
PERSBERICHT: Nationaal Museum van de Speelkaart is gastlocatie van internationaal congres 
voor drukkerijmusea 
 
Van 23 tot 26 mei vindt het jaarlijkse congres van de ‘Association of European Printing Museums’ 
plaats in Turnhout. Dat heeft alles te maken met de 50ste verjaardag van het Nationaal Museum van 
de Speelkaart, waar het traditionele drukproces van speelkaarten nog actief getoond wordt. 
 
De ‘Association of European Printing Museums’ verenigt mensen en organisaties met een grote 
interesse voor de drukkunst. ‘De associatie heeft als doel om kennis, ervaringen en initiatieven te 
delen over alle facetten van de grafische kunst in museale context’, weet Astrid Wittebolle, schepen 
van Cultuur. Sinds 2006 organiseert de AEPM jaarlijks een internationaal congres. De allereerste 
editie vond plaats in het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen. Na onder meer Spanje, Kreta, 
Nederland, Italië en Duitsland is België opnieuw aan de beurt. 
 
Het Nationaal Museum van de Speelkaart koos ‘doorgeven van analoge druktechnieken aan 
toekomstige generaties’ als thema. Het museum wil het drukkersambacht levend houden. Daarmee 
komt het tegemoet aan een van de speerpunten van het beleid van minister Sven Gatz, dat 
immaterieel erfgoed wil behouden en vakmanschap wil doorgeven. 
 
Volgens Astrid Wittebolle mogen de deelnemers van het congres zich aan een druk maar gevarieerd 
programma verwachten, met lezingen, discussies, rondleidingen, demonstraties en een diner. De 
voertaal is het Engels. De gasten krijgen eveneens de kans om de gloednieuwe drukkerijafdeling van 
het Industriemuseum in Gent (voorheen MIAT) te bezoeken. De laatste dag van het congres is 
voorbehouden voor een uitstap naar Antwerpen, naar het Museum Plantin-Moretus en de 
letterkundecollectie van privéverzamelaar Patrick Goossens.  
 
De inschrijvingen zijn afgesloten met 80 deelnemers uit maar liefst 21 verschillende landen, een 
topeditie volgens de organisatoren. ‘Dat de deelnemers niet enkel uit Europa komen, maar ook uit 
Nieuw-Zeeland, Singapore, Pakistan, de VSA en Egypte, bewijst dat er wereldwijd belangstelling is 
om oude druktechnieken te conserveren’, aldus schepen Wittebolle. ‘De gevarieerde internationale 
opkomst zorgt in elk geval voor uitschieters in de jaarlijkse bezoekcijfers van het 
Speelkaartenmuseum’, lacht ze nog.  
 
Nationaal Museum van de Speelkaart, Druivenstraat 18, B-2300 Turnhout 
museum.speelkaart@turnhout.be – www.speelkaartenmuseum.be 
 
[einde persbericht] 
 
Uitnodiging 
De officiële opening van het congres vindt plaats op donderdag 23 mei 2019 om 19 uur in het 
Museum van de Speelkaart. Sprekers zijn burgemeester Paul Van Miert en Alan Marshall, voorzitter 
AEPM. De pers is hierbij van harte welkom. Bevestig uw aanwezigheid via 
ingrid.rombaut@turnhout.be. 
 
Info 
Astrid Wittebolle, schepen van Cultuur en Archief & Musea Turnhout 
+32 474 85 11 44, astrid.wittebolle@turnhout.be 
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