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Sam Van Clemen
Van Stad voor  
de Mens tot Groen
TURNHOUT – Vlak voor de gemeente-
raadverkiezingen blikt de partij Groen 
terug op haar 40-jarige geschiedenis. 
De actiegroep Stad voor de Mens ont-
stond in het begin van de woelige jaren 
70. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1976 haalde de partij in Turnhout 
2 zetels. De verkozenen waren de eer-
ste groene raadsleden in België. His-
toricus Sam Van Clemen ging in de 
archieven op zoek naar de wortels van 
het groene gedachtegoed en schetst aan 
de hand van tekst- en fotomateriaal de 
evolutie van de beweging van vroeger 
tot de partij van vandaag.
Enkel te koop bij de Standaard Boek-
handel in Turnhout

 wie schriJft Die bliJft

 ooG voor architectuur

Architectuurcentrum Ar-Tur 
stuurt een jaar lang een reporter 

op pad. Als luis in de pels 
speurt hij de Kempen af naar 
opmerkelijke architectuur. De 

komende maanden krijgt u hier 
zijn verslag.

Kleurdoos  
voor de toekomst
Er was geen grotere stijlbreuk in de 
architectuurgeschiedenis dan die van 
het modernisme. In een drang naar 
lucht en ruimte begonnen architecten 
zich in de jaren 20 te bedienen van vor-
men die niemand ooit met wonen had 
verbonden: dakloze kubussen met grote 
raampartijen, binnenin ongedecoreerd 
en voorzien van buismeubilair. Enkele 
Duitsers gaven een voorzet waarna de 
Zwitser Le Corbusier de stijl onder het 
mom van ‘woonmachines’ verspreidde.
Ook een generatie Belgische archi-
tecten raakte in de ban, de bekendste 
wellicht Renaat Braem. Hij verketterde 
België als ‘lelijkste land ter wereld’ en 
schetste utopisch zwevende sliertste-
den in het groen. Toch moest hij als te-
kenaar zijn meerder erkennen in klas-
genoot Jozef Schellekens. Die pootte als 
24-jarige vlak na zijn studies in 1933, 
een modernistisch dubbelwoonst neer 
in het brave Turnhout. De woning, een 
bakstenen monoliet met grote glaspar-
tijen, werd recent in authentieke staat 
hersteld: een must voor wie wil weten 
waar de minimalistische afgietsels van 

tegenwoordig hun mosterd halen.
Hoe streng de woning er langs buiten 
ook uit ziet, meteen als je binnenkomt 
opent zich een ruimtelijke krachttoer 
waar trapjes, dubbelhoge kamers en 
kleurige muren een ademend geheel 
vormen. We mogen dan aannemen dat 
modernisme, net als middeleeuwse ka-
thedralen, ongekleurd of neutraal wit 
moest, het tegendeel is waar. Modernis-
tische architecten waren dol op psycho-
logisch onderzoek en fabuleerden volop 
over de invloed van kleuren op de ge-
dragingen van bewoners. Daarom ook 
dat de norse gevels van hun woningen 
het soort architecturale lol verbergen 
die tegenwoordig -door gebrek aan his-
torische kennis- tot risicoloze eenvoud 
is verworden.
De wandeling door Schellekens’ woning 
is een ontdekkingstocht. Vlakbij de 
inkom zit een klein ‘parloir’ tegenover 
een gangetje dat naar de keuken met 
zicht op de tuin loopt. Na deze beschei-
den intro volgt een metershoge ruimte 
die in oppervlakte maar een paar vier-
kant meter telt. Het is een plek met 
meerdere functies: ontmoetingsruimte, 
traphal, cocktailkamer, leeshoek. Twee 

ingebouwde fauteuils zitten naast een 
plafondhoog, matglazen raam, terwijl 
een opstapje de rest van de leefruimtes 
en een trap naar de slaapverdieping 
ontsluit. Het samenspel van materia-
len -hout, marmer, metaal- en kleuren 
-bruinrood, blauw, zeewiergrijs- werkt 
aanstekelijk: elke kamer kreeg zijn ei-
gen unieke behandeling, maar vormt 
tezelfdertijd het harmonieuze perspec-
tief van de naastliggende ruimte. 
Tijdens de rondgang blijkt hoe energiek 
de piepjonge Schellekens zijn idealen 
vorm gaf. De hele woning straalt be-
heerste vrolijkheid uit, niets is te groot 
of overdreven geboetseerd. Typerend 
is het prachtige werkkamertje van de 
architect: een erker met een raam dat 
uitkijkt over de tuin, net genoeg plaats 
voor een tekentafel en aan beide kan-
ten boekenkasten die tot aan het pla-
fond reiken. In dit minuscule vertrek 
dacht Schellekens na over hoe een ar-
chitect zijn bewoners kan beschutten. 
Een bezorgdheid die is af te lezen op de 
muren van de woning. Nog tot januari 
hangt daar een overzicht van het on-
voorstelbare oeuvre van de architect: 
expressionistische schilderijen, zacht-

aardige pentekeningen, brandglas, col-
lages, houtsnedes. Allemaal zoeken ze 
naar de vormen en proporties van men-
selijke gezichten en lichamen, onont-
beerlijk om tot voldragen architectuur 
te komen.
Dat het vuur van Jozef Schellekens 
ook in zijn nageslacht huist, toont de 
nauwkeurige restauratie door zoon 
Paul en kleinzoon Luc Vanhout, beiden 
architect. Dankzij hen is de woning on-
dertussen erkend als beschermd monu-
ment. Toch verzet het gebouw zich met 
de viriele geest van het modernisme 
tegen een lot als louter museum. De 
woning zal een laboratorium worden 
voor architecten, stedenbouwkundi-
gen en andere creatievelingen. In de 
geest van de vrijdenkers uit de jaren 20 
moeten ze hier oplossingen voor mobi-
liteitsproblemen en urbanisatie beden-
ken, en dat zowel voor Turnhout als de 
omliggende regio die tot over de grens 
in Nederland reikt. In plaats van een 
zwijgend mausoleum wordt de dubbel-
woonst binnenkort dus een brouwhuis 
voor vastberaden futuristen.

Tekst: Bjorn Houttekier

1.  dubbelwoonst Jozef  
Schellekens, Turnhout

2.  centrale kamer met  
trappen en vast meubilair  

3.  moeder en kind,  
pentekening van de architect 

Maarten Jagermeester
Renner
HERENTALS - Maarten Jagermees-
ter is een begrip in de Kempen. Het 
is het pseudoniem van de schrijvende 
dierenarts Sus Van Tendeloo. Al 25 
jaar put hij inspiratie uit zijn praktijk 
en verzint hij allerlei verhalen waarin 
dieren de hoofdrol spelen. In ‘Renner’, 
alweer het 33ste boek van Jagermeester, 
stelen twee Afghaanse windhonden de 
show. Renner en Mistral zijn de huis-
dieren van barones De Slagmolens die 
pas in het kasteel in het dorp is komen 
wonen. Op een avond worden ze ziek 
en is een bezoek aan de dierenkliniek 
nodig. Daar ontmoeten ze Jasmine, de 
dochter van de dierenarts. Als de baro-
nes onverwacht naar Engeland moet, 
vraagt ze Jasmine om Renner te trai-
nen voor windhondenraces. Maar een 
onverwachte gebeurtenis gooit roet in 
het eten.  
‘Renner’ verscheen bij Manteau Jeugd - 
€ 12,95

Hilde E. Gerard
Heinrich Ooooh  
en de vraatzuchtige  
vampiers - Engelenkus
TURNHOUT – Van een writer’s block 
heeft Hilde E. Gerard nog niet vaak 
last gehad. De Turnhoutse jeugdschrijf-
ster pent elk jaar wel enkele boeken 
neer. Deze maand verschenen 2 titels 
van haar hand. Beide zijn ze het tweede 
boek in een reeks en in allebei spelen 
vampieren en andere griezelige wezens 
de hoofdrol. Met ‘Heinrich Ooooh’ richt 
Gerard zich tot jonge lezers. Het is let-
terlijk en figuurlijk een geestig verhaal 
over een B&B waarin bedden vervan-
gen zijn door comfortabele doodskisten. 
Na een slechte recensie gooien de uit-
baters het over een andere boeg in de 
hoop een nieuw publiek aan te spreken. 
Als dat maar goed komt. De illustraties 
van Eric Bouwens maken het boek he-
lemaal af. ‘Engelenkus’ daarentegen is 
een vampierenroman voor tieners, met 
een flinke geut mysterie en romantiek. 
In 2013 komt het derde deel eraan. Een 
Turnhoutse Twilightsaga is dus in de 
maak.
Beide boeken verschenen bij Davids-
fonds - € 16,95 

Kevin Valgaeren
Bloedlijn
LEUVEN / TURNHOUT - Met zijn de-
buutroman ‘De Ziener’ had Kevin Val-
gaeren meteen grote plannen, nl. de 
gothic novel introduceren in de lage lan-
den bij de zee. De auteur slaagde in zijn 
opzet. Het boek werd intussen al drie-
maal herdrukt en Valgaeren kreeg ook 
de Schaduwprijs voor het beste span-
nende debuut in de Nederlandse taal. 
Iets meer dan een jaar later is de op-
volger klaar. In ‘Bloedlijn’ loopt de lezer 
opnieuw in het zog van David Mayfair, 
een Turnhoutenaar met Engelse roots. 
In ‘De Ziener’ zagen we zijn transforma-
tie tot vampier. Nu keert hij terug naar 
de Kempen op zoek naar de liefde, want 
wie gedoemd is om voor eeuwig te leven, 
doet dat liever niet alleen.
‘Bloedlijn’ werd uitgegeven door Kra-
mat - € 19,95


