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Nieuw topstuk in de
Historische Drukkerij !!
Parijs, woensdag 15 maart 1893.
Een eenvoudige kist wordt de
neoclassicistische Madeleinekerk in het
8ste Arrondissement van Parijs
binnengedragen. Drukkers, uitgevers,
artiesten en schrijvers haasten zich naar
de begrafenis van een man die hen zowel
op persoonlijk als op professioneel vlak zo
dierbaar is. Werknemers van de
inktfabrieken in Puteaux en Nanterre nabij
Parijs trekken hun beste pak aan. Ze
vinden het onbegrijpelijk dat hun baas zo
plotseling overleed, terwijl hij enkele
dagen voordien nog door de fabrieken
liep. De kerkelijke dienst is aangrijpend,
vooral de lofrede van Mr. Guasco,
directeur van de fabriek in Puteaux, is erg
emotioneel. Na de lijkdienst vertrekt de
stoet richting kerkhof Montparnasse. Een
gemeenschap is in rouw.
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de constante kwaliteit van een op grote
schaal geproduceerde drukinkt. De zaken
lopen goed en de orderportefeuille dikt aan.
Het was een goede beslissing van Pierre om
zijn job als inktmaker bij Imprimerie Royale in
te ruilen voor een zelfstandig bestaan. In
1827 wordt hun zoon Charles geboren. Al op
15-jarige leeftijd stapt deze mee in de zaak en
hij wordt in 1851 zakenpartner van zijn vader.
In 1856, hij is dan 29 jaar, laat vader Pierre de
zaak helemaal in handen van zoon Charles.
Pierre sterft op 30 oktober 1865. Hij is dan 77
jaar.
De drukkerijsector kent een enorme
verandering sinds de komst van de
cilinderpers. De aanzienlijke verhoging van de
productiecapaciteit in combinatie met de
verbeterende sociale omstandigheden van de
bevolking geeft de grafische industrie nieuwe
impulsen.

Maison Lorilleux, grondlegger van de
industriële drukinkt
Op 12 maart 1893 sterft Charles Lorilleux op
66-jarige leeftijd. Hij behoort tot Frankrijks
groot-industriëlen van de 19de eeuw. Zijn
vader, Pierre Lorilleux, is 75 jaar eerder (in
1818) de allereerste om drukinkten op
industriële basis te produceren. Imprimerie
Royale wordt al snel een grote klant, en ook
vele andere drukkers raken langzaam maar
zeker overtuigd. Ze zijn het gewend om zelf
hun inkten op dagelijkse basis aan te maken,
en het duurt dan ook even voordat de
drukkers vertrouwen hebben in het gemak en

De windmolen “Chantecoq” in Puteaux vormde het
begin van de industriële activiteit van Lorilleux.
Penning Lorilleux naar aanleiding van hun 100-jarig
bestaan in 1918

Met de intrede van de rotatiepers is de
handenarbeid in de drukkerijen helemaal
verleden tijd. Zelfs de kleinste drukkerij werkt
nu met degelpersen die met de voet worden
bediend. Charles Lorilleux ervaart de evolutie
als een uitdaging en blijft dan ook niet bij de
pakken zitten. Hij bouwt in 1869 een nieuwe
fabriek, naast de bestaande. Het wordt een
modelfabriek van 25.000 m² met middenin 3
enorme stoommachines van elk 40 PK.
Ondergrondse pijpen leveren stoomkracht
aan de diverse afdelingen, onder meer aan de
ruim 300 wrijfmachines die in enorme hallen
staan opgesteld. De nieuwe fabriek in Puteaux
is amper klaar wanneer met de bouw van een
nieuw bedrijf in Nanterre wordt gestart. In
Charleroi vestigt hij een bedrijf
dat het roet voor de zwarte
drukinkt aanmaakt. Met de
verkiezingen van 1872 wordt
hij verkozen tot burgemeester
van Puteaux, maar dat hindert
de industrieel niet in zijn
zakelijk leven. De groei van
het bedrijf heeft zijn
hoogtepunt nog niet bereikt.
In 1880 geeft Charles Lorilleux
het bedrijf een nieuwe boost
door de oprichting van een
Commanditaire
Vennootschap. De financiële
mogelijkheden groeien
hierdoor en hij neemt de
oudste Italiaanse
drukinktfabriek over die hij in
1882 volledig vernieuwd. In
Badalona, vlakbij Barcelona,
richt hij een nieuw bedrijf op
om de Spaanse markt te
bevoorraden.
Nog drie kleinschaligere
bedrijven worden
Rechts: Charles Lorilleux omstreeks
1870.

opgericht in Lissabon, Madrid en Lyon.
Agentschappen en verkoophuizen in alle
Europese landen vormen ondertussen een
sterke keten waardoor Lorilleux een enorm
marktaandeel inneemt en internationaal meer
dan 4000 drukkerijen bevoorraad met zijn
typografische en lithografische drukinkt,
vernissen en rollenspecie.
In 1891 wordt Charles Lorilleux gedecoreerd
tot “Chevalier de la Légion d’honneur”. Twee
jaar later sterft hij op 66-jarige leeftijd, op 12
maart 1893. Zoon René heeft ondertussen
enkele jaren de leiding van het bedrijf en zet
deze succesvol verder. Vandaag is Lorilleux
onderdeel van de Sun-Chemical-groep.

Parijs, zomer 1893, ten huize Lorilleux.
Charles’ vrouw Pauline Pinta heeft het
moeilijk om het bureel van haar overleden
man in hun woning aan de Rue Royale op
te ruimen. Zoon René en dochter Louise
besluiten die taak op zich te nemen. Ze
gaan de kamer binnen en openen de
gordijnen. Het zijn de eerste zonnestralen
die vaders bureel binnenvallen sinds zijn
dood enkele maanden eerder. Met een
krop in de keel kijken ze de kamer rond. Op
het bureau van vader ligt zijn agenda die
hij nog ingevulde tot daags voor zijn dood.
De dokter was net geweest en zou twee
dagen later terug komen, die afspraak
noteerde hij nog in het boekje.
Geëmotioneerd gaan ze verder. Bij het
openen van een kast ontdekken ze een
doos met zakagenda’s van hun vader. De
zorgvuldig ingevulde agenda’s bevatten al
zijn afspraken van de afgelopen 25 jaar,

zowel op zakelijk als op privé-vlak. Bij het
doorbladeren van de agenda’s herkennen
ze het druk bezette leven van hun vader.
Zijn zakenreizen naar het buitenland, zijn
nauwe vriendschap met Marinoni die hij
gedurende al die jaren soms wel twee keer
per week zag, maar ook de geboorte van
zijn kleinkinderen staan erin genoteerd, de
huwelijken waar hij naartoe ging,… En
naarmate hij wat ouder werd en René de
zaak meer en meer in handen had, kreeg
hij de tijd voor zijn wekelijkse portie whist,
en de vele bezoeken aan de opera. Het is
voor hen snel duidelijk, deze boekjes zijn
niet zomaar agenda’s, nee, ze beschrijven
op compacte wijze 25 jaar van het leven
van hun vader. Om hem met de nodige
eerbied te eren besluiten ze voor de
agenda’s een kist te laten maken zodat
vaders leven niet verloren zou gaan. En zo
geschiedde.

25 jaar leven van een grootindustrieel, verpakt in één kist.
Zo ongeveer zal het eraan toe gegaan zijn na
de dood van de innovatieve grootindustrieel.
De persoonlijke zakagenda’s van Charles
Lorilleux lopen van het vierde kwartaal van
1868 tot het eerste kwartaal van 1893. Ze
worden bewaard in een op maat gemaakte
mahoniehouten kist met onderverdelingen
waartussen telkens vier boekjes of één jaar
passen. Eén los exemplaar van het vierde
kwartaal 1859 is ook bijgevoegd, wat het
totaal aan zakagenda’s brengt op 99 stuks. De
omzwervingen die deze kist heeft gemaakt

sinds de dood van Charles Lorilleux is niet te
achterhalen. Zelf kwam ik deze kist op het
spoor bij een Parijse handelaar die geen
verdere herkomstbron prijsgaf. Het leidt geen
twijfel dat het een erg bijzonder en waardevol
object is. De geschiedenis leert ons dat de

meest bijzondere periode van het bedrijf net
ligt in de periode die de agenda’s
vertegenwoordigen. Zijn rijke zakelijke leven
valt te reconstrueren aan de hand van deze
agenda’s. Maar naast het leven als industrieel
geven de agenda’s ook een erg duidelijk beeld
van het privéleven van iemand uit de hogere
klasse van de Parijse zakenwereld.
Het is niet altijd even eenvoudig om de
agenda’s te ‘lezen’. Vandaag de dag
omschrijven wij de afspraken in onze digitale
agenda’s met één of enkele woorden, ook
Charles Lorilleux gebruikte zijn agenda in vele
gevallen enkel als geheugensteuntje. Hij vulde
tevens zijn agenda achteraf aan met wat die
dag nog had plaatsgevonden. Het is een hele
(aangename) taak om te achterhalen wat er
soms wordt bedoeld. Zo schrijft hij
bijvoorbeeld op 1 juni 1885 enkel de naam
‘Victor Hugo’ in zijn agenda. In de biografie
van Victor Hugo kan je terugvinden dat hij die
dag werd begraven. Charles Lorilleux zal dus
heel waarschijnlijk aanwezig geweest zijn op
de begrafenis van deze Franse schrijver.

Boven: 1 juni 1885; begrafenis van Victor Hugo

Een ander voorbeeld toont een wel erg zwarte
bladzijde uit de geschiedenis van het bedrijf.
Op 13 maart 1872 schrijft Charles in zijn
agenda: “a 11h ½ matin, avis de la mort de
Sichler tue a 10 h par Betouzet”. Het verhaal
van wat er precies gebeurde vinden we terug
in Le Petit Journal van 17 maart 1872 onder de
titel ‘Le crime de Puteaux’. (te lezen via deze
link:http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k591
4046/f3.item ) De dagen nadien schrapte
Charles zijn eerder gemaakte afspraken en
werd de agenda aangepast, inclusief een
kostprijsberekening van de begrafenisdienst,
400 doodsbrieven en postzegels, terug te
vinden op de dag na de begrafenis.
Het mag duidelijk zijn dat deze reeks agenda’s
een schat aan informatie bevat waarvoor
degelijk onderzoek vereist is. De conditie van
de agenda’s is onberispelijk, niet in het minst
omwille van het feit dat ze gedurende al die

Boven: 13 maart 1872 is een zwarte bladzijde in de
geschiedenis van het bedrijf…

jaren stofvrij bewaard zijn in een afgesloten
kist. Wel hebben de zuren van de houten kist
bepaalde voor- of achterpagina’s van de
agenda’s aangetast. Om verdere verzuring te
voorkomen zijn de agenda’s uit de kist
genomen en worden ze bewaard in zuurvrije
omslagen en dozen. Om de perfecte toestand
te blijven garanderen, en toch gedegen
onderzoek te kunnen uitvoeren, zijn in de
afgelopen weken de complete reeks agenda’s
gedigitaliseerd. De bijna 5000 scans worden
nu op hoge resolutie bewaard waardoor
onderzoek vanop scherm kan gebeuren en de
agenda’s niet nodeloos worden gehanteerd.
Het mag gezegd, met deze aankoop heeft de
Historische Drukkerij een stuk kostbare
geschiedenis in handen gekregen die het met
de nodige zorg zal bewaren.

