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JOZEF SCHELLEKENS (1909 – 1963) 

provinciaal architect - Provinciebestuur Antwerpen 
 

 

 
Op 23 augustus 2012 werd, als onderdeel van ‘Turnhout 2012 – cultuurstad van Vlaanderen’ de overzichtstentoonstelling geopend 
over het leven en werk van provinciaal architect, kunstenaar en schrijver Jozef Schellekens. www.jozefschellekens.be 
fotoreeks opening, klik hier 
 
Ondertussen hebben meer dan 3.000 personen uit binnen- en buitenland de woning bezocht.  
 

Enkele veel geciteerde uitspraken: 
 
• “Blij dat we eindelijk eens kunnen kennismaken met het interieur van de woning, we zijn er 

misschien wel duizend keer voorbijgereden.” 
• “Ontroerend, aangrijpend,…” 
• “We zijn onder de indruk van het prachtige oeuvre dat Jozef Schellekens ons heeft nagelaten.” 
• “We wisten niet dat hij zoveel heeft betekend voor de regio.” 
• “Dank u voor de geleverde inspanning om de woning open te stellen voor het grote publiek.” 

 
Het is nu voor iedereen duidelijk dat Jozef Schellekens de grondlegger is geweest van het modernisme in de Kempen.Hij heeft de weg 
vrijgemaakt voor de architecten van de jaren ’60 die we ondertussen kennen onder de naam ‘de Turnhoutse School’ (Renaat Braem ’76). 
www.ar-tur.be 
 
Een woord van dank gaat naar de gidsen die geen enkele moeite hebben gespaard om de bezoekers op een persoonlijke en deskundige 
manier te ontvangen en te begeleiden: Engelen Eline, Mercelis Rik, Frooninckx Eva, Vandenhout Julie, Mertens Paul, Schellekens Paul, 
Schellekens Cillie, Hoste Raymond, Campers Frieda, Mauriën Sofie, Donneux Katrien, Geudens Ann, Mertens Nadine. 
 
Een bijzondere dank gaat naar Rob Vloemans die instond voor de organisatie van de bezoeken en naar Bert Van Dooren die zich 
heeft ontfermd over de website en de Facebook pagina. Uiteraard maak ik van de gelegenheid gebruik om alle familieleden, 
vrienden en sponsors nog eens van harte te danken. De fijne samenwerking met 'Turnhout 2012, cultuurstad van Vlaanderen' en de 
Toeristische Dienst van de stad Turnhout heeft ons geëmotioneerd. 
 
Op 27 januari 2013 zal de woning voor de laatste keer te bezichten zijn voor de individuele bezoeker. 
Groepen kunnen er na 27 januari nog terecht op afspraak maar de meeste van de tentoongestelde werken zullen tijdens de maand 
februari terugkeren naar de respectievelijke eigenaars. 
 
 

http://www.jozefschellekens.be/nieuws/officiele-opening-fotoreeks/


 
 

Tijdens de openingstoespraak heb ik destijds de vraag gesteld: 
 
• of ‘architecten zich niet beter met de toekomst moeten bezighouden in plaats van het verleden?’ 
• of ‘het de bedoeling is van de woning van Jozef Schellekens een museum te maken?’ 
 
toespraak, klik hier  

 
Openingstoespraak Luc Vanhout – 23 augustus 2012 
 
Tijdens een voorbereidend bezoek suggereerde Eric Antonis al 
om er vooral GEEN museum van te maken, maar op zoek 
te gaan naar een dynamische invulling. 
klik hier 
 
Deze suggestie heeft me aan het denken gezet en rekening 
houdend met de enorme nalatenschap van Jozef Schellekens 
op vlak van regionale ontwikkeling en ontvoogding van de 
Kempen stelde ik me de vraag of het niet het geschikte 
moment is om van de woning - na de tentoonstelling - een 
soort laboratorium te maken. 
 

 

 
Dhr. en Mevr. Eric Antonis – architect hoogleraar Paul Schellekens 
 

Een broeinest voor nieuwe ideeën; een neutrale plek waar vrijdenkers kunnen nadenken over stedelijke ontwikkeling en de 
verdere ontvoogding van de Kempen; een zoektocht naar een eigen identiteit; een plek waar alle actoren die momenteel bezig zijn 
met regionale ontwikkeling elkaar kunnen ontmoeten om out of the box op zoek te gaan naar wat hen bindt. Een plaats waar 

we op zoek kunnen gaan naar synergieën met 1 duidelijk en gemeenschappelijk doel voor ogen. Een plaats waar we onze 

krachten kunnen bundelen. 
 
We kunnen er een bibliotheek uitbouwen waar alle informatie aangaande het onderwerp wordt samengebracht zodat deze ter 
beschikking kan worden gesteld aan alle participanten of geïnteresseerden. 
Een plaats waar we verbanden kunnen leggen tussen internationale tendensen en lokale verwachtingen. 
Een neutrale inspirerende ruimte voor de organisatie van workshops salons voor informele gesprekken zonder dat de 
deelnemers angst hebben ‘scherven’ te maken of waarbij de ene de andere domineert. 
Een plek waar studenten of buitenlandse ontwerpers kunnen resideren om, samen met ons - Kempenaars, na te denken over het 
onderwerp in z’n eigen context. 
 
 
 
Zie hiervoor het interview RTV van 24 augustus 2012. klik hier  
 
 
 

http://www.jozefschellekens.be/wp-content/uploads/2012/08/Toespraken-Officiele-Opening.pdf
http://www.jozefschellekens.be/nieuws/eric-antonis-zal-tentoonstelling-openen/
http://www.rtv.be/artikels/nieuws/2012082415091335_tentoonstelling-jozef-schellekens


 
 
Op 27 januari 2013 loopt de tentoonstelling dus ten einde en vanaf dan kunnen we van start gaan. 
 
Ondertussen hebben reeds verschillende personen en instanties zich gemeld en zijn de eerste data vastgelegd. 
Het ziet er dus naar uit dat de oproep positief wordt beantwoord! 
Iedere bijeenkomst, die het debat over regionale ontwikkeling op een hoger niveau kan tillen, zal een bijdrage leveren aan het 
hoger gemeenschappelijk doel. 
 

In hoeverre we op termijn in staat zullen zijn daadwerkelijk pro-actief bij te dragen tot het debat, 
zullen we pas na verloop van tijd kunnen meten. In ieder geval noteer ik in deze fase bijzonder veel 
bereidwilligheid om er iets van te maken. Het is trouwens een werkwijze die ‘uniek is voor Vlaanderen’ 
waardoor we eventueel in de toekomst, de lessen die we hebben getrokken ter beschikking kunnen 
stellen aan anderen. 

 
 
Tot slot doe ik een oproep aan u, de geëngageerde medemens. 
Ga niet aan de zijlijn staan maar gebruik uw talenten om ze in te zetten voor een hoger gemeenschappelijk doel. 
Dit, gecombineerd met een kader waarbinnen ideeën kunnen worden omgezet in projecten, zal leiden tot succes. 
Blijf niet aan de zijlijn staan, blijf geen toeschouwer. 
Participeer en tracht zoveel mogelijk familieleden, vrienden en kennissen te betrekken. 
Het vergroot het draagvlak dat nodig is om een ‘turning point’ te realiseren. 
 

 
 
 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@architectsinmotion.be 
Alle voorstellen die kunnen bijdragen tot hogervermeld doel zijn eveneens welkom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turnhout, 23 januari, Luc Vanhout – architect. 
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