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NIEUWSTE BEELDENSTORM RAAST DOOR 

TURNHOUTSE BEGIJNHOFKERK 
uit onbekende krant van dinsdag 18.08.1981 

 

Louis Goris, conservator van het Turnhouts Begijnhofmuseum en de pas gerestaureerde 

Begijnhofkerk, zit in zak en as. Pas onlangs ontdekte hij immers dat enkele zeer waardevolle 

antieke kunstschatten die in de kerk tentoongesteld staan een “grondige 

gedaanteverwisseling” hebben ondergaan. Sommige stukken zijn spoorloos verdwenen, 

andere kregen een totaal andere bestemming. Volgens de heer Goris bedraagt de schade meer 

dan een half miljoen. Wat is er gebeurd? 

 

De eeuwenoude kerk van het Turnhoutse begijnhof werd op 2 augustus plechtig heropend na 

een grondige restauratie. De kerk én de inboedel zijn geklasseerd kunstpatrimonium. Op drie 

augustus vertrok kapelaan Vermonden
1
voor drie weken met vakantie naar het buitenland. Het 

is kapelaan Vermonden, die nu zo’n jaar in Turnhout verblijft, die de kerk in de gaten houdt. 

En die taak heeft hij blijkbaar zeer “ter harte” genomen. 

 

Van de vakantie van de priester maakte conservator Goris gebruik om een kijkje te nemen in 

de bijzonder mooi gerestaureerde kerk. Maar zijn mond viel wijd open toen hij ontdekte dat 

enkele antieke stukken verdwenen waren en andere een totaal andere bestemming hadden 

gekregen! 

 

Zo zag hij het voorzetsel (of het antependium uit de 17
de
 eeuw) van het middenaltaar, dat uit 

prachtig houtsnijwerk bestaat, ontdaan werd van het bladgoud en verflagen. Ook was een deel 

van het voetstuk van het gemarmerde altaar verdwenen. Het antependium had een nieuwe 

pekzwarte kleur gekregen. 

 

De nieuwsgierige conservator ontdekte verder dat tegen de zijkanten van dat altaar gedeelten 

van oude sculpturen werden geplakt. Sculpturen die er helemaal niet thuis hoorden. Na een 

grondige inspectietocht bemerkte Goris tevens dat twee van de vier grote bas-reliëfs in drie 

stukken werden gezaagd. 

 

Het gaat om eikenhouten bas-reliëfs van paus Gregorius en de H. Ambrosius, die één meter 

hoog en 50 cm breed zijn. Het Antwerps beeldhouwwerk dagtekent van 1670 en is van zeer 

goede kwaliteit. De huidige waarde van zo’n reliëf bedraagt 120.000 fr. per stuk en twee 

exemplaren werden hopeloos doormidden gezaagd. 

 

Louis Goris: “Ge moogt op mijn verantwoordelijkheid schrijven dat de kapelaan het gedaan 

heeft. De kapelaan heeft die stukken zomaar tegen het middenaltaar en een lessenaar 

genageld. Ik begrijp er niks van. Hoe is dat in godsnaam mogelijk?” 

 

                                                 
1
 Gustaaf Vermonden: geboren te Turnhout op 30 augustus 1908. Was als pater van de Picpussen werkzaam als 

missionaris in Belgisch Congo en werd pastoor te Steenhuffel op 4 juli 1965. De taak van de zielenzorg kreeg hij 

alleen te dragen wanneer op 25 juli 1965 onderpastoor Bayens tot pastoor te Ramsdonk werd benoemd. 

Zijn werkzucht, gepaard met een stem als een kathedraal, zorgen ervoor dat het parochieleven in deze liturgische 

hernieuwing in goede banen blijft. Dat heeft hij trouwens reeds bewezen door de vele verbeteringen in en aan de 

kerk uitgevoerd.. (Steenhuffel, heden en verleden, door Cyriel Laenens, p.141.)  

Noot van de redactie: dit is de periode van het Tweede Vaticaans Concilie, toen er vele zaken in onze kerken  

“herschikt” werden of zoals in andere kerken van de hand werden gedaan. De kerkfabrieken stonden dikwijls 

voor voldongen feiten. 
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NIET ALLES 

 

Nauwelijks bekomen van deze “kleine veranderingen” aan de geklasseerde antieke 

kunstschatten uit de 17
de
 eeuw trok Louis Goris opnieuw grote ogen toen hij de 

communiebank zag. Van de 17
de
-eeuwse communiebank vóór het middenaltaar werden twee 

fragmenten grondig ontmanteld. 

 

Conservator Louis Goris, die al 25 jaar de trouwe bewaker is van het Begijnhofmuseum, is 

radeloos: ”Wat die kapelaan hier heeft aangericht, is onverantwoord. En u moet weten dat hij 

ooit al eens op de vingers is getikt door de heer Brenders van de Commissie van Monumenten 

en Landschappen van Antwerpen. Wat moet ik nu doen? De schade bedraagt meer dan een 

half miljoen.” 

 

Plichtsbewust heeft Louis Goris het OCMW van Turnhout van de feiten op de hoogte 

gebracht. Het OCMW beheert heel het begijnhof. Vermoedelijk zal nu het OCMW van 

Turnhout de Commissie van Monumenten en Landschappen in Antwerpen op de hoogte 

brengen. En die commissie zal wellicht contact opnemen met het bisdom. Tegen kapelaan 

Vermonden werd vooralsnog bij de politie of rijkswacht geen klacht ingediend. Omdat de h. 

Vermonden nog steeds met vakantie is, konden we hem niet bereiken voor commentaar.- Jw. 

 

 (3 foto’s van slechte kwaliteit, niet geschikt voor publicatie, ter illustratie in ons bezit.)  

Opmerking: dit artikel werd gevonden bij een inventaris 1974 van de kunstschatten van de 

kerk van Steenhuffel.  

 

HEDENDAAGS ERFGOED 

 

Wij zitten met de restauratie van de weekkapel. Wij weten wat vernietigd is bij het plaatsen 

van de verwarming. Wij weten niet wat vernietigd is in 1973 bij het plaatsen van de vloer op 

het gewapend beton. 

 

Wij kennen de” histoire particulière” van de glasramen van de kapel van het rusthuis. Over 

het klooster van Steenhuffel zwijgen wij maar best. En waar het erfgoed met beelden, luchters, 

kandelaars enz.  van het Godshuis in de Mechelsestraat naar toe gegaan is, daar hebben wij 

ook het raden naar. 

 

ERFGOED UIT DE KAPEL VAN RUSTHUIS HERSTVREUGDE 

 

De mooie ornamentaria uit de periode 1970-2007 zijn thans ergens opgeborgen. Welke 

functie zij gaan krijgen, weten wij niet. Het zou interessant zijn voor de Londerzelenaar dat 

hierover klare wijn geschonken wordt, want geruchten over het verdwijnen van bepaalde 

items naar andere instellingen doen de ronde. Graag hielden wij het Londerzeels 

patrimonium in Londerzeel !  

 

Over erfgoed gesproken! 

 

Wij hopen dat de hedendaagse overheid de ziekte van de overheid van vroeger niet geërfd 

heeft en dat het oude Herfstvreugde niet besmet is met een “erfgoedbacterie”. Een beeld van 

een beeldhouwer is maar pover als nieuw erfgoed. 

                                                                                            Frans Vranckaert 


