
PATRICK GOOSSENS, DRUKPERSHISTORICUS EN –VERZAMELAAR SCHENKT EEN PERSJE AAN HET 
MUSEUM PLANTIN-MORETUS|PRENTENKABINET; 
 

 

Patrick Goossens, drukpershistoricus-
verzamelaar  en bestuurslid van de 
Vrienden MPM|PK schenkt een 19e- 
eews mini-Albionpersje aan het Museum 
Plantin-Moretus. Dit persje dat volledig 
op dezelfde manier werkt als de eeuwen- 
oude houten voorouders, die in het 
museum bewaard worden, zal ingezet 
worden op drukdemonstraties en 
evenementen.  
 

  
Het persje werd door Patrick Goossens,  
Guy Hutsebout grafisch specialist van het 
Museum Plantin-Moretus en de meester-
drukker Hugo Vereeck vakkunding weer 
drukklaar gemaakt. 

 

 
Het persje is van onbekende makelij, doch van het Albion type, een zeer populair model in de XIXe eeuw. 
De overgang van de houten handpers met twee teugen naar de ijzeren handpers werd ingezet door Lord 
Stanhope, de uitvinder van de ijzeren handpers. Hij gebruikte nog steeds de schroef, maar voegde een 
aantal hefboomprincipes toe aan de boom, zodat in één teug het vel afgedrukt kon worden. De krachten 
die aldus ontwikkeld worden zijn veel te groot voor een houten constructie. In het begin braken zelfs de 
ijzeren frames, zodat ze versterkt werden. Een tweede uitvinding was die van de Amerikaan George 
Clymer. Al zeer vroeg in de XIXe eeuw in Amerika ontwikkelde hij een ijzeren pers met een 
pompmechanisme waarbij een reusachtige hefboom de op- en neerwaartse beweging aanstuurt. Ook hier 
zijn een aantal hefboomprincipes toegepast. De pers werd al snel in Europa nagemaakt. De derde soort 
die van belang bleef, was die van R.W. Cope, de Albionpers. Hij maakte gebruik van een echte kniehevel. 
Hierbij wordt door het trekken aan de boom een wig rechtgetrokken die de neerwaartse druk zal 
veroorzaken. In plaats van een tegengewicht te gebruiken om de degel weer omhoog te laten komen, 
gebruikte hij een veer die bovenop de pers in een koperen huls vervat zit. 
De patenten op deze pers vervielen al snel, en velen bouwden ze na, zo ook het persje nu in het museum. 
 

 
 
 

 

 


