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Op vrijdag 18 februari 2011 werd in het Begijnhofmuseum in Turnhout de volledig 

vernieuwde en heringerichte schatkamer officieel heropend. Tegelijkertijd werden een 

viertalige dvd en twee klimaatvitrines voor de schatkamer door de vzw De Vrienden van het 

Begijnhof officieel aan TRAM 41 overgedragen. Deze overdracht betekent een belangrijke 

bijdrage tot de modernisering en opwaardering van het museum, dat hierdoor als het ware 

een gedaanteverwisseling heeft ondergaan.  

 

Sofie Wilder, coördinator van TRAM 41, het samenwerkingsverband van de drie stedelijke 

musea en het stadsarchief van Turnhout, verwelkomde de genodigden en dankte de Vrienden 

van het Begijnhof en Kiwanis Turnhout voor hun steun en medewerking aan de opwaardering 

van het Begijnhofmuseum. Eric Vos, schepen van cultuur sloot aan bij deze dankbetuigingen 

en gaf de aanwezigen een voorsmaakje van de verwezenlijkingen die gepland zijn in het teken 

van het feestjaar 2012, wanneer Turnhout zijn 800-jarig bestaan viert. Er staat heel wat op het 

programma tijdens dit feestjaar, niet alleen in 2012, maar ook nog in de verdere toekomst.  

 

Ook burgemeester Cis Stijnen lichtte in zijn toespraak de plannen van de stad voor volgend 

jaar toe. Na een dankwoord aan de sponsors en een woord van waardering voor de inzet van 

de vrijwilligers liet Cis Stijnen de aanwezigen kennismaken met zijn visie op “Turnhout 2012 

en later”. Turnhout, zoals hij zelf zei, is weliswaar een stad gelegen aan de grens, maar het is 

geen stad met een terminusfunctie. Het is een levende stad waar heel wat te beleven valt en te 

ervaren is, een stad waar het voor de bewoners en bezoekers goed is om te verblijven. 

 

 
 

Sofie Wilder verwelkomde de aanwezigen op de officiële heropening en overdracht. 

 

Viertalige DVD 

 

De DVD die in het Begijnhofmuseum wordt getoond, vertelt de geschiedenis van het 

begijnhof en zijn vroegere bewoners. Heel wat anderstalige bezoekers vroegen naar een 

vertaling van deze voorstelling. Dankzij de sponsoring van Kiwanis kon de vzw De Vrienden 

van het Begijnhof een viertalige dvd laten maken door Gust Van den Berghe, ook de maker 



 
 

van de oorspronkelijke Nederlandstalige versie. Als voorzitter van de vzw De Vrienden van 

het Begijnhof bedankte Hugo Vanden Bossche Kiwanis Turnhout voor hun onmisbare steun. 

Hij schetste het parcours dat werd afgelegd om dit project te kunnen realiseren en bedankte de 

verschillende vertalers die eraan meegewerkt hebben. 

 

Klimaatvitrines 

 

Als tweede luik van zijn uiteenzetting bracht Hugo de aankoop van de twee klimaatvitrines 

Rothstein onder de aandacht. De aanleiding tot deze aankoop vormde de ontdekking van een 

rijke collectie schimmels in de schatkamer enkele jaren geleden. Het verslag over de 

ontdekking en bestrijding van deze ongenode gasten stond te lezen in Begijnhofkrant 20 

(zomer 2008). De toestand was zo ernstig, dat een volledige ontmanteling en herinrichting van 

de schatkamer noodzakelijk waren. Om in de toekomst de waardevolle stukken uit de 

collectie onder optimale omstandigheden te kunnen bewaren, schonk de vzw De Vrienden van 

het Begijnhof twee klimaatvitrines aan het museum. Deze schenking werd mogelijk gemaakt 

door de bijdragen van donateurs. Hugo besloot zijn uiteenzetting met een dankwoord aan alle 

schenkers en uitte tevens de hoop dat de vzw op de verdere steun van alle leden/donateurs kan 

blijven rekenen. 

 

 
 

Klimaatvitrine in de vernieuwde schatkamer. 

 

 
 



 
 

Een deel van de heringerichte schatkamer. 

 

 
 

De twee door de vzw De Vrienden van het Begijnhof gesponsorde klimaatvitrines. 

 

Schatkamer 

 

Karolien Geerts, verantwoordelijke voor het Begijnhofmuseum, bracht het relaas van de 

ontmanteling en herinrichting van de schatkamer. Die bevindt zich in het Sint-Jansconvent, 

een beschermd pand. In de eerste plaats moesten advies en goedkeuring worden gevraagd aan 

Monumentenzorg. De aanwezige schimmels, een complexe en specifieke materie, moesten 

grondig worden onderzocht en bestreden. Na de behandeling werden de collectiestukken een 

voor een gereinigd en de schatkamer werd volledig ontmanteld en vernieuwd. Om de 

topstukken onder de best mogelijke omstandigheden te bewaren en te tonen, werden 

geklimatiseerde vitrinekasten aangekocht. Van de zes nieuwe vitrinekasten in de schatkamer 

werden twee volzicht klimaatvitrines door de vzw De Vrienden van het Begijnhof 

gesponsord. In de Beggakamer, de Mermanskamer en de Grootjufferskamer werden de 

verouderde vitrines door acht nieuwe klimaatvitrines vervangen. Dankzij dit verhaal, dat 

startte in 2006, kunnen we de bezoekers in 2011 een vernieuwd museum aanbieden. 

 

 



 
 

 

De ontmantelde schatkamer. Foto: Karolien Geerts. 

 

 
 

Te herstellen vloer in de leeggemaakte schatkamer. Foto: Karolien Geerts. 

 

 
 

In de Pastoor Mermanskamer ondertekenden achtereenvolgens Cis Stijnen, burgemeester van 

Turnhout, Hugo Vanden Bossche, voorzitter van de vzw De Vrienden van het Begijnhof, 

Ronald Hannet, voorzitter van Kiwanis Turnhout, en Eric Vos, schepen van cultuur van de 

stad Turnhout, de officiële overdracht van de dvd en de twee klimaatvitrines aan TRAM 41. 
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