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Dat het een vreemd gesprek zou wor-
den, stond op voorhand al vast.  De 
hoop om veel te weten te komen over 
‘de persoon’ Jozef Schellekens was im-
mers weken van tevoren al in de kiem 
gesmoord. Peter Schellekens, de jon-
gere broer van Paul, had bij de opening 
van de tentoonstelling al te kennen ge-
geven dat er geen eenduidig beeld over 
Jozef Schellekens bestaat. “Hij was al-
tijd gedreven, rechtlijnig en streng. Zo 
kan je hem zeker omschrijven. Maar 
elk van zijn zes kinderen heeft dat op 
een andere manier ervaren. Hij is erin 
geslaagd ieder van ons een ander beeld 
mee te geven van wie hij was. Er be-
staat geen consensus omtrent de per-
ceptie die we over hem hebben.”

 −Paul, het viel me op dat Peter 
Schellekens een uitgebreide pers-
tekst schreef over zijn vader. Maar 
hij was pas 14 toen hij zijn vader 
verloor. Hij is de jongste van zes.
Paul Schellekens: “Ik zou het niet be-
ter hebben gekund, en mijn zussen ook 
niet. Als iemand anders het zou gedaan 
hebben, zouden er wellicht hier en daar 
andere klemtonen hebben gelegen. 
Maar de historische feiten blijven na-
tuurlijk de feiten.”

 −Je bent tien jaar ouder dan Peter. 
Je hebt allicht meer herinneringen 
aan je vader dan Peter.
Paul Schellekens: (denkt na) “Ik betwij-
fel dat. We herinneren hem gewoon elk 
op onze eigen manier. Daar komt nog 
bij dat ik een paar jaar niet zo’n beste 
relatie had met mijn vader. Dat begon 
al toen ik het als kind slecht deed op 
school. Over drie leerjaren deed ik er 
zes. Als strenge, consequente vader die 
het beste wil voor zijn kinderen en die 
van mij -op dat ogenblik nog zijn enige 
zoon- verwachtte dat ik ook architect 
zou worden, kan je daar natuurlijk niet 
mee lachen.”
“Het is gelukkig allemaal nog goed ge-
komen met mijn studies en ik ben ar-
chitect geworden.”

 −Tot grote tevredenheid van Jozef 
Schellekens, ongetwijfeld.
Paul Schellekens: “Ongetwijfeld. Maar 
ook als student-architect bewaarde ik 

de nodige afstand tegenover mijn va-
der. Dat had dan weer met eergevoel te 
maken en met angst om bekritiseerd te 
worden. Mijn vader kon streng zijn. Hij 
was geen diplomaat. Hij zei altijd wat 
hij dacht. Ik voelde er niet veel voor om 
hem mijn ontwerpen te tonen.”

 −Laten we beginnen bij het begin: 
de jeugdjaren van Jozef Schelle-
kens. Hij werd geboren in 1909 en 
heeft de Eerste Wereldoorlog dus 
bewust meegemaakt. Heeft hem 
dat getekend, denk je?
Luc Vanhout: “Zeker. De grote oorlog 
én het feit dat hij werd grootgebracht 
in een socialistisch nest zijn belangrijk 
geweest in zijn opvoeding en ontwikke-
ling. Turnhout bleef voor het grootste 
deel gespaard van het oorlogsgeweld. 
Het lag te afgelegen. Maar dat wil niet 
zeggen dat de bevolking niet geleden 
heeft. Onzekerheid, angst, werkloos-
heid, armoede en honger waren aan de 
orde van de dag. Als je daar als kind 
mee geconfronteerd wordt, kan dat niet 
anders dan een impact hebben.”

 −Op welke manier had het socialis-
tische milieu waarin hij werd groot-
gebracht een invloed op hem?
Luc Vanhout: “Zijn vader was een so-
cialist van het eerste uur. Zijn vier broers 
trouwens ook. Bij elke opmars liepen de 
broers Schellekens achter de rode vlag. 
Vergis je niet: daar was honderd jaar 
geleden lef voor nodig. Socialisten waren 
‘koppigaards’ en ‘dwarsliggers’.
Paul Schellekens: “Mijn vader groeide 
dus op tussen mensen die er niet voor 
terugdeinsden om iedereen hun mening 
te verkondigen. Wat anderen daar dan 
mee deden of van dachten, maakte hen 
niet uit. Mijn vader was ook iemand die 
altijd onverbloemd zijn mening zei. Dat 
moet hij ongetwijfeld van zijn vader en 
ooms hebben meegekregen.

 −Zijn vader was meubelmaker en 
Jozef Schellekens was voorbestemd 
om in de voetsporen van zijn vader 
te treden. Hoe komt het dat het an-
ders liep?
Luc Vanhout: “Aanvankelijk liep het 
niet anders. Zoals het gebruikelijk was 
in die tijd ging mijn vader naar school 

tot hij 14 was en toen stapte hij in de 
zaak van zijn vader. Hij mocht niet 
verder studeren, maar zijn ouders 
lieten hem wel toe ’s avonds naar de 
tekenacademie in Turnhout te gaan. 
Daar volgde hij ook de lessen bouw-
kunde. Hij moet een talentvolle leerling 
geweest zijn, want hij studeerde op zijn 
twintigste af en kreeg een ‘Staatsme-
daille’. Met dat diploma in handen 
wilde hij kunstschilder worden. Zijn ou-
ders waren daar tegen omdat je daar de 
kost niet mee kon verdienen.”
Paul Schellekens: “Hij heeft dan met 
het idee gespeeld om definitief mee 
in de zaak van zijn vader te stappen. 
Maar hij zag het groots. Hij wilde ver-
huizen en uitbreiden. Maar zijn vader 
was voorzichtiger. Hij was de ellende 
en de onzekerheid van de oorlog nog 
niet vergeten. Voor hem draaide de 
meubelzaak goed genoeg. Risico’s ne-
men zag hij op zijn gevorderde leeftijd 
niet meer zitten.”
Luc Vanhout: “Net op dat moment bood 
provinciaal architect Jules Taeymans 
mijn grootvader een job aan. Misschien 
net op tijd, maar dat zullen we nooit 
weten. Zonder Jules Taeymans zou 
Jozef Schellekens de geschiedenis mis-
schien alleen maar als een verdienste-
lijk meubelmaker zijn ingegaan. Maar 
mijn vader kreeg op het bureau van 
Taeymans een job als technisch teke-
naar.

 −Jules Taeymans was zelf een gere-
nommeerd architect. Hoe kende hij 
Jozef Schellekens?
Luc Vanhout: “Taeymans was een 
Turnhoutenaar en directeur van de 
tekenacademie. De jonge Jozef Schel-
lekens, die net met de hoogste onder-
scheiding aan zijn instituut was afge-
studeerd, was hem opgevallen.”

 −Hoe groot is de rol van Taeymans 
geweest in de verdere ontwikkeling 
van Jozef Schellekens?
Luc Vanhout: “Immens groot. Jules 
Taeymans was zijn mentor. Hij gaf 
hem alle kansen en mogelijkheden. 
Mijn grootvader heeft heel zijn leven 
met het grootste respect gepraat over 
Taeymans.”

Paul Schellekens: “Taeymans spoorde 
mijn vader aan om zijn talent verder uit 
te diepen. Hij liet hem lessen architec-
tuur volgen aan de Koninklijke Acade-
mie voor Schone Kunsten in Antwerpen. 
Mijn vader nam het aanbod gretig aan 
en volgde zelfs nog een flink aantal niet-
verplichte vakken. Tijdens de pauzes 
bezocht hij samen met medestudent Vic 
Blommaert tentoonstellingen in de stad.

 −Jozef Schellekens kreeg de vrij-
heid om te doen wat hij wilde doen, 
kwam in contact met geestverwan-
ten, maakte in de stad kennis met 
nieuwe kunststromingen, had in de 
persoon van Taeymans een schitte-
rende mentor, studeerde in 1933 af 
als primus van de klas… De jaren 
30 moeten de gelukkigste in zijn le-
ven zijn geweest.
Paul Schellekens: “Waarschijnlijk 
wel. Het is ook in die periode -1934, 
nvdr- dat hij de dubbelwoning aan de 
Steenweg op Mol 64-66 bouwde. In de 
ene woning ging hij zelf wonen, in de 
andere zijn vriend en schoolmeester en 
declamator Theo Op De Beeck.”
Luc Vanhout: “De realisatie van de dub-
belwoning was het droomproject van 
mijn grootvader. Hij vond immers dat 
architectuur geen losstaande kunst-
vorm was. Hij streefde naar een soort 
‘totaalkunst’, waarin hij architectuur, 
schilderkunst, interieur, bemeubeling 
en beeldhouwkunst samenbracht. Zijn 
woning is daar een toonvoorbeeld van. 
Niet alleen werd het huis ontworpen 
door Jozef Schellekens, de schilderijen 
aan de muur waren ook van hem en de 
meubels had hij ook zelf ontworpen, en 
laten maken door zijn vader.”

 −Hij was zijn tijd ver vooruit. Met 
die woning introduceerde hij het 
modernisme in de Kempen. Maar 
hij ontsnapte niet aan de kritiek 
waarmee bijna alle vooruitstreven-
de kunstenaars te maken krijgen: 
de goegemeente begrijpt de kunst 
niet en vindt ze lelijk. Turnhoutena-
ren vonden de woning van Schelle-
kens maar een lelijke bunker. Stoor-
de hem dat?
Paul Schellekens: “Neen. Mijn va-

der wist heel goed waarmee hij bezig 
was. Wat anderen daar van dachten, 
liet hem koud. Zolang zijn geestver-
wanten, collega’s en kunstenaars het 
maar  goed vonden. Want hij wilde er 
wel graag ‘bij horen’. Wat de man in 
de straat over zijn huis dacht, vond hij 
minder belangrijk.”
Luc Vanhout: “Dat hij van de doorsnee-
burger niet de erkenning kreeg die hij 
verdiende, vond hij niet erg. Hij had 
daar trouwens ook niet op gerekend. 
Maar het logische gevolg daarvan 
frustreerde hem wél: hij kreeg weinig 
of geen opdrachten. Stel je voor: je re-
aliseert het werk van je dromen, maar 
als gevolg van de te vooruitstrevende 
bouwstijl naar de gangbare normen zit 
je bijna zonder werk. Bovendien had hij 
niet de juiste connecties die hem aan 
opdrachten konden helpen. Hij kwam 
uit een eenvoudige werkmansfamilie.”
Paul Schellekens: “Opnieuw reikte Ju-
les Taeymans de oplossing aan. In 1937 
ging hij met pensioen. Hij stelde mijn 
vader aan als zijn opvolger en nog in 
datzelfde jaar was Jozef Schellekens, 
op 28-jarige leeftijd, provinciaal archi-
tect voor het arrondissement Turnhout. 
In die functie kreeg hij niet alleen ge-
garandeerde opdrachten binnen, maar 
werd zijn actieradius ineens ook uitge-
breid van Turnhout naar het arrondis-
sement.”
Luc Vanhout: “En zo kon hij de mo-
dernistische bouwstijl blijven aanhou-
den in de overheidsopdrachten die hij 
kreeg. In de privésector zou dat on-
houdbaar geweest zijn omdat er te wei-
nig vraag naar was.”

 −Zo voortvarend de jaren 30 voor 
Schellekens waren geweest, zo el-
lendig waren de jaren 40. Niet al-
leen maakte hij -voor de tweede 
keer in zijn leven- een wereldoorlog 
mee, hij verloor ook zijn vrouw.
Paul Schellekens: “Dat hij in een oor-
logsperiode vroeg of laat in de proble-
men zou komen, is achteraf bekeken 
goed te begrijpen. Op zo’n momenten 
kan je niet voorzichtig genoeg zijn, 
moet je op eieren lopen en zien wat je 
zegt. En net deze kwaliteiten had mijn 

TURNHOUT – Aan de Steenweg op Mol 66, in de woning die hij in 1934 voor zichzelf bouwde en waarin hij tot 
aan zijn dood woonde, loop tot eind januari een tentoonstelling over het leven en werk van Jozef Schellekens, 
een veel te weinig bekend en erkend architect en kunstenaar. Hij bouwde onder andere het openluchttheater 
Rivierenhof in Deurne en het strandgebouw van het Zilvermeer in Mol. Suiker had een gesprek met Paul 
Schellekens en Luc Vanhout, zoon en kleinzoon van de architect-kunstenaar, en beiden ook architect.
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vader niet, wel vele andere. Hij zei al-
tijd zijn ongezouten mening, of dat nu 
tegen Engelsen of Duitsers was. Het 
gevolg was dat hij bij geen van beiden 
geliefd was. Ze dachten alle twee dat hij 
aan de andere kant stond. Daar kwam 
hij al snel mee in de problemen. Hij was 
de eerste die in 1940 voor de Duitse 
krijgsraad moest verschijnen omdat hij 
weigerde inlichtingen te geven over een 
bouwwerk in uitvoering.”
Luc Vanhout: “Op stedelijk vlak deed 
zich een akkefietje voor dat later zware 
gevolgen zou krijgen. Jozef Schellekens 
had zich ingeschreven voor het examen 
om directeur van de academie te wor-
den. Hij kwam er als beste van de vier 
kandidaten uit, maar in de gemeente-
raad schoof het VNV (Vlaams Nati-
onaal Verbond) zijn eigen kandidaat 
naar voor. Maar intussen had Jozef 
Schellekens, als provinciaal architect, 
wél connecties aangeknoopt. Het VNV 
moest terugkrabbelen en mijn groot-
vader werd tóch directeur. Het VNV 
zinde op wraak en kreeg die ook: door 
hun toedoen werd mijn vader op het 
einde van de oorlog opgepakt wegens 
collaboratie. Er was een foto opgedoken 
waarop hij samen met enkele Duitse of-
ficieren te zien was terwijl hij de schade 
aan een gebombardeerd gebouw opmat. 
Dat behoorde tijdens de oorlog nu een-
maal tot zijn takenpakket, omdat hij 
hoofd was van de ‘luchtbescherming’. 

Die foto was niet meer dan een werk-
document, maar plotseling werd hij uit-
vergroot tot een bewijs van collaboratie. 
Daar werd hij trouwens volledig voor 
vrijgesproken en in eer hersteld. Maar 
de schade en schande was geleden. Dat 
uitgerekend hij, die zelfs een schuilkel-
der in zijn woning had ondergebracht 
om bij gevaar mensen in veiligheid te 
kunnen brengen, zelfs maar verdacht 
kon worden van collaboratie, trof hem 
diep.”
Paul Schellekens: “Tot overmaat van 
ramp verloor mijn vader zijn vrouw, 
die beviel van hun vierde kind. Bij de 
bevalling deden zich complicaties voor. 
Mijn vader ging hulp zoeken, maar 
verloor kostbare tijd omdat hij herhaal-
delijk door Duitse soldaten werd tegen-
gehouden en gecontroleerd. Het was 
immers al laat en de avondklok was 
ingesteld.”

 −Hoe verteerde hij die verschrikke-
lijke periode?
Paul Schellekens: “Vanzelfsprekend 
heeft het hem getekend voor het leven; 
dat kan niet anders. Maar mijn vader 
toonde zelden emoties. Hij was heel ra-
tioneel en rechtlijnig. Hij zag meteen in 
dat hij zich in een onmogelijke situatie 
bevond. Hoe voed je als man alleen een 
pasgeboren baby op en drie kleuters 
van 3, 6 en 7 jaar? En hoe ga je dan 
ondertussen nog de kost verdienen? Hij 
kreeg veel steun van goede vrienden, 

maar hij besefte maar al te goed dat er 
dringend een nieuwe vrouw in zijn le-
ven moest komen die de opvoeding van 
de kinderen voor haar rekening kon ne-
men. Een jaar na de dood van zijn eer-
ste vrouw, Mietje, hertrouwde hij met 
Maria Van den Bosch. Daardoor kon 
vader zich trouwens ook in de betere 
kringen begeven, want de ouders van 
Maria behoorden tot de burgerij van 
Turnhout.”

 −Dat klinkt als een verstandshuwe-
lijk.
Luc Vanhout: “Dat is maar ten dele 
waar. Dat rationele aspect kwam er 
zeker bij kijken. Zoals gezegd: grootva-
der wist dat hij een vrouw nodig had en 
maakte een zo goed mogelijke keuze. 
Maar dat hij ook écht van haar hield, 
staat buiten kijf.”

 −In diezelfde periode, jaren 40, 
keerde hij op drastische wijze het 
modernisme de rug toe en koos hij 
resoluut voor een landelijke bouw-
stijl. Bijna vernielde hij zijn moder-
nistische woning door er een open 
haard in te laten zetten, het dak-
terras vol te bouwen en er een za-
deldak op te plaatsen. Zijn vrienden 
konden hem er maar net van weer-
houden die plannen uit te voeren. 
Vanwaar die plotse afkeer van al-
les wat hij ooit deed? Is dat te ver-
klaren?
Luc Vanhout: “Er zijn meerdere ver-
klaringen. Ten eerste was Jozef Schel-
lekens een kunstenaar die altijd zoe-
kende was en die het aandurfde om 
zichzelf voortdurend in vraag te stel-
len. Hij informeerde zich continu over 
nieuwe inzichten en stromingen. Hij 
was niet bang van het nieuwe, integen-
deel. Bovendien was hij, we zeiden het 
al, een rationele man en geen emotio-
nele. De twijfels die hij had op artistiek 
vlak deelde hij niet of nauwelijks. Hij 
las veel en probeerde zijn twijfels te 
analyseren, te verwerken en er conclu-
sies aan te verbinden. En eenmaal die 
conclusies getrokken waren, bleef hij 
daar ook achter staan en moest er niet 
meer over gepraat worden. Als je nooit 
je vrienden of collega’s raadpleegt, is er 
ook niemand die je plannen, ook al zijn 
ze dom, kan afzwakken of uit je hoofd 
praten. Dat hij zijn woning volledig re-
noveerde -en niet ten goede- is daarvan 
een gevolg: tegels verdwenen onder een 
vast tapijt, prachtig beschilderde mu-
ren werden behangen, meubels werden 
uitgebroken en de hele woning werd on-
der de klimop gestopt. Alsof hij er verle-
gen voor was.”
Paul Schellekens: “Ook daarin herken 
je het karakter van mijn vader: de man 
die, eens hij een beslissing heeft geno-

men, consequent achter die beslissing 
blijft staan. Met de dood van Mietje, 
zijn eerste vrouw, en de komst van 
Maria, zijn tweede, sloot vader een pe-
riode af. Een nieuwe periode brak aan 
en voor hem was het niet meer dan lo-
gisch dat een nieuwe, of toch minstens 
‘vernieuwde’, woning daar deel van uit-
maakte. Het was trouwens -heel begrij-
pelijk- ook de wens van Maria om niet 
in het verleden te blijven leven, maar 
aan een nieuwe toekomst te bouwen. 
Vader dreef zo’n beslissing dan door op 
alle vlakken.”

 −In de jaren 50 keerde hij weer te-
rug naar het modernisme. Hij rea-
liseert het strandgebouw van het 
Zilvermeer en het Rivierenhof in 
Deurne.
Luc Vanhout: “Onder invloed van zijn 
tweede vrouw was hij nog meer begin-
nen te schilderen. Die schilderkunst 
werkte bevrijdend voor hem. Hij deed 
dat niet om den brode, hij hoefde niks 
te verkopen en kon volledig zijn gangen 
gaan. Hij ontwierp een eigen stijl die 
weer aansluiting vond bij het moder-
nisme. Hij was bijzonder creatief en 
productief. Hij maakte honderden te-

keningen en schilderijen. Het was ook 
in die tijd dat hij zijn meest gekende 
bouwwerken ontwierp: het openlucht-
theater Rivierenhof en het strandge-
bouw van het Zilvermeer, twee archi-
tecturale parels.”

 −Jozef Schellekens zat voortdu-
rend in Antwerpen of Brussel, be-
zocht grote Europese steden, gaf le-
zingen in binnen- en buitenland. Hij 
was bijzonder ambitieus en wilde 
de erkenning krijgen die hij verdien-
de. Rationeel als hij was, vind ik 
het moeilijk te begrijpen dat hij zijn 
ganse leven in het afgelegen Turn-
hout bleef wonen.
Luc Vanhout: “Klopt. Dat staat redelijk 
haaks op wie hij was en wat hij wilde. 
Maar Turnhout verlaten was blijkbaar 
toch een brug te ver. Uiteindelijk moet 
de stad waar hij zijn droomwoning had 
gebouwd, waar hij directeur van de 
academie was geworden en waar de 
grafsteen op hem wachtte die hij bij het 
overlijden van Mietje had ontworpen, 
hem toch te dierbaar geweest zijn om er 
uit weg te kunnen gaan.”
Paul Schellekens: “Het is ook juist de 
grote ambitie die hem in Turnhout 
hield. Hij wilde de beste zijn. Ik heb 
hem ooit wel eens horen zeggen dat het 
beter was de beste te zijn in Turnhout 
dan de tweede beste in Antwerpen.”

 −Jozef Schellekens speelde tot op 
het einde van zijn leven een belang-
rijke rol als architect. Dankzij hem 
kon in de jaren 60 een groep archi-
tecten tot volle wasdom komen, die 
door Renaat Braem als ‘De Turn-
houtse school’ werd omschreven.
Paul Schellekens: “Mijn vader had als 
provinciaal architect wel invloed. Hij 
zat ook in diverse bestuursraden en be-
heersorganen. Hij gebruikte zijn positie 
om een nieuwe lichting beloftevolle ar-
chitecten kansen te geven.”

 −Hij overleed veel te vroeg. Op va-
kantie in ‘zijn’ Zilvermeer kreeg hij 
een fatale hersenbloeding.
Paul Schellekens: “Als ik nu de foto’s 
bekijk van die laatste vakantie in 1963 
kan ik me niet van de indruk ontdoen 
dat hij er op de ene of andere manier 
klaar voor was. Hij straalt een rust 
uit die ik nooit eerder bij hem zag. Hij 
was immers altijd rusteloos, zoekend…, 
maar niet op die foto’s van vlak voor zijn 
overlijden. Dat valt me écht op. Zo is het 
ook een merkwaardig toeval dat ik twee 
dagen voor zijn dood nog samen met 
hem de kathedraal van Antwerpen heb 
bezocht. Alsof de architectuur ons toen 
voor altijd verbonden heeft…”
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“ Jozef 
schellekens 
was grenzeloos 
ambitieus, maar 
nooit arrogant”

NU TENTOONSTELLINGS-
RUIMTE, STRAKS  
LABORATORIUM
De retrospectieve tentoonstelling ‘Jo-
zef Schellekens 1909-1963’ is nog tot 
eind januari te zien in de woning aan 
de Steenweg op Mol 66 in Turnhout. 
De expo toont ook tekeningen, schilde-
rijen, glaskunst, hout- en linosneden 
van de architect-kunstenaar. Open 
elke woensdag en zondag van 13 tot 
18u.
De woning van Jozef Schellekens heeft 
al een nieuwe bestemming gekregen. 
Na de tentoonstelling zal het gebouw 
fungeren als een laboratorium voor 
duurzame, toekomstgerichte projecten. 
Er kunnen dan brainstormings, lezin-
gen, ontmoetingen, vergaderingen… in 
plaatsvinden.
Vanaf eind november loopt in het bi-
bliotheekgebouw aan de Warande een 
tentoonstelling  over ‘De Turnhoutse 
School’, met werk van o.a. Paul Schel-
lekens, zoon van Jozef. Meer info in het 
novembernummer van Suiker.

DE WONING  
SCHELLEKENS, BEKEKEN 
DOOR EEN ARCHITECT
Elke maand schrijft Bjorn Houttekier 
in Suiker een column over architec-
tuur. Deze maand neemt hij de woning 
van Jozef Schellekens onder de loep. 
Lees blz 18.


