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Inleiding

Welkom in Turnhout!
“Mijn naam is Adhemar, sommigen onder jullie kennen mij wel. Ik zal
jullie vandaag rondleiden in Turnhout en enkele dingen vertellen over
de stad en zijn inwoners. Onderweg begrijpen jullie vast en zeker
waarom ik zo belangrijk ben voor Turnhout.”
Turnhout is ontstaan op een kruispunt van 2 grote handelsroutes in de
bescherming van het jachtkasteel van de hertogen van Brabant
(vandaar het hert in het wapenschild, en ook nog steeds in moderne
posters van Turnhout, zie de voorpagina van de bundel).
In 1212 kreeg Turnhout zijn stadsrechten en groeide het uit tot een
groot en rijk commercieel centrum. Toch werd de stad niet gespaard
van tegenslagen. Door de onderdrukking en Inquisitie vluchtten heel
wat progressieve mensen naar Nederland, waardoor de regio verarmd
achter bleef. Bovendien was de stad verschillende malen het toneel
van grote veldslagen: in 1597 en in 1789: de Slag bij Turnhout. De stad
kwam er echter telkens terug bovenop en groeide uit tot wat het nu is.
De naam “Turnhout” kan verklaard worden als doornbos. Turn is
afgeleid van het Germaanse woord Turnum wat doornboom betekent.
Hout kan gemakkelijk verklaard worden als bos. Vandaar: het
doornbos.
Turnhout is een erg levendige stad met ook heel wat initiatieven op
het vlak van cultuur. Zo staat de stad bekend om twee heel specifieke
producten: speelkaarten en stripverhalen. Onderweg komen jullie
hierover veel meer te weten.
De klas wordt opgedeeld in groepjes van acht leerlingen, elk groepje
start op een andere plaats. Een leerkracht begeleidt jullie en geeft
extra uitleg op de verschillende plaatsen.
We wensen jullie een erg boeiende wandeling en veel plezier toe!
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Opdracht tijdens de wandeling

Turnhout is, zoals in de inleiding vermeld, dé stad van de
speelkaarten. Onderweg zal je op verschillende plaatsen te
weten komen waarom dit zo is.

Opdracht:
Ontwerp je eigen kaartspel.
In de bijlage aan het einde van deze kijkwijzer vinden jullie een
kaartspel terug, enkele kaarten zijn echter leeg. Het is de
bedoeling dat jullie hierop zelf tekeningen van Turnhout
maken en dit gedurende de volledige wandeling.
Er zijn 16 kaarten die gevuld moeten worden: de azen, boeren,
dames en heren. En dit voor zowel de harten, klaveren,
schoppen en ruiten.
Elk symbool heeft echter zijn eigen betekenis, waarmee jullie
rekening moeten houden in de tekening.
Wees creatief!

= Architectuur
= Strips
= Geschiedenis
= Kunst
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De wandeling

De wegbeschrijving wordt in de kijkwijzer uitgebreid beschreven. Je vindt deze terug in de groene
kadertjes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Grote Markt
De bloemekensgang
Brepols-site
Heilig Grafinstituut
Paterspand
Begijnhof
Kasteel van de hertogen van Brabant
De Warande
Renier Sniedersstraat
De watertoren
Station van Turnhout
Heilig Hartkerk
Het Driezenstraatje
Het speelkaartenmuseum
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GROTE MARKT
Welkom op de Grote Markt (1), ook wel “het salon van
Turnhout” genoemd, vanwege de vele bankjes en het gezellige
parkje rondom de kerk.
Op deze plaats was vroeger het kruispunt van twee oude
handelswegen in het Hertogdom Brabant. Hier werd handel
gedreven met goederen die vervoerd werden tussen Antwerpen
en Duitsland en tussen Brussel en ’s Hertogenbosch in Nederland.
De markt werd recent opnieuw aangelegd.
Dit was niet de eerste keer, in de loop der jaren is het uitzicht van
de markt ingrijpend veranderd.
Laten we kijken naar enkele foto’s uit de oude doos.

Kunnen jullie ontdekken welke veranderingen er zijn geweest?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………
………………...…….……………………………………………………
………………………………………………...…………………………
…
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Op de Grote Markt staan een aantal belangrijke gebouwen.
1. Het

Postgebouw, aan de oostkant,

is opgetrokken in 1899.

2. Het Stadhuis, aan de westkant.
Wanneer werd het gebouwd? ……………………………………………………
Welke diensten bevinden zich nog in het gebouw? ……………………………..
Wie waren de architecten? ……………………………..……………………
3.

Sint-Pieterskerk
Dit is de oudste kerk van Turnhout. Ga binnen en beantwoord de onderstaande
vragen.

Sint-Pieterskerk
•

•

•

Wanneer werd de kerk gebouwd?
…………………………………………………………….

De preekstoel is een merkwaardig stuk. Welke
figuren kan jij herkennen?
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Wat wordt er bedoeld met de mythe van de
muggenblussers?
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

We wandelen naar de oostkant van de markt en slaan af in de Bloemekensgang.
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De Bloemekensgang

(2) is een mooi middeleeuws

steegje, ideaal om eens rustig door te wandelen. Van hieruit kom je
op het Tweetorentjesplein. Op deze plaats bevonden zich vroeger
de paardenstallen van een vooraanstaande familie uit 1889.

Wanneer we uit de Bloemekensgang komen, wandelen we
even naar rechts de Baron Frans Du Fourstraat in.
Aan de rechterkant bevindt zich de Brepols-site (3) met
oude fabriek.

Herkennen jullie de fabriek zoals op deze foto?

In 1795 trokken Pieter Corbeels en Philippus Jacobus Brepols naar Turnhout waar
ze één van de grootste drukkerijen ter wereld stichtten. In het begin drukten zij
voornamelijk religieuze werken en schoolboekjes maar na verloop van tijd
kwamen daar ook speelkaarten bij.
Speelkaarten zijn zeer belangrijk voor Turnhout, want de stad is sinds 1970
wereldmarktleider in de productie van speelkaarten.
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Welk bedrijf drukt sinds 1970 de speelkaarten in Turnhout?
…………………………………………………………………………………………………………
Welke kaartspelen ken je?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Zo ging het er binnen in de
fabriek aan toe.

De fabriek staat nu volledig leeg en wordt stuk per stuk afgebroken. In plaats daarvan komt er
een gloednieuw complex: “Turnova”. Een multifunctioneel gebouw waarin plaats is voor
woongelegenheid, cultuur, shopping, etc.
Wat zou jij van deze fabriek maken als je de kans kreeg?
…………………………………..…………………………………..…………………………………..…………………………………..…
………………………………..…………………………………..…………………………………..………………………………………..
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We wandelen een stukje terug en slaan rechts de Paterstraat in. Deze volgen we tot nummer 26
aan onze rechterkant: het Heilig Grafinstituut (4).

Het Heilig Grafinstituut
Opdracht: vul de tekst aan:
Na de inname van Jeruzalem door de
…………………………………. in 1099 stichtte Godfried
…………………………………… een Kanunniken-kapittel
voor de bediening van de Heilig Graf-Kerk.
De Heilig Grafschool is later ontstaan als een
filiaal van deze Heilig Graf-Kerk.
De school bestaat al sinds de …… eeuw. Dit merk
je ook aan de ………………………………………………………
bouwstijl van de gebouwen.
De school werd lang gebruikt als ………………….... .
Hoewel het uniform al enkele jaren niet meer
verplicht is, staat de school nog steeds bekend
om de zogenaamde ………………………………….. voor
de meisjes.

Vooraan op het plein staat een standbeeld van
een bekende Turnhoutenaar.
Wie? …………………………………………………………………….
Waarom was hij bekend in Turnhout?
…………………………………………………………………….………
…………………………………………………………….………………
…………………………………………………….………………………
…………………………………………….………………………………

We wandelen rechtdoor, verder de Patersstraat in. Bij nummer 100 aan de rechterkant
houden we halt. Dit is het Paterspand (5).
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Paterspand
In de tweede helft van de 19e eeuw kreeg architect Taeymans de opdracht een klooster te
bouwen voor de Bruine Paters. De broeders ontfermden zich voornamelijk over de arbeiders en
de minderbegoeden. In 1986 verlieten de paters het klooster.
Daarna kreeg het klooster een volledig nieuwe invulling: enkele bedrijven namen hun intrek in
het gebouw, verder zijn er acht polyvalente zalen beschikbaar voor o.a. feesten, congressen,
seminaries, recepties enzovoort.
Volg rechts van het klooster het paadje en wandel even naar de achterkant van het klooster.
Hier zie je iets opmerkelijks aan het gebouw. Wat?
……………………….……………………….……………………….……………………….……
……………………….……………………….……………………….……………………….……
Wat vind je hier van?
……………………….……………………….……………………….……………………….……
……………………….……………………….……………………….……………………….……

We wandelen terug naar de straatkant en gaan verder naar rechts.
We nemen de eerste straat links: Koning Albertstraat. Op het einde
van de straat steken we over, wandelen door de Wouwerstraat en
komen zo op het Sint-Beggaplein.
Van hieruit kunnen we links het begijnhof (6) binnen gaan.
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Welkom in het begijnhof, één van de mooiste en rustige
plekjes van Turnhout.
Wanneer het begijnhof precies werd gebouwd is niet bekend,
maar vermoed wordt dat het rond de 13e eeuw werd opgericht.
Het begijnhof werd gebouwd in het toenmalige park rond het
kasteel. Zoals elke stad, kende ook Turnhout perioden van bloei
en op het hoogtepunt verbleven er wel honderden begijnen in
het begijnhof. Natuurlijk bleef het ook niet gespaard van
brandrampen, plunderingen of de pest. De begijnhofkerk uit
1665 werd wel goed bewaard en kan je nog steeds bezoeken. In
1994 werd het begijnhof toegevoegd aan de lijst van historisch
werelderfgoed van Unesco.
In 2002 overleed de laatste begijn.

Opdracht: wandel even rond in het begijnhof en zoek een antwoord op volgende vragen.
• Wie was de laatste begijn? ……………………………………………………………………………………………………….
• In welke bouwstijl werd de begijnhofkerk gebouwd? ………………………………………………………………
• Waaraan kan je dit zien? ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
• Op de begijnhofpoort staat een beeld van de heilige Begga. Wie was deze vrouw?
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
• Waarvoor staat Unesco? ………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
• Ken je nog werelderfgoed dat wordt beschermd door Unesco?
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
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We verlaten het Begijnhof door de hoofdpoort en gaan naar rechts de Begijnenstraat in.
Aan de rechterkant nemen we het eerste, kleine straatje.
Let zeker ook op de stripmuur.

We wandelen verder en komen aan “het kasteeltje”:

het Kasteel van de hertogen van Brabant (7).

Kasteel van de hertogen van Brabant
De geschiedenis van het kasteel van de hertogen van Brabant gaat
terug tot in de 13e eeuw. Omdat Turnhout nooit stadsmuren heeft
gehad, deed het kasteel dienst als defensiehuis van de stad.
Daarnaast werd het ook gebruikt als jachtverblijf voor de Brabantse
hertogen, wanneer zij vlakbij in het Grotenhoutbos gingen jagen.
In de loop der eeuwen is het meermaals verbouwd geweest.
Bijvoorbeeld in 1796 maakten de Franse bezetters het kasteel tot
gevangenis en rechtbank. Daarna kende het nog meer uitlopende
functies als stadsmagazijn, pompiershuis en weversschool.
Vandaag de dag is het gerechtshof er gehuisvest.
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We wandelen verder over het plein, hier bevindt zich het cultuurcentrum de Warande (8).

De Warande
Vlak in het centrum bevindt zich de culturele ontmoetingsplaats van
Turnhout. Het is naast cultureel centrum ook de broedplaats van alles
wat cultureel Turnhout te bieden heeft. Verschillende lokale, culturele
organisaties zoals Strip Turnhout, Kunst in Huis, Storm op Komst,
filmfestival MOOOV (het vroegere Open Doek) en het jong
theatergezelschap de 'Kaaimannen' zijn ook gevestigd in deze
cultuurtempel.
Een cultuurtempel met een bewogen en rijke geschiedenis. Het
originele gebouw is in de jaren '60 ontworpen door de architecten
Vanhout, Wouters en Schoeters, met een plechtige opening in 1972.
Het werd meteen duidelijk dat het nieuwe cultureel centrum een groot
succes was, zo vonden vele grote namen uit die tijd hun weg naar
Turnhout en werd de schouwburg gelanceerd eind jaren '70. Na deze
bloeiperiode in de jaren '70, werd de Warande in de jaren '80
geconfronteerd met een mindere periode, onder andere door
algemene bezuinigingen op vlak van cultuur en de ontdekking van een
asbestlaag in de schouwburg waardoor er naar een alternatieve locatie
gezocht diende te worden.
Desondanks slaagt De Warande er wel in om met succes zijn
vijfentwintigste verjaardag te vieren in 1997. Uiteindelijk wordt er in
1999 beslist om een tweede podium bij te bouwen in de Warande, dit
zal uiteindelijk leiden tot het ontstaan van 'De Kuub'.
Momenteel is De Warande opnieuw volop bezig met belangrijke
vernieuwingen en verbouwingen om het gebouw nog verder te
moderniseren.
De Warande is dus een broeiende, boeiende en bloeiende
cultuurtempel in Turnhout die zeker niet stilstaat.

Opdracht: improvisatie
We staan aan het culturele centrum van Turnhout. Dit is de uitgelezen plek om creatief te zijn.

We delen de groep op in groepjes van vier leerlingen. Elk groepje verzint vijf willekeurige
kernwoorden en schrijft deze op een papiertje. Dit wordt doorgegeven aan de andere groep. Met
deze kernwoorden moet de groep een kleine scène spelen. Iedereen krijgt slechts vijf minuten
om iets voor te bereiden, nadien worden de improvisatie getoond aan de rest van de klas.
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Op dit plein komen we ook te weten waarom Adhemar zo belangrijk is voor Turnhout. Voor de
Warande staat zijn bronzen standbeeld.
Al sinds 1977 wordt er in Turnhout een stripfestival georganiseerd: vroeger noemde dit de
“Turnhoutse Stripgidsdagen”, nu eenvoudigweg “Strip Turnhout”. Het is het oudste stripfestival
van de Benelux.
Op het festival wordt tweejaarlijks de bronzen Adhemar uitgereikt, dit is de belangrijkste
onderscheiding op het vlak van het beeldverhaal in Vlaanderen. Sinds 2003 wordt hieraan de
Vlaamse Cultuurprijs voor Strips gekoppeld, ter waarde van 12.500 euro.
Enkele bekende laureaten: Kamagurka, Merho, Dick Matena.
Omwille van dit festival en deze prijs staat Turnhout bekend als stripstad.

We blijven ook na de improvisatieoefening creatief!

Opdracht: Sketch Battle
Tijdens het stripfestival worden in Turnhout ook veel “Sketch Battles” georganiseerd. Dit zijn
tekenwedstrijden waarbij zo snel mogelijk een kleine striptekening moet gemaakt worden. De winnaar
wordt gekozen door het publiek. Laten we dit ook eens proberen.
Er worden twee teams van twee leerlingen gekozen. De overgebleven leerlingen selecteren een
bekend strippersonage en een grappige situatie (bijvoorbeeld: Lambik die zijn teen stoot.) De twee
teams tekenen zo snel mogelijk met stoepkrijt een kleine strip op de grond.
Nadien wordt er gestemd welke striptekening de beste is.
Ready?
Set.
Go! begijn? Anna De Boer
Wie
was de
laatste
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We wandelen voorbij de Warande en slaan rechts af in de Warandestraat. We steken de
straat over en volgen de Gemeentestraat. Hier bevindt zich links de tekenacademie van
Turnhout.
Op het einde van de straat komen we uit op de Renier Sniedersstraat (9).

In deze straat staat het voormalige woonhuis (nr. 13) van dokter Paul
Janssen.

Opdracht: beantwoord volgende vragen
• Wie was Paul Janssen?
………………………………………………………………………
• Welk bedrijf stichtte hij?
………………………………………………………………………
• Het huis is gebouwd in een wel zeer herkenbare bouwstijl. Welke?
………………………………………………………….……………
• Het huis daarnaast, nr. 11, is gebouwd in een verwante stijl. Welke?
………………………………………………………………………
• Wat is het belangrijkste verschil tussen deze twee stijlen?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Benoem de kunststijl van onderstaande kunstwerken

………………………………….

..………………………………….
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We wandelen naar rechts, waar we op het einde van de straat de watertoren (10) tegenkomen.

De watertoren is één van de centrale kenmerken van de stad. Deze is toren is 38m hoog en
mag zich vanaf 1987 een beschermd monument noemen. Vroeger fungeerde hij als ‘waterput’
waar de mensen massaal naartoe trokken om zich te voorzien van het nodige water. Dit
kunnen we ons vandaag de dag nog nauwelijks voorstellen vanwege de huidige luxe van
kraantjeswater.
Nu fungeert de Watertoren vooral als uniek kenmerk van de stad Turnhout waar ook af en toe
concerten plaatsvinden.

We gaan naar links de
Stationsstraat in. Hier
bevindt zich het

Herkennen jullie het station zoals op deze oude foto’s?

station van Turnhout
(11).
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We steken aan de rotonde de straat over en wandelen een stukje langs de spoorweg in de
Spoorwegstraat. We slaan onmiddellijk af naar links: de Molenstraat.
We slaan de tweede straat rechts in: Kruishuisstraat. En onmiddellijk daarna linksaf:
Corbeelstraat. We lopen nu recht op de Heilig Hartkerk (12).

Omdat de Sint-Pieterskerk op de Grote Markt te klein was
geworden, besloot men in 1896 een tweede kerk te bouwen:
de Heilig Hartkerk.
De kerk werd gebouwd door de architect Taeymans. Hij had maar
één doel: de Sint-Pieterskerk overtreffen. Dat deed hij uiteindelijk
ook werkelijk door de toren 92 meter hoog te maken, wel 30 meter
meer dan de Sint-Pieterskerk. Dit paste bovendien perfect bij de
neogotische stijl waarin de kerk werd gebouwd, waarbij alles zoveel
mogelijk naar de hemel wordt gericht.

In de kerk kan je heel wat heiligenbeelden aanschouwen. Bij elke heilige wordt er informatie
gegeven over wanneer je hem/haar kan aanroepen en van wie hij/zij de patroonheilige is.

Opdracht: zoek volgende heiligen in de kerk en noteer het antwoord op de vragen.
• Heilige Petrus
Patroonheilige van: …………..…………..…………..…………..…………..
Waarvoor kan je hem aanroepen? …………..……………………………….
…..…………..…………..…………..…………..…………..………………..
Welk attribuut heeft hij bij? …..…………..…………..……………………..
• Heilige Antonius
Patroonheilige van: …………..…………..…………..…………..…………..
Waarvoor kan je hem aanroepen? …………..……………………………….
…..…………..…………..…………..…………..…………..………………..
Welk attribuut heeft hij bij? …..…………..…………..……………………..
• Heilige Rita
Patroonheilige van: …………..…………..…………..…………..…………..
Waarvoor kan je haar aanroepen? …………..……………………………….
…..…………..…………..…………..…………..…………..………………..
Welk attribuut heeft zij bij? …..…………..…………..……………………..
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We nemen het straatje rechts van de kerk en draaien onmiddellijk naar links: de Vianestraat.
Deze volgen we steeds rechtdoor tot we in de Korte Gasthuisstraat uitkomen. Hier nemen we
het kleine steegje schuin tegenover: het Driezenstraatje (13).

Het Driezenstraatje was vroeger een smal
steegje, de werkelijke breedte kan je nog zien
aan het aflopende fietspad, iets verderop.
Een “dries” is een grasveldje. Vroeger was hier
een dergelijk grasveld waarop de vrouwen uit
de buurt hun wasgoed kwamen bleken.
Verder aan de linkerkant kan je een
Christusbeeldje ontwaren tussen de planten. Dit
is een klein reliek dat tot doel had de duivel de
toegang tot het huis te beletten.

Opdracht
Het Suske en Wiske-album “De vonkende vuurman” speelt zich af in en rond Turnhout.
Het verhaal gaat over enkele plaatselijke legendes waaronder de legende van “Klein Peerke”.
Hieronder krijg je een pagina van het verhaal. De eerste drie kaders staan in de juiste volgorde.
Daarna is het aan jullie. Probeer de twaalf kaders in de juiste volgorde te zetten en het verhaal te
reconstrueren.
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Waarover gaat deze legende?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
De leerkracht vertelt jullie de ware verhalen en legendes. Noteer deze ook.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Op het einde van het Driezenstraatje
komen we uit op de Herentalsstraat. Hier
gaan we rechtsaf. We nemen de derde
straat links: Druivenstraat. We wandelen
nu langs het Speelkaartenmuseum (14).

Opdracht
Vul het schema aan: hoe heten de 4 speelkaartensymbolen in verschillende talen?

Vlaanderen/Nederland

Engeland

Frankrijk

Duitsland

Italië

We volgen de Beekstraat. Op het einde draaien we naar links, de Otterstraat in. Zo komen we terug
op ons beginpunt uit: de Grote Markt. Hier eindigt onze rondleiding.
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Bijlagen: kaartspel
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