
60ste editie van de Havo-beurs  
 

In maart 2010 liep in een grote tent op de parking aan het 
kruispunt van de Ringlaan met de Graatakker de 60ste editie van 
de handels- en voedingsbeurs, beter bekend als de Havo-beurs.1 
In 2006 ging de beurs niet door, de eerste editie vond – 
vermoedelijk - plaats in 1949. Bedoeling was toen om de 
plaatselijke handel te stimuleren tijdens de eerste naoorlogse 
jaren, toen de economie maar moeizaam weer op gang kwam. In 

het Aankondigingsblad van 3 december van dat jaar vonden we onder de titel ‘Een geslaagde 
onderneming’ een verslag terug van die eerste erg succesvolle uitgave die plaatsvond in zaal Rubens in 
de Warandestraat. Hieronder geven we dit stuk grotendeels weer, waarin het initiatief een mooie 
toekomst werd voorspeld. De deelnemende handelszaken waren: Huis Pierre, Huis Alpina, Huis 
Cleymans en Firma Neyrinck (alle gelegen aan de de Merodelei) en Huis De Kort aan het Zegeplein. 

 
‘Het is een verheugend feit bij sommige middenstanders initiatief te zien opdagen om aan de heersende 
crisis enigszins het hoofd te bieden. Gedurende vier volle dagen vanaf 26 tot 29 november laatstleden 
waren wij, en met ons duizenden belangstellende bezoekers, blij verrast geworden door de grote 
handelstentoonstelling welke die dagen in de smaakvolle zaal ‘Rubens’ te Turnhout doorging. Het was 
een goed gedacht vanwege de inrichters er voor in te staan dat kinderen, niet van ouders vergezeld, 
geen toegang tot deze tentoonstelling hadden, zodoende is gans het verloop een waar succes 
geworden. Welke stand het meest diende geprezen, laten wij aan de bezoekers over, want het zou van 
onzentwege te zeer gewaagd zijn iemand de voorkeur te geven. Naar onze bescheiden mening 
verdienen al de vijf inrichters een pluimke. Eerst en vooral moet toegegeven worden dat het geheel een 
juweel geleek, zowel aan levendigheid als aan de rijke verscheidenheid in keuze. Het initiatief van de vijf 
durvers is ongetwijfeld beloond geworden, want we hebben er op gelet dat menig kooplustige bij de 
talrijke bezoekers was. Stippen we aan dat het een goed gedacht vanwege de tentoonstellers was een 
kosteloze prijskamp in te richten. Wij wensen de vijf praktische handelaars geluk met de ondernomen 
handelstentoonstelling en hopen dat zij het niet bij die eerste zullen laten en zelfs navolgers zullen 
winnen.’ 

 
Bronnen: 
Aankondigingsblad, 3 december 1949 
www.havo-turnhout.be  
www.gazetvanturnhout.be  

 
Sam Van Clemen 

 

                                                 
1
 Turnhout telde daarnaast vele jaren lang nog een tweede handelsbeurs, georganiseerd door de middenstandsorganisatie 

NCMV. Deze vond plaats in het Sint-Victorsinstituut. In 1970 werd hiervan de draad weer opgenomen, na twaalf jaar 
onderbreking. Deze beurs en de HAVO-beurs worden vaak met elkaar verward. ‘Middenstand Turnhout houdt machtige 
handelsbeurs’. In: Gazet Van Antwerpen, 2 april 1970. Met dank aan Willy Van Sprengel. 
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