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Aan tafetr met §arn Van CIemen.'MUn favoriet is de
Theobalduskapel'
SamVttrz Clemen (So) li historints van opleid,ingen

werkt sinds drir jaar sls redlcteur vdn de Gfiz{t vdn
An tw e r p en. D s ttr enb a v en s clzr ijft hii lti s t o r i s ch e

boeíeen oyer cliyerse onderwerpen.Hii ut«s bereid om

ons iets tnËer te vertellen sver deË,rfgaedrtagvon 24 en

z5 april.

Sam, je werkt sinds enkele
jarcn voor dc Gazet Van
AÍrfwcrpeír. 1{at houdt dat
in?
De opdracht is om el1re dinsdag e
pagiru's vo1 íe schri-iven over eetl
historiscir onde rwerp dat il< zelf
rnag uitkiezerl, rn"1ar clat zich in
cle provincie AntwerÍ)en situee Lt,
omdat het gepubiicee rd rvordr in
de regionale katern. En na drie
jaar is dat nog steeds ge€r pro-
bleem. Daarvoor ga ik mensen
interviewen, m usea en historiscire
sites bezoekcn en beeldmateriaal
verzarnelen" Op dir moment ben
ik uret een artikel over rle Geel-
se Palmenmarl<t bezig. Ii< zoeh
derrovcr de gcsclric<jcrris, rn;tar
er nroet steeds een verband gelegd
worden n-:et het lreden ikermis
clie de vrijdag voor Pallrzotdag
start).

Je schreefal heel wat boeken
nret diverse onderwerpen.
Welke handelen over
Turnhout?
trl< schreef een boek over clc Eer-
ste Wereidoorlog te 'Iurnirout,
twee over de ï'wccde Wereldoor-
log, eentje over voetbalciub t(FC
Turnhout en ik hen nu bezig met
een corouadagboeli. Sorurnige
boeken sclrlijf ik op eigen hour-
je, maar er zi,in ock op<lr;rchtea
bij zoals cle geschiedenis van de
Turnhoutse bibliotheek. Soms
geef ik zc in eigen beheer uit,
soms via een uitgeverij.
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U;lterdag ?4 en zondag e5 april
is het Erfgoeddag. Blijkbaar is
het een speciale editie?
Het is spcrei;ral rvegens colona om-
dat er <lit ja;rr iveit.rig kan georga-
niseel'd w'orden. Àileen dat wat
corotaproof is, l<an rloorgaAn en
het is ooh de zoste editie.

lVaarom koos rneÍr voor het
thema'Ile F{acht'
De nacht heeft een duistere en een
vrolijke kant. Er wordt gefeest,
maar er gebe irrcn ook dingen die
het daglicht niet mr:gen zien. Nu
is cle nacht in Vlaanderen ingrij-
pend verarrclerd, want Vlaanderen
is zowat het meest verlicirtc land
van Europa. vroeger was de nacht
l<ouder en donkerder en clat sprak
tot de verbcelding van de mensen.
Zo was er bv de zwarte Trien die
een roversbendc aanvoerde eu
boercleri,ien overviel. Of zoals de
lJzeren Zeug, een varken mst een
i.izeren ring it.r de neus, dat roud-
zrvierf in de l:ossen van Ravels.
Het \,vas cen kwelgeest clie tnen-
sen bang maakte door met ijzcrcn
ke ttinge n lar'vrai te maken.
Er zijn ook vrolijl<e verhaien zoals
de Ealense filalkt op Passiezon-
clag rvaar buiten proportie feest
gevie rd rverd, Zo gaat i.ret verhaal
van Vorselaar over het avondge-
bed of de vespers vau kloosrer-
zustcr Crols, Ook de cclntinue
zorg voor het hir:rnamaals eu het
doodsklokje van Mol I<rijgt een
plaats. Hecmkundekring Het
Bczeml<lok.ie schlccf icts over
het pissijritje aan de ï'urnirour-
se Patersl.:erh, Jan Aerts schreef

Sam Van Clernen

dan weer over een stoker in cle
oucl-Turnhoutse steeufabriel<en
die van zijn snertsoep sinult. ,{1

clie verhaleu en ro$ andere zijn
geburndeltl in de N;rchtkalender
zoriat de verhalen deze lleer naar
de me nsen gaan in plaats van clat
dc mensen er zelf naartoe gaan.

Ja, het is coronatijd. Je kan dic:
Nachtkelerrdcr trourvcns gratis
afhalen in rle bibliotheek of in de
stedelijl<e rlusea.

Ook de zintuigen worden
gestimuleerd. Kan je een
voorbeeld gevcn!
Voorai c1e srna:rk worclt gepro-
moot. Zo k;rn je brouwerij Leysen
in Herentals bezoeken die naar
aanleicling van dc lcgencic van
dc B;rsi<wadcler, een nachtbeest,
ecn bier ireeft gefabriceerd. Of in
Mol kan je op zoek gaan naar een
vertr oten gelvaande peersoort, vef-
noernd naar voormalig cieire n Dil-
ien, die in een ecotr-rin gekweekt
wordt. In Hulshout draait alles
rond brood en organiseert rnen
een b;lkevent,

Tijdens het rveehend staat in
rte bib de ïaxandriacollectie
in de kijker. Wat moeten we
ons daar bij voorstelleni
De plant- en dialectdeskun*
dige Jos Aerts heeft een hele
kast nret boehen met door hem

De Theotraltlushapel

opgetekende Turnhoutse dialect-
woorden aalr Taxanclria geschdrl
ken. Die erfenis bevindt zich nu in
het Stadsarchiefen wordt tritzon-
derlijk tentoorlgesteld in de bib.
Wie daarover meer rvil weten of
de betekenis van Turnhoritse di-
aiectlvoordeu wil opzoeken, moet
zeker de Turnhoutse bibliotheeie
bezoeken.

lVat raadje ons zeker asn
als we op eigen houtjc
Turnhouts erfgoed willen
bewontïerenl
ï)an is ':fh€ater rgoo' een tl:ust.
Nu is er <1e winkelketen A,S Ad-
v(§ruÍ€ gevestigd, r-naar die keten
hecft her gelrotrw pracirrig gcrcs-
taureerd. öokhun oude locatie op
<le Merorlelei is een bezoe k r^latrd.
Daar bevond zich vroeger de ci-
nema Roxy en eefls Lrinneu zie je
verschillende herkenningspull-
ten, Tevens is de Watertoreu eel1

aandachrstrekker. Die wordt mo-
menteel verbouwd tot een woon-
eenheid en winkel.Iets verder Iigt
het sÍation, r3o jaar oud, en het
ziet er nog uit zo:rls her vroeger
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§arn Van Clemell.'Mryn favoriet is de
rpel'
cíts v{ín oPleidingen
eu1'vtttl de G&.zet v(ín
jfihij Ítistorisc.he

ttt.Hij wasbereid om

e Ë,rfgo e dríd,g v c,n 24 en

terdag z4 en zondag z5 aPril
ret Erfgoeddag. Blijkbaar is
t een speciale editie|
t is speciaal wegens coíona onl*
; er dit jaar rveinig kan georga-
ieerd worden. Alleen dat wat
'onaproof is, l<an <ïoorgaan en
r is oo.h de eoste editie .

larofit koos men voor het
emaofle Nasht'
nacht heeft een duistefe et1 een
llijhe k;rnt. Er wordt gefeest,
rar er gebeuren ook dingen die
r claglicht uiet mogen zieu. Nu
de nacht in Vlaandercn ingrij-
nd verar:rderd, want Vlaanderen
zowat het tneest verlichte land
n Europa. Vroeger was de nacht
uder en dorrherder en clat sPrak
i de verbeelding van cle mensen.
| \,vas er bv de zi,varte Trien die
n roversbende aartvoerde eu
erd.erijen overviel. Of zoals de
leren Zeug, een varkcn ntet cen
,eren ring itt de neus, clat rotrd*
rlerf in cle bosseu van Ravels.
3t was ecn krvelgeest die ureu-
n bang inaahte door met ijze ren
rtiqgen larvaai te uraken.
'zijn ooh vrolijke verhalen zoals
: Blletrsc ttrlrltt ttp P'tssiezorr-
rg lvaar buiten proportie feest
rvierd r,verd. Zo gaat het verha;rl
.n Vorselaar oveL het avondge-
:d of de vespeÍs van leloosler-
rstcr Crols. Ctok dc cotlrittuc
rrg voor het hicrnanraals en het
loclsklokjc van Nlol l<rijgt een
aats. Hcemkuudekriug Het
:zemkiokje scitreef iets over
:t p':issijntje aal de 'Iurntrout-
Patersliierk, Jan Aerts schreef
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rvas. Aan de Steenu'eg oP Oost-
hoven ligt <ian weer een restant
van de Gr:ornrolen met ervoorhet
mooi gerestaureerde molenhuis.
t3p religieus gebied is de Sint-
Pieterskerk top, alsooh de Heilig
-L{artirerk. rlie geluhi<ig nu in goe-
de handen is hij de orrhodoxen,
Het voormaiig klooster van het
I{cilig Craf k;rr ic spijtig getïocg
nict meer bezceken, \vant het
r'vordt een rleel van de school en
dc verbouwingen zijn rcecls bc-
zig. Ooie het Paterspancl is knap'
had een gr:ede invulling getrrre-
gen, ntaar is ooir iu andere handen
gekomen en zal waarschijnlijk
voor wonitrgen gebrtrikt rvorden.
Vlakbij slaat de voorrtalige Theo-
baldushapel, dat mooi gerestau-
reeril is. En natuurlijh moge n in
het lijstje het Begijntrof, cle herh
ven de Clarissen en lret kapel!etje
Onee-Lieve Vrouw v;rn Íiijstand iu
iret begin vau de Herentalsstrilat
riet onrbrekeu" Turnhout rryas

tÍolllveÍIs een ultre*k;tthol iel<e
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SaruVan Clernen

dan weer over een stoker in de
Oucl-Turnhoutse steetrfabrie]<en
clie van zijn snertsoep smult. r\1

elie verhaieu ell nog andere zijn
gebundeld in de N;rchtltalender
zodat de verhalen clcze keer naar
de me nsen gaan in plaats van clat
de mensett er zelf naartoe gaan.

Ja, het is coronatijd. ie han die
Nachtkalender troLi\\rens grati s

aflralen in c1e bibliotlreek of in de
stedelijke musea.

Ooh de zintuigen worden
gestimuleerd. Kan je een
voorbeeld geven!
\Tooral de stla;r}< wordt gePro-
moot. Zo han je broelr,verij Leysen
in Herentals bezoeket:r die naar
aanleicling van de legendc van
de Basl«vadcler. ecn nachtbeest,
ecn bier ireeft gefabr-iceerd. Of in
Mol kan je op zoel< gaxll near een
verloren gewaande peersoort, vcl'-
iloerrd naar voonnalig del<en Di1-
len, die iu een ecotr:in gehweekt
wordt. ïn Hulshout dr;lait alies
rond brood eir organiseert lnell
een b:'tl<event.

Tijdens hct wcekend staat in
de bib de Taxandriacollectie
in de kijker. Wat rnoeten we
ons daar bij voorstelleni
De planr- en dialectdeskun-
dige Jos Aerts heeft een hele
kast rnet boeken met door hem

De Theotraldushapel

op getekende Turnhoutse dialect-
woorden aan Taxanclria geschon-
ken. Die erfenis bevindt zich nn ín
het Stadsarchief en worclt utitzon-
derlijk ten.ool1Ígest§ld in de bib.
Wie daarover meer rvil lveten of
de betekenis van'furnhoutse di
alecnvoordet: wil opzoel<en, moet
zeker de Turuhoutse bibliotheek
bezoeken.

Wat raad je ons zeher aan
als we op eigen houtje
Turnhouts erfgoecl willen
bewonrlerenf
I);rn is 'Theater tgoo' een must.
Nu is er de winkelkecen A§ Ad-
yertllre gevestigd. maar die keten
[reefr ire r geboutv prachtig gcrcs-
taureerd. Ookhun oude iocatie op
de lvierorlelei is een bezoek tvalrd.
Daar bcr,rond zich vroegcr de ci*
nema Roxy en eens binnen zie je
verschiltrende herhenningsptlll-
ten. Tevens is de Watertoren ee11

aanclachtstrekker. Die wordt mo-
menteel verbourvd tot een w0011-

eenïreid en rvinkel. Iets verder ligt
het station, r3o jaar oud, en het
ziet er nog uit zoals hel vloeger lees rlertler op blsdztJds a
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lDaarven vind je sporen in de
irlanse stacl, denk maar aan cie he!
ligenbeclden in het straatbeeld
*f de prachtige glasrarnen in de
Lierhen. En dan mogen we ook
niet het moderne Cl;rrissenkioos-
r cr ol drt van dc Glsrhrriszustcrs
,reÍgeten.

)lIeb je ecn favcriet tussen alle
ff trrnho utse gelrouwerri
()p de clercle plaats komt dc Sint-
lPietersl<erir, op c1e tweede hef
ilïegijnhof, rnaar n-rijn favoriet is
de Theobalduskapei. Die is goecl

l.:elcstauree !'(l cn krceg cen !1leu-
rve bestemnring ais hunstencen-
Imn1, Het was een kapelanie van
r:[e Sint-Pietersirerk en de onder-
pasloor deed er de missen. Daar

bevond zich ook her Mariabeeld
dat nu in ecn van de zijkapellen
van de Sint-Ilieterskertrr start. Dàr
beeld zou dekanonskogels vau de
Oosten rijl<ers opgevangen hel]-
ben tijdens cle Slag vrn Turnhour
in 1789. F{et werd later meegJedra-
gen tijdens parochiale proccssies.
Die processies waren in vrcegerc
ti.iclen eci:te lroogilagen. De ba1 c,p
de rotonde voor c1e k;rpeï verrvijst
trouwens naar die kanonshogels"

WaÍ zijn jouw historische
planrren nog voor íIe
toehomstP
Natuurlijl< Lrlijf ik verder werken
aan mijn coronaclagbeiek, Naar
aanleicling van corona heb il<
trouwen§ besl{.}ten om de grote

crisissen uit het verleden te gaatl
bestudereir. Daarom werk ik nu
aau een boch over d€ Amerikaan-
se burgeroorlog, omdat er zoveel
gelijkenissen besraan tussen die
periode en de huidige actualiteit.
Derrkcn \v( nrtar lln de rassen-
strijd. l'resident Biden verlvees
ernear in zi,jn irrauguratiespeech.
HctCapitool speelcle toen ooheen
zeer belaugrijhe roi" Dit conflict
r,vas iret begin virn het moderne
Ameril<a.

Etr gclykltcid russert allc nensen is

.i ttí tt icts ntsttr anze kerk ziclr d&getijks
ï00r iltz€t.Dst onzekr* te liidenhecft
o'ntlrr mrara is een Jeit, maar éen tíing
is zeker, tle locltdoytn zorgt er aak voar
dat lteel wat mensen zich bewusíer zijn

gpwlrden vsn lt* crígled dfit hen, 0fi1-
ringt d.ttnkzij hwr yele wandelingln,
Datrrom zijn we blij met de Eggottl-
d*9, w ant er ward en o ok wand e,linge n
gffiïgdnissertl in OuC-Twtthlut ffiet
dr Sint-Bavoktrk als blikvtng'r en in
Arendottk is er eeu kapellekesw«nde-
ling waar men 7 kapellen en t kei!rcn
bezo elit. Erfgoeddag za u dus ren fte st-
dag woeten zijn vaar rLl wie een hart
hee{t yotr ons onraerend sr rl#Ëtld
e$goed!

Wie nrcer info wil otter de Etfgoetldug,
k an terecht op www.n adttkem p tns e1f-
gaed.be of overSsruY«n Cletten: ww\.y.

samyane l(,men,be,

Dirkil4ertens
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Bezinnin§
lDerde paaszondag, 18 aptll zozt
[,uca§ 2,4, g1-48t De Emmaiisgangef§

Íloe laren God en Jezus zich kennen!

iEmmaiis
De tocht terug was nooit zolang ge\À/eest. Jeruialem een puin, de droom verdroomd.
Al wat men in de oude Schriften leest is te.vergeefs, voor altijd weggehoond.
De mijlen naar hun oude dorp doen pijn" Twee volgelingen gaan vermoeid hun weg
l,an dagelijks brood en arïrper samenzijn, beclroefd sm alles wat hun werd ontzegd.
"Te klein is uw geloof in de profeten', Alieen hun oren zien, ze houden halt,
,Fernelllen wat men nooit meer kan vergeten eÍr vfagen,'Blijf bij ons, de avofld valt,
Pdtrirk Lfltcuï

Eezinning
trk geloof dat wel, God, dat ik Jezus kan on[moeten
wanneer ik met vrienden sarnenkom om eucharistie te vieren,
of wauneer ik rne t een open hart durf kijke n in de ogen van een arme of een zieke.
Maar vaak is dat geloof toch maar heel hleinen lukt het mij niet om te zien
hoe Hij in mijn leven aanwezig is.
Daarom vraag ikJe, God, datJe ruij helpt
$m op €en enthousiaste manier van mijn verrijzenisvreugde te getuigen !
ErwinRoosen

Ëebed
f{eer, blijf bij ons en kom met ons aan tafel en doe het nog eens voor
ïroe wij het brood van ons hart te breken hebber:
L"n met geschudde korven met anderen te delen.
${eer, blijf bij ons en kom met ons aan tafel en doe het nog eeos voor
hoe wij de wijn van geluk te schenken hebben,
ldt eigen broze kruihen vol warrne genegenheid.
I"{eer, schuif nu de bank waarop Gij zit nog dichter bij de rafel...
rlan kunnen wij - als Gij verdwijnr uit onze verbaasde ogen -
op cleze plaats misschie n, een broer of Tuster zien...
naarWardBruyninckx

Idomilie
Derde paaszonrlag jaar B, 18 april eoer
Handclingen g,l3-r1.tf*19 De Mcssià§
zou §tefv§rl
rlohannes 2,r^Sa Christus die onse
zonden goe*luaakt
Lucas 24,39-48 Zo moet Christus lijden
cn verrijzen

ISeste vricnclen,

In de paaspreel< dit _iaar stelde ik hct i:egrip
'vertro*wei1' centraal. VeÍtrouw€n dat voor-
bij gaat aan hoop, voorbij aan optin:lisme, en
voorbij aan belvijs. Nu zijn we aangekomen
in de derde paaszondag en cle Bijbeise teksren
van vandaag gaan cigenlijh nog steeds over
'vertfour,ven', De tekst va11gt aan rnei rle iee r-
Iingen rlie erg enthousiast war€fl over lvat er
onclenveg terug naarJerusalem was gebeurd.
Ze hadden Jezus herkend aan het brel<en van
het blond. De lijn van Pasen wordt dns uog
steeds d oorgetrokken: Jezus probeert op aller*
lei manieren tel<enen aan te dragen voor zijn
Í'undarnentele boodschap. Door zij n verschij-
ning met Pasen. het brel<en van het brood en
in de tehsr van diÍ weel<end opnieuw.

Je kan dc tekst op fivee rnanieren lezen: Jezus
verschijnt plotseling in hun tridden en doer
weer alie rnoeite denkbaar orn de leerlingen
toch maar mee te krijgen ir: zijn verhaal. Je-
zus'verscirijning is clan een antr,voord op ecll
blijvende en haretrnekkige vorm van twiifel.
Ile t ene leidt ror he t anclere. Maar.ie kan r1e

telist ooh anders lezen: de leerlingen hebben
het overJezus en opeens versclrijnt hij tussen
heu. Of met andere woorden, als de harten
vol zijn vafl Jezus en lnensen het rnet elkaar-L


