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Woord vooraf  
 
 

Beste Taxandrialid, 
 

Met dit derde nummer van 2015 nemen we, na een zonovergoten zomer-
vakantie opnieuw de draad op met enkele activiteiten. 
Maar eerst kijk ik graag nog eens terug op de doornatte, maar niettemin 
geslaagde nocturne in juni.  Het bestuur dankt de vele aanwezigen voor 
hun komst. De gesprekken waren -zoals verwacht- warm en interessant.  
Binnen twee jaar hopen we dit nog eens over te doen, maar dan hopelijk 
wel in een zomerse tuin… 
In juni of begin juli ontvingen jullie het Taxandria Jaarboek 2014.  De re-
dactieraad heeft wederom voor een gevarieerd aanbod aan artikels ge-
zorgd. Hopelijk heeft u in het jaarboek ook het overschrijvingsformulier 
voor de betaling van het lidgeld gezien.  Wil u a.u.b. letten op een stipte 
opvolging van de betaling?  Als er een gele markering op het adresetiket 
staat, betekent dit dat we nog geen betaling binnenkregen.  
 

Het najaar wordt zonder twijfel boeiend.  Vooral de eerstvolgende lezing 
van de bekende historica Els Witte over het 200-jarige Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden en haar pas verschenen boek belooft een absolute top-
per te worden.  Let wel op: deze lezing vindt uitzonderlijk plaats in het au-
ditorium van het HIVSET (de zgn. verpleegsterschool) en niet, zoals ge-
woonlijk, in het Taxandriamuseum. 
Als u deze nieuwsbrief doorbladert, zal u merken dat er nog meerdere 
activiteiten worden aangekondigd, waarop u vriendelijk wordt op uitgeno-
digd.  
 

Op de nocturne vermeldde ik dat 
we met het bestuur ons uiterste 
best doen om naar buiten te ko-
men en onze werking dus breed 
willen promoten.  Daarom lieten 
we deze zomer een nieuwe in-
formatiebrochure ontwerpen. Wil 
u in uw kennissenkring of familie 
reclame maken, dan kan u steeds 
enkele van deze folders beko-
men.  
 

Bert Hendrickx 
Voorzitter 
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Zondag 13 september: Cultuurmarkt aan de Warande 
 

De Taxandriakring zal op zondag 13 
september haar werking voorstellen 
op de Cultuurmarkt in de voortuin van 
De Warande. Ook de meeste andere 
socio-culturele verenigingen van 
Turnhout zullen aanwezig zijn. 
U bent van harte welkom tussen 10.00 
en 17.00 uur. Tot dan? 

 

  

Lezing door prof. dr. em. Els Witte op dinsdag 22 sep-
tember: Het Verloren Koninkrijk, Het harde verzet van 
Belgische Orangisten tegen de revolutie 1828-1850, 
met focus op de Antwerpse Kempen 
 

Op dinsdag 22 september om 20.00 
uur zal prof. dr. em. Els Witte een le-
zing houden.  Uitzonderlijk vindt de 
lezing plaats in het auditorium van 
het HIVSET, Herentalsstraat 70 in 
Turnhout. U kan gratis parkeren op de 
parking van Utopolis of op de parking 
Muylenberg. 
 
Na een korte Belgische revolutie kwam 
er in oktober 1830 een einde aan het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 
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Een onvermijdelijke wending in de geschie-
denis, zo lijkt het nu, maar dan wordt geen 
rekening gehouden met de felle oppositie van 
de orangisten. Die beweging van Oranjege-
zinden uit de elite in Vlaanderen, Brussel en 
Wallonië stelde alles in het werk om weer 
aansluiting te vinden bij het Nederlandse ko-
ninkrijk. 
In ‘Het verloren koninkrijk’ gaat Els Witte op 
ontdekkingstocht naar de wortels van het 
orangisme. Uit nauwelijks onderzochte ar-
chieven haalde zij veelzeggende correspon-
dentie, die vaak in geheimschrift was opge-
steld. Aan de hand van die bronnen weet 
Witte een rijkgeschakeerd en uniek beeld te 
schetsten van de orangistische organisaties, 
gedragscodes en strategieën. Ook werpt zij 
een licht op de druk beoefende Oranjecultus, 
die nog lang niet is doodgebloed. 
Els Witte studeerde hedendaagse geschie-
denis aan de universiteit van Gent en docto-
reerde er over de politieke machtsstrijd in 
België tussen 1830 en 1850 (1970). Ze do-
ceerde vanaf 1974 Belgische politiek en aan-
verwante vakken aan de Vrije Universiteit 
Brussel, waar ze achtereenvolgens decaan 
en rector werd (1994-2000). Voordien zat ze 
gedurende zes jaar de raad van bestuur van 
de BRTN (VRT) voor. Ze publiceerde meer-
dere boeken en talrijke artikelen over zeer 

diverse aspecten van de Belgische politiek van de 19de eeuw en de na-
oorlogse periode. Ze richtte in 1979 het Centrum voor de studie van Brus-
sel op (vandaag BRIO) en was er tot aan het emeritaat in 2007  directeur 
van. Sinds 1988 is ze lid van de Koninklijke Academie van België. Haar 
laatste werken zijn: "Voor vrede, democratie, wereldburgerschap en Euro-
pa" (over de politiek-ideologische rol van historici na de Tweede Wereld-
oorlog) (2009) en "Het verloren koninkrijk" (over het Belgisch orangisme) 
(2014). Ze is ook hoofdauteur van het ondertussen  klassiek geworden 
handboek Politieke geschiedenis van België, dat aan zijn elfde editie toe 
is. 
 

Voor en na de lezing kan u ter plaatse het boek van prof. Witte aankopen. 
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Herdenking Slag van Turnhout 1789 nieuwe formule! 
24 oktober in het Taxandriamuseum 
  

De mooie Sint-Pieterskerk en de Grote Markt vormden vorig jaar het pres-
tigieuze kader voor een spetterende herdenking van 225 jaar Slag van 
Turnhout. 
Dit jaar, op 24 oktober, is het Comité Slag van Turnhout  te gast op de 
bovenverdieping van het Huis metten Thoren, het Taxandriamuseum, met 
een uitgebreid, gratis programma.  U bent van harte uitgenodigd! 
  

 14.45 u. Plaatsnemen zolderverdieping 

 15.00 u. Welkom door Chris Vanwijnsberghe, voorzitter HSVT 

 Historische achtergronden van de Slag in de Europese context 
(Francis Stijnen, historicus) 

 Kooroptreden Ars Musica met werk van Debussy (Leiding: Jo Suy-
kerbuyck) 

 Biografie van het Huis metten Thoren (Bert Hendrickx, historicus, 
voorzitter Taxandria) 

 Kooroptreden Ars Musica 

 16.00 u. Geweerschoten en gezang in de voortuin  

 16.15 u. Optocht naar de Grote Markt 

 16.30 u. Bloemenhulde aan het monument, geweersalvo’s 

 16.45 u. Drankje voor het stadhuis 
 

Organisatie: Comité Herdenking slag van Turnhout, samen met Taxandria en TRAM41 
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Verslag lezing: Elitevorming binnen Turnhoutse en 
Kempische boerengemeenschappen in de vijftiende 
en zestiende eeuw door dr. Eline Van Onacker 
 

Op de zolder van het Taxandriamuseum besprak  dr. Eline Van Onacker 
de resultaten van haar doctoraatsonderzoek over de Kempense elite.  
Door haar onderzoek bewees ze dat de elite in de Kempen een specifieke 
sociale structuur vormde die, anders dan op andere plaatsen in België, 
voor stabiliteit zorgde in de Kempen tijdens de 15de en 16de eeuw. 
Tijdens haar onderzoek concentreerde ze zich vooral op de Antwerpse 
Kempen met enkele extra clusters zoals de regio rond Turnhout en rond 
Hoogstraten geïllustreerd aan de hand van drie Kempische schepenen: 
Henrick Coppens uit Rijkevorsel (1464), Henrick Stakenbroeck uit Gierle 
(1550) en tenslotte Clemens Jan Ghijsbrecht uit Minderhout (1744). Hier-
uit bleek nogmaals dat Rijkevorsel, Gierle en Minderhout doorheen de 
Nieuwe Tijd dezelfde structuur behielden als tijdens de Middeleeuwen.  
 

Deze structuur bestond uit drie gemeenschappelijke kenmerken. Ten eer-
ste de aanwezigheid van gemene gronden die eigendom zijn van de heer, 
maar die door de dorpsgemeenschap gebruikt werden van de 12de tot de 
19de eeuw. Ten tweede de gemengde landbouw rond de dorpskern: ak-
kergrond (vooral rogge gedijt heel goed op zandgronden, maar ook  haver 
en boekweit). Deze akkergrond werd bemest met plaggen (bovenste laag 
van heidegrond vermengd met mest van koeien). De gemengde landbouw 
vinden we vooral terug van het midden van de 14de tot het einde van de 
19de eeuw. Tenslotte  de dorpsgemeenschappen  zelf.  Deze zijn als het 
ware eilandjes met een grote autonomie. Het ontstaan van deze typisch 
Kempische dorpsstructuur situeren we rond 1350.  
Vanaf het midden van de 13de eeuw kende de Kempen een grote bevol-
kingsexplosie: uit het dichtbevolkte Vlaanderen en Zuid-Brabant kwamen 
migranten naar de Kempen omwille van de aanwezigheid van de brand-
stof hout (veel bossen in de Kempen) en turf. 
De ontginning van de Kempen werd aangemoedigd door de hertog van 
Brabant. Deze heerste in de 13de eeuw vooral rond Leuven en breidde 
gestaag zijn macht uit tot aan de Kempen. Hij stichtte vrijheden in de 
Kempen, o.a. Arendonk en Turnhout.  Door de concurrentiestrijd tussen 
de heren profiteren de boeren ervan om hun greep uit te breiden.  
De oorspronkelijke dorpen in de Kempen gaan hierdoor vanaf de 13de 
eeuw uitbreiden naar de lager gelegen valleien.  Dan ontstaat het Kem-
pisch systeem dat tot het einde van de 19de eeuw blijft bestaan nl. ge-
mengde landbouw, gemene gronden en een sterke dorpsgemeenschap. 
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Keizerin Maria Theresia (1717-1780) was de eerste die in de 18de eeuw, 
in het kader van de verlichting, deze Kempische structuur wou aanpakken 
door de gemene gronden te privatiseren. Haar plannen stuitten onmiddel-
lijk op verzet vanwege de dorpsgemeenschappen.  De gemene gronden 
waren tevens zandvlakten waardoor deze niet interessant waren voor 
eventuele investeerders. Pas na 1850 werden de gemene gronden in de 
Kempen afgeschaft omwille van de industrialisatie en de nieuwe economi-
sche structuur. 
Dr. Eline Van Onacker koos bewust de 15de en 16de eeuw voor haar on-
derzoek, omdat de Kempen stabiel bleef terwijl de wereld rondom veran-
derde: Antwerpen kende zijn Gouden Eeuw en werd het centrum van de 
wereldhandel,  Vlaamse kustpolders kenden net als Holland een commer-
ciële landbouw en sociale polarisatie. 
 

Hoe slaagde  de Antwerpse Kempen erin stabiel  te blijven ? 
Hiervoor zocht Dr. Van  Onacker verklaringen in de dorpsgemeenschap-
pen van de Kempen zelf. Kempische dorpen hadden een complexe heer-
lijke structuur: zowel de gronden als de rechtspraak waren in handen van 
verschillende heren.  Een voorbeeld: Gierle lag in het land van Turnhout 
en was bezit van de Hertog van Brabant.  Deze verpachtte een derde van 
zijn grond rechtstreeks aan de boeren van Gierle (in cijns of leen). De 
cijns was eeuwigdurend en de grond ging over van vader op zoon net als 
de grond in leen. Een derde gaf de Hertog van Brabant in leen aan de 
Heer van Poederlee en een derde aan de heer van Tielen. 
Door deze complexe heerlijke structuur hadden de Kempische boeren 
veel vrijheden.  Maar ze waren wel nog steeds beperkt in vrijheid door de 
heerlijke belastingen (cijnzen en banrecht).  Vanaf het einde van de 15de 
eeuw komt de Hertog van Brabant onder de Bourgondische hertogen te 
staan. Wat betekende dit concreet voor de Kempen ? 
Ten eerste werden ambtenaren gecontroleerd door een Rekenkamer. Ten 
tweede richtten de Bourgondische hertogen hun eigen rechtbanken in.  
Ten slotte inden zij meer belastingen (omwille van de vele oorlogen van 
Karel de Stoute en Karel V). Maar dr. Van Onacker nuanceert dit onmid-
dellijk door te beweren dat de belastingsdruk op het einde van de 15de en 
16de eeuw nog meeviel.  Het is pas op het einde van de 17de eeuw dat 
de belastingsdruk op het platteland duidelijk voelbaar was. 
Kortom de Kempische dorpsgemeenschap had weinig last van de staats-
structuur van bovenaf en had veel manoeuvreerruimte. 
 

Verder onderzocht zij de grondverdeling, m.a.w. de sociale structuur. 
Grond is de belangrijkste vorm van rijkdom  Dr. Van Onacker onder-
scheidde drie groepen: een eerste groep die minder dan 1 ha bezitten. Dit 
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was te weinig grond om een gezin te voeden en hierdoor waren zij afhan-
kelijk van de armenzorg en loonarbeid. In de Kempen kan deze groep 
gebruik maken van de gemene gronden. Een tweede groep bezit tussen 
de 1 en 3 ha grond.  Dit is ongeveer 25 à 30 % van de bevolking.   
Ten slotte hebben we de ‘independent peasants’: 20 à 30 % rijke boeren 
met meer dan 3 ha (soms zelfs tot 10 ha grond). Zij bezitten de meeste 
weidegronden, doen aan gemengde landbouw (akker + weiland), bezitten 
eigen ploegen en paarden en hebben overschotten die ze op markten  
kunnen verkopen. Wat opvalt bij het onderzoek is dat er in de Kempen 
geen extreme rijken zijn, maar wel een brede toplaag van ‘independent 
peasants’ . 

Bron: Van Onacker Eline.- 
Leaders of the pack? Village 
elites and social structures in 
the fifteenth- and sixteenth-
century Campine area, Ant-
werpen, Departement Geschie-
denis, 2014. 

 
Kortom de sociale struc-
tuur in de Kempen heeft 
geen echte top maar wel 
een brede laag kleine 
keuterboeren en een gro-
te groep independent 
peasants. De grond in de 
Kempen is ook  eerlijk en 
gelijker verdeeld in verge-
lijking met de andere Eu-
ropese regio’s (juist omdat 
hier geen toplaag is die  
die de gronden monopoli-

seert). 
De ongelijkheid wordt gereflecteerd in de 15de- en 16de-eeuwse belastin-
gen. Dr. Van Onacker constateerde dat de independent peasants in de 
Kempen meer dan hun deel aan belastingen betaalden.  Dit vooral uit ei-
genbelang: zo bleef de maatschappelijke stabiliteit bewaard, wat in hun 
voordeel werkte uiteraard ! 
 
Hoe onderscheidt de elite (de independent peasants) zich in de Kempen ? 
Zij controleerden het economische, politieke en sociale leven in de dorps-
gemeenschappen. 
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Ten eerste oefenden ze controle uit op de gemene gronden.  In tegenstel-
ling tot Vlaanderen mochten alle leden van de dorpsgemeenschap de ge-
mene gronden (in ruil voor een heel lage som) gebruiken.  Dit gebruik was 
strikt gereglementeerd door de independent peasants: zij stelden de re-
gels op en controleerden ze.  Maar in vele Kempische dorpen hadden de 
lagere bevolkingsgroepen ook inspraak: veel boeren veegden hun voeten 
aan die regels en boetes werden vaak niet geïnd. Dit vormde opnieuw  
een garantie voor de stabiliteit en zo werd onvrede vermeden. 
Verder zorgden de independent peasants voor de commercialisering van 
de goederenmarkt en de factormarkt. Deze markten kenden een enorme 
groei tijdens de 15de en 16de eeuw. 
Het belangrijkste commerciële product van de Kempen waren schapen.  
Deze waren in het bezit van de independent peasants en leverden wol en 
vlees. In tegenstelling tot andere regio’s gingen Kempense boeren nooit 
specialiseren; zij bleven dus steeds veeteelt met akkerbouw combineren.   
 

 
 
Bron: Van Onacker Eline.- Leaders of the pack? Village elites and social structures in the 
fifteenth- and sixteenth-century Campine area, Antwerpen, Departement Geschiedenis, 
2014. 

 
Factormarkten zijn markten waarop productiefactoren werden verhandeld: 
markten voor land, arbeid en kapitaal (krediet). Deze markten werden 
door alle sociale groepen gebruikt maar vooral door de independent 
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peasants. Ten tweede namen de independent peasants verschillende 
politieke ambten (schepenen, armenmeesters, kerkmeesters, functies in 
de rechtbanken… ) voor hun rekening. Eind 16de eeuw kwam 90 % van 
de schepenen uit de groep van de independent peasants. Ondanks deze 
dominantie van het dorpsbestuur hadden ook andere sociale groepen 
inspraak: er was ruimte voor conflict en een schijn van democratie om de 
vrede te bewaren… 
Ten slotte domineerden de independent peasants het sociale leven. De 
Kerk vormde het centrum van het dorpsleven en de kerkfabriek beheerde 
de kerkgoederen. Deze kerkfabriek bestond uit de pastoor en natuurlijk uit 
independent peasants. Toch hielden independent peasants rekening met 
alle sociale lagen: deze werden bijv. bij processies betrokken. Processies 
vormden immers het symbool van eenheid in een dorp. Ook armenzorg 
was in handen van de independent peasants. Zij waren de armenmees-
ters en beheerden de inkomsten en uitgaven van de armenzorg (heilige 
geesttafel). 
Dr. Van Onacker merkte op dat Kempische dorpen met gemene gronden 
meer geld besteedden aan armenzorg dan de gecommercialiseerde re-
gio’s. Dit zorgde voor stabiliteit van het Kempisch systeem en vormde een 
belangrijke buffer in periodes van misoogsten en honger. 
 
Als algemeen besluit stelde Dr. Van Onacker dat de groep independent 
peasants wel degelijk de hoeders waren van de Kempische dorpsge-
meenschappen.  Zij waren economisch onafhankelijk: ze bezaten hun 
eigen gronden, productiemiddelen en hadden toegang tot markten.  Ver-
der controleerden zij de gemene gronden en de armenzorg, net zoals het 
dagelijks bestuur. Maar in de Kempische dorpsgemeenschappen was er 
wel sprake van een lage economische ongelijkheid: de kloof tussen de 
independent peasants en andere sociale groepen was eerder beperkt. 
De stabiliteit in de Kempen werd dus gegarandeerd door de belastingen 
(independent peasants betaalden meer), de controle op de armenzorg, 
het bestaan van informele inspraak en de ruimte voor conflicten. 
Deze Kempische dorpsstructuur met gemengde landbouw, gemene gron-
den gedomineerd door de independent peasants bleef  tot in de 19de 
eeuw bestaan.  
 

Lut Dubois 
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Foto’s Erfgoeddag op 26 april 2015:  
promotie Taxandria in het stadsarchief 
 

 
 

Op 26 april vond op Erfgoeddag 
de opening van het toeristisch 
seizoen plaats op de Jacobs-
markt. In het stadhuis was het 
panorama De Vries te bezichtigen 
en waren er ook enkele con-
certjes in de Raadzaal. In het 
stadsarchief vonden enkele de-
monstraties door stadsarchivaris 
Bart Sas plaats.  
Naast een vertegenwoordiging 
van heemkundekring het Bezem-
klokje en Familiekunde Vlaande-
ren Regio Kempen, stonden in de 
leeszaal van het stadsarchief ook 
meerdere bestuursleden van 
Taxandria klaar om promotie te 
maken voor onze geschiedkundi-
ge kring. 
Vele bekende gezichten kwamen 
een kijkje nemen.  Maar ook 
meerdere geïnteresseerden die 
amper tot niet van onze kring 

hadden gehoord,  gingen geïnformeerd naar huis.  
Foto’s Ingrid Rombaut – TRAM41 
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Verslag algemene  statutaire vergadering 
 

Algemene statutaire vergadering in het Taxandriamuseum op woensdag 
29 april 2015, Aanvang 19.35 uur. 
 

1. Verwelkoming door voorzitter Bert Hendrickx  
- 2014 was een rustig jaar.  Er is geen sprake meer van een ge-

plande sluiting van het Taxandriamuseum.  Het Taxandriamuseum 
is terug volledig ingericht tot Hotel Taxandria, waar in iedere kamer 
een bewoner zijn verhaal vertelt. 

- Goedkeuring van het jaarverslag 2013, voorgelezen op de Alge-
mene Vergadering en gepubliceerd in het Jaarboek. 

2. Voorlezing van het uitgebreid activiteitenverslag over 2014 door de 
secretaris. 

3. Voorlezing van het financieel verslag  en begroting door de schatbe-
waarder.  
De vergadering verleent kwijting aan de  bestuurders voor de uitoefe-
ning van hun mandaat gedurende het boekjaar 2014. 

4. Voordracht van een nieuw bestuurslid Peter Coupé, aanvaard bij 
handgeklap. 

5. Vragenronde: geen vragen 
       Peeters M.-Paule, secretaris 
 

Beknopt verslag voorjaarsuitstap: Erfgoedwaarden in 
een natuurgebied: landschap De Liereman (3 mei) 
 

Ondanks het mindere weer luisterde een kleine groep Taxandrialeden 
aandachtig naar drie experten, Jan Van den Berghe, Jan Bastiaensen en 
Bas Van der Veken, die elk vanuit hun discipline het erfgoedverhaal van 
Landschap De Liereman brachten.  Neanderthalers, Gruitrechten (gagel), 
plaggers, turfwinners, gemene gronden, keizerin Maria Theresia, Duitse 
soldaten, de familie Misonne, de aanleg van de Turnhoutse Ring, ... kre-
gen elk hun plaats in dit multidisciplinaire exposé.  Ronduit voortreffelijk! 
 

 



Nieuwsbrief Taxandria 3, 2015              14 
 

 
 

 
Interessante lectuur:  
- Jan Van den Berghe,Tussen erfgoed en natuur: een verkoopsdocument van turf uit 

1823 in Landschap De Liereman geanalyseerd, in Jaarboek Taxandria 2013, p. 287-
294. 

- http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Nieuwsberichten/raamakkoord%20de%2
0liereman/110919-Bijlage%201_RA_Integraal%20beheerplan.pdf 

 
Foto’s: Bert Hendrickx 
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Verslag nocturne in het Taxandriamuseum, vrijdag 5 
juni  

 

Storm, wind, onweer, wateroverlast, ... het eerste hevige hitteonweer van 
2015 in België… Uitgerekend die avond vond onze driejaarlijkse nocturne 
voor leden plaats in ... de tuin van het Taxandriamuseum... Gelukkig kon-
den we onze geplande activiteiten ook in het museum laten doorgaan. 
Boven verwachting trotseerden een 130 leden het slechte weer om met 
een glaasje en een hapje, gezellige en boeiende gesprekken te voeren.  
Dank aan de ‘onverschrokken’ leden voor hun komst, burgemeester Eric 
Vos voor zijn oprechte woorden, TRAM41 voor de logistieke steun (speci-
ale dank aan diensthoofd Sofie Wilder en huisbewaarder Chris Van Me-
chelen) en de bestuursleden voor de helpende handen. Het was een nat-
te, maar niettemin zeer geslaagde avond!  
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Een fragment uit het inleidend woordje door voorzitter Bert Hendrickx:  

Wij mogen ons als Kring klaarblijkelijk zeer gelukkig achten met zo’n trouw 
publiek. Een enquête bij erfgoedverenigingen en andere vzw’s in Vlaande-
ren, pas nog in Gazet van Antwerpen,  wijst uit dat hun aantal leden een 
dalende trend en een forse vergrijzing vertonen. Een aantal onder hen 
vechten zelfs voor hun voortbestaan.  
En dat is nu net wat we met Taxandria, een vereniging van ruim 500 le-
den,  willen voorkomen.  We trachten op velerlei manieren aansluiting te 
vinden met een zo breed mogelijk publiek.  We kunnen en willen ons niet 
neerleggen bij de vaststelling dat onze samenleving individualistischer 
wordt en mensen bij voorkeur elkaar ontmoeten via onpersoonlijke multi-
mediale wegen.   
Willen we als vereniging een maatschappelijke rol blijven spelen, moeten 
we voortdurend blijven investeren.  Enerzijds door de vertrouwde band 
met de huidige leden, jullie dus, te koesteren en te versterken. Maar an-
derzijds ook op zoek te gaan naar nieuwe ontmoetingen.   
Het bestuur doet haar uiterste best om naar buiten te komen, maar kan 
hierin zeker bijgestaan worden door uw netwerk.  Brochures, nieuwsbe-
richten, e-mails  en ga zo maar door, zijn hierbij nuttig, maar verdwijnen in 
het niets in vergelijking met de positieve mond tot mond-reclame die u als 
ambassadeur van onze Kring kan brengen.  
Bent u tevreden over onze werking, de activiteiten, ons ledenblad, het 
jaarboek?  Deel dit dan zeker met vrienden en kennissen. Wij verwelko-
men hen graag als mogelijk nieuwe leden van onze springlevende Kring.  
Alvast bedankt voor uw medewerking.  
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Even opfrissen: 25, 50, 75, 100,  …  jaar geleden 
 

 Op 13 oktober 1415, 600 jaar geleden, werd hertogin Elisabeth van 
Gorlitz op het kasteel van Turnhout plotseling onpasselijk na het 
avondmaal. Alle tekens wezen op een vergiftiging, te wijten aan een 
onvoorzichtigheid van haar hofmeesteres. Op aandringen van de lijf-
arts ontbood de hertog dringend twee geneesheren uit Breda, Her-
man van Cuyck en Jan van Ele. Wanneer die twee de volgende dag 
op het kasteel toekwamen, vonden zij de hertogin in een hoogst be-
denkelijke toestand. Gelukkig konden zij door aderlaten en andere 
middelen de ziekte keren. Op 17 oktober was alle gevaar geweken. 
Diezelfde dag werd in de volle Sint-Pieterskerk gezworen dat de ziek-
te van hertogin Elisabeth van Görlitz een natuurlijke oorzaak had en 
niet een gevolg was van een vergiftigingspoging op het kasteel, zoals 
uit “kwatongerij en geruchten” afgeleid werd.  
 

 Slechts enkele dagen later, op 25 oktober 1415, sneuvelde Antoon 
van Bourgondië te Azincourt in de Frans-Engelse Oorlog (zie foto): 
‘De Fransche en Engelsche waeren alreeds handgemeen waeromme 
onsen Hertog zig zoodaenig verhaestde, om deel in het gevegt te 
hebben, dat hy niet wilde wagten tot dat syn oorlogs Bannier, zynde 
het merk-teeken der groote Princen, mede gevoerd wierd. Ja zelvs, 
gaf hem den tyd niet, om syne gewoonelyke wapenen te nemen, vat-
tende die van synen Kamerling. Met deze voorzien, begeeft hem tef-
fens ten stryde, met dat bedroeft gevolg, dat hy ter plaetse gedood 
wierd met vele van den Brabandschen Edeldom. Het dood lichaem, 
van den Doorlugtigen Hertog Antonius, wierd maer gevonden den 
derden dag, naer dezen bloedigen slag. Het zelve wierd vervoert naer 
Brussel, alwaer eene treffelyke uytvaerd geschiedde, in de welke te-
genwoordig waeren de groote Heeren van het Land, met de gedepu-
teerden der 
Steden; waer 
naer het lyk 
vervoerd wierd 
naer Tervue-
ren om aldaer 
by syn eerste 
Doorlugtige 
gewezene 
Gemaelinne 
bygezet te 
worden.’ 
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 In september 1590, 425 jaar 
geleden, kampeerde het 
(Spaanse en vaak muitende) 
leger van graaf Karel Van 
Mansfeld (zie portret) in Turn-
hout.   
Een jaar later  huwde hij te 
Hoogstraten met Maria Christi-
na van Egmont, dochter van 
Lamoraal van Egmont. 

 

 400 jaar geleden, in de zomer 
van 1615, maakte een pestepi-
demie vele slachtoffers in Turn-
hout. 
 

 Op 27 september 1690, 325 
jaar geleden, stond Johan 
Borchmans aan E.H. Anthoni, 
onderpastoor te Turnhout, een heide af om er een kapel te bouwen. 
Deze heide is gelegen over de beek te Zevendonk. De ingezetenen 
van het gehucht startten met de bouw zonder voorafgaandelijke toela-
ting van de bevoegde overheid. Zij moesten hun werk staken en 
mochten de bouw slechts in 1694 voltrekken.  

 

 300 jaar geleden, op 9 septem-
ber 1715, werd na een plechtige 
mis de eerste steen gelegd van 
de kerk van de zusters van het 
H. Graf. De kerk was toegewijd 
aan de H. Jozef.  

 

 250 jaar terug, in 1765, werden 
aan de Latijnse school in Turn-
hout voor het eerst cursussen 
rekenkunde en meetkunde ge-
geven.   

 

 Op 18 augustus 1815 keurden 
de vertegenwoordigers van het 
Turnhoutse arrondissement de 
nieuwe grondwet van koning Wil-
lem I (zie portret) fors af.  Niet-
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temin werd op 27 september Turnhoutenaar Walter van Genechten lid 
van de Tweede Kamer. 

 

 175 jaar geleden, op 1 juli 1840,  heropende de abdij van Tongerlo 
haar deuren in de oude abdijgebouwen.  De abdij werd voordien (6 
december 1796) door het Franse bewind tijdelijk opgeheven.  Na de 
Belgische onafhankelijkheid werd de abdij heropgericht in een voorlo-
pige behuizing in het kasteel Bossenstein te Broechem op 2 mei 
1838. 

 

 
 

 In hetzelfde jaar kwamen de zusters Maricollen van Waasmunster 
naar Turnhout om de Gasthuiszusters bij te staan. 
 

 Op 1 oktober 1840 werd de Leuvense architect Andreas Jozef     
Vandenplas aangesteld als nieuwe directeur van de Turnhoutse Te-
kenschool. Hij moest niet alleen de school besturen, les geven in de 
bouwkunde, maar ook het ambt van stadsarchitect waarnemen. 

 

 150 jaar geleden, in 1865, stierven in Turnhout 220 mensen aan keel-
vliesontsteking. 

 

 Op 2 september 1865 schreef notaris Josephus A.A. Dierckx in zijn 
testament dat hij wenst begraven te worden met een begrafenis ‘der 
eerste classe’. Duizend missen, waarvan ten minste de helft in de om-
liggende gemeenten en tegen een behoorlijk stipendium, dienen ge-
lezen te worden voor zijn zielenheil. Hij wenst zo kort mogelijk bij zijn 
vooroverleden echtgenote begraven te worden. Verder dient een 
nieuwe grafzerk met hun beider namen in de kerkmuur te worden in-
gemetseld.  
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Ook verzoekt hij zijn erfgenamen 
om te trachten een eeuwigdu-
rende concessie te bekomen. 
Hiertoe schenkt hij aan het 
‘gasthuis’ en aan het ‘St. Peeters 
Godshuis’ elk vijfhonderd frank. 
Hij draagt zijn dochter eveneens 
op aan de armen, ‘bij voorkeur 
van Turnhout’, vijfhonderd frank 
uit te delen ‘zonder haast en 
wanneer de noodwendigheden 
zich het meeste doen gevoelen’. 
  
Portret J.A.A. Dierckx : houtskoolteke-
ning Ch. Vander Velpen Stadsarchief 
Turnhout, foto 04768-01 

 
 

 Op  23 september 1865 schreef 
de Turnhoutse pers over iemand uit Turnhout die twee van zijn kin-
deren, vier en acht jaar oud, verkocht aan een potsenmaker.  

 

 125 jaar geleden, op 26 augus-
tus 1890, werd Alphonse Guil-
laume Van Hoeck geboren.  Hij 
deed zijn humaniora in het Sint-
Jozefcollege van Turnhout en 
behaalde de kandidatuur in de 
letteren en wijsbegeerte aan de 
K.U.Leuven.   Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog was hij oorlogs-
vrijwilliger en geraakte hij ernstig 
gewond.  Later werd hij journalist 
bij het Aankondigingsblad en 
was hij bediende bij de Belgi-
sche Boerenbond. In 1919 werd 
hij verkozen tot katholiek volks-
vertegenwoordiger voor het ar-
rondissement Turnhout (en dit 
tot 1946!). In 1921 werd hij 
schepen en van 1933 tot 1945 burgemeester van Turnhout. 
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 Op 4 oktober 1890 werden de statuten van de Werkmansgilde vast-
gelegd. 
 

 Op 13 oktober 1890 werd het Jongelingenpatronaat Sint-
Josephskring opgericht. (zie artikel van Peter Coupé, Jaarboek 
Taxandria 2014) 

 

 100 jaar geleden, op 15 augustus 1915, 
werd Kamiel van Baelen geboren als 
zoon van postbode Henricus Van Baelen 
in de Patersstraat. Hij ging naar de lage-
re rijksschool in de Begijnenstraat en liep 
vervolgens school bij de Jezuïeten. Toen 
verhuisde hij naar het Klein Seminarie in 
Mechelen met de bedoeling om priester 
te worden, maar in 1936 tijdens het der-
de jaar van zijn priesterstudies haakte hij 
af. Daarna was hij eerst huisleraar en 
vanaf 1940 leraar aan verschillende 
scholen in Antwerpen en Brussel. Intus-
sen was hij beginnen te schrijven. Vanaf 
1942 werkte hij mee aan het tijdschrift 
Boekengids en schreef hij zijn eerste ro-
man Een mens op weg. In het voorjaar 
van 1943 verscheen De oude symfonie van ons hart. Zijn derde en 
laatste roman heette Gebroken melodie. Tijdens de bezetting was 
Van Baelen toegetreden tot het verzet, meer bepaald dus tot de Bel-
gische Nationale Beweging (BNB). Hij schreef onder meer artikels 
voor het sluikblad La voix des Belges. Na verraad werd hij echter met 
vele anderen op 17 februari 1944 thuis gearresteerd. Eerst werd hij 
overgebracht naar de gevangenis in Sint-Gillis en daarna naar Duits-
land, waar hij dwangarbeid moest verrichten. In het werkkamp werd 
op 17 december 1944 een door de gevangenen gegraven tunnel ont-
dekt. De hele groep werd meteen opgepakt en afgevoerd naar het 
concentratiekamp Flossenbürg. Vandaar ging het naar een werkkamp 
in de buurt, waar moerassen moesten worden drooggelegd. Op 7 
april 1945 belandde Kamiel in het concentratiekamp Dachau, waar hij 
vier dagen later zou zijn overleden. Postuum kreeg hij enkele hoge 
onderscheidingen. In Turnhout is een straat naar hem vernoemd. 
(tekst van Sam Van Clemen) (zie ook de uitgebreide tekst van Stefan 
Brijs in: Korrels in Gods grote zandbak. Schrijvers van Turnhout, 
2006, p. 113-118.)  
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 Op 25 augustus 1915 waren in Turn-
hout vijf molenaars actief: Druyts (Ze-
vendonk), Grauwels (Kwakkelstraat), 
Coppens (Stwg op Mol), Lenaerts 
(Stwg op Oosthoven) en Verheyen (de 
Merodelei). 

 

 Charles Marie Pierre Albert graaf de 
Broqueville (°Postel, 1860) overleed op 
5 september 1940 in Brussel.  Hij was 
(voor de Katholieke Partij) kabinetslei-
der tijdens de Eerste Wereldoorlog en 
eerste minister van 1932 tot 1934. (zie 
portret) 

 

 75 jaar geleden, op 23 september 
1940,  trad Raymond Peeters in dienst op het Turnhoutse archief, bi-
bliotheek en Taxandriamuseum. 

 

 Al van bij de aanvang van de bezetting (6 oktober 1940, Tweede We-
reldoorlog) grepen de Duitsers ook in wat de misvieringen betreft. Zo 
beslisten ze dat de ochtendmissen in de Sint-Pieterskerk één uur ach-
teruit moesten worden geplaatst, omdat er geen licht mocht worden 
gemaakt. Op 27 oktober 1940 kreeg de stad Turnhout het bevel van 
het Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening om broodgranen 
te leveren. Tot 31 december 1940 had men de tijd om 1.057 kilo tar-
we en 291.463 kilo rogge te leveren. In het jaar 1941 zou deze leve-
ring nog vermeerderen tot respectievelijk 1.586 en 437.195 kilo.  

 

 In 1965, 50 jaar geleden, werd de VZW ‟Turnhout, Wereldcentrum 
van de Speelkaart” opgericht. Al gauw kreeg de vereniging voor haar 
werking de steun van de stad Turnhout. Meer gegevens vindt u op hun 

(voorlopige?) website: http://www.bartopdebeeck.be/speelkaart/historiek.html 
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 Op 28 september 1965 vond een brand plaats in Brepols, afdeling 
Copa, in de Baron du Fourstraat. 
 

 Op 17 oktober 1965 werden de nieuwe gebouwen van Horito op de 
de Merodelei ingehuldigd. 

 

 
 

 25 jaar geleden, op 20 augustus 1990, startte in Turnhout de levering 
van groene containers. Op 1 oktober startte de selectieve ophaling 
van afval. 
 

 Op 8 september 1990 werd het kerkhof aan de Kwakkelstraat als mo-
nument opengesteld. 

 

 Op 10 september 1990 startte voor het eerst de cursus “opleiding 
streekgids” aan het Boomgaardplein. 

 

 Op 4 oktober 1990 werden de restauratiewerken aan de Sint-
Pieterskerk beëindigd. De totale eindafrekening van de werken be-
droeg 82.791.567 fr. te verhogen met 6.372.919 fr., zijnde het totale 
ereloon van de ontwerper. Het vernieuwen van de elektrische installa-
tie kostte 2.445.919 fr.   Op 20 oktober vond de feestelijke heropening 
van de gerestaureerde Sint-Pieterskerk plaats 

 
 

Bert Hendrickx   
met dank aan Willy Van Sprengel en Erik Adriaensen 
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Erfgoed in de media en op het internet 
 

 De Koninklijke Bibliotheek van België zette meer dan 1,2 miljoen 
pagina's uit historische kranten online. "BelgicaPress" of 
http://belgica.kbr.be/ is een geavanceerde zoekmachine van de 
Bibliotheek, waarmee precieze opzoekingen gedaan kunnen worden 
in de duizenden krantenpagina's. De kranten zonder rechten, die 
verschenen tussen 1831 en 1918, kunnen niet enkel in de Bibliotheek 
zelf, maar ook thuis geraadpleegd worden. De Bibliotheek wil op 
termijn 3,2 miljoen pagina's online zetten. Het gaat om een veertigtal 
Belgische kranten uit de periode 1831-1950, inclusief gecensureerde 
publicaties uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog.  
 

 In juni  lanceerde Heemkunde Vlaanderen de website 
www.heemkundeartikels.be, de toegang naar een databank van 
heemkundige artikels met meer dan 160.000 artikelbeschrijvingen uit 
205 tijdschriften van 198 verenigingen. De databank werd in de loop 
van 2014 samengesteld dankzij de hulp van verschillende vrijwilligers 
die zich inzetten voor het lokaal erfgoed in Vlaanderen. 
Dankzij deze databank kan iedereen met één simpele zoekactie dui-
zenden pagina’s lokaal historisch onderzoek op het spoor komen. 
Deze databank is niet alleen een handig hulpmiddel voor verder histo-
risch onderzoek van de talrijke heemkundige en academische onder-
zoekers in Vlaanderen, maar bijvoorbeeld ook voor journalisten of an-
dere geïnteresseerden die op zoek zijn naar informatie over de ge-
schiedenis van een bepaalde plaats, object of traditie. 

 

 De werkgroep BSKempen heeft zich tot doel gesteld de algemeen 
toegankelijke gegevens van de burgerlijke stand (geboorten, 
huwelijken, overlijdens) van alle gemeenten van de Antwerpse 
Kempen te indexeren en via het internet beschikbaar te stellen aan 
geïnteresseerden. Van de beelden van de registers van de burgerlijke 
stand worden per kalenderjaar drie indexbestanden aangemaakt 
(Excel-bestanden van de geboorten, overlijdens en huwelijken).   
Turnhout en omgeving ontbreken voorlopig nog. Gegevens van vele 
andere gemeenten uit de Antwerpse Kempen zijn al wel beschikbaar. 
Zie: http://www.bskempen.be/ 

 

 http://herinneringseducatie.be/ wil een grotere transparantie van het 
aanbod aan herinneringseducatie creëren door middel van een ge-
bruiksvriendelijke website en database. Het BCH werkt hiervoor sa-
men met KlasCement. Deze database omvat heel wat Belgische her-
inneringseducatieve websites en projecten in de brede zin van het 

http://belgica.kbr.be/
http://www.heemkundeartikels.be/
http://www.bskempen.be/
http://herinneringseducatie.be/


Nieuwsbrief Taxandria 3, 2015              26 
 

woord. Via een zoekfunctie op de website is deze database gratis te 
consulteren. Zo kan elke geïnteresseerde er probleemloos iets vinden 
dat bij hem/haar past. 

 

 Op http://www.hugovanhoudt.be/ vindt u meer info over een gloed-
nieuwe publicatie met een volledig overzicht van de historische mun-
ten in onze streken vergezeld van een uitgebreide geschiedkundige 
achtergrond. 
http://www.numisbel.be is de website van het Koninklijk Belgisch Ge-
nootschap voor Numismatiek.  Via de navigatietoetsen kan u informa-
tie bekomen over wie ze zijn, wat ze doen en publiceren.   
U vindt er ook de inhoudstafels en pdf’s van het Belgisch Tijdschrift 
voor Numismatiek en Zegelkunde sinds het begin van de publicatie in 
1842.   
 
 

Opnieuw archief geïnventariseerd 
 

In het stadsarchief van Turnhout werden opnieuw enkele interessante 
archiefstukken geïnventariseerd, zo ook de volgende archieven.  De 
nieuwe inventarissen kan u online raadplegen op 
www.archiefbankkempen.be 
 

 Archief van de Hoge Gilderaad der 
Kempen, 1861-2013, met heel wat in-
formatie (inclusief foto's en films) over 
schuttersgilden in onze regio. 

 Dossiers inzake aansluitingen op het 
stedelijk riolennet, 1903-1949 (1873 
nummers). Het gaat om een bouwver-
gunningen voor het aansluiten van een 
woning of bedrijf op het riolennetwerk. 
Bevat plattegronden van de huizen in 
kwestie.  

 Bouwdossiers uitgebreid met de jaren 
1940 tot en met 1945 

 Algemene briefwisseling van de Stad uitgebreid met de Nederlandse 
periode, 1815-1830 

 Deelarchief van de Jeugddienst (1972-2009) 

 Cultuurbeleidscoördinatie 
 
  

http://www.hugovanhoudt.be/
http://www.numisbel.be/
http://www.archiefbankkempen.be/


Nieuwsbrief Taxandria 3, 2015              27 
 

Boekbespreking: Inventaris van het archief van de 
Raad van Vlaanderen 
 

De Raad van Vlaanderen 
was tijdens de Eerste We-
reldoorlog het pseudo-
parlement van het Vlaamse 
activisme. Het bestond van 
1917 tot 1918, samen met 
een aantal aanverwante en 
ermee verbonden organi-
saties en instellingen. De 
Raad liet een ongemeen 
omvangrijk en inhoudelijk 
erg belangrijk archief na, 
dat na de oorlog heel wat 
omzwervingen maakte. Het 
kwam uiteindelijk terecht in 
het Algemeen Rijksarchief 
in Brussel en is in 2012 
keurig geïnventariseerd en 
vrij raadpleegbaar. Het 
biedt de mogelijkheid om 
het onderzoek naar het 
activisme op microniveau 
te verruimen en te verdie-
pen: het bevat namelijk 

rapporten over het activisme op regionale en gemeentelijke schaal, ver-
slagen over (de werking van) lokale en overkoepelende activistische ver-
enigingen en organisaties, massa’s individuele dossiers betreffende aller-
hande vormen van politiek dienstbetoon, enzovoort.  

Ook voor Turnhout is dit archief een ware goudmijn, zoals we al 
vaststelden tijdens onze studie van Turnhout tijdens de Eerste Wereldoor-
log.1 We geven een overzicht van het belangrijkste wat er over onze stad 
zoal te vinden is. Nrs. 243, 787, 2132 bevatten stukken over het Kempisch 
Vlaams Verbond in Turnhout en Merksplas. Dit Verbond werd opgericht in 
oktober 1917 met als doel ‘het groepeeren der alleenstaande aktivisten 
van heel de Kempen’. Hiervoor zouden plaatselijke afdelingen worden 
opgericht, terwijl het politieke programma van de Raad van Vlaanderen 

                                                 
1
 Sam Van Clemen. Turnhout tijdens de Eerste Wereldoorlog. Turnhout, 2004. 
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integraal werd overgenomen. Nrs. 796, 5637 bevatten dan weer archief 
over Katholieke Vlamingen, onder andere over een vraag over de erken-
ning van 11 juli als officiële Vlaamse feestdag. Deze organisatie was ge-
sticht in januari 1918, met als devies ‘Alles voor Vlaanderen - Vlaanderen 
voor Christus’. Op een gegeven moment waren er zo’n 220 leden.  

Begin 1917 was in Turnhout met Frans Jacobs een door de Raad 
van Vlaanderen betaalde propagandist aan de slag gegaan voor het 
Kempisch Propagandabureel. In dossiers nrs. 847, 978, 1333, 1335, 
1379, 2101 zitten verslagen en briefwisseling die hij geregeld opstuurde 
over de toestand in onze stad en stukken in verband met dat Propagan-
dabureel. Zo berichtte hij over de werkzaamheden van Volksopbeuring en 
Kolenverdeeling voor Vlaanderen, de activistische tegenhangers van het 
Hulp- en Voedingscomité. In zowat alle wijken van de stad zijn propagan-
dameetings gehouden: materiaal hierover in nr. 1334. Andere dossiers 
handelen over stad en kanton Turnhout zonder nadere omschrijving van 
de inhoud, zoals nrs. 1904, 1983, 2001. Stukken over propaganda in het 
hele arrondissement zijn te vinden in de nrs. 2120-2123, 5503.  

Er zijn ook heel wat dossiers aanwezig betreffende individuele per-
sonen. Talrijke nummers vermelden enkel een naam, zonder omschrijving 
van de inhoud. Daarnaast zijn er echter verschillende categorieën te on-
derscheiden. Zo waren de activisten zinnens om een eigen ‘Rijkswacht’ op 
te richten, nogal wat Turnhoutenaars hebben geprobeerd om zich te doen 
inlijven. Ook waren er nogal wat krijgsgevangenen die aandacht vroegen, 
om bvb. te worden overgeplaatst of om betere medische verzorging te 
krijgen. Ook waren er vragen voor benoemingen of bevorderingen. Tot 
slot waren er dossiers van door de Duitsers opgepakten of veroordeelden 
(zoals grenspasseurs) die vroegen om te bemiddelen in hun zaak. 

Alles samen gaat het om heel wat interessant archiefmateriaal dat 
nog niet volledig en grondig is onderzocht. Hiervan gaan we nu echter 
werk maken. De resultaten zullen verschijnen in het volgende Jaarboek 
van Taxandria. 

 
L. Vandeweyer Het conglomeraatsarchief van de Raad van Vlaanderen, het Propaganda-
bureau, Nationaal Verweer, de Nationalen Bond voor de Belgische Eenheid, Jacques 
Pirenne en Henri Pirenne, 1908-1939. Brussel, 2012. De inventaris is digitaal integraal te 
raadplegen op de website van het Rijksarchief (www.arch.be).  

 
Sam Van Clemen  

 
 
 
 

http://www.arch.be/
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Boekbespreking: Kinder- en volksprenten in de Neder-
landen 1650-1950 

  

Eeuwenlang waren kinder- en volksprenten 
niet weg te denken uit de samenleving. De 
prenten werden met simpele middelen ge-
drukt en eventueel handmatig ingekleurd. 
Geleidelijk zijn ze echter verdrongen door 
prentenboeken en strips. “Kinderprenten, 
Volksprenten, Centsprenten, Schoolprenten” 
is een groots opgezet en omvangrijk naslag-
werk waarin alle aspecten van deze prenten 
aan bod komen: o.a. uitgevers en drukkers, 
van productietechnieken en prijzen tot the-
matiek, censuur, verspreiding en gebruik, 
inhoud van de afbeeldingen. In het boek zijn 
ook 400 afbeeldingen van prenten opgeno-

men. Dit kloeke boekwerk is een boeiende kennismaking met een bijzon-
der hoofdstuk uit de volkscultuur van de Nederlanden. 
Het spreekt voor zich dat dit werk ook van belang is voor de Turnhoutse 
geschiedschrijving: papierfabrieken zoals Brepols hebben immers talrijke 
volksprenten gedrukt. ‘In de negentiende eeuw was Turnhoutse het be-
langrijkste centrum van de prentindustrie in België.’ (p. 148) Hiernaar is al 
heel wat onderzoek verricht. ‘Het speurwerk van Patricia Vansummeren in 
de archieven van de firma Brepols heeft veel duidelijkheid gebracht over 
de wijze waarop de uitgevers in hun bedrijfsvoering opereerden. Ook op 
het terrein van de distributie is nu meer bekend. Patricia Vansummeren 
heeft ruime aandacht geschonken aan de contacten van Brepols met zijn 
klanten, de wederverkopers’, luidt het in de inleiding (p. 13).   
Deel 1 is een thematisch ingedeelde studie van ‘De prent als populaire 
grafiek’ over aspecten zoals ‘De prent’, ‘Het beeld’, ‘Beeld, tekst en taal’ 
en ‘Kinderprent en reclame’. Hierin komen de Turnhoutse firma’s niet sys-
tematisch aan bod, al is via de registers wel te achterhalen waar ze wor-
den besproken. In deel 2 ‘De afzonderlijke drukkers en uitgevers’ worden 
ook enkele Turnhoutse firma’s besproken, veelal op basis van de be-
staande literatuur en de website van de Historische drukkerij.  Beersmans 
werd gesticht door F.A. Beersmans (1840-1897) en begon rond 1870 met 
het drukken van kinderprenten. Er zijn 109 prenten van bekend, heel di-
vers van inhoud. Brepols was veel belangrijker. ‘De firma Brepols was 
meer dan een eeuw, van 1817 tot ongeveer 1935, actief als drukker van 
kinderprenten en heeft in die periode 623 verschillende prenten uitge-
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bracht – meer dan enige andere uitgever in het Nederlandse taalgebied. 
Het aantal door Brepols verkochte kinderprenten wordt geschat op 31 
miljoen exemplaren, die in ongeveer gelijke aantallen in Nederland en 
België zijn afgezet.’ (p. 153). Ook Glenisson en Van Genechten krijgt rui-
me aandacht (p. 179-182): de firma produceerde immers meer dan 100 
prenten. Wellens en Delhuvenne (p. 299-301) liet 63 bekende prenten na, 
inhoudelijk alweer erg divers. 
Deel 4 is de thematisch ingedeelde Platenatlas, waarin ook Turnhoutse 
prenten zijn  opgenomen. We lichten er enkele tussenuit. Brepols gaf in 
zijn religieuze reeks een combinatie uit van een afbeelding van Maria en 
een huiszegen (p. 487). ‘Levenstrap met paren’ uit 1832 van Brepols toont 
de rooms-katholieke sacramenten die in rondjes zijn afgebeeld (p. 521). 
‘Luilekkerland’ van Glenisson bevat acht voorstellingen van de genie-
tingen van Luilekkerland, met de gevolgen ervan voor het maag- en darm-
kanaal (p. 535). ‘Cartouche’ van Glenisson en Van Genechten is een ge-
romantiseerde prent over het leven van de volksfiguur Cartouche (p. 567). 
Ook van Glenisson is het verhaal van ‘Klein Duimken’ (p. 610). Beers-
mans pakte dan weer uit met een prent van ‘Sint-Nicolaas’ (p. 653).  
De opgenomen Bijlagen bieden eveneens interessante informatie. Bijlage 
1 is een lijst van alle bekende kinder- en volksprenten, alfabetisch gerang-
schikt op uitgever: Beersmans (p. 717-718), Brepols (722-733), Glenisson 
en Van Genechten (p. 744-751), Wellens en Delhuvenne (p. 836-839). 
Vermeld zijn nummer, titel of eerste tekstregel, aantal houtsneden, hout-
gravures of afbeeldingen in een andere druktechniek, vindplaats. Bijlage 2 
biedt een opdeling van de prenten naar ‘Thema’s en beelden’. In elke ca-
tegorie zoals - ‘Bijbelprenten’ of ‘Humor en satire’ - staan Turnhoutse 
prenten vermeld. Bijlage 3 zijn lijsten van ‘Wederverkopers en hun uitge-
vers’. Brepols had in totaal 29 wederverkopers, Glenisson en van Genech-
ten 21, Wellens en Delhuvenne 9; telkens verspreid over de hele Neder-
landen. Bijlage 4 is een lijst van ‘Houtsnijders, graveurs en lithografische 
tekenaars’. Vele werkten voor één van de Turnhoutse bedrijven. Bijlage 5 
zijn de Openbare Collecties die de samenstellers hebben geraadpleegd. 
Het Archief van Brepols NV telt circa 300 prenten; de Historische Drukkerij 
ca 250. Ook het Stadsarchief bezit een collectie.  
Het boek sluit af met een lijvige bibliografie en met enkele registers, zoals 
op de bedrijven. Helaas ontbreekt een register op plaatsnamen. Samen-
gevat is dit boek zeker een stap vooruit in de studie van de geschiedenis 
van de Turnhoutse papierfabrieken. Het blijft wel wachten op een afge-
ronde monografie hierover.  
 

Nico Boerma e.a. (red.). Kinderprenten, Volksprenten, Centsprenten, Schoolprenten. Po-
pulaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950. Nijmegen, 2014, Vantilt, 1004 p., 89,95 euro. 

Sam Van Clemen 
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Overlijdens 
 

Afgelopen maanden werd ons melding gemaakt van enkele overlijdens die 
betrekking hebben op enkele dierbare leden of personen die belangrijk 
waren voor de regio Turnhout. 
 

Dokter Jozef Van de Heyning (°1926), echtgenoot 
van dokter Jeannette Meier, overleed op 10 april.  Hij 
was neus-keel-oorarts, stichter van O-ORL Haïti en 
lid van meerdere verenigingen zoals Taxandria, Pro-
bus Turnhout en de Orde van den Prince. 
 
 
 
 

 
Dhr. Hubert Broeckx (°1941), echtgenoot van mevr. 
Truus Van Gestel, overleed na een moedig gedra-
gen ziekte op 6 mei.  Hij was oud-leraar van het Sint-
Victorinstituut.  Truus van Gestel is een zeer ge-
waardeerde vrijwilligster die al vele jaren actief is in 
het stadsarchief van Turnhout. 
 
 
 
 
Mevr. Henriette Leroi (°1918), echtgenote van dhr. 
Antoon Jacobs, overleed op 23 juni. Zij was lid van 
OKRA en jarenlang leidster van verschillende 
scoutsverenigingen. Antoon Jacobs is vooral gekend 
als voormalig voorzitter van de Confederatie van 
Turnhoutse Oudstrijders en Vaderlandslievende 
Verenigingen. 
 
 
 
In naam van het Taxandriabestuur bieden we de families onze oprechte 
deelneming aan en wensen we hen veel sterkte. 
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Nieuwe aanwinst TRAM41-collectie 
 
TRAM41 ontving dit 
voorjaar een olieverf-
schilderij op paneel 
waarvan bij aanvang 
amper iets geweten was.  
Karlien Devoecht en 
Marie-Paule Peeters 
gingen verder op zoek en 
vonden volgende info. 
Ferdinand Maes 
schilderde dit werk 
‘Breiend vrouwtje’ op 4 juli 
1923. 
Het schilderij is linksonder 
ondertekend met F. Maes.   
 

Ferdinand Maes, bijgenaamd Nandje Pek, is geboren te Turnhout in 1895. 
Hij studeerde af als regent en gaf les aan de Turnhoutse Rijksmiddelbare 
School in de Begijnenstraat. Tijdens de tweede wereldoorlog werkte 
Nandje als bediende. Hij huwde met lrene Dewael, ze kregen zes 
kinderen van wie er twee jong overleden. Een zoon van hen, Maurice, zou 
het als voetballer brengen tot speler in de eerste ploeg van F.C. Turnhout. 
Nandje was een kleurrijke figuur, en vrij goed gekend in diverse 
Turnhoutse middens. Zo had hij, wat toen eerder uitzonderlijk was, een 
auto. Het was een knalgele Minerva. Hij was verwonderd dat hij opviel... 
Eén van zijn vaardigheden was pendelen. Hij moet hiermee toch een 
zekere bekendheid hebben genoten, want nadat het Belgisch leger zich 
had overgegeven en naar Duitsland in gevangenschap werd afgevoerd, 
kwamen er mensen bij hem met de vraag of hij met pendelen uitsluitsel 
kon geven of bepaalde mensen dit zouden overleven en heelhuids zouden 
terugkeren naar Turnhout.  
ln zijn vrije tijd schilderde hij, en dit zelfs niet onaardig. Omtrent zijn 
bijnaam: hij kauwde pruimtabak. Hij overleed twee weken na het einde 
van de oorlog.  
Op de achterzijde is door de schilder op het hout genoteerd: 'Gemaakt bij 
Charles Blockx, Heieinde te Oosthoven bij Turnhout, Den 4 juli 1923, 
Breiend vrouwtje 
F. Maes' 
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Processies in Turnhout 
 

In 2008 maakte Rienke Roelants een inventarisatie van de processies in 
Vlaams-Brabant2. Voor de provincie Antwerpen is zulke studie nog onbe-
kend. Daarbij dient opgemerkt dat de provincie zich uitstrekt over twee 
bisdommen: Antwerpen (Arrondissementen Antwerpen en Turnhout) en 
Mechelen (arrondissement Mechelen). In haar studie maakt Rienke Roe-
lants een typologie van de soorten processies3. Van haar typologie kun-
nen we verschillende vormen in Turnhout herkennen. 
1. Cyclische processies: Gedachtenisprocessies. Hierin volgt Roelants 
vooral het kerkelijke jaar. Onder deze noemer kunnen we veel processies 
vernoemen die door de gelovige gemeenschap niet als dusdanig herkent 
worden, zoals de plechtige intredes bij een Hoogmis of de Kerst- en de 
Paasdienst. Eén van deze processies wordt in verschillende parochies 
nog in ere gehouden tijdens de vasten en  Palmzondag. Buiten de kerk4 of 
in het portaal of elders in de kerk gebeurt de verbranding van de palmtak-
jes waarna de gelovigen in processie de kerk betreden. Op dezelfde wijze 
worden op palmzondag de nieuwe palmtakjes gewijd, uitgedeeld en pro-
cessiegewijs binnengebracht terwijl de blijde intrede van Christus in Jeru-
zalem herdacht wordt. Ook de Turnhoutse sacramentsprocessies5 en pa-
troonsprocessies6. De processie van o.a. Zevendonk kan omschreven 
worden als een Heiligingsprocessie7. 
2. Incidentele processies. Hieronder valt bv. De tocht naar de Hoge Vrou-
we ca. 1955 georganiseerd door VKSJ8. Of de vele kaarsjesprocessies in 
de meimaand moeten gezien worden al incidentele processies of als Ma-
riale processies blijft een punt van discussie. 
Op het grondgebied van het oude Turnhout (grotendeels gelijkvallend met 
de federatie Turnhout-Oud-Turnhout9)  vindt men nu 12 parochies10.  

                                                 
2
 N. ROELANTS, Voetsporen van devotie. Processies in Vlaams Brabant, Leuven, 2008. 

3.N. ROELANTS, O.c.,p.  13-23. De cijfers in het artikel verwijzen naar de nummering in het 

werk. 
4
 Bijvoorbeeld in de pinksterparochie. 

5
 Bv. Sint-Pietersparochie. 

6
 N. ROELANTS, O.c., p. 19. In Turnhout vooral ter gelegenheid van het Kerkwijdingsfeest.  

7
 N. ROELANTS, O.c., p. 21-22. 

8
 Ca. 1955 Organiseerde VKSJ een bedevaart naar Lourdes. Hiervoor werd een beeldje 

gemaakt dat een tocht maakte door alle Vlaamse diocesen van de jeugdbeweging. In 
Turnhout ging de passage gepaard met een kaarsjesprocessie. 
9
 M. GIELIS e.a. ed., In de stroom van de tijd {(4)50 jaar bisdom Antwerpen}, Leuven, 2012, 

p. 273. 
10

 Turnhout-centrum: Goddelijk Kind Jezus (Oosthoven), Heilig-Hart, Onze Lieve Vrouw 
Middelares,  Pinksterparochie, Sint-Pieter; Turnhout-Klaverblad: Blijde Boodschap (Park-
wijk), Sint-Franciscus (Schorvoort), Onze Lieve Vrouw van de Schapulier (Zevendonk); 
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Gedurende het Ancien Régime werd het kerkelijke leven in de vrijheid 
Turnhout gecontroleerd door het Sint-Pieterskapittel opgericht door Maria 
Van Gelre/Brabant in 1398. Zo werd de bestaande parochie van Sint-Bavo 
een kapelanie van het Kapittel11. Zelfs wanneer Sint-Bavo in 1614 een 
pastoor krijgt, blijft deze parochie toch verbonden aan het kapittel waar-
door men gaat spreken van de Binnenkerk voor de Sint-Pieterskerk en de 
Buitenkerk voor de Sint-Bavokerk12. Daarnaast waren er een aantal grote-
re gehuchten waar proto-kapelanieën ontstonden, zoals in Zevendonk, 
Schoonbroek en Oosthoven waar op min of meer geregelde tijden de 
zondagsmis in een grotere kapel werd opgedragen. Daarnaast waren er 
op het grondgebied nog kapellen met een regelmatige eredienst zoals op 
het begijnhof, het gasthuis en in de kloosters. Deze situatie veranderde 
gedurende de Franse en Nederlandse periode.  
 

Processies zijn in de Rooms-Katholieke kerk optochten waarin de gees-
telijkheid en het gelovige volk binnen de kerk of doorheen de parochie 
opstappen. Ze worden gevierd als godsdienstige plechtigheden. De be-
kendste zijn de sacramentsprocessies. Deze bestaan vanaf het einde van 
de 13de eeuw. Vroeger grepen ze plaats op de negende donderdag na 
Pasen, nu op de zondagen erna. De processie wordt voorafgegaan door 
een kruis en afgesloten met het heilig sacrament. Onder een baldakijn 
draagt de priester een monstrans met een gewijde hostie. In de kerk be-
waarde relikwieën en heiligenbeelden worden eveneens meegedragen. 
Verder lopen in de processie naast een aantal zinnebeeldige groepen ook 
(of delegaties van) de onderscheiden parochiale verenigingen, de com-
municanten, leerlingen van de katholieke scholen enz. mee. Op enkele 
plaatsen tijdens het parcours wordt halt gehouden om met de monstrans 
het volk te zegenen. Eens de processie gepasseerd is, kan men naar huis 
gaan of naar de herberg in een feeststemming. 

De oudste processies in Turnhout zijn deze van de Sint-Pietersparochie 
en op het begijnhof. In de Sint-Pietersparochie ging zeker van in de 15de 
eeuw een processie uit.  

                                                                                                                          
Oud-Turnhout: Onbevlekt Hart van Maria Koningin (Zwaneven), Sint-Antonius-abt (Oost-
hoven), Sint-Bavo. Sint-Job (Schoonbroek, nu Retie, federatie Retie-Dessel). Daarnaast is 
er nog de Heilig-Kruiskerk op het Begijnhof. Zie hierover o.a. E. VAN AUTENBOER, Het ker-
kelijk leven, in H. DE KOK en E VAN AUTENBOER, Turnhout Groei van een stad, Turnhout, 
1983, p. 324-325. 
11

 E. PERSOONS, Het kerkelijk leven, in H. DE KOK en E VAN AUTENBOER, Turnhout Groei van 
een stad, Turnhout, 1983, p. 172-173. Oud-Turnhout, 1858-1933, Geschiedkundige 
schets, Antwerpen, 1933, p. 10-15. 
12

 O.a. J. SELS, Oud-Turnhout en zijn verleden [deel] 3, in Heemkundekring Corsendonca, 

Oud-Turnhout, 1993, p. 75. 
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De leerlingen van de Kapittelschool en de Duitse school liepen erin. In 
1550 worden de leerlingen door Maria van Hongarije ontslagen van koor-
dienst maar niet van het bijwonen van de processie13. Een processionale 
(zangboek gebruikt tijdens de processies) uit de Sint-Pieterskerk geeft aan 
dat er in de 18de eeuw twee grote processies waren buiten de kerk. Eén 
op Sacramentsdag, de tweede donderdag na Pinksteren, en – nadat deze 
feestdag geen vrije dag meer was - op Sacramentszondag, de tweede 
zondag na Pinksteren, de Sacramentsprocessie.  

Een tweede processie werd gehouden naar aanleiding van het kerkwij-
dingsfeest of de ker(k)mis. Vooral deze  processie werd met de nodige 
sier gevierd. De vlag werd op de toren uitgestoken en de grote klok werd 
geluid. Een kerkrekening uit 1548 maakt melding van het uitbeelden van 
taferelen uit het Oude en het Nieuwe Testament14. Tijdens de godsdienst-
troebelen in de 16de eeuw (Reformatie, beeldenstorm, de bezetting door 
de geuzen…) waren vele kerken onteerd. Onder de regering van de 
aartshertogen Albrecht en Isabella (1598-1621) werden in de Nederlanden 
vele kerken opnieuw gewijd. Voor de Sint-Pieterskerk gebeurde deze 
nieuwe kerkwijding op 11 augustus 1608. Op de zondag na het feest van 
Maria Tenhemelopneming (15 augustus), in de periode dat de Turnhoutse 
grote kermis plaatsgreep, ging de Kermisprocessie uit, de processie die 
verband houdt met het kerkwijdingsfeest. Door het concordaat met Napo-
leon in 1801 ontstond de gelegenheid om de oude tradities weer op te 
nemen15 en de processies te laten uitgaan. Het aantal processies nam 
zodanig toe dat in 1820 bisschop de Méan besloot om de processies in de 
parochies te beperken. Naast een sacramentsprocessie en de processies 
op de kruisdagen (maandag, dinsdag en donderdag vóór Hemelvaarts-
dag) mocht nog één “grote” processie gehouden worden, allicht om het 
kerkwijdingsfeest een plaats te geven. Andere processies moesten binnen 
de kerk of op het kerkhof rond de kerk gehouden worden16. In de 20ste 
eeuw ontstond ook de gewoonte om optochten te houden (soms ook pro-
cessies genoemd) voor allerlei gelegenheden zoals bij een eremis waarbij 
elementen uit de processie werden opgenomen17. 

                                                 
13

 E. PERSOONS, Het kerkelijk leven, in O.c., p. 174-175. 
14

 J.E. Jansen, Turnhout en de Kempen, Turnhout, 1946, p. 114. 
15

 M. GIELIS e.a. ed., In de stroom van de tijd {(4)50 jaar bisdom Antwerpen}, p. 172-176, 
188. 
16

 A.P. STAPPAERTS en P.A. STAPPAERTS, Kerken is werken, Retie, 2012, p. 178. 
17

 Bv. in Oud-Turnhout in 1945 ter gelegenheid  van de eremis van pater Basilius Water-
schoot O.Praem. in Oud-Turnhout. Zo was Oud-Turnhout, in Heemkundekring Corsendon-
ca, [Oud-Turnhout], 1981, p. 62. I. MERTENS, Oud-Turnhout, de tijd van toen, in Heemkun-
dekring Corsendonca, Oud-Turnhout, 1998, p. 20. 
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Voor de processie uitging werden wit zand en bloemblaadjes in de stra-
ten gestrooid.  Voor de ramen werd een kruis geplaatst tussen twee kaar-
sen. Sommige straten (zoals de Deken Adamsstraat) waren speciaal uit-
gerust voor de processie met houders waarin men flambouwtjes kon 
plaatsen. Wie langs de omgang woonde, nodigde familie uit en plaatste 
stoelen op de stoep voor de gasten. Met de ontkerkelijking verminderde 
ook de belangstelling voor processies die niet onmiddellijk het uitzicht 
hadden van een heemkundige stoet. De processie werd geopend met een 
kruisdrager, vervolgens werden in processie heiligenbeelden en hun reli-
kwieën gedragen, afgewisseld met de verenigingen van de parochie18. 
Een toenemend gebruik van de zondagvoormiddag om uit te slapen of 
voor vrijetijdsbesteding deed het aantal deelnemers, zeker bij de jongeren 
sterk afnemen. De Kermisprocessie van de Sint-Pietersparochie bleef 
uitgaan tot 1963 en de Sacramentsprocessie tot 1970. 

Wanneer het aantal parochies omwille van de snel stijgende stadsbe-
volking op het einde van de 19de eeuw vermeerderd wordt, krijgen ook 
deze een processie. In Zevendonk streefde men allang om verheven te 
worden tot een zelfstandige parochie.  Voordien mocht reeds in de be-
staande Mariakapel mis gelezen worden voor zieken en ouderlingen. In 
1855 ging die wens in vervulling. Aanvankelijk werden de vieringen nog in 
de oude kapel gehouden maar in 1874 werd een nieuwe kerk, toegewijd 
aan Onze Lieve Vrouw van de Schapulier, ingezegend. De nieuwe paro-
chie kende weldra een eigen bescheiden processie waarbij het sacrament 
langs de hoeven en door de velden werd gedragen. Daarvan getuigen nog 
de processievlaggen in de huidige parochiekerk. Deze processie is allicht 
verwant met de processies gehouden voor de Kruisdagen. Tijdens deze 
processie trok de processie, voorafgegaan door het kruis, door de velden 
om de gewassen te zegenen en een goede oogst af te smeken. In Sint-
Bavo werd dergelijke processie gehouden in september19. Wanneer de 
processie een laatste keer uitging is ons niet bekend. 

In 1895 ontstond de parochie van het H. Hart. In 1907 werd de huidige 
parochiekerk ingewijd, doch reeds daarvoor trok de eerste processie uit 
op zondag 24 juni 1900 (het feest van het Heilig Hart van Jezus wordt 
gevierd op de 69ste dag na Pasen of de vrijdag na de 2de zondag na Pink-
steren). Het aantal groepen dat voor het Sacrament opstapte, groeide van 
een tiental (17 in 1901) uit tot 36 in 1934. Naast de verenigingen en vaan-

                                                 
18

 MERTENS, O.c., p. 25 geeft een beschrijving van de processie in Oud-Turnhout. De au-

teur vermeld dat alle heiligenbeelden worden meegedragen. Allicht een overdrijving. In de 
Sint-Pietersprocessie werden kandidaten gezocht (in het college) om de beelden  te dra-
gen, mondelinge getuigenis. 
19

 MERTENS, O.c., p. 25. Allicht houdt deze processie verband met het feest van het H. 

Kruis en niet met de kruisdagen zoals in de bijdrage wordt gemeld. 
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dels verschenen ook zinnebeeldige groepen zoals Groep van de Heilige 
kindsheid: groep jongens gekleed in rode paterkens of groep maagde-
kens: groep van het H. Hart die geloof, hoop en liefde uitbeelden of groep 
van de H. Theresa van ’t Kindje Jezus: groep van het H. Hart voorstellen-
de de H. Theresa omringd door kinderen van de parochiale school, die 
een krans van roze roosjes [dragen]20. Het is duidelijk dat in de processies 
een belangrijk beroep werd gedaan op jeugdbewegingen en schoolkin-
deren. Ook hier werden de straten met wit zand en bloemen bestrooid. In 
sommige straten werden heuse bloementapijten aangelegd (Mermans-
straat?) In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd het steeds moeilijker 
om groepen te mobiliseren om in de processie te stappen. Op het einde 
van de zestiger jaren ging de processie een laatste keer uit21.  

De uitbreiding van de stad in het westen deed daar een nieuwe paro-
chie ontstaan in 1928: Onze Lieve Vrouw Middelares. Ook hier werd een 
processie gecreëerd maar totaal anders . Het werd een bijbelse stoet die 
het Heilig Sacrament voorafging. De hele scenografie werd gemaakt door 
pastoor ZEH H. Misonne. Groepen stelden de bijbel voor vanaf de schep-
ping en zondeval tot de kruisdood van Jezus. Bijzondere aandacht werd 
gegeven aan die passages uit de bijbel die verband hielden met bevrijding 
van de zonden en met de eucharistie. Volgens de overlevering trok de 
pastoor zelf naar Palestina (toen Brits protectoraatgebied) om er stoffen te 
kiezen om zeker te zijn van de authenticiteit van zijn processie. De eerste 
omgangen vond plaats  op 21 april 193522 en op 7 juli 193523. Hierna werd 
beslist dat de processie voortaan  zou uitgaan de eerste zondag van juli. 
In 1935 was een jubeljaar waarin de 1900ste verjaardag van Christus’ 
kruisdood werd herdacht.  De processie kreeg de naam Kruisoffer – Misof-
fer en werd georganiseerd door de Broederschap der Vrijdagmis24 De 
processie werd geopend door bazuinblazers. Voor elk tafereel liep een 
“profeet” die geregeld voor de toeschouwers voorlas wat de betekenis van 
het tafereel was. Vele parochianen beleefden gedurende jaren dezelfde 
rol in de processie. Bekend was dat gedurende de omgang Christus drie-
maal viel onder het kruis. Toeschouwers trachten daar aanwezig te zijn 

                                                 
20

 J. ROYMANS, Kerkelijk en godsdienstig leven in de Heilig-Hartparochie te Turnhout, Turn-

hout, 1985, p. 22-27. 
21

 ROYMANS, O.c., p. 28. 
22

 J. NUYTS, De eerste tien jaren van ons bestaan, 1928-1938, [Turnhout, 1939], p. 30. Het 
boekje is een bundeling van de artikels verschenen in Ons Parochieklokje, januari en fe-

bruari 1939. De processie was gepland op Palmzondag maar kon omwille van het regen-
weer niet uitgaan. 
23

 H. DE KOK, Flitsen uit vijftig jaar Parochie Onze Lieve Vrouw Middelares te Turnhout 
(1928-1978), Turnhout, 1978, p. 46., J. NUYTS, O.c., p. 30. 
24

 J. NUYTS, O.c., p. 29-30. 
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om dit te zien. Bekendste Christus was allicht de acteur Roeck die ook de 
rol van Tijl vervulde in de eerste Tijlstoet. 

Ook hier stelden zich problemen met de rekrutering. Een overschake-
ling op een vijfjarig evenement, met succes elders gebruikt, lukte niet. De 
processie ging een laatste keer uit in 1980. 

De parochie kende nog een tweede kleine processie binnen de kerk 
naar het altaar in de Theresiakapel. Zowel van deze kinderprocessie als 
van de grote processie zijn de klederen bewaard25. De Heilige Theresia 
was de tweede patrones van de parochie26 

In 1875 werd een buitenverblijf voor de leerlingen van de Apostolische 
school ingewijd langs de Merksplasse steenweg. De daarbij horende  Na-
zarethkapel was ook publiek toegankelijk en groeide uit tot een soort pa-
rochiekerk voor de Heizijde zelfs wanneer de andere gebouwen in onbruik 
raakten. Vanaf de tweede wereldoorlog tot de zestiger jaren stapte hier 
een ommegang die langs de baan vertrok maar dan door de velden liep. 
Ook deze processie is allicht verwant aan de kruisdagprocessie om de 
veldvruchten te beschermen. Het is mogelijk dat ook het Mariabeeld mee-
gedragen werd in de processie van het Sint-Pieter. 

In de parochies ontstaan vanaf 1940  (Oosthoven Goddelijk Kind Jezus 
in 1940 (voordien kapelanie vanaf 1933), Pinksterparochie en Sint-
Franciscusparochie in 1969 en parochie van de Blijde boodschap in 1973) 
vonden we geen sporen van grote processies die door de straten van de 
parochie trokken..  

 

De enig overgebleven processie is deze op het begijnhof. Het is een 
processie voor het Kerkwijdingsfeest van het Heilig Kruis. De feestdag van 
de Kruisverheffing wordt gevierd op 14 september. Op die dag in het jaar 
320 zou de Byzantijnse keizerin Helena het Kruis waaraan Jezus Christus 
gestorven was, hebben teruggevonden tijdens haar  bedevaart naar Pa-
lestina. In Turnhout bestond reeds in 1450 een broederschap voor het H. 
Kruis maar deze verdween in de godsdiensttroebelen van de 16de eeuw. 
De verheerlijking van het Kruis wordt door de Kerk gezien als een teken 
van verlossing. De processie vertrekt en eindigt na een ommegang door 
het Begijnhof aan de kerk. Aan de Calvarie in de buurt van de hoofdin-
gang en aan de kapel van het H. Aanschijn wordt halt gehouden (wat een 
statie heet) en heeft de zegening plaats. In 2012 werd de processie bijge-
woond door Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen. De processie 
werd uitgebreid met herinneringen aan de andere Turnhoutse processies. 
In het Heilig Hart stapte een groep ‘maagdekens’ op die de symbolen van 

                                                 
25

 Meegedeeld door de koster van de parochie. 
26

 H. DE KOK, O.c., p. 55. 
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geloof, hoop en liefde meedroegen. Deze symbolen werden opnieuw 
meegedragen in de Begijnhofprocessie van 2012. Daarnaast werd van de 
Onze-Lieve-Vrouw-Middelaresprocessie de groep die het Paasmaal in 
Egypte voorstelde opgenomen en in 2013 het offer van Isaac. 

 

Guido Landuyt en Marcel Gielis 
 

 
 
 

Heilig Kruisprocessie in Turnhoutse Begijnhof op zon-
dag 20 september 2015 
 

Op het begijnhof van Turnhout wordt jaarlijks een processie georgani-
seerd. Deze ommegang vertrekt na de eucharistieviering van 9.30 uur. 
De processie opent na het kruis met enkele groepen die de geschiedenis 
van het begijnhof in Turnhout evoceren en enkele heiligen tonen. Het 
tweede deel van de processie is gewijd aan de voorafbeelding van het 
Heilig Sacrament, een derde aan Onze Lieve Vrouw. De processie wordt 
afgesloten met de relikwie van Heilig Kruis en het Heilig Sacrament.  
Wie meer informatie wil of (klein)kinderen heeft die graag willen deelne-
men aan deze processie, kan contact opnemen met één van organisato-
ren, bestuurslid Marcel Gielis: marcel.gielis@telenet.be 

mailto:marcel.gielis@telenet.be
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Transcriptie Schepenakte Turnhout – Ghysbrechte 
Goyvaerts sone den laseren 
 

Stadsarchief Turnhout 
Oorspronkelijk op perkament. 28,5 x 6,5; Middelnederlands, 29 mei 1455 
Staarten en  zegels ontbreken. 
 

Wij Jan Coels ende Jan Hoefkens, scepenen der poirt van Turnout, doen 
cond allen luden die   
dese litteren selen sien oft horen lesen dat voir ons comen is meester Pe-
ter Bone, diemen heit int ghemeyne meester Peter Symoens, heeft ghe-
kent ende ghelyt dat ghegeven heeft Ghysbrechte Goyvaerts sone den 
laseren ende Ermgaerden synen witteghe wive een huysinghe ende ho-
vinghe ghestaen ende gheleghen achter dat Perrinck Veken metter een-
dere syden aen erfve Peter Rutten ende metter ander siden aen die strate 
der huysinghen ende hovinghen te ghebruyke [doer] der beider lyflanck 
duerende ende die lanxte levende van hen beiden te besittene behou-
delyck dat sy die huysinghe houden selen van wande ende van dake  met 
condiciën ende voirwarden oft sake ware dat die voirs Ermgaert na die 
doot vander voirs Ghysbrechte alsoe onredelyck leefde dat den […. 
pleb]aen van Turnout den scepenen, den Heilighe Gheest meesteren en-
de den gasthuys meesteren aldaer dochte onredelyck wesen dat sy dan 
den voirs Ermgaerden daer uut selen moghen setten ende een ander ar-
me syeke daer inne. 
Behoudelyck dien dat die selve meester Peter van dier voirs huysinghen 
ende hovinghen oft sijn nacomelinghen altijt ghisters daer af bliven selen 
ende die selve huysinghe ende hovinghe altijt sal bliven staen totter armer 
syeken behoef  sonder arghelist.  
In kennisse der waerheit ende om beden wille der partiën voirs hebben wij 
scepenen voirs desen brief beseghelt met onsen seghelen int jaer ons 
Heren alsmen screef dusent vierhondert vijf ende vijftich, neghenentwyn-
tich daghe in Meye .. 
 
Woordenlijst 
Bron : Middelnederlands woordenboek   http:://gtb.inl.nl 
 
laseren  : melaatse ( cfr. Lazarus ) 
veken  : hek, barriere, sluitboom 

Jef Van den Bergh 
 
 
 



Nieuwsbrief Taxandria 3, 2015              41 
 

Herdenking van de 70ste verjaardag van de Tweede 
Wereldoorlog 
 

Op 2 mei vond in Turnhout de herdenking van de 70ste verjaardag van de 
Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van de kampen plaats. Na een 
bloemenhulde in het Stadspark en het Zegeplein en een eucharistieviering 
vond in de raadzaal van het stadhuis een ingetogen herdenkingsplechtig-
heid plaats. Hier sprak naast burgemeester Eric Vos ook een zoon van 
Turnhoutenaar August Wauters, die op 31 januari 1945 in kamp Sonnen-
berg werd terechtgesteld. Bovendien stonden een tiental oude legervoer-
tuigen opgesteld voor het Stadhuis. 
 

 
 

Op de volgende bladzijde kan u de integrale toespraak lezen die Jozef 
Wauters in de Raadzaal bracht.  
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Toespraak door Jozef Wauters: oorlogsverleden van 
Gustaaf Wauters en familie 
 

In de eerste plaats wil ik het stadsbestuur en 
de stadsarchivaris bedanken. Jullie hebben, 
samen met uw voorgangers,  gedurende 70 
jaar de herinnering bewaard en geëerd, aan 
de talrijke verzetslieden uit de regio, allemaal 
moedige mensen, die vrijwillig hun leven heb-
ben ingezet tegen het fascisme in Europa. 
Mijn vader was een van hen. 
Hij was een echte Turnhoutenaar, geboren en 
opgegroeid in de Oude Vaartstraat, studeerde 
in Sint-Victor en huwde met een stadsgenote 
uit een groot gezin. Wij waren met 8 kinderen. 
Vader werkte enkele jaren als bediende bij de 
belastingen in Antwerpen maar nam ontslag, 
naar hij zegde, omdat hij de corruptie niet 
meer kon aanzien. Hij begon dan een han-
delszaak in inpakpapier. Hij bouwde een ma-
gazijn achter het huis op de Elisabethlei, waar 
we woonden, een stapelplaats voor de zaak 

en een grote speelruimte voor ons. Vader werkte dus thuis, wat de familia-
le sfeer versterkte, maar ook de controle op onze schoolresultaten. Die 
moesten niet goed zijn maar wel gewoon “heel goed”. 
Naast zijn handel en zijn groot gezin was hij ook bibliothecaris van de 
stad. De “boekerij” was toen naast de ingang van de Sint-Pieterskerk. Ik 
herinner mij nog het jaarlijks feestje bij ons thuis voor de medewerkers 
van de “boekerij”. 
In zijn functie was hij ook verantwoordelijk voor de aankoop van nieuwe 
boeken. Als daar kinderboeken waren, mochten wij die eerst lezen, voor 
ze in de bibliotheek geregistreerd werden. Ze hebben onze jeugd wat bij-
gekleurd. Maar er was ook “Mein Kampf”. Ik zie die twee volumes nog op 
zijn bureel staan. Vader sprak en las vloeiend Duits, hij kende dus de 
gruwel van het nazisme al enkele jaren voor de oorlog.  
Dit boek heeft hem getekend en naarmate de oorlogsdreiging toenam 
voelden we bij hem de spanning stijgen. 
 
Vader kende C. Joset in Brussel, die één van de oprichters was van de 
BNB. Vader volgde hem en zou als provinciaal verantwoordelijke funge-
ren. De verzetsactiviteiten die wij kenden waren vooral: 
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- De sluikpers 
- De inlichtingdienst, in verbinding met Londen. 
- “Comète”: Dit was een geschakelde keten van begeleiders van hier tot 
aan de Pyreneeën, een ontsnappingsroute, langs waar ontsnapte krijgs-
gevangen en neergehaalde piloten konden gerepatrieerd worden. Wij za-
gen in die jaren af en toe vreemde mannen bij ons komen logeren, man-
nen die onze taal niet verstonden en die dan na enkele dagen weer plots 
vertrokken. 
Begin ’44 liep het fout. Er was verraad gepleegd. Toen mijn ouders, sa-
men, twee Servische piloten, die al meerdere dagen bij ons onder-
gedoken zaten, naar Brussel wilden overbrengen, stond er een Duits 
commando klaar om hen van de tram op te pakken. Vader dook onder en 
moeder kwam ons vertellen ”dat er iets heel erg was gebeurd”. 
Na enkele dagen kwam vader nog even thuis langs, om afscheid van ons 
te nemen. “Ik zal jullie misschien niet meer terugzien, maar je moet moe-
dig zijn, en moeder helpen” waren zijn laatste woorden. Hij verdween naar 
een schuilplaats in Brussel, in afwachting dat zijn ontsnapping georgani-
seerd zou zijn. Maar op 2/2/44 vielen de Duitsers  bij ons binnen voor een 
huiszoeking. Moeder werd meegenomen en zou twee maanden in de Be-
gijnenstraat verblijven. Voor vader was er dan geen ontkomen meer aan. 
Hij verliet zijn schuilplaats, werd in Brussel aangehouden en ook naar de 
Begijnenstraat gebracht. Daar werd hij ondervraagd, gefolterd en ter dood 
veroordeeld. Voor ons verdween hij voor altijd. 
Moeder kwam na twee maanden vrij, maar kwam terecht in een bijna uit-
zichtloze situatie. De zaak van vader was twee jaar eerder stil gelegd, 
omdat hij geen betalende importlicentie van de Duitsers wilde aanvaar-
den, de financiële reserves waren opgebruikt, acht kinderen te voeden, 
kleden en onderwijs te geven. Toen heeft moeder blijk gegeven van een 
uitzonderlijke fysieke en morele sterkte: Zij startte de zaak van vader terug 
op, en werkte voor het huishouden bijna dag en nacht. 
Het lot van vader bleef lange tijd onduidelijk. Niemand kon ons enige in-
formatie geven. Meer dan één jaar na de oorlog, kregen we van het minis-
terie bericht over zijn vermoedelijk traject in Nacht und Nebel gevangen-
schap.  
Het  einde van zijn traject in Sonnenburg is ons pas recent bekend door 
de opzoekingen van Jan Hertogen, socioloog en historicus. Vader werd 
daar, in de nacht van 30-31/1/45 in een massale executie omgebracht met 
meer dan 800 anderen, waaronder meerdere Belgen. Zij werden in een 
massagraf begraven. 
In de jaren na de oorlog hadden we het moeilijk door de totale onzeker-
heid over het lot van vader, en ook door de twijfel, of iemand met een der-
gelijk grote familiale verantwoordelijkheid, zo’n vitale risico’s kon nemen. 
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Vader was toch een familieman, hij 
was streng voor ons maar meer nog 
voor zichzelf, genereus, zorgzaam,  
princiepsvast, en erg bezorgd voor 
onze toekomst. Kortom hij was een 
goede vader. 
Wij hebben pas op latere leeftijd be-
grepen, hoe sterk hij getekend was 
door wat hij las in Mein Kampf, en dat 
hij overtuigd was te handelen in een 
zaak van hoger belang, namelijk  vrij te 
kunnen leven in een democratisch 
regime met respect voor de elementai-
re humanitaire waarden. 
Dit is ons verhaal, een verhaal van jonge tieners in de oorlog, een verhaal 
ook van onverwerkte rouw, en een verhaal dat toepasbaar is op elke fami-
lie van achtergebleven verzetslieden. De herinnering aan hen bewaren is 
een troost en een daad van historische betekenis. 
 

 2 mei 2015 
Jozef Wauters  

(zie foto hierboven) 
 

De toespraak is te beluisteren via Youtube, met als link MVI 1539.  De 
inleiding door burgemeester Eric Vos kan u zien via de link MVI 1538. 
 
Enkele artikels en/of boeken met vermelding Gustaaf Wauters en BNB-
activiteit: 
- Gustaaf Wauters wordt vernoemd in Oorlogsperikelen in Turnhout. Het 
verhaal van een Kempische stad tijdens de Tweede Wereldoorlog, Chris-
tophe Stessens, 1999-2000. 
- "De Stem der Belgen" in België in de Tweede Wereldoorlog. Verzet. 
Deel 6, Herman van de Vijver, Rudi van Doorslaer en Etienne Verhoeyen, 
1988. 
- Vermelding Gust Wauters op de Herdenking 5 mei 2002 in Turnhout en 
de Herdenking 1 november 2011 Turnhout, Sam van Clemen. 
- Artikel Mnichowski-Hohengarten 1978: Belgier im Zuchthaus von Son-
nenburg met vermelding Gust Wauters als een van de 819 geëxecuteer-
den in Sonnenburg op 30-31/01/1944. 
- Boek André Hohengarten: Das Massaker in Zuchthaus Sonnenburg, von 
30/31 januar 1945. 
- http://www.getuigen.be/Getuigenis/3den/Wauters-Jozef/link/index.htm 
 

http://www.getuigen.be/Getuigenis/3den/Wauters-Jozef/link/index.htm
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Uitnodiging herdenking 71 jaar bevrijding van de 
Kempen op zaterdag 26 september 2015 
 

Na de historische rondrit van vorig jaar, met de succesvolle static shows 
van militaire voertuigen en plechtig-
heden te Geel-ten-Aard, Kasterlee 
en Turnhout, wordt dit jaar deze ac-
tiviteit opnieuw georganiseerd en dit 
op zaterdag 26 september. 
De rondrit werd aangepast en men 
heeft een eerste static show op een 
nieuwe locatie in de gemeente Tie-
len, met een plechtigheid aan het 
oud-gemeentehuis.  De plechtigheid 
staat o.a. in het teken van de op-
vang van de Nederlandse vluchte-
lingen in Tielen en Turnhout vanaf 
eind september 1944 tot begin 1945. 
Zeker de static show en de plechtig-
heid te Tielen, de plechtigheid op het 
kerkhof Kwakkelstraat en de static 
show op de Grote Markt van Turn-
hout zijn de moeite waard.  Vorig 
jaar namen 45 historische voertui-
gen WO II deel.  Dit jaar worden er nog meer verwacht. 
 

Een historische rondrit met militaire oldtimers van WOII door volgende 
gemeenten:  
Gierle (rond 10.20 uur), Tielen (rond 10.45 uur), Lichtaart (rond 12.10 uur), 
Geel-ten-Aard (rond 12.45 uur), Kasterlee (rond 14.00 uur), Corsendonk 
(rond 14.20 uur), Oud-Turnhout (rond 14.35 uur) en Turnhout Grote Markt 
(rond 14.45 uur) 
 
In Tielen: static show op de Belgacomparking (10.45 uur tot 11.45 uur) en 
een plechtigheid aan het oud-gemeentehuis (11.00 uur) 
In Geel-ten-Aard: static show achter de kerk (12.45 uur tot 13.30 uur), 
plechtigheid aan het monument om 13.00 uur) 
In Turnhout: static show op de Grote Markt vanaf 14.45 uur. Bink Band 
speelt muziek uit de oorlogsjaren.  Een plechtigheid op de begraaf-
plaats van de Kwakkelstraat om 15.00 uur. 
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Tentoonstelling: '50 jaar Toerisme Turnhout vzw' 
 
Van zaterdag 19 tot en met zondag 27 sep-
tember a.s. vindt in de Patersstraat 24 
(voormalig gerechtsgebouw) de tentoonstel-
ling plaats over ’50 jaar Toerisme Turnhout 
vzw’.  In woord en beeld krijgen de bezoe-
kers een overzicht van 50 jaar toerisme in 
Turnhout en alle activiteiten van de vrijwil-
ligersvereniging.  De tentoonstelling is gratis 
toegankelijk en is tijdens de weekends door-
lopend geopend van 10 tot 17 u. en tijdens 
de weekdagen van 14 tot 16 u.  Van harte 
welkom ! 
 

Zoektocht ‘Ieder zijn stoel’ 
 

Recent herlas ik delen uit het boek ‘De 
mannen van ’t stadhuis. Politiek in 
Turnhout tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog’ van ereburgemeester 
Marcel Hendrickx.  Vooral het item 
‘Ieder zijn stoel’  (p. 164) trok mijn 
aandacht: “Toen in 1961 de Gemeen-
teraad verhuisde van het oud naar het 
nieuw stadhuis, besliste de Raad dat 
ieder raadslid zijn stoel cadeau kreeg 
en mee naar huis mocht nemen.  Het 
waren geen alledaagse stoelen, in 
tegendeel, in iedere stoel was het wa-
penschild van de stad ingewerkt.”  
Marcel Hendrickx eindigt zijn stukje met: “Eén van de toenmalige schepe-
nen had er maar liefst drie meegenomen, terwijl een ander raadslid er 
twee had en sommigen uiteraard geen.  Ook het museum Taxandria heeft 
er niet één!” 
Na wat zoekwerk vond ik een foto van zo’n stoel tijdens de eedaflegging 
van burgemeester Bauweraerts in het vroegere stadhuis (26 januari 
1947).  
Wie weet waar zich nu zo’n stoel bevindt?  Het zou inderdaad een ware 
aanwinst zijn voor de Taxandriacollectie .   Alvast bedankt voor jullie 
reacties. 
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Erfgoednieuws 
 

Van Rozeke van De Breem tot Roosekes Breem. 
Van aloude hoeve, afspanning en café tot hedendaags restaurant 
“Rozeke van De Breem”. Het is een naam die een vaste plaats heeft ver-
overd in het collectief geheugen van de ondertussen misschien al wat 
oudere inwoners van Gierle, Turnhout en Vosselaar. Bij velen roept de 
naam beslist herinneringen op en talloze verhalen over café en uitbaatster 
gingen ondertussen een eigen leven leiden. 
Café “De Breem”, opgetrokken in het gelijknamige Vosselaars gehucht, 
was dan ook in meerdere opzichten een bijzondere herberg. Ze was apart 
door de afgelegen ligging aan de rand van het Grotenhoutbos en ver van 
elk dorpscentrum. Ze was opmerkelijk door haar ouderdom. We vinden de 
gebouwen al terug op de Ferrariskaart van 1777 maar waarschijnlijk is de 
oorsprong nog veel vroeger te situeren. Ze was ook onalledaags door het 
bonte gezelschap dat er over de vloer kwam, meestal kloeke en potige 
manskerels met soms erg tegenstrijdige belangen: boswachters en stro-
pers, douaniers en smokkelaars, maar ook veehandelaars en houtopko-
pers, rijkswachters en soldaten, wandelaars en toevallige passanten. 
Maar wat het café zo speciaal en specifiek maakte was ongetwijfeld de 
persoon van de laatste uitbaatster: Rosalia Lauwers alias Rozeke van de 
Breem. Met haar vrouwelijke charmes en intuïtie wist zij al dat stoer 
mansvolk voor zich te winnen en kon zij orde en rust handhaven. Ze zorg-
de goed voor haar klanten en allen werden op gelijke voet behandeld. 
Ondertussen is het café al lang geleden, bij de aanleg van het afritten-
complex voor de E34, afgebroken. En de laatste bewoner van de boerderij 
die aan de herberg paalde, overleed voor enkele jaren. De gebouwen ver-
krotten zienderogen en dreigden helemaal verloren te gaan. Maar dan 
namen Herman en Karine Vanhout-Smolders het gedurfde initiatief om het 
goed op te kopen en te restaureren.  
 

Heemkundige Kring Adriaen Ghys vzw nodigt iedereen uit op Open Monumentendag, op 
13 september 2015, vrij toegankelijk van 11.00 uur tot 18.00 uur, De Breem 9, 2350 Vos-
selaar. 
 

1. Tentoonstelling: oorsprong en geschiedenis van de gebouwen, het rijkgevulde en turbu-
lente leven van Rosalia Lauwers, restauratie van de eeuwenoude hoeve tot hedendaags 
restaurant, vraaggesprek met Herman Vanhout en met Willy Beyens 
2. Rondleidingen om 11.15, 14.15, 15.15, 16.15 uur 
 
 

Meer dan 300 reuzen erkend als immaterieel erfgoed 
Minister Sven Gatz voegde op 10 juli de reuzencultuur toe aan de Inventa-
ris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Meer dan 70 reuzen-
verenigingen, waaronder de Turnhoutse Reuzenclub, zien daarmee hun 
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inspanningen beloond. Voortaan is de reuzencultuur – in al haar diversiteit 
– erkend als immaterieel erfgoed. ‘Daar zijn we heel blij mee’, zegt Johan 
Vencken, de voorzitter van Reuzen in Vlaanderen vzw. ‘Onze vzw mag 
dan al het dossier ingediend hebben, het zijn toch vooral de vele reuzen-
vrijwilligers die deze erkenning mogelijk hebben gemaakt.’  
 

Project Kempense Klaprozen wint cultuurprijs 
De provincie Antwerpen kent de jaarlijkse prijs geschiedenis & volkskunde 
in 2015 toe aan Herman Sterckx, coördinator van het project Kempense 
Klaprozen. Met het initiatief geven jongeren en deskundigen samen een 
verhaal en gezicht aan de WOI-soldaten uit de Kempen. Het provinciebe-
stuur wil met deze prijs van 2.500 € graag bijdragen tot een succesvolle 
verderzetting en uitbreiding van het project.  
 

Provinciale Landschapsdag - De Liereman op 22 september 2015 
Elk jaar zet de provinciale landschapsdag een karakteristiek landschap uit 
de provincie in de kijker. Via lezingen en excursies leer je het landschap 
van dichterbij kennen en kijk je er misschien met andere ogen naar. Hoe 
ontstond het landschap? Wat was de invloed van de mens? Tot welke 
historische, ecologische of andere waarden heeft dit geleid? Voor de zes-
de provinciale Landschapsdag werd gekozen voor De Liereman. De 
Liereman is een prachtig gebied van 500 hectare in Oud-Turnhout en 
Arendonk, met een rijk geschakeerde, wisselende geschiedenis. Dat kan 
je nog lezen in het landschap. Beheerders gingen aan de slag met deze 
geschiedenis in hun hoofd. Ook de omgeving werd betrokken in dit ver-
haal.  
 

Stad van vrouwen. Over begijnen en begijnhoven 
Je vindt ze in heel wat Vlaamse steden: de pittoreske ommuurde begijn-
hoven met de typische rijhuisjes rond een centrale kerk. Die begijnhoven 
ontstonden in de middeleeuwen, toen het nog ondenkbaar was dat vrou-
wen alleenstaand waren, laat staan carrière maakten. Daarom beslisten 
groepen vrouwen om samen te wonen. Ze gingen daarbij ook op zoek 
naar een persoonlijke vorm van spiritualiteit, al dan niet gesteund door de 
Kerk. 
Mieke Felix legt uit hoe de begijnen in de Nederlanden erin slaagden om 
hun unieke samenlevingsvorm aanvaardbaar en respectabel te maken en 
hoe ze hun stadjes-in-de-stad uitbouwden. Elders in Europa werd de be-
weging verdacht gemaakt en uitgeroeid. Een boeiende cursusreeks over 
vrouwen die koppig hun eigen weg gingen. 
Extra: Het Turnhouts begijnhof behoort sinds 1998 tot het UNESCO Werelderfgoed. Mieke 

Felix leidt u rond in het begijnhof en u bezoekt ook het begijnhofmuseum. (Woe. 28 okt., 14 
u., facultatief) 
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Extra: Festival van Vlaanderen-Mechelen brengt u met Musica Divina al helemaal in de 

sfeer van het cursusonderwerp. Op do. 24 sept. brengt Psallentes muziek uit de Vlaamse 
begijnhoven. (facultatief, ticket t.w.v. € 18, concert om 20.15 uur in kerk begijnhof) 
Praktisch 

Data: woe. 30 sept. en 7, 14 en 21 okt. van 14 tot 16 uur / Plaats: Sint-Victorinstituut, in-
gang A (Kasteelplein 20) / Org.: i.s.m. Davidsfonds Reg. Turnhout / Prijs zonder rondlei-
ding: € 58 - € 52 (met Davidsfonds Cultuurkaart) / Inbegrepen: koffie en syllabus 
Info: 014/613.095 (Frans Van Gerven) en op 016/310.670 (Davidsfonds Academie) Info en 
inschrijvingen op www.davidsfonds.be/academie 
 
 

Een voorwerp uit de Taxandriacollectie 
 

Op 18 juni 2015 herdacht men uitgebreid de 200ste verjaardag van de Slag 
van Waterloo. Het was een ideale dag om het zgn. Napoleonbord uit de 
Taxandriacollectie te tonen. 
Dit faience bord draagt de toepasselijke tekst “Bataille de Waterloo”. De 
boord is versierd met Napoleontische motieven: het monogram van Napo-
leon, de wiekende, gekroonde adelaar en de Code Civil des Français om-
geven door wapentrofeeën. De achterzijde vermeldt een blauwe stempel 
met een klauwende leeuw naar links waarrond op een lint in drukletters 
‘SOCIETE CERAMIQUE MAESTRICHT’. Dit merkteken werd gebruikt van 
1863 tot 1921. 
 

 
                                                     Info: Marie-Paule Peeters 
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Een vondst  i.v.m. de Eerste Wereldoorlog in Turnhout  
(vervolg) 

 

Misschien is het woord 
‘vondst’ voor dit oorlogs-
monument wat overdre-
ven. 
Parochianen van Zeven-
donk komen immers dit 
monument in de plaatselij-
ke kerk tegen.  
 

Dank aan Gregory Wevers 
en Mira Netten, leerlingen 
van het 5de jaar van Sint-
Victor die dankzij Mevrouw 
de l’Escaille -  Van Door-
slaer de ten Reyen deze 
foto in de kerk van Zeven-
donk konden maken.  
 
Voor het project ‘Kempen-
se Klaprozen’ gingen deze 
twee leerlingen op zoek 
naar alle mogelijke info 
over de gesneuvelde Jan 
Aloïs Karel Antoon baron 
de Fierlant.  De resultaten 
van hun zoektocht kan u 
binnenkort op het internet 
terugvinden.  
 

Wij herhalen graag ook 
deze keer de vraag of er in 
Turnhout nog soortgelijke 
gedenkstenen staan, bijv. 
in officiële gebouwen, de 
rechtbank, tegen de gevel 
van een woning, …    Alle 
info is welkom. 
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Aanwinsten nieuwe boeken Wetenschappelijke 
Stadsbibliotheek Taxandria   
        

Het stadsarchief van Turnhout bevat een zeer rijke wetenschappelijke 
bibliotheek die haar oorsprong vindt bij de Taxandriakring en de privébi-
bliotheek van kanunnik J.E. Jansen. Volgende aanwinsten werden de 
voorbije weken toegevoegd.  
        

 Grensgebied tussen zand en veen. Een archeologisch perspectief op 
de middeleeuwse ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van de 
Langstraat en het aangrenzende zandlandschap van Noord-Brabant, 
Koopmanschap, Hans, Hilversum, 2015 MB 4529 

 Nationaal Biografisch Woordenboek, K.A.B., Brussel, Paleis der Aca-
demiën, 2007, 2009, 2011 en 2014, MB 4086 

 Het (on)verenigd koninkrijk 1815-1830 > 2015 een politiek experiment 
in de Lage Landen, Aerts, Remieg, Rekkem, Ons Erfdeel, 2015, MB 
4563 B441 

 Sus de grafdelver, Van Hout, Marc, Turnhout,  2015 MA 6754 A611 

 Bouwen op zand, geschiedenis van Sibelco en haar mineralen, [s.n.], 
Antwerpen, SCR-Sibelco NV., 2014, MC 2518 

 Lokaal en internationaal: de archivaris tussen geschiedenis en maat-
schappij Liber Amicorum Michel van der Eycken, Deceulaer, Harald 
[e.a.], Brussel, Alg. Rijksarchief, 2015, MB 4641 

 Vorsten en vorstinnen in het hertogdom Brabant, 1106-1248 : naar 
een consolidatie van macht?, Demets, Lisa, Brussel, 2014 MA 6910  

 Schadeatlas archeologische materialen, Lombaert, L., [s.l.], 2014 MA 
6911 

 Tijl en de beestenboel, Josten, Liese, Turnhout, 2015 MC 2528 

 Tijl en de ambachten, Pleysier, Nathan, Turnhout, 2015 MC 2529 

 De tele Tijl machine, Snoeys, Axelle, Turnhout, 2015 MC 2530 
 

Van volgende tijdschriften kwamen de voorbije weken nieuwe edities uit: 
Adriaen Ghys, nieuwsbrief heemkundige kring Vosselaar, Als Ice Can, Arendonks Heem-
nieuws, Archievenblad, Arduin, Begijnhofkrant, Bezemklokje, Biekorf, Boosting, 
Calmpthoutania, Dietsche Warande en Belfort, Drie goddelijke deugden, de Drie Rozen, 
Erfgoed Balen, Faro, Filum - Kant in Vlaanderen, Groffen Borstel, Gulden Passer, Haakle-
wie, Heemkundige Kring Joris Matheussen, Heemkundige Kring Malle – Contactblad, In 
Brabant, Inkt, Kant, Laakdalse Heemtijdingen, Maasgouw, Meerhouts Patrimonium, Meta, 
MMNieuws, Molinodialoog, Monumenten, landschappen en archeologie, Museumpeil, 
Museumtijdschrift, Natuur.blad, Neerlandia / Nederlands van Nu, Neteland, Nieuwe Spet-
ser, Onderox, Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (OKV), Oude Land van Aarschot, Stads-
krant Turnhout, Suiker, Tinnewerck, Van Wirskaante, Vlaamse Stam, Vlierbes, 
Wiekevorst, ons dorp, Zeven Neten 
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 Reacties van leden 
 

In de vorige nieuwsbrief (Tax. Nieuws 2, 2015, p.51) werd vermeld dat er 
in het oude stadhuis een steen was met daarop ‘1840 Nivellement +27 m’ 
bevond. De Dépôt de la Guerre, voorloper van het Nationaal Geografisch 
Instituut kreeg de opdracht om de Nivellement Général of Algemene Wa-
terpassing uit te voeren. Deze steen zou nog steeds bewaard worden, 
ergens in het nieuwe stadhuis. 
Marie-Paule Peeters die de Taxandriacollectie zeer goed kent, meldde 
ons dat deze steen zich bevond in de oude opstelling van het Taxandria-
museum in het Straatje, in de benedenruimte naast balie.  De inventaris 
vermeldt wel: “T01244 / steen / 1840 / arduin / arduinen rechthoekige 
steen met opstaande boord en met inschrift centraal ’1840 / 
NIVELLEMENT  GENERAL / O+27.’ afkomstig uit het oude stadhuis. De 
boord aan de onderzijde is (samen met de wand waarin deze steen was 
ingewerkt) bruin geschilderd. Zie ook: H. De Kok, Gids voor het oude 
Turnhout..., dl. I, p. 158. 
 

De oproep naar meer 
info i.v.m. de inzege-
ning van de nieuwe 
beiaard in de Sint 
Pieterskerk (24 mei 
1980) lokte vele reac-
ties uit.  
 

Dhr. Ludo Cuynen gaf 
ons niet enkel een 
quasi volledige naam-
lijst, maar ook wat ach-
tergrondinformatie: “Nadat de klokken van de oude beiaard gereinigd en 
herstemd waren en de nieuwe klokken gestemd werden en vooraleer de 
klokken in de toren van de Sint-Pieterskerk zouden opgehangen worden, 
nam ik het initiatief om de klokken voor het publiek ten toon te stellen in 
het stadhuis.  Het College ging daarmee akkoord. Daarna kwam er een 
initiatief om bij de opening van de tentoonstelling de klokken in te zege-
nen. En alzo geschiedde.” 
Samen met de inzendingen van dhr. Willy Van Sprengel, dhr. Robert Vol-
ders, dhr. Paul Malfait, arch. Dirk Vandenberghe, mevr. Marie-Paule Pee-
ters en dhr. Jos Geenen kregen we een volledige lijst waarover grote con-
sensus bestond.  
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1. Pastoor-Deken Karel De vocht, Sint-Pieterskerk 
2. Marcel Fleerackers, stadsbeambte 
3. E.H. Louis Bogaerts  
4. Henri Versteylen? 
5. Willy Arts, stadsbeambte 
6. Armand Debondt, gemeenteraadslid 
7. François Boone, lid kerkfabriek St. Pieter 
8. Karel Verboven, stadsontvanger 
9. André Jonghbloet, gemeenteraadslid    
10. Jacques Sergeys, klokkengieter 
11. F. Ceulenaere, lid kerkfabriek St. Pieter  
12. Jozef Louis Stynen, architect restauratie toren en beiaard 
13. Johan Verheyen, lid kerkfabriek St. Pieter  
14. Gaston Van den Bergh, adjunct beiaardier Me-

chelen, adviseur restauratie beiaard St. Pieter 
 

Ook i.v.m. het onbekende voorwerp (nr. 7, zie vorige 
nieuwsbrief) kregen we een verhelderend antwoord.  
Dhr. Luc Andries, voorzitter van Heemkunde- en Erf-
goedvereniging Nicolaus Poppelius vzw (Ravels - Weel-
de - Poppel) verwees naar hun tijdschrift 66 van decem-
ber 2012 waar een identiek voorwerp werd afgebeeld 
(zie pdf: www.nicolaus-poppelius.be). Het voorwerp is 
een puntenslijper voor ganzenveren, die destijds ge-
bruikt werden om te schrijven. 
 

Hartelijke dank voor alle reacties! 
 

Schakelt u ook over naar de digitale nieuwsbrief? 
 

Meerdere leden gaven de voorbije maanden aan dat ze ons driemaande-
lijks tijdschrift Taxandria Nieuws voortaan liever in een digitale versie via 
e-mail willen ontvangen.  Het bestuur van Taxandria gaat maar al te graag 
in op dit milieuvriendelijk voorstel en biedt,  uitsluitend voor wie dit wenst,  
een digitale nieuwsbrief in pdf aan. 
Wil u graag overstappen naar deze  “e-Taxandria Nieuws”, gelieve dan 
een e-mail te sturen naar taxandriavzw@gmail.com . Al enkele tientallen 
leden gingen in op dit aanbod.  
Wil u graag de papieren versie blijven ontvangen, moet u niets onderne-
men.  U blijft de Taxandria Nieuws gewoon in de brievenbus ontvangen.  
Ook het Jaarboek blijft voor iedereen in papiervorm verschijnen.   
 

Alvast bedankt om dit kostenbesparend aanbod in overweging te nemen. 

http://www.nicolaus-poppelius.be/
mailto:taxandriavzw@gmail.com
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Diefstal houten beeld in kapel Herentalsstraat 
 

In de kapel van de Franse congregatie in de 
Herentalsstraat is een houten beeld van het 
preekgestoelte gestolen. 
Fanny Verbist, die zich al vele jaren inzet voor 
de kapel vermoedt dat de dief op zondag 16 
augustus, overdag, het houten beeld met een 
metalen voorwerp heeft losgebroken.  
 
Ontwerper van zowel de bidkapel (°1897) als 
de neogotische preekstoel met vijf beelden 
was de bekende Turnhoutse architect P.J. 
Taeymans. De uitvoering van het ontwerp 
gebeurde door de Turnhoutse beeldsnijder 
Moerman. 
 
Welke heilige het beeld voorstelt is nog onze-
ker.  Volgens Fanny Verbiest is het een kruis-

vaarder.  Mi-
chel De Bont 
ziet vele gelij-
kenissen met 
een beeld van 
de Lierse heili-
ge Gummarus, 

herkenbaar 
aan de typi-
sche kleding (o.a. de hoed) en aan de staf. 
 
De voorbije maanden werd nieuwe ledver-
lichting aangebracht in de kapel.  Zo komen 
de verschillende kunstvoorwerpen letterlijk 
opnieuw in de schijnwerpers te staan.  
 
Wie dit beeld recent heeft gezien of op 16 
augustus iets verdacht zag aan de kapel, 
mag met ons contact opnemen. 
 

Foto’s: Jef Sauvillers 
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Lidmaatschap 
 
Om toe te treden tot de Taxandriakring stort u het lidgeld op rekening-
nummer (iban) BE 71 2300 1972 5069 met het BIC-adres GEBABEBB 
van vzw Taxandria Turnhout met vermelding van uw naam en adres. 
 
Het jaarlijkse lidgeld bedraagt :   

 Studenten min 25 jaar  € 15           +  voor buitenlandse leden 

 Gewoon lid   €  20   € 10 supplement voor 
 Erelid    €  30   verzendingskosten 
 Beschermlid                 vanaf  € 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 histo-

rische plaats, onder leiding van bekwame gidsen. (betalend) 
 Boeiende voordrachten over uiteenlopende cultuurhistorische the-

ma’s (gratis). 
 Gratis (persoonlijke) toegang tot de musea van TRAM41: het 

Taxandriamuseum, het Begijnhofmuseum en het Nationaal Muse-
um voor de Speelkaart. 

 
Voor andere initiatieven of extra informatie verwijzen we graag naar de 
website www.taxandriavzw.be, 
http://www.gazetvanturnhout.be/geschiedenis/taxandria, 
http://www.facebook.com/  
of naar voorzitter Bert Hendrickx (014/44.04.85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.taxandriavzw.be/
http://www.gazetvanturnhout.be/geschiedenis/taxandria
http://www.facebook.com/taxandria.geschiedkundigekring
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V.U.: Bert Hendrickx - Hertenstraat 18 - 2300 Turnhout - taxandriavzw@gmail.com  

 
 


