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Het jaarthema rond de houtsneden en houtgravures loopt
stilaan op zijn einde. Na het nu komende weekend is er nog slechts
één gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken. Daarna is het definitief
voorbij en wordt alles in gereedheid gebracht voor het jaarthema van 2011.
Deze gaat over de geschiedenis van de krant.
De voorbereidingen zijn volop aan de gang. Maar nu eerst een stand van zaken
over het bijna afgelopen “jaar van de houten drukblok”…

Een terugblik naar de negentiende eeuw…
Een voorlopige stand van zaken…

Pentekeningen

In de loop der jaren groeide de collectie houten drukblokken langzaam
aan. Gelijklopend hiermee verhoogde ook de interesse in het onderwerp
tot de microbe zo diep genesteld zat en er geen ontkomen meer aan was;
het houten drukblok moest één van de peilers van de Historische
Drukkerij worden. Als eerste jaarthema dient ze een dubbel doel.
Enerzijds geeft het jaarthema een extra aanvulling voor de bezoekers.
Hiermee is het anders ‘verborgen’ materiaal uit de collectie te
bezichtigen. Anderzijds tracht het hiermee ook de nog resterende blokken
die her en der verspreid zitten bijeen te brengen in de collectie.
Het zoeken naar houtblokken is het afgelopen jaar zeer actief gebeurd,
en heeft dan ook zijn vruchten afgeworpen. Denk maar aan de prachtige
reeks blokken voor de Reinaert de Vos-uitgave van 1858 (nog steeds te
bezichtigen). Of de blokken voor tabaksverpakkingen uit de periode 1760
– 1820, en de ontzettend grote houtsnede (54 x 64 cm!) van het
Nederduitsch operettegezelschap uit 1860. In de nieuwsbrief van vorige
maand las je ook nog over de blokken voor de Drie Zustersteden van
Ledeganck, in een uitgave van de Nederlandsche Boekhandel uit 1941.
Tussen deze opvallende aanwinsten gebeurden ook nog geregeld de
kleinere aanvullingen, waarbij één of enkele blokken en blokjes aan de
collectie konden worden toegevoegd. Al bij al een grote verscheidenheid
aan blokken, zowel houtsneden als houtgravures, van 18de eeuws tot 20ste
eeuws materiaal.

De schenking van 1600 pentekeningen van de familie DefourRyckaert waarover we jullie vorige
maand berichtten hield ons danig
in de ban. De zoektocht naar de
oorspronkelijke uitgaven waarin
deze pentekeningen voorkomen
heeft dan ook nog resultaat
opgeleverd.

Twee blokken, voorstellende de Nederlandsche schutterij, uit de aanwinst van 60 blokken
(zie volgende pagina) voor mannekensbladen en kinderboekjes van de Erve Rynders uit
omstreeks 1830. Deze twee blokken ( formaat 25,5 x 18 en 25,5 x 15 cm) vormen samen
een complete prent.

Vorige maand meldden we dat er
334 tekeningen konden geplaatst
worden in 36 uitgaven van de
Uitgeverij Opdebeek. Inmiddels
hebben we 458 tekeningen kunnen
plaatsen in 56 uitgaven. Al deze
boeken zijn aangekocht en vormen
zo een aanvulling bij deze
prachtige collectie originele
pentekeningen. Tot nu toe werd
gezocht via antiquariaten en
tweedehands boekenwinkels. Deze
mogelijkheid is voorlopig uitgeput.
De zoektocht zal dan ook gestaakt
worden.
Van de Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience in Antwerpen
kregen we bericht dat in hun
bewaarcollectie 1500 titels van de
Uitgeverij Opdebeek opgenomen
zijn. Hier ligt dus nog een grote
mogelijkheid om tekeningen bij de
desbetreffende publicatie te
kunnen plaatsen, maar dat is iets
voor later…

Rynders-blokken

Gezocht: vrijwilligers

Een aanwinst waar nog niet over gesproken werd is alweer uiterst
bijzonder. Een collectie van 60 blokken, uit de periode vóór 1840, van
de Erve Rynders, drukkers van mannekensbladen (centsprenten) en
kinderboeken kon aangekocht worden na een oproep aan de
Nederlandse en Belgische antiquaren.

Deze collectie van 60, samen met een 30-tal blokken in de collectie van
een Nederlandse verzamelaar, is het grootste fondsrestant van een
Nederlandse centsprentendrukker die bekend is. Het belang van deze
collectie mag dus niet onderschat en moet nodig onderzocht worden.
Rynders en zijn opvolgers waren werkzaam in Amsterdam van 1750 tot
omstreeks 1854. Een link met Turnhout is snel gemaakt. De Erve Rynders
was zowel voor Brepols als Van Genechten een wederverkoper voor hun
prenten. Vermoedelijk is Rynders
wederverkoper geworden van
prenten nadat hij de eigen
drukkerij had stopgezet en enkel
verder ging als boek- en
papierhandel. Dit lijkt af te leiden
uit het feit dat Brepols zowel als
Van Genechten bepaalde prenten
in hun fonds aanboden die
overduidelijk zijn nagesneden van
het Rynders-fonds. Het komt zelfs
voor dat op deze Turnhoutse
prenten Rynders met naam als
wederverkoper vermeld staat.

Van de 60 blokken konden er
voorlopig 28 nog niet bij het
desbetreffende mannekensblad of
kinderboekje geplaatst worden.
Enkele mannekensbladen van
Rynders werden eveneens aan de
collectie toegevoegd.

De Historische Drukkerij blijft
stevig verder werken aan de
toekomst. Wij gaan voor groei,
maar dat is enkel mogelijk met een
uitgebreider vrijwilligersploeg.
Enkel op deze manier kunnen
plannen verder uitgewerkt,
verstevigd en gerealiseerd worden.

Heb jij interesse in het grafische
verleden? Ben je niet bang om
bezoekers op een aangename
manier deze boeiende
geschiedenis te vertellen?
Of wil je de werking van de
Historische Drukkerij
ondersteunen en bijvoorbeeld
de balie bemannen (m/v)
gedurende één dag of één
weekend per maand?
Dan ben jij diegene die wij
graag in ons vrijwilligersteam
opnemen.
Interesse? Neem dan contact op
met Herwig via volgend
mailadres:
info@historischedrukkerij.be

Bezoek de tentoonstelling !

Turnhoutse blokken?
Bij de start van het jaarthema waren we hoopvol. In menig Turnhoutse
lade moeten nog houten blokken liggen, afkomstig van onze grafische
nijverheid. De verwachting was dan ook groot dat gedurende het jaar af
en toe mensen op bezoek zouden komen die nog wel iets hadden liggen
dat hun man, vader of grootvader lange tijd geleden van de fabriek had
meegebracht toen dit materiaal economisch geen waarde meer had en bij
een opruiming normaal in de vuilnisbak zou belanden. Helaas, geen
enkele Turnhoutse houtblok mocht voorlopig de collectie vergroten. Laat
deze nieuwsbrief dus tevens een oproep zijn naar hen die dit stukje
grafisch verleden bezitten en willen aanbieden aan de Historische
Drukkerij. Aarzel niet om contact op te nemen!

Volgend weekend, 23 en 24 oktober, is de Historische Drukkerij
open tussen 13 en 17 uur.
Steenweg op Mol 84, 2300 Turnhout

Openingsweekends 2010
23-24 oktober
27-28 november
Telkens open van 13 tot 17 uur.
Vrije toegang
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