


Icoon van het Modernisme

Jozef SchellekenS 
Provinciaal Architect en voorloper van de Turnhoutse School.

Hooverphonic, Daan, OMD, Absynthe Minded, Patti Smith, het zijn maar enkele grote 
namen uit de muziekscene die opgetreden hebben in het Openluchttheater Rivierenhof te 
Deurne (Antwerpen). De architect die deze sublieme muziektempel jaren geleden ontworpen 
heeft, is Jozef Schellekens. 

TeksT: Goedele Thiry - Beelden: roB koop

Openluchttheater Rivierenhof, binnenplaats met zuilenpartij, in het midden sculptuur van Pol Van Esbroeck
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Jozef Schellekens werd in 1909 geboren als 
oudste kind van Ignaas Schellekens en Ma-
ria Van Poppel. Zijn vader was een schrijn-
werker-meubelmaker en zijn moeder was 
huishoudster en kantwerkster. Creatieve 
zielen die er wellicht mee voor zorgden dat 
Jozef naar de tekenacademie ging, daar op 
20-jarige leeftijd afstudeerde als Laureaat 
en er een Staatsmedaille behaalde. Als jong 
afgestudeerde wou hij graag kunstschilder 
worden, maar zijn ouders waren het daar 
niet mee eens. Net dan nam de directeur 
van de tekenacademie, Jules Taeymans 
die op dat moment eveneens de Provinci-
ale Architect van Turnhout was, contact op 
met Jozef. Hij voelde het talent aan van de 
jonge student die net de hoogste onder-
scheiding had behaald aan zijn instituut en 
hij bood Jozef een job aan als technisch te-
kenaar op zijn bureau. Daar ontpopt Jozef 
zich als een enthousiaste, nieuwsgierige en 

talentvolle medewerker en Jules Taeymans 
moedigt hem aan om zijn talenten verder uit 
te diepen. Hij stimuleert hem om ’s namid-
dags de lessen architectuur te volgen aan 
de Koninklijke Academie voor Schone Kun-
sten te Antwerpen. Daar leert hij veel nieuwe 
mensen kennen zoals Vic Blommaert, Re-
naat Braem en Jules Deswert en komt hij in 
contact met beeldhouwers, grafische kun-
stenaars en andere architecten. Kortom, 
er gaat een hele nieuwe wereld open voor 
Jozef en door zijn interesse voor andere 
kunstvormen komt hij tot een visie waarin 
architectuur, schilder- en beeldhouwkunst 
één geheel vormen. Hij laat zich daarbij in-
spireren door Walter Gropius, Duits archi-
tect en oprichter van het Bauhaus, die in 
zijn Bauhaus-Manifest verklaarde dat kunst 
toegankelijk moest worden voor iedereen 
en niet elitair mocht blijven. Jozef wou als 
architect de waarden uit de hele kunstwe-

reld toepassen in de bouwkunst en het was 
door hem dat er op de Academie een nau-
we samenwerking tot stand kwam tussen 
de architecten en de beeldhouwers. 

Op internationaal vlak was het naast de 
Bauhaus-stroming ook de architectuur van 
Frank Lloyd Wright, die het begrip ruimte 
een nieuwe dimensie gaf door interieur en 
exterieur met elkaar te verweven, die de 
jonge Jozef inspireerden. Dichter bij huis 
beïnvloedde het werk van architect Edward 
Van Steenbergen Jozef eveneens. Deze 
had in die periode zes open glazen huizen 
gebouwd te Antwerpen, waarin men van de 
straat naar binnen kon kijken. Destijds stond 
dat werk aan de top van de Belgische ar-
chitectuur. 

In 1933 studeert Jozef af als architect en 
was hij primus in de klas ‘Bouwkundige 

Plan en schets, eigen woning, Jozef Schellekens

Rechts boven: Vooraanzicht, eigen woning, Jozef Schellekens

Rechts onder: Zicht vanuit de tuin, eigen woning, Jozef Schellekens
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Samenstelling’ bij professor Jef Huygh. 
Datzelfde jaar huwt hij met Mietje Vogels en 
wint hij de Prijs De Coster die enkel werd 
uitgereikt aan bijzonder begaafde leerlingen. 
Op de tentoonstelling van de Academie hing 
zijn eindwerk naast dat van Vic Blommaert 
en Renaat Braem.

Nog altijd in 1933 leert hij Theo Op de Beeck 
kennen, een onderwijzer en schilder die net 
als hijzelf sterk geïnspireerd werd door het 
werk van Albert Van Dijck en Constant Per-
meke. Hun vriendschap is zo intens dat ze 
besluiten om gezamenlijk een stuk grond 
te kopen op de Steenweg op Mol en een 
tweewoonst te ontwerpen. In maart 1936 
wordt de woning opgeleverd, maar deze 
bleek absoluut niet in de smaak te vallen 
van de gewone burger. De vooruitstrevende 
strakke en kubusvormige stijl met de grote 
ramen sloeg duidelijk niet aan bij de gewo-
ne Turnhoutenaar. Het exterieur, maar ook 
het interieur werd door Jozef ontworpen 
en zelfs op de muren werden schilderingen 
aangebracht. 

Door de crisisjaren, maar wellicht ook door 

zijn vooruitstrevende bouwstijl was het ar-
chitecturale palmares van Jozef in die tijd 
vrij summier. Toen Jules Taeymans echter 
in 1937 met pensioen ging, droeg hij Jozef 
voor als opvolger zodat deze benoemd werd 
als Provinciaal Architect voor het arrondis-
sement Turnhout. Het modernisme dat 
slechts een matig succes kende in de pri-
vésector, kon hij nu doorvoeren in zijn over-
heidsopdrachten. In die periode ontwerpt hij 
verschillende schoolgebouwen. Voor deze 
opdrachten gebruikt hij telkens een sobere 
vorm van het baksteenmodernisme zoals 
in zijn eigen woning. Steeds weerkerende 
elementen in zijn architectuurontwerpen zijn 
de grote enkelvoudige ramen, rechthoekig 
en onderverdeeld door stalen profielen. On-
dertussen breekt de Tweede Wereldoorlog 
aan en wordt Jozef tegen wil en dank ook 
geconfronteerd met de politiek. Wanneer hij 
in 1941 zijn kandidatuur stelt voor de functie 
van directeur aan de Stedelijke Academie 
van Turnhout worden er politieke spelletjes 
gespeeld en wordt hij pas twee jaar later en 
met de steun van enkele prominente figuren 
uit Turnhout en omgeving uiteindelijk dan 
toch benoemd. Intussen is zijn vrouw Mietje 

overleden in het kinderbed en tracht hij met 
de beste wil van de wereld zijn gezin met 
vier kinderen overeind te houden. Tenslotte 
beseft hij dat hij op zoek moet gaan naar 
een echtgenote en moeder, en hij vindt haar 
in de persoon van Maria Van den Bosch 
die hem later nog 2 kinderen schenkt. Haar 
invloed op het artistieke werk van Jozef is 
immens groot. In deze periode van zijn le-
ven maakt hij talloze tekeningen, schetsen 
en portretten. De invloed van Constant Per-
meke en Albert Van Dijck vervaagden en 
zijn werken werden nu veeleer geïnspireerd 
door Modigliani en later ook door Juan Miro. 
Op architecturaal vlak stapt hij over op een 
nieuwe stijl en wil hij meer streekgebonden 
bouwen. De overstap van platte daken naar 
schuine daken illustreert deze kentering 
goed.

In opdracht van het Provinciebestuur maakt 
hij eveneens verschillende studiereizen naar 
Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zwe-
den met het oog op de realisatie van een 
streekplan voor de provincie Antwerpen. 
Na de oorlog stond Jozef eveneens in voor 
de heropbouw en restauratie van enkele 

Links boven: Hall, eigen woning, 

Jozef Schellekens, de meubels 

werden eveneens door hem 

ontwerpen

Links onder: Doorzicht, eigen 
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Schilderij door Jozef Schellekens
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historische monumenten zoals de gotische 
Sint Dimfnakerk te Geel en het stadhuis van 
Hoogstraten. 

In zijn architectuur keert hij terug naar zijn 
roots en kiest hij opnieuw voor de strakke en 
eenvoudige vormentaal. Zijn ontwerpen van 
het Openluchttheater Rivierenhof te Deurne 
en het strandpaviljoen Zilvermeer te Mol zijn 
hiervan schitterende voorbeelden. Voor het 
Openluchttheater in het Rivierenhof werd 
aanvankelijk een ontwerp gevraagd aan een 
aannemersfirma. Het ontwerp voldeed niet 
aan de verwachtingen en men vroeg pro-
vinciaal bouwmeester Jozef Schellekens 

om de plannen te herbekijken. Het ont-
werp waarmee hij voor de dag kwam was 
subliem. Maar omwille van budgettaire en 
oorlogsredenen werd er pas in 1951 gestart 
met de bouw. Het eigenlijke amfitheater 
wordt voorafgegaan door een monumentaal 
ereplein omgeven door strakke zuilen. In het 
midden staat een sculptuur van Pol Van Es-
broeck die de toneelkunst voorstelt. Aan de 
rechterzijde wordt het plein afgesloten door 
een gebouw met receptie, dienstlokalen en 
artiestenloges. Het decormagazijn vormt de 
achtergevel die werd opengewerkt met klei-
ne ramen in gekleurd vensterglas. ’s Avonds 
geven die kleine vensters een extra decora-

tief effect. Het openluchttheater biedt plaats 
aan 1.350 toeschouwers en is ook voorzien 
van 3 gigantische lichttorens met daarin de 
voor die tijd modernste technieken voor 
filmprojectie en belichting. In juni 1953 werd 
het theater geopend en werd het meteen ui-
terst lovend onthaald door pers en publiek. 
De monumentale constructie werd perfect 
geïntegreerd in de natuurlijke schoonheid 
van het park Rivierenhof. Omdat deze su-
blieme muziektempel later verbouwd werd 
en er van het oorspronkelijke ontwerp van 
Jozef momenteel nog maar weinig overblijft, 
hebben we bewust gekozen om authentie-
ke foto’s te tonen.

Schilderij door Jozef Schellekens
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Openluchttheater 

Rivierenhof, de 

zijkant volgt de 

loop van de beek

Van de buitenkant van het OLT zijn 

enkel nog de inkomzuilen te zien, 

de rest van dit unieke gebouw is 

helemaal overwoekerd.

Plan ontwerp Openluchttheater Rivierenhof

Openluchttheater 

Rivierenhof, 

publiekstribune 

met de drie 

lichttorens
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Met dank aan: Architectuurarchief Provincie Antwerpen, Prof. Ir. Peter Schellekens (zoon van Jozef Schellekens), voormalig Architect 
Hoogleraar Paul Schellekens (zoon van Jozef Schellekens) en Architect Luc Vanhout van Architects in Motion (kleinzoon van Jozef 
Schellekens en zoon van Carli Vanhout –Turnhoutse School), die het initiatief namen voor de tentoonstelling.

Ook het strandpaviljoen aan het Zilvermeer 
te Mol is een ontwerp van Jozef in opdracht 
van de provincie. Het domein werd in 1957 
opgericht als een toeristisch centrum. Het 
paviljoen moest aanvankelijk een onderdeel 

vormen van een groter ontwerp met vrije-
tijdsarchitectuur, maar dat werd echter nooit 
gerealiseerd. Enkel het strandgebouw werd 
gebouwd met als belangrijkste eyecatcher 
de kleedcabines, het winkeltje, de EHBO-
lokalen en de panoramische cafetaria op 
het dak. Het Strandpaviljoen werd geopend 
in 1959 en krijgt sindsdien een belangrijke 
plaats in het leven van Jozef. Het is ook 
daar dat hij tijdens een vakantie in 1963 
onwel wordt en naar het ziekenhuis wordt 
overgebracht. Hij sterft nadat zijn zoon Paul, 
eveneens architect en met spoed terugge-
keerd van een reis, afscheid van hem heeft 
kunnen nemen. Jozef Schellekens wordt 

begraven in het familiegraf te Turnhout dat 
hij ontworpen had bij het overlijden van zijn 
eerste vrouw.

De retrospectieve tentoonstelling over Jozef 
Schellekens vindt plaats in de eigen woning, 
Steenweg op Mol 66 te Turnhout en start 
op vrijdag 31 augustus 2012. De tentoon-
stelling is vanaf dan te bezichtigen, iedere 
woensdag en zondag van 13u00 tot 18u00. 
Ook groepen kunnen een bezoek brengen 
na afspraak via info@architectsinmotion.
be of via tel. 014/41.32.32 van Architects 
in Motion in samenwerking met Turnhout 
2012, cultuurstad van Vlaanderen.

Strandpaviljoen Zilvermeer te Mol
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