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Alle mensen doen aan cultuur, van 
hoog tot laag en in allerlei vormen 
en gedaanten. Cultuur maak je, 
voer je uit, toon je, beleef je, leer 
je aan, verspreid je, bewaar je, 
breng je in herinnering… Met al 
die ervaringen en functies zijn 

plekken verbonden die 
heel vaak erfgoedwaarde 
hebben en die belangrijk 
zijn voor een gemeenschap. 
Over dat nog zichtbare en 
‘aanvoelbare’ erfgoed, dat 
in veel gevallen verankerd is 
in het collectieve geheugen, 
gaat Open Monumentendag 
2012. Het belooft een dag te 
worden vol creatie, emotie, 

beleving, inspiratie en schoonheid. 
Veel ‘hoge’ vormen van cultuur 
waren lange tijd ‘iets voor de 
happy few’ en speelden zich af in 
privéruimtes en op hoogdrempelige 
plekken: opera’s, musea, enz. 
Ook de ‘gewone man’ kwam ruim 

in contact met 

INLEIDING



kunst en cultuur in 
zijn vele gedaanten 
en afgeleiden: in 
kerken, theaters, 
andere openbare 
gebouwen, op straat, 
tijdens processies en 
stadsfeesten. Dat beeld 
is in de loop van de 19de 
en vooral in de 20ste 
eeuw in veel opzichten veranderd: 
cultuur en kunst werden meer 
‘gedemocratiseerd’. 

Deze plekken van beleving, 
creatie, inspiratie en herinnering 
komen aan bod. Van 
kunstwerken tot de 
oude muziekpartituren 
in de Sint-Pieterskerk 
over de heiligenbeelden 
in de kapel tot aparte 
muurschilderingen en 
glasramen in het stadhuis. 
Van filmpjes uit de oude 
doos tot 40 jaar cultuurhuis 
in hoofdstad van de Antwerpse 
Kempen. Van de rekruten in het 
vroegere opleidingscentrum 
nr. 3 over het natuurschoon van 
het Turnhouts Vennengebied tot 
de voorloper van de ‘Turnhoutse 
school’.



SINT-PIETERSKERK1
Grote Markt 

Wie denkt dat de 
Sint-Pieterskerk een 
kerk als een ander is, 
komt bedrogen uit. 
De buitenkant is 
opmerkelijk sober, 
het interieur is 
adembenemend. 
Pronkstuk is de 
preekstoel uit 
1862. Maar ook 
het schitterende 
koorgestoelte, 
prachtige glasramen 
en inspirerende 
beeldhouwwerken en 
schilderijen trekken de 
aandacht. Bewonder het 
pas gerestaureerde 
Le Royer orgel, dat 
in 2012 zijn 350ste 
verjaardag viert. 



Het Le Royer orgel is een monument van orgelbouw uit 
de 17de eeuw van de hand van de Gentse orgelbouwer 
Le Royer uit 1662. Het speelde een niet te onderschatten 
rol in het Turnhoutse muziekleven. Daarvan getuigt het 
recent herontdekte kapittelarchief, dat zich momenteel in 
het Turnhoutse Stadsarchief bevindt, overvloedig. Talloze 
muziekhandschriften voor het orgel kwamen na jaren 
verblijf in bestofte kisten, terug boven water. Ondertussen 
is het onderzoek naar de herkomst en betekenis ervan 
afgerond. Op Open Monumentendag presenteren wij de 
bevindingen in een drietal korte lezingen (13.30 uur, 14.30 
uur en 15.30 uur) die als voorbeschouwing dienen op 
het unieke concert ‘Dag der Toorn’ dat op 26 september 
plaatsvindt.

Open na de hoogmis omstreeks 12 uur.
toegankelijk 

voor



40 JAAR 
DE WARANDE
Van cultureel centrum tot cultuurhuis 

2

Warandestraat 42 

(Copyright Maérc Van Deun)



Wanneer je cultuur zegt in Turnhout, zeg je in één adem 
de Warande. In de achtertuin van het kasteel ligt deze 
vernieuwde cultuurtempel. Hier is altijd wel iets te 
doen, het hele jaar door: een theatervoorstelling, een 
tentoonstelling, een concert, enz. De plechtige opening 
vond plaats in 1972. Sindsdien groeide de Warande uit 
tot een multifunctioneel cultuurhuis. Met een blik achter 
de schermen word je ondergedompeld in de taken van 
programmatoren, theatertechniekers en krijg je meer info 
over architectuur, communicatie, enz. en dit overgoten 
met een sausje van 40 jaar cultuurevolutie in de Kempense 
hoofdstad.

toegankelijk 
voor

(Copyrirght Beel & Achtergael architecten)

(Copyright Rob Koop)



KAPEL VAN 
DE FRANSE 
CONGREGATIE

3

De neogotische kapel uit 1898 
werd gebouwd op de plaats 
van een ouder huis genaamd 
‘De Tuimelaar’, een eigendom 
van de familie Swannet. 
De opdrachtgever was de 
Congregatie der juffrouwen 
afkomstig uit de Burgerstand, 
die vergaderden in de Franse 
taal. Dit verklaart waarom het 
pand al snel bekend stond als de ‘kapel 

Herentalsstraat 6

Stadsarchief, collectie prentkaarten, nr. 28/029



van de Franse Congegratie’. Ontwerper was de 
bekende architect P.J. Taeymans, die in Turnhout 
talrijke gebouwen heeft gezet. Het betreft hier 
een eenvoudige bakstenen constructie onder een 
leien zadeldak. Verder bevat de kapel een fraaie 
neogotische houten preekstoel van de Turnhoutse 
beeldhouwer Moerman. De glas-in-lood-ramen in 
het koor dateren uit 1898. De patroonheilige van de 
kapel is de Heilige Rita, de heilige van de hopeloze 
gevallen. Of dit iets te maken heeft met de bezoekers 
die er komen, verneemt u hier.



4
Grote Markt 1

STADHUIS



toegankelijk 
voor

Het stadhuis in zakelijke stijl, van architecten 
Patoux en Dumont, verving het oude stadhuis dat 
vroeger centraal op het marktplein stond. Het betreft 
een monumentale voorbouw met een centrale 
torenvormige verhoging met Turnhouts wapenschild 
van H. Elström. Een monumentale trapzaal met 
glasramen met voorstelling van de kunsten door 
E. Patoux en J. Colpaert geven uit op de raad- en 
trouwzaal met muurschilderingen door E. Patoux, 
J. Colpaert en A. Pauli die de Hertogen op Jacht en 
Vreugde om het Leven uitbeelden. Een privilegekast 
uit 1650 en enkele waardevolle schilderijen van de 
heren en vrouwen van Turnhout zijn afkomstig van 
het oude stadhuis. 
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Otterstraat 33

FILMPJES UIT 
DE OUDE DOOS
in vroegere cinema Focus, 
nu theaterwerkplaats het Gevolg

Vroeger waren in Turnhout verschillende kleine 
cinemazalen. Wie kent niet meer de cinema Focus, 
Roxy en op de markt het Kursaal? Koppeltjes gingen 
er samen naartoe voor de eerste geheime kus en 
naast erotische vertoningen werden ook politiek 



gevoelige thema’s niet altijd geweerd. In de vroegere 
cinema Focus, van waaruit filmfestival Focus op het 
Zuiden (nu Open Doek) uitgroeide tot wat het nu 
geworden is, vestigde zich in 2005 theaterwerkplaats 
het Gevolg. Dit professionele theatergezelschap 
bestaat al meer dan 20 jaar en heeft lange tijd een 
zwervend bestaan gekend met als uitvalsbasis de 
Warande. 

Filmpjes uit de oude doos worden hier opnieuw 
vertoond. De afgelopen jaren verzamelde Erfgoedcel 
Noorderkempen heel wat oud filmmateriaal. Via 
publieksoproepen spoorden ze amateurcineasten uit de 
streek aan hun materiaal te laten digitaliseren. Daarnaast 
werden heel wat filmpjes van de Kempense Videoclub, 
die bewaard worden in het Turnhoutse archief omgezet. 
Deze filmpjes worden op verschillende momenten in 
dit feestjaar 2012 aan het publiek voorgesteld: telkens 
voor elke filmvertoning in cinemacomplex Utopolis, op 
publieke schermen, achter de rode knop op RTV, via het 
internet, enz. Dit kadert in het project van Erfgoedcel 
Noorderkempen, Turnhoutse regio in zwert-wit.
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Kerkplein

HEILIG HARTKERK

Muziek, woord en beeld 
worden in deze kerk tot 
leven gebracht via mooie 
beeldhouwwerken, 
prachtige glasramen 
en unieke schilderijen. 
Organisten luisteren het 
geheel op.

toegankelijk voor
toegang kant Molenstraat

Open na de hoogmis 
om 10.30 uur.



In de vroegere 
speelkaarten-
makerij 
Mesmaekers, huist 
kunstenaarsgalerie 
Creative Factory. 
Deze kunstenaars-
verening biedt 
beeldende 
kunstenaars 
uit diverse disciplines een forum aan. Dit doet 
ze door atelierruimte ter beschikking te stellen, 
tentoonstellingen en kunstprojecten te organiseren 
en jonge, regionale talenten te promoten. U kan 
enkele kunstenaars aan het werk zien, en tevens hun 
kunstwerken bewonderen. 

Druivenstraat 18

toegankelijk 
voor

CREATIVE 
FACTORY

7
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Klein Engeland 28-35

KLEIN
ENGELANDHOEVE

De Klein Engelandhoeve in het 
noorden van de stad heeft een 
lange en boeiende geschiedenis, 
die teruggaat tot 1826. Vanaf 
2010 is de Klein Engelandhoeve 
uitgebouwd als bezoekerscentrum 
en vormt het een poort naar het 
rijke Turnhouts Vennengebied. 
Dat de Klein Engelandhoeve ook 
iets heeft/doet met het thema 
muziek, woord en beeld, blijkt uit 
de litenatuurtjes, vensters op het 
vennengebied, waarbij gedichten 
over natuur en erfgoed deel 
uitmaken van het 
landschap. Zopas 
verscheen de 
gedichtenwandeling 
in het 
vennengebied, 
waarbij kansarmen 
hun visie en 
verhaal vertellen 
op het gebied en 
hun problematiek. 
Van eigenaar 
en bezieler Paul 
Dierckx verneemt 
u meer over de 
geschiedenis van de 
gebouwen en haar 
bewoners.    

EIKEN ZIJN
HIER HEEL BEDREVEN.

IN HET WIJZEN VAN DE WEG.

ZE VORMEN LANGE RIJEN,
STAAN GEDULDIG
STIL TE WENKEN,
LATEN GRAAG PASSEREN

EN WIJ GAAN DAAR OP IN.
EN IN OP.

GEERT DE KOCKERE



KLEIN
ENGELANDHOEVE

De duidelijkste link met het thema 
is Sideways, een interdisciplinair 
kunsten- en cultuurfestival op 

weg en onderweg van de vzw Trage Wegen. De ruggen-
graat van het Sideways festival bestaat uit een 4 weken 
durende wandeltocht door België, van west naar oost, 
van 17 augustus tot 17 september 2012. Tijdens 5 opeen-
volgende weekends houdt de wandelkaravaan halt op 
5 festivalplekken, en zo ook in het Turnhoutse Vennen-
gebied, met als uitvalsbasis de Klein Engelandhoeve. Een 
tiental kunstenaars drukken letterlijk en figuurlijk hun 
stempel op het gebied via installaties met muziek, woord 
en beeld, en dit via een reeks interventies, performances, 
wandelingen en walkshops.

gedeeltelijk toegankelijk 
voor

SIDEWAYS festival 
Artistiek laboratorium op /  langs /  over trage wegen 

17 augustus – 17 september 2012

Sideways is een hedendaags kunstenfestival op weg en onderweg. Trage 
wegen vormen het decor voor een ontmoeting tussen natuur en cultuur. 
Langs wandelroutes, veldwegen en binnenpaden gaan artiesten uit binnen-en 
buitenland aan de slag met thema’s als vertraging en mobiliteit, landschap en 
verhalen, kunst en activisme, vertellingen en wandelende bibliotheken. 

Sideways betekent zoveel als zijwaarts, terzijde of terloops. Het festival volgt 
bewust een aantal zijsporen en brengt kunst buiten de museummuren. De 
ruggengraat van het evenement bestaat uit een 4 weken durende 
wandelexpeditie door België, van west naar oost. Voor de artiesten vormt 
deze tocht een mobiel laboratorium: de artistieke projecten ontwikkelen zich 
stapvoets, in interactie met elkaar en met de omgeving. Tijdens de 4 
festivalweken wordt gewandeld in dag etappes, van maandag tot donderdag. 
De dagtochten variëren van 7 tot 35 kilometer, worden telkens begeleid door 
een lokale verkenner en iedereen is welkom om mee te wandelen. Een 50-tal 
artiesten interpreteren zo het landschap in hun performances, artistiek 
onderzoek, fotografie, ruimtelijke installaties, schilderijen en tekeningen. 

Tijdens 5 opeenvolgende festivalweekends houdt de wandelexpeditie halt op 
5 festivallocaties: Menen (19/8), Herzele (25-26/8), Brussel (1-2/9), 
Turnhout (8-9/9) en Zutendaal (15-16/9). Op deze knooppunten komen 
verschillende bewegings- en verhaallijnen samen. Sideways zoekt 
verrassende en charmante locaties op, zoals een oude steenbakkerij in 
Herzele, de groene oase van een stadsboerderij in Brussel of de Klein 
Engelandhoeve in Turnhout, omgeven door een wirwar van wandelpaden. Op 
deze onthaalpunten slaat de Sideways karavaan gedurende één weekend haar 
kamp op en ontdekt de bezoeker de verschillende artistieke projecten. 
Sommige interventies documenteren de ervaringen en indrukken van de 
voorbije wandelweek, andere zijn specifiek voor de festivallocatie in kwestie 
ontwikkeld. Het programma is divers en omvat multimedia installaties, 
wandelingen en live performances, maar ook 2 symposia, filmvoorstellingen 
in open lucht en interactieve workshops. De mobiele bar van De 
Lekkermakery nodigt uit om op verhaal te komen en te verpozen. 

Spoorzoeken en wegbereiden: Sideways gaat duurzaam onderweg.

Ruimte voor veilig wandelen en fietsen. Sport en spel dichtbij huis. Kansen 
voor natuur in het verstedelijkte en versnipperde België. Trage wegen zijn 
veel meer dan verbindingen om zich van punt A naar punt B te verplaatsen. 
Ze vormen essentiële dragers voor een aangename woon- en leefomgeving 
en voor het landschap van de toekomst. Wandel- en fietspaden verschijnen 
als een duurzaam alternatief voor de alomtegenwoordige auto-infrastructuur 
en kunnen de transitie naar een koolstofarm kringloopsysteem mee 



TENTOONSTELLING
OPLEIDINGS-
CENTRUM NR.3 OP 
CAMPUS BLAIRON
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Steenweg op Gierle 200

Op Campus Blairon zal 
het militair verleden  
terug tot leven komen 
via muziek, woord en 
beeld. Klaroengeschal 
was in het verleden het 
communicatiemiddel 
om alle handelingen 
van het dagelijks 
gebeuren, van het 
wekken tot het doven 
van vuur en lichten, 
te laten uitvoeren. 
De militaire marsen 
weerklonken op de 
vlaggengroet, de 
parades en tijdens 
de concerten. 
Tijdens Open Monumentendag zullen de marsen, 
als achtergrondmuziek, te beluisteren zijn en 



gedeeltelijk 
toegankelijk 

voor

geven daardoor een extra dimentie aan de meer 
dan 1.000 foto’s, video en filmopnames over het 
Opleidingscentrum Nr 3. Als bezoeker van deze 
tentoonstelling kan U 19 klaroensignalen laten 
weerklinken.



HUIS SCHELLEKENS10

Steenweg op Mol 64-66

 niet toegankelijk 
voor

De ouderlijke woning van Jozef Schellekens vormt de 
scene voor een retrospectieve tentoonstelling van het 
leven en werk van provinciaal architect, kunstenaar en 
schrijver Schellekens. In 2001 staken zijn zoon architect 
hoogleraar Paul Schellekens en zijn neef architect Luc 
Vanhout de koppen bij elkaar om te onderzoeken of er 
een toekomstige bestemming kon worden gevonden voor 
de woning van hun vader en grootvader. Het cultuurjaar 
2012 werd beschouwd als een hefboom om dit project 
te realiseren. Naast geprezen architect, was hij ook een 

begenadigd schrijver en 
beeldend kunstenaar. 
Deze tentoonstelling 
wordt gekoppeld aan de 
tentoonstelling over de 
‘Turnhoutse school’ van 
arhictectuurcentrum ar-
tuur vzw, dewelke vanaf 
einde november in de oude 
bib aanvangt. 



HISTORISCHE 
DRUKKERIJ
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Steenweg op Mol 84

Het jaarthema ‘Grensland, Prentland, Turnhoutse 
mannekensbladen’ behandelt deze aantrekkelijke 
vorm van onbedorven volkskunst, de voorloper van 
de strip. Verzamelaar Herwig Kempenaers neemt u 
mee op ontdekkingsreis langs het drukken van deze 
centsprenten of mannekensbladen. Achter de muren 
van dit op het eerste zicht kleine arbeidershuisje 
schuilt een schat aan machines van de zetterij, over 
de lettergieterij, 
naar de drukkerij 
en de afwerking.
 
 

 toegankelijk 
voor



800 jaar Turnhout en titel 
cultuurstad van Vlaanderen.

Redenen te over om te 
feesten. En dat doen we al 
enkele maanden. We zijn 
echter nog niet uitgefeest. 
Er volgt nog de opening 
van het cultuurseizoen, 
de radio2feestdag, het 
festival van de creativiteit, 
kinderkunstenfestival storm op 
komst en de langste nacht van 
het kortverhaal.

Goed om te weten
Alle gebouwen zijn open voor het publiek van 10 tot 12 uur 
en van 13 tot 18 uur. Hou rekening met erediensten.
Tot onze spijt zijn niet alle gebouwen toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. Waar dit wel kan is het teken 

aangebracht.

De organisatie van deze dag gebeurt door het lokaal 
comité ‘Open Monumentendag Turnhout’. 
Wens je meer info, dan kun je terecht bij 
Toerisme & UiT, Grote Markt 44, 014-44 33 55. 

Van 13 tot 18 uur wachten gidsen je op aan de diverse 
locaties voor een boeiende rondleiding. Op sommige 
locaties is er animatie voorzien vanaf 13 uur.

De musea zijn gratis toegankelijk 
van 10 tot 18 uur.

V.U. Astrid Wittebolle, Koningin Astridlaan 29, 2300 Turnhout.


