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I.

SAMENVATTING

2018 stond vooral in het teken van de viering van 20 jaar Unesco Werelderfgoed-erkenning van Vlaamse
begijnhoven. Samen met Erfgoed Noorderkempen werkte Archief & Musea Turnhout een feestjaar uit met een
nationale promotiecampagne. Het feestjaar was een overdonderend succes.
Het startschot vormde de feestelijke inhuldiging van het door het OCMW opnieuw aangelegde Begijnhof. Het
Begijnhofmuseum ontwikkelde voor de gelegenheid de tentoonstelling ‘Ontmoeting en contrast’, waarbij de
vaste collectie in dialoog ging met werk van hedendaagse kunstenaars. Een tweede tentoonstelling,
‘Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds’ met tekeningen van Stefaan Kerkhof, werd aan maar liefst 14 steden
verkocht zodat de expo doorheen Vlaanderen en zelfs Breda kan rondreizen. In september organiseerden we
een heuse re-enactment en lieten we de begijnen voor één dag terug op het hof rondlopen. Voor die gelegenheid
maakte een clubje vrijwillige naaisters de originele kledij van de begijnen uit de collectie van het museum na.
Daarbij kwam heel wat empirisch onderzoek naar de juiste vouw- en stijfmethode van de kappen kijken. Niemand
bleek nog te weten hoe dit moest en dit voorbeeld van immaterieel cultureel erfgoed was nergens
gedocumenteerd. Na een lange zoektocht kon de juiste vouwmethode uitgebreid worden gedocumenteerd. Voor
het eerst in de geschiedenis werd de Heilig-Kruisprocessie gefilmd en zo voor komende generaties bewaard.
Alle 27 klassen van het tweede leerjaar in Turnhout (572 leerlingen) maakten dankzij de samenwerking met de
bibliotheek kennis met het Begijnhofmuseum. Twee verklede begijnen leidden de kinderen rond in het museum.
Deze activiteit werd zeer enthousiast onthaald door de leerkrachten.
Het sluitstuk van het feestjaar was een driedaags congres ‘Begijnhoven toen, nu en in de toekomst’ in de
Warande in Turnhout. Het Begijnhof en het Begijnhofmuseum kwamen uitgebreid aan bod. De deelnemers van
het congres konden ook een concert van Psallentes in de Begijnhofkerk bijwonen. En tot slot lokte de traditionele
Kaarsjes op het Hof op kerstavond een recordaantal belangstellenden.
In het Nationaal Museum van de Speelkaart werd hard gewerkt aan de voorbereiding van het 50-jarig bestaan
in 2019. Zo konden de onderhandelingen met de Nationale Loterij in december worden afgerond. De stad
Turnhout krijgt bijna 500 collectiestukken gelinkt aan het thema ‘speelkaart’ in langdurige bruikleen. Verder werd
een ruimte op het gelijkvloers gerenoveerd om het als permanent museumcafé in te richten. Het café kreeg de
naam Vijven en zessen mee. Een derde van de ruimte werd ingericht als FABLAB in het kader van het EFROproject Rock. Paper. Pencil. Vanaf 2019 zullen startende bordspel- en stripmakers zich hier uitleven op o.a. 3Dprinters. Het museumcafé bleef bij de buurt niet onopgemerkt, want de buurtvereniging Muylenberg maakte een
aantal keren gebruik van de ruimte.
De prachtige expo van hedendaags kunstenaar Koen Broucke in het Taxandriamuseum, een coproductie met
de Warande, kende een staartje met een congres en een mooie publicatie. Het museum leverde heel wat
inspanningen om de participatie van het publiek te verhogen. Zo stelden cursisten van de cursus fotografie bij
Horito hun foto’s van het nieuw aangelegde Begijnhof tentoon, meteen ook een mooie verwijzing naar het
feestjaar van het Begijnhofmuseum. Andere voorbeelden zijn het tweewekelijks kantatelier en de
kantklosdemonstraties. Maar ook binnen de expo Handwerk Bandwerk. Kempense kleding uit vervlogen tijden
werd hier expliciet aandacht aan besteed. Leerlingen van de mode-afdeling van het Heilig Graf presenteren
gedurende de looptijd van de tentoonstelling zelf ontworpen silhouetten geïnspireerd op de historische stukken.
De bezoekcijfers deden het goed in 2018 met een totale stijging van 18% en een stijging van 43% voor het
Begijnhofmuseum. De verhoogde aandacht in de pers is het grote publiek duidelijk niet ontgaan: alle drie de
deelwebsites van de musea kenden een stijging in het aantal weergaven en gebruikers en het aantal volgers op
Facebook nam toe met 20%, op Instagram met maar liefst 124%.
.
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II.

HERKENNNEN EN VERZAMELEN

Verwervingen
In 2018 zijn via schenking en aankoop verscheidene objecten en archieven verworven voor de collecties van de
musea en het Stadsarchief. Enkele belangrijke aanwinsten voor Archief & Musea Turnhout worden hier
opgesomd, u vindt het volledige overzicht in bijlage 1 p.56
Het Begijnhofmuseum kreeg naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Ontmoeting & Contrast’, een werk van Remi
Lens, ‘De Gekruisigde Christus’ aangeboden. Daarnaast werd de collectie aangevuld met een schenking van
huisvlijt van Turnhoutse begijnen.
Het Taxandriamuseum kreeg een uitzonderlijke schenking aangeboden door de erfgenaam van beeldhouwer
Floris de Cuyper, de ontwerper van het monument van de gesneuvelden op het Zegeplein in Turnhout. De
schenking omvat twee plaasteren haut-reliefs op ware grootte: ‘De treurende moeders, vrouwen en kinderen die
de gesneuvelden ten grave dragen’ en ‘De bevolking bezig met het vlechten van bloemenkransen voor de
terugkerende soldaten, drie voorstudies in plaaster van de haut-reliefs en vijf ingelijste foto’s van het monument.
Daarnaast schonk kunstenaar Koen Broucke een werk aan het Taxandriamuseum naar aanleiding van de
tentoonstelling ‘Manen en laarzen. Bijzondere verschijningen tijdens Turnhoutse veldslagen’. Het gaat om de ets
‘De Balderij’.
In 2017 kocht Musea Turnhout drie werken voor de collectie.
Het Nationaal Museum van de Speelkaart kon acht glas-in-lood ramen, verwerven uit het gebouw van de
voormalige Drukkerij Proost. Ze werden gemaakt door een regionale kunstenaar Frans van Vlodrop.
De glasramen beelden de geschiedenis van de boekdrukkunst uit. Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van
het museum schonk Turnhout wereldcentrum van de Speelkaart het tweeluik ‘Brepols’ van de kunstenares
Marianne van Ravestyn. Het gaat om schilderijen op doek.
Het Stadsarchief ontving 16 schenkingen van persoonlijke documenten en foto’s. In de meeste gevallen ging het
telkens om enkele stukken. Een iets grotere handgift gebeurde door de vzw Jef Buyckstraat, een Turnhoutse
buurtvereniging, die haar archief uit de periode 1981-2000 schonk. Een aantal van deze schenkingen kwam tot
stand via de bemiddeling van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria.
Uitzonderlijk vond dit jaar ook een aankoop plaats via de Geschied- en Oudheidkundige Kring. Het ging om een
fotoalbum uit ca. 1870 met daarin portretfoto’s van leden van bekende Turnhoutse families.
In totaal droegen 6 stadsdiensten afgesloten archieven over aan het Stadsarchief:

Archief van het secretariaat van burgemeester en secretaris, 1994-2012 (2 overdrachten)

Archief van de dienst Wegen, Groen en Mobiliteit, 2001-2013

Archief van de dienst GAS, 2014-2018 (n.a.v. een verhuizing)

Archief van de dienst Preventie, 1999-2015 (n.a.v. een verhuizing)

Archief van de dienst Cultuurbeleid, 2002-2016
Het statische en semi-dynamische archief van het OCMW Turnhout (en van de rechtsvoorganger, de Commissie
van Openbare Onderstand) werd van de gebouwen in de Albert van Dyckstraat overgebracht naar het Stadhuis.
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Aanleiding was de verhuizing van de diensten van het OCMW naar Campus Blairon en naar de nieuwe
Welzijnscampus. In totaal ging het om maar liefst 6600 archiefdozen. Vóór de verhuizing werd er nog een
selectie uitgevoerd op basis van de selectielijst van het Rijksarchief en werd elke archiefdoos genummerd. Voor
de veilige bewaring van dit archief werd een leegstaande ruimte in het Stadhuis ingericht als archieflokaal. Het
Archief kreeg er een medewerker (4/5 VTE) bij. Zij zal instaan voor het verder ontsluiten van het OCMW-archief
en de contacten met de medewerkers van het OCMW, vooral dan van de Sociale Dienst.
Al deze archieven zullen in zover ze geen privacy-gevoelige informatie bevatten verder ontsloten worden via de
website www.archiefbankkempen.be

Collectiewaardering
Erfgoed Noorderkempen kreeg in 2018 een subsidie voor een pilootproject waarderen van cultureel erfgoed
toegekend. Het Begijnhofmuseum is hierin partner. Samen met het Gevangenismuseum te Merksplas en het
Heemkundig Museum Tempelhof in Beerse worden de collecties gedurende een jaar lang onder de loep
genomen. Hiervoor werd een 4/5 projectmedewerker, Yotti Van Deun, aangeworven. Tegen eind 2019 zou het
Begijnhofmuseum een zicht moeten hebben op wat er in de vaste opstelling beter anders wordt gepresenteerd.
In het kader van de waardering van de collectie van het Begijnhofmuseum hebben Erfgoed Noorderkempen, de
locatieverantwoordelijke en de medewerker behoud en beheer een werkbezoek afgelegd aan de Stedelijke
Musea van Dendermonde.

6

Collectieregistratie en inventarisatie
Archief & Musea Turnhout maakt voor de registratie, inventarisatie en catalogering van de collecties gebruik van
de internationale standaarden. Deze taken worden uitgevoerd door de cel behoud en beheer
(museumcollecties & onroerend erfgoedcollecties) en door de cel archief en bibliotheek (archieven en
boekencollecties).
De medewerker behoud en beheer heeft contact opgenomen met de Vlaamse overheid in verband met de instap
in het collectieregistratiesysteem van Erfgoed in Zicht.
Stadsarchief Turnhout maakt voor de online ontsluiting van de collecties gebruik van:
 Archiefbank Kempen (archieven)
 Bibliotheekcatalogus VUBIS (boeken)
 Erfgoedbank Noorderkempen, deze website is tijdelijk buiten werking. (beeldmateriaal)
 Genealogie Turnhout (burgerlijke stand en bevolkingsregisters)
Cultureel erfgoedcollecties
In 2018 werden in totaal 1.513 nieuwe en unieke records met 4.980 foto’s in het collectieregistratiesysteem
ingevoerd. Regelmatig worden aan bestaande records wijzigingen aangebracht en extra informatie toegevoegd.
In 2018 waren dat er 3.478.
Er werden in het excel-sjabloon 166 speelkaartensets geregistreerd. Alle reeds geregistreerde sets werden door
1573 scans te nemen ook gedigitaliseerd.
De speelkaarten werden per set individueel verpakt in zuurvrij materiaal.
Een team van vrijwilligers van de Turnhoutse Boekbindersgilde heeft de collectie boekbindersalaam van Brepols
geregistreerd en verpakt.
Een team van vrijwilligers onder leiding van Erfgoed Noorderkempen heeft het herverpakken en reinigen van de
collectie speelkaarten en archief op einde 2018 opgestart.
Archieven en documentaire collecties
Een vrijwilliger zorgde voor het verder verpakken van de grote collectie opgerolde tekeningen in rollendozen.
Deze rollen waren afkomstig uit het archief van de vroegere dienst Openbare Werken (bewaard op de zolder van
het Stadhuis).
De archivaris, de archiefmedewerkers en de vrijwilligers van het Stadsarchief zorgden in 2018 voor de ordening,
de verpakking en de inventarisatie van maar liefst 27 archiefbestanden.
Op de eerste plaats werd werk gemaakt van de verdere ontsluiting van het papieren archief van de Stad
Turnhout:

Archief van de Personeelsdienst, overdracht 2018, afkomstig van de zolder van het Stadhuis

Examendossiers, afkomstig van de zolder van het Stadhuis

Weddestaten, afkomstig van de zolder van het Stadhuis

Personeelsdossiers van leerkrachten van het Stedelijk Basisonderwijs, afkomstig van de zolder van het
Stadhuis

Personeelsdossiers van leerkrachten van de Stedelijke Handelsschool, afkomstig van de zolder van het
Stadhuis
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Dossiers inzake hinderlijke inrichtingen, 1e deel (1806-1962). (NB een groot deel van deze serie bevindt
zich nog bij de dienst Milieu)
Archief van de dienst Communicatie, overdracht 2018
Archief van Financiën en Fiscaliteit (ca. 1796-1950)
Archief van de gemeentepolitie, overdracht 2012
Personeelsdossiers van de Gemeentepolitie, overgedragen door de Lokale Politie
Archief van de Juridische Dienst, waarvan de meeste dossiers pas na 30 jaar openbaar zijn
Archief van de dienst Wegen, Groen en Mobiliteit, overdracht 2014
Archief van het Secretariaat, overdracht 2014
Archief van het Secretariaat, overdracht 2018
Archief betreffende onroerende goederen, overdracht 2017
Archief van de dienst Ruimtelijke Ordening, overdracht 2017
Archief van het secretariaat van Burgemeester en Secretaris, overdracht 2018
Archief van de Openbare Bibliotheek, overdracht 2017
Archief van Cultuurbeleid, overdracht 2018
Archief van het Cultureel Centrum De Warande (1971-2013)
Archief van de Regie Water, 1e deel. (NB: een groot deel van het archief van de vroegere Regie bevindt
zich nog bij Stadsbedrijven)

De eerste inventarissen van het papieren archief van het OCMW Turnhout werden aangemaakt:

Archief van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen (1605-1927)

Archief van de dienst Aankoop en logistiek (1976-2016)
Ook een aantal privé-archieven die in de loop der jaren zijn geschonken aan de Stad Turnhout werden
geïnventariseerd. Het meeste uitgebreide bestand was dat van amateur-plantkundige en dialectoloog Jos Aerts:

Collectie Jos Aerts (1942-1962)

Archief van Turnhoutse Buurt- en Wijkwerking (TBBW) (1976-1994)

Archief van Alfons Ising betreffende historische schuttersgilden (1978-1995)

Archief van de Turnhoutse Melkvereniging (1955-1999)
Wetenschappelijke bibliotheek “Antwerpse Kempen”
In 2018 voegden een archiefmedewerker en drie vrijwilligers 2.784 records toe aan de online catalogus. Het gaat
om boeken, tijdschriften maar ook om tijdschriftentitels. In totaal bevatte de catalogus op het einde van het jaar
42.102 records. In de loop van het jaar werden een aantal records geschrapt, o.a. tijdschriftentitels die werden
afgevoerd (zie supra).
De STCV-databank van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken bevat beschrijvingen van 2232 oude drukken uit de
wetenschappelijke bibliotheek Taxandria, 333 oude drukken uit de collectie van het Begijnhof Turnhout en 10
oude drukken uit de collectie van het Speelkaartenmuseum. Het gaat dan telkens om boeken vóór 1800 gedrukt
in het huidige Vlaanderen. Daarmee is het STCV-project in het Stadsarchief Turnhout afgerond. Wel werden nog
eens 60 oude drukken, niet gedrukt in het huidige Vlaanderen, gecatalogeerd in de “gewone”
bibliotheekcatalogus. In 2019 zullen de records uit de STCV-databank geïmporteerd worden in het
bibliotheekcatalogus.
Een vrijwilliger werkte verder aan het selecteren en catalogeren van de grote collectie kerkelijke boekjes. Boekjes
die niet in aanmerking komen voor bewaring door het Stadsarchief zullen worden geschonken aan KADOC in
Leuven.
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Er werden overzichten in PDF gemaakt van alle artikels die ooit verschenen in het Jaarboek Taxandria,
Taxandria Nieuws en Het Bezemklokje. Deze PDF’s werden gepubliceerd op de website van het Stadsarchief als
extra toegang op de tijdschriftencollectie.
Er werd een begin gemaakt van de verpakking van de losse tijdschriften in archiefdozen. De archiefdozen met
tijdschriften kregen een doosnummer vanaf 19.000. Het doosnummer werd opgenomen in de catalogus als
plaatskenmerk.
Het kleine drukwerk en de brochures bewaard in dozen werden hernummerd, zodat elk item voortaan een uniek
plaatskenmerk heeft.
Met het oog op hun digitalisering werden de historische weekbladen “De Kempenaar” en “Het
Aankondigingsblad” geïnventariseerd en ingepakt in zuurvrije dozen voor extra bescherming.
In het boekenmagazijn werd een proefopstelling gemaakt van de toekomstige “Taxandriagang” in het nieuwe
gebouw van de Openbare Bibliotheek. Op die manier kon de beste ordening worden nagegaan.
Twee archiefmedewerkers zijn gestart met het herverpakken van het prentenkabinet. De oude passe-partouts
werden bijgesneden of verwijderd en de prenten werden verpakt in een omslag en een nieuwe zuurvrije
prentendoos. De inventarisnummers van de prenten (beginnend met P) worden behouden.

Bestickering ramen, februari 2018, Taxandriamuseum
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Digitalisering
De website Erfgoed Noorderkempen, waarop de gedigitaliseerde fotocollectie en een aantal gescande
deelcollecties van het Stadsarchief terug te vinden waren, is sinds 4 mei 2018 helaas offline. Het contract tussen
de Erfgoedcel en de websitebeheerder werd niet verlengd. In de eerste helft 2019 zal door de Erfgoedcel een
nieuwe website worden aanbesteed. Een tijdelijke oplossing bleek technisch niet mogelijk. Sinds oktober 2018 is
de achterliggende databank wel al terug doorzoekbaar en bruikbaar door de archiefmedewerkers.
De website “Genealogie Turnhout” (www.genealogieturnhout.be) werd aangevuld met scans van de oudste
protocollen van Turnhoutse notarissen bewaard in het Stadsarchief. Het gaat om documenten van zes notarissen
uit de periode 1629-1710.
Volgende digitaliseringsprojecten werden in de loop van 2018 uitgevoerd door verschillende vrijwilligers met de
bookscanner van het Stadsarchief:

Digitalisering en beschrijving van het prentenkabinet van het Stadsarchief; de beschrijvingen worden
opgenomen in de collectiedatabank Adlib (verderzetting)

Digitalisering van de burgerlijke stand: geboortes (1918), huwelijken (1918), overlijdens (1918)

Digitalisering van alle parochieregisters van Sint-Pieter (1566-1796)

Digitalisering van de notulen van de gemeenteraad vanaf 1824
De parochieregisters bevatten de dopen, huwelijken en begrafenissen in de kerk en vormen daarmee een zeer
belangrijke bron voor genealogen. De scans zullen in 2019 worden opgeladen op de website Genealogie
Turnhout.
Het weekblad “De Kempenaer” voor de periode 1838-1936 werd in september 2018 opgehaald door een firma
voor digitalisering. In totaal zullen 23.000 bladzijden worden ingescand en ge-OCR’d, waardoor ze online
doorzoekbaar zullen zijn. De digitale bestanden zullen worden toegevoegd aan de website
www.kempensekranten.be.

Collectiemobiliteit
Uitgaande bruiklenen
Archief & Musea Turnhout werkte mee aan vijf tentoonstellingen en vormingen door het ter beschikking stellen
van bruiklenen aan organisaties en verenigingen uit Turnhout, Kasterlee, Antwerpen, Alden Biesen en Schilde.
U vindt een volledig overzicht in bijlage 2 p.61
Inkomende bruiklenen
Op 22 februari 2018 keurde het college de inbewaringgeving goed van de collectie 8mm, 16mm en 35mm-films
uit het Stadsarchief aan het Koninklijk Belgisch Filmarchief. Deze 171 filmspoelen waren in 2016 voor
digitalisering overgebracht naar het Filmarchief..
In december 2018 keurde de gemeenteraad de langdurige bruikleen goed van een selectie van de collectie van
de Nationale Loterij. De bijna 500 kunstobjecten houden alle verband met het kaartspel: schilderijen, grafieken,
beeldhouwwerken, boeken, speelautomaten…
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Persvoorstelling bruikleen Nationale Loterij in Nationaal Museum van de Speelkaart, december 2018

Afstotingsbeleid
Er werd 15 meter administratief archief van na 1950 vernietigd conform de selectielijst van het Rijksarchief.
Het kleine archief van Rafaël Van den Eeckhaut (1920-2011) uit de periode 1942-1962 werd geschonken aan de
gemeente Brecht. Het archief heeft immers enkel betrekking op het onderzoek van Van den Eeckhaut over de
geschiedenis en toponomie van Brecht en Sint-Lenaarts.
Uit een geschonken familiearchief van het echtpaar Verheyen-Dierckx (20e eeuw) werden een aantal
documenten niet weerhouden. Het ging dan om felicitatietelegrammen, huwelijksaankondigingen,
communieprentjes, schooldiploma’s en losse officiële documenten.
In overleg met de Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria werd een lijst opgesteld van 160 tijdschrifttitels
uit de wetenschappelijke bibliotheek die in aanmerking kwamen voor afvoer omdat ze niet passen in het
collectieprofiel. Het ging dan om algemene, administratieve en juridische tijdschriften, zeer onvolledige reeksen
en over tijdschriften die geen enkel verband hielden met de Antwerpse Kempen. Zes bewaarbibliotheken namen
tijdschriften over: de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, het KADOC, het ADVN, het Vlaams
Architectuurarchief, het Agentschap Onroerend Erfgoed en de Universiteit Gent. De overblijvende tijdschriften
werden afgevoerd.
Tegelijkertijd werd gestart met een zevende lijst van nog niet-gecatalogeerde boeken die in aanmerking komen
voor herbestemming. Het werk om alle gecatalogeerde boeken uit de wetenschappelijke bibliotheek na te kijken
met het oog op bewaring of herbestemming werd in 2018 verder gezet door een vrijwilliger.
Het “Parochieblad Sint-Pieter en Pauwel Mol”, in 3 banden (1948-1952) en het "Nieuwsblad van Mol: het meest
verspreid weekblad voor Mol en omliggende ", losbladig (1949-1974 - onvolledig) werden overgedragen aan het
gemeentearchief van Mol.
U vindt een volledig overzicht in bijlage 3 p.63
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III.

BEHOUDEN EN BORGEN

Erfgoeddepot Noorderkempen
Erfgoeddepot Noorderkempen bewaart en beheert de
erfgoedcollecties van de drie musea: Begijnhofmuseum,
Nationaal Museum van de Speelkaart en het
Taxandriamuseum. Daarnaast is Erfgoeddepot Noorderkempen
een bewaarplaats voor permanente opslag van de
archeologische ensembles en bouwkundige elementen uit 11
gemeenten in de regio: Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse,
Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels,
Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar.
Klimaatbeheersing
In 2018 werd het oude klimaatbeheersingssysteem door een
nieuwe installatie. Voor de ramen in deze twee ruimtes en de
werkruimte zijn aan de binnenzijde isolerende voorzetramen
geplaatst zodat het uitzicht aan de voorzijde van het
museumgebouw onveranderd blijft.
Nieuwe kleding begijnenpop, Begijnhofmusem

Integrated Pest Management
De insectenmonitors werden in 2018 nagekeken en de gegevens zijn verzameld in de excel-database. Daar waar
nodig zijn lijmplaatjes vervangen en monitors verplaatst.
Uitbreiding erfgoeddepot
De renovatie van de derde verdieping van het Speelkaartenmuseum (depot onroerend erfgoed) is eind 2018 van
start gegaan. Er zijn naast depotruimte ook werkruimtes en extra opslag voorzien.

Archiefdepot
Sinds juni 2018 is het Archief de enige stadsdienst in het Stadhuis. De diensten Preventie en Gemeentelijke
Administratieve Sancties verhuisden naar het Stadskantoor.
In 2018 werd een extra archieflokaal ingericht voor het papieren archief van het OCMW Turnhout (zie supra). Dit
archief werd opgenomen in de algemene “plaatsingslijst” van het Archief en er werd gestart met de verdere
ontsluiting en het zuurvrij verpakken.
Vanaf december 2018 werd gestart met de selectie van de boeken en kranten bewaard in het kleine archieflokaal
op de zolder van het Stadhuis. Dit werk zal in 2019 worden voortgezet.
Samen met beschutte werkplaats AMIVAL werd naar een manier gezocht om de uitzonderlijke formaten in de
archiefcollectie en de erfgoedbibliotheek (oude drukken) duurzaam te verpakken in op maat gemaakte
“flappendozen”. In oktober werden de eerste flappendozen door AMIVAL gemaakt. In totaal werden in 2018 zo’n
30 registers op deze manier verpakt.
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Preventieve conservatie- en restauratiebehandelingen

Behandeling kader van schilderij van Maria Van Zimmeren, augustus 2018

Een overzicht van alle voltooide behandelingen in 2018 zijn terug te vinden in bijlage 4 p.64
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Calamiteitenplan
In 2018 werden 3 evacuatieoefeningen uitgevoerd in het Taxandriamuseum, het Nationaal Museum van de
Speelkaart en het stadhuis (het Stadsarchief).
.
Op de locaties waar archief wordt bewaard (het Stadsarchief en het Nationaal Museum van de Speelkaart) staan
collectiehulpverleningskits (CHV). Daarnaast zijn er kleine noodkits voorzien in het Begijnhofmuseum, het
Taxandriamuseum en het erfgoeddepot. Deze worden jaarlijks nagekeken.
In het Begijnhofmuseum werd het klavier van de branddetectie verplaatst om controle te vergemakkelijken.

Vormingen en adviezen rond behoud en beheer










Gastdocent voor CVO Volt voor de opleiding Behoudsmedewerker Erfgoed – in de Module
Materialenkennis: hout / meubel en polychromie.
Vorming over behoud en beheer tijdens de basiscursus Allemaal Digitaal van Erfgoed Noorderkempen.
Vraag van de musea Lier in verband met het bruikleencontract en het calamiteitenplan.
Advies voor de inpak van een bruiklenenretour van OCMW Turnhout
Gastspreker op Conferentiedag RE-ORG in het KIK-IRPA
Advies over de houtwormbehandeling van twee schilderijen in de Sint-Pieterskerk te Turnhout
Advies over een offerte voor de restauratiebehandeling van het Calvariekruis van het kerkhof in de
Kwakkelstraat te Turnhout
Opstellen van vragen voor de aanwerving van een medewerker collectiebeheer voor de gemeente Mol
Rondleiding in het depot aan studenten mode van het Heilig Graf en toelichting bij de geselecteerde
stukken voor de tentoonstelling Handwerk Bandwerk
De stafmedewerker behoud en beheer maakt deel uit van de ‘Adviesgroep van behoud en beheerprofessionals’ en geeft advies aan Erfgoed Noorderkempen over dossiers in verband met
subsidieaanvragen:



‘Restauratie van een snijtafel en steenkruiwagen in het steenbakkerijmuseum Beerse.’, Vzw
Heemkundige Kring De Vlierbes

14

IV.

ONDERZOEK

Algemeen
In 2018 ondernam Archief & Musea Turnhout volgende acties rond wetenschappelijk onderzoek:
Binnen het Museum van de Speelkaart is onderzoek verricht over diverse onderwerpen:

Goochelen: de grote thematische tentoonstelling van 2018 behandelde het onderwerp goochelen, met
uiteraard de klemtoon op goochelen met speelkaarten. Hiervoor deed gastcurator Gejus van Diggele het
nodige onderzoek. Hij lichtte een en ander toe tijdens een preview voor de museumgidsen en tijdens
een rondleiding voor bezoekers. Tevens is een specifiek goochelspel als Object van de Maand (nr. 115,
juni 2018) gekozen.

Op verzoek van het H. Graf werden lessen geschiedenis in het museum gegeven, onder meer over de
Industriële Revolutie voor het middelbaar (31 januari) en over de Tweede Wereldoorlog voor het
kunstonderwijs.

F. Cremers gaf ook enkele lessen over museologie en over de Industriële Revolutie in het kader van de
gidsenopleiding (volwassenenonderwijs), 13 en 20 januari en 19 april.

Namens het museum namen Sofie Wilder en Filip Cremers deel aan het jaarlijkse congres van de
Europese Drukkerijmusea, AEPM, Madrid, 25-27 mei. Thema: boekbinden.

De resultaten van de langlopende studie over het scharnierjaar 1850 (met de internationale doorbraak
van de Turnhoutse kaartenmakers) werden voorgesteld tijdens de jaarlijkse dag van de verzamelaar, 9
juni.De publicatie van deze resultaten laat echter op zich wachten. De Belgische drukkerijmusea
planden een overzichtswerk over de grafische geschiedenis in dit land maar ondanks alle pogingen liep
de financiering mis. Noch via toelagen, noch via sponsoring konden de middelen worden gevonden.

Het Londense ambacht van speelkaartenmakers bracht een officieel bezoek op 14 en 15 september.
Voor deze gelegenheid schonk het museum het een inkijk in zijn collectie over Engelse kaartenmakers.

Achter de schermen werd intensief gewerkt aan onderzoek ter voorbereiding van de exposities voorzien
voor 2019: Turnhouts drukwerk (het grafische verleden van de stad), kaartspelers in de kunst (collectie
Nationale Loterij) en ten slotte puntentellers, troefaanduiders en andere hulpmiddelen bij het spel
(collectie Laurent Gimet).

F. Cremers schreef ook het voorwoord bij het boek van de verzamelaar Frank van den Bergh,
Verzamelde speelkaarten. Publicatie voorgesteld in het Singer Museum, Laren, op 29 november.

Ten slotte is het museum zeer herhaaldelijk geraadpleegd om speelkaarten te identificeren, te dateren
en te waarderen.
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Ook in het Taxandriamuseum en het Begijnhofmuseum werden verscheidene onderzoeken gedaan:

In het kader van de fiches Object van de Maand deed Peter Hofland een literatuuronderzoek naar het
Begijnhof nr. 56 (museumgebouw). Medewerkster Marie-Paule Peeters onderzocht het Kempens
trapweefgetouw, te zien op de zolderverdieping in het Taxandriamuseum.

In samenwerking met Museum Tempelhof in Beerse en conservator Frieda Sorber van het
Modemuseum Antwerpen is onderzoek verricht naar (historische) kleding in de Kempen en Turnhout,
waarbij ook de collecties van het Taxandriamuseum en van het Archief Turnhout een rol speelden.
Enkele stafleden bezochten in dit kader ook het museum in Bokrijk. Vanuit de stafcel leverde met name
projectleider Karlien De Voecht een onderzoeksbijdrage. De resultaten zijn verwerkt in de tentoonstelling
“Handwerk Bandwerk. Neuzen in een Kempense kleerkast”, die in november 2018 opende.

In het kader van een verwerving van de houtskooltekening ‘Jezus aan het kruis’ onderzocht de
locatieverantwoordelijke van het Begijnhofmuseum de kunstenaar Remi Lens en zijn betekenis. De
opgedane kennis is neergelegd in een waarderingsformulier.

Samen met docent en conservator Peter Coupé van het H. Graf bekeek Peter Hofland de collectie van
deze scholengemeenschap in Turnhout, mede met het oog op een aanstaande tentoonstelling rond het
thema ‘merklappen’.

Om het begijnenleven in vroeger tijd te doen herleven (“re-enactment”) is onderzoek gedaan naar de
originele kleding van begijnen. In de collectie van het Begijnhofmuseum berusten verschillende originele
kledingsets van vroegere begijnen, een situatie die redelijk uniek is in Vlaanderen. In 2018 is deze
kleding voor een goede bewaring overgebracht van een kast in het museum naar het depot van de
Musea. In het kader van deze re-enactment is er onderzoek gebeurd naar hoe de witte kappen werden
geplooid en gesteven. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven met fotomateriaal en instructies.

Zoektocht van VLIEG, zomer 2018, Taxandriamuseum
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Het Stadsarchief voerde (mee) onderzoek uit over:

Jos Aerts

150 jaar Kring Amicitia

Maria van Hongarije
De archivaris nam deel aan vergaderingen van de stichting Colloquium De Brabantse Stad vzw.
Via Koen Aerts (lid van de Museumraad) is er in 2018-2019 een student geschiedenis die haar masterscriptie
over Turnhout maakt. “De collectieve herinnering aan het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog”.

Publicaties






B. SAS, “Het werd een levenswerk. Ik leefde ervoor. Leefde erdoor. De collectie(s) van Jos Aerts in het
Stadsarchief Turnhout”, in Taxandria Nieuws, 2018/3, p. 20-26.
B. SAS, “Wat moet dat kosten? Een interessante bron voor lokaal historisch onderzoek: de grootboeken
en de financiële bewijsstukken van de Stad Turnhout (1825-1950), in Taxandria Nieuws, 2018/4, p. 1117.
B. SAS, “Toch niet per kilo? Snoeien in de Taxandriabibliotheek van het Stadsarchief Turnhout”, in
META. Tijdschrift voor Bibliotheek en Archief, 2018/4, p. 10-15.
N. DE BEUCKELEER, “Vrijwilligers, vier vlaamse cases. Kantdames, drukkers en vrienden. De
Turnhoutse stadsmusea.” in Museumpeil zomer 2018/50, p.24.

Workshop kant, augustus 2018, Taxandriamuseum
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Onderzoek op de collectie
Object van de maand
Maandelijks kiest Archief & Musea Turnhout één collectiestuk uit om het in de kijker te zetten. Dit ‘Object van de
maand’ wordt uitgebreid beschreven op een objectfiche. Het project loopt sinds 2007. De fiches worden verspreid
via infostands in de vier locaties van Archief & Musea Turnhout, de Openbare Bibliotheek, de onthaalruimte van
het Stadskantoor, het Toerisme & UiT-kantoor, Natuurpunt Museum, Woonzorgcentrum De Wending en de
Stadboerderij.

Object van de maand, Fotoalbum Sint-Elisabethziekenhuis, Stadsarchief Turnhout juli –augustus 2018

Per jaar wordt één fiche gewijd aan een gastinstelling uit de regio. Afgelopen jaar was dat het Museum van
Hoogstraten. De fiches worden gebundeld in een verzamelmapje. Het aantal trouwe fans dat objectfiches
verzamelt neemt gestaag toe. Een overzicht van de objectfiches in bijlage 5 p.64
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Lezingen
In samenwerking met de Koninklijke Oudheidkundige Kring Taxandria:
 15 maart: Koen Aerts over ‘Bevrijding, collaboratie en repressie.
 19 april: Jean Van Gils ‘Een nieuwe kijk op de Slag van Tielenheide’.
 4 oktober: Christian Raskin ‘Een typologoe en Historisch overzicht van de Kempische molens’
 6 december: Bas Aarts, ‘De wereld rond 1000’
De lezingen werden gratis aangeboden en vonden plaats op de zolder van het Taxandriamuseum.

Nocturne kring Taxandria, tuin van het Taxandriamuseum, juni 2018

Archief & Musea Turnhout organiseerde of werkte mee aan de volgende lezingen:
 20 maart: Voordracht door Prof. Dr. Rob Faesen ‘Spiritualiteit en mystiek in het begijnenleven’ in
samenwerking met het Davidsfonds.
 Kaartspelen: F. Cremers verzorgde een geïllustreerde voordracht over de evolutie en geschiedenis van
het kaartspel in het algemeen en het whistspel in het bijzonder voor IWWA (International World Whist
Association), 7 april 2018.
 “Kartonnen wapens”: de resultaten van het onderzoek naar de rol en het belang van het kaartspel tijdens
de Eerste Wereldoorlog werden tijdens het jaarlijkse congres van de International Playing Cards Society
op 29 september in Leinfelden gepresenteerd. Filip Cremers genoot de eer de Sylvia Mann Memorial
Lecture aan dit onderwerp te mogen wijden. Tevens is via de reeks Object van de Maand (nr. 119,
november 2018) aandacht aan deze kwestie gegeven.
 Diensthoofd Sofie Wilder gaf tijdens het congres (december 2018) ‘Begijnhoven toen, nu en in de
toekomst’ een presentatie over ‘Begijnengoed verzameld’, over de collective en werking van het
Begijnhofmuseum.
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V.

ONDERSTEUNING VAN HET DOCUMENTBEHEER

Het Stadsarchief staat in voor de ondersteuning van het documentbeheer bij Stad en OCMW en volgt daarbij de
bepalingen van de Archiefwet van 1955 en het Decreet van 9 juli 2010 betreffende de bestuurlijk-administratieve
archiefwerking. Dit laatste decreet zal vanaf 2019 worden geïntegreerd in een nieuw Bestuursdecreet. De
archivaris werkt één dag per week op een flexplek in het Stadskantoor.
Sinds april 2018 beschikt het Archief over een eigen netwerkschijf voor de bewaring van digitale dossiers van de
diensten. Die bestaat uit een schijf “overdrachten” en schijf “digitaal archief”.
In november 2018 ging een stagiaire van de MaNaMa Archivistiek aan de slag in het Stadsarchief voor een stage
van 300 u. Zij zal een praktisch stappenplan uitwerken voor het overdragen van digitale dossiers aan de
Archiefdienst.
De archivaris zorgde in 2018 voor de ondersteuning van volgende diensten op het vlak van ordening
(dossierlijsten en digitale mappenstructuren), archivering en selectie en vernietiging:











OCMW (in het kader van de verhuizing naar de nieuwe Welzijnscampus)
Burgemeester en schepenen (in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen)
Burgerzaken
Financiën
GAS (in het kader van een verhuizing)
Kinderopvang De Gabbers (in het kader van een herinrichting)
Milieu
Preventie (in het kader van een verhuizing)
SASK en SAMWD op de nieuwe Kunstencampus
Sport- en Handelsschool

Er werd verder werk gemaakt van het selecteren, oplijsten en herverpakken in zuurvrije archiefdozen van archief
bewaard in archieflokalen buiten het Stadsarchief. De inhoud wordt per dienst opgenomen in een “dossierlijst”,
die voortaan zal beheerd worden door de dienst zelf. In 2018 gebeurde dit voor de dienst Communicatie
(voortzetting) en de dienst Facility Management. Deze laatste dienst bewaart een uitgebreid papieren archief over
de stadsgebouwen en de uitgevoerde werken.
Een aantal diensten droegen papieren archief over aan de Archiefdienst (zie supra). De opslagcapaciteit in het
Stadhuis is evenwel beperkt. Voor het volledige papieren archief van het OCMW werd een extra ruimte ingericht.
Dossiers uit dit archief worden regelmatig opgevraagd door de ondersteunende diensten van het OCMW en de
Sociale Dienst.
De archivaris volgde samen met de ICT-dienst de ontwikkelingen op van het “Digitaal Archief Vlaanderen” (DAV).
Vanaf 2020 zullen ook lokale besturen kunnen aansluiten bij DAV.
Samen met de dienst Communicatie werden richtlijnen opgesteld voor de selectie van foto’s die in aanmerking
komen voor de Beeldbank Stad Turnhout.
Op 20 februari 2018 stelde de archivaris kort de archiefwerking voor op het overleg van leidinggevenden (LeiM).
En op 24 april overliep hij de richtlijnen rond klasseren en archiveren tijdens de vormingssessie voor de nieuwe
medewerkers.
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In het personeelsblad “Nipt” verscheen in februari een artikel over het digitaal selecteren en klasseren van foto’s.
In de uitgave van juni werd de verhuizing van het OCMW-archief naar het Stadhuis voorgesteld.
Op het intranet kwam er een extra pagina over het beschikbare verpakkingsmateriaal voor papieren archief.
De archivaris was betrokken bij de opstart van een intergemeentelijke archivaris bij Erfgoedcel Noorderkempen.
Deze archivaris zal werken voor de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Kasterlee, Ravels, Rijkevorsel en
Vosselaar.
De archivaris nam deel aan studiedagen betreffende archief- en documentbeheer. Regelmatig is er overleg met
collega-archivarissen uit de regio. Hij is bestuurslid van de sectie Archief van de beroepsvereniging VVBAD. Hij is
ook lid van de werkgroep Lokaal Overheidsarchief van de VVBAD. In dit kader werkt hij mee aan een
gemeentelijke selectielijst.

Zomer in de musea, juli – augustus 2018
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VI.

PUBLIEKSWERKING

Algemeen

Bezoek van 2de leerjaren aan het Begijnhof en het Begijnhofmuseum oktober 2018

In 2018 werd er gewerkt aan enkele nieuwe permanente bezoekformules:

Verjaardagsfeestjes voor kinderen tussen 7 en 12 in het Speelkaartenmuseum waarbij een
spelletjestocht doorheen het museum gecombineerd wordt met een workshop of een goochelshow met
speelkaarten. In het najaar van 2018 ging dit aanbod officieel van start.

Een toer doorheen het Begijnhofmuseum en de site voor kinderen van het tweede leerjaar onder
begeleiding van verklede ‘begijn Petronella’. In oktober tekenden alle Turnhoutse scholen in voor dit
aanbod dat gecombineerd werd met een bezoek aan de bibliotheek.

Een rondleiding in het Taxandriamuseum en het centrum van Turnhout voor leerlingen van 9 tot 12 jaar
met als thema het belang van bomen en bossen. Het concept werd uitgewerkt door de organisaties
BOS+ en MUSEE samen met twee gidsen. Vier van de negen klassen hebben hun proefrondleiding met
aansluitend een kunsteducatief project achter de rug. In 2019 worden de rondleidingen permanent in het
aanbod opgenomen.

De voorbereidingen om drukateliers op aanvraag te organiseren voor groepen werden ook in het najaar
van 2018 uitgevoerd. De eerste reservaties door scholen en buitenschoolse opvang kwamen in 2019
binnen.

De drie musea speelden ook voor het eerst in op evenementen of themadagen die in Vlaanderen en
Brussel overkoepelend georganiseerd worden:
o Krokuskriebels in februari 2018 om families en musea dichter bij elkaar te brengen; een
tweejaarlijkse organisatie van de Gezinsbond met partner Faro. Het Taxandriamuseum en
Begijnhofmuseum hadden een nieuw aanbod dat voor deze gelegenheid ontwikkeld werd.
o Archeologiedagen in juni 2018 om archeologische projecten voor een groter publiek bekend te
maken; een organisatie van Forum Vlaamse Archeologie en provincie Vlaams-Brabant. Het
Taxandriamuseum nam hieraan deel.
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Jubileumjaar Begijnhof
In 2018 vond een erg geslaagd jubileumjaar plaats: “20 jaar Vlaamse begijnhoven UNESCO Werelderfgoed” Vlaamse begijnhoven”. Vele publieksactiviteiten gingen door op deze site. Dit jaar werd georganiseerd in nauwe
samenwerking met OCMW, de Vrienden van het Begijnhof, Erfgoed Noorderkempen en Toerisme Turnhout. De
Vlaamse overheid subsidieerde het bijzondere programma, met onder meer een aparte (rondreizende)
tentoonstelling “Begijnhoven Eeuwenoud Eigentijds” van Alexander Kerkhof, een driedaags congres in de
Warande met drie colloquia over “Begijnhoven toen, nu en in de toekomst” (i.s.m. KU Leuven, Erfgoed
Noorderkempen en Brepols Publishers), een expo fotografie “Serene Schoonheid”, het begijnhof van Turnhout
door de lens van amateurfotografen en verder nog workshops en concerten. In het Begijnhofmuseum was ten
slotte vanaf eind mei de bijzondere publiekstentoonstelling “Ontmoeting & Contrast. Hedendaagse kunst in
dialoog met de begijnhofcollectie” te zien.
In het kader van het feestjaar vond op 27 mei ook de feestelijke inhuldiging van het heraangelegde Begijnhof
plaats door OCMW en stad. Archief & Musea organiseerde een re-enactment met begijnen terug actief op het
hof, die het dagelijks leven van de begijnen toonden. De authentieke begijnenkledij (10 stuks) werd speciaal
nagemaakt door een groep naaisters van de Meerloop.
De samenwerking met andere partijen over de werking van begijnhoven
werd voortgezet; zo waren er opnieuw vruchtbare contacten met het
begijnhof van Breda: een delegatie uit die stad liep mee in de HeiligKruis Processie op 16 september. Die processie werd gefilmd door
RTV. En bewoners van het begijnhof van Breda brachten op 19
november een uitgebreid bezoek aan Turnhout (Taxandriamuseum,
Begijnhofkerk en museum).
Op 19 oktober nam het Begijnhofmuseum deel aan de Nacht van het
Kempens Erfgoed. Jeugdboekenauteur Hilde Gerard gaf tweemaal een
presentatie over haar werk, die zich o.m. in het begijnhof afspeelt.
In het Begijnhofmuseum wordt voor bezoekers een nieuwe
introductiefilm vervaardigd (gestart in 2018, oplevering voorjaar 2019).
Een synopsis en tekst werden door de locatieverantwoordelijke Peter
Hofland geschreven, in nauwe samenwerking met de museumgidsen.
Re-enactment Begijnhof, september 2018
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Bezoekcijfers
Archief & Musea Turnhout ontving in 2018 in totaal 26.971 bezoekers. Onderstaande tabel geeft een overzicht
van de bezoekers per locatie en een vergelijking met 2017.
Locatie
Begijnhofmuseum

Aantal bezoekers
2017
4.154

Aantal bezoekers
2018
7327* (+43%)

Taxandriamuseum

5.506

5.883 (+6%)

Nationaal Museum van de Speelkaart

12.349

13.694 (+10%)

672*

645*

22.681

26.971 (+18%)

Stadsarchief
Totaal

* 6.749 zonder de expo ‘“Begijnhoven Eeuwenoud Eigentijds”
*In de loop van 2018 ontving het Stadsarchief ook nog 134 schriftelijke vragen om informatie.
Met een totale toename van 18% bezoekers ten opzichte van 2017 kan 2018 een succes worden genoemd.
Het Begijnhofmuseum was in 2017 door de heraanleg van het Begijnhof bijzonder slecht te bereiken. Het effect
van het feestjaar rond 20 jaar Unesco-erkenning is duidelijk zichtbaar in de bezoekcijfers met een toename met
maar liefst 43%. Hierin zijn de bezoekers van de expo van Kerkhof, die op het Begijnhof doorging, ook
opgenomen.
In het Speelkaartenmuseum zorgden twee tentoonstellingen met een toegankelijk thema, de strip van Urbanus
en goochelen, voor een toename van 10 procent. Ook de voorstelling van het kaartspel Primes zorgde voor heel
wat publieksbelangstelling.

Digitale bezoekcijfers van partnerwebsites in 2018:
Gebruikers
Sessies
Paginaweergaven
Erfgoedbank
Helaas is deze website sinds mei 2018 offline
Noorderkempen
Genealogie
1857
6223
20.860
Turnhout
Archiefbank
7976
10.859
61.304
Kempen

Bouncepercentage
26,56%
50,97%
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Kattenkwaad ‘groen scherm’ Nationaal museum van de Speelkaart

Inburgeringscursus van Prisma op bezoek, februari 2018, Nationaal museum van de Speelkaart
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Een van de verjaardagsfeestjes in het Nationaal Museum van de Speelkaart

Worshipful Company of Makers of Playing Cards Londen op bezoek in Nationaal Museum van de Speelkaart
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Bezoekcijfers 2017
Begijnhofmuseum

Taxandriamuseum

Nationaal Museum van de Speelkaart

Stadsarchief

3%
18%

24%

55%

Bezoekcijfers 2018
Begijnhofmuseum

Taxandriamuseum

Nationaal Museum van de Speelkaart

Stadsarchief

2%
27%

50%
21%
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Tentoonstellingen
Een volledig overzicht van de tentoonstellingen vindt u in bijlage 6 p.65

Handwerk Bandwerk, Taxandriamuseum, november 2018

Hocus, Pocus, speelkaart in Nationaal Museum van de Speelkaart, juni 2018
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Evenementen
Een volledig overzicht van de evenementen vindt u in bijlage 7 p.67

Opening toeristisch seizoen, goochelaar Arne op Jacobsmarkt, april 2018

Re-enactment op het Begijnhof, september 2018

Cultuurmarkt , september 2018
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Activiteiten
Een volledig overzicht van de activiteiten vindt u in bijlage 8 p.68

Valkerijweekend in het Taxandriamuseum, november 2018

Picknick op dinsdag, augustus 2018, Taxandriamuseum

Zomer in de musea, Nationaal Museum van de Speelkaart
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Heilig-Kruisprocessie in het Begijnhof, september 2018

Voorstelling nieuw kaartspel ‘Primes’ in het Nationaal Museum van de Speelkaart, oktober 2018

31

Vorming
Een volledig overzicht vindt u in bijlage 9 p.70

Vorming kruidenleer, september 2018, tuin van het Beginhofmuseum

Congres ‘Heden en toekomst van begijnhoven’, december 2018 in samenwerking met Archief & Musea Turnhout
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Voor kinderen, scholen en families
Kinderen
Tijdens de krokus- en zomervakantie werden er verschillende activiteiten van een halve dag georganiseerd voor
kinderen tussen 6 en 12 jaar, sommige waren opgevat als kind-(groot)ouderactiviteiten. De reservaties
gebeurden rechtstreeks via de musea of via Turnhout Speelt. In samenwerking met de jeugd- en sportdienst
werd er in de zomer ook een volledige dagactiviteit georganiseerd in het Taxandriamuseum waarbij kinderen in
een doorschuifsysteem kennis maakten met sport, spel en erfgoed. In totaal verwelkomden we zo een zestigtal
mensen voor de drie musea samen.
Families
Het Taxandriamuseum en Begijnhofmuseum namen in februari 2018 voor het eerst deel aan “Krokuskriebels”,
een tweejaarlijks familievriendelijk evenement dat overkoepelend in Brussel en Vlaanderen gecoördineerd wordt
door de Gezinsbond. In het Begijnhofmuseum was er een zoektocht en kon je porselein pimpen er kwamen er 88
mensen over de vloer. In het Taxandriamuseum werd in de kelder een permanente kruisboogschietstand
ingericht met personages uit de museumopstelling (gemaakt door houtafdeling van de school VTST) en waren er
211 bezoekers.
In het kader van de finissage van de tentoonstelling ‘Kattenkwaad’ rond Urbanus konden gezinnen in april 2018
zich laten fotograferen op hun favoriete albumcover. Vijfenvijftig personen namen deel aan deze ludieke
fotoshoot in het Speelkaartenmuseum.
Een nieuw initiatief in Vlaanderen waren de Archeologiedagen op 1 en 2 juni 2018. Het Taxandriamuseum nam
deel met een kleinschalige activiteit voor gezinnen waarbij het aardewerk in de vitrines het startpunt waren.
Dertien deelnemers gingen naar huis met een eigen versie van kleien potjes.

Archeologiedagen: Maak een replica van een archeologische vondst! Juni 2018

De tastzin was in 2018 het thema dat coördinator Publiq als leidraad voorstelde om de zomerzoektochten van
Vlieg uit te stippelen. In de drie musea leidden de vele voeldozen de weg naar de schatkist. We werkten in
Turnhout het lokaal aanbod uit samen met de andere partners het Natuurpuntmuseum, de Stadsboerderij, de
Warande en de bibliotheek. Door de hete zomer lag het aantal deelnemers (900) iets lager dan in 2017.
33

Bij de tentoonstelling rond goochelen in het Speelkaartenmuseum hoorden tussen juli en december 5
goochelshows voor gezinnen. Minstens 80 liefhebbers genoten van de verbazingwekkende trucs van de jonge
Martijn Spaepen en Magic Danny.
Voor het jaarlijks evenement Kunstendag voor Kinderen werd op 18 november in elk museum een activiteit
georganiseerd. Voor het aanbod in het Speelkaartenmuseum, namelijk drukken en goochelen, daagden 56
personen op. Dat samen met de vele activiteiten die in Turnhout georganiseerd werden maakten de concurrentie
voor de 2 andere musea te groot.
De nieuwe bezoeksformule van de verjaardagsfeestjes in het Speelkaartenmuseum werd doorheen het jaar
verder op punt gesteld samen met de gidsen, vrijwilligers en goochelaars. Twee jarigen kozen voor de
spelletjestocht met nadien een close up goochelshow met kaarten. De genodigden van twee andere feestjes
gingen aan de slag in het atelier en drukten hun eigen kwartetspel. Nakaarten gebeurde in het museumcafé met
sap van Oxfam Wereldwinkel en cake van vzw Muylenberg, een dagbestedingscentrum voor mensen met een
beperking.

Kinderkunstendag, november 2018, Begijnhofmuseum

Workshop Mooov, april 2018, Nationaal Museum van de Speelkaart
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Scholen
In het kader van filmfestival MOOOV tekenden 17 klassen in op het aanbod van de randactiviteiten in de musea:
drukateliers gegeven door stagiairs specifieke lerarenopleiding beeldende kunsten van PXL-MAD Hasselt en
rondleidingen in het Speelkaartenmuseum, zoektochten, rondleidingen en (eenmalige) kruisboog/kijkdoos
workshops in het Taxandriamuseum.
In oktober werd ‘Bibwijzer’ omgedoopt tot ‘Bib en Begijn’. Alle 27 klassen van het 2de leerjaar in Turnhout, ofwel
572 bezoekers, kregen een culturele voormiddag voorgeschoteld. Ze maakten kennis met de werking van de
bibliotheek en het leven van begijnen. Begijnen Petronella en Catharine leidden de kinderen rond in het museum
en over het begijnhof op zoek naar linken tussen vroeger en vandaag. Deze activiteit werd heel enthousiast
onthaald door de leerkachten.
Ondertussen werden ook de voorbereidingen getroffen om een vast aanbod van drukateliers op aanvraag te
organiseren in het Speelkaartenmuseum.

Bezoek van 2de leerjaren aan het Begijnhofmuseum, oktober 2018

Een volledig overzicht vindt u in bijlage 10 en bijlage 11 op p.71 & 74
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Voor senioren
Door de afwezigheid wegens ziekte van gids Trees Voorts is het aangepaste arrangement voor bewoners van
woonzorgcentra noodgedwongen voor onbepaalde tijd opgeschort.

Toerisme & UiT en Archief & Musea maakten promotie op de seniorenbeurs in Veldhoven NL, januari 2018
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VII.

COMMUNICATIE

‘Archief & Musea Turnhout’ beschikt over een reeks kanalen die standaard gebruikt worden in de promotie van
de activiteiten: individuele websites, UiT-magazine, UiT-databank, Cultuurkuur (met de klas naar Turnhout),
Stadskrant, sociale media, lichtkranten, infoschermen, nieuwsbrieven,… Voor grotere evenementen werd een
uitgebreid actieplan opgesteld dat telkens
afgestemd was op de specifieke
doelgroepen en waarbij extra aandacht
ging naar visibiliteit, online en gedrukte
media, persbenadering en advertenties.
Dit gebeurde voor de tentoonstellingen
‘Ontmoeting & Contrast’, ‘Hocus Pocus
Speelkaart’ en ‘Handwerk Bandwerk’.
Heel wat promotionele inspanningen
waren toegespitst op de festiviteiten op
het begijnhof (heraanleg en viering 20 jaar
Unesco-werelderfgoed). Dit verliep in
nauwe samenwerking met de collega’s
van Erfgoed Noorderkempen die hiervoor
een projectcoördinator in dienst namen.
Turnhout by night, januari 2018

Online-communicatie
Websites
De vier websites van Archief & Musea Turnhout maken deel uit van de algemene website van stad Turnhout.
Deze deelsites www.taxandriamuseum.be, www.speelkaartenmuseum.be, www.begijnhofmuseum.be en
www.stadsarchiefturnhout.be worden bijna dagelijks bijgewerkt.
In de loop van september werd er een vierde deelsite aan toegevoegd: www.erfgoeddepotnoorderkempen.be, die
de werking van het onroerenderfgoeddepot illustreert. Via deze site vinden burgers of ondernemers informatie
over het deponeren van archeologische ensembles of onderdelen van bouwkundig erfgoed.
Een overzicht van Google Analytics:
Begijnhofmuseum
Paginaweergaven
Unieke
paginaweergaven
Nieuwe gebruikers
Gebruikers
Sessies
Bouncepercentage
Pagina’s per sessie

Taxandriamuseum

2017
13 180
9 228

2018
25 744
19 111

2017
18 106
13 326

2018
20 730
15 238

3 645
3 647
4 414
42,64 %
2,99

7 999
7 916
10 637
56,18 %
2,42

4 503
4 506
5 973
40,63 %
3,03

5 866
5 946
7 475
49,62
2,77

Museum van de
Speelkaart
2017
2018
45 028
48 152
32 520
35 046
9 410
9 489
12 520
35,42 %
3,60

10 534
10 681
14 079
40,83 %
3,42

Stadsarchief
2017
17 108
11 603

2018
15 095
10 413

3 701
3 793
7 381
57,86 %
2,32

3 554
3 648
6 831
61,07 %
2,21
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Herkomst sessies
Speelkaartenmuseum
Top 5 van de sessies – internationaal
België
Nederland
Verenigde Staten
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk

2017
82,53 %
12,40 %
1,09 %
0,33 %
0,58 %

2018
72,48 %
13,30 %
5,55 %
2,54 %
1,21 %

Andere: Duitsland (0,95 %), Brazilië (0,50 %), Canada (0,44 %), Polen (0,26 %), Italië (0,21 %)
Taxandriamuseum
Top 5 van de sessies - internationaal
2017
België
81,90 %
Verenigde Staten
1,16 %
Nederland
12,26 %
Frankrijk
0,25 %
Verenigd Koninkrijk
0,42 %

2018
73,02 %
9,57 %
8,68 %
4,92 %
0,68 %

Overige: Rusland (0,44 %), Duitsland (0,31 %), Peru (0,20 %) , India (0,21 %), Brazilië (0,17 %)
Top 10 van de sessies - nationaal
2017
Turnhout
32,48 %
Antwerpen
16,33 %
Brussel
6,70 %
Beerse
2,90 %
Gent
3,62 %
Geel
2,09 %
Mechelen
2,88 %
Sint-Niklaas
Mol
1,98 %
Arendonk
1,76 %

2018
35,67 %
13,94 %
7,59 %
3,10 %
2,75 %
2,62 %
2,35 %
1,92 %
2,25 %
1,43 %

Begijnhofmuseum
Top 5 van de sessies - internationaal
2017
2018
België
72,75 %
74,36 %
Nederland
18,85 %
10,99 %
Verenigde Staten
1,90 %
5,92 %
Frankrijk
0,41 %
2,60 %
Zuid-Korea
1,09 %
1,33 %
Overige: Verenigd Koninkrijk (0,66 %), Canada (0,60 %), Duitsland (0,90 %), Italië (0,31 %), Australië (0,27 %)
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Top 10 van de sessies - nationaal
Turnhout
Antwerpen
Brussel
Gent
Leuven
Beerse
Sint-Niklaas
Mechelen
Geel
Mol

2017
30,06 %
14,95 %
8,44 %
3,18 %
2,34 %
1,43 %
3,21 %
1,65 %
-

2018
31,86 %
14,72 %
8,84 %
3,92 %
3,44 %
3,24 %
2,28 %
2,20 %
2,14 %
1,44 %

Stadsarchief
Top 5 van de sessies – internationaal
2017
2018
België
86,7 %
82,32 %
Nederland
9,50 %
6,90 %
Frankrijk
0,24 %
3,66 %
Verenigde Staten
1,63 %
2,94 %
Niet gedefinieerd
0,19 %
0,66 %
Overige: Spanje (0,40 %), Rusland (0,31 %), Jemen (0,29 %), Duitsland (0,44 %), Noorwegen (0,16 %)
Top 10 van de sessies - nationaal:
Turnhout
Antwerpen
Brussel
Beerse
Geel
Gent
Mechelen
Mol
Arendonk
Leuven

2017
50,73 %
15,69 %
4,64 %
2,01 %
1,22 %
1,97 %
1,94 %
1,33 %
-

2018
52,80 %
13,75 %
4,20 %
1,78 %
1,65 %
1,57 %
1,55 %
1,35 %
1,33 %
1,42 %

Conclusies
 De stijgende bezoekcijfers in de musea weerspiegelen zich ook in de websites. De drie websites kenden
een stijging in het aantal weergaven en gebruikers t.o.v. 2017.
 Voor het Begijnhofmuseum is de verhoging spectaculair met bijna een verdubbeling, omdat de website
gebruikt werd voor de promotie van het feestjaar van de begijnhoven in Vlaanderen. De stijging is vooral
merkbaar in de tweede helft van het jaar. Zeker de pagina’s over het feestprogramma en het congres
scoorden erg goed. KULeuven en CRKC waren belangrijke partners voor de viering, Leuven bevindt
zich dan ook voor het eerst in de top tien nationaal (herkomst sessies)
 72 tot 74% van de sessies komen voor de drie musea vanuit België. Voor het Taxandria- en het
Speelkaartenmuseum is dit echter ongeveer 10 % minder dan vorig jaar. Het Begijnhofmuseum kende
een stijging van 2 % meer sessies vanuit België.
 Met uitzondering van het Taxandriamuseum blijft Nederland het tweede belangrijkste land van herkomst.
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Opvallend bij het Taxandriamuseum is het hoge aantal sessies vanuit de Verenigde Staten ten opzichte
van 2017 (9,57 % t.ov. 1,16 %), terwijl het om een museum met een regionale uitstraling gaat en de info
enkel in het Nederlands aangeboden wordt.
Het bouncepercentage (hoeveel mensen niet doorklikken op de site) is voor de drie musea gestegen.
Mogelijk gaat het om buitenlandse bezoekers die ongewild op de sites terecht gekomen zijn. Voor het
Museum van de Speelkaart is de stijging niet zo groot, het behandelt dan ook een universeel thema en
de info wordt ook in het Engels aangereikt.
De meeste binnenlandse sessies komen vanuit Turnhout: Stadsarchief: 52,60 % - Taxandriamuseum:
35,67 % - Begijnhofmuseum: 31,86 % - Speelkaartenmuseum: 27,25 %. Dat is voor alle vier een stijging
tegenover 2017. Antwerpen blijft de tweede belangrijkste stad van herkomst, maar kent overal een
daling.
Voor het Taxandriamuseum valt het erg op dat de hoogste scores gemeten werden in maart (opening
tentoonstelling ‘Serene Schoonheid’) en oktober (start expo ‘Handwerk Bandwerk).
De hoogtepunten voor het Speelkaartenmuseum werden bereikt in maart (finissage expo ‘Kattenkwaad’
en Stoomweekend) en in december bij de bekendmaking van de bruikleen van de Nationale Loterij.
De website van het Stadarchief wordt vooral gebruikt als doorverwijssite naar één van de databanken:
Bibiliotheekcatalogus, Archiefbank Kempen en Genealogie Turnhout. Eens de mensen deze weg
kennen voor hun opzoekingen, passeren ze niet meer via de site van het Stadsarchief.

Meertaligheid
Het afgelopen jaar werd alvast een inhaalbeweging gemaakt i.v.m. de
meertalige informatie. Voorrang werd gegeven aan het museum die de
meeste internationale bezoekers ontvangt.
Museum van de Speelkaart:
 Engelse website (enkel de relevante info)
 Brochure met zaalteksten van de permanente opstelling
‘Harten 5’ in het Frans + aanzet voor de Engelse en Duitse vertalingen
 Algemene folder in het Frans, Duits en het Engels
Begijnhofmuseum:
 Duitse versie van de Kijkwijzer: zowel online als op papier. De
Franse en Engelse versies waren al beschikbaar.

Nieuw combiticket voor de 3 musea
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Vormgeving, drukwerk en distributie
Het overkoepelende beeld van het feestjaar rond 20 jaar Unesco werd door de vormgever van de Turnhoutse
musea gemaakt. Het werd overgenomen door de verschillende begijnhoven en was prominent aanwezig tijdens
het afsluitende congres.
Uiteraard werd ook voor elke tentoonstelling een campagnebeeld ontworpen. Afgeleiden werden gemaakt voor
uitnodigingen, folders, Facebookbanners, kubusdoeken, roll-updoeken, stoepbordaffiches,…

De affiche van de expo ‘Handwerk Bandwerk’ verscheen in twee versies:

Affiches werden gedrukt voor:
 Ontmoeting & Contrast: 500 ex
 Hocus Pocus Speelkaart: 750 ex.
 Handwerk Bandwerk: 500 ex. (blauwe versie) + 250 ex. (rode)
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Folders:
 Serene Schoonheid: flyer: 3000 ex.
 Handwerk Bandwerk: 3000 ex.
 Hocus Pocus Speelkaart: brochure met randactiviteiten: 10.000 ex.
 Ontmoeting & Contrast: brochure met vermelding van het feestprogramma: 7.500 ex
 Algemene folder Speelkaartenmuseum meertalig: 3000 ex.
Andere publicaties:
 Herdruk Nederlandstalige Kijkwijzer: 3000 ex.
 Duitse Kijkwijzer: 500 ex.
 Franse zaalteksten ‘Harten 5’: 1000 ex
 Herdruk aanvraagformulier Stadsarchief: 2000 ex
 Objectfiches van de maand: 10 edities, telkens 400 ex

Nieuw combi-toegangsticket voor de drie musea

Gezamenlijke folder van 5 Belgische drukkerijmusea: Museum Plantin Moretus (Antwerpen),
Industriemuseum (Gent), Centre de la Gravure et de l'Image imprimée (La Louvière), Maison de
l'Imprimerie (Thuin) en het Museum van de Speelkaart. Het ontwerp gebeurde door de vormgever van
de Turnhoutse musea. De folder is meertalig (N-F-E) en werd gedrukt op 50.000 ex.
De verspreiding van affiches en folders gebeurde door externe firma’s (Rapid Affichage, Aeolus), gerichte
mailings, eigen bedelingen en via Erfgoed Noorderkempen. Afhankelijk van de aard van de activiteit gebeurde dit
in de regio Turnhout of verder in Vlaanderen. Met een 30-tal musea over de grens in Noord-Brabant werd
afgesproken om wederzijds folders & affiches ter beschikking te houden voor het publiek.
Uitnodigingen voor officiële momenten werden per mail verstuurd.
Voor de zaalteksten van ‘Handwerk Bandwerk’ werd samengewerkt met een freelance copywriter.

Betaalde publicaties & advertenties
Betaalde advertenties werden zorgvuldig uitgekozen. Het beschikbare budget werd verdeeld onder verschillende
doelgroepen.







COLLECT Kunst & Antiek Journaal (Nederland): ‘Ontmoeting &
Contrast’ in het zomernummer – Oplage: 20.000 ex
Katholiek Nieuwsblad (Nederland) : ¼ pagina over de expo
‘Begijnhoven Eeuwenoud Eigentijds’ – jubileumeditie 5 oktober 2018
VIND-magazine: ¼ pagina over het Speelkaartenmuseum – editie 23
maart 2018 – met redactioneel artikel over de expo ‘Lief en Leed op
Speelkaarten’
365 dagen (Riebedebie / Toeristische Attracties) – 1 pagina over de
drie musea – 1 jaar geldig
Groepsuitstappen (Pasar): 2 pagina’s – focus op het begijnhof - samen
met de Dienst Toerisme – 1 jaar geldig
Facebook-advertenties werden ingezet voor: Primes, Dag van de
Valkerij, Kunstendag voor Kinderen, Rondleiding Hocus Pocus
Speelkaart, Workshop kantklossen, Krokuskriebels, Workshop begijn
pimpen, Stoomweekend, Op de cover met Urbanus.

Archief & Musea Turnhout is partner van Prospekta en was in 2018 gedurende
één kwartaal partner van de inmiddels ter ziele gegane cultuurkrant Suiker.
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Persbelangstelling
‘Archief & Musea’ Turnhout verstuurde negen persberichten:
 Symposium Manen & Laarzen / Taxandriamusuem
 Serene Schoonheid / Taxandriamuseum
 Handwerk Bandwerk / Taxandriamuseum
 Ontmoeting & Contrast / Begijnhofmuseum
 Erkenning van de Turnhoutse musea & subsidies
 VLIEG door Turnhout / drie musea
 Begijnhoven Eeuwenoud Eigentijds (ondersteund door Erfgoed
Noorderkempen)
 Congres over de begjinhoven (ondersteund door Erfgoed
Noorderkempen)
werk uit’ Ontmoeting en Contrast’ Begijnhofmuseum
en organiseerde twee persontmoetingen:
 Hocus Pocus Speelkaart & museumcafé ‘Vijven & Zessen’ / Museum van de Speelkaart
 Bekendmaking bruikleen collectie Nationale Loterij / Museum van de Speelkaart
De persberichten in verband met de verhuis van het Stadsarchief naar de Warande-site (samen met de
Bibliotheek) en bouwwerken, werden door de dienst communicatie van stad Turnhout verstuurd.
De musea hebben geen gebrek aan aandacht vanuit de regionale pers. Alle berichten worden opgepikt, en vaak
besteden de verschillende kranten er veel redactieruimte aan. Dit was zeker het geval voor ‘Handwerk
Bandwerk’, het feestgebeuren van de begijnhoven, de presentatie van ‘Primes’ en de bruikleen van de collectie
van de Nationale Loterij. Ook de Regionale Televisiezender RTV maakte dan telkens een reportage.
De nationale pers gaf aandacht aan:
 ‘Manen & Laarzen’ - expo van Koen Broucke: Radio 1, Knack (3/01/2018 en 14/02/2018)
 De bruikleen van de collectie van de Nationale Loterij: De Standaard (12/12/2018)
 Begijnhof 20 jaar Unesco: Radio 1 – Interne Keuken (zondag 29 september 2018 en De Ochtend
(zondag 2/12/2018)
 Handwerk Bandwerk: De Standaard (12/12/2018), reportage op ATV (29/11/2019)
 Presentatie ‘Primes’: radio Nostalgie (13/10/2018)
 Ontmoeting & Contrast: Kerk & Leven (18/7/2018) en Katholiek Nieuwsblad (NL – 29/06/2018)
 Hocus Pocus Speelkaart: Libelle (26/07/2018)
CittA, de weekendbijlage van Gazet Van Antwerpen, publiceert wekelijks de reeks ‘Stuk voor Stuk’, over
topstukken in de Kempense musea. Zowel het Taxandriamuseum, als het Begijnhofmuseum en het Museum van
de Speelkaart kregen daarin een bijdrage: Schilderij van de Turnhoutse vaart, het 16de-eeuwse processionale,
een ‘tooverboeck’ (1679) uit de goocheltentoonstelling.
Radio Klara maakte op 6 november 2018 melding van Turnhoutse kinderliedjes uit 1838.
https://klara.be/vrt-archief-ontdekt-turnhoutse-kinderliedjes-uit-1938
En Omroep Gelderland maakte opnames in het Taxandriamuseum en het Begijnhofmuseum voor het programma
‘Ridders Van Gelre’. Voormalig archivaris Harry de Kok werd er geïnterviewd over de rol van Maria van Brabant
in de Turnhoutse geschiedenis – 30 augustus 2018
Een selectie van de krantenartikels vindt u in bijlage 12 p.76
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Extra promotionele acties
Als finissage van de tentoonstelling ‘Kattenkwaad. 35 jaar verstript’ konden liefhebbers zichzelf via een green
screen op de cover van een favoriet Urbanus-album toveren, en laten fotograferen (31 maart 2018).
Als vooruitblik op de tentoonstelling ‘Hocus Pocus Speelkaart’ fleurde een goochelaar de promostand van de
musea op bij de Opening van het Toeristisch Seizoen (22 april 2018). Deze veelbelovende jongeman trad in de
loop van het jaar nog regelmatig op in het Speelkaartenmuseum en won in het najaar jaar zelfs het Belgische
Kampioenschap Goochelen.
De scenografie van de tentoonstelling voorzag in een heus podium waarbij kinderen zelf een goocheltruc konden
showen en laten filmen. Deze filmpjes verschenen nadien in een album op de Facebookpagina.
Met MOOOV – films met zicht op de wereld - heeft Archief & Musea jaarlijks een mediadeal, waarbij het
workshops voor scholen aanbiedt in ruil voor promotie. Dit resulteert in een pagina advertentieruimte in de
festivalcatalogus, een promostand in UGC (gedurende het festival) en een beeld bij de reclameloop die vóór elke
film getoond wordt. Al deze promotiemiddelen werden aan de viering van het begijnhof gewijd.

Interactieve promostand waarbij oude filmpjes over het begijnhof en de begijnen getoond werden.

Filmbeeld van de reclameloop

De opening van het nieuwe cultuurseizoen (september 2018) stond voor de musea eveneens in het teken van het
begijnhof. Op het hof vond de hele namiddag een re-enactment van het dagelijkse leven van de begijnen plaats.
Hiervoor werd de oorspronkelijke kledij van de begijnen minutieus nagemaakt. Aan de stand op de cultuurmarkt
ging het er iets ludieker aan toe. Daar lieten de begijnen het publiek een spelletje doen en verwezen ze de
mensen door naar het begijnhof.
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Sociale media
Het samenwerkingsverband is erg actief op Facebook met de pagina’s ‘Musea Turnhout’ en ‘Stadsarchief
Turnhout’. Vooral ‘Musea Turnhout’ werd sterk gevoed en kreeg in 2018 20% meer volgers. Sommige
evenementen werden gesponsord.
Op het Instagram-account werden 108 foto’s geplaatst die regelmatig veel ‘likes’ opleverden. Het aantal volgers
steeg met 124 %.
De Turnhoutse musea zijn slechts occasioneel actief op Twitter.

Een voorbeeld van een post van Musea Turnhout op Facebook, augustus 2018
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Selectie instagram foto’s gepost in 2018 op de Instagrampagina van Musea Turnhout
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Samenwerking
Archief & Musea Turnhout werkte met verschillende partners samen om diverse doelgroepen te bereiken. Zo
vond de officiële voorstelling van het kaartspel ‘Primes’, een educatief spel rond priemgetallen, plaats in het
Museum van de Speelkaart. Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem presenteerde het spel met de nodige luister. Het
initiatief vond veel weerklank bij leerkrachten / wiskundigen en leverde een publiek dat nog nooit in het museum
geweest was. In de nieuwsbrief van ‘Klasse voor leerkrachten’ verscheen een wedstrijdvraag waarbij 50
kaartspellen te winnen waren. Hierop kwamen bijna 900 reacties!
Archief & Musea werkte mee aan evenementen als Krokuskriebels, Kunstendag voor Kinderen, Erfgoeddag,
Open Monumentendag, Op schattenjacht met VLIEG om het eigen draagvlak te vergroten. Andere partners van
de musea wat betreft promotie zijn: dienst Communicatie, Toerisme & UiT, Erfgoed Noorderkempen,
Museumnetwerk Noorderkempen, Steunpunt Vakantieparticipatie, Jeugddienst, Sportdienst, de Warande,
Bibliotheek Turnhout, MOOOV, Cultuurcoördinatie, UiTPAS Kempen, Stadsboerderij, Natuurpunt Museum,
FARO, Herita, de vriendenkringen van de musea, Turnhouts koor ‘De Vedel’, Dinamo, Turnhoutse scholen,
EduKempen, Thomas More, …

Enkele medewerkers van Toerisme, Archief & Musea tijdens Fit & Fun,de jaarlijkse sportdag, juni 2018
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VIII.

ARCHIEF & MUSEA TURNHOUT ALS BEDRIJF

Organogram: museumraad en stafcel
De museumraad bestaat uit de stafmedewerkers, de schepen voor cultuur, de manager van de cluster
‘belevingvier vertegenwoordigers van de drie stichtende verenigingen en twee voor de Cultuurraad. De raad
vergaderde op 12 februari, 23 april, 2 juli en 8 oktober.
De stafcelmedewerkers van Archief en Musea Turnhout vergaderen tweewekelijks. De verslagen worden aan de
museumraad bezorgd.

Regionale rol
Advies aan derden
Zie ook onder ‘Vormingen en adviezen behoud en beheer’. (Hoofdstuk III)
Verder verleenden we medewerking aan:
 De algemeen directeur gaf alle diensten de opdracht mee te werken aan de opmaak van een
inspiratienota voor politieke partijen i.f.v. de verkiezingen. Daarnaast schreef de museumraad een
memorandum voor thema’s die in het toekomstige bestuursakkoord zouden moeten terugkomen.
 De selectiejury voor de aanwerving van een medewerker voor het projectvereniging Erfgoed
Noorderkempen.
 Opleiding fotograferen van objecten voor projectvereniging Erfgoed Noorderkempen.
 Ontvangst en presentatie schepencollege en managementteam Maaseik.
 de selectiejury voor de aanwerving van een medewerker bij Erfgoedcel Noorderkempen
 Presentatie voor deelnemers van het congres van het Europees netwerk voor culturele centra ENCC
met o.a. deelnemers uit Oostenrijk, F, D, B
 De archivaris werkte mee aan de voorbereiding van de aanwerving van een intergemeentelijke
archivaris door Erfgoedcel Noorderkempen.
 Advies aan Musea Lier: voorbeeld bruikleencontract, calamiteitenplan.
 Rondleiding in het centraal depot voor collectiemedewerkers Nationale Loterij.
Uitleendienst tentoonstellingsmateriaal
Archief & Musea Turnhout leende tienmaal tentoonstellingsmateriaal uit aan verenigingen, groepen en
organisaties uit de socio-culturele sector uit de Turnhoutse regio. U vindt een overzicht in bijlage 13 p.85
Vertegenwoordiging
Archief & Musea Turnhout is vertegenwoordigd in diverse interne en externe overlegorganen:
 Museumnetwerk Noorderkempen
 Landelijk museumoverleg: advies over strategie i.v.m. bewakingswet
 De archivaris nam deel aan studiedagen betreffende archief- en documentbeheer. Regelmatig is er
overleg met collega-archivarissen uit de regio. Hij is lid van de werkgroep Lokaal Overheidsarchief van
de VVBAD.
 Clusteroverleg sector ‘Beleving’ stad Turnhout - Sofie Wilder en Bart Sas
 ‘VLAM/LeiM leidinggevenden’ stad en OCMW Turnhout - Sofie Wilder en Bart Sas
 Werkgroep interne communicatie stad Turnhout – Ingrid Rombaut
 Redactieraden Stadskrant en UiT-magazine – Ingrid Rombaut
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Werkgroep ‘Turnhout Speelt’ – Ingrid Rombaut
Stuurgroep Erfgoedcel Noorderkempen (projectvereniging) – Sofie Wilder
Dienstoverleg met Toerisme & UiT – Sofie Wilder en Ingrid Rombaut
ICOM Belgium/Flanders– Sofie Wilder is bestuurslid
European Museum of the Year Association (een initiatief van de European Museum Forum) – Sofie Wilder is
nationaal correspondent voor Vlaanderen
Private Security Association (PSA) – Sofie Wilder is lid
Toeristische Attracties vzw (nu Riebedebie) – dienst is lid
Werkgroep drukkerijmusea o.l.v. MIAT – Filip Cremers is lid
International Playing Card Society (IPCS) – Filip Cremers is lid
Association of European Printing Museums (AEPM) – Filip Cremers is lid
Kring van Archivarissen in de Provincie Antwerpen (KAPA) – Bart Sas is voorzitter
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek- Archief en Documentatie (VVBAD) – Bart Sas is lid
Raad van Bestuur ’t GROM – Karlien
Bachelor Office Management, keuzetraject Events en Creatie, Vak Creatieve Technieken, docent Lucie
Somers Thomas More

Personeelsbeleid
Bewaking
In 2018 kende Musea Turnhout een nijpend tekort in de poole suppoosten. In overleg met de personeelsdienst
werd bekeken hoe het tekort intern kon worden opgevangen door een vermeerdering van het aantal diensturen
van de huidige suppoosten. Ook alle collega’s van de administratie zijn bij ziekte en verlof mee ingesprongen om
de permanentie te waarborgen.
Chris Van Mechelen was ook in 2018 een jaar afwezig door langdurige ziekte. Haar deeltijdse functie werd
opgevangen door Lisane Geyzen, die van een deeltijdse naar een voltijdse functie ging.
Gareth Vander Velde (voltijds suppoost) nam vanaf februari een jaar verlof zonder wedde. Zijn afwezigheid werd
opgevangen door Erik Decort en Karin Jacobs (beiden deeltijds).
Gitte Hendrickx maakte in 2016 de overstap van de dienst Stadsbedrijven
naar de dienst Musea Turnhout als voltijds suppoost. Haar fragiele
gezondheid ging in 2018 aanzienlijk achteruit en ze was meermaals langdurig
afwezig door ziekte. Om het onthaal van de musea te kunnen waarborgen
konden we rekenen op de tijdelijke inzet van Jan Debondt, medewerker van
Stadsbedrijven. Jan werkte negen maanden bij de stedelijke musea (februariaugustus). Na het vertrek van Jan werd Ninke Goossens als jobstudent
aangesteld voor de maand september. Ten slotte kreeg Ortwyn Arts een
deeltijds contract van bepaalde duur (oktober-december).
Gitte Hendrickx overleed op 4 april. Om alle collega’s de kans te geven om
haar begrafenis bij te wonen, kregen we de toestemming om uitzonderlijk de
stedelijke musea voor een halve dag te sluiten. We zullen haar sprankelende
persoonlijkheid erg missen.
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Omdat de werfreserve voor suppoosten uitgeput was, diende men een nieuwe selectieprocedure op te starten.
De vacature werd op 14 september uitgeschreven. De selecties vonden plaats op 5 en 7 november. Uit 38
kandidaten werden 8 personen weerhouden in de werfreserve. De eerste twee suppoosten uit de werfreserve
werden aangesteld: Ortwyn Arts en Joke Vanherck. Om redenen van besparing werd beslist om de voltijdse
functie van Gitte om te zetten naar een deeltijdse functie.
Suppoost Christine Baeyens nam vanaf 1 september een jaar verlof zonder wedde. Er werd beslist om de uren
van Christine door te schuiven naar Lisane Geyzen, die eerder de afwezigheid van Chris Van Mechelen opving.
De uren van Chris Van Mechelen werden verdeeld over suppoosten Dries Leysen (meer shiften) en Nancy Haest
(werkte van 1 september tot eind februari ieder weekend in plaats van 3 op 8 weekends). Lisane Geyzen was in
2018 zelf door ziekte gedurende twee maanden afwezig (november en december), waardoor haar shiften ook
onder andere suppoosten en collega’s van de administratie werden opgevangen.
Suppoost Jeroen Adriaensen slaagde na een selectieprocedure als deeltijds frontoffice medewerker (C-niveau)
bij de dienst Toerisme & UiT. Omdat hij de twee jobs wenst te combineren en dit zorgt voor meer verbinding
tussen de twee diensten, werd beslist om zijn weekendwerk vanaf september te verminderen.

Het nieuwe verplichte uniform voor de interne bewakingsdienst.

Door de wetswijziging van 2017 van de wet-Jambon wordt een uniform verplicht voor interne bewakingsdiensten.
De suppoosten van de stedelijke musea hadden voordien geen verplicht uniform. In overleg met hen werd er
gekozen voor een uniform in wit en zwart: een wit hemd, een zwart T-shirt, een zwarte cardigan (dames) en een
zwarte fleece, allen voorzien van het vigilisteken en het logo van de Stad Turnhout. In april 2018 werden een
aantal firma’s verzocht om prijsoffertes in te leveren. Omdat de uniformen bij drie verschillende leveranciers
werden besteld en de kentekens foutief gestikt werden, liep de levering vertraging op. Pas in november konden
alle uniformen worden bezorgd aan de suppoosten.
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Medewerkers
Ook in de poole van de poetsdames vonden een aantal verschuivingen plaats.
Sandra Kermaire, poetsvrouw in het Taxandriamuseum, kreeg een andere werkplek binnen de stad Turnhout. Ze
werd vanaf 1 september vervangen door Rasha Amer.
Godelieve Stessens, poetsvrouw in het Speelkaartenmuseum, kreeg vanaf 15 oktober een andere werkplek
binnen de stad Turnhout. Ze werd vanaf 6 november vervangen door Ellen Heyns.
De jaarlijkse receptie voor vrijwilligers en personeelsleden ging op 19/1 door in museumcafé Vijven en zessen in
het Speelkaartenmuseum.
De jaarlijkse personeelsuitstap bier en pizza vond plaats op 1/10. Medewerkers en vrijwilligers volgden een
rondleiding op de Tielenheide. Op de jaarlijkse sportdag Fit & Fun namen een aantal collega’s samen met de
dienst Toerisme & UiT deel binnen het thema ’80 jaar kazerne Blairon’.
Op 20 december was er een kerstborrel voor de medewerkers in het museumcafé Vijven en zessen.
Vrijwilligers
Ook in 2018 kon Archief & Musea Turnhout beroep doen op een veertigtal onbezoldigde vrijwilligers. In het
Nationaal Museum van de Speelkaart sloten twee nieuwe vrijwilligers aan bij de poole van de vrijwilligers die de
drukdemonstraties verzorgen: Paul Wouters en Jozef Bax. Er startte een nieuwe vrijwilliger in het Stadsarchief.
Tot onze zeer grote spijt moesten we in 2018 afscheid nemen van twee gewaardeerde vrijwilligers: drukker Jef
Segers en museum- en stadsgids Pieter-André.

Vrijwilligers en medewerkers van Archief & Musea Turnhout tijdens Bier en Pizza uitstap.

51

Stagiairs en jobstudenten
Hadjira Hussain Khan werkte in de maand juli als jobstudente om het onthaal in de drie musea mee te
ondersteunen. Ninke Goossens werd in die hoedanigheid ook aangesteld voor de maand september.
Imany Legrand volgde een stage binnen het zesde leerjaar middelbaar van de studierichting Toerisme van de
stedelijke Handelsschool.
Via Koen Aerts (lid van de Museumraad) is er in 2018-2019 een student geschiedenis die haar masterscriptie
over Turnhout maakt, “De collectieve herinnering aan het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog”.
Ellen Stymans liep in het Stasdsarchief stage binnen de opleiding MaNaMa Archivistiek. Verder loopt een leerling
van VIBO Het Kasteelpark stage in het Stadsarchief.
Vorming
Medewerkers van Archief en Musea Turnhout namen deel aan o.a. volgende vormingen:

Sofie Wilder en Filip Cremers woonden het jaarlijks congress van de Association of European Printing
Museums in Madrid bij met als thema “After printing. Bookbinding als cultural heritage.” Het congres
vond plaats in het Imprenta Municipal . Artes del Libro 24-26 mei. Belangrijkste doel van deze uitstap
was het onderhandelen over de voorwaarden van het congres dat in 2019 in Turnhout te gast is.

Peter Hofland: ‘Salon de museologie’, Amsterdam

Meerdere collega’s: interne opleiding over privacywetgeving en GDPR-richtlijnen

Lisane Geyzen: opleiding instagram, Riebedebie

Ingrid Rombaut: opleiding eventmanagement, Holy Trinity

Filip Cremers nam deel aan het jaarlijks congres van de International Playing Card Society te
Leinfelden, Duitsland, en gaf er ook een lezing.

Sofie Wilder volgde een wettelijk verplichte bijscholing over de vernieuwde bewakingswet bij Seris

Sofie Wilder woonde het ‘Groot Onderhoud’ bij in het Vlaams Parlement

Sofie Wilder: ‘Help, een medewerker vertrekt’ bij Faro

Museumgids Mia Croenen en vrijwilliger Maria Wouters woonden de Heemdag van Heemkunde
Vlaanderen in Kontich bij ter voorbereiding van de tentoonstelling Merklappen in 2019.
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Financieel beleid en fondsenwerving
De jaarrekening werd bij het ter perse gaan van dit jaarverslag nog niet goedgekeurd door de gemeenteraad. Een
voorlopige versie vindt u als bijlage 14 p.86

Werken Begijnhof januari 2018

In 2017 diende Musea Turnhout een dossier in voor werkingssubsidies als regionaal erkend museum. Op 27
februari kwam de beoordelingscommissie ter plaatse. Na ontvangst van het beoordelingsverslag werd een repliek
ingediend om enkele feitelijke onwaarheden recht te zetten.
De minister kende een subsidie van 155.000 euro per jaar toe voor de periode 2019-2023, een verhoging van
24% ten opzichte van de vorige legislatuur.
Samen met lithograaf Cyriel Verbist werd een dossier ingediend voor de projectoproep rond het doorgeven van
vakmanschap aan komende generaties. Twee leerlingen, Laura Meeus en Eline Van Deun, zouden een traject
van 10 maanden doorlopen om de ploeg vrijwillige drukkers te verjongen. Het dossier kreeg een positieve
beoordeling van de jury maar kreeg uiteindelijk geen middelen toegekend. In 2019 wordt het dossier opnieuw
ingediend.
Samen met Erfgoed Noorderkempen werkte Musea Turnhout een dossier uit voor een projectsubsidie voor
inhaalbeweging digitale collectieregistratie. Onderwerp was het automatiseren van de collectie speelkaarten aan
de hand van beeldherkenningssoftware. Het dossier werd niet weerhouden.
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Het retributiereglement werd aangepast om twee nieuwe formules aan te bieden. Verjaardagsfeestjes (150 euro)
en drukworkshops voor scholen (75 euro). Omdat de begeleiding van deze twee formules volledig door
bezoldigde externen gebeurt, werd beslist om deze formules at cost door te rekenen. Alle kosten worden betaald
door de klant, maar we maken er ook geen winst op. Beide formules zijn dus volledig kostneutraal. In 2019 zal dit
aanbod geëvalueerd worden.
In overleg met de dienst Personeel en Financiën werd het statuut van de wetgeving rond bijklussen onderzocht.
De museum- en stadsgidsen zullen vanaf 2019 instappen.

Infrastructuur
Investeringen en onderhoud gebouwen
In totaal werd er voor 178.015 euro aan investeringen in de gebouwen uitgevoerd, onder andere:
Nationaal Museum van de Speelkaart:

Plaatsen isolerende voorzetpanelen in het centraal depot (20.000 euro)

Vervanging oude klimaatinstallatie in centraal depot (136.357 euro)

Verluchtingssysteem in auditorium (7.226 euro

Rolstoellift voor museumcafé (10.249 euro)

Nieuwe gemetselde trap in natuursteen (doorgang naar sanitair blok)
Een nieuwe vloer in vinyltegels en
brandvertragende gordijnen voor het
museumcafé Vijven en zessen werden bekostigd
door Turnhout Wereldcentrum van de
Speelkaart, de stichtende vereniging van het
Speelkaartenmuseum. Een forse investering
waar we hen erg dankbaar om zijn.
Werken museumcafé Speelkaartenmuseum maart 2018

Begijnhofmuseum: plaatsing warmtewerende folie op de glazen inkomhal (4.773 euro).
Het budget van 30.000 euro voorzien voor een spouwmuurisolatie van de voorgevel van het fabrieksgebouw
(uitgestelde actie 2017), werd door de dienst Facility Management geschrapt. Na advies van de Onroerend
Erfgoeddienst bleek immers dat een isolatie van de voorgevel zou resulteren in een blijvend condensprobleem op
de oude glaspartijen (enkel glas in gewapend beton).
Het vervangen van de stookplaats van het Taxandriamuseum werd uitgesteld naar 2019.
En verder liet de dienst Facility Management voor 53.347,72 euro onderhoudswerken uitvoeren, onder andere:

Taxandriamuseum: schilderwerken educatiekelder en sanitair, ladderhaken voor controles
Monumentenwacht

Speelkaartenmuseum: 2 parkeerbeugels, nivelleren parking, schilderwerken museumcafé

Onderhoud en herstelling inbraak- en branddetectiesystemen in de drie musea;

Onderhoud brandblustoestellen;

Onderhoud (rolstoel)liften;

Glasreiniging;
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Leegmaken van dakgoten;
Nazicht bliksembeveiliging;
Onderhoud luchtbevochtigers;
Nazicht door Monumentenwacht;
Huur antivuilmatten, sanitaire containers

Om kosten te besparen besliste de dienst Facility Management om het linnen zelf te wassen in plaats van dit uit
te besteden aan een droogkuis.
Project Bib en Archief
Een eerste aanbestedingsronde voor de verbouwing en uitbreiding van de Warandesite werd begin 2018 gestopt
omdat de ingediende offertes 30% boven het geraamde budget lagen. Er werd een nieuwe aanbesteding
uitgeschreven waarbij een aantal aanpassingen gebeurden aan het oorspronkelijke ontwerp door WIT
architecten. Zo werd de bouw van een klein cinemazaaltje geschrapt. Op 1 september kwamen de biedingen
binnen voor de 4 loten (ruwbouw en afwerking, verwarming en sanitair, elektriciteit en liften) en kon er gegund
worden. De werken zullen begin 2019 starten en duren tot einde 2020.
De archivaris maakt deel uit van de “stuurgroep nieuwe bib en archief” die maandelijks samenkomt. Naast Facility
Management, ICT, de manager Beleving en de schepen zijn ook DocAtlas en Stripgids vertegenwoordigd in deze
stuurgroep. Daarnaast vond er enkele keren een “partneroverleg” plaats waarbij de verschillende gebruikers van
de Warandesite (Cultuurhuis Warande, Dynamo, MOOOV, …) afspraken maken over de toekomstige
samenwerking.
In de loop van het jaar vonden ook enkele vergaderingen plaats over de keuze voor een nieuwe naam.
In samenwerking met de stafcel van de Bibliotheek wordt er gewerkt aan gezamenlijke strategische en
operationele doelstellingen voor Bib en Archief.
Samen met de dienst Facility Management werd een bestek opgesteld voor de archiefrekken in het nieuwe
archiefdepot. De archiefmedewerkers maakten een overzicht van de verschillende formaten van archiefdozen en
boeken, rekening houdend met de toekomstige aangroei.
Samen met de dienst ICT werd de toekomstige IT-infrastructuur verder uitgewerkt.
Er vond overleg plaats met de collega’s van de non-fictie van de Bibliotheek in verband met de inrichting van de
“Taxandriagang” in de nieuwe bibliotheek. Er werd een lijst opgesteld van de boeken van het Stadsarchief die in
aanmerking komen om in open rek te plaatsen. In 2019 en 2020 zullen deze boeken gelabeld en “getagd”
worden.
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IX.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Aanwinsten
Wijze van verwerving

Titel

Handgift

4 fotoalbums van de Tijlfeesten 1967 en 1969
(van de jaren waarin Fred zelf
Tijl was)

4 fotoalbums

Overdracht

Archief van de burgemeester
en de stadssecretaris

1994-2012

63 archiefdozen

Overdracht

Dossier inzake Learning Cities
Project Interreg 2 en dossier
inzake Structuurversterking
Stationsomgevingen. Interreg
Vlaanderen-Nederland

2011-2015

12 archiefdozen

Handgift

"Denk globaal. Handel lokaal"
(1982), "Maatregelen ter
beheersing van het verkeer in
de Stad Turnhout" (1981)

1981-1982

2 boeken

Handgift

Volledig Nederduitsch-Fransch
Woordenboek, Brussel, CJA
Gruese, stempel De Dageraed
Turnhout

1853

1 Boek

Handgift

Tegeltableau Postkantoor,
Grote Markt Turnhout
"VLAM. Blad van de Oudleerlingen en leerlingen
Externen van het SintJozefcollege te Turnhout" (1948
- 1953/1954) en "Langs de
zijlijn van de tijd" (Walter
Landuyt), 2016
ets 'Balderij'
2017

Handgift

Handgift

Datering

Omvang en medium

35 tijdschriftennummers en 1
boekje

1 ets

Handgift

8 glas-in-loodramen in wat
vroeger de 'raadzaal' was van
Drukkerij Proost, Otterstraat
149, 1ste verdieping, gemaakt
door Frans van Vlodrop, en in
hout gesculpteerde delen van
een schouwmantel

1959

Handgift

Archief van de familie Dierckx

18e eeuw

5 stukken

Handgift

Persoonlijke documenten van
zuster Antonia Grauwmans,
begijn in Turnhout
Fotoalbum, wellicht van de
familie Mermans uit Turnhout

20e eeuw

3 stukken

ca. 1870

1 album

Aankoop
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Handgift

Archief van de vzw Jef
Buyckstraat: krantjes en foto's

ca. 1981-1997

29 classeurs

Handgift

Twee foto's: Jeanne Emsens
ca. 1900 en ca. 1930
(H. Graf) en E.H. Jozef Emsens
(Retorika)

2 foto's

Handgift

1 affiche uit 1904 en 1 boekje
"Heimgroet der Turnhouters te
Brussel gevestigd" (1887)

1887 en 1904

2 stukken

Overdracht

Archief van de dienst Wegen,
Groen en Mobiliteit

2001-2013

12 archiefdozen

Handgift

Trouwjacket van vader

1936

1 stuk

Handgift

Vaandel 1893, Turnhout,
Genootschap van den H.
Franciscus Xaverianen

1893

1 stuk

Handgift

Eindwerk van Lieve Dergent,
1956
"De urbanisatie van Turnhout"
(1956) met extra foto's en plans

1 omslag

Handgift

Vlag van KVLO, turnafdeling
van de Xaverianen

1 vlag

Handgift via Bert
Hendrickx

Twee registers uit het archief
van Brepols, gevonden in de
oude gebouwen van Brepols
aan de Baron du Fourstraat

1912-1949

2 registers

Handgift door Geschieden Oudheidkundige Kring
van de Antwerpse Kempen
Taxandria

Documenten uit het ouderlijk
huis in de Boomgaardstraat nr.
5 in Turnhout van het echtpaar
Johan Verheyen - Margaretha
Jie Dierckx (1931-2017):
familiefoto's, bidprentjes,
doodsbrieven,
huwelijksaankondigingen,
communiekaartjes,
telegrammen, diploma's,
medailles, notariële aktes,
sierbord van de boerinnegilde,
portret van Emiel Janssen,
boeken (opnemen na grondige
selectie)

20e eeuw

2 volle dozen

Handgift door GeschiedRegister en losse documenten
en Oudheidkundige Kring van de Turnhoutse
van de Antwerpse Kempen Melkvereniging

20e eeuw

1 register, losse documenten
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Taxandria
Handgift door Geschieden Oudheidkundige Kring
van de Antwerpse Kempen
Taxandria

Schilderij, Kempisch
20ste eeuw
Landschap door Jhan
Paulussen. Lederen tassen en
originele loeren van de
valkenier Jean de Vic de
Cumptich. archief en
documentatie gevormd door
Jos Brijs en Marc Smets voor
de periode van ca. 1960-1992
en bevattende foto’s, knipsels,
fotokopieën van artikels,
brieven betreffende valkerij en
betreffende Charles Kruyfthooft
(valkenier), ontvangen
nieuwjaarswensen van Jos
Aerts

Handgift door Geschieden Oudheidkundige Kring
van de Antwerpse Kempen
Taxandria

Schilderij, Landschap door
Joseph Misonne. Schilderij,
Kempisch boereninterieur door
Adri Koekkoek, ets door Dirk
Baksteen, Kempisch
boereninterieur van Frans Van
Giel

20ste eeuw

Handgift door Bert
Schilderij, Landschap
Hendrickx, Hertenstraat 18, Liereman, door Jef Claesen.
2300 Turnhout

20ste eeuw

Overdracht

20e eeuw

47 archiefdozen

Handgift via Bert Hendrickx Archief van de familie Raedts:
fotoalbum Scouts, fotoalbum
"villa Josée in Zwaneven",
foto's

1915-1959

2 albums en 1 omslag

Handgift door Vrienden van Tweeluik, Marianne van
2018
het Museum van de
Ravestyn, 'Brepols', 2018, acryl
Speelkaart nav 50ste
op linnen
verjaardag.
Overdracht

GAS-dossiers en
bemiddelingsdossiers

2014-2018

Overdracht

Dossiers inzake Strategisch
1999-2015
Veiligheids- en Preventieplan
(1999-2015), aanvraagdossiers
bewakingscamera's (20092010), aanvraagdossiers
speelautomaten (2002-2007)

3 archiefdozen

Handgift door Geschieden Oudheidkundige Kring

Vaandel: Fanfaren Kempevrienden 1894 Turnhout en

1 vaandel met 1
vaandelbekro-

1894

120 archiefdozen
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van de Antwerpse Kempen loszittende vaandelbekroning
Taxandria

ning

Handgift

Losse foto's van de familie
Antonis-Dirkx uit de
Victoriestraat in Turnhout,
bidprentjes, doodsbrieven

20e eeuw

1 pak

Handgift

Archief van de Christelijke
Beweging voor Vrouwen uit de
Middengroepen (CMBV),
afdeling Turnhout

1963-1995

1 archiefdoos

Overdracht

Archief van de dienst
Cultuurbeleid

2002-2016

13 archiefdozen

Overdracht

Archief van de dienst
1882-2007
Patrimonium. Een juridisch
dossier met bijhorende akte (dd
18/12/1882) mbt ’t Steentje ;
Een register van akten,
verleden voor de
burgemeester, gedateerd op
9/10/1893 en waarin laatste
akte geregistreerd werd op
19/10/1910; Een register van
akten, verleden voor de
burgemeester, gedateerd op
30/06/2010 en waarin laatste
akte geregistreerd werd op
8/10/1928; idem voor 1/11/1928
- 9/3/1950; idem voor 9/3/195030/7/1964; Een register van
akten, verleden voor de
burgemeester, gedateerd op
1/09/1964 en waarin laatste
akte geregistreerd werd op
2/06/1999; Een lijst van
stadseigendommen en hun
verrichtingen met
uiteenlopende jaartallen;
Briefwisseling van provincie- en
gemeentebestuur met het
registratiekantoor ea. uit 1966
tot en met 1969; Benoeming
Louis Dierckx met pv van
eedaflegging; Een map met
briefwisseling en toestemming
tot het bewinnen van
stadsgronden van begin ’70 tot
2007

2 archiefdozen

Handgift

1 klein kaartspel, 1 kaartspel, 1 20ste eeuw
asbak, 1 houten kistje en drie
speelmuntjes (jetons)

5 objecten
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Handgift

Kantkussen, ornaal, patronen,
klosjes, spoelwinder, haspel,
steun (leen)

20ste eeuw

Handgift

1 rechthoekig kantkussen, 1
speldenkussentje, 1 rond
kantkussen, 1 leen (alles
educatief materiaal)

20ste eeuw

Handgift

1 foto van onbekende man door 20e eeuw
Leflot-Helsen

1 foto

Handgift

16 foto's van mevrouw
ca. 1970
Huybrechts-Adriaensen
(moeder van Tania
Huybrechts), lid van de OCMWraad

16 foto's

Handgift

2 plaasteren friezen van het
1922
beeld op het Zegeplein
'Madelon' voor de haut-reliefs:
De treurende moeders,
vrouwen en kinderen die de
gesneuvelden ten grave
dragen, De bevolking bezig met
het vlechten van
bloemenkransen voor de
terugkerende soldaten., 3
voorstudies van deze friezen in
plaaster en 5 ingekaderde
foto's

10 objecten

Handgift

2 objecten huisvlijt (maquette + 20ste eeuw
devotiekapelletje) en 1 kleine
metalen monstrans

3 objecten

Handgift

Boswachtersuniform + boek

Handgift
Coming World remember
me (CWXRM)

2 ingekaderde foto's en twee
1929
losse foto's van Kinderwelzijn
1929
Beeldje van een soldaat uit WO 2014-2018
I

Handgift

De gekruisigde Christus

1982

4 objecten

1 beeldje
1 tekening
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Bijlage 2: Bruiklenen
Archief & Musea Turnhout werkte in 2018 mee aan 5 tentoonstellingen of studies door het ter beschikking
stellen van bruiklenen.
TURNHOUT
Nationaal Museum van de Speelkaart, cursus fotografie ingericht door Erfgoed Noorderkempen, 6 maart 2018
T03032
reproductie
Taxandriamuseum
T04302
spreuk
Taxandriamuseum
T08456
lucifershouder
Taxandriamuseum

TURNHOUT
eXpo DE SUSSEN – Samen 150 jaar 9 juni 2018 – 17 juni 2018
T02516.2-3
vaandelbekroning
Taxandriamuseum
T05624
vaandel
Taxandriamuseum
T05625
vlag
Taxandriamuseum
T08956
gelegenheidspenning
Taxandriamuseum
KASTERLEE
Hoofdbibliotheek Kasterlee, tentoonstelling ‘Alles uit de kast, archeologische vondsten uit Kasterlee’ 24 november
2018 – 26 januari 2019
ARCH10
speerpunt
Taxandriamuseum
ARCH89
pot
Taxandriamusuem
T07469
beeld
Taxandriamuseum
T13369
scherf
Taxandriamuseum
T13392
scherf
Taxandriamuseum
ANTWERPEN
Kantkamer Sint-Carolus Borromeuskerk, Tentoonstelling ‘Oude Technieken – Nieuwe vormen. Kant in de
Antwerpse regio’ 6 augustus 2018 – 25 augustus 2018
T05262
kant (naaldwerk)
Taxandriamuseum
T11040
kant (naaldwerk)
Taxandriamuseum
ALDEN BIESEN
Landcommanderij Alden Biesen, ‘Limburg tussen staf en troon. 1000 jaar graafschap Loon’ 26 oktober 2018 – 10
maart 2019
T33
beeldhouwwerk
Taxandriamuseum
SCHILDE
Museum Albert Van Dyck ‘Schelde, een stroom van beelden in het museum Albert Van Dyck’ 25 november 2018
– 24 september 2019
SN.89.6
glasnegatief
RIJKEVORSEL
Gemeenschapscentrum Rijkevorsel, tentoonstelling ‘Alles uit de kast. Archeologische vondsten uit Rijkevorsel’ 28
oktober 2017 – 7 januari 2018
61

ARCH102
ARCH109
ARCH111
ARCH112
ARCH114
ARCH138

Pot
Pot
Marneschaal
Jogasseschaal
Marneschaal
Bronzen kokerbijl

Taxandriamuseum
Taxandriamuseum
Taxandriamuseum
Taxandriamuseum
Taxandriamuseum
Taxandriamuseum
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Bijlage 3: Collectiemobiliteit en afstoting
Titel
Uitgaande brieven (2012-2016), erkenningen
geboorten (2006), minuten huwelijken (2006),
huwelijken (2006), minuten overlijdens (2006)

Archiefvormer
Burgerzaken

Datering
2006-2012

Omvang
3 meter

Verzekeringsattesten ter preventie van brand en
ontploffing

Secretariaat

1992-2010

1,2 meter

Dossiers inzake gemeentelijke administratieve
sancties en bemiddelingsdossiers

GAS

2011-2012

10 meter

Archief van de gemeentepolitie Turnhout (overdracht
2012): briefwisseling betreffende herstel van eer en
rechten (1975-1980); lijsten in verband met minnelijke
schikkingen (1962-1963); stukken betreffende de
betaling van boetes en kosten (1960-1966)

Gemeentepolitie
Turnhout

1960-1980

1 omslag,
3 pakken

Documenten van het echtpaar Johan Verheyen Familie Verheyen Margaretha Jie Dierckx (1931-2017): telegrammen
Dierckx
naar aanleiding van hun huwelijk (1956), telegrammen
naar aanleiding van een priesterwijding (1949),
communieprentjes (20e eeuw),
huwelijksaankondigingen (20e eeuw), schooldiploma's
(20e eeuw), losse persoonlijke documenten van Jozef
Dierckx, hovenier (20e eeuw), losse persoonlijke
documenten van Johan Verheyen, krantenknipsels
(20e eeuw), liedboekjes die geen verband houden met
Turnhout en de Kempen (20e eeuw), documenten
betreffende begrafenissen aangifte nalatenschappen
(1957-1979)

20e eeuw

1 grote
doos
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Bijlage 4: Preventieve conservatie- en restauratiebehandelingen
Voltooide behandelingen in 2018:
 T00973
 T13460
 T05677
 T01316.3-6
 2 machines

Sidonieke/paspop
Tableau de Post
Kader van het schilderij Maria van Zimmeren
Idyllisch landschap met slapende koewachter en meid van Franciscus Xavéry
van de boekbinderij: kneeppers – verguldpers

Bijlage 5: Object van de maand
In 2018 werden 10 fiches gemaakt:











111/ februari: Geschied- en Oudheidkundig Kongres der Kempen (1922)
112/ maart: Begijnhof nr 56
113/ april: Grenspaal van 1647
114/ mei: Sieg und Friedens Münze
115/ juni: Veranderingskaarten (ca. 1820-1830)
116/ juli- augustus: Fotoalbum Sint-Elizabethziekenhuis
117/ september: Remi Lens (1902-1983), Jezus aan het Kruis
118/ oktober: Kempens trapweefgetouw
119/ November: Bestellingen 1917 –Turnhout valt stil
120/ December –januari: De eerste stoommachine van Leonard Biermans
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Bijlage 6: Tentoonstellingen
Manen en Laarzen. Bijzondere verschijningen tijdens Turnhoutse veldslagen – Koen Broucke
Taxandriamuseum
Verlengd tot 28 februari 2018
Koen Broucke is kunstenaar én historicus. Historisch onderzoek speelt een essentiële rol in zijn ontwerpen. Hij
gaat in dialoog met de collectie van het Taxandriamuseum en brengt erfgoed en beelden samen met tekeningen,
video’s, installaties en performances.
I.s.m de Warande
Aantal bezoekers in 2018: 688
Kattenkwaad. 35 jaar Urbanus verstript
Museum van de Speelkaart
Verlengd tot 15 april 2018
De Belgische komiek viert in 2017 zijn 35ste jaar als stripheld. Naar aanleiding daarvan wordt een kaartspel met
zijn typische grappen en grollen uitgebracht. Een expo waard.
In samenwerking met WPG Uitgevers
Aantal bezoekers in 2018: 4.909
Serene schoonheid: Het Begijnhof van Turnhout
Taxandriamuseum
22 maart tot 31 oktober 2018
Foto’s door studenten Digitale fotografie Horito over het begijnhof
o.l.v. Rob Koop
Aantal bezoekers in 2018: 3.455
Ontmoeting & Contrast - Hedendaagse kunst in dialoog met de begijnhofcollectie
Begijnhofmuseum
27 mei 2018 tot 27 januari 2019
Collectiestukken van het museum worden geconfronteerd met dezelfde thema’s, maar dan van de hand van
hedendaagse kunstenaars die hun visie op een soms tegendraadse wijze verbeelden, o.a. De Pools-Duitse
kunstenaar Michnia, Remi Lens,…
Aantal bezoekers in 2018: 5.033
Hocus Pocus Speelkaart
Museum van de Speelkaart
30 juni 2018 tot 31 januari 2019
Goocheltrucs met speelkaarten zijn zowel eeuwenoud als universeel. De expo focust enerzijds op het
manipulatieve aspect van de trucs, de vingervlugheid met kaarten. Daarnaast wijst ze de bezoeker op ‘valse’ of
getrukeerde kaarten die het goochelen vergemakkelijken.
i.s.m. Gejus Van Diggele, verwoed speelkaartenverzamelaar.
Aantal bezoekers in 2018: 5.961
Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds
Begijnhof 30
4 tot 31 oktober 2018
Reizende tentoonstelling van Alexander Kerkhof over de bewogen geschiedenis en de hedendaagse cultuur van
de begijnhoven.
Aantal bezoekers in 2018: 578
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Handwerk Bandwerk: Kempense kleding uit vervlogen tijden
Taxandriamuseum
Van 16 november 2018 tot einde 2019
Uit de collecties van het Museum Tempelhof (Beerse) en het Taxandriamuseum
Met medewerking van Frieda Sorber, Modemuseum Antwerpen
Aantal bezoekers 2018: 841
Vrouwen van Turnhout en de Kempen
Taxandriamuseum
Vanaf 16 november 2018
Tweede deel in de reeks fototentoonstellingen – met medewerking van studenten digitale fotografie HORITO
o.l.v. Rob Koop
Aantal bezoekers 2018: 841
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Bijlage 7: Evenementen
Turnhout by night
Zaterdag 16 januari 2018: van 14 tot 24 uur
De wandeling voert langs het Speelkaartenmuseum.
Gratis bezoek in het museum. Gidsbeurten van 15-20u en verrassingsactiviteit tussen 20 en 21.30U
Aantal deelnemers in 2018: 1.621
Erfgoeddag
Zondag 22 april 2018 – thema: kiezen
Gratis toegang in de drie musea
Aantal deelnemers: 44 Speelkaartenmuseum, 54 Begijnhofmuseum, 32 Taxandriamuseum
Opening Toeristisch Seizoen
Zondag 22 april 2018 – promotiestand op de Jacobsmarkt (rond goochelen)
Feestelijke heropening Begijnhof
Zondag 27 mei 2018
Eucharistieviering, inwijding van het vernieuwde begijnhof, animatie, fanfare, receptie, tentoonstelling, …
Een organisatie van OCMW Turnhout
Op die dag opent ook de tentoonstelling ‘Ontmoeting en Contrast’ in het Begijnhofmuseum.
Aantal deelnemers: 589
Dag van de verzamelaar
Zaterdag 9 juni 2018
Ontmoetingsdag voor speelkaartenverzamelaars waarbij zeldzame en minder zeldzame kaarten, waardevolle en
minder waardevolle kaarten verwisselen van eigenaar. Inclusief attributen met speelkaarten. Na de ruilbeurs
volgt de officiële opening van de tentoonstelling rond goochelen.
14 uur: Lezing door Filip Cremers over de opmars van de Tunhoutse speelkaartenproductie omstreeks 1850
Aantal deelnemers: 41
Open Monumentendag
Zondag 9 september 2018
Evenement van Herita waarbij onroerend erfgoed centraal staat.
Gratis toegang in de drie musea
Brocantemarkt op het Begijnhof met kinderanimatie, oude ambachten, kunsttentoonstellingen (ism de
Bewonersvereniging Begijnhof)
Aantal bezoekers: 56 Speelkaartenmuseum, 354 Begijnhofmuseum, 51 Taxandriamuseum
Opening Cultuurseizoen – met Cultuurmarkt
Zondag 16 september 2018 (10 tot 17 uur)
Warande-site
Promostand in functie van 20 jaar Unesco-werelderfgoed
Namiddag: re-enactement op het begijnhof: begijnen tonen het dagelijkse leven: hosties bakken, lesgeven,
kruidentuin verzorgen.
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Bijlage 8: Activiteiten
Druk in het museum
Museum van de Speelkaart
Demonstraties van oude druktechnieken op historische drukpersen.
11-28 januari / 8-25 februari / 8-25 maart / 12-29 april / 17-27 mei / 7-24 juni / 5-12-19-26 juli / 2-9-16-23-30
augustus / 6-23 september / 4-28 oktober / 8-25 november / 13 december 2018
Telkens van 14 tot 16 uur
Open-kantatelier
Taxandriamuseum
Tweewekelijks atelier, afwisselend op donderdag van 18 tot 21 uur of maandag van 13 tot 16 uur – niet in
vakantieperiodes
Ervaren kantwerksters klossen gezellig samen in het Taxandriamuseum. Ook breien of haken kan. Er zijn geen
opgelegde stukken, iedereen maakt wat hij of zij wil.
Onder begeleiding van docente Inge Deleu.
Materiaal zelf meebrengen – Deelname: 70 euro per jaar
Stoomweekend
Zaterdag 17 maart – zondag 18 maart 2018 van 14 tot 17 uur
2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Wat betreft het Industrieel Erfgoed is maart uitgeroepen tot
de maand van 'energie en aandrijven'. Tijdens het weekend van 17 en 18 maart 2018 worden op zoveel mogelijk
locaties in Europa stoommachines opengesteld voor het publiek, ook in het Museum van de Speelkaart. Gidsen
vertellen welke rol de stoommachine vervulde in de 19de-eeuwse fabriek, een animatiefilmpje toont de werking
van de machine en would-be krachtpatsers kunnen hun eigen paardenkracht testen.
Op de cover met Urbanus
Zaterdag 31 maart 2018
Op deze allerlaatste dag van de tentoonstelling kunnen liefhebbers zichzelf via een green screen op de cover van
een favoriet album toveren.
Filmfestival MOOOV
17 tot 30 april 2018
Promotiestand van Archief & Musea Turnhout in UGC
Thema: het Begijnhof, 20 jaar UNESCO-Werelderfgoed.
Oude filmpjes worden getoond in een geënsceneerd cinemazaaltje
Internationale Archievendag
Zaterdag 9 juni 2018
Activiteit in het Stadsarchief in samenwerking met VVBAD
Wandelconcert de Vedel
Zondag 17 juni 2018
Begijnhof
Zomer in de musea
Juli – augustus 2018
Elk museum heeft één vaste dag per week waarop het gratis toegankelijk is. Inclusief rondleidingen voor
individuele bezoekers, druk-, en kantdemonstraties.
Dinsdag: Taxandriamuseum
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Woensdag: Begijnhofmuseum
Donderdag: Museum van de Speelkaart
Picknick op dinsdag
Elke dinsdag van augustus
Taxandriamuseum
Mensen eten hun zelfmeegebrachte picknick in de museumtuin. Animatie is voorzien: volksspelen,
voorleesmomenten, kruisboogschieten, zoektocht, goochelaar,….
Heilig-Kruisprocessie
Zondag 16 september 2018
Begijnhof
Jaarlijkse Heilig Kruisprocessie na de hoogmis. RTV legt de hele processie vast op film.
Presentatie ‘Primes’
Museum van de Speelkaart
Zaterdag 13 oktober 2018 om 14 uur
Primes is een educatief kaartspel over priemgetallen
De lancering gebeurt in aanwezigheid van Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem (Vakgroep Wijsbegeerte en
Moraalwetenschappen VUB)
+ speelsessies
Nacht van het Kempens Erfgoed Boekvoorstelling Hilde Gerard
Begijnhofmuseum
Vrijdag 19 oktober 2018
Het museum is open van 19 tot 19.30 uur
Rondleidingen door het museum en de expo ‘Ontmoeting & Contrast’ om 19.30 uur en om 21 uur.
Valkerijweekend
Taxandriamuseum
3-4 november 2018
Tweejaarlijks evenement naar aanleiding van de dag van
de valkerij - met demonstraties van roofvogels, interviews,
een tentoonstelling, …
m.m.v. Studiegroep Behoud Valkerij
Eucharistieviering
Zondag 18 november 2018
Met uitvoering van de Deutsche Messe van Schubert in de
Heilig-Kruiskerk door het St.-Pauluskoor van Westmalle
Rondleiding ‘Hocus Pocus Speelkaart’ voor individuele bezoekers
Museum van de Speelkaart
Zondag 25 november 2018 om 14 uur
Door curator Gejus van Diggele
Concert ‘La fête Dieu’ door gregoriaans koor Psallentes
Donderdag 13 december 2018 van 20.15 uur tot 21.30 uur
Heilig Kruiskerk
i.s.m. cultuurhuis de Warande
Tickets: 20 euro (via de Warande)
Kerstmis op het hof – feestelijke editie
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Maandag 24 december 2018 van 17.30 uur tot 21 uur
Duizenden kaarsjes zorgen voor een feëriek begijnhof
Gratis toegang in het Begijnhofmuseum
Gezongen kerstviering
Dinsdag 25 december 2018
Heilig Kruiskerk

Bijlage 9: Vorming
Kruidentuinen
19 september 2018 - Begijnhofmuseum
Cursus waarbij de kruidentuin van het Begijnhofmuseum een belangrijke rol speelt. Centraal staan de kruiden en
hun (medicinale) werking, inclusief het gebruik in de keuken. Ook kloostertuinen en hedendaagse kruidentuinen
in Vlaanderen komen aan bod.
Een organisatie van Dinamo vzw en Vrienden van het Begijnhof
Theologisch congres ‘Geschiedenis en spiritualiteit van de begijnenbeweging’
Academisch congres over de begijnenbeweging in (NW)-Europa in cultuurhistorisch perspectief
Woensdag 12 december 2018
Cultuurhuis de Warande
Een organisatie van KULeuven en Brepols Publishers
Congres ‘Heden en toekomst van begijnhoven’ (beheer & exploitatie)
Donderdag 13 - vrijdag 14 december 2018
Cultuurhuis de Warande
Een organisatie van door Erfgoed Noorderkempen, Archief & Musea Turnhout, FARO, Werkplaats Immaterieel
Erfgoed, CRKC, OCMW Turnhout en Brepols Publishers
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Bijlage 10: Voor kinderen en families
Krokuskriebels
10 tot 18 februari 2018
Een initiatief van de Gezinsbond waarbij 101 Vlaamse musea samen 180 activiteiten aanbieden voor kinderen tot
12 jaar. Leden van de Gezinsbond genieten een fikse korting.
Aanbod vanuit onze musea:
Wat als ... arme begijntjes plots rijk zouden zijn?
Begijnhofmuseum
Na jaren, zelfs eeuwen zoeken is eindelijk de geldkist van pastoor Mermans teruggevonden. De
begijntjes beginnen te dromen van luxe en dat willen ze graag aan hun bezoekers laten zien. Ze
beslissen om de inhoud van hun schapraai een grondige make-over te geven. Benieuwd wat dat is?
Kom dan langs en schuif bij aan in de moos!
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Van 10 tot en met 18 februari 2018 tijdens de openingsuren van het museum
Kinderen tot 12 jaar: 2 euro / volwassenen: 5 euro
Leden van de Gezinsbond: kinderen tot 12 jaar: 1 euro / volwassenen: 2,50 euro
Kruisboogschieten in het museum
Taxandriamuseum
Schieten in een museum, kan dat? In de kelder van het 16de-eeuwse Huis metten Thoren wel! Wees
gerust, we gebruiken geen pijlen, maar kurkenstoppen. In de Jachtkamer zie je de kruisbogen nog aan
de muur hangen. Al van in de middeleeuwen waren de heide- en bosgebieden in de Kempen een waar
jachtparadijs voor de hertogen van Brabant.
Test zelf een miniversie van een kruisboog uit!
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar
Van 10 tot 18 februari 2018 tijdens de openingsuren van het museum
Kinderen tot 12 jaar: gratis / volwassenen: 5 euro
Leden van de gezinsbond: kinderen tot 12 jaar: gratis / volwassenen: 2,50 euro
Archeologiedagen: Maak een replica van een archeologische vondst!
Taxandriamuseum
Zaterdag 2 juni 2018 van 14 tot 16 uur
De vroegste bewoners van de Kempen lieten heel wat sporen na in de bodem. Deze scherven, potjes,
werktuigen en sieraden geven een beeld van hoe het er hier vroeger uitzag en wat de mensen dagelijks bezig
hield. De vitrines van de archeologiezaal in het Taxandriamuseum tonen een selectie van deze vondsten. Meer
dan tweeduizend jaar later spreken ze nog steeds tot de verbeelding.
Naar aanleiding van de archeologiedagen daagt het museum kinderen vanaf 6 jaar uit om een replica van één
van de archeologische vondsten te maken. Tijdens de workshop worden de handen vuil gemaakt en creëren de
jonge deelnemers een duimpotje uit klei. Nadien decoreren ze hun miniversie van een aardewerken pot naar
eigen smaak met de archeologische voorbeelden als inspiratiebron!
Inschrijven is niet nodig, maar het aantal krukjes is beperkt.
Op schattenjacht met Vlieg door Turnhout
1 juli – 31 augustus 2018
Zoektochten voor kinderen tot 12 jaar op zeven locaties in de stad,
waaronder de drie musea. Telkens leidt de tocht naar een schatkist. Hoe
meer locaties de kinderen aandoen, hoe meer prijsjes ze kunnen winnen.
Thema 2018: Voel jij wat ik voel?
Kantklossen
Taxandriamuseum
Maandag 2 en dinsdag 3 juli 2018 of
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Maandag 20 en dinsdag 21 augustus 2018
telkens van 13.30 tot 16.30 uur
In deze tweedaagse cursus leren groot en klein kantklossen. Wie al ervaring heeft, kan de uitdaging aangaan om
een Turnhouts hert te klossen. Beginners kiezen ter plaatse een figuurtje.
Voor iedereen vanaf 7 jaar, zowel (groot)ouders als kinderen
Prijs: 2 euro per persoon
Inschrijven: taxandriamuseum@turnhout.be
In samenwerking met Inge Deleu, Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
Begijntjes vieren feest
Begijnhofmuseum
Dinsdag 10 juli 2018 of
Donderdag 16 augustus 2018
telkens doorlopend van 14 tot 16.30 uur
Het is feest in het begijnhof. De deelnemers krijgen de opdracht om de begijntjes een mooi kleedje te geven, en
voelen wat het effect is door verschillende materialen te gebruiken.
Voor iedere leeftijd vanaf 7 jaar, zowel (groot)ouders als kinderen
Prijs: 1 euro per knutselbegijntje
Opmerking! (Groot)ouders begeleiden hun kinderen bij deze activiteit. Voor hen geldt het gewone toegangstarief.
Inschrijven is niet nodig.
Goochelshow
Museum van de Speelkaart
Woensdag 18 juli, zondag 23 september, woensdag 17 oktober, zondag 18 november en woensdag 12
december 2018 van 14 tot 15 uur.
Martijn en Magic Danny, kennen ontzettend straffe trucs met speelkaarten. Voor of na de show kan men
individueel de tentoonstelling ‘Hocus Pocus Speelkaart’ bezoeken.
Voor iedereen vanaf 6 jaar, zowel (groot)ouders als kinderen
Prijs: 2 euro
Inschrijven: speelkaartenmuseum@turnhout.be
(Groot)ouders begeleiden hun kinderen bij deze activiteit. Voor hen geldt het gewone toegangstarief.
Workshop stempels maken
Museum van de Speelkaart
Woensdag 8 augustus 2018 van 14 tot 16 uur
In het jeugdatelier gaan jongeren aan de slag met lino en gutsen. Het
resultaat is een persoonlijke, coole stempel
Voor jongeren van 10 tot 16 jaar
Prijs: 2 euro
Inschrijven: speelkaartenmuseum@turnhout.be
Drukken met karton
Museum van de Speelkaart
Woensdag 15 augustus 2018 - doorlopend van 11 tot 16 uur
Deelnemers maken een ontwerp met karton en drukken het nadien met
inkt op een échte drukpers in het jeugdatelier.
Voor iedere leeftijd vanaf 6 jaar, zowel (groot)ouders als kinderen
Prijs: 2 euro
(Groot)ouders begeleiden hun kinderen bij deze activiteit. Voor hen geldt
het gewone toegangstarief.
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Boogschieten in het museum
Taxandriamuseum - tuin
Maandag 27 augustus 2018 van 9 tot 16 uur
Deze dag staat in het thema van de jacht. In de jachtkamer ontdekken de kinderen oude kruisbogen en waarom
de jacht zo belangrijk was voor Turnhout. Ze proberen een speelgoedversie uit en knutselen hun eigen
miniversie.
Workshop voor kinderen van 7 tot 12 jaar
Prijs: 10 euro
Inschrijven: www.turnhoutspeelt.be
Breng mee: lunchpakket met voldoende drankjes en tussendoortjes, aangepaste kledij voor buiten in
samenwerking met de Sport- en Jeugddienst
Verjaardagsfeestjes
Museum van de Speelkaart
Vanaf september op woensdagen van 13.30 uur tot 16.30 uur, uitgezonderd tijdens de schoolvakanties
Spelletjestocht doorheen de museumzalen met aansluitend keuze tussen een drukatelier, een workshop juwelen
knutselen of een goochelshow. Nadien kan de groep nog een half uurtje nakaarten in het museumcafé met een
Fairtrade drankje en een stukje cake van de Muylenberg (= zonder begeleiding van een museummedewerker).
Een eigen traktatie, materiaal of versiering meebrengen kan ook.
Voor kinderen van 7 tot 12 jaar
Prijs: 150 euro voor een groep van max. 16 kinderen en min. 2 volwassen begeleiders
Reserveren via verjaardag.museum@turnhout.be
Kunstendag voor kinderen
Zondag 18 november 2018
Cultuurhoogdag op maat van gezinnen, ook in het Museum van de Speelkaart, het Taxandriamuseum en het
Begijnhofmuseum
Begijnhofmuseum: workshop rond de dagelijkse bezigheden van de begijnen
Speelkaartenmuseum: drukatelier geïnspireerd op het werk van de Spaanse kunstenaar Joan Miró (doorlopend
van 11 tot 16 uur) + goochelshow (14-15 uur)
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Bijlage 11: Aanbod voor scholen
Educatief pakket ‘Hotel Taxandria’
Taxandriamuseum - permanent
Spelenderwijs leren de leerlingen de geschiedenis van de stad en regio kennen. De opdrachten zijn gevarieerd,
interactief en gebaseerd op de verschillende personages van ‘Hotel Taxandria’: Wiske het Hert, de Vrouwen van
Turnhout, de torenwachter, de internaatstudente, de archeoloog,… De tocht kan individueel of in
groepjes gedaan worden. De bijhorende brochure bevat bovendien leuke weetjes!
3de graad basisonderwijs
In samenwerking met Lions Turnhout en de Kring Taxandria
Drukatelier op aanvraag
Museum van de Speelkaart
Tijdens het drukatelier gaan leerlingen actief aan de slag met papier of karton,
inkt een een historische drukpers - Voor leerlingen vanaf de 2de graad van het
basisonderwijs
Scholen kunnen dit atelier vanaf september 2018 reserveren op een zelfgekozen
tijdstip.
Duur: 1,5 uur – Tarief: 75 euro (max. 25 leerlingen)
Oorlogsbinken
Stadsarchief - permanent
Vakoverschrijdend educatief pakket rond W.O.I – verschillende niveaus voor de
drie graden van het lager onderwijs. Leerlingen werken telkens rond een
personage dat een belangrijke rol gespeeld heeft tijdens de oorlog.
Elk pakket bevat zowel lesmateriaal als achtergrondinfo.
Rondleidingen aangepast aan de leeftijd en het onderwijsniveau
Taxandriamuseum, Museum van de Speelkaart, Stadsarchief, Begijnhofmuseum
Manen en Laarzen
Taxandriamuseum
Tot 28 februari 2018
Opdrachtenboekje waarmee leerlingen van het middelbaar onderwijs de tentoonstelling van Koen Broucke
kunnen doorlopen. Met aandacht voor het belang van berichtgeving en de manipulatie van beelden.
Dagarrangement met film
Tijdens het jaarlijkse filmfestival werkt MOOOV samen met lokale cultuurinstellingen om dagarrangementen aan
te bieden voor scholen. Ook het Museum van de Speelkaart en het Taxandriamuseum hebben daarbij een
aanbod.
Info & reservatie: www.mooov.be
Taxandriamuseum
Zoektocht door het Taxandriamuseum
→ Doelgroep: 3de graad lager onderwijs
→ Data: 23, 24, 26 en 27 april - namiddag
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Een stukje geschiedenis
Ga samen met een gids doorheen het Taxandriamuseum en krijg zo een hele brok geschiedenis van Turnhout en
de ruime regio mee. Laat je omver blazen door wist-je-datjes en schitterende verhalen.
→ Doelgroep: lager- en secundair onderwijs
→ Data: 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26 en 27 april - zowel voor- als namiddag
Radio Taxandria
Dompel jezelf onder in de luisterspelen van Radio Taxandria. Welk personage vertelt zijn of haar verhaal?
Herken je jezelf, zet dan een stapje naar voor en toon je attributen aan de rest van de groep. Een beetje
mysterieus? Ook voor het geschiedkundig museum, want dit educatief muzisch pakket wordt voor het eerst
getest.
→ Doelgroep: 3de graad lager- en 1ste graad secundair onderwijs
→ Data: 24, 26 en 27 april - voormiddag
Kruisboogschieten in het museum
→ Doelgroep: 1ste en 2de graad lager onderwijs
→ Data: 23, 24, 26 en 27 april – namiddag
Museum van de Speelkaart
Vieze vingers
Drukken of stempelen met inkt, je krijgt er vieze vingers van maar ook een
ontzettend mooi resultaat! In het jeugdatelier van het Speelkaartenmuseum
kan je naargelang je leeftijd een andere techniek uitproberen en naar huis
keren met een prachtig kunstwerk.
→ Doelgroep: 2de en 3de graad lager onderwijs
→ Data: 16 april - namiddag, 17 en 19 april - voor- en namiddag, 20 april
voormiddag

Geleid bezoek aan het Museum van de Speelkaart
Ga met een gids op ontdekking doorheen het Speelkaartenmuseum en leer dat speelkaarten doorheen de
eeuwen niet enkel voor vermaak gebruikt werden, maar ook voor reclame, kunst, onderwijs, satire, propaganda.
Leer over de traditionele productie van de kaarten en val omver van verbazing bij het zien van de gigantische
stoommachine! Nadien kan je zelf aan de slag in het Speelkaartenlab.
→ Doelgroep: lager- en secundair onderwijs
→ Data: 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26 en 27 april - voor- en namiddag
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Bijlage 12: Kranten- en persartikels 2018 (een selectie)















“Heraangelegd begijnhof klaar voor feestjaar” – inclusief artikel over de expo ‘Serene Schoonheid’ in
Gazet van Antwerpen, 12 mei 2018
“Een platte provocatie of aanzet tot dialoog?” – Recensie over de expo ‘Ontmoeting & ContrastHedendaagse kunst in dialoog met de begijnhofcollectie” in Katholiek Nieuwsblad, 29 juni 2018
“Begjinhof toont zich van moderne kant” – Recensie over de expo ‘Ontmoeting & Contrast” in Kerk &
Leven, 18 juli 2018
“Begijntjes 2.0 aan het roer” – over de viering van 20 jaar Unesco-erkenning in Kerk & Leven, 29
augustus 2018
“Stuk voor Stuk” over het processionale van het Begijnhofmuseum, in CittA (Gazet Van Antwerpen), 1
september 2018
“Begijnhof komt tot leven” – over de re-enactment van het begijnenleven tijdens de Turnhoutse
cultuurmarkt, in Gazet van Antwerpen, 17 september 2018
“Pokeren met priemgetallen” – artikel over de presentatie van het kaartspel Primes in Gazet van
Antwerpen, 10 oktober 2018
“Goed rapport en extra subsidie voor stadsmusea” – artikel over de regionale erkenning van Musea
Turnhout in Gazet van Antwerpen, 16 oktober 2018
“Kledij centraal in tijdelijke expo in Taxandriamuseum” – artikel over de expo ‘Handwerk Bandwerk’ in De
Standaard, 16 november 2018
“Bewoners van Hotel Taxandria trekken traditionele plunje aan” – artikel over de expo ‘Handwerk
Bandwerk’ in Gazet van Antwerpen, 16 november 2018
“Teniers, Wouters en Ensor komen naar Turnhout” – artikel over de langdurige bruikleen van 480
werken uit de collectie van de Nationale Loterij in De Standaard, 12 december 2018
“Werken van James Ensor krijgen plaats in Speelkaartenmuseum” in Het Nieuwsblad, 12 december
2018
“Nationale Loterij stelt tentoon in Turnhout” in De Tijd, 13 december 2018
“Madelon-schatten liggen vijftig jaar onaangeroerd in atelier kunstenaar” - over een schenking van een
voorstudie van haut-reliëfs van een Turnhouts monument aan de musea in Gazet Van Antwerpen, 24-25
december 2018
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Bijlage 13: Uitleendienst tentoonstellingsmateriaal
TURNHOUT
Dienst Welzijn, 15 januari 2018 tot 17 januari 2018
TURNHOUT
OCMW, Budgetbeurs Koopkracht , 22 januari tot 2 februari 2018
OUD-TURNHOUT
De Brem, Kavirobeurs Kasteelpark, 6 maart 2018 tot 13 maart 2018
OUD-TURNHOUT
De Brem, Tentoonstelling Campus Blairon Thomas More, 19 maart tot 25 maart 2018
VOSSELAAR
Sint-Sebastiaansgilde, 22 april 2018
OUD-TURNHOUT
De Brem, BKLO Vibo De Brem, 3 mei tot 10 mei 2018
TURNHOUT
De Wending Zorggroep Orion, Expo 58, 1 juni tot 15 september 2018
TURNHOUT
De Xaverianen, Expo ‘De Sussen samen 150 jaar’, 9 juni tot 17 juni 2018
ANTWERPEN
Tuparen, Internationaal kantcongres ‘Living Lace’, 17 augustus tot 19 augustus 2018
TURNHOUT
OC nr. 3, 80 jaar kazerne/20 jaar Campus, 1 september tot 30 september 2018
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Bijlage 14: Voorlopig financieel verslag 2018 (stand 06/03/2018)
UITGAVEN
personeelskosten

totaal

1.452.995,93

gebouwen

totaal

189.579,73

machines

totaal

0,00

totaal
totaal

26.077,70
102.743,51

totaal

5.843,32
n.v.t.*

totaal

24.853,59

totaal

160.165,92

investeringen in vaste activa

kosten inhoudelijke werking
behoud en beheer
restauratie

6.687,67

conservatiemateriaal

19.390,03

publiekswerking
collectievorming
collectiestukken

850,00

boeken, documentatie

4993,32

wetenschappelijke werking
andere kosten
administratieve werkingskosten-ICT

4.812,20

technische werkingskosten

20.041,39

werkingskosten gebouwen
werkingskosten

118.681,94

verzekeringskosten

6.984,22

huur gebouwen

5.399,76

toelagen aan Meduceum & stichtende
verenigingen

9.100,00

toelage ADAK

20.000,00

TOTAAL UITGAVEN

1.962.259,70
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INKOMSTEN
ticketverkoop en verkoop
museumshops
diverse operationele opbrengsten
verhuur van lokalen Erfgoed
Noorderkempen

30.169,50
8.330,69

subsidie Onroerend Erfgoeddepot

5.082,24
85.000,00

subsidies provinciebestuur Antwerpen

125.000,00

TOTAAL INKOMSTEN

253.582,43
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