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Hertog Janlezing 2019  

 

Dit Vriendenbericht staat geheel in het teken van de komende 

Hertog Janlezing, die op donderdag 11 april a.s. wordt gehouden 

in Turnhout (België). 

Het bestuur van onze stichting is zeer verheugd dat Jan Lampo 

bereid is deze inmiddels zesde lezing te verzorgen.   

Jan Lampo (Antwerpen, 1957) studeerde geschiedenis.                        Foto: Jan Lampo 

Van 1990 tot 1995 was hij redacteur van De Standaard. Sinds 1998 inventariseert hij in het 

Letterenhuis archieven van Vlaamse schrijvers. Jan 

Lampo was curator van de tentoonstelling Van 

Torens Stekelig. Antwerpen in de Middeleeuwen 

(2000) en publiceerde een tiental boeken over de 

geschiedenis van de stad. Hij was tien jaar 

gastdocent aan de afdeling Conservatie en 

Restauratie van de Koninklijke Academie voor 

Schone Kunsten en geeft les aan het Kunsthistorisch 

Instituut van Antwerpen. 

Hij schreef onder meer ‘Gelukkige Stad’ over de 

gouden jaren van Antwerpen tussen 1485 en 1585, 

en ‘Barokke Stad’ over de zilveren jaren van 

Antwerpen tussen 1588 en 1713. 

In zijn lezing zal hij met name ingaan op de 16e eeuw 

in Antwerpen en Brabant, en zoals we vorig jaar van 

Jan van Oudheusden al leerden was dat de Gouden 

Eeuw van Brabant. 

Voor deze lezing zijn we te gast bij het Taxandriamuseum in Turnhout. Het Taxandriamuseum 

bevindt zich in het majestueuze 'Huis metten Thoren'. Het gebouw dateert uit het midden van 

de 16de eeuw en is daarmee - op het kasteel na - de oudst bewaard gebleven woning in 

Turnhout. Het werd al in de stadsannalen vermeld in 1570 en is vermoedelijk gebouwd door 

een lid van de familie Gevaerts (Gevartius). Verschillende leden van die familie waren vanaf de 

14de eeuw betrokken bij het bestuur van het land. In 1649 verbleef prinses Amalia van Solms er 



 

 

naar aanleiding van haar blijde intrede als Vrouwe van Turnhout, wat meteen het belang van de 

woning aantoont.  

In 1663 namen de Sepulchrienen (Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem) er hun intrek, en na 

hen diverse notabelen onder wie Melchior Lambertus van Gorkum, de eerste geschiedschrijver 

van Turnhout. 

Het hoofdgebouw met traptoren en dwarsvleugel kreeg er in de 18de eeuw aan de tuinzijde 

een vleugel met rondbogen bij. Op het einde van de 19de eeuw werd de originele gevel 

vervangen door de huidige. 

Het stadsbestuur kocht de patriciërswoning in 1952 aan. Zes jaar later kreeg ze van de 

toenmalige dienst 'Monumenten en Landschappen' het label 'geklasseerd' toegekend. Het 

Museum van de Speelkaart vond er onderdak in 1969, maar deed later een huizenruil met het 

Taxandriamuseum, dat er in 1996 na een grondige restauratie zijn deuren opende. 

 

Wanneer u de lezing op 11 april a.s. wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden door een email te 

sturen naar info@brabantselandgoederen.eu. U ontvangt dan de bevestiging van uw deelname, 

met adresgegevens en routebeschrijving. Wacht niet te lang met aanmelden, want het 

Taxandriamuseum biedt plaats aan maximaal 80 personen.  

Voor Vrienden en vrijwilligers van de aangesloten landgoederen is de toegang tot de lezing 

gratis. Andere belangstellenden betalen € 7,50 (inclusief consumptie). 

De lezing vangt aan om 20.00 uur, maar vanaf 19.30 uur staat de koffie voor u gereed. 

Voor de Vrienden van onze stichting opent het Taxandriamuseum echter de deuren al vanaf 

18.30 uur, om u in de gelegenheid te stellen vooraf het museum te bezoeken. De entreegelden 



 

 

neemt onze stichting voor haar rekening. 

Het Taxandriamuseum brengt de cultuur en de geschiedenis van Turnhout en de Antwerpse 

Kempen in beeld.  De naam ‘Taxandria’ verwijst naar de naam die de Romeinen aan de streek 

gaven in de eerste eeuw na Christus.  

De permanente opstelling van het museum werd gedoopt tot ‘Hotel Taxandria’. Het concept is 

niet lukraak gekozen. Het zestiende-eeuwse museumgebouw, het fraaie 'Huis metten Thoren', 

werd vroeger bewoond door vooraanstaande families en fungeerde vaak als gastenverblijf voor 

koningen en edellieden. Een paar van die voorname gasten zijn nu teruggekeerd: Maria van 

Brabant (1347-1399), Maria van Hongarije (1505-1558), Amalia van Solms (1602-1675) en Maria 

van Zimmeren (1642-1688). Deze ‘Vrouwen van Turnhout’ verblijven in een aantal 

museumkamers en vertellen samen over de (ontstaans)geschiedenis van de streek. Voorts is er 

ruim aandacht voor het jachtparadijs voor de hertogen van Brabant, die vanuit het kasteel op 

jacht trokken. 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 Turnhoutse 

wapenschild toont nog 

steeds de band van het hert 

met de stad.  

Foto: portret van Maria van Zimmeren 

Ook is er nu de tijdelijke tentoonstelling “Handwerk Bandwerk. Neuzen in een Kempense 

kleerkast” te zien (over historische kledij). 

Een bezoek aan het Taxandriamuseum vormt een mooie – extra – aanvulling op onze Hertog 

Janlezing. Het bestuur is het Taxandriamuseum dan ook zeer erkentelijk dat ze onze Vrienden 

deze speciale toegang wil verlenen. 

Wij zien u graag op 11 april in Turnhout! 
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