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Woord vooraf
Beste Taxandrialid
Nu de lentezon opnieuw in het land is, merk je op heel wat plaatsen in
de Antwerpse Kempen een opstoot van cultuurhistorische activiteiten.
Taxandria kan uiteraard niet onderdoen. Naast een bijzondere lezing
door een gerenommeerde Nederlandse professor over de vermaarde,
maar te weinig gekende Turnhoutenaar Govert Loockermans, organiseert de Kring op Erfgoeddag een soepbedeling aan het Taxandriamuseum. Met deze actie in het kader van “Armoe troef” willen we een
kleine steentje bijdragen aan de armoedebestrijding door “Welzijnszorg”.
Eén dag later ondergaat het Taxandriamuseum een ware gedaanteverandering. Het verhuisteam van TRAM 41 start dan immers met het
inpakken van de museumcollectie van de eerste en tweede verdieping.
Binnen een jaar zou het Huis metten Thoren klaar moeten zijn voor de
historische tentoonstelling in het kader van de festiviteiten ‘Turnhout
2012’. Wie het museum nog in de huidige vorm wil zien, zal dus snel
moeten zijn…
Bijgevoegd bij deze Taxandria Nieuws
vindt u (opnieuw) een uniek geschenk,
nl. een herdruk van de Gazette van
Antwerpen, nummer 43 van vrydag 28
mey 1790, met permissie van de
hoogmogende Heeren Staeten van
Brabant. Dit exemplaar werd gedrukt
door Herwig Kempenaers op de historische persen van de Historische Drukkerij, naar aanleiding van het 5-jarig
bestaan van zijn museum. Een belangrijk deel van de krant handelt over Oostenrijkse soldaten in Tielen die in de
naweeën van de Slag van Turnhout
huishouden in onze streken.
Veel leesplezier!
Voorzitter Bert Hendrickx
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Lezing door prof. dr. Willem Frijhoff op 27 april:
Govert Loockermans (1617?-1671) en zijn verwanten: hoe een Turnhoutenaar zich wist op te werken in de Nieuwe Wereld
Op woensdag 27 april om 20.00 uur zal prof. dr. Willem Frijhoff
een lezing houden in de Trouwzaal van het Stadhuis, Grote Markt in
Turnhout over de invloed van Turnhoutenaar Govert Loockermans
in Nieuw Amsterdam (het huidige New York).
Willem (em. prof. dr. W.Th.M.)
Frijhoff (° Zutphen 1942) studeerde in Nederland filosofie en
theologie, en aan de universiteit
van Parijs (Sorbonne) geschiedenis en sociale wetenschappen. Hij was ruim 10 jaar
onderzoeker in Parijs, was
1983-1997 hoogleraar in de
cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en van 1997
tot zijn emeritaat in 2007 hoogleraar Geschiedenis van de
Nieuwe Tijd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Thans is
hij voorzitter van de programmacommissie Culturele Dynamiek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek en bijzonder hoogleraar op de Erasmuswisselleerstoel
vanwege de G.Ph. Verhagen-Stichting in Rotterdam. Tot zijn belangrijkste publicaties in het Nederlands behoren de biografie Wegen
van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf,
1607-1647 (Nijmegen 1995; Engelse vertaling 2007), en, samen
met Marijke Spies, een cultuurgeschiedenis van de Gouden Eeuw,
getiteld 1650: Bevochten eendracht (Den Haag 1999; Engelse vertaling 2004). Evert Willemsz was de Hollandse naam van dominee

Everardus Bogardus, de tweede predikant van Nieuw Amsterdam
(New York); in de familie van diens vrouw trouwde Govert Loockermans in, en Govert speelt een rol in het boek.

Soepbedeling op Erfgoeddag op 1 mei in het
Taxandriamuseum
Soep als symbool van
de strijd tegen armoede

Detail uit: Allard -Totius Neobelgii Nova et Accuratissima Tabula

De Nieuwe Wereld was vanaf het begin voor vele Europeanen het land
van de nieuwe mogelijkheden. Niet dat de Europese sociale verhoudingen er geen rol speelden, maar de speelruimte was er groter voor
wie zijn kansen wist te grijpen. Zo’n gewiekste migrant was Govert
Loockermans uit Turnhout, die in 1633 naar Nieuw Nederland (de huidige staat New York en omgeving) kwam. Hij begreep al vroeg dat zijn
toekomst niet in de Zuidelijke maar in de Noordelijke Nederlanden lag
en wist telkenmale te profiteren van de gelegenheden die zich aanboden. Van koksmaat uit een streek in oorlog werkte hij zich op tot een
vermogende reder en koopman in zijn nieuwe vaderland waarvoor hij
resoluut gekozen had en waar hij bovendien aan vrijwel alle families
van standing geparenteerd werd.
In de lezing zal een beeld van de persoon, de strategie en de carrière
van Govert Loockermans worden geschetst, met bijzondere aandacht
voor de relatie van hem zelf en zijn familie in de Nieuwe Wereld met
Turnhout, en voor de rol van het complexe netwerk van zijn Amerikaanse bloed- en aanverwanten in de wording van Nieuw Nederland
en New York. Zijn katholieke religie hing hij aan de wilgen en met zijn
Turnhoutse verwanten lijkt hij al spoedig geen contact meer te hebben
onderhouden. Govert was niet zonder meer een sympathieke figuur.
Hij was niet alleen een alerte en slimme maar ook een meedogenloze
handelaar. We zouden hem als een icoon van de hedendaagse Wall
Street kapitalist kunnen zien. Maar hij was in alle geval een man die
zijn tijd mede heeft bepaald en vormgegeven en wiens levenslot ons
kan blijven fascineren.
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Soep en armoedebestrijding,
het is een oud huwelijk.
Soep was een wapen in een
ideologische, emancipatorische en politieke strijd. Zo
zitten de beelden uit de film
‘Daens’ in ons collectief geheugen. Soep stond symbool
voor ‘gezond’ en ‘voedzaam’.
Om verse groenten ter beschikking te stellen van de
arbeidersklasse werden volktuintjes gecultiveerd buiten
de stad. Maar soep als wapen in de strijd tegen armoede is echter geen louter 19eeeuws verschijnsel. Ook
vandaag blijft soep een symbool.
Zo zijn de volkskeuken, de
stakerssoep en brooduitdelingen culinaire facetten van een emancipatorische strijd tijdens het
laatste kwart van de 19e eeuw tot het midden van de 20e eeuw. de
bereiding van de dagelijkse maaltijd betekende voor veel mensen,
net zoals in vele andere facetten van hun dagelijks bestaan, een
echte strijd. Een strijd tegen tekort, voedselbederf en voedselfraude,
ruimtegebrek en slechte hygiëne.
Anno 2011 geldt soep ook als een krachtig symbool van een falend
armoedebeleid. Ze illustreren dat de dagelijkse rijen aan de soepbedelingen niet krimpen, integendeel. Dit soort noodhulp, voedselhulp, is een laatste redmiddel voor steeds meer landgenoten. Er is
sprake van de ‘soepschande’ in onze welvaartstaat. Anderzijds is
soep ook een hoopvol symbool. Soep is warm, gezond en lekker en

bovendien staat eten en drinken in onze culturen gelijk met ontmoeting
en sociale contacten.

den strijkt Lieven Segers er met bevriende kunstenaars neer voor
een tentoonstelling i.s.m. de Warande.

Het is die (wortel)soep die we uitschenken tijdens de Erfgoeddag van
1 mei in het Taxandriamuseum.
Wij steunen hiermee de ‘Soep op de
stoep’ actie van Welzijnszorg.

Stemmen!
TRAM 41 wil het publiek graag betrekken bij de herinrichting van het
museum nà 2012. Breng in de loop van de maand april een bezoek
en stem mee welk collectiestuk opnieuw een plaats verdient in de
nieuwe opstelling. Stemmen kan ook op www.tram41.be, waar je
regelmatig een tussenstand vindt. En uiteraard hangt er ook een
prijs aan vast!

“Een kom soep laat mensen even stilstaan. Een kom soep geeft mensen de
tijd om met elkaar te praten. Een gesprek dat misschien begint bij de vroegere en hedendaagse soepschande, maar verder kan gaan over armoedebestrijding… Soep op de stoep roept op tot solidariteit, door
een vrije bijdrage en door even stil te staan bij de armoede in ons
land.” Allen welkom!
Bron: http://erfgoeddag.faronet.be/nieuws/soep-als-symbool-van-de-strijd-tegenarmoede en http://www.soepopdestoep.be/

1 mei: laatste dag van de huidige opstelling in het
Taxandriamuseum
Vanaf 2 mei 2011 worden de bovenverdiepingen van het Taxandriamuseum afgesloten voor het publiek. Een reden om het museum nog
één keer te bezoeken in zijn huidige opstelling. De (jongeren)gidsen
nodigen jong en oud uit voor speciale rondleidingen tijdens het weekend van 9 en 10 april. Rode draad van hun verhaal is het klassenverschil van onze Kempense maatschappij aan het einde van de 19de
eeuw.
Timing
Op 2 mei start het verhuisteam van TRAM 41 met het inpakken van de
museumcollectie. Het Huis metten Thoren wordt immers zo goed als
volledig leeggemaakt voor de historische tentoonstelling in het kader
van de festiviteiten ‘Turnhout 2012’. De benedenverdieping en de tuin
blijven nog toegankelijk tot 1 september 2011. Tijdens de zomermaanNieuwsbrief Taxandria 2, 2011

Praktische info:
Taxandriamuseum – TRAM 41
Begijnenstraat 28
2300 Turnhout
014 44 33 98 - 014 43 63 35
taxandriamuseum@turnhout.be
www.tram41.be
Openingsuren:
Dinsdag tot zaterdag: 14 tot 17 uur
Zondag: 11 tot 17 uur
Als Taxandrialid krijgt u gratis toegang tot het museum.

Erfgoeddag op 1 mei bij TRAM 41:
‘Werken verwarmt, luiheid verarmt?’
Welstellende of berooide begijnen, de gegoede burgerij versus het
arme volk en de superrijke patroons van de papierfabrieken tegenover de morrende arbeiders. De gidsen van het Begijnhofmuseum,
het Taxandriamuseum en het Speelkaartenmuseum nemen bezoekers mee op sleeptouw onder het motto ‘Werken verwarmt, luiheid
verarmt?’. Ze tonen collectiestukken die het vaak schrijnende armoedeverhaal van het einde van de 19de eeuw illustreren, uiteraard
gekruid met pittige anekdotes.
De rondleidingen starten in elk museum om 10, 11, 13, 14, 15 uur
en 16 uur.

Kinderactiviteit
Ook kinderen worden ondergedompeld in de klassenmaatschappij anno 1900. En wel onder de enthousiaste begeleiding
van de jongerengidsen van
TRAM 41. De activiteit begint in
het Speelkaartenmuseum. Daar
ondervinden ze aan de lijve wat
kinderarbeid in een 19de eeuwse
drukkerij betekende. Vervolgens
krijgen de jongelui in het Taxandriamuseum de kans om zich in
te leven in verschillende personages. Hoe voelt het om je in
lompen te kleden? Of om als
knecht in een chique burgerwoning te werken? Met hun verdiende aalmoes kunnen de kinderen pap en soep kopen.
Voor deze kinderactiviteit is reserveren nodig via museum.speelkaart@turnhout.be of 014 41 56 21
Tijdstip: 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.
Waar: Nationaal Museum van de Speelkaart (start) en het Taxandriamuseum (einde)
Max. aantal deelnemers: 15 personen.
Praktische info:
Tram41@turnhout.be
014 44 33 98
www.tram41.be

Verslag lezing door dhr. Bert Tops op 24 februari
De geschiedenis van de Turnhoutse Grote Markt
herbekeken.
Een lezing op basis van nieuw archiefonderzoek
Bert Tops sprak op donderdag 24 februari 2011 voor onze kring in
de raadszaal van het stadhuis. Gedurende meer dan een half jaar
heeft hij in het Turnhoutse stadsarchief het bronnenmateriaal over
de Grote Markt bestudeerd. Zijn studie liep parallel met de archeologische opgravingen. Het was de bedoeling om een ondersteunend
historisch onderzoek te verrichten naar de precieze locatie van de
opgravingen, namelijk het noorden van het kerkhof, de omgeving
van voormalige Steentje en stadhuis. De bevindingen zullen met
deze van de archeologen worden vergeleken. Het is de bedoeling dat deze gebundelde resultaten in
2012 te boek worden
gesteld. Tijdens de
voordracht
verhaalt
Bert Tops voor ons
wat de archiefstukken
aan het licht brachten
over de onderzochte
locaties op de Grote
Markt van Turnhout.
De gravure van Vorsterman geeft Turnhout weer anno 1667. Dit kan
een goed uitgangspunt zijn, maar het is slechts een momentopname uit de 17de eeuw. Enkele jaren later herleidde een grote stadsbrand in 1686 heel wat huizen tot puin en as. Toch herkennen we
op de gravure duidelijk dat de Markt het stadsbeeld beheerste met
het Vrijheidshuis, ’t Steentje, het schoolgebouw.
Turnhout is een 13de eeuwse stichting. In 1212 stichtte Hendrik I
Turnhout als één van de “nova oppida libera”. Een oppidum is eigenlijk een juridisch begrip: de (welstellende) lieden die zich in het
oppidum wilden vestigen werd de vrijheid aangeboden. Op deze
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manier kwam er formeel een einde aan het lijfeigenschap en de horigheid. Veel archiefstukken uit die periode zijn vernietigd. Wel is er nog
een bijstandsverdrag met oa. Brussel aanwezig uit 1262. Er is ook nog
een privilege van het weggeld uit 1310, waarin Turnhout een tol mocht
heffen om de straten aan te leggen. Het privilege waarin de poorters
de tolvrijdom binnen het hertogdom Brabant werd aangeboden heeft
de brand van Turnhout in ca. 1335 niet doorstaan. In de thesaurierekeningen van Dordrecht werd anno 1311 Turnhout vernoemd als
plaats van bijeenkomst van handelaars en kooplieden uit Engeland en
van de Hanze. In 1338 gaf Jan III van Brabant Turnhout marktrechten,
4 keurmeesters en een keurboek. Handelswaren uit de omliggende
dorpen moesten eerst op de markt van Turnhout aangeboden worden.
Maria van Gelre gaf in 1363 toestemming tot twee vrije jaarmarkten:
één half mei en één op St. Lucasdag 18 oktober.
Cijnsboeken van het einde 14de – begin 15de eeuw zijn de oudste bronnen over de Turnhoutse markt. Deze boeken worden bewaard in het
Algemeen Rijksarchief. Omdat het huidige Turnhout werd gesticht op
eigendom van de hertog van Brabant, moesten de inwoners voor hun
perceel een jaarlijkse onveranderlijke cijns aan de hertog betalen. Deze betalingen tekende men op in de cijnsboeken.
Huizen rond de kerk
In 1387 vinden we zes huizen en tweemaal een hofstad of boerderij
aan het kerkhof. De vleeshal was gelokaliseerd aan de SintNicolaasstok. Dit was een staakkapelletje waar de patroonheilige van
de handelaars werd vereerd. Het bevond zich ergens aan het kerkhof.
Het cijnsboek van 1368-1410 vermeldt acht huizen en twee hofsteden
aan het kerkhof. Hierin wordt echter ook Corsendonck vernoemd. Wellicht dateert dit boek dus van na 1395. Het cijnsboek van 1410 is een
afschrift van dat van 1368.
In 1417 spreekt men van een “huis aan de nieuwe school”. Dit heeft te
maken met het feit dat het kapittel van de Sint-Pieterskerk, dat eind
veertiende eeuw werd opgericht, het onderwijs verzorgde.
In 1442 is er sprake van zes huizen met een hof aan het kerkhof. Er is
ook daarnaast ook een hooghuis, en het huis “Den Spiegel”, het latere
Steentje. Enkele jaren later komen de huizen aan het kerkhof in handen van de kerkfabriek. In 1466 waren de huizen, buiten het Steentje
Nieuwsbrief Taxandria 2, 2011

en een huis ten Oosten van de school gesloopt ter vergroting van
het kerkhof en de vergroting van de Sint-Pieterskerk rond 1484.
Kerkhofmuur
Aanvankelijk spreekt men in de bronnen over “roosters”, die het
kerkhof omsloten.
In 1486 wordt er een bevoegdheidsconflict beschreven tussen de
schout en de bisschop van Kamerijk i.v.m. de jurisdictie over het
kerkhof: een dief had zich immers verscholen binnen de omheining
van het hof en genoot daar van een immuniteit. De schout van
Turnhout was immers niet bevoegd
De oudste vermelding van een echte muur dateert van rond 1550.
In 1555 maakt Gabriel Bouwerich een tekening van het kerkhof om
deze aan ’t hof (van de bisschop) van Kamerijk te presenteren. De
oudste afbeelding van de kerkhofmuur is deze van Lucas Vorsterman (1667). In 1771-1772 omheinde meester-metselaar P. Petit het
kerkhof met een nieuwe muur. Het is deze muur die in 1789 een rol
speelde bij de Slag van Turnhout: het patriottenleger zat erachter
verscholen. Officieel mocht er tot 1784 begraven worden. In 1904
werd bij renovatiewerken het huidige hekken gebouwd.

School
In 1417 is er sprake van een “nieuwe school” die onder leiding stond
van het kapittel van de Sint-Pieterskerk. Uit 16de eeuwse rekeningen
blijkt dat de school op dat ogenblik een strooien dak heeft. In 1596 komen kapittel en de vrijheid Turnhout overeen dat de uitgaven aan de
school en schoolmeesters verder zullen gedragen worden door de
stad. Het kapittel zal hiervoor een deel van de tienden overdragen.
Vanaf 1637 wordt de “Latijnse school” opgericht. Het onderwijs dat hier
gegeven werd, kunnen we vergelijken met de hedendaagse humaniora. De school had zodanig succes dat ze nagenoeg direct moest uitgebreid worden.
Er bestaat nog een
afbeelding (links) van
het schoolgebouw ten
tijde van de Hollandse
periode
(1815
–
1830). In 1847 bouwde men de Zondagschool. In de 19de
eeuw
breidde
de
school nog uit. Die
gebouwen, die iets
meer westelijk stonden en tegen de Latijnse school aanleunden,
deden
later
dienst als zondagse
school.
Het Vrijheidshuis
Vrijheidshuis, halle, schepenhuis, herenhuis, raadshuis, stadhuis: het
zijn allemaal namen om hetzelfde gebouw aan te duiden. In 1394 geeft
Maria van Gelre toestemming om een halle op te richten aan de zuidkant van de markt.
In 1433 wordt een grote stadsbrand vermeld die ontstaan is in het huis
van een Brusselse poorter aan de markt. De halle werd hierbij verwoest. Vier jaar later, in 1437, geeft Filips de Goede toestemming om
stukken vroente te verkopen om de heropbouw van de halle te finanNieuwsbrief Taxandria 2, 2011

cieren. In de vijftiende eeuw weten we weinig over het uitzicht van
het gebouw: in 1466 notuleert men “een halle met dobbele steyger”.
Aan het begin van de 16de eeuw werd onder het raadshuis de
vleeshal verpacht aan de beenhouwers. Deze konden aan 10 tot 14
vleesbanken hun waren aan de man brengen. Er was nog een
tweede hal onder de steiger die later in de eeuw werd gereserveerd
voor de vrijheidsknecht. Aan de oostkant van het vrijheidshuis bevond zich de houtkelder. Verder waren er de kamer van de secretaris, de schepenkamer en de schutterskamer.
Op 30 augustus 1548 teisterde een brand opnieuw het vrijheidshuis.
Zesenveertig personen hielpen deze brand te blussen en werden
hiervoor ook vergoed. Een aantal wachters werd opgetrommeld om
toe te zien dat de smeulende balken van het dak niet opnieuw zouden vuur vatten. Er werden boden naar Maastricht gestuurd om
schaliedekkers te halen om het dak te dekken. Bij deze brand ging
ook een groot deel van de stad in vlammen op. Dit was aanleiding
voor het stadsbestuur om een premie uit te reiken aan burgers om
de daken te verharden en stenen gevels op te richten. Nog in 1548
trok men een muur op in de schutterskamer. Zo creëerde men de
“kamer van retorica”. Vier jaar later werd de steiger verfraaid met
twee leeuwen. Er is dan ook sprake van een klokje op het raadshuis.
In de periode 1567 – 1569 schilderde Gabriel Bouwerich het Laatste
Oordeel en het Salomonsoordeel in de schepenkamer. Deze schildering diende om de schepenen die in feite rechters waren eraan te
herinneren dat ze ooit zelf zouden berecht worden. Verder vinden
we in de rekeningen summiere inlichtingen over de inboedel van het vrijheidshuisIn de kamer is er ook
steeds sprake van een groene tafellaken en groene stoelzittingen. De
privilegekast – welke zich nu in het
Taxandriamuseum bevindt – werd
bijvoorbeeld in 1651 vermeld.

Op 13 februari 1716 ontstond brand in de retoricakamer. Het dak
brandde af en het verdiep en traphal waren beschadigd. De rest van
het stadhuis kon men vrijwaren. Het stadsbestuur richtte aan Brussel
een verzoek om een lening voor de wederopbouw. Men wilde het
stadhuis in dezelfde stijl repareren, behalve de traphal die naar het
midden zou verschuiven. Ondanks dat men een jaar later een nieuwe
lening aanging, vond men
niet meer de middelen of
expertise om het stadhuis
zoals we het kennen van
op de gravure van
Vorsterman te herstellen.
Men wilde zo snel mogelijk
een
functioneel
raadshuis; het resultaat
was het stadhuis in klassieke stijl, dat in 1961
werd afgebroken.

ken van een aankoop van turf “int steenke tot de barbier”. In 1699
baatte Willem Soffers er een herberg uit. In de archieven vinden we
in de jaren 1749 – 1750 twee processen met herbergiers van het
Steentje. Het huis werd in 1777 vergroot.
Bij de renovatiewerken anno 1904 werd het Steentje afgebroken en
moest het plaats ruimen voor de huidige kerkhofmuur.

Boven: Ontwerp van (nooit
uitgevoerde) herbouwings- en
herstellingswerken aan het
stadhuis, 1919 door Taeymans, Plan SAT

Pensenpoelen
Dit waren gemetselde constructies, meestal voorzien van een trapje.
Ze werden gebruikt om slachtafval in te dumpen. Een eerste pensenpoel werd gelokaliseerd als een deel van de kerkhofmuur aan noordoostelijke hoek van de markt tegenover huis “Den engel”. Deze put
werd in 1756 afgebroken en in 1942 terug ontdekt. Een tweede pensenpoel bevond zich bij de schandpaal achter het raadshuis. In de 19de
eeuw werd deze poel overwelfd. Hij werd nog gebruikt als sterfput voor
de schuilkelder die in 1941 naast het stadhuis gebouwd werd.
’t Steentje
Dit gebouw was geen vroente of geen gevangenis, zoals kanunnik
Janssen onterecht meende, maar een private woonst. Aan het einde
van de veertiende eeuw was het bewoond door een zekere meester
Sijmon. In 1496 moet het al een aanzienlijk stenen huis zijn geweest
dat vanaf dan het Steentje werd genoemd. De bronnen van 1521 spreNieuwsbrief Taxandria 2, 2011

Nieuwstraat
In 1778 werden vier woningen gebouwd naast de Latijnse school.
Zo ontstond de Nieuwstraat, die later herdoopt werd tot Victor Van
Halstraat.
Omdat de beenhouwers hun vleeshallen kwijtwaren sinds de laatste
brand op het stadhuis, verzochten zij meermaals om een nieuw
vleeshuis.

Historisch overzicht
Van bij het begin plant Turnhout een rechthoekig marktplein, waarrond de stad zich verder ontwikkelde. De urbanisatie wordt echter
afgeremd door verschillende rampen (1335, 1433, 1525, 1548, …).
De huizen aan het kerkhof verdwijnen in de 15de eeuw ter vergroting
van de St.-Pieterskerk. In 1466 vermeldt een Boheemse reiziger
geplaveide straten en daken met dakpannen. De eerste stenen gebouwen waren wellicht de kerk en het vrijheidshuis. De echte verstening van de stad begint na de brand van1548.

Grote Markt als marktplaats
In de archieven vinden we
verschillende verkoopspunten op het marktplein: de
houtmarkt, de vlasmarkt, de
vismarkt, varkensmarkt en
korenmarkt. Vanuit de rekeningen komen we te weten
dat tijdens de jaarmarkt een
kruis werd geplaatst voor het
raadshuis. Ook betalingen
aan de torenwachter om de
vrije jaarmarkten in te blazen
werden vermeld. Men vermoedt dat de Marktloop de
markt kruiste. Over deze
gracht is echter niets terug te
vinden in de archieven. Verder kan men er lezen over
kermissen, processies, toneelopvoeringen van de Latijnse school…
Nieuwsbrief Taxandria 2, 2011

Negentiende en twintigste eeuw
Vanaf de 19de eeuw kunnen we nieuwe bronnen benutten: gemeenteraadsverslagen, bouwdossiers…
Zo komen we te weten in 1811, tijdens de Franse Tijd, de Paterskerk werd gebruikt als vleeshal. Toen België was ontstaan kregen
zij een stek in de omgeving van de Latijnse School. In 1847 werd de
Zondagse school aan de Nieuwstraat door de kerkfabriek gebouwd.
De beenhouwers moesten in 1867 verhuizen, wanneer de tekenschool en de stadsjongensschool (op de plaats van de Latijnse
school) werd vergroot. Het Steentje, een herberg, werd in 1844 door
de kerkfabriek aangekocht wegens “onregelmatigheden”. Later werd
het verhuurd aan de stad om er het bureel van weldadigheid en het

vredegericht in onder te brengen. In de 19de eeuw onderging het stadhuis weinig veranderingen. Architect Taeymans gaf wel verslag van
een ontdekking van een oude trap. Hij maakt tevens plannen om het
stadhuis te vernieuwen. Deze plannen werden nooit uitgevoerd.
1904 was het jaar van de stadsvernieuwing. Waterleiding en riolen
verbeteren dan de stadshygiëne.
Het marktplein werd volledig heraangelegd. In april brak men het
Steentje af en bouwde men een nieuwe kerkhofmuur en gietijzeren
hekken dat door Jos Janssens-Van Hoydonck geplaatst werd.
Taeymans tekende in 1941 plannen om het Steentje terug op te bouwen. Ook deze plannen werden nooit uitgevoerd.
Ingrijpende veranderingen in de 20ste eeuw worden nog vermeld: de
bouw van de schuilkelder, de afbraak van het oude stadhuis en de afbraak van de Victor Van Halstraat, de vroegere Nieuwstraat.
Op het einde van deze boeiende spreekbeurt herhaalt Bert Tops dat
zijn bevindingen zullen worden samen gelegd met deze van de archeologen. Wij kijken uit naar de publicatie hiervan.
Verslaggeving: Gib Van der Celen

Nieuwsbrief Taxandria 2, 2011

Stop de persen! De geschiedenis van de krant in
de Historische Drukkerij
extra herdruk “Gazette van Antwerpen” naar aanleiding
van het vijfjarig jubileum
De Historische Drukkerij viert dit
jaar haar vijfjarig jubileum. De Historische Drukkerij toont drukpersen, gereedschappen, drukkersmeubelen, bijzondere materialen
en vakboeken over hoogdruk uit
de negentiende eeuw. Het is een
levende werkplaats waar de oude technieken van hoogdruk in ere
worden gehouden. De materialen van de drukkerij worden echt gebruikt en de deelcollecties krijgen aandacht in gerichte projecten en
tentoonstellingen.
Dit jaar wordt de geschiedenis van de krant van de middeleeuwen
tot het begin van de twintigste eeuw getoond, onder de titel “stop de
persen”. In de vitrines ziet u voorbeelden van kranten, pamfletten,
mannekensbladen e.d.. De geschiedenis van het gedrukte nieuws
wordt er op een bevattelijke manier getoond met de nodige aandacht voor de menselijke nieuwsgierigheid, censuur, de macht van
het nieuws enz. Als rode draad door de tentoonstelling is er een
Mechelse krant die onafgebroken verscheen gedurende 85 jaar. Het
eerste nummer verscheen op het moment dat we hier leefden onder
het Oostenrijks bewind. Vervolgens kwamen we na de Franse revolutie bij Frankrijk. Na de slag bij Waterloo vormden we samen met
Nederland, het Koninkrijk der Nederlanden. Na 1830 werden we het
onafhankelijke België. Het hoeft geen betoog dat deze prestatie
gepaard ging met een uitzonderlijk aanpassingsvermogen, het overleven in woelige tijden vergde het uiterste van de uitgever.
In een aparte vitrine worden de technische ontwikkelingen getoond
die gedurende de 19de eeuw de productie van kranten en drukwerk
in het algemeen versnelden en verbeterden. Een vakmandrukker
kon rond 1800, 150 vel enkelzijdig bedrukken per uur. Voor 1900
waren er al rotatiepersen die tot 80000 kranten dubbelzijdig bedrukten per uur. De inventiviteit van mensen zoals Friedrich Koenig, de
gebroeders Fourdrinier, Otto Mergenthaler en vele anderen maakten deze ontwikkeling mogelijk.

In een bijhorende catalogus licht historicus Dick
van Lente, docent aan de
Erasmus Universiteit van
Rotterdam, het onderwerp toe aan de hand
van items in de collectie.
Deze prachtige uitgave,
in vierkleurendruk uitgevoerd, zal ook na de sluiting van de tentoonstelling inzicht blijven geven
in de boeiende geschiedenis van kranten en
nieuwsverspreiding
in
vroegere eeuwen.
De bijgevoegde Gazette
van Antwerpen is de opvolger van ‘Gazette. Extraordinarisse Posttijdingen’ van de Antwerpse
drukker Verdussen. Deze
was op zijn beurt de
voortzetting van Abraham Verhoevens Nieuwe Tijdinghen, grondlegger van de krant. De
Gazette Van Antwerpen bleef bestaan tot 1827.
In de lopende tentoonstelling kan u verder kennismaken met de geschiedenis van de krant van de middeleeuwen tot vandaag. De toegang is gratis. De openingsdagen en andere bijkomende informatie
vindt u op de website www.historischedrukkerij.be. Iedereen is van
harte welkom.
Historische Drukkerij Turnhout
Herwig Kempenaers (zie foto)
Steenweg op Mol 84
2300 Turnhout
De eerstvolgende bezoeken zijn op 30 april en 1 mei (erfgoeddag)
28 en 29 mei en 25 en 26 juni.
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Even opfrissen: 25, 50, 75, 100, … jaar geleden


In 1311 worden gevolmachtigden door de Dordrechtse magistraat naar Turnhout gestuurd om er met de Engelsen te onderhandelen, die daar met Oosterlingen en Lombarden in vergadering zijn betreffende de wolstapel.



Een van de weldoeners van Corsendonk, Arnold van Crainhem,
sticht in 1411 het eerste vrouwenklooster in de Kempen, het
“besloten hof” in Herentals.



In 1436 wordt de Turnhoutse vleeshal, die vroeger was afgebrand, veel mooier opgebouwd onder het raadhuis dat tezelfdertijd wordt hersteld.
In hetzelfde jaar vergaderen de Staten van Brabant in Turnhout.



Midden juni 1486 komt Maximiliaan
van Oostenrijk na zijn plechtige
kroning in Turnhout toe. Hier komen
de afgevaardigden van Mechelen
hem begroeten en in zijn land verwelkomen. De hertog verblijft enkele dagen in de vrijheid om zich te
vermaken bij de jacht. Daarna vertrekt hij naar Antwerpen, Mechelen
en Brussel.



In 1611, na 33 jaar afwezigheid
betreden de paters opnieuw Corsendonk.



Op 17 april 1686 legt een brand de halve stad plat, ook het stadhuis. De brand gaat van de Oranjemolen ( aan het huidig ijsstadion) tot de Lokerenmolen, in totaal ca 300 woningen. Ook de
H.Grafpriorij lijdt veel schade. ‘In dat zelve huys was een kind, bedlegerig van de kinderziekte, dat zeer lamenterende: de moeder
medelyden met dat kind hebbende, stekt het zelve, door haeren
drift, by puere onoplettendheid, in het stroye-dak: en voor dat sy
haer van het kind ontmaekt hadde, was den brand dus verre gevoordert, dat hy onblusselyk geworden was.’
In ditzelfde jaar wordt al gestart met de wederopbouw van het kasteel.



Op 16 april 1761 worden de kanunniken van Corsendonk uit het
bestuur van de Latijnse school verwijderd ten voordele van wereldlijke priesters. De kanunniken verzorgden er onderwijs van 1645 tot
1761.



7 maart 1786 Joseph de Pestre koopt het hertogdom van Turnhout.



30 april 1811: een Franse keizerlijke wet bevestigt de rechtbank
van Turnhout; op 4 juni wordt de zetel van de rechtbank van eerste
aanleg ingehuldigd.





1836 De ‘Zandbergmolen’, een achtkant, wordt gebouwd ten zuiden van de Steenweg op Mol, vlak in de buurt van de aloude
‘Zandberghoeve’.



125 jaar geleden, in 1886 werd op de Kastelein nr.86 het landhuis “De Paey” gebouwd. Het buitengoed werd door P.J.
Brepols aangekocht en later bebouwd door mevr. J.F. Dessauer.
architect P.J. Taeymans ontwierp het buitenverblijf in eclectische, neo-Vlaamse renaissance-stijl. Aanpassingen gebeurden
in 1906 en
1925.
De
woning werd
volledig verwoest
in
1944.
De arduinen
poort,
het
jachtpaviljoen, de kapel, het bakhuis en de
boogbrug
met smeedijzeren leuning bleven bewaard.
De Kok H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving, Dl. 1, Stad Turnhout,
Antwerpen, 1980, p. 258.
http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/12098



In 1886 wordt
op de Dijk (de
huidige
de
Merodelei)
een tramspoor
gelegd.

100 jaar geleden, in 1911 werd
het herenhuis Tubbax in eclectische stijl met sterke art nouveauinslag gebouwd naar ontwerp van
J. Verschoren.
Dhr. H. Tubbax-Nuyens, handelaar in koloniale waren, gaf in
1910 de opdracht tot het optrekken van een "woning met magazijnen"; begin de jaren 1950 opgekocht door Thomas Zelliën
voor een groothandel in sanitaire
producten.
Bron: S.A.T., Bouw., Patersstraat, 1911
en
http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/12217
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In 1911 zijn er ca 4.000 kantwerksters in Turnhout.





Op 19 mei 1911 wordt kanunnik
J.E. Jansen benoemd tot stadsarchivaris van Turnhout. In ditzelfde
jaar wordt het archief heringericht.
Het stadsverslag van 1911, p. 71
vermeldt: “sedert ons laatste verslag is de heer Petrus Vues overleden die sedert 1 augustus 1887
archivist der stad was en jaarlijks
ons verslag met eenige nuttige
aanteekeningen verrijkte. In zitting
van 19 mei werd tot zijnen opvolger
benoemd de eerwaarde Heer J.E.
Jansen, Aalmoezenier van St. Martens gesticht te Dave-bij-Namen,
die zich sedert twee jaren heel belangeloos met het overzien en klasseeren van ons archief bezig
hield; en de Raad nam er genoegen mede dat de heer Jules Diercxsens, Sekretaris van Taxandria, hem kosteloos in die taak zou
helpen. Wij gaan nu heelemaal het archief herinrichten en hebben
in de begrooting van 1912 een krediet van 1000 frank geschreven
voor het aankoopen van verschillende benoodigdheden.”
Het stadsverslag van 1911 vermeldt bij de “letterkundige Genootschappen”: “De Oudheidkundige kring Taxandria telt thans 28 beschermleden, 5 briefwisselende en 105 werkende leden. […] Het
tijdschrift “Taxandria” dat regelmatig om de drie maanden verschijnt, behelst steeds zeer belangwekkende verslagen.
Het museum wordt steeds belangrijker en vermeerderde met eene
schone verzameling kanten, het borstbeeld van Z.M. Leopold II
door Minne, voorwerpen voor folklore en oude boekwerken. Weldra zal het op zijn eigen zijn. Er wordt een prachtig gebouw opgetrokken in de Mermansstraat, waar de kunstvoorwerpen een waardig verblijf zullen vinden. Het zal alzoo beter gekend en door het
publiek gemakkelijker kunnen bezocht worden.”
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Eén van de (niet uitgevoerde) ontwerpen voor een Taxandriamuseum in de Mermansstraat. Bron:SAT



In 1911 werden de kasseiwerken met boordstenen in de straten
rond de Heilig Hartkerk uitgevoerd voor een bedrag van 37434
fr.. De stoepen werden een jaar later voorzien. De de Merodelei werd in ditzelfde jaar opnieuw gekasseid.



In 1936 zijn er nog drieëntwintig begijnen op het hof.



75 jaar geleden, op 12 mei 1936 overlijdt Eugeen Surinx in OudTurnhout. Hij was directeur van de stadstekenschool van 1902
tot 1924. Hij was een landschapsschilder, die zich, evenals zijn
vriend kunstschilder Albert Sohie aangetrokken voelde tot de
Liereman. Hij verheerlijkte dit gebied in verschillende doeken.
Voor Taxandria is hij vooral bekend als stichtend bestuurslid in
1903 en eerste conservator van het op te richten Taxandriamuseum.
Kanunnik J.E. Jansen schreef in het Taxandria Jaarboek van
1936 (deel 2, p. 118-119): “Wederom een der leden van het eerste uur van Taxandria is ons ontnomen. E. Surinx maakte van
het begin af deel uit van het comité en toonde zich edelmoedig
voor het museum. […] Hij deed ook aan oudheidkunde en zijn
opzoekingen brachten verscheidene stukken aan ’t licht. We
boeken zijn naam met dankbaarheid op als dien van een ge-

waardeerd schilder en oudheidkundige, een verdienstelijk lid van
Taxandria.”

Van links naar rechts: Martha EYCKENS, de huishoudster van de schilder, Catharina
SURINX, Albert SOHIE (met de hoed), Dr. Armand DENISTY, echtgenoot van Alberts
zuster Suzanne, twee onbekenden en helemaal rechts Eugeen SURINX.
Vooraan, zittend: Yvonne DESSY, dochter uit Suzannes eerste huwelijk. Op de achtergrond het Schildershof in Oud-Turnhout.
Bron: http://web.mac.com/markpieters1/AlbertSohie/Woningen_%26_ateliers.html
Ook interessant: http://www.kunstout.be/kunstenaars-overzicht/schilders



Pas op 30 mei
1936 wordt volgens een Koninklijk Besluit het
kasteel van de
hertogen
van
Brabant
beschermd als monument.
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3 april 1936: zware brand in chocoladefabriek Smets-Verhoeven
in de Otterstraat



1936: oprichting Etaf, stalen ramen en deuren



1936: opening kledingszaak In de Stad Turnhout, Gasthuisstraat



Op 30 maart 1961 wordt de Zondagse school aan de stad overgedragen en afgebroken.

Links de Zondagsschool, midden de ingang van de Sint-Pieterskerk, rechts het oude Steentje
Foto SAT


In 1961 kent de plaatselijke sigarennijverheid nog steeds een
toenemende bloei. Het aantal
werkers is tot ver boven de 600
gestegen.



28 mei 1961: Openingsfeesten
‘Turnhout, 750 jaar Stad en vrijheid’. Het stadsbestuur besloot 1961 (en dus niet 1962!) als jubeljaar te nemen omdat de bouw van het nieuwe stadhuis in dat
jaar zou beëindigd worden.



10 juni 1961 Mgr. Janssens, vicaris-generaal van het aartsbisdom Mechelen legt de eerste steen van het Sint-Pietersinstituut
aan de Jubileumlaan.



Op 27 april 1986 wordt E.H. Karel Eilers aangesteld als pastoor
van de Sint-Pietersparochie.



1 juni 1986: start Kempens Bedrijvencentrum



15 juni 1986: eerste maal “dag van de beiaard”
Willy Van Sprengel en Bert Hendrickx

Toespraken tijdens de “internationale persconferentie” op
16 mei 1961, 50 jaar geleden
GOEDE INWONERS VAN TURNHOUT....

Tweede van links deken Reynen, midden Mgr. Janssens, rechts directeur H. Sledssens



1 juli 1961: Philips Turnhout heeft 1.969 werknemers.



Op 5 mei 1961 overleed Edward Huysmans, oud
“suisse” van de Onze-Lieve-Vrouw Middelareskerk.



Op 22 april 1986 bezoekt prins Albert drukkerij
Proost.

Met dank aan Drukkkerij Proost en Herwig Kempenaers voor de foto.
Naast prins Albert de toenmalige eigenaar Jef Proost en toenmalig burgemeester van
Turnhout, Richard Proost.
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Het jaar 1961, zoals wij te zijner tijd reeds hebben aangekondigd;
wordt voor onze stad een uitzonderlijk jaar: het wordt een jubeljaar!
Want in dit gezegend jaar herdenken en vieren wij het feit dat onze
dierbare stad Turnhout 750 jaar op haar titel mag bogen!
Het is inderdaad zeven en een halve eeuw geleden dat onze voorvaderen werden losgerukt uit de feodale slavenband der middeleeuwen om als vrije poorters van een fiere stad en vrijheid hun eigen weg te bepalen, hun bestuur aan te stellen, hun rechtspleging
te regelen, kortom: hun zelfbeschikkingsrecht, hun zelfbestuur verwierven.
Die nieuwe rechten brachten natuurlijk ook nieuwe plichten en verantwoordelijkheden mede, en wij lezen in de geschiedenis van onze
vaderstad, waarvan de geschreven oorkonden zowat even oud zijn
als het tijdsbestek dat wij nu luisterrijk herdenken, dat het niet altijd
even gemakkelijk is gegaan, en dat vele wederwaardigheden het
leven onzer stad hebben getekend.
Elke tijd heeft zijn moeilijkheden gekend, de een al wat zwaarder
dan de andere, maar samenvattend kunnen wij toch besluiten dat
spijts vele lasten en moeilijkheden, spijts oorlogen, overheersingen,
ziekten en epidemiën, politieke, sociale, religieuze en economische
krisissen en omwentelingen, Turnhout toch immer is blijven voortbestaan, ja meer: steeds is gegroeid en vooruitgegaan op de weg
naar de schonere toekomst die al zijn inwoners, die al zijn leiders en
bestierders ongetwijfeld immer gedroomd hebben, en die, zoals elk
menselijk bestel, steeds slechts ten dele is kunnen gerealiseerd
worden.

Toch mogen wij met rechtmatige
fierheid terugblikken op onze geschiedenis, want steeds, ook onder
vreemde hielen, is Turnhout zichzelf
gebleven, en kunnen wij met de
hand op het hart en met open blik
herhalen wat onze voorvaderen ten
antwoord gaven aan Keizer Karel,
toen deze met goede bedoelingen
allicht, maar niet naar de wens onzer Turnhoutenaren, de stad wilde
beschermen door muren en wallen,
en haar alzo beveiligen tegen allerlei
invallen, doch haar tevens tot versterkt bolwerk te maken, en als
vooruitgeschoven post van zijn rijk: “Neen Majesteit, geen versterkingen, want WIJ ZIJN LIEVER DE
EERSTE DER VRIJHEDEN, DAN DE LAATSTE DER STEDEN!”
In dit trotse antwoord, mij dunkt, waarde stadsgenoten, schuilt de ziel
van Turnhout, de geest van hare bevolking, de rasechte mentaliteit van
de echte Kempenaar. Want laat men hem zijn geslotenheid, zijn stugheid, zijn schijnbare bekrompenheid verwijten: hij weet door eeuwen
ondervinding, dat hij zich moet hoeden voor vreemde heren, dat hij
beter zelf op zijn zaak kan letten dan dit aan anderen over te laten, dat
hij in één woord BETER ZICHZELF KAN BLIJVEN.
Zeker Turnhout wil en zal met de vooruitgang meegaan, Turnhout zal
geen " appartheid of splendid isolation " huldigen, want niemand beter
dan het àl te geisoleerd Turnhout weet dat in het moderne wereldbestel de eenzame ten ondergaat. Maar in die vooruitgang, in die modernisatie, in die opgang naar een grote en schone toekomst wil en zal
Turnhout steeds zichzelf blijven: trouw aan zijn geloof, trouw aan zijn
zeden, trouw aan zijn groot en schoon verleden, trouw in één woord
aan zijn TURNHOUT ZIJN !
Dit wilde ik U, geachte medeburgers en inwoners onze stede zeggen,
bij de aanvang van ons jubeltij ! Blijf Turnhoutenaar, waar gij ook gaat
of staat, blijf U zelf, blijf uw stede trouw ! En viert dan dit jaar uw jubileum ! Gij moogt er fier op gaan, gij moogt er blij om zijn, gij moogt er
van genieten ! Maar vergeet niet: na dit feestgetij wacht ons de dag
van morgen: de dag die beslissend kan zijn voor de toekomst van ons
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allen, van onze stad, van onze welvaart. Daarom: wezen wij paraat,
wezen wij éénsgezind, dan is onze toekomst veilig en kunnen wij
met de dichter jubelen en op onze stad toepassen:
't verleden leeft in ons, het heden hoopt op ons, de toekomst straalt
voor ons, God zij met ons ! '
Burgemeester H. Bauweraerts
Van zijn kant voegde het Schepencollege hier aan toe:
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN....
dat besloot tot het vieren van "
TURNHOUT 750 JAAR STAD
EN VRIJHEID " heeft van meet
af aan een breed opgevat plan
opgesteld om deze viering de
nodige luister bij te brengen en
er een gebeurtenis van te maken de Kempense Hoofdstad
waardig. . Waar men vooral om
bezorgd was is wel, dat bij elke
gelegenheid getracht werd, en
worden zal, zoveel mogelijk
eigen mensen er bij te betrekken en alles in zo volmaakt mogelijke eenheid te doen verlopen. Het feestprogramma dat U
verder vermeld vindt zal dit
doen uitkomen: Gezamenlijke
kerkkoren - verenigde harmonies - Turnhoutse artisten op alle gebied - Turnhoutse maatschappijen en federaties.... dat zijn in de eerste plaats de medewerkers.
Uit de samenstelling van comité's zult U tevens kunnen opmaken
dat de vertegenwoordiging op elk vlak en voor elk aspect zo ruim en
zo verscheiden mogelijk is opgevat...
Zeker, niet iedereen kon gevraagd worden, niet iedereen kon meedoen, maar wij zijn van mening dat alles in het werk gesteld is om er
een werkelijk algemeen Turnhouts gebeuren van te maken.
Wat de financiële kant van de zaak aangaat heeft de Gemeenteraad
niet geaarzeld in de begroting van de stad de som van 1 millioen in

te schrijven voor de feesten, waarvan direkt 750000 fr. voor de jubelfeesten en voor het overige ruime vermeerdering van het gewone krediet, daar de "gewone dienst" dit jaar wel meer dan bezwaard. zal worden omwille van de vele recepties, feesten en dies meer.
Vanwege het stadsbestuur, zo menen wij, is dus het nodige gedaan
om ons jubeljaar te doen lukken. Ook de medewerking van al de maatschappijen is ons verzekerd en de goede wil is ongetwijfeld enorm.
Wat wij nu nog vragen, waarde inwoners, is uw persoonlijke bijdrage
tot onze jubelfeesten:
- uw aanwezigheid, waar het kan en gevraagd wordt, om de feesten
te doen lukken; uw spontane en enthousiaste medewerking, ja,
zelfs uw opbouwende aanmerkingen… maar als het kan: geen afbrekende kritiek. Alles kan immers verbeterd worden, kan anders
gedaan worden. Probeer eens voor 36.000 man goed te doen.
Maar weest overtuigd van eenieders goede wil en toewijding, en
draagt dan allen bij tot het wellukken van de plannen.
- uw daadwerkelijke feeststemming gans dit jaar door: bevlagt uw
huizen; nodigt uwe familieleden en kennissen uit andere plaatsen
uit; bejegent de vreemdelingen voorkomend; draagt zorg voor de
reinheid en frisheid van de stad, uw stad; in één woord: houdt de
gekende Kempische gastvrijheid hoog;
- weest in feeststemming, in jubelstemming; het is uw stad, het zijn
uw feesten; profiteert er van!
Het stadsbestuur, het College van Burgemeester en Schepenen,
wensen U een aangenaam en waardig jubeljaar ! "

Op de openingsfeesten van het jubeljaar, 28 mei 1961
“Als laatste spreker betrad heer R. Peeters, Stadsarchivaris, het
podium om in een sterk gedocumenteerd betoog de historische
gronden onzer jubelviering toe te lichten.
Dit luidde als volgt:
De vrijheidskeure die Brabants' hertog, Hendrik de eerste, aan onze
voorvaderen uit het verre en grijze verleden verleende, tussen 1209 en
1212, betekende niet 'n begin. De keure was slechts één fase, in een
lange ontwikkelingsgang die de bewoning van onze bodem, ten minste
terug voert tot in het bronstijdperk, 1ó00 tot 1500 vóór Kristus. Een
fase die nochtans de gehele maatschappelijke geleding van destijds
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diepgaande zou omwentelen, en aan
de bestaande orde een nieuw gelaat
en een nieuwe gestalte zou verlenen.
Zij was een normale evolutie, geen
revolutie, en ontwikkelde zich derhalve
in een tempo van vooruitschrijdende
gelijkmatigheid, zoals een jonge boom
die jaar na jaar de stam verstevigt en
de takken breder uitslaat, volgens de
wet van zijn natuur.
Tot aan het tijdstip waarop de steden
geboren werden, was de maatschappij
een louter agrarisch geheel, geschoeid op de leest van een domaniaal-feodale inrichting.
Omzeggens alle bewinbare gronden
lagen verenigd in grote domeinen onder het gezag en de bescherming van haar bezitter, de domeinheer.
Zulk domein bevatte in de regel twee wel onderscheiden delen,
waarvan het eerste, de hoflanden, werd bewerkt door de lijfeigenen
om te voorzien in de levensbehoeften van de Heer, zijn Hof en van
henzelf. Het tweede gedeelte werd ingenomen door een reeks hoeven, groot genoeg om door de landbouwfamilie's te worden uitgebaat, en veelal door hen ook in eigendom bezeten. Op dit,bezit
evenwel, woog de onvervreemdbare last van leveringen in natura,
karweidiensten, geldelijke bijdragen, gespecialiseerde ambachtsprestatie's van weven, smeden, timmerwerk
en dergelijk meer. Deze loodzware erfdienstbaarheid, die soms verschillende dagen van de week in beslag nam, hield de half vrije
hoevenaar in haar ijzeren ban, zodat zijn feitelijke toestand nauwelijks benijdenswaardiger was dan die van de lijfeigene.
Het gehele, op landbouw ingeschakelde domein, voorzag uitsluitend
en alleen in eigen behoeften en eigen verbruik. Er was geen behoefte aan 'n gebeurlijk voortbrengst-overschot, omdat er geen economische betrekkingen gangbaar waren in deze wereld van op
zichzelf levende belangengemeenschappen.
De stedenopkomst die vanaf de llde eeuw werd ingezet, zou, op min
of meer lange termijn, in deze domaniale wereld binnendringen en
haar ten laatste doen ineenschrompelen. Allerhande oorzaken en
omstandigheden hadden ertoe bijgedragen dat deze statische

maatschappij van landbouwers, in beweging kwam. Onder de voornaamste oorzaken die van buitenuit hebben ingewerkt, vallen aan te
stippen: de reiskoorts, die sedert de kruisvaarten, de mensheid aangreep, de opkomst en veralgemening van de handel, de verbeteringen
in de wagenbespanning, waardoor de betrekkingen met verder verwijderde gebieden, werd bevorderd.
Ook binnen het domein had zich reeds een kentering afgetekend.
Enerzijds was er het feit dat 'n productie-overschot thans wel een afzetgebied vond bij de nieuwe stedelingen, die niet meer voor de eigen
voedselvoorziening konden instaan. Doch anderzijds was er de toename van de domeinbevolking, en de grotere oogstopbrengst tengevolge van verbetering in de landbouwmethoden, die het probleem
schiepen van arbeidskrachten die voor het domein overtollig waren
geworden en derhalve zouden pogen om buiten het domeinverband
een bestaan op te bouwen.
Dit alles leidde ertoe dat sommigen, in de nabijheid van het domein
zich vestigen gingen op een gunstig gelegen plaats, aan een wegkruising, een rivierovergang, een kasteel, waar het contact met reiziger en
varende koopman gerede levenskansen bood voor ambacht en handel. Het is aan zulke kernen geweest dat 'n vrijheidskeure werd verleend, waardoor de domaniale erfdienstbaarheid werd terzijde geschoven om plaats te maken voor een nieuwe rechtsverhouding waarvan
het leidende princiep, de beschutting en het welvaren van de nieuwe
ambachts- en handelsgemeenschap was geworden.
Naast steden van Romeinse of Karolingische oorsprong, aanvankelijk
vooral gelokaliseerd langsheen de voornaamste heirbanen, en later
langsheen de loop van belangrijke rivieren en bijrivieren kwamen, van
de llde tot de 13de eeuw, een reeks van steden tot stand, die door
vorsten en heren werden gesticht met het oog op de ontwikkeling van
handelswegen, waardoor hun inkomsten aanzienlijk verhoogden, bovendien 'n waardeverhoging van de grond met zich brachten en waardoor meteen ook het militair en strategisch belang werd gediend. In de
Kempen brak het gemeentelijk tijdperk heel wat later door dan in
Vlaanderen en in zuidelijk Brabant, waar de landweg die van de zeestad Brugge, naar Keulen voerde, in aanzienlijke mate stimulerend had
gewerkt.
Gelegen in de ruimte tussen de Schelde en het bekken van Maas en
Rijn, had onze streek een rol te vervullen in de naar noord en oost gerichte expansiepolitiek van de Brabantse hertogen. In het kader van
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deze expansiedrang is het geweest dat in 1109 of 1110, onze waterburcht als'n stoere wachter werd gesteld aan het wegenknooppunt met centraal-Kempense, en zelfs met centraal-Brabantse ligging. Onder de schutse van haar beschermende muren lag de bakermat van de stad, waarvan wij vandaag de erfgenamen zijn.
Het verdient opgemerkt te worden dat onze twaalfde eeuwse burcht
aldus opklimt tot aan de eerste aanvangsjaren van het hertogelijk
Brabant. De vraag kan dan ook worden gesteld of deze burcht niet
reeds in de plaats was getreden van een, nog ouder, vestingswerk.
Het blijft echter maar 'n zuivere veronderstelling, waarvoor geen
verdere bewijsgronden kunnen worden aangevoerd. Vanzelfsprekend zag de toenmalige burcht er geheel anders uit dan wat we
heden nog bezitten. 'n Randschrift op ons oudste, 13de eeuwse
stadszegel, draagt het opschrift u oppidum hetgeen 'n versterkte
plaats aanwijst, die men bij ons bezwaarlijk ergens anders kan zoeken dan bij onze burcht. In dit verband mag er dan ook gewezen
worden op de omstandigheid, dat in 1564-1565, er langsheen de
lengte van de Begijnenstraat, nog een oude muur
overeind stond, die in de domeinrekeningen, ter gelegenheid van
restauratiewerken, werd beschreven als 'n hoog bouwwerk met kantelen bekroond. Zij moet nog 'n relikt zijn geweest van de oorspronkelijke ringmuur, waarbinnen oudtijds de burcht beveiligd lag.
Ons beperkend bij het eigen gewest, is het wel opvallend te noemen
dat de oudst bekende " vrijheden ", juist aan de Kempense buitenrand waren te vinden. In het noorden: ’s Hertogenbosch omstreeks
1185 gesticht; in het westen en het zuiden: Antwerpen en Lier, die
zeker al in 1194 tot de rang van “libertas” waren opgeklommen.
Ongeveer rond het zelfde tijdstip, meer bepaaldelijk in 1186, kan
men, in het ter zake uiterst karig bronnenmateriaal, toch nog 'n
glimp opvangen van het domaniale Turnhout, en wel, in 'n belangrijke schenking die Geeraard van Duffel - 'n Berthoud – deed aan de
Tempelridders van Breda. Die schenking ging over Geeraards vrijgoed onder Turnhout en omvatte zowel mannen, als landen en bossen. De gift vertegenwoordigde één derde van de tiendeopbrengsten en had derhalve ook 'n omvang die één derde van het
cultuurland besloeg.
Het Kempense binnenland kreeg zijn vrijheidsbeurt kort vóór
1213,wat wel zeer duidelijk blijkt uit een minnelijke overeenkomst
die werd aangegaan tussen de Brabantse hertog, Hendrik de Eer-

ste, en Godfried, heer van Breda. Daarin immers, werden de onlangs
nieuwgestichte steden ter sprake gebracht, namelijk Oosterwijk, Arendonk, Herentals, Turnhout en Hoogstraten.
De zopas genoemde overeenkomst liet tevens ook klaarlijk uitkomen
dat de hertogelijke daad een uitgesproken succes had geboekt, en dat
zij van de omliggende domeinen uitwijkelingen had weg gelokt naar de
nieuwe steden. De hertog wilde de heer van Breda wel in zoverre tegemoet komen dat voortaan iedere nieuwe vestiging afhankelijk zou
worden gesteld van 's heren instemming. Tekenend was het nochtans
dat het uitwijken naar de oudere steden als 's Hertogenbosch, Sichem,
Lier, Aarschot, Antwerpen, Leuven en andere, moest verschoond blijven van deze seigneuriale toestemming.
Zeer terecht heeft Floris PRIMS, hertog Hendrik, als de kolonisator zonder de pejoratieve betekenis die het woord thans mag hebben - van
de Kempen betiteld. Onze hertog is inderdaad diegene geweest die
ons gewest ontsloot, en toegankelijk maakte voor de grote buitenwereld. Een vruchtbare confrontatie, waarin de plaatselijke ambachten
hun sterkste aansporing hebben gevonden. Wat meer is, in deze ontvoogding is Hendrik vooraan gegaan, daar waar anderen eerst later
zijn gevolgd.
Stadslucht maakt vrij ! In haar hoofdtrekken opende de pasverworven
vrijheid een brede poort op een, steeds wijder om zich heen reikende
zelfbeschikking, binnen het kader van een gemeenschap van vrijen:
Een eigen bestuurscollege en gezagslichamen, eigen rechters, eigen
keuren, eigen militie, bescherming van de ambachten, van de vrede
binnen de gemeenschap e.a. En als symbool van haar autonomie, het
eigen zegel, dat in het uitgebreide jachttafereel, toch weer de verbondenheid met de landsheer uitspreekt.
Er werd reeds gezegd dat het handelsverkeer een zeer groot aandeel
heeft gehad in de opkomst van de steden. In de Kempense area ontving dit verkeer zijn krachtigste impulsie's van de diep in het binnenland gelegen zeehaven van Antwerpen, vanaf het ogenblik dat zij de
schakel werd tussen de Engelse wolhandel en de Rijnstad Keulen,
tevens poort op het enorme Duitse achterland.
Een aanwijzing voor de ouderdom van het verkeer in onze streek,
wordt onrechtstreeks gegeven door de stichting van de priorij Postel in
1140, langsheen de heerbaan, op een kruispunt naar noord en oost.
Zowel de schenkingsakte, als de toewijding van het oratorium aan de
reizigerspatroon, St. Nikolaas, tonen overtuigend genoeg aan, dat van
Nieuwsbrief Taxandria 2, 2011

bij haar oorsprong, het onthaal van de reizende man, tot speciale
taak was gesteld.
De oostbaan was, daaraan valt niet te twijfelen, altoos een belangrijke pion, in de economische ontwikkeling van ons stedelijk leven.
Uit een document van 1280 blijkt dat het Rijnland-verkeer hier toen
al zijn traditie bezat. Veel duidelijker nog toonde zich het internationaal belang ervan in 1311, wanneer Engelsen, Duitsers en Lombarden, de Turnhoutse markt als ontmoetingsplaats voor hun handelspraktijk hadden afgesproken.
Sindsdien, vele eeuwen lang, hebben
de overlandse en andere wagenkonvooien, de hessenwagens met hun
breed wagenspoor, de zware Luikerlandse karren, soms ook de Duitse
wijnwagens, het dagelijks beeld gestoffeerd van onze landstraten. Totdat velerhande omstandigheden, die hier kortheidshalve, niet kunnen worden opgesomd, de oude betrekkingen kwam
ontwrichten.
De levensroman van onze 750-jarige
geschiedenis telt vele hoofdstukken, en
wat hier in het voorgaande werd verhaald, was slechts de aanzet voor het
eerste hoofdstuk van een beloftenrijk begin. Bij verschillende omstandigheden, bij pest en oorlog, zag onze open stad zich gevoerd
tot aan de rand van een volkomen ondergang. Toch kwam zij iedere
krisis weer te boven, herlevend door de levenswil van hen die geslacht na geslacht hun geloof hadden bewaard aan de waarden die
hen door de vrijheidskeure waren geschonken: een hechte gemeenschapszin onder vrije mensen.
Bron: Verslag over de viering van Turnhout 750 jaar Stad en Vrijheid van Marcel
Sas, Algemeen Secretaris der Jubelfeesten

Archief in de kijker: het archief van de Turnhoutse
gemeentepolitie en het archief van de Burgerwacht
Sinds kort zijn de inventarissen van het archief van de Turnhoutse gemeentepolitie en van de plaatselijke Burgerwacht online raadpleegbaar
op de website van het Stadsarchief1. Tevens ligt een uitgeprinte versie
ter beschikking in de leeszaal van het stadsarchief. Beide archieven
zijn interessante bronnen voor de stadsgeschiedenis.
Voor de ontsluiting werd gebruik gemaakt van ICA-Atom, een internationaal project om een gratis open source-softwarepakket ter beschikking te stellen om archieven te beschrijven2. Het systeem bleek handig
in gebruik en biedt vele mogelijkheden, die het opzoeken voor de gebruiker zeker zullen vergemakkelijken. De stukken werden na beschrijving zorgvuldig verpakt in zuurvrije omslagen en dozen. Bevuilde stukken werden gestofzuigd en de stukken in slechte staat zullen indien
nodig worden gerestaureerd.
Het archief van de gemeentepolitie
De gemeentepolitie werd opgericht na de Franse Revolutie in 1795 en
bleef bestaan tot de grote politiehervorming in 2001. Doorheen de tijd
waren de archiefstukken van de Turnhoutse politie geleidelijk overgebracht naar het stadsarchief in de kelder van het stadhuis op de Markt.
Nu is deze omvangrijke collectie door de schrijver van dit artikel geordend en ontsloten voor raadpleging. Het archief begint in 1806 met
stukken betreffende het toen opgestelde politiereglement en eindigt in
1957. Het archief van latere datum bleek bij navraag verloren te zijn
gegaan.
Het archief is met 15 strekkende meter erg omvangrijk: het bestaat uit
105 pakken, 117 delen, 19 omslagen en 3 stukken, verdeeld over 309
nummers. Omdat vele stukken privacygevoelige informatie bevatten,
zijn van een deel van het archief de stukken jonger dan 75 jaar enkel
toegankelijk mits het aantonen van een wetenschappelijk of persoonlijk
belang. In de inventaris staat aangegeven over welke nummers het
precies gaat en in het Stadsarchief is men op de hoogte van de procedure om de benodigde toestemming te vragen.
Beleid en beheer
1
2

www.tram41.be, doorklikken naar Stadsarchief.
Zie: http://ica-atom.org/.
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We doen een greep uit de rijke inhoud. Het eerste deel, 'Beleid en
Beheer', bestaat uit de vele banden briefwisseling die bij de politie
zijn binnengekomen en uitgegaan en ook de brieven ter kennisgeving aan de manschappen en dagorders aan het hele korps en de
officieren. Hier komt ook het personeel aan bod, met onder andere
registers van wachtdiensten en registers ter controle van de aanwezigheid van de manschappen op verschillende plaatsen in de stad.
Ook de aanwerving, benoeming en uitbetaling van het personeel
zijn gedocumenteerd.

Het politiekorps van Turnhout op de binnenkoer van het kasteel, 1951, Herkomst F.Muëssen

Taken van de bestuurlijke politie
Deel twee, 'Taken van de bestuurlijke politie', betreft ten eerste de
aanvragen voor het dragen van een vuurwapen en de registratie
van verloren voorwerpen. Het grootste deel wordt echter gevormd
door de uitgeschreven processen-verbaal, die een echte goudmijn
zijn om meer te vernemen over het dagelijkse leven in de stad en
over grote en kleine voorvallen. Ook zijn er dossiers over onderzoeken naar aanrijdingen en verkeersovertredingen en over de ordehandhaving door de politie tijdens feesten en plechtigheden. Ook
zijn er registers tot inschrijving van hotels en logementshuizen,
waarop de politie toezicht moest houden. Het deel over de zedendienst handelt vooral over de controle op het gedrag van de herbergdiensters en ook over stukken betreffende verboden (onzedige)
publicaties.

Taken van de gerechtelijke politie
Deel 3, 'Taken van de gerechtelijke politie', bevat vooral correspondentie met andere politiediensten en gerechtelijke instanties, zoals het
parket, de onderzoeksrechter en de procureur. De politie was immers
belast met het opsporen en de arrestatie van verdachten. Ook hield de
politie de strafregisters bij van veroordeelde Turnhoutenaren. Verder
komen hier ook de naoorlogse repressie en epuratie aan bod.
Kortom, uit dit archief vallen de klassieke taken van de politie duidelijk
af te leiden. Ook valt er heel wat uit te leren over het dagelijkse leven
in de stad: in de processen-verbaal staan grote en kleine voorvallen
opgetekend. Maar dit archief is zeker ook belangrijk voor de studie van
de naoorlogse bestraffing van de collaboratie. Intussen deden al verschillende geïnteresseerden opzoekingswerk in het archief. En stimuleren van het onderzoek naar de geschiedenis van onze stad is net de
bedoeling geweest van dit inventarisatieproject.

riode van de Eerste Wereldoorlog. Het laatste deel bevat registers
in verband met de burgerwachten in de omliggende gemeentes. Er
is materiaal genoeg voor een onderzoek naar dit stuk onbekende
Turnhoutse geschiedenis, terwijl ook genealogen zeker heel wat
interessante informatie over hun voorvaders zullen kunnen terugvinden.

Het archief van de burgerwacht
Een vergeten instelling die tot de Eerste Wereldoorlog ook in Turnhout
bestond, was de Burgerwacht. Opgericht in 1830 stond deze burgermilitie in alle grote steden in voor de openbare orde. Lid waren diegenen
die werden uitgeloot voor het leger. Over het optreden en schietoefeningen, met een uitgebreid diner achteraf, van deze lokale burgers in
uniform werd vaak lacherig gedaan. Toch trad de burgerwacht vaak op
naast de politie bij stakingen en sociale onlusten.
Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog stonden ze als hulptroepen in
voor de bewaking van opslagplaatsen en spoorwegen. Tevens schoot
een patrouille van de burgerwacht in augustus 1914 ter hoogte van het
Zevendonk een Duitse verkenner neer en nam er verschillende gevangen. Enkele dagen later werd de Burgerwacht ontbonden wegens het
dreigende oorlogsgevaar. De Turnhoutse afdeling was in november
1918 gedurende enkele dagen weer van wacht. De burgerwacht werd
nationaal bij wet ontbonden in 1920.
Dit archief telt 21 pakken, 60 delen, 20 omslagen en 8 stukken. Het
valt uiteen in vijf afdelingen. Deel 1 ‘Algemeen’ bevat vooral briefwisseling en de orders van de commandant, deel 2 stukken in verband met
de financiën. Deel 3 handelt over de manschappen en uitrusting en
bevat tientallen namenregisters met interessante gegevens over de
leden van de Burgerwacht en ook over de werking van de tuchtraad.
Deel 4 gaat over de werking met o.a. vele dossiers betreffende de peNieuwsbrief Taxandria 2, 2011

Foto van leden van de burgerwacht met gevederde helmen in het gelid, vóór de
Sint-Pieterskerk en de kiosk op de Grote Markt van Turnhout, SAT Foto 06103_01
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Bombardementsvliegtuig “Liberator” B-24J crasht
in Achteraaf Gierle op 18 september 1944

luchtlandingsdivisie bij Oosterbeek aan de Rijn. De operatie van de
luchtlandingstroepen werd “Market” genoemd.

Na de landing in Normandië door de geallieerde troepen op 6 juni 1944
en de daaropvolgende bevrijding van Parijs, Brussel en Antwerpen
naderde begin september 1944 de Britse 21ste legergroep, onder bevel
van Veldmaarschalk Bernard Montgomery (1887-1976), de Belgisch
Nederlandse grens. Ondertussen was de Amerikaanse Generaal Omar
Bradley (1893-1981) met zijn 12de legergroep ten zuiden van de Ardennen tot aan de Duitse grens opgerukt. In begin van de maand september ontstond een meningsverschil tussen Montgomery en de opperbevelhebber van de geallieerde troepen in Europa, de Amerikaanse
Generaal Dwight D. Eisenhower “Ike” (1890-1969), over de verder te
volgen strategie.

Generaal Eisenhower vond initieel het plan onuitvoerbaar omdat
uiterst lange flanken verdedigd moesten worden en tevens de bevoorrading van de oprukkende grondtroepen bijzonder moeilijk zou
zijn. Montgomery wist Eisenhower echter voor zijn plan te overhalen
met het argument dat de Duitse “Vergeltungswaffen” (V2), die sinds
enkele dagen in Londen neerkwamen en duizenden doden zouden
eisen, de volledige maar rampzalige evacuatie van de stad zou
noodzaken, terwijl bij uitvoering van zijn plan de afvuurstellingen
van deze wapens omsingeld en uitgeschakeld zouden worden.
Tenslotte gaf de opperbevelhebber, Generaal Eisenhower, zijn toestemming en de operatie “Market-Garden” ging van start op 17 september 1944. Een ongezien aantal vliegtuigen met zweefvliegtuigen
werd ingezet.

Veldmaarschalk Montgomery stelde een gewaagd plan voor om via
Nederland door te stoten tot over de Rijn in Arnhem. Door deze operatie zou de sterk verdedigde “Westwall” (= Duitse verdedigingsgordel
die de Duitse grens volgde en van Wezel tot aan de Zwitserse grens
liep. Door de geallieerden Siegfried-lijn genoemd) omzeild kunnen
worden. Hiervoor was het echter van groot belang dat de bruggen over
de Nederlandse rivieren onbeschadigd in handen van de geallieerden
vielen zodat ze door het oprukkende 30st Britse Legerkorps, onder leiding van Luitenant Generaal Brian Horrocks (1895-1985), gebruikt
konden worden om op te rukken. Dit gedeelte van de operatie werd
“Garden” genoemd.
In het plan zouden drie geallieerde luchtlandingsdivisies, waarvan 2
Amerikaanse, versterkt met de Poolse 1ste Onafhankelijke Parachutisten Brigade, ingezet worden om de bruggen te veroveren.
De Amerikaanse 101ste Luchtlandingsdivisie “Screaming Eagles”, onder bevel van Generaal Majoor Maxwell D. Taylor (1901-1987), moest
de bruggen tussen Eindhoven en Veghel bezetten, de Amerikaanse
82ste Luchtlandingsdivisie “All-American”, onder bevel van Brigade Generaal James Gavin (1907-1990), de bruggen tussen Grave en Nijmegen en de 1ste Britse Luchtlandingsdivisie, onder bevel van Generaal
Majoor Roy Urquhart (1901-1988), de brug over de Rijn te Arnhem. De
1ste Poolse Parachutistenbrigade, onder bevel van Generaal Majoor
Stanislaw Sosabowski (1892-1967), zou steun geven aan de Britse
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De luchtlandingsdivisies waren slechts licht bewapend. Hun zwaardere wapens en andere uitrusting en bevoorrading zou geschieden
via de lucht. Om deze bevoorrading uit te voeren werden door de
8th USAAF (8st US Army Air Force) o.a. aan respectievelijk de 20st
Combat Bombardement Wing (Heavy) en de 14th Combat Bombardement Wing (Heavy) van de 2nd Bombardement Division de opdracht gegeven om de geschutskoepels uit de buik van hun B-24
toestellen te verwijderen waardoor een opening ontstond om de
luchtcontainers te kunnen afwerpen. Voor deze opdrachten werd de
schutter in deze geschutskoepel vervangen door een specialist
“drop master” van het U.S. Army Quartermaster Corps Air Transportation.
Op 18 september vertrokken 252 B-24 bommenwerpers van de 2nd
Bombardement Division, waarvan 131 van de 20th Bombardement
Wing (Heavy) en 121 van de 14th Bombardement Wing (Heavy), om
de 82ste Luchtlandingsdivisie en de 101ste Luchtlandingsdivisie te
bevoorraden. Grote verwarring ontstond daar de opdracht voor de
20th Wing bij de 14th Wing terechtkwam en omgekeerd. Gelukkig
kregen ze wel de juiste kaarten en foto’s. Hierdoor kon de opdracht
echter slecht voorbereid worden. De planning voorzag dat de route
van hun basissen van Norfolk en Suffolk over het bijzonder sterk
verdedigde eiland Walcheren (NL) zou lopen om na het afwerpen

van de voorraden via een Zuidelijkere route, over België, terug te keren
naar hun thuisbasis.
Alvorens ze hun voorraden dus konden afwerpen moesten de bommenwerpers eerst de hevige Duitse luchtafweer trotseren. Hierbij werden verscheidene toestellen zwaar beschadigd. De piloten van de B-24
toestellen waren echter overeengekomen om met dezelfde snelheid en
op dezelfde hoogte van de transportvliegtuigen, C-47 “Skytrain” en C53 “Skytrooper” (beide versies van hetzelfde tweemotorige Douglas
Dakota toestel), in V-vormige formatiegroepen van telkens 9 toestellen,
op een hoogte van 1500 voet en met een snelheid van 165 mph (miles
per hour = 266 km/Hr.) te naderen en hun bundels met een snelheid
van 150 mph (= 242 km/Hr.) af te werpen.
Terwijl de bevoorrading van de 82ste Luchtlandingsdivisie aan Nijmegen door de 20th Bombardement Wing (Heavy) redelijk goed verliep en
er ongeveer 80% van het afgeworpen materieel door de grondtroepen
kon worden opgehaald waren er moeilijkheden bij 14th Bombardement
Wing (Heavy). De B-24 toestellen kwamen bij de afwerpzones ongeveer 20 minuten na de C-47 en C-53 toestellen aan en vonden deze
bezet met parachutisten die o.a. radio’s en dergelijk aan het installeren
waren. De B-24 geraakten verspreid over de afwerpzones en slechts
20% van de 766 geplande bundels van 500 pond kwamen terecht bij
de Amerikaanse parachutisten.
Voor de 14th Bombardement Wing (Heavy), die
uit vier Bombardement Groepen met elk vier
Bombardement Squadrons (=smaldelen) bestond, zetten de vier Squadrons (respectievelijk 576 Sqn, 577 Sqn, 578 Sqn en 579 Sqn)
van de 392nd Bombardement Group elk 10
toestellen in. Het was de 169ste opdracht voor
deze groep. De 392nd Bombardment Group,
“The Crusaders”, hadden hun basis in
Wendling (Norfolk VK). Hiernaast het logo van deze eenheid.
Bij deze opdracht werden drie B-24 toestellen zodanig beschadigd dat
ze een crashlanding moesten uitvoeren.
1. Het betreft hier het toestel met bijnaam“No feathered Injun” (= Geen
gevederde Indiaan) met staartnummer 42-94886 en rompcode “U-“
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van 579th Bombardement Squadron (Heavy), dat op zijn 60ste opdracht, bestuurd door 1Lt (First Lieutenant = Luitenant) Gerow James in de buurt van Walcheren crashte. Enkele bemanningsleden
werd gevangen genomen en sommige konden ontsnappen, doch
de “drop master” kwam om.
2. Vervolgens crashte het toestel met staartnummer 42-52524 van
576th Bombardement Squadron (Heavy), bestuurd door 1Lt P. Martin in de buurt van Brussel. De bemanning kon echter volgende dag
reeds met een C-47 toestel naar de basis terugkeren.
3. Het derde toestel was de “-K” met staartnummer 42-50673 ook van
579th Bombardement Squadron. Het was de eerste operationele
vlucht van dit toestel, en het werd in de romp door lichte luchtafweer en door klein ander geschut getroffen. Na het afwerpen van
de lading begon de vierde motor te branden en de piloot,
2Lt (Second Lieutenant = Onderluitenant) Wade Sewell, gaf het bevel aan zijn bemanning om het vliegtuig te verlaten. De piloot
bracht zijn vliegtuig tot op een hoogte van 1000 voet en de navigator 2Lt William Richards was de eerste die het toestel verliet. Hij
overleefde de sprong echter niet. De rompschutter SSgt (Staf Sergeant = Sergeant) Alphonsus Coogan volgde. De bommenrichter
2Lt Adolph Bremer verliet het toestel als derde. De tweede rompschutter, SSgt John Negri was aan de benen gewond. De “drop
master”, Pvt (= soldaat) Carlis Floyd, was door het luchtafweergeschut zwaar gekwetst geworden en kon niet springen. TSgt (Technical Sergeant = 1st Sergeant Chef) Lester Fulton, de radio marconist, trachtte hem nog uit het vliegtuig te werken, maar lukte niet.
Pvt Floyd bleef in het toestel toen het samen met de piloot, die
hierbij een schedelbreuk opliep, in Achteraaf te Gierle crashte. De
copiloot, 2Lt Everett Weise, overleed daar hij bij het springen door
de parachute koorden gewurgd werd. De rugkoepel schutter /
boordwerktuigkundige TSgt Glenn Barnes kon het toestel ook verlaten evenals de staartschutter Sgt Robert Leigh.
Het toestel en de bemanning kwamen in door Duitsers bezet gebied neer. Van de bemanning konden sommigen met de hulp van
de lokale bevolking ontsnappen, zodat ze tien dagen later reeds terug hun eenheid konden vervoegen. Drie werden door de Duitsers
krijgsgevangen genomen (TSgt Barnes, SSgt Negri en Pvt Floyd
die later aan zijn verwondingen overleed). Aan 2Lt Weise werd postuum het Air medal met Eikenbladeren en het Purple Heart met Eikenbladeren toegekend. Hij ligt begraven in de Amerikaanse begraafplaats bij Neupré in vak B rij 42, graf 38.

Deze opdracht was de 20ste oorlogsopdracht van deze bemanning.
Opmerkelijk is dat in dit vliegtuig nog een verstekeling aan boord was
die ook het leven liet. Cpl Nevin Johnson, die deel uitmaakte van het
10th Station Complement (grondpersoneel van de basis), was mee aan
boord gegaan en is uit het vliegtuig kunnen springen, hij brak echter
zijn been en bloedde dood door gebrek aan hulp. Hij werd in Lichtaart
begraven. Cpl Johnson scheen het met de toepassing van de militaire
reglementen niet te nauw te nemen. Hoe hij aan boord van de “-K”
voor deze vlucht was gekomen is nooit verklaard geworden. Er zijn geruchten dat hij iemand had omgekocht om mee te kunnen vliegen. Hij
was op 30 januari 1944 reeds tot een gevangenisstraf veroordeeld en
enkele weken opgesloten, omdat hij samen met een vriend Kerstmis
was gaan vieren en hierbij ongeoorloofd gebruik gemaakt had van een
dienstwagen. Enkele dagen voor zijn dood was zijn aanvraag om
overgeplaatst te worden naar een parachute eenheid juist toegestaan
geworden.

Generaal Sosabowski te leggen en te beschuldigen van lafheid.
Luitenant Generaal Frederick ‘Boy’ Browning (1896-1965), de onderbevelhebber van de operatie “Market-Garden” ontnam de Poolse
generaal zijn bevel. Generaal Sosabowski werd na zijn overlijden in
Polen zonder militaire eer begraven en het was slechts in 1988 dat
een eerherstel volgde.
Bij het ontwerpen van de operatie “Market-Garden” ging men uit van
onvolledige of foutieve inlichtingen. Nadelige informatie werd ofwel
genegeerd of geminimaliseerd zodat de tegenstand, vooral in Arnhem, geweldig onderschat was. Bovendien waren de communicaties tussen de verschillende commando-echelons onvoldoende,
onaangepast of ze werkten niet. Het slechte weer dat het tijdig uitvoeren van aanvoer van versterkingen en voorraden sterk hinderde
en de vertragingen die het 30ste Britse Legerkorps op zijn weg had
opgelopen waren eveneens bepalende factoren bij het mislukken
van de operatie. Nochtans heeft Veldmaarschalk Montgomery
steeds volgehouden dat de enige reden waarom zijn operatie mislukte te wijten was aan het gebrek aan steun die hij kreeg voor de
uitvoering ervan. In zijn memoires van 1958 schreef hij:
“In my — prejudiced — view, if the operation had been properly
backed from its inception, and given the aircraft, ground forces, and
administrative resources necessary for the job, it would have succeeded in spite of my mistakes, or the adverse weather, or the
presence of the 2nd SS Panzer Corps in the Arnhem area. I remain
Market Garden's unrepentant advocate.”

th

B24 Nr. 42-50650 van 576 Bombardement Sqn op 18 september 1944 in de buurt
th
van Nuenen (NL) met als piloot 2Lt. P. Sharf van 392 Bombardement Group (Heavy).
De windmolen is “De Roosdonk”.

De operatie “Market-Garden” liep officieel ten einde op 25 september
1944. Het vooropgestelde doel, het oversteken van de Rijn, werd niet
behaald. Wel waren er vele slachtoffers gevallen bij de geallieerden en
velen waren krijgsgevangen genomen. Over de oorzaken van de mislukking van deze operatie bestaat er veel controverse. Men ging zelfs
zover om de schuld, volledig ten onrechte, bij de Poolse brigade van
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Over de operatie “Market-Garden” schreef Cornelius Ryan in 1974
het boek “Een brug te ver”. Dit boek werd in 1977 verfilmd door Richard Attenborough.
In het artikel “Tweede Wereldoorlog 40-45, gebeurtenissen in Gierle” van Emiel Peeters en opgenomen in het jaarboek 1999 van de
Heemkundige Kring “Norbert de Vrijter” wordt de crashlanding van
de B24-J 42-50673 en de belevenissen van haar bemanning en de
lokale bevolking ook beschreven.
J. Van Troy, Cdt v/h Vlw. Ing. b.d.

Kloosterlingen in Turnhout
Van Annonciaden tot Zwartzusters
Willy Van Sprengel heeft (opnieuw) monnikenwerk verricht. Maanden heeft hij besteed
aan het opzoeken en verwerken van gegevens over de kloosterlingen in Turnhout. De
resultaten hiervan vindt u in een manuscript
van 140 blz. dat in de wetenschappelijke
bibliotheek Taxandria van het Turnhoutse
stadsarchief kan geraadpleegd worden (DO
149).
Welke kloosterorden hebben er zich in al die
jaren gevestigd? Welke kloosterlingen verbleven er? Het staat vast dat deze kloosterlingen een stempel gedrukt hebben op de
stad, vooral op vlak van gezondheidszorg en
onderwijs.
Van elke kloosterorde wordt eerst een beknopte historiek vermeld. Dan volgen de namen van de oversten met
de datum van hun ambtsperiode. Vervolgens worden de namen, zowel
de wereldlijke als de kloosternamen van alle kloosterlingen met de data van hun verblijf in Turnhout vermeld. Tenslotte volgen de kloosterlingen die nu nog in Turnhout verblijven.
De orden en congregaties die besproken worden, zijn:
- Annonciaden van Huldenberg
- Begijnen
- Broeders van Liefde
- Clarissen Coletienen
- Convent van Betlehem
- Dienstmaagden der HH Harten van Jezus en Maria
- Gasthuiszusters Augustinessen
- Jezuïeten
- Kanunnikessen van het Heilig Graf
- Maricolen - Franciscanessen
- Minderbroeders
- Wilhelmieten
- Zusters van Vorselaar
- Zwartzusters van Mechelen
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Schenking archief Kring Amicitia: “In een geest
van christelijke eendracht en broederlijkheid”
Op 26 februari schonk de Kring
Amicitia zijn archief uit de periode
1868-2008 aan het Stadsarchief
Turnhout.
Het Stadsarchief centraliseert niet
alleen de afgesloten dossiers van
de stadsdiensten, we zijn ook
voortdurend op zoek naar archieven van Turnhoutse verenigingen
en bedrijven. Zulke archieven bevatten immers bijzonder waardevolle informatie over de stad en
haar inwoners. Anders dan een
boek of een artikel bevatten archieven het ruwe materiaal voor
studie en onderzoek. De informatie die ze bevatten is uniek en kan
op verschillende manieren worden
bekeken, geïnterpreteerd en vergeleken. Helaas worden archieven van families, personen, bedrijven en verenigingen slechts zelden openbaar gemaakt, erger nog, vaker raken ze versnipperd of
gaan verloren.
De Kring Amicitia heeft dit niet laten gebeuren. Door de goede zorgen van de opeenvolgende voorzitters en secretarissen, en vooral
van de huidige voorzitter, Luc Schellekens, en secretaris, Mia Van
Schoubroeck, is het archief van de Kring bijeengebleven en opgelijst. In januari van dit jaar nog werden documenten bewaard bij oudvoorzitter Verwaest toegevoegd aan het archief. Door een schenking aan het Stadsarchief krijgt het brede publiek nu toegang tot al
deze documenten. Aan de hand van de inventaris zullen ze kunnen
worden opgevraagd in de studiezaal in het stadhuis. Enkel voor het
raadplegen van de verslagen en de boekhouding die nog geen dertig jaar oud zijn, het jongste document dateert uit 2008, is de toestemming van de voorzitter van de Kring nodig.

Wat kan je zoal vinden in dit verenigingsarchief? De verslagen van de
algemene vergaderingen geven een mooi overzicht van de activiteiten
van deze katholieke “club” vanaf 1868. Mooi materiaal uit de 19 e eeuw
zijn de verslagen van de vele soirées, “séances musicales et littéraires”, feesten (met heildronken), lezingen en concerten: wie sprak er ,
over welk onderwerp, welke liederen en muziekstukken stonden er op
het programma, … In een tijd zonder radio en televisie wordt er door
de leden zelf lustig gezongen: bezoekers uit Gent en Mechelen worden
in 1869 begroet door “het blijde lied ‘Waar kan men beter zijn’, als uit
één mond door al de Amicitianen aangeheven, en zulks was reeds
genoeg om eenstemmigen geestdrift op te wekken bij bezoekers en
bezochten.” In de 20e eeuw breidt Amicitia haar culturele activiteiten
uit, zo blijkt. Zo komt er in 1901 een “veloclub”, de “Turnhoutsche
wielryders”. We komen door de verslagen ook te weten wie er lid
wordt, en wie afscheid moet nemen, en wat de achtergrond is van de
leden, aanvankelijk enkel mannen. Helaas ontbreken voor de oudste
periode aparte ledenlijsten, misschien werden ze nooit opgesteld. Ook
de verslagen van de raad van bestuur bleven bewaard. Zij zijn echter
veel beknopter en behandelen vooral de praktische beslommeringen:
de aankoop van gronden en een lokaal, de aanstelling van een nieuwe
tapper voor het café, de verhuur van de zaal, de toestand van de kas,
af en toe discussies. Toch wordt niet alles genoteerd. In 1913 staat bij
een bepaalde vergaderdatum enkel vermeld dat “de bestuurraad zich
opnieuw naar het lokaal van Amicitia begeeft alwaar nog eenigen tijd
gehandeld wordt over de belangen van de Maatschappij”. Meer komen
we niet te weten. Soms is de inhoud van een verstuurde brief terug te
vinden in de verslagen, belangrijk, want een aparte reeks briefwisseling is er pas vanaf de jaren 1970. Zo reageren de bestuurders heftig
op het gerucht dat de “directeur” van het klooster van Retie een juffrouw uit dat dorp zou afgeraden hebben om voor Amicitia te zingen
omdat de Kring niet deftig genoeg zou zijn: “Wij houden er aan U te
verklaren dat onze Katholieke Kring Amicitia de deftigste personen van
Turnhout onder hare leden telt, met de heren Burgemeester en Schepenen aan ’t hoofd”. Interessant is dat het bestuur blijft samenkomen
tijdens de twee oorlogen. Zo leren we dat tijdens Wereldoorlog I Duitse
troepen gelegerd zijn in de feestzaal op de Markt en daar de lokalen
“bevuilen”. Ze gaan pas weg als de gastoevoer wordt afgesloten. De
kasboeken van de Kring, bijgehouden vanaf 1904, ogen op het eerste
zicht saai maar leren ons heel wat over de inkomsten en de soorten
kosten van de Kring, bijv. van het café en het verhuren van de zaal, de
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ontvangen giften (hoeveel?, van wie?) en de talrijke kranten en
weekbladen die beschikbaar waren voor de leden. Voor de periode
vanaf 1950 beschikken we over brieven, facturen en programma’s
met betrekking tot vrijwel elke activiteit van Amicitia: toneel, variété,
galabals, soupers, de kersttombola “ten bate van de schamele armen”, een “autorallye” door de Kempen. Deze documenten geven
een mooi beeld van het cultureel leven in Turnhout in de jaren na de
Tweede Wereldoorlog, ook omdat er contacten zijn met andere lokale verenigingen zoals Orpheus.
Bij het documentair materiaal horen een aantal mooie menukaarten,
maar ook foto’s van de feestzaal op de Grote Markt, opgebouwd in
1912 en van het eigen toneelgezelschap.
Wat na de schenking? Verdwijnen deze documenten dan voor altijd
achter de dikke muren van het archiefdepot? Verre van! Het archief
wordt verpakt in zuurvrije omslagen en dozen. Vooraf worden alle
“schadelijke” materialen, zoals paperclips en plastic mapjes verwijderd. Classeurs worden vervangen door een documentvriendelijk
bindsysteem. Op die manier kunnen we garanderen dat de documenten in goede staat blijven voor raadpleging. Tegelijkertijd wordt
het archief genummerd en geïnventariseerd. Daarbij gebruiken we
de uitstekende inhoudslijst die is opgesteld door mevrouw
Schoubroeck als basis. Van elk bestanddeel wordt in onze archiefdatabank een beschrijving gemaakt volgens de internationale standaarden. Dit resulteert in een inventaris die als PDF zal gepubliceerd worden op de website van het Stadsarchief. Vanaf dan is de
inhoud “ontsloten” en voor iedereen doorzoekbaar. Eens ook de
vele andere archieven van lokale verenigingen die het Stadsarchief
bewaart, waaronder “Echo de la Campine” (1881-1909), Kring
Taxandria (1903-2008), Davidsfonds (1908-1989) en “De Xaverianen” (1868-1985), zijn geïnventariseerd, komt een grote verzameling unieke informatie ter beschikking over het culturele en sociale
leven in Turnhout tijdens de afgelopen twee eeuwen. Een goudmijn
voor onderzoekers, studenten en amateur-historici, maar ook voor
geïnteresseerden die willen nagaan in welke verenigingen hun
(over)grootvader- en (over)grootmoeder actief waren, ja, elkaar
misschien zelfs hebben leren kennen. En dit past uiteraard volledig
in de hoofdtaak van het Stadsarchief: het ter beschikking stellen en
bruikbaar maken voor onderzoek van ons archivalisch erfgoed.
Bart Sas
Bart.sas@turnhout.be 014 44 33 98

Enkele elementen uit de geschiedenis van Amicitia
De vereniging Amicitia werd op 1 november 1868 opgericht door enkele rijkere katholieke burgers van de stad Turnhout. Dit gebeurde na de
oproep van Charles Woeste om in het land katholieke kringen op te
richten. Zij moesten een tegengewicht vormen tegen de goed georganiseerd liberale organisaties die ook politiek een macht vormden.
De vereniging was vanaf de oprichting tot in het begin van de 20Ste
eeuw belangrijk in het politieke leven van de stad. Dat was wel niet
conform met de statuten die bij de oprichting werden uitgeschreven. In
de statuten stonden enkele principes verwoord zoals: de leden moesten katholiek zijn, zich eerbaar gedragen en culturele activiteiten aan
de leden bieden in een geest van christelijke eendracht en broederlijkheid. Uitdrukkelijk werd ook ingeschreven dat politieke discussies verboden waren. Dit was opmerkelijk, want het blijkt dat Amicitia waarschijnlijk de enige Katholieke Kring in het land was waar het verboden
was aan politiek te doen.

Authentieke theaterzaal achter café Amicitia, in 1913 gebouwd, nu achter ‘Theater
1900’

Men heeft zich echter niet gestoord aan dit zichzelf opgelegd statutair
verbod. Het is zeker dat er achter de schermen stevig aan politiek gedaan werd. Zo was de stichtend voorzitter Gustave Van Pelt gedurende 25 jaar gemeenteraadslid en schepen. Ook waren vanaf het begin
naast burgers uit de stad verschillende politieke personaliteiten,
meestal vertegenwoordigers van adel, lid van Amicitia. Een belangrijk
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element van de politieke activiteit was het katholiek tijdschrift ‘de
Kempenaer’, dat een spreekbuis was van Amicitia en uitgegeven
werd door Joseph Splichal. Later werd dit tijdschrift overgenomen
door Alphonse Verwaest. In de verslagen van de vereniging van die
tijd is weinig terug te vinden van politieke inmenging of activiteit,
deze waren inhoudelijk wel in overeenstemming met de statuten!
We merken hierbij op dat reeds vanaf 1872 de verslagen van de
vergaderingen van Amicitia in het Nederlands opgesteld werden.
Dit was niet evident in die tijd toen de elite en politieke organisaties
zich graag van het Frans bedienden.
In 1875 werd dan, voor de nationale- en de gemeenteraadsverkiezingen, door de Amicitia de ‘Katholieke Kiesvereniging’ opgericht.
Het bestuur van deze vereniging werd gevormd door drie leden van
Amicitia. Voor ons arrondissement legde Amicitia hiermee de basis
voor de ‘Katholieke Partij’, later de CVP en nu de CD&V. De statuten werden duidelijk geweld aangedaan, maar pas in 1906 werd het
artikel dat politieke activiteiten verbood uit de statuten geschrapt!
Dat werd tijd, want in 1889 bestond de Gemeenteraad overwegend
uit leden van Amicitia en zien
we dat de politieke invloed zeker
tot aan de eerste wereldoorlog
niet onbelangrijk was. Zo bestond bijvoorbeeld in 1889 de
Gemeenteraad overwegend uit
leden van Amicitia (Pierre Dierckx – burgemeester, Victor Van
Hal – schepen en later burgemeester, G. Van Pelt – schepen
en nog enkele gemeenteraadsleden)
Met de eerste wereldoorlog was
de politieke rol van Amicitia grotendeels uitgespeeld. De laatste
grote politieke manifestatie van
Amicitia was de viering in 1922
van de voorzitter Louis Boone
die tot volksvertegenwoordiger
verkozen werd.
Naast het politieke was vanaf
het begin ook het sociale luik aanwezig. De afdeling ‘Armbus’ ver-

zamelde gelden voor de minderbedeelden en men bedeelde o.a. soep
en steenkolen. We zien ook dat in het bestuur van de Turnhoutse
Werkmansgilde, opgericht in 1890, ook weer leden van onze vereniging aanwezig waren (Louis Caron, H. Lenaerts, Alfons Versteylen, Jos
Sak, Jos Splichal). Dit was de eerste ziekenkas van de Kempen en
voorloper van de huidige Christelijke Mutualiteiten.
We mogen bij dit alles natuurlijk niet vergeten dat hoofddoel van de
vereniging bij de stichting was en nu nog steeds is: het organiseren
van culturele activiteiten voor en door
de leden.
Tot aan de eerste wereldoorlog was
Amicitia een ‘herenclub’ van leden die
elkaar bijna dagelijks ontmoetten in
hun clublokaal. Men organiseerde in
het clublokaal concerten, diners, biljartwedstrijden, voordrachten en vergaderingen. Verschillende schrijvers,
componisten en directeurs van de
muziekschool zijn lid van de kring.
In het begin was het clublokaal op de
Markt in ‘Café Suisse’ (het huidige
café Terminus) gevestigd. Kort daarna in een huis vooraan in de Gasthuisstraat (later patisserie Bogaers),
waaraan later een feestzaal gebouwd
werd. In 1912 trok men met de club
naar ‘Hotel de l‘Empereur’ op de markt dat men omdoopte tot ‘Hotel
Amicitia’. Men bouwde een zaal achter het café met een in Brussel,
door René Caron en Alphonse Verwaest, gekocht ijzeren geraamte,
toneeltoestellen en versieringen (zie foto).
Na de eerste wereldoorlog groeide de herenclub uit tot een vereniging
met familiaal karakter. Jonge mannen en vrouwen werden toegelaten
en het accent van de activiteiten verschoof naar het organiseren van
concerten, diners en toneelopvoeringen door de eigen toneelafdeling.
Halverwege de jaren 30 van de vorige eeuw was de interesse van de
leden in de vereniging zo verminderd dat men zich afvroeg of men de
kring niet zou ontbinden. Ook de financiële situatie was rampzalig.
Na de tweede wereldoorlog nam men de draad echter weer op o.a.
met de uitvoering van verschillende toneelstukken. De vereniging
bloeide weer tot rond de jaren 70. De vereniging had dan af te rekeNieuwsbrief Taxandria 2, 2011

nen met maatschappelijke ontwikkelingen die niet bevorderlijk waren voor het verenigingsleven. De brand in de feestzaal in 1975 had
de onderbreking van alle activiteiten tot gevolg.

Brand op de Grote Markt in café Amicitia, op 24augustus 1975
Bron: http://www.brandweerturnhout.be

De zaal werd zelfs verkocht in 1976. In 1979 pakte men de draad
weer goed op met een reeks nieuwe leden en activiteiten. In 1986
werd het pand ‘de nieuwe Buiten’ op de Merodelei aangekocht en
verbouwd. De vereniging bloeide weer.
Tot nu blijft de vereniging de doelstellingen van de stichters waar
maken door een aanbod van hoog cultureel niveau aan de leden te
bieden. Het ledenaantal groeit de laatste jaren ook weer zodat Amicitia de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. Het clublokaal de
‘Nieuwe Buiten’ is in 1996 verkocht en we organiseren nu de werking zonder clublokaal. We mogen zeggen dat dit in deze tijden
wonderwel goed lukt. Amicitia drijft weer op een vernieuwd elan.
Het rijke archief wordt nu aan de stad overgedragen, maar dit betekent zeker niet het einde van Amicitia.
Jan Van den Brandt

Reacties van leden
Dhr. Luc Vanderhaeghen meldde een terechte fout in de vorige
nieuwsbrief:
“Allicht is het nuttig even terug te komen op uw artikel in “Taxandria
Nieuws” over de trouwens zeer interessante avond over oude films.
Er wordt verkeerdelijk over schepen De Boodt gesproken. Dhr. August F.J.De Boodt (1895-1986) maakte volgens mij nooit deel uit van
de Turnhoutse gemeenteraad. Wel was hij gedurende 32 jaar CVPsenator en ook korte tijd minister van wederopbouw.
___________________
I.v.m. foto nr.2 in de vorige
nieuwsbrief kregen we twee
interessante reacties:
Dhr. Matthijs Vinkx meldde
ons:
“Het proces-verbaal van 26
april 1974 houdende vastlegging van de grens tussen
België en Nederland tussen
de grenspalen 214 (Poppel)
en 215 (Meerle) werd wel
degelijk gesloten op het
stadhuis van Turnhout. Allicht zijn de in dat PV genoemde Belgische
en Nederlandse functionarissen op die plechtigheid aanwezig geweest.
Ik vermoed dat de vier mannen op de voorgrond van de foto de vier
Nederlandse functionarissen zijn.
Misschien kan erenotaris Boone sommige of meerdere personen op de
foto aanduiden vermits hij destijd als burgemeester van Turnhout
hoogstwaarschijnlijk op de plechtigheid aanwezig was.”
De
tekst
van
het
bedoelde
PV
vindt
u
op:
http://www.baarledigitaal.org/ProcesVerbaal1974.php
Dhr. Harrie Lavrijsen uit Reusel reageerde als volgt:
“Ik heb foto nummer 2 in Taxandria Nieuws bekeken en ik denk dat ik
weet wie de man is die helemaal links staat met een sigaar in zijn
hand.
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Het is frater Evidius van Eindhoven. De volledige naam: Bernardus P. van Eindhoven, frater
Evidius van de fraters van Tilburg. Geboren 201-1908 en gestorven op 10-9-2004. Toen
woonde hij in Reusel en was lid van de heemkundekring in Reusel. Dat zal wel de reden
geweest zijn dat hij bij die gelegenheid aanwezig was.
Bij die frater heb ik de jaren 50 in de klas gezeten en ook toen had hij altijd een sigaar in zijn
handen.
Hij heeft in de loop der jaren honderden versjes/liedjes gemaakt voor talloze bruiloften en
vieringen. Hij heeft tientallen jaren in Reusel
voor de klas gestaan op de jongensschool; dus
op den duur kende hij heel het dorp van grootouders tot kleinkinderen met naam en toenaam
en dat kwam tot uiting in zijn schrijven. Als dank
voor zijn schrijven wilde hij nooit geld en kreeg
dus....sigaren.
Hartelijke dank voor de interessante reacties.

De Duitse afwachtingsbunker van 1917 aan de
Turnhoutse Ring toch nog bedreigd?
In vorige Taxandria Nieuwsbrieven
(2010/3 en 2011/1) berichtten we al
over de ‘strijd’ voor het behoud van de
unieke Duitse 1917 bunker die bedreigd
wordt door afbraak, omdat hij niet in het
vernieuwingsproject van het benzinestation van de Kuwait Petroleum Cie. (aan
de hoek van de Parklaan en Steenweg
op Mol) zou inpassen.
George Melis, lid van Taxandria en lid
van het dagelijks bestuur van het Simon Stevin Centrum uit hieronder zijn terechte bezorgdheid.

Momenteel heeft het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum het initiatief genomen om de ganse Duitse bunkerlinie “Stellung
Antwerpen – Turnhout” op de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed te laten plaatsen.
Deze inventaris werd in september 2009 juridisch vastgesteld. Deze
bevat zowel beschermde als niet beschermde gebouwen. De betreffende bunker N° 116, onderdeel van deze linie, kan dan niet afgebroken worden zonder een stedenbouwkundige vergunning. De stad
Turnhout kan die enkel uitreiken nadat zij advies heeft gevraagd over
de erfgoedwaarde van de bunker.
In het kader van de herinneringsvieringen van het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog in 2014 zal het Simon Stevin V.V.C. aanvragen
om dan de “eeuwenoude restanten” van de “Stellung Antwerpen –
Turnhout” te laten beschermen. De stad Turnhout heeft alle Duitse
1917 bunkers reeds in het GIS (Gemeentelijk Informatie Systeem) ingebracht. De omliggende gemeenten Oud-Turnhout en Beerse hebben
het behoud van deze Duitse bunkers op hun gebied reeds door een
besluit van het College van Burgemeester en Schepenen vastgelegd.
Beerse wenst trouwens enkele bunkers aan het kanaal Dessel - Schoten te revaloriseren en één ervan aan te passen voor educatieve doeleinden.
Het provinciebestuur en Stad Turnhout beslisten in november 2010 om
geen vergunning toe te kennen voor de uitbreiding van het bestaande
benzinestation en carwash. Zodoende zou de bunker bewaard blijven.
Niettemin hebben de architecten en advocaten van de Kuwait Petroleum Cie, in beroep, een nieuw dossier ingediend. Zij hebben aanpassingen op milieugebied (o.a. geluidsschermen,...) en tegemoetkomingen m.b.t. stedenbouw aan hun vroeger dossier toegevoegd.
Wat behouden blijft in de nieuwe aanvraag is … de afbraak van alle
gebouwen…
In Turnhout werd al recent illegaal een grote bunker op het "Hellegat"
afgebroken en nu plant de Kuwait Petroleum Cie. de volgende afbraak.
Op andere plaatsen wordt het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog nu
gekoesterd en in Turnhout dreigt nu het omgekeerde te gebeuren. Is
dit de juiste opstelling voor de herdenking 1914 - 2014?
George Melis

Erfgoed in de media en op het internet


De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience kreeg eind vorig jaar
een opmerkelijk cadeau van haar vriendenvereniging. Het gaat
om een 17de-eeuws kookboek, een zeldzaam handschrift omdat
kookboeken echte gebruiksboeken waren. Op de website van
de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience staat nu een digitale
versie van het boek. Kookliefhebbers kunnen dus aan de slag
met 17de-eeuwse recepten. Jozef Schildermans en Hilde Sels,
uit Oud-Turnhout en specialisten in de historische keuken, testten een oud wafelrecept uit en kwamen voor heel wat uitdagingen te staan. Breng hiervoor een hongeropwekkend bezoek aan
www.magirus.net



De dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen heeft in samenwerking met Openbaar Kunstbezit Vlaanderen 11 erfgoedgidsen
uitgegeven die handelen over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals:
Klompen en klonen, blokken en holen. Klompenambacht in de
Kempen; 'Op de voortgang der Abtdy van Roosendael'. Acht
eeuwen gastvrijheid aan de Nete; Het Atoomdorp Mol. Bouwen
voor het kerntijdperk; Schoonheid uit klei en cement. Vloer- en
wandtegels in de provincie Antwerpen; Van klei tot kerk. Baksteengotiek in de Kempen
De erfgoedgidsen kosten tien euro (plus verzendingskosten) en zijn
verkrijgbaar bij het departement Cultuur van de provincie Antwerpen.
Zie: http://www.provant.be/publicaties/vrije_tijd/cultuur/

erfgoed/publicatie_erfgoed_reeks_erfgo.jsp
Ben je geïnteresseerd in archeologie dan biedt de provincie
Antwerpen eveneens gratis brochures aan, zoals bijvoorbeeld
De verzameling-Zimmermann (1918): militaire luchtfoto's van
Beveren tot Oud-Turnhout; Meer-Meirberg: steentijdbewoning
op een Kempense duinrug en Vosselaar-Lindehoeve: een erf uit
de ijzertijd aan het Hofeinde. De gratis brochures zijn verkrijgbaar
bij de dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen. Je kunt meer info
verkrijgen bij Ignace Bourgeois op het telefoonnummer 03 240 63 52.
Zie: http://www.provant.be/publicaties/vrije_tijd/cultuur/

erfgoed/publicatie_erfgoed_archeologie.jsp
Nieuwsbrief Taxandria 2, 2011





De website van de Brandweer van Turnhout, zone Taxandria bevat
onder de rubriek “archief’ een boeiend artikel over de geschiedenis
van de plaatselijke brandweer.
Zie: http://www.brandweerturnhout.be/pagina.aspx?p_ID=12

Turnhoutse eeuwelingen (deel 12):

Nu het toeristisch seizoen volop gestart is, vermelden we de website http://www.gidsenantwerpsekempen.be

Maria caers werd te Westerlo geboren op 14 februari 1905. Vader
Johannes Alfonsus caers en moeder Regina Boeckx hadden acht
kinderen, vier jongens en vier meisjes . Ze woonden aan "De Hees"
in Oevel. Later verhuisde het gezin naar Westerlo.
Op 4 december 1933 trad Maria in bij de zusters Passionisten in
Tienen. ln 1939 vertrok ze als missionaris naar Congo.
Na een rijkgevuld missionarisleven trad ze op 8 september 1966 in
bij de gasthuiszusters in Turnhout. Ze was vooral werkzaam in het
Mariaziekenhuis te Berchem. Vanaf 1973 had zij een taak in het
rusthuis st.-Lucia in de Herentalsstraat.
Zuster Alfonse, zoals haar kloosternaam was, ging veel zieken en
bejaarden bezoeken in Turnhout, waar ze steeds welkom was. Ze
had ook een grote devotie voor O.L.Vrouw van Lourdes.
Zuster Alfonse overleed te Turnhout op 7 november 2006.

Een groep gediplomeerde streekgidsen staat voor u klaar om u
op een aangename en leerrijke wijze door het Antwerps Kempenlandschap te begeleiden.

Wil je de streek op een andere manier verkennen kan je ook inspiratie
opdoen
bij
http://www.landvanturnhout.be/
en
http://www.antwerpsekempen.be/


Wil u graag een Middelnederlands woord opzoeken, maar beschikt
u niet over de juiste woordenboeken dan kan http://gtb.inl.nl/ u ongetwijfeld verder helpen.
De online versie van het Oudnederlands Woordenboek is een onderdeel
van het GTB (Geïntegreerde Taal
Bank) project 'Historische woordenboeken van het Nederlands online'. Het
Oudnederlands Woordenboek bevat
ongeveer 4.500 woorden uit de periode 500-1200. De materiaalverzameling, het zogenaamde Corpus Oudnederlands, bestaat uit
ruim 26.000 attestaties, plus zo'n 15.000 toponiemen.
Het Middelnederlandsch Woordenboek en Woordenboek der Nederlandsche Taal zijn eveneens raadpleegbaar.



Sinds enkele weken is http://www.erfgoednederland.nl/ online.
Deze website gaat over erfgoededucatie en is bedoeld voor erfgoedinstellingen en andere organisaties of personen die met erfgoededucatie te maken hebben. Educatiebeleid in de erfgoedsector en de kwaliteit van erfgoededucatie zijn centrale onderwerpen.



En tenslotte nog een vacature voor historici:
http://www.faronet.be/vacatures/freelance-historici-mv-geheugencollectief-vzw
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Maria Caers (1905-2006)

Anna Van Sant (1905 - )
Anna Maria Theresia Van Sant werd op 14
september 1905 aan het "Roodhuis" in Turnhout geboren. Ze was de dochter van Franciscus Van Sant, die landbouwer was en van
Maria Theresia Breda. Getuigen bij de aangifte van haar geboorte waren landbouwer Josephus Engelen en letterzetter Guilielmus
Thielemans. Tot aan haar huwelijk werkte ze
in kasteel "Drasaerts Hof in Geel-Ten Aard.
Anna huwde in 1933 met Karel Peeters uit
Geel-Larum. Ze hadden samen drie kinderen:
Angèle, Greet en Peter. ln 1983 vierden ze
hun gouden huwelijksjubileum. Karel stierf in
1996 na een korte maar zware ziekte. Tot op
hoge leeftijd bleef Anna een talent met naald en draad. Ze maakte
eigenhandig veel van haar kleren en die van haar kinderen. Een
andere hobby was de liefde voor planten, bloemen en dieren.

Het overlijden van haar echtgenoot kwam Anna nooit helemaal te boven. Op 97-jarige leeftijd verhuisde ze naar Home Laarsveld in Geel.
Daar was ook Dympke Appels die twee dagen na haar geboren werd.
Beiden werden op 15 september 2005 in Home Laarsveld als 100jarigen gevierd.

Stephanie ln 't Ven (1905 – 2006)
Hortensia Josepha stephanie ln 't ven werd op 5
juni 1905 aan de ,,Nieuwe Vaart" in Turnhout
geboren. ze was de dochter van Franciscus ln ‘t
Ven en Philomena Van Moeseke. Bij de aangifte
van haar geboorte waren blijker Wilhelmus Mortiers en arbeider Petrus Peeters de getuigen.
Haar vader was koperslager en haar moeder
huisvrouw.
ln 1925 huwde Stephanie met Alfons Gautier. Het
paar kreeg 5 zonen en 2 dochters. Alfons werkte
bij CBR in Ravels. Toen de zaken daar minder
vlot draaiden, verloor hij zijn werk en kwam terecht in de pannenfabriek Tuca. Hij kon het daar echter moeilijk gewoon worden.
Het gezin Gautier kreeg een totale wending toen Alfons in 1953 in contact kwam met een Canadese ingenieur. Die raadde het gezin aan om
te emigreren. uiteindelijk werd de grote stap gezet en trokken ze naar
Canada. Het gezin bleef daar wonen en de kinderen vestigden er zich
voorgoed. Enkel zoon Marcel, die ondertussen gehuwd was, bleef in
Turnhout. Alfons overleed in 1973.
Ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag was bijna de hele familie
aanwezig, ook zoon Marcel. Burgemeester Hendrickx stuurde vanuit
Turnhout gelukwensen naar de eeuwelinge.
Stephanie had naast haar 7 kinderen, 15 kleinkinderen en 16 achterkleinkinderen. Ze overleed in april 2006 in het canadese Niagara.
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Martha Goetelen (1906 – 2007)
Martha Maria Elisabeth Goetelen werd
op 22 mei 1906 in de Patriottenstraat te
Turnhout geboren. Vader Adrianus was
fabrieksgast en haar moeder, Elisabeth
Leonia Hoymans, huisvrouw. Bij de aangifte van haar geboorte waren arbeider
Cornelius Vekemans en bureelbediende
Franciscus Stockeyr de getuigen.
Als kind van acht moest ze met moeder
mee naar het kamp van Amersfoort in
Nederland waar vader in het Belgisch
kamp verbleef. Terug in Turnhout leerde
ze boekhouding en handel in het H. Graf en werkte ze vele jaren in
Beerse. Daar leerde ze haar eerste man Jules Somers kennen. Hij
overleed als ze nog maar twee jaar getrouwd waren en hadden
geen kinderen.
ln 1956 huwde Martha met architect Simon Van de Heyning zodat
ze
plots moeder werd van drie volwassen kinderen. Datzelfde jaar
huwden haar stiefkinderen Jef en Thea en bleef Maria met vader en
Martha in het ouderlijk huis aan de watertoren wonen. Toen haar
eigen vader te oud werd om alleen te wonen, trok hij bij hen in en
verhuisde mee naar de Mermansstraat. Adriaan werd 94 jaar en
Simon overleed op 17 oktober 1986 op 90-jarige leeftijd.
Op haar 90ste ging Martha naar St.- Lucia waar ze spoedig een
graag geziene gaste werd. Na haar viering van 100-jarige ging ze
stilaan
achteruit. Ze was nooit ziek maar wel versleten.
Martha Goetelen overleed in St.-Lucia op 14 augustus 2007.
Tekst en foto’s: Willy Van Sprengel

Foto (voorlopig?) onbekend nummer 3
Het stadsarchief van Turnhout bevat heel wat foto's waarvan de inhoud
onbekend is.
Het bijschrift bij foto 05026-01 luidt “Turnhout, 10 mei 1936, oplaten van een
luchtballon op de Grote Markt”. Maar wie zijn de poserende kinderen? Wie
was de fotograaf? De foto die wij bewaren is een reproductie van een originele foto of glasplaat. Wie bewaart de originele foto? Op de Erfgoedbank
(http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be) vindt u ook nog een tweede
bijhorende foto (met poserende mannen). Stuur uw antwoord naar taxadriavzw@gmail.com met vermelding van nummer 3. Alvast bedankt.

Lidmaatschap
Om toe te treden tot de Taxandriakring stort u het lidgeld op rekeningnummer 230-0197250-69 van vzw Taxandria Turnhout met
vermelding van uw naam en adres.
Het jaarlijkse lidgeld per persoon bedraagt:
Gewoon lid € 15
Erelid
€ 25
Beschermlid € 50
Voordelen van lidmaatschap:
 Jaarboek met talrijke geschied- en oudheidkundige publicaties. Dit boek telt ca. 300 pagina’s (gratis).
 Vier edities van het ledenblad Taxandria Nieuws (gratis).
 Twee uitstappen per jaar naar een Belgische of buitenlandse
historische plaats, onder leiding van bekwame gidsen. (betalend)
 Boeiende voordrachten over uiteenlopende cultuurhistorische thema’s (gratis).
 Gratis (persoonlijke) toegang tot de musea van TRAM41: het
Taxandriamuseum, het Begijnhofmuseum en het Nationaal
Museum voor de Speelkaart
Voor andere initiatieven of extra informatie verwijzen we graag naar
de website www.taxandriavzw.be of naar voorzitter Bert Hendrickx
(014/44.04.85)
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