1

2

INLEIDING............................................................................................................................................................... 5
COLLECTIEVORMING ........................................................................................................................................... 6
Aanwinsten.......................................................................................................................................................... 6
Collectiemobiliteit en afstoting ............................................................................................................................. 7
Bruiklenen ........................................................................................................................................................... 8
Tentoonstellingsmateriaal ................................................................................................................................. 10
BEHOUD EN BEHEER ......................................................................................................................................... 11
Reproducties ..................................................................................................................................................... 11
Preventieve conservatie- en restauratiebehandelingen .................................................................................... 11
Climaframes ...................................................................................................................................................... 12
Vormingen en adviezen rond behoud en beheer door TRAM 41 ...................................................................... 12
Calamiteitenplan ............................................................................................................................................... 13
Integrated Pest Management ............................................................................................................................ 13
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK.................................................................................................................. 14
Algemeen .......................................................................................................................................................... 14
Collectieregistratie en inventarisatie.................................................................................................................. 14
Museumcollecties.............................................................................................................................................. 15
Archieven .......................................................................................................................................................... 17
Catalogering wetenschappelijke bibliotheek “Antwerpse Kempen” ................................................................... 17
Digitalisering en beeldbank ............................................................................................................................... 17
Onderzoek op de collectie................................................................................................................................. 18
ONDERSTEUNING VAN HET DOCUMENTBEHEER BIJ DE STADSDIENSTEN EN HET OCMW .................... 20
PUBLIEKSWERKING ............................................................................................................................................ 22
Bezoekcijfers ..................................................................................................................................................... 22
Publieksonderzoek ............................................................................................................................................ 24
Tentoonstellingen .............................................................................................................................................. 25
Activiteiten ......................................................................................................................................................... 29
Vorming ............................................................................................................................................................. 32
Voor kinderen .................................................................................................................................................... 33
Project ‘jongerengidsen’ .................................................................................................................................... 34
COMMUNICATIE EN PROMOTIE ........................................................................................................................ 36
Algemeen .......................................................................................................................................................... 36
Visibiliteit ........................................................................................................................................................... 36
Drukwerk en distributie...................................................................................................................................... 36
Persbenadering ................................................................................................................................................. 37
(Film)opnames .................................................................................................................................................. 39
3

Digitale media ................................................................................................................................................... 39
Publiciteit ........................................................................................................................................................... 40
(Promotionele) evenementen ............................................................................................................................ 40
Samenwerking .................................................................................................................................................. 41
TRAM 41 ALS BEDRIJF........................................................................................................................................ 42
Overleg.............................................................................................................................................................. 42
Processen: voorbereiding beleid- en beheerscyclus ......................................................................................... 43
Personeel .......................................................................................................................................................... 43
Financiën........................................................................................................................................................... 44
BIJLAGEN ............................................................................................................................................................. 45
Bijlage 1: Aanwinsten ........................................................................................................................................ 45
Bijlage 2: Overzicht van het vernietigd stedelijk archief .................................................................................... 49
Bijlage 3: Voorlopig financieel verslag 2013...................................................................................................... 50
Bijlage 4: Krantenartikels 2013 ......................................................................................................................... 51

4

INLEIDING
2013 was een boeiend maar bewogen jaar voor de stedelijke musea en het archief.
De voorbereiding voor de nieuwe beleids- en beheerscyclus vergde heel wat tijd van het diensthoofd en de
stafmedewerkers. Het formuleren van actieplannen en acties en koppeling aan budgetten was geen eenvoudige
opdracht. Bovendien viel deze oefening samen met een grootscheepse besparingsoperatie om tegen 2019 een
schuldenberg van 50 miljoen euro te vermijden. Alle stedelijke diensten hebben inspanningen geleverd om de
werkingskosten te verlagen en de inkomsten te verhogen. Binnen de sector cultuur en vrije tijd werd een
gemiddelde besparing van 20% gerealiseerd.
Het bestaansrecht van de stedelijke musea werd meermaals ter discussie gesteld. De stichtende verenigingen en
de museumraad tekenden protest aan tegen een mogelijke sluiting of vermindering van de openingsuren.
Het stadsbestuur kende in 2013 een politieke crisis waarbij de stad in september onbestuurbaar werd verklaard.
Dit had uiteraard een enorme impact op de planning voor de opmaak van het meerjarenplan en
meerjarenbegroting. Het zorgde voor heel wat onduidelijkheid en vertraging van een aantal projecten. Er werd
een nieuwe coalitie samengesteld met partijen CD&V, TIM, SP.A en Groen. De NV-A zetelt voortaan als
oppositiepartij in de gemeenteraad.
Ondanks de woelige financiële en politieke situatie kende 2013 vele hoogtepunten. Er stonden maar liefst acht
tentoonstellingen op het programma. In de komende jaren zal het aantal tentoonstellingen worden verminderd om
de werkdruk te verlagen. Er wordt ook meer ingezet op de promotie van de vaste opstellingen. Zo werd in de
lente het eerste deel van de nieuwe opstelling ‘Hotel Taxandria’ geopend.
De succesvolle samenwerking met filmfestival MOOOV werd ook in 2013 verder gezet. Klassen uit het lager en
middelbaar onderwijs konden in het Speelkaartenmuseum terecht voor workshops in combinatie met een
filmvertoning. In augustus was de voortuin van het Taxandriamuseum ook het schouwtoneel voor een MOOOVfilmvoorstelling op locatie.
2013 was ook een feestjaar: 60 jaar Begijnhofmuseum werd gevierd met twee prachtige concerten georganiseerd
door de Vrienden van het Begijnhof. Eind 2013 kon dankzij het project ‘boekensteun’ van de Vlaamse
Erfgoedbibliotheek voldoende middelen worden ingezameld om het topstuk van de collectie, het ‘processionale’,
te laten digitaliseren.
Tijdens de zomermaanden werd met succes ingezet op laagdrempelige activiteiten voor een breed publiek, zoals
het gekende recept ‘zomer in het museum’ en het zoektochtenparcours voor ‘VLIEG’ samen met partners
Natuurpunt Museum, Kunstforum Würth en de Openbare Bibliotheek.
In het najaar ten slotte werd de ‘Archiefbank Kempen’ gelanceerd, een project geïnitieerd door het Stadsarchief
en financieel gesteund door de drie Kempense erfgoedcellen.
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COLLECTIEVORMING
Aanwinsten
In 2013 heeft TRAM 41 via schenking een aantal objecten en archieven verworven ter aanvulling van de collectie.
U vindt een volledig overzicht in bijlage 1.
De collectie Speelkaart werd aangevuld met een belangrijke schenking uit de nalatenschap van een overleden
Turnhoutse verzamelaar. De weduwe deed de gift om de verknochtheid van de verzamelaar aan Turnhout en in
het bijzonder aan het museum uit te drukken. De schenking bestaat uit drie objecten van groot museaal belang:
“Cartes superfines Alliance de la fabrique de P.J. Brepols à Turnhout”, 32 kaarten + wikkel
Druk: Industrie Comptoir, Leipzig 1815
Uitgegeven en voorzien van eigen wikkel door P.J. Brepols, Turnhout
Staalboek Brepols & Dierckx Zoon, Turnhout, ca. 1860 en volgende
Mooi, groot album met per twee pagina’s zes kaarten en bijhorende wikkels
Staalboek A. Van Genechten, Turnhout, ca. 1870 en volgende
Groot album met per twee pagina’s negen kaarten en bijhorende wikkels.

Staalboek R.Van Gool

TRAM 41 heeft in 2013 voor de collectie Speelkaart ook een exemplaar kunnen aankopen van een scène met
vechtende boeren gebaseerd op een (verloren gegane) tekening van Pieter Bruegel (ca. 1525-1569). Opgevat
als een hommage aan Bruegel toont het kunstwerk een dorpsstraat waarbij boeren ruzie krijgen naar aanleiding
van een kaartspel. De gravure is van de hand van Lucas Vorsterman I (1595-1675) en dateert van omstreeks
1622.
De collectie Antwerpse Kempen werd ook aangevuld met een aantal opvallende schenkingen van objecten en
archieven van personen en verenigingen, waaronder:
een portret van Jérome Wanty, een Turnhouts oorlogsslachtoffer uit de Eerste Wereldoorlog
drie 18de-eeuwse ordonnanties, afkomstig van het KADOC, Leuven
het archief van de afdeling Turnhout van de Belgische Nationale Beweging (1946-1950), een
verzetsorganisatie uit de Tweede Wereldoorlog
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het archief van de Hoge Gildenraad van de Kempen (1950-2007). Dit archief werd in de loop van 2013
door het bestuur van de Hoge Gildenraad in samenwerking met de stadsarchivaris geordend en verpakt.
Bij dit archief hoort ook een groot aantal boeken en tijdschriften over gilden.
het archief van de Broederschap van het Allerheiligste Sacrament des Altaars (1720-1906),
bewaargeving

Collectiemobiliteit en afstoting
In het Taxandriamuseum opende in 2013 op het gelijkvloers de eerste fase van de nieuwe vaste opstelling,
‘Hotel Taxandria’. Het college van burgemeester en schepenen gaf toestemming om “de drie vrouwen van
Turnhout” vanuit het Stadhuis te verhuizen naar het museum. De verhuis gebeurde door een professionele
kunsttransportfirma en een restaurateur gespecialiseerd in hout. Ook de maquette die in 2011 van het
Taxandriamuseum naar het Stadhuis was overgebracht, vond zijn weg terug naar het museum. In het nieuwe
ontwerp van scenograaf Koen Bovée kreeg de maquette een nieuwe verlaagde sokkel.

Vaste opstelling fase 1 ‘Hotel Taxandria’

Twee muziekhandschriften van Franz Andelhof worden vanaf nu bewaard in het Stadsarchief en niet meer in het
museumdepot: "Cantate" en "Gelegenheidscantate".
Door de stadsdiensten en het Stadsarchief werd 108,50 meter administratief archief van na 1945 vernietigd. Het
grootste deel hiervan had betrekking op de selectie van het archief van de vroegere Regie Water en de Regie
Slachthuis (1950-1995). Deze documenten werden bewaard in een lokaal in het magazijn van Stadsbedrijven en
voor een klein deel in het Stadsarchief. Werden vernietigd: facturen, bestelbons, invorderingsstaten, kasstukken,
rekeninguittreksels, metingen van de kwaliteit van het drinkwater, lijsten met meteropnames en waterverbruik,
werkbons. Al deze selecties gebeurden op basis van de selectielijsten voor gemeentebesturen van het
Rijksarchief. U vindt een volledig overzicht in bijlage 2.

7

In de loop van 2013 werd het archief van de dienst Financiën dat ouder is dan 1950 van het Stadskantoor
overgebracht naar het Stadsarchief. Hetzelfde gebeurde met de eigendomsakten van de Stad Turnhout, die tot
dan toe werden bewaard door de dienst Patrimonium.
TRAM 41 heeft ook twee langdurige bruiklenen lopen sedert 2003 en 2004. Hierdoor worden collectiestukken die
normaal gezien in het museumdepot zouden terecht komen, tentoongesteld door collega-musea.

Bruiklenen
TRAM 41 werkte in 2013 mee aan volgende tentoonstellingen of studies door het ter beschikking stellen van
bruiklenen:
OUD-TURNHOUT
Kunst- en erfgoedcentrum Het Hofke van Chantraine vzw, “De Lieremanschilders, de romantiek van een
landschap herbeleefd”, 30 november 2012 tot en met 6 januari 2013, twee schilderijen en twee tekeningen uit de
collectie Antwerpse Kempen en materiaal uit de wetenschappelijke bibliotheek van het Stadsarchief.
T01755
T01754
P02068
P02069

Eugeen Surinx, Ven in de Kempen
Theo Op de Beeck, De Liereman
Eugeen Surinx, Studie van arm
Eugeen Surinx, Studie van arm

TURNHOUT
Openbare bibliotheek Turnhout, “Herdenking Renier Snieders”, 5 november 2012 tot en met 7 januari 2013,
verschillende objecten in verband met Renier Snieders uit de collectie Antwerpse Kempen en materiaal uit de
wetenschappelijke bibliotheek van het Stadsarchief zoals krantenartikels, gedichten en manuscripten.
T01832
T02692
T02702
T567
T02768
T03443
T02705
T02703
T02704
T02706

Bernard De Pooter, Dokter Snieders bij de boeren op Schorvoort, luisterend naar hun
verhalen
Dokterstas Renier Snieders
Pennenbak van Renier Snieders
Wandelstok
Wandelstok
Penning, Snieders en Consciencefeesten 1812-1912
Inktpotje
Stempel
Inktpotje
Dekseltje

TURNHOUT
Stedelijke Basisschool Parkwijk, schoolproject rond 800 jaar stadsrechten van Turnhout met leerlingen, opgezette
reebokkop en gewei uit de collectie Antwerpse Kempen.
T04625
T01301

Gewei
Jachttrofee
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LEUVEN
Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving KADOC, “Speelgoed waarin je kunt
geloven”, 19 april 2013 tot en met 15 juni 2013, twee kaartspellen uit de collectie Speelkaart.
O.KS.1
IND10

Bible Game / Learn and Play, Uitgave: Young Lion Ltd. C°, druk: Piatnik (Wenen)
Dasavatara Ganjifa, India, handgeschilderd kaartspel gebaseerd op de incarnaties van
Vishnu

TURNHOUT
Het Bezemklokje Heemkundekring Turnhout, “Allemaal Binken. Het dagelijkse leven tussen 1850 en 1950 aan de
hand van Turnhoutse bijnamen”, 8 november 2013 tot en met 24 november 2013. Drie objecten uit de collectie
Antwerpse Kempen.
T00707
T01841
T04225

Scheresliep
Benedictus Leflot, Trieneke Poel en Maarten Brem
Replica van een plooikader

SCHILDE
Museum Albert Van Dyck, “Meester & leerling: Albert Van Dyck & Jan Vaerten”, 8 oktober 2013 tot en met
15 december 2013. Eén schilderij uit de collectie Antwerpse Kempen.
T01864

Albert Van Dyck, Rik met de hoed

TURNHOUT
Gerechtsgebouw “Het Kasteel”, langdurige bruikleen vanaf 1 november 2003.
BEERSE
Vzw Heemkundig Museum Tempelhof, langdurige bruikleen uit de collectie Antwerpse Kempen vanaf 3 februari
2004.
T06376
T06377
T06378
T06379
T06380
T06381
T06382.1-4
T06382.2-4
T06382.3-4
T06382.4-4
T06383

Sokkel
Klok
Kabinetskast
Kachel
Bank
Sokkel
Stoel
Stoel
Stoel
Stoel
Tafel

TRAM 41 heeft in 2013 verschillende bruikleenaanvragen gekregen om mee te werken aan nationale en
internationale tentoonstellingen in 2014.
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Tentoonstellingsmateriaal
TRAM 41 stelde in het verleden tentoonstellingsmateriaal gratis ter beschikking aan stedelijke verenigingen,
groepen en organisaties uit de socio-culturele sector, scholen, musea uit de Turnhoutse regio.
Voor 2013 was dit enkel voor KVLV Retie, “100 jaar KVLV Retie” op 12 en 13 oktober 2013.
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BEHOUD EN BEHEER
Reproducties
In 2013 heeft de vzw Vrienden van het Begijnhof de behandeling en de reproductie gefinancierd van twee
oorkondes in perkament. Deze oorkondes worden momenteel in goede omstandigheden bewaard in de
depotruimtes in het Stadsarchief. De reproducties zullen in 2014 in de vaste opstelling van het Begijnhofmuseum
worden getoond.
B0848
B0850

Oorkonde van 1427 – Filips van Sint-Pol (hertog van Brabant)
Oorkonde van 1431 – Paus Eugenius IV

Oorkonde B0848

Preventieve conservatie- en restauratiebehandelingen
Voltooide behandelingen in 2013:
B0095
T03249
T01316.5-6
LC1
LC2
LC3
LC4
LC5
LC6
B0101

Onbekend, schilderij, Portret van een voogd van het Begijnhof
Onbekend, daguerreotypie, Portret Jan Druyts
Franciscus Xavéry, schilderij, Landschap met zee en schip
Pape Clément X, Inc.
Onbekend, In Crostino Sanctis Laurentis 1280
Omslag van het weesboek van 1578 tot 1589
Charter, Philips bijden Gratie godts Connicks Van Castillien…n° 273
Charter, De raad van Brabant geeft vonnis in beroep in een geschil over de vroenten
tussen Turnhout en Arendonk enerzijds en de inwoners van Mierde anderzijds, 16
november 1495
Onbekend, Renteboek van Marché 1616
Antwerpse school, schilderij, Triomf van de H. Kerk

Tijdens de afwezigheid van het schilderij Landschap met zee en schip (T01316.5-6) van Franciscus Xavéry, dat
permanent werd getoond in de opstelling van het Taxandriamuseum, werd het publiek geïnformeerd over de
eerste behandeling van het schilderij Landschap met koeien en schapen en hun wachters bij onweder (T01316.611

6). Er werd een educatieve plaat opgemaakt met de verschillende stappen van de behandeling, dit met behulp
van tekst en fotomateriaal. Deze plaat werd tentoongesteld in de plaats van Landschap met zee en schip.
In behandeling gegeven in 2013 en nog in uitvoering:
T01293
T1316.1-6
T05678

Adriaan en Jacob Smolderen, Archiefdeur van het Valkenhof en het Consistorie van den
Hoorn
Franciscus Xavéry, schilderij, Landschap met koeien en schapen, schaapsherder en
herderin
Jasper Beckx, schilderij, Maria van Hongarije
Onbekend, Set speelkaarten, Van Genechten

In de vernieuwde leeszaal en de bijhorende kantoorruimte van het Stadsarchief is in januari 2013 UV-werende
folie tegen de ramen aangebracht.
Jaarlijks wordt er zuurvrij verpakkingsmateriaal aangekocht in de vorm van zuurvrije archiefdozen,
prentendozen en zuurvrij omslagpapier en zijdepapier.
Voor de verpakking van de deelcollectie speelkaarten werd er contact opgenomen met het Museo Fournier de
Naipes de Alava waar een restaurateur een onderzoek heeft gedaan naar de meest efficiënte verpakking voor
speelkaarten.
In 2013 heeft TRAM 41 zich een ARA-kit aangeschaft. Vaak is het moeilijk om uit te maken of objecten/archief
aangetast zijn door schimmel of het om gewone vlekken gaat. Deze kit maakt het mogelijk om op een simpele
manier vast te stellen of er een schimmelaantasting op een object aanwezig is of niet.

Climaframes
Om schade door grote wisselingen in relatieve vochtigheid te voorkomen werd er voor twee schilderijen een
climaframe voorzien. Dit is het geval voor het schilderij van Jasper Beckx, Maria van Hongarije (T05678) in de
vaste opstelling van het Taxandriamuseum en het schilderij Triomf van de Heilige Kerk (B0101) in de vaste
opstelling van het Begijnhofmuseum. Dit laatste werd verwezenlijkt met de financiële hulp van de vzw Vrienden
van het Begijnhof.

Vormingen en adviezen rond behoud en beheer door TRAM 41
In navolging van de vorming “Foto’s bewaren doe je zo” heeft de medewerker behoud en beheer in
samenwerking met Erfgoedcel Noorderkempen een vorming gegeven rond het zuurvrij bewaren van bidprentjes
in Oud-Turnhout: “Bidprentjes bewaren doe je zo!”.
Er werden plaatsbezoeken afgelegd en advies verleend voor restauratie- en conservatiebehandelingen en
preventieve conservatie aan de volgende organisaties en instellingen:
OCMW Turnhout
Plaatsbezoek en advies bij de uitvoering van de conservatie- en restauratiebehandeling van een
terracotta Piëta op het Begijnhof van Turnhout waarvan de aanbesteding al in 2012 gebeurde.
Heemkring De Vlierbes – Beerse
Plaatsbezoek en advies rond behoud en beheer van textiel (i.s.m Erfgoedcel Noorderkempen)
Historische Drukkerij – Turnhout
Plaatsbezoek en advies rond behoud en beheer van papieren documenten (i.s.m Erfgoedcel
Noorderkempen)
Heemkring Corsendonca – Oud-Turnhout
Plaatsbezoek en advies rond collectieafstoting
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Calamiteitenplan
Al vanaf 2012 wordt er gewerkt aan het calamiteitenplan voor de vier locaties. Dit gebeurt in samenwerking met
Facility Management en de preventieadviseur.
In 2012 werd het Taxandriamuseum volledig nagekeken op gebied van brandveiligheid. In 2013 was het de beurt
aan het Begijnhofmuseum, het Nationaal Museum van de Speelkaart en het Stadsarchief. Deze locaties zijn nu
volledig uitgerust met evacuatieplannen en voldoende noodsignalisatie, bewegwijzering, brandblussers en
pictogrammen.
Dit jaar zijn ook de brand- en evacuatierichtlijnen uitgewerkt in samenwerking met de preventieadviseur voor het
Taxandriamuseum en het Nationaal Museum van de Speelkaart. De evacuatieoefeningen worden jaarlijks
gehouden en indien nodig worden de instructies aangepast.
De andere locaties waaronder het stadhuis (Stadsarchief) en het Begijnhofmuseum volgen in 2014.
In het najaar van 2013 is er eveneens geïnvesteerd in twee afsluitbare karren met een noodvoorraad aan
materialen. Deze worden jaarlijks nagekeken en zullen worden bewaard op de locaties met archiefdepots:
Nationaal Museum van de Speelkaart en Stadsarchief. In het voorjaar van 2014 zullen deze in gebruik worden
genomen en worden de medewerkers opgeleid.

Integrated Pest Management
In 2011 werd de eerste fase van de houtwormbehandeling gestart. Deze fase hield de behandeling in van de
houtconstructie van het museumgebouw in de Begijnenstraat (Taxandriamuseum) en de volledige
museumcollectie Antwerpse Kempen in het depot, waarbij ook een aantal objecten zoals drukpersen uit de
collectie Speelkaart werden behandeld.
In de tweede helft van 2013 werd de tweede fase gestart. Hierbij werd de gehele houtconstructie van het
museumgebouw op het Begijnhof (Begijnhofmuseum) behandeld tegen houtworm. Eveneens zijn de
voorbereidingen getroffen om te starten met een vriesbehandeling van houten objecten volgens de gangbare
normen. Met behulp van een diepvrieskoffer, aangekocht door TRAM 41, zullen systematisch objecten worden
ingevroren. Deze behandeling zal worden begeleid door ervaren museummedewerkers en uitvoerig worden
gedocumenteerd. Een luik rond publiekswerking wordt voorzien om het publiek te informeren over de
behandeling.
Naar aanleiding van fase twee van de houtwormbehandeling in het Begijnhofmuseum gingen de voorbereidingen
van start om Integrated Pest Management verder te introduceren binnen TRAM 41. Met name het monitoren
van de verschillende depotruimtes voor de museumcollectie, archieven en de museumlocaties met behulp van
vallen en feromonen.
In 2013 werden er plakvallen en feromonen voor de kleermot en houtworm aangekocht die systematisch
worden genummerd en op de verschillende locaties geplaatst. De procedures rond logging van deze vallen
worden verder uitgewerkt in 2014 met behulp van de medewerkers.
De jaarlijkse behandeling tegen clustervliegen op de zolder van het Taxandriamuseum werd uitgevoerd in het
najaar. Op advies van een ongediertebestrijdingfirma zijn er twee lichtvallen geïnstalleerd.
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Algemeen
In 2013 ondernam TRAM 41 volgende acties rond wetenschappelijk onderzoek:
Net zoals de vorige jaren werd een lijst met onderzoeksthema’s op basis van bronnenmateriaal bewaard
door TRAM 41, verstuurd aan de departementen geschiedenis van de verschillende Vlaamse
universiteiten - september 2013
Het Stadsarchief werkte mee aan de voorbereiding van het educatief project “Kempense klaprozen” van
de Erfgoedcel Noorderkempen waarbij in 2014 scholieren uit Turnhout en omgeving informatie zullen
opzoeken over gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.
Ter voorbereiding van de tentoonstelling “Project-i” (zie verder) werd er onderzoek gedaan naar Paul
Van Hal (1894-1963).
Artikel “De fotocollectie van het Stadsarchief Turnhout”, door Bart Sas, in “Mededelingenblad van de
Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis”, nr. XXXV - 2013 nr. 1, p. 26 – 29.
De archivaris nam deel aan vergaderingen van de stichting Colloquium De Brabantse stad vzw.

Collectieregistratie en inventarisatie
TRAM 41 maakt voor de registratie, inventarisatie en catalogering van zijn collecties gebruik van de internationale
standaarden. Deze taken worden uitgevoerd door de cel behoud en beheer (museumcollecties) en door de cel
archief en bibliotheek (archieven).
In het kader van de registratie en inventarisatie van de collecties van TRAM 41 vond er onderzoek plaats naar de
context van de objecten en archieven in kwestie. Bij museumobjecten wordt deze informatie opgenomen in het
beschrijvingssysteem “Adlib”. Voor de ontsluiting van de collectiedatabank online wordt er momenteel gebruik
gemaakt van de Adlib Internet Server. De internetlink kan op aanvraag worden bezorgd maar is momenteel nog
niet beschikbaar voor het grote publiek. Via het interne netwerk is via de internetlink de database doorzoekbaar
met foto’s.

Voorstelling Archiefbank Kempen: (v.l.n.r.) archivarissen Mol, Brecht, Geel, Turnhout en Lier
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Vanaf januari 2013 werden archiefbeschrijvingen opgenomen in “Archiefbank Kempen”, een online databank
die gebruik maakt van de open source applicatie ICA-AtoM: www.archiefbankkempen.be. Deze databank is een
gezamenlijk project van het Stadsarchief Turnhout en de gemeentearchieven van Brecht, Geel, Lier en Mol. Voor
de import van gegevens in de databank werd de tool “Atomis” aangekocht. Het project wordt gefinancierd door de
drie Kempense erfgoedcellen. Op 4 december 2013 werd “Archiefbank Kempen” in de leeszaal van het
Stadsarchief voorgesteld aan de pers en het brede publiek.

Museumcollecties
Voor de registratie van de museumcollecties kan TRAM 41 rekenen op één voltijds registrator en twee deeltijdse
registratoren. Zij worden bijgestaan door deskundige en ervaren vrijwilligers onder leiding van de
wetenschappelijke stafmedewerkers. De registratoren gaan systematisch te werk en voeren de basisregistratie
uit voor nieuwe aanwinsten. Gegevens verkregen uit onderzoek worden bij al bestaande records toegevoegd.
Restauratiedossiers worden genummerd en gelinkt aan de objectrecords. Standplaatswijzigingen worden
systematisch doorgegeven aan de collectieregistrator en aangepast.
In 2013 werden in totaal 1.800 nieuwe records met 4.913 foto’s in het collectieregistratieprogramma ingebracht.
Hoofdzakelijk ging het om objecten in het depot die nooit eerder geregistreerd werden. Deze kregen dan ook
automatisch een vaste standplaats toegewezen.
Regelmatig wordt er extra informatie toegevoegd aan al bestaande records. In 2013 zijn er zo ongeveer 3.000 (!)
wijzigingen en toevoegingen gebeurd.
Medewerkers behoud en beheer hebben een standplaatscontrole uitgevoerd op de eerder geregistreerde
museumcollectie in het depot en de vaste opstelling van het Begijnhofmuseum. Tijdens deze standplaatscontrole
werd elk object gelabeld met het juiste inventarisnummer indien dit nog niet was gebeurd.
Antwerpse Kempen - deelcollectie archeologie

Expo Vondsten vertellen

In het kader van de tentoonstelling “Vondsten Vertellen. Archeologische parels uit de Antwerpse Kempen” werd
er voor de deelcollectie archeologie informatie toegevoegd rond de vondstomstandigheden en datering indien
deze gekend is.
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Antwerpse Kempen - deelcollectie kant
De deelcollectie kant bestaat uit verschillende soorten van objecten en ook het bedrijfsarchief: afgewerkte
producten (kantwerk), gereedschap, kantkartons, ontwerpen, staalboeken en briefwisseling met bestellingen en
facturen van verschillende Turnhoutse kantkantoren.
Met behulp van deskundige vrijwilligers onder begeleiding van een museummedewerker werden de afgewerkte
kantproducten beschreven en gefotografeerd.
Hierbij werd gebruik gemaakt van bestaande thesauri en het viertalig geïllustreerd Kantlexicon van J. Coene.
In 2013 werd het sorteren, labelen en zuurvrij verpakken van de kantkartons verder gezet. Einde 2013 was dit
afgerond. Na het digitaliseren en nummeren van de kartons worden deze verder beschreven door zes
vrijwilligers.
Het bedrijfsarchief werd geïnventariseerd door medewerkers van de cel archief en bibliotheek en bewaard in het
Stadsarchief.
Dubbels gelijkaardig aan kant gemaakt in Marche-en-Famenne werden bezorgd aan de Académie des dentelles
de Marche-en-Famenne.
Antwerpse Kempen - deelcollectie schuttersgilden
Een vrijwilliger heeft de collectie rond de schuttersgilden geregistreerd en gefotografeerd. De objecten werden
daarna gelinkt aan het aanwezige archief bewaard in het Stadsarchief.
Antwerpse Kempen - deelcollectie opgezette vogels
De basisregistratie van de collectie vogels is afgerond (27 objecten). Dit jaar werden de objectfiches aangevuld
met de wetenschappelijke naam. Met behulp van deze informatie kon een vergunning worden aangevraagd voor
een afwijking op het Soortenbesluit van 25 mei 2009 om educatieve redenen. Onze aanvraag bij het Agentschap
voor Natuur en Bos is positief beantwoord.
Antwerpse Kempen - deelcollectie foto’s
Een medewerker werkte verder aan het herverpakken en beschrijven van de uitgebreide fotocollectie. De foto’s
werden daarbij verwijderd uit de vroegere omslagen en bewaard in genummerde Melinex hoezen en in
archiefdozen. Tegelijkertijd werd er van elke foto een gedetailleerde beschrijving gemaakt in een Accessdatabank.
Speelkaart
In 2013 werd een registratiefiche op punt gesteld voor de registratie van de deelcollectie speelkaarten. Een
deeltijds registrator is gestart met het hernemen van de reeds bestaande inventaris. De deelcollectie
speelkaarten werden opnieuw verpakt in zuurvrije kartonnen dozen. Tijdens deze herverpakking werden de reeds
geïnventariseerde spellen systematisch opnieuw geregistreerd volgens de internationale standaarden. De
bestaande informatie werd geverifieerd en indien nodig gewijzigd of aangevuld.
Daarnaast is aan het verkleinen van de achterstand in de registratie van boeken, tijdschriften, grafiek en
werktuigen gewerkt. Ten slotte is de collectie op objecten over of uit de Eerste Wereldoorlog nagekeken als
voorbereiding van de tentoonstelling “Kartonnen wapens” (voorzien in 2014).
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Archieven
De archivaris, de archiefmedewerkers en vrijwilligers zetten in 2013 de bestaande inventarissen in MS Word om
naar een sjabloon in MS Excel. Op die manier konden alle inventarissen in de loop van het jaar geïmporteerd
worden in Archiefbank Kempen. Er kwamen ook 19 nieuwe inventarissen bij. Daaronder de inventaris van het
archief van de Stad Turnhout betreffende oorlog en bezetting uit de periode 1794-1932 en de inventarissen van
het archief van het arrondissementeel en kantonnaal Komiteit voor Hulp en Voeding (1915-1919). Op die manier
zijn vrijwel alle archiefdocumenten die betrekking hebben op de Eerste Wereldoorlog geïnventariseerd.
Een vrijwilliger inventariseerde en transcribeerde in de loop van 2013 alle charters tussen 1262 en 1500. Deze
charters zijn afkomstig uit het archief van de schepenbank, van het kapittel van Sint-Pieter en van de SintPieterskerk. De beschrijving van deze 52 charters werd samen met een foto gepubliceerd in de Archiefbank
Kempen.

Catalogering wetenschappelijke bibliotheek “Antwerpse Kempen”
Door een medewerker en twee vrijwilligers werden in 2013 3.831 titels van de wetenschappelijke bibliotheek
toegevoegd aan de online bibliotheekcatalogus (VUBIS). Op 31 december 2013 bevatte de catalogus 41.276
titels.
In 2013 werden in het kader van het project “Short Title Catalogue Vlaanderen” (zie jaarverslag 2012) 401
beschrijvingen van oude drukken toegevoegd aan de Vlaamse STCV-databank. Bij 35% hiervan ging het om
nieuwe titels in de databank.
Wetenschappelijke bibliotheek “Speelkaart”
Deze bibliotheek is met een 100-tal titels gegroeid, waaronder enkele technische boeken uit de grafische
industrie.

Digitalisering en beeldbank
De gedrukte stadsverslagen werden verder
gedigitaliseerd met de eigen bookscanner en online
geplaatst op de website van Stad Turnhout. Op 31
december 2013 waren de verslagen tot en met 1919
digitaal beschikbaar.
Door twee medewerkers en drie vrijwilligers werden
gedigitaliseerde foto’s die dateren van vóór 1940, en
prentbriefkaarten uit de collectie samen met hun
beschrijvingen online geplaatst op Erfgoedbank
Noorderkempen
(www.erfgoedbanknoorderkempen.be). Eind 2013
waren er op deze beeldbank 2.200 foto’s en
prentbriefkaarten uit de collectie Antwerpse Kempen
beschikbaar.
Ter voorbereiding van het project “Kempense
klaprozen” (zie hoger) werden door een vrijwilliger alle
bidprentjes van Turnhoutse gesneuvelden uit de
Eerste Wereldoorlog gedigitaliseerd en online
geplaatst op Erfgoedbank Noorderkempen. Op
Expo Project-i glasplaten
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dezelfde manier werden een aantal boekjes en frontblaadjes uit de collectie gedigitaliseerd.
In het kader van de tentoonstelling “Project-i” (zie verder) werden 1.013 diapositieven op glasplaat uit de collectie
Antwerpse Kempen en 150 diapositieven op glasplaat uit de collectie van het Heilig Graf gedigitaliseerd door een
externe firma.

Onderzoek op de collectie
Object van de maand
Maandelijks kiest TRAM 41 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 TRAM 41, de openbare bibliotheek, de onthaalruimte van het Stadskantoor, het Toerisme
& UiT-kantoor en het Natuurpunt Museum. In de loop van 2013 is daar Kunstforum Würth bij gekomen.
Per jaar wordt één fiche gewijd aan een gastmuseum uit de regio. Afgelopen jaar was dat het Meduceum. De
fiches worden gebundeld in een verzamelmapje. Het aantal trouwe fans dat objectfiches verzamelt neemt
gestaag toe.
In 2013 werden 10 fiches gemaakt:
60 / januari: Het hert van Turnhout – Taxandriamuseum
61 / februari: Kopieerpers voor brieven – Nationaal Museum van de Speelkaart
62 / maart: Titus Livius – Stadsarchief
63 / april: De bleekweide – Begijnhofmuseum
64 / mei: Het toestel van Obrédanne – Meduceum
65 / juni: Maria van Zimmeren – Taxandriamuseum
66 / juli - augustus: Vieille France – Nationaal Museum van de Speelkaart
67 / september: Op hotel in Turnhout… in 1852 – Stadsarchief
68 / oktober: Louis Goris – Begijnhofmuseum
69 / november: De Merovingische broche van Beerse – AdAK
70 / december: Staalboek collectie R. Van Gool – Nationaal Museum van de Speelkaart
Lezingen
In samenwerking met de Koninklijke Oudheidkundige Kring Taxandria:
20 februari: De Holocaust in de Antwerpse Kempen: de registratie en vervolging van de Joden in de
Antwerpse Kempen en de mythe van de redding van de Geelse Joden, lezing door Gorik Goris.
16 april: Het Brabants stedelijk netwerk met focus op de Antwerpse Kempen, lezing door prof. dr. Bruno
Blondé - Universiteit Antwerpen.
26 september: De archeologie van boeren, burgers en elites in middeleeuws Eindhoven en omgeving, lezing
door Nico Arts - senior stadsarcheoloog van Eindhoven.
11 december: Geneeskunde uit de oude doos – geneeskundige zorgen in Turnhout door de eeuwen heen,
lezing door historicus Harry de Kok
18

De lezingen werden gratis aangeboden.

Lezing door Harry de Kok

TRAM 41 organiseerde of werkte in 2013 mee aan de volgende lezingen:
6 maart: Overdrachten, verwervingen en depotbeheer, lezing door Bart Sas, INOVANT Antwerpen
16 maart: Het Nationaal Museum van de Speelkaart en het industrieel erfgoed, lezing door Filip
Cremers, tijdens de Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie
21 en 28 februari, 7, 14, 21 en 28 maart: Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over
archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder, cursusreeks door Heemkunde
Vlaanderen, Stadsarchief Turnhout en Nationaal Museum van de Speelkaart
1 juni: Vechtende boeren, Bruegel en het kaartspel, lezing door Filip Cremers, tijdens de Dag van de
Verzamelaar in het Nationaal Museum van de Speelkaart
7 juni: Projectieavond met glasplaten van fotograaf en priester Paul Van Hal (1894-1963), lezing door
Bart Sas, Taxandriamuseum
13 september: Archiefbank Kempen: ICA-AtoM als regionale archiefbank, lezing door Bart Sas op
Informatie aan zee, Oostende
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ONDERSTEUNING VAN HET DOCUMENTBEHEER BIJ DE STADSDIENSTEN EN
HET OCMW
Het Stadsarchief staat in voor de ondersteuning van het documentbeheer bij de stadsdiensten en het OCMW en
volgt daarbij de bepalingen van de Archiefwet van 1955 en het Decreet van 9 juli 2010 betreffende de bestuurlijkadministratieve archiefwerking.
De archivaris bezocht verschillende diensten in het kader van het toepassen van de procedures rond
documentbeheer. Hij begeleidde het uitvoeren van selecties en overdrachten en het opstarten en onderhouden
van een digitaal centraal klassement. Van elk bezoek werd een kort verslag gemaakt:
22 maart: Turnhout 2012 vzw
29 maart en 11 oktober: APB Warande
10 april: OCMW (Sociale Zaken)
18 april en 12 september: Gelijke Kansen (vroegere dienst Welzijn)
7 mei: Patrimonium
19 juni: Stedelijke Openbare Bibliotheek
24 juli: Toerisme en UiT
4 september: Stadsbedrijven
9 september Facility Management
11 september en 7 oktober: Personeelsmanagement
23 september : AGB
30 september en 11 oktober: Jeugd
11 oktober: Milieu
De archivaris organiseerde volgende vormingsmomenten over goed documentbeheer voor de medewerkers van
stad en OCMW:
18 en 25 februari: Klasseren en archiveren, opleiding voor de contactpersonen ‘documentbeheer’
16 april: Klasseren en archiveren, opleiding voor nieuwe medewerkers van de stad
De pagina “Archiveren” op het intranet van Stad Turnhout werd verder aangevuld met informatie over de
verschillende interne procedures rond documentbeheer. Zo kwam er extra informatie over het gebruik van
archieflokalen en het bijhouden van een “dossierlijst” voor de eigen dienst. Onderaan de pagina kunnen
sjablonen en verschillende presentaties over documentbeheer worden gedownload.
In het personeelsblad “Nipt” van oktober 2013 verscheen het artikel “Goed informatiebeheer = je papieren
dossiers bewaren in een geschikt archieflokaal”. Dit artikel werd het eerste in een reeks die in 2014 zal worden
verder gezet.
Op 17 januari 2013 hielde de Coördinerende Archiefdienst van de Vlaamse overheid in het kader van het decreet
betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking een test (AUDIT) in het Stadsarchief Turnhout.
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De archivaris nam deel aan studiedagen betreffende archief- en documentbeheer. Hij is lid van de werkgroep
Lokaal Overheidsarchief van de VVBAD. In dit kader werkt hij mee aan een gemeentelijke selectielijst. Hij werd in
2013 tevens lid van de beoordelingscommissie regionale indeling culturele archiefinstellingen van de provincie
Vlaams-Brabant.
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PUBLIEKSWERKING
Bezoekcijfers
TRAM 41 ontving in 2013 in totaal 23.501 bezoekers. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bezoekers
per locatie en een vergelijking met 2012.
Locatie

Aantal bezoekers

Aantal bezoekers

2012

2013

Begijnhofmuseum

4.907

4.738

Taxandriamuseum

9.998

3.783

Nationaal Museum van de
Speelkaart

19.649

13.740

Stadhuis

1.928

/

Stadsarchief

1.424

1.240

Totaal

37.906

23.501

Naar aanleiding van de viering van 800 jaar stadsrechten was Turnhout in 2012 Cultuurstad van Vlaanderen. De
tentoonstelling ‘Turnhout Terminus Turnhout Centraal’ in het Taxandriamuseum vormde de spil van deze
festiviteiten. Een terugval van de bezoekcijfers in 2013 was dan ook te verwachten. In 2012 vond in het
Speelkaartenmuseum de ‘binkenslag’ plaats met enkele duizenden bezoekers. Dankzij het toeristisch jaarthema
‘zorg’ kon het Begijnhofmuseum heel wat groepen ontvangen. De terugval is daar dan ook het kleinst.
Naast 1.240 bezoeken ontving het Stadsarchief 224 schriftelijke vragen om informatie.

Basisschool De Parel bezocht het stadsarchief
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Bezoekcijfers 2012
Begijnhofmuseum
Taxandriamuseum
Nationaal Museum van de Speelkaart
Stadsarchief
4%

14%

28%

54%

Bezoekcijfers 2013
Begijnhofmuseum
Taxandriamuseum
Nationaal Museum van de Speelkaart
Stadsarchief
5%
20%

16%
59%
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Publieksonderzoek
In 2013 begeleidde TRAM 41 studente Bo Kyung Meurs van de Universiteit Antwerpen, faculteit TEW,
Cultuurmanagement. Ze verwerkte voor haar masterscriptie ‘TRAM 41: positionering en merkenstrategie in
Turnhout’ de resultaten van het publieksonderzoek van 2012 en vulde deze aan met een peiling bij de ‘nietbezoekers’.
De belangrijkste onderzoeksvraag luidde: hoe kan TRAM 41 zich duidelijker positioneren in Turnhout aan de
hand van een merkenstrategie of branding? De resultaten van dit onderzoek zullen afzonderlijk worden
gepubliceerd.
Onderstaande tabel toont alvast het resultaat van het publieksonderzoek in 2012.
Categorie
Geslacht
Gezelschap

leeftijd

woonplaats

bezoek
reden bezoek
(meerdere
antwoorden
mogelijk)

Man
vrouw
alleen
In groep

- 15 jaar
15-17 jaar
18-24 jaar
25-34 jaar
35-54 jaar
+ 55 jaar
Belgïe
Turnhout
Provincie
Antwerpen
Nederland
Duitsland
Verenigd
Koninkrijk
Elders
Gepland
Eerste bezoek
Algemene
interesse
Specifiek
museum
Specifieke expo
(Jaarlijkse)
uitstap
Toevallige
passage
andere

Het nationaal
Het
Museum van de
Taxandriamuseum
Speelkaart 48%
43,20%
52%
56,80%
56,50%
74,40%
43,10%
24,80%
Familie
20,20% School
4,50%
Vrienden
7,70% Senioren
3,60%
Socio-cult
5,30% Vrienden
3,60%
5,80%
1,80%
1,50%
0,90%
3,80%
1,80%
8,20%
7,00%
42,80%
32,50%
37,50%
56,10%
70%
81,10%
9,70%
9,70%
40%
58,20%

Het Begijnhofmuseum

Familie
Vrienden
Dames-

49,10%
50,90%
74,10%
25,90%
7,50%
5,50%
5,7
1,90%
0%
3,80%
5,70%
39,60%
49,10%
58,50%
5,60%
37,50%

19,90%
1%
1,50%

15,30%
0,90%
0,90%

32,10%
3,80%
1,90%

7%
66,20%
81,60%
45,90%

0,90%
80%
71,60%
33,30%

3,80%
75,50%
83%
42%

37,30%

9,40%

35%

15,40%
11,50%

34,20%
6%

3,70%
7,40%

7,20%

3,40%

11,10%

5,70%

20,50%

7,40%
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Tentoonstellingen
Striptentoonstelling “Kiekeboe / Merho – stadstekenaar 2012”
Nationaal Museum van de Speelkaart van 1 december 2012 tot 28 februari 2013
Naar goede gewoonte sloot Strip Turnhout vzw het jaar van de stadstekenaar af met een tentoonstelling in het
Nationaal Museum van de Speelkaart. In het bijzondere jaar 2012 was die titel weggelegd voor Merho. Zijn jaar
als stadstekenaar startte spectaculair met het Museum K in de Warande. Daar kregen de Kiekeboes wat ze
verdienden: een eerbetoon aan hun vijfendertigjarige verovertocht van de stripwereld, én van vele Vlaamse
harten.
De Kiekeboes bleven in Turnhout opduiken. Getuigen daarvan zijn de unieke bierviltjes, het kaartspel en de
eerste stripstrookmuur ter wereld. De expo bracht niet alleen deze werken onder de aandacht, maar wierp ook
een licht op de bijzondere band van Merho met Turnhout.
Aantal bezoekers: 2.821 in totaal
Tentoonstelling “Kunnen kaarten vliegen? … en andere veelgestelde vragen over speelkaarten”
Nationaal Museum van de Speelkaart van 22 maart tot 31 december 2013
De medewerkers in het Nationaal Museum van de Speelkaart krijgen voortdurend vragen van bezoekers over
hun favoriete speelgoed: de speelkaart.
De vragen zijn erg uiteenlopend in frequentie en moeilijkheidsgraad. Vele vragen gaan over de oorsprong: waar
komen kaarten vandaan? Wie heeft ze uitgevonden? Hoe oud is het kaartspel? Een ander onuitputtelijk
onderwerp zijn de spelregels: hoe speel je een bepaald spel? Soms moet het museum uitsluitsel geven bij een
dispuut aan de kaarttafel of quizmasters een eind op weg helpen. Ook verzoeken over waardebepalingen of
waarzeggerij passeren herhaaldelijk de revue. Het museum bundelde al deze vraagtekens in een tentoonstelling.
Kaarten uit de eigen, omvangrijke collectie illustreerden de antwoorden.
Aantal bezoekers: 10.840 in totaal
Tentoonstelling “Art Cards – door Bert Wouters”
Nationaal Museum van de Speelkaart van 22 maart tot 30 juni 2013
Bert Wouters is een veelzijdig kunstenaar wiens opvallende schilderijen gekenmerkt worden door gedurfde
kleuren. In 2010 rondde hij een project af waarbij hij een kaartspel in twintig schilderijen weergaf. Deze werken
voerden de Amsterdamse kunstenaar naar het Nationaal Museum van de Speelkaart. Veel kaarten hadden een
architecturale insteek. Andere thema’s waren: beroemde Amsterdammers, sport en muziek.
Aantal bezoekers: 4.034
Tentoonstelling “Project-i / Vergeten glasplaten belicht”
Taxandriamuseum van 27 april tot 29 september 2013
Deze expo toonde glasplaten uit eigen collecties bewaard in het Stadsarchief en de collectie van het Heilig-Graf.
Een eeuw geleden maakte men gebruik van ingekleurde glasdia’s en een mysterieuze toverlantaarn om
informatie te delen. De expo Project-i toonde hoe deze glasplaatjes toegepast werden in het onderwijs, als
amusement en artistieke beleving. Tom Woestenborghs liet aansluitend een staaltje hedendaagse projectiekunst
zien.
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Expo Project-i

Voor de samenstelling van de tentoonstelling kon TRAM 41 kon rekenen op volgende bruikleengevers: HeiligGraf, FotoMuseum Provincie Antwerpen, Lieven Gevaert, Archief Mortsel, Collectie Eric Bos Waaldijk
(Nederland), Collectie Tony Davis (US), Stadsarchief Antwerpen, Marc Van Deun, Gemeentearchief Beveren,
Erfgoedcel Waasland, Het Utrechts Archief (Nederland), The Photo Heritage of the Village Enaanger (Zweden),
Mevrouw Pia Gillsäter (Zweden), Archief Aartsbisdom Mechelen-Brussel
Kris De Hoon van Ontwerpatelier 20+03 stond borg voor de scenografie van de tentoonstelling.
Aantal bezoekers: 2.778
Tentoonstelling “Hotel Taxandria”
‘Hotel Taxandria’ is de nieuwe vaste opstelling in het Taxandriamuseum. In dit fictieve hotel logeren een aantal
historische gasten die de geschiedenis van Turnhout en de Antwerpse Kempen vertellen. In de eerste fase
ontmoet u Maria van Brabant (1347-1399), Maria van Hongarije (1505-1558), Amalia van Solms (1602-1675) en
Maria van Zimmeren (1642-1688). Zij waren eeuwen geleden ‘Vrouwen van Turnhout’ en hebben in hun tijd ook
effectief in het 16de-eeuwse museumgebouw verbleven. Het ‘Huis metten Thoren’ fungeerde immers vaak als
gastenhuis voor koningen en edellieden. In de middeleeuwen waren de uitgestrekte heide- en bosgebieden van
de Kempen (Taxandria) een waar jachtparadijs voor de hertogen van Brabant. Het rijke wildleven en de naam en
faam van de Turnhoutse valken en valkeniers maakten de streek tot het epicentrum van de jacht in Brabant.
Rond het kasteel groeide Turnhout uit tot een echte stad. Het wapenschild toont nog steeds het belang van de
jacht voor Turnhout. Het is dan ook niet verwonderlijk dat één van de gasten ‘Hendrik Wiske Van He(e)rtum’ is,
het laatste hert van Turnhout…
Dit jaar werd het eerste deel van de expo geopend op het gelijkvloers. Speciaal voor deze nieuwe opstelling
werden drie monumentale 17de eeuwse schilderijen uit het burgemeesterskabinet van het Stadhuis naar het
museum verhuisd (zie ‘Collectiemobiliteit).
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Aantal bezoekers: 3.783
Tentoonstelling “Zwartepieten”
Nationaal Museum van de Speelkaart van 1 juli tot 29 september 2013
Met de zwartepiet blijven zitten: iedereen heeft het ooit meegemaakt. Het populaire kaartspel, dat eindigt met
een verliezer in de plaats van een winnaar, ontstond in de 19de eeuw. Oorspronkelijk was het vooral een
amusementsspel voor volwassenen, met straf voor de verliezer. Het gezicht van deze stakkerd werd zwart
gemaakt met een verbrande kurk.
In oktober 1855 introduceerden Kroonprins Leopold, de toekomstige koning van België, en zijn gemalin MarieHenriëtte het spel bij Napoleon III in Parijs. Het werd razend populair aan het stijve Franse hof. Tot ongeveer
1880 werd zwartepieten met gewone speelkaarten gespeeld. Vooral na 1900 ontstonden speciale spellen. Het
museum toonde de mooiste spellen uit de collectie.
Aantal bezoekers: 4.157
Tentoonstelling “Ooze Wieze Watte”
Taxandriamuseum van 1 augustus tot 28 oktober 2013
Een receptieve, reizende expo over herontdekte kinderliedjes: Deze
interactieve tentoonstelling analyseerde de historische achtergrond van
tien kinderliedjes en aftelrijmpjes. Sommige daarvan zijn eeuwenoud,
maar zo goed als niemand kent nog de oorspronkelijke betekenis. Voor
de gelegenheid werden liedjes als 'Zakdoek leggen', 'Kortjakje' en 'Witte
zwanen, zwarte zwanen' opnieuw ingezongen door het kinderkoor van de
Vlaamse Opera. In samenwerking met Erfgoedcel Noorderkempen.
Aantal bezoekers: 1.815
Tentoonstelling “Vondsten vertellen” - 10 jaar archeologische
dienst voor de Antwerpse Kempen
Taxandriamuseum van 8 november 2013 tot 4 mei 2014

Expo Ooze Wieze Watte

Al tien jaar is de Archeologische dienst Antwerpse Kempen actief in onze
regio. In die periode werd heel wat boeiend onderzoek verricht. Maar
archeologisch speurwerk in de Kempen gebeurde natuurlijk al veel langer en leverde de afgelopen twee eeuwen
behoorlijk wat nieuwe inzichten op.
De tentoonstelling liet enkele topvondsten uit de Kempen ‘aan het woord’. Ze vertelden niet alleen over de
vroegere bewoners van onze streek, maar ook over ontdekkers, de erfgoedpioniers. Tweehonderd jaar geleden
gingen onderzoekers al graven in onze schrale zandbodems, op zoek naar sporen: Walterus Van Genechten,
Eugeen Surinx, Louis Stroobant, Gustaaf Aerts. Archiefstukken en verhalen schetsten hoe ze te werk gingen en
hoe hun collecties aan de basis lagen van onze Kempense musea en heemkundige kringen.
In ‘Vondsten vertellen’ gaven oude en nieuwe opgravingen een idee van de archeologische rijkdom van onze
regio en toonden ze de geschiedenis van de Antwerpse Kempen tot aan de Late Middeleeuwen.
De tentoongestelde voorwerpen kwamen gedeeltelijk uit de collecties van AdAK en TRAM 41.
Aanvullend kon dankbaar een beroep gedaan worden op verschillende bruikleengevers: Agentschap Onroerend
Erfgoed, Archeon, Erfgoed Lommel vzw, Gemeente Grobbendonk, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen –
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MAS, Stedelijk Museum Hoogstraten.
Ontwerpatelier 20+30, onder leiding van Kris De Hoon, zorgde voor de scenografie.
Aantal bezoekers: 732 in 2013
Tentoonstelling “Gekruiste speelkaarten” - Victor Ramirez
Nationaal Museum van de Speelkaart van 25 oktober 2013 tot 31 januari 2014
Victor Ramirez werd in 1950 in Chili geboren en werkt sinds 1975 in Barcelona. In zijn kunst overbrugt hij ZuidAmerikaanse en Europese culturen en tradities. Voor ‘Gekruiste speelkaarten’ liet Ramirez zich inspireren door
gokkende Patagoniërs die na de Spaanse kolonisatie kennis maakten met speelkaarten en ze naar hun hand
zetten. Dit resulteerde in een vermenging van eigen tradities en koloniale import.
‘Gekruiste speelkaarten’ was een artistiek project dat de historische en geografische omstandigheden van de
Patagoniërs respecteerde en oversteeg. De veertig doeken waren meer dan een reflectie over een exotische
cultuur of een gekoloniseerde maatschappij. Ze lieten de hartslag van Patogonië in universele kunst voelen.
In de marge van de expositie verscheen een kunstenaarsboek in beperkte oplage, met reproducties van het werk
en met poëzie uit Europa en Zuid-Amerika.
Aantal bezoekers: 1.596 in 2013

Expo Victor Ramirez

Tentoonstelling op locatie “Wereldberoemd in Turnhout”
OCMW ‘De Wending’ van 15 november 2013 tot 18 februari 2014
De fototentoonstelling ‘Wereldberoemd in Turnhout’, sierde de gangen van Woonzorgcentrum De Wending. Op
deze manier maakten bewoners en bezoekers in hun vertrouwde omgeving kennis met de collectie foto’s over
Turnhout en de Antwerpse Kempen. Het ging bovendien om portretten van Turnhoutenaars die deze - vaak
oudere - doelgroep ongetwijfeld bekend in de oren klinken: Jos Aerts, Kamiel Van Baelen, Remi Lens,….
Een mooie samenwerking tussen OCMW-Turnhout en TRAM 41!
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Activiteiten
Werkbezoek Expertisecentrum voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed (ETWIE) / 23
januari
Het gloednieuwe ETWIE, in de persoon van staflid Tijl Vereenooghe, bezocht Turnhout en maakte kennis met
wat er voorhanden is aan industrieel erfgoed. Zowel museale collecties (Nationaal Museum van de Speelkaart,
Historische Drukkerij) als gebouwen en andere relicten werden bekeken. Tegelijkertijd werd overlegd over de
pijnpunten en uitdagingen van het behoud en de ontsluiting van industrieel erfgoed.
Turnhout by Night / zaterdag 26 januari
Stadswandelingen tussen de 6 en de 10 km door een mooi verlicht Turnhout. De tochten leidden ook door het
Begijnhof- en het Nationaal Museum van de Speelkaart.
Onthulling kalander / 3 februari
Op het (nieuwe) stadsplein Jacobsmarkt werd een oude kalander als monument plechtig ingehuldigd. Deze ruim
100-jaar oude machine symboliseert de papierverwerkende industrie in Turnhout. De kolos heeft enkele
generaties lang dienst gedaan bij het bewerken en verbeteren van papier.
Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag Industriële Archeologie / 16 maart
Jaarlijkse dag georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA).
De aflevering van 2013 vond plaats in het Nationaal Museum van de Speelkaart. Op het programma: lezingen,
voorstelling projecten, debat, actualiteit.
Erfgoeddag ‘Stop de tijd’ / zondag 21 april
Naast gratis toegang in de musea van 10 tot 18 uur, bood TRAM 41 deze activiteiten aan:
Begijnhof + museum: stiltewandeling
Nationaal Museum van de Speelkaart: ‘Snel – sneller – snelst’: rondleiding over hoe ‘tijd’ in de 19de eeuw een
overheersend begrip werd in de fabrieken / met medewerking van de gidsen en jongerengidsen
Rondleiding door de medewerker behoud en beheer in het museumdepot. Hoe proberen musea hun
objecten te behoeden voor verval?
Nationaal Museum van de Speelkaart: ‘Zuur? Een gat in uw cultuur…!’: kleine tentoonstelling over de tijdbom
in een bibliotheek
Opening toeristisch seizoen / zondag 28 april
Musea gratis toegankelijk
Turnhout vertegenwoordigd op EMYA 2013 / 17 tot 19 mei
In Tongeren werd de ‘European Museum of the Year Award
2013’ uitgereikt. Het Gallo-Romeins museum – winnaar van de
vorige editie - fungeerde als gastheer. De musea van TRAM 41
werden niet genomineerd, maar waren wél aanwezig in de
persoon van coördinator Sofie Wilder. Zij werkte mee aan het
evenement als nationaal correspondent. Op de foto is ze aan het
werk tijdens een interview met Beat Hächler van het Alpine
Swiss Museum (Bern).

EMYA Tongeren

‘Dag van de verzamelaar’: Internationale ruilbeurs voor
verzamelaars / zaterdag 1 juni
Nationaal Museum van de Speelkaart
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Jaarlijkse internationale ruilbeurs voor speelkaartenverzamelaars met om 14 uur lezing door Filip Cremers:
‘Vechtende boeren, Bruegel en het kaartspel’.
Projectieavond ‘Project-i’ / vrijdag 7 juni 2013 om 19 uur
Taxandriamuseum
Projectie van historische glasplaten van Paul Van Hal met toelichting door Bart Sas, stadsarchivaris.
Aansluitend kon de expo ‘Project-i’ onder begeleiding bezocht worden.
Een organisatie van TRAM 41 in samenwerking met de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige kring
Taxandria.
Openingsconcert viering 60-jaar Begijnhofmuseum / zondag 16 juni 2013 om 15 uur
Begijnhofkerk, een organisatie van de vzw Vrienden van het Begijnhof van Turnhout
Programma:
Korte geschiedenis van het museum
Optreden van het Spiegel Kwartet met Elisa Kawaguti & Stefan Willems: viool, Leo De Neve: altviool en
Jan Sciffer: cello
Receptie in het museum

Openingsconcert 60 jaar Begijnhofmuseum

Zomer in de musea
Elke museumlocatie reserveerde tijdens de maanden juli en augustus één vaste dag per week om het publiek in
de watten te leggen. Zowel de toegang, als de rondleidingen waren gratis.
dinsdag: Taxandriamuseum – rondleiding + zoektocht voor kinderen
woensdag: Begijnhofmuseum – wandeling op het Begijnhof, met bezoek aan de kerk, de kapel en
het museum + zoektocht voor kinderen
donderdag: Nationaal Museum van de Speelkaart – rondleiding, demonstraties op oude drukpersen
en kinderzoektocht
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Picknicken in museumtuin

Picknick in de museumtuin / dinsdag 13 en 20 augustus 2013 vanaf 12 uur
Taxandriamuseum
Mogelijkheid om in de tuin van het museum te komen picknicken. De organisatie zorgde voor recreatieve
elementen: een mobiele bibliotheek, volksspelen en live muziek. Aansluitend vonden rondleidingen door het
museum plaats. Kinderen konden deelnemen aan workshops in het kader van de expo ‘Project-i’ .
In samenwerking met Toerisme & UiT.
‘MOOOV wijkt af’ / donderdag 29 augustus 2013 om 21 uur
Taxandriamuseum
MOOOV programmeert films met zicht op de wereld. In de zomer ruilt de filmorganisatie de bioscoopzaal
geregeld in voor een openluchtlocatie, waaronder in 2013 de voortuin van het Taxandriamuseum. Met succes,
want 350 liefhebbers keken naar de film ‘The Best Exotic Marigold Hotel’
Voor de film kon het museum gratis bezocht worden.
‘Europeana ’14 – ’18 Collection Day’ / 7 september in de Warande
Initiatief waarbij mensen opgeroepen werden om verhalen en voorwerpen i.v.m. de ‘Groote Oorlog’ aan te bieden
voor registratie.
Een organisatie van de provincie Antwerpen in samenwerking met de Erfgoedcellen en TRAM 41.
‘Open Monumentendag’ / zondag 8 september 2013
Thema: het beste van 25 jaar Open Monumentendag / gratis toegang in alle musea van TRAM 41.
‘Cultuurmarkt’ – Turnhout / 15 september
Promotie van de activiteiten in het nieuwe cultuurseizoen, deelname door de jongerengidsen.
‘Druk in het museum’: drukdemonstraties / Nationaal Museum van de Speelkaart
Gepensioneerde drukkers toonden oude druktechnieken op historische drukpersen, met aandacht voor de
afwerking van speelkaarten (glanzen, snijden, hoeken) en een toelichting bij de draaiende stoommachine.
Twee dagen per maand (uitgezonderd zomervakantie wanneer wekelijks wordt gedemonstreerd als onderdeel
van “Zomer in het museum”):
januari: donderdag 10, zondag 27
februari: donderdag 7, zondag 24
maart: donderdag 7, zondag 24
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april: donderdag 4, zondag 21
mei: donderdag 2, zondag 26
juni: donderdag 6, zondag 30
juli: donderdag 4, 11, 18 en 25
augustus: donderdag 1, 8, 22 en 29
september: donderdag 5, zondag 29
oktober: donderdag 10, zondag 27
november: donderdag 7, zondag 24
december: donderdag 5
Deelname aan Boekensteun ‘Geef de Turnhoutse begijnen een stem!’
Onder de koepel van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek deed TRAM 41 vanaf december mee aan ‘Boekensteun’.
Dit project spoort mensen aan om een financiële bijdrage te leveren voor het duurzame behoud van een
collectie(stuk). Strikte voorwaarde van ‘Boekensteun’: het moet om een historisch boek of manuscript gaan. Het
uitverkoren handschrift van TRAM 41 was een 16de eeuwse processionale gepresenteerd in het
Begijnhofmuseum, een waar topstuk. Doel van het crowdfundingproject: 2 600 EUR vergaren om het volledige
boek professioneel te laten digitaliseren zodat het publiekelijk toegankelijk wordt. Het project kon meteen rekenen
op heel wat succes. Nog voor het jaareinde was al meer dan de helft van het bedrag verworven.
www.boekensteun.be/begijnhofmuseum

Inzingen Processionale

Vorming
Aan de slag met archief en documentatie / verschillende donderdagavonden in het Stadsarchief
Donderdagen 21 – 28 februari, 7 – 14 – 21 – 28 maart
De cursus was bestemd voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed (lokale musea, documentatiecentra,
heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties…)
Deelname aan afzonderlijke lesdagen was eveneens mogelijk.
Een organisatie van Heemkunde Vlaanderen in samenwerking met Erfgoedcel Noorderkempen en TRAM 41.
Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag industriële archeologie
Nationaal Museum van de Speelkaart, zaterdag 16 maart.
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Thema 2013: Behoud en doorgeven van oude technieken en kennis.
Workshop ‘Omgaan met glasplaatjes’
Taxandriamuseum, donderdagen 16 en 23 mei, telkens van 13.30 tot 17 uur.
Nogal wat heemkundige verenigingen beschikken over collecties met (kwetsbare) glasplaten, zowel
glaspositieven als -negatieven. Deze tweedaagse opleiding toonde stap voor stap aan om de situatie van je
collectie te herkennen, in te schatten en te verbeteren. Ook het digitaliseren van glasplaten kwam aan bod.
Lesgeefster: Ann Decker van het FotoMuseum te Antwerpen
Een organisatie van Erfgoedcel Noorderkempen.
Vormingsuitstap
Voor eigen medewerkers en meer bepaald de museumgidsen werden twee activiteiten buitenshuis
georganiseerd:
bezoek aan het retabel van Job, Schoonbroek (Retie) o.l.v. P.A. Melis op 2 september
bezoek aan het vernieuwde Rijksmuseum (Amsterdam) op 16 november

Voor kinderen
Museumateliers: vieze vingers
Onder begeleiding van studenten lerarenopleiding van het Thomas More Hogeschool organiseerde TRAM 41 in
het Nationaal Museum van de Speelkaart drukateliers voor het basisonderwijs. Op een historische drukpers
mochten de leerlingen hun zelfgemaakte drukvorm afdrukken.
1ste graad: kartondruk met behangpapier
2de graad: tekening kerven in karton en afdrukken
3de graad: figuren geïnspireerd door Keith Haring in linodruk 25
februari – 1 maart, 4 – 8 maart, 16 – 17 mei, 21 – 24 mei, 27 – 28
mei 2013
Voor leerlingen uit secundaire scholen in samenwerking
met filmfestival MOOOV: 16 – 26 april 2013
OKAN
In de loop van de maand maart bezochten elke donderdag twee
Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) de leeszaal van
het Stadsarchief. Zij bekeken een aantal boeken uit verschillende eeuwen.
Op 17 december waren twee klassen van het 6e jaar VBS De Parel uit
Lichtaart te gast in het Stadsarchief.
MOOOV filmfestival: workshops in het Nationaal Museum van de
Speelkaart
Educatief arrangement gericht op scholen, film in combinatie met workshop
tussen 16 en 26 april o.a. ook op zaterdag 20 en zondag 21 april,
rondleiding met drukdemonstraties, workshop of cine-kids studio,
geluidsstudio. Ateliers voor lager- en middelbaar onderwijs en vrije ateliers.

Museumatelier

Randactiviteiten expo ‘Project-i’
In de knutselkelder van het Taxandriamuseum konden de jonge bezoekertjes zich uitleven met kleurplaten,
sjablonen en verhaaltjes
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‘Projecteer je eigen toverlantaarnmannetje’ dinsdagen 13 en 20 augustus 2013, telkens van 14 tot 16 uur Workshop voor kinderen van 6 tot 12 jaar
Met kleurrijke afvalmaterialen ontwierpen de kinderen zelf figuren die ze nadien levensgroot mochten projecteren
met een antieke toverlantaarn.
Educatief pakket WO I
Zes studenten van de lerarenopleiding van de hogeschool Thomas More startten in oktober 2013 met de
uitwerking van een educatief pakket over de Eerste Wereldoorlog in Turnhout voor de drie graden van de lagere
school, dit pakket zal tegen mei 2014 worden afgewerkt.
Deelname aan “Kempense Klaprozen”, een project van
Erfgoedcel Noorderkempen (zie ook “wetenschappelijk
onderzoek”).
Vliegparcours: activiteiten voor kinderen tot 12 jaar / juli augustus
In het kader van de Vliegactie van Cultuurnet Vlaanderen
bood TRAM 41 in het Begijnhofmuseum en in het
Taxandriamuseum verschillende zoek- en knutselactiviteiten
aan voor verschillende leeftijden. Samen met de bibliotheek,
het Natuurpunt Museum en Kunstforum Würth ontstond een
heus Vliegparcours doorheen de stad, waarbij presentjes
aangeboden werden naargelang het aantal bezochte locaties.
‘Kinderkunstendag’ / zondag 17 november
Atelier ‘van kaart tot kunst’ in het Nationaal Museum van de
Speelkaart, medewerking van de jongerengidsen
Workshops archeologie / 18 - 29 november
Vliegparcours Begijnhofmuseum
Taxandriamuseum
Archeoloog Jef Van Doninck en twee vrijwilligers begeleidden workshops voor leerlingen van het basisonderwijs
(4de tot 6de leerjaar). Al doende leerden ze dat archeologen geen dinosaurusopgravers zijn en waarom
opgravingen nuttig zijn. Een korte zoektocht leidde hen door de expo ‘Vondsten Vertellen’. De workshop werd
extra omkaderd met een brochure en verbetersleutel.

Project ‘jongerengidsen’
Promotie voor de heropening van het Taxandriamuseum tijdens het openingsweekend op 27 en 28
april 2013
Erfgoeddag met als thema ‘Stop de Tijd’ op 21 april 2013. De jongerengidsen waren van de partij in
de verschillende musea
Promotie voor de musea tijdens de cultuurmarkt in Turnhout op 15 september 2013
Het nieuwe school- en werkjaar startte in september met een uitgebreide ploeg, “oude” en nieuwe
jongerengidsen. Onder de titel “Beweeg je lijf” stond voor het eerst een sessie over spreken, bewegen,
lichaamstaal en toneeltechnieken op het programma. Deze werd verzorgd door medewerkster Christine
Baeyens.
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Jongerengidsen startdag, met begeleidster Chris Campers (links)
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COMMUNICATIE EN PROMOTIE
Algemeen
Dankzij een goed gevuld activiteitenprogramma heeft de cel communicatie van TRAM 41 een druk jaar achter de
rug. Voor elk evenement werd een strategie uitgekiend die zoveel mogelijk op de specifieke doelgroep afgestemd
was. De grootste inspanningen en het meeste budget gingen naar de promotie van de grotere tentoonstellingen:
‘Kunnen Speelkaarten vliegen’, ‘Project-i’ en ‘Vondsten vertellen’. Hiervoor werd een gebalanceerde mix van
gedrukte publicaties, brochures en digitale media gehanteerd. Ook de communicatiekanalen van stad Turnhout
en de dienst Toerisme waren een vaste waarde in de beschikbare tools. Verder leidde de samenwerking met
andere partners tot een uitbreiding van het bereik.
In de marge van de grote tentoonstellingen werden activiteiten ontwikkeld die een publiek aantrokken dat anders
de musea nooit zou binnenstappen.

Visibiliteit
Outdoor
Voor alle eigen tentoonstellingen werd een campagnebeeld ontworpen door de vaste vormgever van TRAM 41.
Het beeld was in het straatbeeld zichtbaar op vijf kubusdoeken, affiches, outdoor banners en stoepborden. Info
op de zeven lichtkranten in de stad gaven het beeld ondersteuning. Voor de drie grotere tentoonstellingen
werden gedurende vier weken vijftig outdoor kaders gehuurd in Turnhout.

Indoor
Roll-ups, infoschermen en de gekende standaards voor het object van de maand zorgden voor een constante
aanwezigheid op een aantal openbare plaatsen in de stad.
Infoborden
Het stedelijk dossier rond de toeristische infoborden kende weinig vooruitgang in 2013. Waar in 2012 de
bewegwijzering gerealiseerd werd, bogen verschillende diensten zich in 2013 over de samenstelling en opmaak
van alle onthaal- en infoborden in de stad. Dit dossier wordt gerealiseerd met de financiële steun van Toerisme
Vlaanderen.

Drukwerk en distributie
Losbladige flyers werden gedrukt voor:
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Kunnen Speelkaarten vliegen?
Project- i / Vergeten glasplaten belicht
Vondsten Vertellen / Archeologische Parels uit de Antwerpse Kempen
Art Cards
Zwartepieten
Crowdfundingproject ‘Geef de Turnhoutse begijnen een stem’
Voor de eerste drie tentoonstellingen werkte de flyer aankondigend en werd later een uitgebreide folder
geproduceerd. De voorzijde vermeldde de info en randactiviteiten. De achterzijde was de affiche. Gezien de aard
en de doelgroepen van de tentoonstellingen verscheen enkel de folder van ‘Kunnen Speelkaarten vliegen’ in drie
talen (N-F-E). De oplagen varieerden van 3.000 tot 30.000 exemplaren, afhankelijk van de aard en de
doelgroepen. Telkens werden ook affiches gedrukt op 300 tot 1.500 exemplaren.
Gezien het thema van de expo kreeg elke bezoeker van ‘Kunnen Speelkaarten vliegen’ een speelkaartje dat men
kon plooien tot vlieger. Deze kaartjes werden speciaal voor dit doel geproduceerd.
Distributie van folders en affiches gebeurde met eigen mankracht, bij de grotere projecten ook met externe
firma’s:
Mailings naar openbare plaatsen, toerismekantoren, musea en cultuurcentra in de provincie Antwerpen
(folders en affiches)
Samen met de cultuurkrant Suiker - in het arrondissement Turnhout (folders)
Rapid Affichage: arrondissement Turnhout + grote Vlaamse steden (affiches)
Cultureel netwerk Aeolus: 50-60 locaties in Vlaanderen en Brussel gedurende 3-6 maanden (folders)
TRAM 41 heeft permanent een folderhouder in alle hotels, B&B’s en campings in de stadsregio.
Voor de tentoonstellingen in het Taxandriamuseum werden de bewoners van de Begijnenstraat
gevraagd om de affiche voor het raam te hangen om ‘hun’ museum te helpen promoten. Ongeveer een
vierde van alle bewoners ging hierop in.
De fiche ‘Object van de maand’ werd maandelijks gedrukt op 500 exemplaren en verspreid via de speciale
standaards op negen locaties in de stad. Deze standaards bevatten ook de algemene folders van TRAM 41 en
de folders van de lopende tentoonstellingen.
Al het drukwerk van TRAM 41 droeg de logo’s van de provincie Antwerpen, de Vlaamse gemeenschap en stad
Turnhout.

Persbenadering
In 2013 nodigde TRAM 41 de pers vijf maal uit voor een presentatie. Dit gebeurde naar aanleiding van de
activiteiten:
Expo’s Kunnen Speelkaarten vliegen en Art Cards
Expo Project-i + lancering vaste opstelling ‘Hotel Taxandria’
Lancering Archiefbank Kempen
Expo Gekruiste Speelkaarten
Expo Vondsten Vertellen
Deze persontmoetingen werden meestal bijgewoond en goed opgevolgd door regionale journalisten van Gazet
van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, Radio TOS, Cultuurblad Suiker, de digitale krant Gazet van
Turnhout. Ook de regionale televisiezender RTV was soms van de partij en maakte nieuwsitems over ‘Project-i ‘
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(26 april) ,‘Vondsten Vertellen’ (14 november) en Lancering ‘Archiefbank Kempen (4 december). Niet-aanwezige
perslui kregen nadien de persmap digitaal toegestuurd.

Opname StadsTV: interview Tom Woestenborghs, Project-i

Persberichten werden verspreid naar aanleiding van:
Uitbreiding openingsuren Nationaal Museum van de Speelkaart
Jubileumconcert 60 jaar Begijnhofmuseum
Zomeractiviteiten TRAM 41
Zwartepieten
Crowdfundingproject ‘Geef de Turnhoutse begijnen een stem!’
De keuze van de perscontacten gebeurde telkens in functie van de aard en de doelgroep. Vooral de expo
‘Vondsten Vertellen’ en het crowdfundingproject rond het processionale werden ook opgepikt door de nationale
pers of door minder voor de hand liggende kanalen: Radio 1, Radio 2, de Standaard, Openbaar Kunstbezit
Vlaanderen, Tertio, Kerk & Leven, tijdschriften van heemkundige kringen, gemeentelijke bladen… Een greep uit
de persartikels is te zien in bijlage 4.
Opmerkelijk was de vermelding van een museumgids van het Begijnhof in de ‘Belgium & Luxembourg’- editie van
Lonely Planet. Deze publicatie omschreef de betrokkene (Harry Stabel) als ‘particulary briljant’. Het leverde hem
een interview op in de Kempense cultuurkrant Suiker.
TRAM 41 is partner van Suiker. Met regelmaat van de klok verschenen er ook in 2013 artikels over de musea of
het archief in deze cultuurkrant. Suiker behoudt echter steeds de redactionele vrijheid over de artikels.
Uitgebreide interviews verschenen naar aanleiding van de tentoonstellingen ‘Project-i’ (met archivaris Bart Sas)
en ‘Kunnen Speelkaarten Vliegen’ (met Filip Cremers).
De januari-editie van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen ging over OCMW-collecties in Vlaanderen. Ook de
collectie van het Begijnhofmuseum kreeg de nodige aandacht (p. 36-37).
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(Film)opnames
De voortuin van het Taxandriamuseum diende als achtergrond voor opnames van een Canvas-documentaire
over Wereldoorlog I (17 september 2013).
De nieuwe, vaste opstelling in het Taxandriamuseum ‘Hotel Taxandria’ vormde het thema voor een TVreportage op StadsTV (29 april 2013).
De nieuwe digitale TV-zender ‘BinkTV’ maakte opnames over de zomerpicknick in het Taxandriamuseum en
de filmavond in samenwerking met MOOOV.
Om het publiek warm te maken voor het crowdfundingproject van het 16de eeuwse processionale werd een
promotiefilmpje gemaakt. TRAM 41 kon hiervoor dankbaar een beroep doen op de belangeloze inzet van
(toen nog) Klara-presentatrice Manuela Van Werde, expert Hendrik Van den Abeele en de vrouwelijke leden
van het Turnhoutse koor ‘De Vedel’ onder leiding van Els Germonpré. De opnames en montage gebeurden
door de dienst communicatie van stad Turnhout.
(http://www.youtube.com/watch?v=8SIohAzu6BU&feature=c4overview&list=UUvaIbXx9pdh7hG69_HLKDTQ )

Digitale media
Elke locatie van TRAM 41 beschikt over een eigen website om de werking te tonen: www.stadsarchiefturnhout.be
– www.speelkaartenmuseum.be – www.taxandriamuseum.be – www.begijnhofmuseum.be. De overkoepelende
webpagina www.tram41.be heeft een doorverwijzende functie. Voorlopig is de info enkel in het Nederlands te
raadplegen. De plannen om dit open te trekken naar de vier landstalen werden niet gerealiseerd door tijdsgebrek,
ook bij de dienst communicatie van stad Turnhout. In 2014 moet dit dringend opgepikt worden.
De verschillende websites werden elk minstens wekelijks aangevuld.
Maandelijks werd een goedgevulde nieuwsbrief verstuurd naar een duizendtal abonnees. Dit aantal groeit
slechts gestaag aan. Het medium kan een extra impuls gebruiken. Ook nieuwsbrieven van partners vermeldden
info over TRAM 41: cultuur, cultuurtoeter, toerisme, Erfgoedcel Noorderkempen, onderwijs.
TRAM 41 heeft een overkoepelende facebookpagina met 370 ‘vrienden’. Bijna dagelijks werden boodschappen
gepost over heel uiteenlopende onderwerpen: niet enkel aankondigingen van activiteiten, maar ook een stand
van zaken in verband met registratie, een blik achter de schermen van de museum- en archiefwerking.
Alle activiteiten van TRAM 41 verschenen op ‘Uit in Turnhout’. Voor tentoonstellingen ontwierp de grafisch
vormgever telkens een e-mailhandtekening.

Voorbeeld van een e-mailhandtekening expo ‘gekruiste speelkaarten’
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Verder maakte TRAM 41 het hele jaar door gebruik van diverse digitale kanalen: tento.be, Klasse, Artplatform,
Archeonet, … Allerhande websites over daguitstappen en activiteiten horen hier ook bij.
Van 18 tot 21 maart 2013 maakte TRAM 41 even het mooie weer als gastblogger voor Jobpunt Vlaanderen.
Deze organisatie liet telkens gedurende een week medewerkers van een Vlaams openbaar bestuur aan het
woord. De deelnemende bloggers schreven elke dag een kort verslagje van hun werkdag om potentiële
kandidaten een blik achter de schermen te geven. TRAM 41 liet zoveel mogelijk verscheidenheid aan bod
komen: de medewerker behoud en beheer, de directeur van het Nationaal Museum van de Speelkaart, een
administratief medewerker en een registrator. Zie: http://vd1255.web13.level27.be/?p=3607 .

Publiciteit
Naast de persartikels was TRAM 41 terug te vinden in heel wat gedrukte publicaties, al dan niet tegen betaling.
Een budget werd uitgetrokken voor opname in:
365 dagen: halve pagina met vermelding van de drie musea – voorjaar 2013
Cult (cultuurbijlage de Morgen) – 6 maart 2013 – Programmaoverzicht + afzonderlijke artikels
over de tentoonstellingen ‘Project-i’ en ‘Kunnen speelkaarten vliegen?’
Brochure Plantin-Moretus (Adrem) – ¼ pagina voor het Nationaal Museum van de Speelkaart met
vooruitblik op ‘Kartonnen Wapens’ een expo die in 2014 loopt over het kaartspel tijdens de Eerste
Wereldoorlog.
Openbaar Kunstbezit – oktober 2013 halve pagina voor ‘Gekruiste Speelkaarten’
Ex-SITU (vakblad archeologie) – oktober 2013 – halve pagina voor ‘Vondsten Vertellen’.
Scholen Waarheen – oktober 2013 – alle locaties van TRAM 41
Katholiek Nieuwsblad – oktober 2013 – 3 x ¼ pagina naar aanleiding van 60 jaar
Begijnhofmuseum
100 % expo: december 2013 – volledige achterpagina voor ‘Vondsten Vertellen’
Collect, Kunst en Antiek (Nederlands kunsttijdschrift) – december 2013 – halve pagina voor
‘Gekruiste Speelkaarten’.
Vaste waarden in de promotie van TRAM 41 zijn een aantal gratis kanalen
Stadskrant
Stadsnieuws
Stadsagenda
Taxandria Nieuws
Begijnhofkrant
Cultuurtoeter
Turnhout Speelt
Tentoonstellingsagenda OKV
Gazet van Turnhout
Studentengids

(Promotionele) evenementen
Puur promotioneel nam TRAM 41 deel aan de volgende evenementen:
Onderwijsmarkt: promotie van educatief aanbod voor (Turnhoutse) scholen - 22 mei, de Warande
Cultuurmarkt Turnhout: programma najaar 2013 – 15 september, de Warande – met medewerking van de
jongerengidsen
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Stand ‘Taal in het park’ – aanbod voor anderstalige gezinnen die nieuw zijn in de stad – 23 augustus,
Stadion KV Turnhout
Omwille van de werkdruk nam TRAM 41 voor het eerst in negen jaar niet deel aan de cultuurmarkt in Antwerpen.

Cultuurmarkt Turnhout, met collega’s Cathérine Verrees en Maria Wouters

TRAM 41 richtte zelf een aantal acties of activiteiten in om de museumdrempel te verlagen voor mensen die een
museumbezoek niet als vaste waarde in hun agenda hebben.
Projectieavond met glasplaten van Paul Van Hal, door archivaris Bart Sas
MOOOV wijkt af – filmavond in de voortuin van het Taxandriamuseum met vrijblijvend bezoek aan
het museum
Picknick in de tuin van het Taxandriamuseum - met mogelijkheid tot deelname aan rondleiding of
kinderworkshop
Vliegparcours Turnhout – gratis activiteiten voor kinderen, opgenomen in een parcours door de stad
Jaarlijks verschijnt een bon in de Stadskrant waarmee elk Turnhouts gezin een museum naar keuze
gratis mag bezoeken.
Zomer in de musea: gratis toegang op een vaste dag in de week

Samenwerking
Een aantal vaste partners zorgde ervoor dat de promotie vanuit TRAM 41 een ruimer bereik kreeg of dat een
andere doelgroep aangesproken werd.
Erfgoedcel Noorderkempen
Toerisme & UiT: Vooral de wandeling rond het thema ‘Zorg voor zieken en noodlijdenden in
Turnhout’ deed mensen het Begijnhofmuseum ontdekken.
Dienst Communicatie stad Turnhout
MOOOV, films met zicht op de wereld: overeenkomst waarbij workshops aangeboden werden in ruil
voor promotionele aandacht, met wederzijdse ticketactie.
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TRAM 41 ALS BEDRIJF
Overleg
Beheersorgaan TRAM 41
De museumraad bestaat uit de stafmedewerkers van TRAM 41, de schepen voor cultuur en vertegenwoordigers
van de drie vriendenkringen en de Cultuurraad. De raad vergaderde op 18 maart, 5 juni, 4 september en 25
november.
Stafcel
De stafcelmedewerkers van TRAM 41 vergaderen om de twee weken. Om de twee vergaderingen zijn ook de
locatieverantwoordelijken van de musea erbij aanwezig.
Overig overleg
TRAM 41 overlegde in 2013 met volgende partners:
ETWIE
BRIE (Stichting Brabants Industrieel Erfgoed)
Stadsmuseum en Regionaal Archief Tilburg: voorbereiding samenwerking rond WO I
Expertensessie voor heroriëntering van musea Lier
Brainstormsessie beleidsplan ‘De Warande’
OCMW Turnhout: voorbereiding samenwerking doelgroep senioren
De Rode Antraciet: bekijken aanbod voor gedetineerden
Kerkwerk Multicultureel Samenleven: voorbereiding tentoonstelling ‘De ander verbeeld. Verbeeld
gevaar’ (Begijnhofmuseum, 2015)
TRAM 41 organiseerde regelmatig overleg over verschillende thema’s:
Algemene personeelsvergadering TRAM 41: 4 maart, 17 juni en 18 december
Overleg museumgidsen
Werkgroep publiekswerking en communicatie
Werkgroep behoud en beheer
Werkgroep registratie
Werkgroep archief en bibliotheek
Werkoverleg poetsploeg
Vertegenwoordiging
TRAM 41 werd vertegenwoordigd in diverse interne en externe overlegorganen:
Diensthoofdenoverleg stad Turnhout
Sectoroverleg Cultuur en Vrije Tijd stad Turnhout
Dagelijks bestuur en stuurgroep Erfgoedcel Noorderkempen (projectvereniging)
Platform OCMW-collecties
ICOM Vlaanderen vzw
European Museum of the Year Association
Werkgroep drukkerijmusea o.l.v. MIAT
Werkgroep industrieel erfgoed
International Playing Card Society (IPCS)
Kring van Archivarissen in de Provincie Antwerpen (KAPA)
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Werkgroep Lokaal Overheidsarchief van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek- Archief en
Documentatie (VVBAD)

Processen: voorbereiding beleid- en beheerscyclus
De voorbereiding van de nieuwe beleid- en beheerscyclus vergde bijzonder veel tijd in 2013. Het beleidsplan
2009-2014 van TRAM 41 diende als basis voor het formuleren van actieplannen en acties. De werking van
musea is vooral terug te vinden onder de doelstelling:
Doelstelling
4.2 We hebben de uitstraling van een gastvrije, culturele, toeristische en creatieve centrumstad in een groene
omgeving waar mensen graag vertoeven en genieten.
Actieplan
4.2.2 We schatten het Kempisch erfgoed naar waarde en zorgen voor een kwalitatieve en laagdrempelige
ontsluiting waarbij de Kempenaar en de bezoeker van buitenaf zich kan identificeren met deze regio. We stellen
onze expertise ter beschikking aan andere erfgoedactoren.

Personeel
Algemeen
Tijdens het Bier & Pizzamoment (personeelsuitstap) voor het personeel van TRAM 41 werd op maandag 10 juni
een geleid bezoek gebracht aan het Meduceum en het Kasteel van de hertogen van Brabant.

Bier & Pizza 2013

De suppoosten brachten een bezoek aan het ABC-huis te Brussel op maandag 24 juni.
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Kathleen Wijnen, administratief medewerker in het Stadsarchief, verhuisde naar de dienst Burgerzaken. Deze
functie wordt in 2014 opnieuw ingevuld door interne mutatie.
Vanaf 1 oktober verhuisde administratief medewerker Rudy de Kroon van de dienst Wegen en Groen naar het
Stadsarchief (deeltijds).
Chris De Bie, werkzaam als suppoost in het Begijnhofmuseum, nam in juni ontslag. Om de permanentie in het
museum te waarborgen werd een rooster uitgewerkt met ‘invallers’. Er wordt naar een structurele oplossing voor
dit tekort gezocht.
Museumgidsen
Op 16 november maakten de museumgidsen een uitstap naar het Rijksmuseum van Amsterdam op 16
november.
Omwille van de specifieke materie archeologie, werden voor de tentoonstelling ‘Vondsten vertellen’ in het
Taxandriamuseum (16/11/13 - 04/05/14) vier nieuwe museumgidsen aangetrokken. Zij kregen een opleiding van
archeoloog Stephan Delaruelle (AdAK). De gidsboekingen verliepen via het Toerisme en UiT-kantoor.
Vrijwilligers
TRAM 41 kon in 2013 beroep doen op enkele tientallen onbezoldigde vrijwilligers, zowel in het Nationaal Museum
van de Speelkaart (o.m. als drukkers) als in het Stadsarchief (registratie en inventaris). Enkele zijn werkzaam als
‘jongerengidsen’.
Stagiairs
TRAM 41 begeleidde in 2013 volgende stagiairs:
Stagiair kantoor Handelsschool: 15/4-26/4
Stageproject Cultuurmanagement UAMS: 3 maanden februari - april
Deeltijds administratief stagiair GOCI : 23/09 – 15/11
Stage MaNaMa Archivistiek: 300u

Inès Van Rooy
Bo Meurs
Bart Luyten
Bram Dierckx

Financiën
De jaarrekening van TRAM 41 werd bij het ter perse gaan van dit jaarverslag nog niet goedgekeurd door de
gemeenteraad. Een voorlopige versie vindt u als bijlage 3.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Aanwinsten
Wijze van verwerving

Titel

Schenking door Taxandria,
Geschied- en
Oudheidkundige Kring,
Turnhout

Portret van Jérome Wanty, Turnhouts
oorlogsslachtoffer van WO I

Schenking

Archief van Kultuur Kontakt Beerse (KKB)

Datering Omvang
ten vroegste 1 schilderij/foto
1917, na
einde WO I
1966-2012 3 grote dozen

Schenking door het H. Graf, Eindwerken opvoedkunde, 1981-1998;
Turnhout
Kerkboeken gedrukt bij Turnhoutse drukkerijen,
1920-1965; Kerkklokje / Kerk en Leven SintPieter Turnhout, 1952-1978; Parochieblad SintPieter en Pauwel, 1948-1952

1920-1998 5 printerdozen en 4
grote dozen

Schenking

Bidprentjes

2011-2013 1 grote envelop

Schenking

Foto's van het interieur van het
Speelkaartenmuseum
Prentbriefkaart met foto van "Tijl", René De
Roeck
Eigen privé-archief als aanvulling op zijn
eerdere schenking
Archief van A. Verwaest et Soeurs, kantkantoor

Schenking
Schenking
Schenking
Schenking
Schenking door KADOC,
3000 Leuven

Schenking
Overdracht
Schenking
Schenking

Prentbriefkaarten en een handgeschreven
geschiedenis van Herentals
Helmoed van Cauwenberghe, die al een tijd
niet meer in KADOC werkt, legde net voor zijn
vertrek enkele archiefstukken samen voor
mogelijke herbestemming naar het
Stadsarchief van Turnhout. Het gaat om
ordonnanties aan “die van meerle” uit 1718
(ondertekenaar: rentmeester Joan. Henricus
De Bie), 1709 (ondertekend: Carolus van den
Wervue), 1710 (ondertekend: Carolus van den
Wervue), 1747 (ondertekend: Eyckbergh) uit
een collectie van Arenberg.
3 penningen met betrekking tot ASWV
Turnhout
Archief van de Stad Turnhout betreffende
Ruimtelijke Ordening: "Nieuwstad" en diverse
kaarten met bijhorende stukken
Foto's en gedrukte prenten (dubbels) van de
Tijlfeesten
Archief van de Belgische Nationale Beweging,
Afdeling Turnhout (J. Claessens)

jaren 1980? 1 envelop
jaren 1960 1 stuk
1 grote envelop en 1
zak
1927-1939 1 archiefdoos groot
formaat
ca. 1950 1 archiefdoos
1709, 1710, 4 stukken
1718, 1747

1977-1984 2 doosjes
1953-1990 2 classeurs en 1 pak
1960-1970 1 pak
1946-1950 2 omslagen
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Overdracht door de dienst
Patrimonium
Overdracht door dienst
Financiën
Overdracht door Turnhout
2012 vzw
Schenking
Schenking
Schenking

Akten S1 - S 143; Akten 971 - 2438/2

1954-1986 55 dozen

Bewijsstukken bij de rekeningen en registers

1920-1950 166 dozen

Archief van Turnhout 2012 vzw

2008-2012 11 dozen

Foto van klasje in de Bewaarschool H. Familie,
Beekstraat, Turnhout
Afgeprinte reproducties van foto's van Paul
Van Hal, afkomstig van de nicht van Jacqueline
Boone
Archief van broederschap

1918 1 foto op karton
1900-1960 9 reproducties
4 registers en 5
boeken
ca. 1919 1 doos

Schenking

partituren, kaart vuurkruiser, brevet
herinneringsmedaille, oorkonde oorlogskruis

Schenking

Archief van Christian Boone met betrekking tot
verschillende Turnhoutse verenigingen
(aanvulling op schenking uit 2003)

Schenking

Archief van Louis Ardui betreffende de
toneelkring Hou en de Trou en van de
studenten-cabaretgroep BARNO
kantwerk Turnhouts hert
Brieven en foto's van August Van Troy en van
Henri Van Troy
Archief van Adrien Glenisson (bevat foto's)
Foto en tekening van kapelletje op de hoek van
Steenweg op Mol en Generaal Van der
Meerschstraat (tekening door Johan
Paulussen)
Merklap van mevrouw Wijnen Maria Julia

1930-1950 3 dozen

Collectie sigarenbandjes van verschillende
Belgische bedrijven
Archief, foto's en vaandels van FC Den Bond

1945-1987 13 banden en 1
inventaris
1970-2011 1,50 meter

Schenking
Schenking
Schenking
Schenking

Schenking
Schenking
Schenking

3 grote dozen en
doosjes met glazen
fotonegatieven

1896-1979 1 kadertje
1893-1914 1 omslag
1906-1935 3 omslagen
1950-1960 1 foto en 1 tekening

1927-1928 1 merklap

Schenking

Foto's van het renovatiewerk in het kasteel van 1976 en 1989- 1 classeur
Turnhout in 1989-1994 en bijhorende stukken
1994

Schenking

"Kunst- en Volksliederenalbum" (Franz
Andelhof", "Op Exploratie in Turnhout", foto's
van Frans Dierckx, bidprentjes, omslag van
"Studio Depreeuw", 4 ingekaderde prenten van
molens en huis op begijnhof (?)

Schenking

Archief van de Hoge Gildenraad der Kempen
(vervolg, zie digitale lijst), doodsbrieven van
overleden gildeleden en boeken over gilden
van Eugeen van Autenboer (de boeken zijn
door ons uit te sorteren; overschot kan dan
terug naar HGK)

4 ingekaderde
prenten, foto's,
bidprentjes,
drukwerk
1950-2007 21 archiefdozen, 1
doos met
doodsbrieven en 3
grote dozen met
boeken
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Schenking

Schenking

Overdracht door de dienst
Toerisme en Uit
Schenking

Foto's en documenten van de Turnhoutse
familie Bavelaar (Leon Bavelaar, Fernand
Bavelaar), een penning "Souvenir de
Reconnaisance 14 mei 1871. Echo de La
Campine. Joseph Robson"
Missalen en kerkboekjes gedrukt in Turnhout,
uit zijn eigen collectie (afkomstig van de
families de Haes, Van Ravestijn, Versteylen)

1914-1970 1 omslag en 1
penning

1900-1950 2 dozen

Archief van de VVV
Verkiezingsdrukwerk uit Oud-Turnhout

Overdracht door Brandweer Briefwisseling van brandweer
Schenking
Archief van de firma Leonard Biermans,
drukwerk, speelkaarten, drukvormen
Schenking
Gedrukte prent van Marc Vandendriessche,
7/15: vrouw met duif
Schenking
Knipselboek met knipsels uit De Telegraaf
tijdens WO I
Schenking
Schoolschriftjes en drukwerk

1 archiefdoos en 3
losse mapjes
1945-1950 2 classeurs
1883-1950 13 registers + losse
stukken
1950-1990 1 prent
1914 1 deel
1 omslag

Schenking

"Gedachtenis", oorkonde van de Congregatie
der Getrouwde Mannen, geschonken aan Lud.
Duirynen, ingekaderd

10 december 1 ingekaderde
1893 oorkonde

Schenking

“Cartes superfines Alliance de la fabrique de
P.J. Brepols à Turnhout”,
Druk: Industrie Comptoir, Leipzig 1815
Uitgegeven en voorzien van eigen wikkel door
P.J. Brepols, Turnhout
Historisch kaartspel gewijd aan de Slag van
Waterloo door Brepols besteld in Duitsland en
onder eigen naam uitgegeven.

32 kaarten + wikkel

Staalboek Brepols & Dierckx Zoon, Turnhout,
ca. 1860 en volgende
Bevat een overzicht van het assortiment,
inbegrepen kaarten voor export (Frans beeld,
Engels beeld, afgeleide beelden van het
Parijse type kaarten, Spaanse en Portugese
kaarten, Chinese kaarten en kaartbeelden
overgenomen van Vanderborght (Brussel
1850).
Dit soort monsterboeken is niet alleen een lust
voor het oog, maar geeft ook een goed
overzicht van wat de Turnhoutse fabrikanten
produceerden. Ze zijn bovendien onmisbaar
voor de identificatie van de makers. In
Turnhout werd immers zelden de naam van de
drukker op de kaarten vermeld zodat

album met per 2
pagina’s 6 kaarten
en bijhorende
wikkels
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vergelijking met materiaal in staalboeken vaak
de enige zekere uitweg is.
Staalboek A. van Genechten, Turnhout, ca.
1870 en volgende
Bevat een overzicht van het assortiment, met
enkele bijzondere spellen en azen (o.m. gewijd
aan de Krimoorlog, de Frans-Duitse oorlog en
de eenmaking Italië).
Aankoop

Gravure met een scène met vechtende boeren
gebaseerd op een (verloren gegane) tekening
van Pieter Bruegel (ca. 1525-1569). Opgevat
als een hommage aan Bruegel toont het
kunstwerk een dorpsstraat waarbij boeren ruzie
krijgen naar aanleiding van een kaartspel. De
gravure is van de hand van Lucas Vorsterman I
(1595-1675) en dateert van omstreeks 1622.

album met per 2
pagina’s 9 kaarten
en bijhorende
wikkels

1622 1 gravure

48

Bijlage 2: Overzicht van het vernietigd stedelijk archief
Volgnr

Titel

Archiefvormer

Datering

2013/01

Ingekomen brieven van de
arrondissementscommissaris en van andere
gemeentebesturen met vragen om informatie
over dienstplichtigen, 1909-1939; Ingekomen
brieven van de Dienst van Militievergoedingen,
1990-1993; Ingevulde ontvangstbewijzen van
militievergoedingen, 1954-1964
Steekkaarten van Eugeen van Autenboer als
voorbereiding van de publicatie "Nieuwe
Poorters te Turnhout 1663-1800"
Persoonlijke agenda’s; Logboek (agenda) van
onderwijsopbouwwerk, 1999-2012; Facturen en
bestelbons ouder dan 2 jaar; Aanvragen
vrijetijdspas ouder dan 2 jaar (want al verwerkt
in statistiek): Praktische organisatie van de
voedselbedeling; Dossiers inzake het aanwijzen
van tolken, ouder dan 2 jaar (gebeurt nu door
de Provincie); Begrotingsvoorstellen; Dubbels
Kadastrale plannen en uitvoeringsplannen van
werken aan wegen, zonder contextinformatie
Fiches met het maandelijks waterverbruik per
adres ("ABT")
Archief van de Regie Water en Regie
Slachthuis, na selectie

Bevolking

1909-1993

0,50 meter

Van Autenboer, E.

1983

0,11 meter

Gelijke Kansen
(vroeger Welzijn)

1999-2012

2,00 meter

2013/02
2013/03

2013/04
2013/05
2013/06

Openbare Werken
Regie Water

Omvang

4,00 meter
1947-1970

8,00 meter

Regie Water, Regie 1955-1995
Slachthuis

94,00 meter
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Bijlage 3: Voorlopig financieel verslag 2013
UITGAVEN 2013

EURO

Personeelskosten

1.342.801,08

Investeringen in vaste activa
machines en installaties
gebouwen
Kosten inhoudelijke werking
behoud en beheer
publiekswerking
wetenschappelijke werking
collectievorming
Andere kosten
administratieve werkingskosten
technische werkingskosten
werkingskosten gebouwen
toelage aan musea

TOTAAL UITGAVEN

4.725,10
125,49
tussentotaal 4.850,59
16.123,35
90.562,38
n.v.t. *
8.759,36
tussentotaal 115.445,09
38.532,75
29.563,57
140.902,27
6.000,00
tussentotaal 214.998,59
1.678.095,35

* zie: personeelskosten

INKOMSTEN 2013

EURO

Inkomsten uit verkoop (reproducties, kopieën)
inkomsten uit verkoop toegangsticketten
inkomsten uit verkoop museumshop
subsidies provinciebestuur
andere ontvangsten en terugvorderingen

731,25
32.672,50
1.179,90
125.000,00
246,09

TOTAAL INKOMSTEN

159.829,74
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Bijlage 4: Krantenartikels 2013
ONDERWERP ARTIKEL

TIJDSCHRIFT – KRANT / DATUM

Project-i + Kunnen kaarten vliegen?

De Morgen – Cult!

6 maart 2013

Kunnen kaarten vliegen? – Art Cards

Gazet Van Antwerpen

22 maart 2013

Kunnen kaarten vliegen? – Art Cards

Suiker

april 2013

Hotel Taxandria – Project-i

Gazet Van Antwerpen

26 april 2013

Vlieg Taxandria

Rondom

26 juni 2013

Picknick Taxandria

Het Nieuwsblad

21 juni 2013

Oozewiezewatte

Cava

zomer 2013

MOOOV Taxandria

Gazet Van Antwerpen

27 augustus 2013

Begijnhof Turnhout

Katholiek Nieuwsblad

27 september 2013

Gekruiste speelkaarten

OKV

oktober – november

Vondsten vertellen

Exsitu

oktober 2013

Gids Harry Stabel

Begijnhofkrant

herfst 2013

60 jaar Begijnhofmuseum jubileumconcert

Begijnhofkrant

herfst 2013

Gekruiste speelkaarten

De Morgen

26 – 27 november 2013

Vondsten vertellen

Het Nieuwsblad

15 november 2013

Digitalisering processionale

De Standaard

3 december 2013

Archiefbank Kempen

Gazet Van Antwerpen

5 december 2013
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DE MORGEN – CULT!

6 MAART 2013
52

GAZET VAN ANTWERPEN

22 MAART 2013
53

SUIKER

APRIL 2013

54

55

RONDOM

HET NIEUWSBLAD

26 JUNI 2013

21 JUNI 2013

56

Çava? CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN

ZOMER 2013

57

GAZET VAN ANTWERPEN

27 AUGUSTUS 2013

KATHOLIEK NIEUWSBLAD

27 SEPTEMBER 2013

58

59

60

61

BEGIJNHOFKRANT

HERFST 2013

62

OKV

OKTOBER – NOVEMBER 2013

EXSITU

OKTOBER 2013

63

DE MORGEN

26 – 27 NOVEMBER 2013

64

HET NIEUWSBLAD

15 NOVEMBER 201

65

DE STANDAARD

3 DECEMBER 2013

66

GAZET VAN ANTWERPEN

5 DECEMBER 2013

67

68

69

