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De laatste nieuwsbrief van 2010 op de eerste dag van 2011.
De voorbereidingen van het jaarthema “Stop de persen! De geschiedenis van de
krant” slorpt ieder vrij moment op. Nog enkele weken en dan is het zover, op
22 en 23 januari is het eerstvolgende openingsweekend.
Maak nog snel kennis met het tijdschrift TIC van het MIAT, dat dit keer de
verschillende drukkerijmusea van België in de kijker zet.

Een terugblik naar de negentiende eeuw…
Papierstaking in Turnhout…
Herinner
jullie
nog
de
nieuwsbrief van juni… Onze
Turnhoutse
papiernijverheid
kende 100 jaar geleden een grote
staking waarbij 500 werknemers
uit de verschillende bedrijven
meer dan zes maanden het werk
neerlegden.
Deze
zou
de
geschiedenis ingaan als “de
staking van 10” en startte op 17
juni 1910 en duurde tot begin
januari 1911,

Een gelukkig en gezond 2011 !!

Einde van de staking
De staking eindigde uiteindelijk
op
een nederlaag voor de
werknemers en de socialistische
vakbond.
Volksvertegenwoordigers Denis
en Terwagne schrijven eind
december aan baron F. Du Four
(voorzitter van de papiernijveraars) dat M. Cooremans,
voorzitter van de Wetgevende
Kamer en de Hoge Arbeidsraad,
als bemiddelaar wilde optreden,
om alsnog een oplossing te
forceren. Hierop riep Du Four de
directeurs van de Turnhoutse
papierverwerkende bedrijven bij
elkaar en deze waren eenparig :
de plaatsen van de stakende
werknemers waren zo goed als
ingenomen
door
nieuwe
arbeiders. Voor hen was de
staking dus afgelopen en zagen
geen enkele reden om met wie
dan ook nog te onderhandelen.
Hierna bleef er voor de Syndicale
Commissie van het B.W.P. niet
anders over dan de staking als
beëindigd te beschouwen. Op 5
januari werd dan ook de laatste
officiële
betaling
van
de
stakersvergoeding gedaan.

Samenwerking drukkerijmusea

Gezocht: vrijwilligers

België heeft in tegenstelling tot Nederland weinig drukkerijmusea. Net als
in Nederland werd een samenwerkingsverband opgericht. In België is dit
eind 2009 in werking gezet door het Gentse museum MIAT (Museum
voor Industriële Archeologie en Textiel) die een uitgebreide
drukkersafdeling huisvest. Sindsdien komen we op geregelde tijden bijeen
en behandelen thema’s als publiekswerking, behoud van grafisch erfgoed,
promotie,…
In het laatste nummer van 2010 van TIC (tijdschrift voor industriële
cultuur) heeft het MIAT ruime aandacht geschonken aan de verschillende
drukkerijmusea van België. Ieder museum met een drukkerijcollectie
kreeg de mogelijkheid de lezer kennis te laten maken met hun eigen
museum. Zo kan u er artikels in terugvinden van het MIAT, de
Castermancollectie, de drukkerijcollectie Strobbe, de Historische Drukkerij
Turnhout, het Nationaal museum van de Speelkaart, ’t Gasthuys –
Stedelijk museum van Aalst, Museum Plantin-Moretus en het
Drukkerijmuseum in Brussel.

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 !
Vanaf januari 2011

Openingsweekends 2011
22 en 23 januari
26 en 27 februari
26 en 27 maart
30 april / 1 mei (erfgoeddag)
28 en 29 mei
25 en 26 juni
30 en 31 juli
27 en 28 augustus
24 en 25 september
22 en 23 oktober
26 en 27 november
Telkens open van 13 tot 17 uur.
Vrije toegang

Het tijdschrift TIC is verkrijgbaar in de museumwinkels van de
verschillende drukkerijmusea voor slechts 7 euro.

De Historische Drukkerij is gesloten tot 22 januari.
Wij werken volop aan het jaarthema 2011 !
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