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Verslag van de  Algemene Vergadering van de Vrienden van het 
Museum Plantin-Moretus| Prentenkabinet vzw op 16 maart 2013 in 
het Museum Plantin-Moretus| Prentenkabinet om 10.30 uur 
 
De vergadering kan geldig beslissen over alle punten van de dagorde: 16 van de 22 
werkende leden, meer dan 2/3, zijn aanwezig of vertegenwoordigd. 
Alle verantwoordingsstukken van deze algemene vergadering worden bewaard op 
de maatschappelijke zetel en zijn ter inzage van de leden. 
 
Agenda  
 
Woord van de voorzitter 
Voorzitter  Jean-Pierre Tricot, verwelkomde alle aanwezigen. 
Hij schetste de onstaangeschiedenis van de Vrienden van het Museum Plantin-
Moretus/Prentenkabinet vzw: na het wegvallen van de Antwerpse bibliofielen als 
vriendenvereniging, was er nood was aan een nieuwe vriendenvereniging die het 
hele museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet zou ondersteunen. 
 
Woord van de directeur MPM 
Directeur MPM, Iris Kockelbergh, zei dat er 88000 personen het museum in 2012 
hebben bezocht. Waarschijnlijk zal dit voor 2013 minder zijn, omdat er slechts één 
grote tentoonstelling is gepland: Magnifieke Middeleeuwen. Daarnaast zullen nog 
wel kleinere tentoonstellingen plaatsvinden, bijv. over de schilder Van Reesbroeck 
en Van Helmont tijdens de Erfgoeddag; ook een meer omkaderende 
tentoonstelling rond de opening van de Red Startentoonstelling, bijv. over eten, 
religie, ...  
 
In oktober 2013 wordt gestart met de bouw van het nieuwe depot in de Heilige 
Geeststraat dat in 2016 klaar zou moeten zijn. 
 
Er wordt ingezet op zorg van de collectie. In 2014 wordt een proefopstelling 
opgezet waarbij de boeken, die nu beschadiging hebben opgelopen door zeer veel 
jaren op dezelfde pagina opengelegen te hebben, nu maximaal 2 jaar zullen 
worden getoond.  Om de nieuwe opstelling te verwezenlijken zullen 
waarschijnlijk in 2015 gedeelten van het museum worden gesloten voor het 
publiek. In 2016 zal MPM 3 maanden worden gesloten. 
 
Bij de nieuwe opstelling zal rekening worden gehouden met de onderzoeken die 
tijdens de wetenschapsweek werden toegelicht. De collectie loden letters, die aan 
corrosie onderhevig zijn door de eikenhouten letterkasten, fijn stof, e.d.  zal op 
een andere manier moeten worden bewaard.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Het gebouw zal niet worden gerestaureerd: het werken met voorzetramen zou de 
beste oplossing zijn voor verschillende problemen. 
 
Iris Kockelbergh gaf ook aan dat MPM 445 stukken in 2012 in bruikleen heeft 
gegeven aan in het totaal 25 musea, o.a. aan het MAS. 
 
Tevens bracht zij onder de aandacht dat het zeer leuk is om de facebookpagina 
van MPM te volgen. Men moet daarvoor geen lid zijn van facebook. Tijdens de 
verkiezing van de nieuwe paus werd bijv. iets over de verkiezing van de paus in de 
16e eeuw verteld. 
 
Verslag over het gevoerde beleid 
Seretaris François Gyselinckx zei dat het hem plezier deed dat de ‘Vrienden’ hun 
naam eer aandoen. De afgelopen periode ontving hij zeer vele positieve reacties en 
waren verschillende leden bereid hun ervaring ten dienste te stellen van de 
vereniging.  
 
Daarenboven hielpen verschillende personen/organisaties belangeloos onze 
vereniging. Zo zorgde Anton De Haan en Tom van Welckenhuyzen van 
ontwerpbureau Catapult voor een  prachtige folder waarmee nieuwe leden zich 
kunnen opgeven,  hernieuwde Jeroen De Meester onze website, bestuurslid en 
drukpershistoricus Patrick Goossens schonk uit zijn rijke verzameling een 
proefpersje voor demonstraties aan MPM|PK. Boris Rousseeuw van 
Carbolineumpers, drukte op prachtig, van watermerk voorzien, papier de in losse 
loden letters gezette tekst van de nieuwjaarsbrief (Ordonnantie G). 
Louis Van den Eede bood spontaan zijn ervaring als typograaf aan om het 
briefpapier en de enveloppen van onze vereniging een typografisch verantwoord 
uitzicht te bezorgen. 
 
Daarna gaf de secretaris een overzicht over de activiteiten van de voorbije periode: 
 
27 april 2012 
Inhuldiging Vrienden Museum Plantin-Moretus|Prentenkabinet vzw 

9 juni 2012 

Bezoek tentoonstelling Mercator, reizen in het onbekende. 

De Vrienden MPM|PK kregen van Jan Parmentier een boeiende uitleg over de 

reisverhalen, die een documentatiebron waren voor nieuwe reizen.  

2 oktober 2012 
De Vrienden MPM|PK brachten o.l.v. Frans Van den Brande een bezoek aan 
Mercatorstad Duisburg, Duitsland. Zij werden in het Kultur- und 
Stadthistorisches Museum van deze stad verwelkomd door Dr. Susanne Sommer, 
Museumdirektorin. 
In de gelegenheidstoespraken van Herr Bürgermeister Herr Benno Lensdorf en 
van onze voorzitter Jean-Pierre Tricot werden de accenten vooral gelegd op de 
huidige en toekomstige hechte banden tussen beide havensteden en het Museum. 
Iris Kockelbergh, directeur MPM|PK maakte van de gelegenheid gebruik om 
stevige relaties op te bouwen tussen het Duisburgse en het Antwerpse museum 
 

 

 

 

 



 

 

 

Ter gelegenheid van dit bezoek schonken de Vrienden aan MPM|PK een facsimile 

van de Mercatoratlas uitgegeven door het Davidsfonds: Atlas sive Cosmographicae 

Meditationes de Fabrica Mundi et Fabrica Figura … Editio secunda, Sumptibus 

Nicolai & Judoci Hondij, 1607 

 
november 2012 
Bestuurslid Patrick Goossens, drukhistoricus en –verzamelaar schonk een 
proefpersje aan MPM|PK. Het persje is van onbekende makelij, doch van het 
Albion type, een zeer populair model in de XIXe eeuw. Het persje werkt volledig 
op dezelfde manier als de eeuwenoude houten voorouders, die in het museum 
bewaard worden. Het zal worden ingezet op drukdemonstraties en evenementen. 
 
14 en 17 november 2012 
Adriaan Raemdonck, galerijhouder van de Zwarte Panter, lichtte de 
tentoonstelling De Ziel van de Meester tweemaal toe voor de Vrienden MPM|PK 
 
december 2012 
Als nieuwjaarsgeschenk werd Ordonnantie G aan de Vrienden MPM|PK 
geschonken. Het eerste werkhuisreglement van het Plantijnse huis werd gezet en 
gedrukt op dezelfde wijze als het origineel, aanwezig in de Plantijnse archieven. 
Deze editie werd exclusief voor de Vrienden MPM|PK samengesteld door François 
Gyselinckx, gezet door Patrick Goossens en gedrukt door Boris Rousseeuw 
(Carbolineumpers, Kalmthout). 
 
Doorlopend 
        -    Deelname aan de activiteiten van MPM|PK   
              25 september 2012: Museumnacht 
              25 november 2012 : Dag van de wetenschap  
 
       -     Uitgave van  Nieuwsbrief 1 (september 2012) 
                                    Nieuwsbrief 2 (december 2012) 

- Aantrekken sponsors 
o.a. voor de restauratie van de Mercatoratlas B 54: Atlas novus, sive: 
Descriptio geographica totius orbis terrarum, tabulis aeneis luculentissimis 
& accuratissimis exornata, tribus tomis distinctus / Mercator, Gerard ; 
Hondius, Jodocus. - Amstelodami : apud Henricum Hondium & Joannem 
Janssonium, 1638. - 3 v., krt., 2° 
De restauratie van deel 2 werd gesponsord door Evonik/Degussa. 
De opdracht werd aan Martine Eeckhout gegeven,  
kostprijs € 1730,00 excl. btw, € 2093,3 btw in. 

 
Voorleggen van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar 
De penningmeester Jos van der Steen deelde voldoende gedrukte bundels met het 
financiële verslag uit . Zie bijlage AV160313jaarrek1213 
Op de opmerking van een lid om in de toekomst met powerpointpresentatie te 
werken, merkt hij op dat dit onderhevig kan zijn aan technische problemen en 
ook dat de aandacht van de toehoorder hierdoor kan verslappen.  
Hij gaf aan dat de inkomsten van de contributies over 2012 en 2013 moeten 
worden gespreid. Verdere details vindt u in bovenstaande bijlage   
AV160313jaarrek1213 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Een lid gaf de raad om zeker een verzekering af te sluiten voor de 
aansprakelijkheid van het bestuur. 
 
Verslag van de controleur van de rekeningen 
De penningmeester las het verslag van de controleur van de rekeningen voor.  
Zie bijlage AV160313verslcontrR 

 
Voorleggen van de begroting voor het lopende boekjaar 
Nadien gaf de penningmeester toelichting over de begroting van het boekjaar 
2013. Zie bijlage  AV160313begr2013 
Goedkeuring  en kwijting van het bestuur en de controleur van de  
rekeningen  
De vergadering gaf unaniem kwijting aan het bestuur over het gevoerde beleid van 
de vorige periode, het verslag van de activiteiten, het verslag van de financiële 
balans, de controleur van de rekeningen. 
 
Statutaire benoemingen 
Het huidig bestuur bestaat uit Jean-Pierre Tricot (voorzitter), François Gyselinckx 
(secretaris), Jos Van der Steen (penningmeester), Frans Van den Brande, Anna 
Van Houtte, Patrick Goossens, Margot Sijmons, Marianne Hoekstra.  
Er waren geen nieuwe kandidaturen. Er moesten geen statutaire benoemingen 
worden gedaan. 
 
Wijziging statuten   
Artikel 5 van de huidige statuten handelt over het lidmaatschap en bepaalt dat 
enkel ‘natuurlijke’ personen die instemmen met het doel van de vereniging lid 
kunnen worden van de vereniging. Dit artikel beperkt het lidmaatschap tot 
natuurlijke personen met uitsluiting van de rechtspersonen. 
 
In het kader van het zoeken naar sponsoring en fundraising is deze bepaling te 
eng en wordt de vereniging beperkt in de zoektocht naar bijkomende financiële 
middelen. 
Indien rechtspersonen lid kunnen worden zou voor deze categorie een hoger 
lidgeld kunnen gevraagd worden. 
 
Daarom stelt de Raad van Bestuur voor het artikel 5 uit te breiden door 
toevoeging van de woorden ‘en rechtspersonen’. 
Met eenparigheid van stemmen werd artikel 5 gewijzigd door toevoeging van de 
woorden ‘en rechtspersonen’. 
Het nieuw artikel luidt als volgt: Alle natuurlijke personen en rechtspersonen die 
instemmen met het doel van de vereniging kunnen lid worden van de vereniging. 
De penningmeester wordt belast met de uitvoering van deze statutenwijziging en 
met de coördinatie van de statuten. 
 
Een lid maakte de suggestie dat bij het lidmaatschap van bedrijven het verkieslijk 
is om te werken met een contactpersoon.  
 
Toekomstperspectieven 
- Verdere aantrekking van sponsors voor de resauratie van de Mercatoratlas  
  MPM B54 
- Uitstap 2013 
- Exclusieve bezoeken aan de tentoonstellingen MPM 
 
 
 



 
 
 
 
- Thematische rondleidingen 
- Vrijwilligerswerking met precieze taakomschrijving,  
   bijv. ordonnanties schoonmaken 
            ondersteunen publiekswerking, bijv. opvang scholen 
 
Rondvraag 
Geen vragen 
 
Verslag François Gyselinckx 
Secretaris Vrienden MPM|PK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Telefoon 00 32 (0)3 221 14 51 

Fax 00 32 (0)3 221 14  71   

Bankrekening   IBAN BE66 0016 6729 8543          

                             BIC  GEBABEBB  

Website  www.vriendenplantinmoretus.be 

E-mail     info@vriendenplantinmoretus.be 
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