstelling
over de Turnhoutse mannekensbladen, en
vorig jaar bespraken we het efemeer of
alledaags drukwerk.
Een onderzoek bracht echter aan het licht dat
slechts een kleine minderheid van de
bezoekers speciaal voor deze tentoonstelling

een bezoek bracht aan de Historische Drukkerij.
Waar de bezoeker wél voor kwam was de
basisopstelling, namelijk de Historische
Drukkerij zelf. Met deze wetenschap leek het
ons dan ook zinvoller om de tentoonstellingsruimte te integreren in de basisopstelling. Voortaan krijgt de bezoeker een
chronologisch verhaal over de geschiedenis van
de boekdrukkunst. Hierbij worden de
vitrinekasten geïntegreerd en tonen deze
bepaalde (wisselende) aspecten in het verhaal
dat we brengen. Hoewel alles nog niet volledig
op punt staat willen we jullie toch al kennis
laten maken met deze grote aanpassing in de
opstelling.

Op bovenstaande foto krijgt u een zicht op
enkele nieuwe aanwinsten die volledig passen
in de lijn van de vernieuwingen. Hier wordt het
verhaal getoond van de boekdrukkunst ten
tijde vóór de industrialisatie. Nieuw zijn hier de
houten pers (waarvan we u het verhaal in een
volgende nieuwsbrief zullen brengen) en het
lettergiettafeltje. Trouwe volgers kennen de
demonstraties van het lettergieten al wel. Met
dit lettergiettafeltje brengen we u eenzelfde
demonstratie, maar in een origineler kader.
Merk op dat ook hier nog een nieuw stuk aan
de collectie kon toegevoegd worden. Twee
originele handgietvormen voor het gieten van
letters behoorden reeds geruime tijd tot de
collectie. Nu is dit uitgebreid met een
handgietvorm voor grote letters. Deze
“gietfles” is afkomstig van de Parijse fabrikant
Foucher en bestemd voor het gieten van een
82-puntsletter Fournier.

Nieuwsbrieven online.
Geregeld krijgen we een vraag rond het
toesturen van oude nieuwsbrieven. Om aan de
vraag te voldoen, en gewoon omdat het fijn is
informatie te delen, hebben we al de
nieuwsbrieven vanaf nummer 1, februari 2006
tot vandaag op de website geplaatst. U kan
deze
terugvinden
onder
de
rubriek
‘Bibliotheek/archief’, en doorklikken naar
‘Nieuwsbrieven Historische Drukkerij’.
Of eenvoudig op onderstaande link klikken:
http://historischedrukkerij.be/bibliotheek/nieuws
brieven%20historische%20drukkerij.html

Dorpsdrukkerij
Diverse
andere
aanpassingen
werden
eveneens doorgevoerd doorheen de rest van
de opstelling. Meest opvallende hierbij is de
vroegere tentoonstellingsruimte die werd
omgebouwd tot dorpsdrukkerij van omstreeks
1880. Sinds de komst van de trapdegelpers in
het midden van de negentiende eeuw schoten
kleine dorpsdrukkerijen als paddenstoelen uit
de grond. Vele éénmans- of gezinsbedrijfjes
verschenen in het straatbeeld, dikwijls
gecombineerd met één of andere winkelactiviteit. De drukkerij zelf werd in vele
gevallen in een achterkamer of in een aan de
woning grenzend hok ondergebracht.
In
tegenstelling tot de boekdrukker die aanzien
werd als behoeder van alle andere kunsten,
werkte de drukker van gelegenheidsdrukwerk
voor alledaagse dingen, speciale activiteiten
van de lokale ambachtsman, drukwerk voor
allerlei vormen van ontspanning, theater en de
regionale gouvernementen.

Openingsdagen 2015
(telkens op zondag)
Januari : 18
Februari : 1 en 15
Maart : 1, 15 en 29
April : 12 en 26 (erfgoeddag)
Mei : 10 en 24
Juni : 7 en 21
Juli : 5 en 19
Augustus : 2, 16 en 30
September : 13 en 27
Oktober : 11 en 25
November : 8 en 22
December : 6

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

www.historischedrukkerij.be

