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1. INLEIDING

Hoe komt het dat iemand, vele jaren na zijn dood, nog steeds weet te boeien?  Dat hij ondanks de  soms 
dramatische  gebeurtenissen tijdens zijn weliswaar korte leven er toch in geslaagd is om een tijdsloze taal te 
ontwikkelen die tot op heden actueel, fris  en nog steeds herkenbaar is gebleven?
  
Ik was veertien jaar  toen mijn vader, Jozef Schellekens, stierf.  Ik kan niet beweren dat ik hem op die leeftijd 
echt goed gekend heb.  Zijn verlies was  zwaar maar, eerlijkheidshalve moet ik bekennen, dat ik niet goed 
besefte wat ik op mijn jeugdige leeftijd, door zijn dood,  aan hem zou gaan missen. We leefden toen in een 
tijd waar de “vader-zoon relatie” eerder iets afstandelijks had.   Vaders in die tijd moesten nu eenmaal een 
zekere strengheid uitstralen opdat ze door hun kroost  serieus zouden genomen worden zodat ze zowel de toen 
gangbare waarden als het pad der rechtvaardigheid zonder aarzelen zouden weten te herkennen.

Rechtlijnigheid in denken en handelen waren voor mijn vader bijzonder belangrijk.  Hierin was hij zeer 
carthesiaans.  Hij vond dat je als mens keuzes moest maken.  Eenmaal de keuze gemaakt en onafhankelijk van 
de gevolgen was er, voor hem  althans, geen weg terug.  “Consequent zijn” noemde hij dat.   

Men zou kunnen denken dat zulk een strenge rechtlijnigheid iemand fantasiedood zou maken en dat het zou 
resulteren in een grandiose saaiheid.  In het geval van mijn vader was dit zeker niet zo.  Veel mensen kenden 
hem vanuit zijn professionele activiteiten als een creatief architect.  Alhoewel  zijn architecturaal palmares 
misschien beperkt is in vergelijking met  anderen, getuigen een aantal van zijn gebouwen van een uitzonderlijke 
schoonheid en harmonie waardoor ze  moeiteloos diverse toonaangevende naslagwerken in de geschiedenis 
van de architectuur hebben gehaald.

Naast zijn activiteiten als bouwmeester, waren er 
slechts weinig mensen die dicht genoeg bij hem 
stonden om te weten dat hij tevens over een artistieke 
veelzijdigheid beschikte, over verdoken artistieke 
passies die hij slechts, in de besloten geborgenheid 
van zijn gezin, tot volle uiting wist te brengen.

Wanneer ik nu dat veelzijdig artistiek oeuvre bekijk 
dat hij heeft achtergelaten zijn er, geloof ik, weinig 
kunstvormen geweest  waaraan hij zich in de loop van 
zijn leven  niet heeft durven wagen.  Zo denk ik aan 
de vele glasramen, beeldhouwwerken, bas-reliëfs, 
houtsnijwerken en lithografiëen waarmee hij experimenteerde.  Op zichzelf allemaal kleine meesterwerken.  
Maar het is pas in het tekenen en schilderen dat hij zijn artistieke talent volledig tot uiting liet komen  en waarin 
hij zich, op elk vrij moment van zijn leven, steeds verder in heeft vervolmaakt.    

Zo gebeurde het wel eens dat ik hem stiekem ’s avonds gadesloeg terwijl hij met een grote gedrevenheid  
bezig was met schetsen te maken.  Met een losse hand wist hij dan in enkele luttele minuten, in Oostindische inkt, 
kleine juweeltjes neer te zetten  die schitterden door hun eenvoud.  Kleine artistieke creaties die nadien, telkens 
weer,  in een grote map verdwenen.Hij heeft tijdens zijn leven zo honderde doeken bijeen geschilderd die zich 
doorheen de jaren op zijn atelier maar bleven opstapelen.

Bas-reliëf circa 1931
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Slechts enkele keren heeft hij, blijkbaar op aandringen van vrienden,  een expositie over zijn werk gehouden 
maar blijkbaar wist hij niet goed met dit soort aandacht  om te gaan.   Het was hem duidelijk niet om de roem 
te doen.  Zijn creaties stapelden zich overal in ons huis op zodat  ik me steeds opnieuw afvroeg voor wie en 
waarom hij dit  deed, wat hij hiermee probeerde te bereiken en wat  zijn ultieme bedoeling was ?

Ik kon zijn gedrevenheid toen moeilijk vatten.

Ook de literatuur liet hem niet ongemoeid.  Hij was lid van de “Vereniging van Kempense Schrijvers” en 
omringde zich met vrienden-schrijvers zoals Jozef Simons en Jef Muls.  Mijn vader  schreef zelf ook.  Hij schreef 
over architectuur en urbanisatie.  Hij had hier uiteraard opinies over die hij via diverse artikels in professionele 
dagbladen en tijdschriften formuleerde [1].  Opinies die soms aanleiding gaven tot woelige en levendige 
polemieken maar die voor mij in zekere zin ook nu weer zeer amusant zijn om lezen omdat ik er, na al die jaren,  
de typische ingrediënten van zijn karakter en van zijn ziel in kan herkennen.

Kennis was voor mijn vader zeer belangrijk.  Maar 
het ging bij hem niet zozeer  over het bezitten van de 
kennis per sé,  maar eerder over verwerkte kennis.  
Je kan immers iets weten, iets leren, iets onderzoeken 
maar de vraag is, wat doe je daar dan mee in je 
leven.  Ten minste, zo kwam dit allemaal op mij over 
gedurende de soms lange gesprekken die we op 
zondagochtenden tijdens het ontbijt voerden.   Niet 
dat ikzelf actief aan die gesprekken deelnam.  Als 
de jongste van zes  en duidelijk “een nakomer”  
werd van mij überhaupt niet verwacht dat ik ook 
maar enige bijdrage aan deze conversaties zou 
geleverd hebben.  Maar ik absorbeerde ze wel.  Zo 
werd ik al vanaf jonge leeftijd ondergedompeld in 
een bad van onderwerpen en namen die konden 
gaan over de schilderwerken van Utrillo, Juan 
Miro, Picasso, Mondriaan of Modigliani.  Over de 
strakheid van de Japanse architectuur van Kenzo 
Tange, de evolutieleer van Teilhard de Chardin,  de 
architectuur van Le Corbusier of over de bevindingen 
van Siegmund Freud.   Ik was toen nog niet in staat  

om de volle draagwijdte van deze conversaties te vatten maar ik geloof wel dat ik hierdoor van jongs af aan 
een aversie tegenover vakidiotie heb meegekregen en dat die gesprekken voor mij toch duidelijk een aanzet 
zijn geweest om de rijkdom van een zo breed mogelijk spectrum van  interesses eigen te maken en te verwerken.

Ik kan niet ontkennen dat mijn vader ook zeer ambitieus was en dat hij dit onverbloemd  aan al zijn kinderen 
toewenste.  “Schiet je pijlen maar hoog genoeg” zei hij dan, “ze zullen tijdens het vliegen al genoeg dalen”.  
Die boodschap werd ons al vroeg eigen gemaakt.

Godsdienst was in zijn tijd een belangrijk item maar bleek tevens een heikel punt.  In de jaren vijftig van de 
vorige eeuw werd van iedereen verwacht om de heel duidelijke contouren die door de Katholieke Kerk waren 

Tekening Oostindische Inkt Op Papier
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uitgezet, zonder enige vorm van discussie te respecteren.  En de lokale klerus keek toe en zag dat  het  goed 
was.  Vader hield zich meestal op de vlakte als het over godsdienst ging maar je voelde dat hij worstelde met 
het gebrek aan vraagstelling binnen de Kerk.  Ik herinner me nog een typische uitspraak van hem:  “Waarom 
beweren we dat de negers heidenen zijn?  Omdat ze dansen tijdens hun rituelen ?  Als ik de pastoor met zijn 
wijwater en wierook rond het altaar zie gaan, merk ik eigenlijk weinig verschil.”   Het belang van die zin ligt 
voor mij niet zozeer in zijn inhoud dan wel in het feit dat beoordelen en veroordelen niet in een godsdienst 
thuishoorden en vaders vergelijking bewees zijn stelling:  dat men zelfs binnen een bepaalde geloofsovertuiging 
kritisch moet kunnen blijven.

Het zijn die kleine zinnetjes die hij zo accuraat en fijntjes wist te formuleren en die nog jaren bleven nazinderen 
door hun beklijvende impact dat ze op het kind, dat ik toen was, maakten.

Zijn plotse dood op 54-jarige leeftijd bracht een  plotse leegte in ons gezin.  Het huiselijk evenwicht werd 
dramatisch verstoord.  Er ontbrak niet alleen een aanwezigheid maar met dat lichaam leek ook de ziel, de 
geest en de creativiteit die ons steeds  omringde, te zijn verdwenen.  Ik bleef achter met het beeld van een 
ietwat authoritaire, afstandelijke en introverte  vader, weliswaar erudiet en zichtbaar creatief maar waarvan 
ik  de echte persoon niet scheen te kunnen vatten. Zijn morele nalatenschap enerzijds zat gecondenseerd in 
een aantal aforismen, zinnen die als bakens voor mijn verdere leven uitstonden.  Zijn emotionele nalatenschap 
anderzijds zat vervat in die honderden schilderijen en tekeningen waarnaar ik me telkens aangezogen voelde 
en dit bleef voelen omwille van hun enorme uitstraling van tederheid, warmte en emotie,  zodat ik me steeds 
weer afvroeg  wie  die man uiteindelijk was en wat  hem gedreven had tot zulk een enorme creativiteit?

Nu, bijna vijftig jaar na zijn overlijden, ben ik op een punt van afronding gekomen.  Gedurende  vele jaren 
heb ik de verschillende facetten, scharniermomenten en creaties van zijn leven kunnen bestuderen en me eigen 
maken.  Door de grote verscheidenheid van die creaties was dit uiteraard geen eenvoudige taak.  Het heeft wel 
een verhelderend beeld opgeleverd van de man die mijn vader was.  Hij was een markante man die zijn tijd ver 
vooruit was en die,  in grootsteden zoals  Brussel,  New York of Parijs wellicht een grotere naambekendheid had 
kunnen verkrijgen maar die, door allerlei omstandigheden, waaronder zijn hechte verknochtheid aan Turnhout,  
nooit de erkenning heeft  verkregen die hij verdiende.

Het is merkwaardig dat ik heden zijn levenswandel nog steeds als zeer actueel ervaar.  Voortgaande op zijn 
afkomst en het sociaal-historisch kader waarin hij opgroeide  was hij geenszins bevoorrecht.   In zijn tijd kon men 
nauwelijks  terugvallen op de rits van ondersteunende organisaties of subsidies die men heden kent.  Op  zijn 
heel eigen manier heeft hij zich een weg weten te banen en is hij er uiteindelijk in geslaagd om, door zijn talent, 
ook aan zijn gedachten een tijdloze vorm en inhoud te geven.
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2. VAN BEGINJAREN TOT MOTIVATIE.  (1909-1918)

Er is weinig geweten over de prille kinderjaren van mijn vader maar wellicht is het toch belangrijk om het so-
ciaal-maatschappelijk kader te schetsen waarin hij geboren werd en waarvan hij onmiskenbaar zijn allereeste 
indrukken heeft meegekregen.

Turnhout was,  en is tot vandaag nog steeds, een klein provinciestadje in de Noorderkempen dat aanschurkt 
tegen de grens met Nederland en gelegen is in een typisch Kempens landschap, een schrale grond, eertijds 
bedekt met  heiden, vennen, moerassen en later met aangeplante dennenbomen.  Een stad die in zijn wapenschild 
een hert draagt met als leuze “Het heil ligt in de vlucht” kan men moeilijk van een heroïsch verleden verdenken.   
Nochtans beleefde deze stad toch een heroische periode toen zij in het  jaar 1789, hét Europese revolutiejaar 
bij uitstek, de oppositie tegen Jozef II van Oostenrijk vorm gaf.  Het was in Turnhout dat de Oostenrijkers door de 
patriotten van Generaal Van der Meersch verslagen werden.  Veel plaats-en straatnamen in Turnhout refereren 
nog steeds naar deze overwinning die trouwens ook de aanleiding is geweest tot heel wat legendarische 
volksverhalen.

Door de aard van zijn bevolking nodigt Turnhout uiteraard niet uit tot grootse gebeurtenissen.  Turnhout is 
immers een brave stad, met brave mensen en brave gedachten [4].   Nochtans heeft de stad Turnhout een 
bewogen geschiedenis gekend en de grote lijnen ervan lopen evenwijdig met deze van zoveel andere kleine 
provinciesteden, waarvan de wervelende achtergrond van voorspoed en ellende gelijkend was.  Maar in elke 
gemeenschap die sinds eeuwen op een kleine plaats worstelt om haar bestaan, schuilt iets geheimzinnigs en gaat 
er een aantrekkingskracht van uit om dieper te peilen naar haar eigen wezen en de aard van haar bewoners.
Geografisch gezien ligt Turnhout relatief ver verwijderd van bestuurlijke grootsteden zoals Antwerpen en Brussel.  
Dat had zo soms zijn voordelen maar  zorgde er anderzijds ook voor dat het een uitgelezen plaats was om er 
de minder aantrekkelijke aspecten van de grootstad te dumpen.  Turnhout en zijn omgeving heeft daardoor 
wellicht de grootste concentratie aan verbeteringsgestichten en gevangenissen van gans België.  Administratief 
gezien  was Turnhout  zo een beetje de vergeetput van België.

De arme zandgronden rondom deze hoofdstad van de Kempen waren daarenboven zeker geen goede bodem 
voor grootschalige landbouw en veeteelt en daarom werden deze slechts sporadisch beoefend.  De boeren 
waren taaie Kempense wroeters waarvan de sfeer door schilders als  Jacob Smits en Frans Mazereel zo 
treffend werd weergegeven.   Er waren ook enkele pientere industriëlen die de goedkope werkkrachten 
vanTurnhout wisten te benutten en een industrieële activiteit rond de stad ontwikkelden.

Men zou kunnen stellen dat Turnhout tijdens de beginjaren 1900 zeker geen welstellende stad was en dat 
de overgrote meerderheid van de bevolking er van een zeer middelmatig tot zelfs een laag inkomen moest 
zien rond te komen.   De echte welstand zat erg geconcentreerd bij een aantal “families”, die de locale 
bourgeoisie uitmaakten.  Zoals gebruikelijk in het toenmalige Vlaanderen, vond die plaatselijke bourgeoisie het 
bovendien nodig om de al schrijnende sociale verschillen nog verder te benadrukken door zich ook taalkundig 
te distantiëren van de volkstaal.  In de betere kringen sprak men daarom uitsluitend Frans.
 
Deze sociale polarisatie was dan weer een uitstekende voedingsbodem om het sociale en zelfs het socialistische 
gedachtengoed, dat in het begin van de jaren 1900 gestaag grond in Vlaanderen had gevonden, ook in 
Turnhout vaste voet te laten krijgen.
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Ignaas Schellekens, een nobele onbekende uit Turnhout, maar wel mijn grootvader,  bleek  één van die socialisten 
van het allereerste uur.   Zijn vier broers waren dat trouwens ook.  Allemaal koppigaards, werd er wel eens  
meesmuilend over hen gefezeld, die het bovendien nodig vonden om bij elke opmars in Turnhout vol trots achter 
een rode vlag aan te stappen.

En het was in dat kader dat mijn vader, Jozef Schellekens, op de lentedag van 15 Mei 1909, in de Bentelstraat 
te Turnhout, het eerste levenslicht zag.  Zijn vader, Ignaas Schellekens was, benevens een fervent idealist-socialist,  
ook een zeer bekwaam schrijnwerker-meubelmaker.  Hij was een rijzig man en schijnt in zijn tijd een bijzonder 

goed danser te zijn geweest.  Zijn moeder, Maria 
Van Poppel, was huishoudster-kantwerkster.  Ze was 
eerder klein van stuk en bovendien drie jaar ouder 
dan haar echtgenoot.    Blijkbaar was ze eerder een 
“no-nonsense” vrouw die liever de dingen deed dan 
er over te praten.

Jozef was hun eerste  zoon en ik  mag aannemen 
dat zijn ouders met zijn geboorte erg  blij moeten 
geweest zijn.  Jongens waren toentertijd nu eenmaal 
een ietsje meer welkom dan meisjes; die kostten 
uiteindelijk handenvol geld in onderhoud, liepen 
steeds het risico om ongewenst zwanger te worden 
en gingen bovendien later toch aan de haal om voor 

iemand anders te zorgen.  Bovendien heb ik een sterk vermoeden dat de ouders van Jozef  zijn  lotsbestemming 
als opvolger, of ten minste als helper in de zaak van zijn vader,  door deze vreugdevolle geboorte alvast 
bevestigd zagen.

Mijn vader was vijf jaar toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak.  Niemand in Turnhout had maar het kleinste 
vermoeden dat de moord in 1914 op de Oostenrijkse Aartshertog Frans Ferdinand in het verre Serajevo de 
aanzet zou geven tot een gebeuren van nooit eerder geziene proporties dat hun diep in hun dagdagelijks 
bestaan zou treffen.   Die  Eerste Wereldoorlog trok meteen ook een streep onder die heerlijke periode van de 
“Belle Epoque”  en zijn statige architectuur.

De geografische isolatie vanTurnhout bleek bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog  wel een zegen te 
zijn want de stad lag  op geen enkele interessante doorgangsroute voor één van de betrokken legers.  Anders 
dan plaatsen als Leuven, Luik en Antwerpen die verschrikkelijk werden toegetakeld,  bleef Turnhout vrijwel 
gespaard van het brute oorlogsgeweld.  Maar dat wil niet zeggen dat de locale bevolking niet geleden heeft.  
Er was onzekerheid, er was angst,  er was werkeloosheid,  er was armoede, er was honger, kortom,  er heerste 
doffe ellende.

Ook in zijn latere leven bleef mijn vader vrij summier in de beschijving van zijn oorlogservaringen als kind.    Het 
moet wel een periode van intense armoede zijn geweest.  “Zwarte sneeuw hebben we gezien” zei hij, maar 
meer wijdde hij daar niet over uit.

Er loopt wel een verhaal dat, bij de geboorte van zijn zuster Jeanne in 1916, een buurvrouw aan de kleine 
Jozef vroeg of hij blij was met het nieuwe zusje dat zijn ouders hadden “gekocht”, waarop hij moet geantwoord 

Familie Schellekens circa 1930. Vooraan Ignaas Schellekens 
en Maria Van Poppel.  Achteraan vlnr Elisa, Jeanne en Jozef 

Schellekens
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hebben dat  zijn ouders in de plaats daarvan beter een brood hadden gekocht want dat hij van de ganse dag 
nog niet gegeten had.  Een vrij ontnuchterend  antwoord voor een kind van zeven jaar.

 De kleine opdrachtjes die beschikbaar waren tijdens de oorlog en die Ignaas Schellekens dan misschien had 
kunnen uitvoeren werden hem nu door zijn socialistisch verleden ontzegd.  Die rode rakkers met hun stakingen en 
verzet tegen de bazen moesten er nu ook niet aan denken om voor werk te komen bedelen.  Ignaas schnabbelde 
links en rechts wat werkjes bijeen tot zelfs in Antwerpen, maar veel zaaks moet het niet geweest zijn.  Het waren 
harde jaren  die natuurlijk hun weerslag op het gestel van mijn vader hebben gehad.  Bij het einde van de 
oorlog was hij negen jaar en uitgegroeid tot een tenger mannetje.  Ze hadden met zijn allen dan wel de oorlog 
overleefd maar er was een angst bij mijn vader ingeslopen die hem zijn verdere leven zou vergezellen.

Hij liep school aan het Sint Jozef college te Turnhout.

Veranderingen in een leven hoeven niet steeds door grootse of dramatische gebeurtenissen te worden ingezet.  
Soms zijn die kleine fluisteringen  voldoende om bij iemand een reeks van emoties te ontketenen  die  een 
drastische wending aan een levensloop kunnen geven.  Even soms is het  binnensluipen van een kleine observatie 
voldoende om een cascade van  gedachten teweeg  te brengen die tot grootse beslissingen in een leven kunnen 
leiden.   Die bewuste minuscule observatie die bij mijn vader wellicht de  aanzet moet geweest zijn om uit die 
put van armoede te willen kruipen,  werd veroorzaakt door...een paar sokken.

Het verhaal op zich is  compleet onbenullig maar doordat ik het hemzelf een aantal keren heb horen vertellen,  
niet met verbittering maar eerder met de tevredenheid van iemand die, haast op een speelse en jongensachtige 
manier,  je deelachtig wil maken aan zijn eerste “aha-erlebnis”.  Het belang van dit verhaal op het leven van 
mijn vader werd nadien trouwens ook door mijn moeder bevestigd.

Bij het naar school lopen – het moet toen kort na de oorlog geweest zijn toen er toch nog vrij veel armoede 
in Turnhout heerste -  begon mijn vader op te merken dat hij steeds verstelde sokken moest dragen en dat 
er andere kinderen waren, vermoedelijk uit de gegoede burgerij, die steeds nieuwe sokken aan hadden.  
Bovendien waren ook hun boekentassen  niet afgedragen zoals  bij hem wel het geval was.

Met deze kleine observatie moet er een rits aan gedachten gevolgd zijn die uiteindelijk geleid hebben tot: 
waarom hebben zij dit wel en ik niet ?  De wens om tot de “andere kant” te  behoren is wellicht het beste motief 
om je leven een cruciale wending te geven.  Bovendien een uitstekende biotoop om er de ambitie voor de 
toekomst te laten gedijen en... te laten rijpen.
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3. VAN TOEVALLIGE ONTMOETING TOT LOTSBESTEMMING.   (1919-1929)

De jaren na de Eerste Wereldoorlog heersten er  chaos en ontreddering in Vlaanderen maar er was ook hoop, 
want diep in de loopgrachten van de IJzer had zich een nieuw gedachtegoed ontwikkeld dat uiteindelijk de 
voedingsbodem voor het Vlaams Nationalisme zal worden.    Vele soldaten die aan het front hadden gediend, 
keerden naar huis terug, ook in Turnhout en niet alleen om te vertellen over de gruwelen van de strijd maar ook 
over de vernederingen die de vele Vlaamse strijders hadden moeten ondergaan binnen hun eigen leger.   Die 
vernederingen waren de directe aanleiding voor de frontbeweging die het recht opeiste van heropstanding van 
de Vlaamse identiteit en de Vlaamse eigenheid.
  
West-Europa onderging in het begin van de 19de eeuw de invloed van het allesomvattende romantisme en 
daarbij had de Duitse cultuur toonaangevend gewerkt.  In de 20st eeuw evolueerde het post-romantisme naar 
een sterk geaccentueerde heimatcultuur en daarvan stroomde heel wat over naar Vlaanderen.  In het toenmalige 
Turnhout werden verscheidene schilders, schrijvers en componisten door deze nieuwe strekking begeesterd en 
probeerden ze er een artistieke vorm aan te geven.

Tegen deze culturele achtergrond speelde de jeugd van mijn vader zich af.  Zoals gebruikelijk in een 
arbeidersmilieu van die tijd, liep hij school tot zijn veertien jaar en ging hij vervolgens aan de slag in de 
meubelzaak van zijn vader.  Hij mocht dan wel niet verder studeren maar zijn ouders lieten hem wel toe om zich 
aan de tekenacademie te Turnhout in te schrijven waar hij, benevens tekenen, ook lessen bouwkunde volgde.
  
De meubelzaak van Ignaas Schellekens liep ondertussen best aardig.  De na-oorlogse jaren hadden toch 
weer wat mogelijkheden gecreëerd, er werd opnieuw geïnvesteerd en mijn grootvader mocht dit keer wel een 
graantje meepikken.  Maar het was vooral omdat het werk van Ignaas gewaardeerd werd om zijn hoogstaande 
kwaliteit,  gevoel voor detail en schoonheid dat er toch een vrij redelijke vraag naar zijn werk bleek te zijn.  Ter 
vervollediging toch ook even terloops vermelden dat er een morbiede kantje aan dit verhaal zit want Ignaas 
had zich gespecialiseerd in een vrij lukratieve marktniche die vrij ongevoelig bleek voor grote conjunctuur 
schommelingen: het maken van doodskisten.  Er lopen verschillende sappige verhalen binnen de familie over 
zowel lijken die moesten “gebroken worden” om ze in de kist te laten passen als over de bijzondere aandacht 
die Ignaas besteedde aan de bekleding van de kist zelf.

In 1929, op twintigjare leeftijd, studeerde mijn vader af aan de tekenacademie als Laureaat en behaalde 
tevens een Staatsmedaille wat toch doet vermoeden dat hij tijdens zijn opleiding vrij goed  moet gepresteerd 
hebben.   Hij stond tegelijk voor een toekomstkeuze.   In eerste instantie wilde hij,  na het beëindigen van  zijn 
studies, kunstschilder worden, maar dit werd hem afgeraden door zijn ouders die beweerden -  wellicht terecht 
- dat er met dit vak geen geld te verdienen viel.  In ieder geval bleef  het wel zijn eerste keuze.
 
Hij heeft blijkbaar ook met de idee gespeeld om de meubelzaak samen met zijn vader verder uit te bouwen.  
De ambitie, die ondertussen in hem was gaan kiemen, liet hem de dingen een beetje grootser zien dan Ignaas 
gewend was.  Mijn vader wilde een groot pand kopen in Turnhout om de meubelzaak daar naartoe te verhuizen 
en verder uit te bouwen.  Maar Ignaas, die al genoeg onzekerheden in zijn leven had doorgemaakt, was 
ondertussen tevreden met de zaak die hij had.  Bovendien had hij niet meer de leeftijd om nog risicovolle 
avonturen aan te gaan.  Hij kreeg “koude voeten” bij de ambitieuze plannen van zijn zoon en haakte af.
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En net dan, zoals dat nog al eens voorvalt in het leven, gebeuren er toevallige ontmoetingen die een 
lotsbestemming van iemand éénduidig kunnen bepalen.

Jules Taeymans, toenmalig Provinciaal Architect te Turnhout, tevens directeur aan de tekenacademie, had 
talent geroken in de jonge Jozef Schellekens die net met de hoogste onderscheiding aan zijn instituut was 
afgestudeerd.  Hij bood mijn vader een betrekking aan als technisch tekenaar op zijn  bureau, wat het begin 
werd van een hechte samenwerking en interactie tussen beiden.

 Jules was een rustige man en zijn gezelschap werd overal op prijs gesteld [3]. Zijn interesses gingen uit naar 
het Kempens landschap, de plaatselijke geschiedenis, archeologie, techniek en vooral de kunst. Hij was een man 
van daden en kwam uit voor zijn mening, wat hem in die tijd niet altijd in dank werd afgenomen. Hij had een 
hoog plichtsbesef en was heel stipt in het vervullen van zijn christelijke en burgerlijke plichten. Hij kan worden 
getypeerd als een deftige, rechtschapen en werkzame man, uitwendig weliswaar wat stroef, maar met een hart 
van goud.  

Jules Taeymans heeft uiteindelijk een cruciale invloed op mijn vader gehad.  De zogenaamde  toevalligheid van 
hun ontmoeting heeft een richting gegeven aan het leven van mijn vader waarvoor hij hem steeds dankbaar 
is gebleven.  Hij verwees trouwens steeds met enorm veel respect en warmte naar zijn  mentor want  Jules 
Taeymans zal, benevens  een grote invloed op het werk van mijn vader,  ook een bijzondere invloed op zijn 
karakter hebben.  

Professioneel liet Jules zich leiden door zijn scheppend talent en zijn liefde voor de Kempen. “Er is niets nieuws 
onder de zon” placht hij te zeggen. Hij keek naar de ontwerpen van zijn voorgangers en paste die naar de 
moderne noden aan.  De gebouwen van een provinciale architect moesten bovendien het prestige en de macht 
van de opdrachtgever benadrukken. De meeste ontwerpen van Taeymans vertrokken vanuit een hernieuwde 
belangstelling voor het glorierijke verleden. Hij greep meermaals terug naar oudere stijlen. Zijn loopbaan 
was één verheerlijking van de Vlaamse hergeboortestijl. Daarnaast ontwierp hij kerken in neo-romaanse of 
in neo-gotische stijl maar Jules  durfde zich voor het bouwen van scholen ook wel eens wagen aan populaire, 
eigentijdse trends in de architectuur zoals Nieuwe Zakelijkheid, Art Nouveau of Jugendstil.

Op het bureau van Taeymans ontpopt mijn vader zich als een enthousiaste, talentvolle en nieuwsgierige 
medewerker.  Naast een sterke professionele waardering,  groeit er tussen beiden een wederzijdse sympathie.  
Het echtpaar Taeymans is immers kinderloos en Jules aanziet mijn vader als “de zoon die hij steeds graag had 
gewild maar nooit zou krijgen”.  Hij moedigt hem aan om zijn talent verder uit te diepen en laat hem toe om, 
tijdens de namiddagen, lessen architectuur te volgen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, te 
Antwerpen.
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4. VAN ONTGRENDELING TOT ONTPLOOING.  (1929 – 1935)

Door toedoen van Jules Taeymans kon de persoonlijkheid van mijn vader tot volledige ontplooing komen en 
worden zijn veelzijdige talenten pas echt ontgrendeld.   De contacten met de grootstad, met geestesgenoten 
zoals Renaat Braem,  Vic Blommaert en Jules Deswert, met beeldhouwers, grafische kunstenaars en architecten, 
openenden voor de arbeidersjongen uit Turnhout een ongezien en compleet nieuw spectrum van stromingen en 
mogelijkheden.

Uit een interview met architect Vic Blommaert, [9] medestudent aan de Academie voor Schone Kunsten en 
tevens een goede vriend van mijn vader, krijgen we een vrij accuraat beeld van hoe die diverse stromingen 
medebepalend zijn geweest voor zijn uiteindelijk oeuvre.  Op de Academie kwam mijn vader blijkbaar over 
als een erg ijverig student.  Onder zijn medestudenten genoot hij trouwens  wel enige achting, want hij werkte 
overdag  op het provinciaal bestuur bij Jules Taeymans, waar toen grote werken werden uitgevoerd.  De 
andere studenten hadden vaak kleine klusjes op te knappen bij kleinere tekenbureaus.  Tijdens hun opleiding 
verzetten de twee vrienden, Vic Blommaert en Jef Schellekens, aardig  wat werk.  Ze namen  deel  aan allerlei 
wedstrijden, ze volgden alle niet-verplichte vakken aan de academie en gebruikten iedere middagpauze om 
naar allerlei exposities in de stad Antwerpen te gaan.  Achter dit alles was Jef Schellekens de grote motor.  
Zonder hem zou Vic Blommaert die energie niet kunnen opgebracht hebben.  Aldus Blommaert zelf.

Het was volgens Blommaert ook mijn vader  die een enorme interesse voor de andere kunstvormen had.  Volgens  
hem was de kennis van de schilder- en beeldhouwkunst essentieel want hij wilde immers tot een algemene kunst 
komen, met daarin architectuur, schilderkunst en beeldhouwkunst samen.  Volgens mijn vader stond architectuur 
als kunst niet alleen.  Architectuur veronderstelde namelijk expressievermogen, een duidelijke inhoud en ook het 
grandioze utilitaire, zonder dat het product daardoor te gesofistikeerd moest worden.   Hij vond enorm veel 
inspiratie in het voor hem herkenbare gedachtengoed van de Duitse architect Walter Gropius.

Gropius, die zelf een actief socialistische achtergrond had maar met de jaren minder aandacht was gaan 
besteden voor het louter politieke aspect en meer voor het spirituele, verklaarde  in zijn Bauhaus-Manifest van 
1919  dat hij de tegenstelling tussen kunst en ambacht achter zich wilde laten en verkondigde  het recht op 
schoonheid voor iedereen [11].  Ieder mens kon namelijk op zijn eigen niveau schoonheid voortbrengen – of het 
nu was door het maken van een schilderij, een kledingstuk of een meubel – en ieder mens had ook evenveel 
recht om in zijn dagelijkse leven door mooie dingen omringd te worden.  Kunst in zijn algemeenheid, moest 
toegankelijk worden en niet elitair blijven.  Gezien  de achtergrond van mijn vader is het begrijpelijk dat hij 
zich enorm door de Bauhaus strekking en zijn stichter aangesproken voelde.

Vader wou als architect de waarden uit het gehele kunstleven op de bouwkunst toepassen en het was door 
hem dat er op de  Academie een nauwe  samenwerking met de beeldhouwers op gang kwam.  Hij bezocht het 
atelier van de Nederlandse beeldhouwer Mertens en leerde zelf ook de technieken van het beeldhouwen.  Hij 
legde contacten om opdrachten tussen beeldhouwers en architecten te verwezenlijken samen  met professor 
Wijnants van de beeldhouwers, met wie hij na zijn studies ook een zeer goede relatie onderhield.  Het was ook 
hier dat hij in contact komt met de schilder/tekenaar Albert Van Dijck die hem later, gedurende een bepaalde 
periode, sterk zal inspireren.   Voor zijn glasschilderingen laat hij zich beïnvloeden door de werken van Georges 
Rouault, een fauvistisch glasschilder en restaurator.
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Bovendien hield hij de evolutie in de architectuur 
erg goed bij en was hij ook op heel wat tijdschriften 
geabonneerd.  De stromingen die hem het meest 
inspireerden waren uiteraard de Bauhaus [2] 
stroming waarvan hij zichzelf als kind beschouwde,  
de architectuur van Frank Lloyd Wright, die het 
begrip ruimte een nieuwe dimensie gaf door interieur 
en exterieur met elkaar te verweven en die van 
Walter Gropius.   De architectuur van Le Corbusier 
bestempelde hij eerder als niet haalbare kunst.  Hij 
vond dat diens werk maar  een soort avontuur was 
dat duidelijk niet rationeel genoeg was voor zijn 
gedachtegoed.

Een meer directe beïnvloeding op zijn uiteindelijke 
werk kwam van architect Edward Van Steenbergen.  
Die had net zes huizen gebouwd op de Kolonieënlaan 
te  Antwerpen.  Het betrof een stel open glazen 
huizen, waarin men van de straat naar binnen op het 
interieur kon kijken.  Dat werk stond destijds aan de 
spits van de Belgische architectuur.

De artistieke, rationele en karakterieële onwikkeling van mijn vader is in deze periode enorm geweest.   Hij 
moet onmiskenbaar aangevoeld hebben dat hij met zijn levenskeuze juist zat omdat hij erkenning en waardering 
kreeg.   Hij ontplooide zich en dit alles moet hem een geweldige energie en vitaliteit gegeven hebben.  De uit-
zichtloosheid van zijn verleden leek hij van zich afgeschud te hebben toen hij een toekomst voor zich zag waar 
hij met plezier en vol ongeduld naar uitkeek.  Tijdens zijn studie won hij tevens, in 1932,  de tweede premie van 
de Prijs Gerard de Ridder met de tekening “Modern Stadsbeeld in Cirkel”.

Maar laat ons duidelijk zijn.  Hoe bijzonder vibrerend en passioneel deze nieuwe periode voor hem ook moge 
geweest zijn, het succes werd hem niet zo maar in de schoot geworpen.  Hij heeft er hard voor moeten werken.  
Hij vertelde ons hoe hij soms tot laat in de avond zat te werken om een bepaalde opdracht klaar te krijgen en 
hoe zijn zuster Elisa hem dan gezelschap hield terwijl ze kledingstukken  maakte.  Want door samen de kamer 
te gebruiken werd er tegelijk toch ook weer wat licht uitgespaard.  Maar het was voornamelijk de ambitie die 
verder in hem was blijven groeien die hem voldoende doorzettingsvermogen had verschaft.

 Het is ook in deze periode dat hij verliefd werd op zijn toekomstige echtgenote, Mietje Vogels.    Mietje kwam  
uit een gekwetst gezin.  Haar moeder was op 29 jarige leeftijd gestorven en ze was dus zelf nog jong toen 
ze met die emotionele gebeurtenis geconfronteerd werd. Haar vader huwde een jongere vrouw waardoor de 
verstandhouding in het gezin volledig zoek was geraakt.  Mietje bleef, ondanks alles een levenslustige vrouw 
die, even gedetermineerd als mijn vader, uit het voor haar uitzichtloos midden omhoog wilde komen.    De 
symbiose tussen beiden moet, volgens verhalen die me door diverse familieleden werden doorgespeeld, intens 
zijn geweest.  Ze was voor hem een sterke steun  en inspiratiebron haar gehele leven lang.

Spijtig genoeg heb ik haar, door omstandigheden,  nooit kunnen ontmoeten.

Trouwfoto Jozef Schellekens en Mietje Vogels 25 Juli 1933
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Het jaar 1933 moet voor mijn vader de start van een 
nieuw en eigen leven geweest zijn.   Hij studeerde af 
als architect en was primus in de klas “Bouwkundige 
Samenstelling” bij professor  Jef Huygh.   In dat 
zelfde jaar ontving hij de Prijs De Coster, die enkel 
toegekend werd aan bijzonder begaafde leerlingen.  
Op de jaarlijkse tentoonstelling van de Academie 
in 1933 hing zijn eindontwerp naast dat van zijn 
medestudenten Vic Blommaert, Renaat Braem en 
Louis Stynen.

In datzelfde jaar huwde hij, op 25 Juli,  met Mietje 
Vogels. Tijdens deze periode maakte hij kennis met 
Theo Op de Beeck, een onderwijzer en een schilder 
van het Kempens landschap die, net als mijn vader, 
sterk geïnspireerd was door de romantiek van Van 
Dijck.  Theo zat bovendien sterk verankerd in het 
culturele leven van Turnhout en, aangezien cultuur in 
zijn algemeenheid ook een interessepunt was voor 
mijn vader, groeide er tussen beiden een hechte 
vriendschap die zeer ver  ging.   Zo besluiten ze 
om samen een stuk grond aan te schaffen, gelegen 
aan de Steenweg op Mol te Turnhout, om er een 
tweewoonst neer te zetten.  Het was dan ook uit dat 
jaar dat de ontwerpen en de eerste plannen voor 
deze woning dateren.

Ook tijdens deze periode nam mijn vader deel aan meerdere wedstrijden.  Zo won hij in 1934 de derde prijs 
Henri Blomme, een opmetingswedstrijd uitgeschreven door de Koninklijke Bouwmeesters van Antwerpen (KMBA),   
met een tekening van het stadhuis van Hoogstraten.  Een jaar later won hij de prijs “De Keyser”.

In febuari 1935 wordt Mia geboren, het eerste kind van Jef en Mietje Schellekens-Vogels.
 

Houtsnede van Jozef Schellekens voor geboorteaankondiging
 van hun eerste kind Maria.
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5. MET GEDREVEN VISIE.  (1936 – 1940)

In maart 1936  werd zijn woning opgeleverd maar deze bleek niet in de smaak te vallen bij de doorsnee 
burger.  De vooruitstrevende strakke en kubusvormige stijl, met zijn grote ramen sloeg duidelijk niet aan bij de 
gemiddelde, behoudsgezinde Turnhoutenaar.

“Wie wil er nu in zo een glazen kast wonen?”, fluisterde men.

Als ik, na al die jaren, die woning weer bezoek waar ik mijn jeugd heb doorgebracht, sta ik nog steeds versteld 
van het enorme impact die de verschillende ruimten op mij kunnen maken.  Hoe men enerzijds de openheid en 
het licht ervan ervaart  en  anderzijds een gezellige beslotenheid vindt die er, ondanks de grote ramen, overal 
aanwezig is.   De ruimten zijn zo verbonden dat ze  vloeiend in elkaar overgaan en zonder obstakels de kans 
geven om door het huis te wandelen.  Elke ruimte heeft zijn eigenheid en zijn functie.   Overal is er  licht, lucht 
en ruimte  waardoor het aangenaam is om er even te vertoeven.  Tevens worden de kunsten, zoals architectuur, 
schilderkunst en beeldhouwkunst, zoals mijn vader altijd had beoogd, in dit huis ook effectief door hemzelf 
gecombineerd.

De muren van de inkomhal en de zithoek worden versierd met afbeeldingen van Vlaamse taferelen rond de 
thema’s van arbeid, gezin en geloof.   Dezen zijn duidelijk geïnspireerd op werk van Constant Permeke en Albert 
Van Dijck en  worden door  hem  ontworpen en uitgevoert.   Er hangen ook kleine kleurige glasraampjes doorheen 
het huis met afbeeldingen  rond  dezelfde thema’s.  De tuin wordt verfraaid met enkele beeldhouwwerken en 
een bas-reliëf, allemaal van eigen hand.  Ook de meubels voor het huis worden door hem zelf ontworpen en 
door zijn vader Ignaas uitgewerkt.

De artistieke creativiteit die door hem in deze woning verwezenlijkt werd is indrukwekkend en ik meen  te mogen 
zeggen dat er vandaag weinig architecten zijn die nog een dergelijke artistieke en technische veelzijdigheid 
bezitten.  Vreemd dat zoiets moois, harmonisch en toch vooruitstrevend, wars tegen elke gangbare Turnhoutse 
bouwtrend in, uit het brein van een vierentwintig jarige kon ontspruiten die, amper enkele jaren voordien, nog 
met gestopte sokken rondliep.  

Eigen Woning - 1936.
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Hoewel men doorheen dit huis duidelijk de creatieve geest van mijn vader die haast in elke kamer prominent 
aanwezig is herkent, kan men toch ook heel goed aanvoelen hoe hij dit project samen met zijn echtgenote 
Mietje tot stand heeft gebracht.  Er moet tussen hen beiden intens gepraat en overlegd zijn geweest.   De 
slaapkamer en het ouderlijk bed  was bijzonder ruim volgens de toen gangbare normen.  De kamer  was 
ontworpen om onder welke weersomstandigheid dan ook, een aangename temperatuur te hebben en gaf 
bovendien toegang tot een ruim zonneterras.   Voor zijn echtgenote voorziet mijn vader ook een comfortabele 
kaptafel en opsmukruimte.  Op de muren schilderde hij licht erotische taferelen.   Kortom, het was een kamer 
die voor meer dienst moest doen dan gewoon de nacht slapend naast elkaar door te brengen.  Deze ruime, 
lichte, uitnodigende en inspirerende slaapkamer moet volgens mij een goede weergave geweest zijn van hun 
onderlinge relatie.  

In het huis werd er trouwens slaapruimte voorzien voor zes kinderen wat ook veel zegt over hun onderlinge 
plannen.

Deze woning moet een culminatiepunt geweest zijn voor twee jonge mensen die, door hun wederzijdse inspiratie 
en drang naar een betere toekomst, een plaats wilden creëren waar het goed was om samen door te brengen 
en om tevens - conform met de geest van de Heimat cultuur - een ruime kroost in op te voeden.  
Het heeft vele jaren geduurd eer het belang van deze woning voor de Belgische architectuur zijn erkenning 
vond.  Uiteindelijk werd ze in 1996 deel van het Vlaams erfgoed en kreeg ze, vrij terecht, de status van 
monument.

Houtsnede voor doopprentje  Lydia. Houtsnede voor doopprentje Paul
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Het is hun tweede dochter Lydia die in 1936 als eerste geboren wordt in de nieuwe woonst.  Voor de geboor-
teaankondiging maakt mijn vader een bijzonder mooie houtsnede waarop het huis staat afgebeeld.  

Hun derde kind,  Paul wordt er geboren in 1939.

De eerste helft van de jaren dertig  
waren grote crisisjaren.  Er werden weinig 
nieuwe projecten uitbesteed, meestal 
herstellings- of verbouwingsprojecten.  
In 1936 nam hij deel aan de Prijs van 
Rome met een ontwerp voor een museum 
in Elisabethstad, het toenmalige Belgisch 
Congo.   Uiteindelijk bleek de keuze 
van dit onderwerp een grote vergissing 
te zijn.   Een Afrikaans project, dat aan 
architect Leon Stijnen drie jaar voordien 
de Prijs van Rome had opgeleverd, had 
mijn vader er blijkbaar toe aangezet 
een analoog ontwerp voor Elisabethville 
uit te werken.  Hoewel het een sterk project was dat  goed ineen zat wat betreft constructie had het ondertussen 
aan alle originaliteit verloren en behaalde hij slechts de derde plaats.

 Wellicht door de crisisjaren maar ook door zijn veel te vooruitstrevende bouwstijl naar de toen gangbare 
Turnhoutse normen, was het architecturaal palmares van mijn vader tijdens die jaren zeer summier.  Daar kwam 
verandering in wanneer zijn mentor, Jules Taeymans, in 1937 besliste om met pensioen te gaan en mijn vader 
als zijn opvolger voorstelde zodat in datzelfde jaar, Jef Schellekens benoemd werd tot  Provinciaal Architect 
voor het arrondissement Turnhout. Tactisch gezien was dit een zeer goede zet voor mijn vader want hiermee 
kreeg hij niet alleen gegarandeerde opdrachten maar bovendien werd zijn actieradius niet enkel  beperkt tot 
Turnhout en kon hij nu werken in het hele arrondissement tot uitvoering brengen.  Het modernisme, dat weinig 
success kende in de privésector, kon hij nu doorvoeren in zijn overheidsopdrachten.

Naast architect was mijn vader ook een belangrijk architectuurtheoreticus, [8] wiens visie in talrijke artikelen en 
publicaties werd gepubliceerd.  Deze teksten handelden doorgaans over de problematiek van het hedendaags 
bouwen in een traditionele, vaak landelijke omgeving en ze verraadden een sterke gevoeligheid en respect 
voor de aanwezige context.  Hij toonde tevens een bijzondere interesse in  de ruimere problematiek van 
stedenbouw en streekplanning, onderwerpen die zeker voor die tijd al erg vooruitstrevend waren.

Maar hij had uiteraard ook zo zijn eigen opinies die hem nauw aan het hart lagen en die hij met passie maar 
tevens met een zekere ongeduldigheid wist te verdedigen.  Hij zat bovendien niet verveeld om die opinies op 
een soms vrij  confronterende manier kenbaar te maken, ongeacht de persoon voor wie ze bestemd waren.
  

Inzending voor Prijs van Rome
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Zo had namelijk architect Renaat Braem -  toch 
ook niet de eerste de beste binnen het toenmalig 
Belgische architectenmilieu -  voor een tentoonstelling 
rond het thema “Stedenbouw in Stad en Dorp”, 
een evolutie geschetst van een denkbeeldige stad 
“Turnhals”, een naam die hij gevormd had door 
samenvoeging van de steden Turnhout en Herentals 
[14].  Braem’s evolutie eindigde met een toekomstvisie 
die een aantal wenselijkheden bijeen bracht en die 
tevens  geïllustreerd  werd met een aantal foto’s van 
buitenlandse verwezenlijkingen.  Braem zelf was vrij 
tevreden met zijn eindresultaat maar mijn vader gaf 
kritiek en vond dat het niet beantwoordde aan de 
criteria van de “Nieuwe Zakelijkheid”.

Er ontstond een zeer levendige discussie die 
werd uitgevochten in het blad “Reconstruction 
-  Wederopbouw” waarin de architecten Braem 
en Hoste enerzijds en mijn vader anderzijds hun 
pro’s en contra’s op een soms cassante manier  
argumenteerden.

In die jaren spreidde hij een enorme actitiviteit ten 
toon en werd hij door zijn medewerkers ervaren als 

een erg gedreven maar  nerveuze persoonlijkheid.
 
Van die tijd dateren ook de  vele portretten, lithos en houtsnijwerken die hij in zijn vrije tijd creëerde.

6. POLITIEK TEGEN WIL EN DANK  -  DE EERSTE OORLOGSJAREN (1940 – 1942)

Het is tijdens deze periode dat hij, in opdracht van het Provinciebestuur,  diverse studiereizen ondernam naar 
Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zweden met  het oog op de realisatie van een streekplan voor de provincie 
Antwerpen.   Als resultaat hiervan publiceerde hij in 1940 het boek “De Architectuur in het landschap en het 
stedenbouw-probleem” waarin de planning van en het bouwen in het landelijk gebied centraal stond.

In 1941 overleed de toenmalige directeur van de Stedelijke Academie te Turnhout en mijn vader stelde zich 
kandidaat om hem op te volgen.  De archieven die mijn vader over dit voorval heeft bij gehouden geven 
een ontluisterend beeld over de Turnhoutse politiek  tijdens de oorlogsjaren.  Uit dit archief komt tevens zijn 
doorgedreven zin voor ethiek en het bijzonder belang  dat hij hecht aan de vrije meningsuiting naar voor.   Hij 
kroop voor niemand en had ook van niemand lessen te ontvangen.  Ook niet van hen die duitsgezind waren.  
Een trekje dat hij vermoedelijk had meegekregen van zijn mentor, Jules Taeymans.

Tijdens de beginjaren van de oorlog was het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) in Turnhout prominent aanwezig.  
Tijdens het Interbellum had deze organisatie een vrij sterke positie in Turnhout weten te bemachtigen want, met 
de kamerverkiezingen van 1939 haalde het VNV in het kiesdistricht Turnhout maar liefst 27.5% van de stemmen 

Portret van Theo Op de Beeck
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en werd ze daarmee de op één na grootste partij van de regio.  De  Vlaams-nationalisten van het VNV waren 
de Duitse bezetter erg genegen en verwachtten van hen een meer billijke behandeling van hun volksgemeensc-
hap dan van de Belgische staat.  Bovendien waren ze de overtuiging toegedaan dat Vlaanderen, in het door 
het nazi-Duitsland nieuw geordende Europa, een eigen plaats zou krijgen [6].

Terwijl de meeste ambtenaren  een kruiperige houding tegenover de bezetter aannamen, was mijn vader één 
van de eersten die voor de Duitse krijgsraad moest verschijnen omdat hij weigerde technische inlichtingen  over 
een bouwwerk in uitvoering te verschaffen.  Verder vermeldt het archief dat “In december 1940 heeft hij, 
(Jozef Schellekens) als afgevaardigde van het Provinciebestuur van Antwerpen, in de burelen des Duitschers te 
Antwerpen, in de aanwezigheid van Dr Delius, Oberburgemeester van Antwerpen, zich verzet tegen het plan 
der grootstedelijke agglomeratie van Antwerpen.  Hij was den eenigen der vergadering die het toen ontworpen 
plan bekampt heeft. In december 1940 weigerde hij, op verzoek van den Directeur Generaal Ir. R. Verwilghen 
mede te werken als adviseur voor den stedebouw bij het Commissariaat voor ’s lands wederopbouw.”

Hierbij is het toch niet onbelangrijk om even te onderstrepen dat dit “Commissariaat voor ‘sLands Wederopbouw” 
door de Duitse bezetter was opgericht waardoor de weigering van mijn vader  wel een bijzondere betekenis 
krijgt.

Voor het examen dat door het Stadsbestuur van Turnhout werd uitgeschreven voor de openstaande betrekking 
van Bestuurder aan de Stedelijke Academie waren er vier kandidaten waaronder mijn vader.  Met een 
examenscore van 90/100, profileerde hij zich duidelijk als meest geschikte kandidaat voor deze functie.  Maar 
de gemeenteraad besliste anders.  Het bleek namelijk dat de relatief snelle carrière van mijn vader – hij 
is pas 32 jaar en had in zijn functie als Provinciaal Architect toch al gedurende enkele jaren aardig wat 
medezeggenschap in het beheer van het bouwkundig patrimonium van Turnhout en omstreken -  alsmede zijn 
ongezouten opinies omtrent de artistieke prestaties van een aantal gemeenteraadsleden en zijn weigering 
bovendien om bij het VNV aan te sluiten hadden, in het kleine Turnhout, voor een waar machiavellistisch 
schouwspel gezorgd.  Mijn vader werd omschreven als  “Duitsch vijandig en anglofiel” en zodoende werd door 
de gemeenteraad de kandidaat van het VNV naar voor geschoven.

Maar een aantal prominente figuren waaronder de dienstdoende burgemeester van Turnhout, Albert Van Hoeck, 
Jan Van Mierlo, Industrieel tevens uit Turnhout, Prof Dr. Ir. Stan Leurs, Adviseur-Generaal voor Monumentenzorg,  
Prof Dr. Jozef Muls, Directeur Generaal bij het Departement Schone Kunsten,  de schrijver Jozef Simons en 
enkele anderen, bleven pal achter mijn vader staan en probeerden de aanbeveling van de gemeenteraad  
alsnog ongedaan te maken.  Er werd gecorrespondeerd met de hoogste instanties in Brussel die de finale 
beslissing over deze benoeming moesten nemen.   Uiteindelijk werd mijn vader op 29 Juli 1943 dan toch 
benoemd door Gerard Romsée, Secretaris Generaal van Binnenlandse Zaken.

Maar zijn benoeming had bij hen, die het onderspit  hadden moeten delven, kwaad bloed gezet.   Dat  
“broekje uit de Bentelstraat” had zich, op eigen krachten dan nog wel en zonder noemenswaardige politieke 
ondersteuning,  in een té korte tijd in de kijker gewerkt binnen de gevestigde instanties in Turnhout en dat 
creërde, bij sommigen althans, jaloezie en nijd.  Maar jaloezie en nijd waren ook toen reeds zeer trouwe en 
geduldige partners voor hen die op revanche uit waren en ze wisten die gevoelens gedurende de volgende 
oorlogsjaren te koesteren en levendig te houden.  Want, bij het beëindigen van de oorlog wordt mijn vader 
aangeklaagd.  Ditmaal wegens collaboratie met de Duitsers.  Maar dat verhaal volgt later.
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7. VAN NOODLOT TOT OMMEKEER  (1942 – 1945)

En dan kwam er die noodlottige  nacht van 18 oktober 1942 die eigenlijk helemaal niet noodlottig had hoeven 
te zijn want de avond was gestart op een heel rustige en huiselijke manier, zoals trouwens zoveel avonden 
voordien, waarbij Mietje, die ondertussen negen maanden zwanger was van haar vierde kind, samen met haar 
drie kinderen rond de kachel zat om nog wat verhaaltjes te vertellen voor het slapen gaan.   Vermits Mietje 
voordien reeds drie gezonde kinderen op de wereld had gezet was er geen enkele aanleiding tot enige 
ongerustheid over mogelijke complicaties die zich bij het opkomen van de weeën later die nacht zouden kunnen 
voordoen.  Toen die complicaties zich dan toch voordeden had één van de buurvrouwen, die ondertussen bij de 
bevalling aanwezig waren, wellicht wel raad geweten.  Maar toen ook dat niet het geval bleek te zijn moest mijn 
vader, met de fiets doorheen Turnhout, op zoek naar de vroedvrouw die voorzien was om zijn vrouw bij te staan. 

Op zijn zoektocht werd mijn vader herhaalde malen door Duitse soldaten voor een identiteitscontrole 
tegengehouden.  Het was immers oorlog en de avondklok was ingesteld.  Maar zelfs de Duitsers bleken 
medelijden te hebben met die zielige, bezwete stakker die in het donker en  buiten adem op zoek was naar hulp 
voor zijn vrouw want ze  gaven hem doorgang.  Natuurlijk was er dan wel zeer kostbare tijd verloren gegaan 
maar uiteindelijk kan hij de vroedvrouw overhalen om te komen helpen.

Het is dan, wanneer deze uiteindelijk bij Mietje was aangekomen, zij plots constateerde dat ze de situatie 
volstrekt foutief had ingeschat en daardoor haar injecties, die een massale bloeding eventueel nog hadden 
kunnen voorkomen vergeten was, dat het onvermijdelijke noodlot in zijn volle fataliteit toesloeg.

Omstreeks 3 uur ‘s nachts ging mijn vader zijn drie kinderen wekken.  Op een rustige en volstrekt niet paniekerige 
manier,  vertelde hij ze  dat er een  gezond zusje, Godelieve,  geboren was.  Nadien vroeg hij kalm aan elk 
van hen nog even een zoen aan Mietje te geven die reeds roerloos op het bed lag.  Er is nu nog steeds het 
beeld, dat na al die jaren op het netvlies van één van de kinderen is blijven hangen,  van een traan die uit haar 
moeder’s rechterooghoek traag over haar  wang rolde en die deed vermoeden dat ze van haar kinderen nog 
bewust afscheid heeft mogen nemen.

Uiteindelijk stierf Mietje Schellekens-Vogels op de ochtend van 19 oktober, 1942.  Ze was  net 31 jaar geworden.

De tederheid waarmee mijn vader zijn kinderen tijdens die ellendige nacht, waarvan hij in totale emotionele 
eenzaamheid de volle last op zich had moeten nemen, was hartverscheurend.   Ook tijdens de volgende 
dagen en weken begeleidde hij ze met een zeer bijzondere en diepe gevoeligheid.  Ook in deze dramatische 
omstandigheden is het verwonderlijk hoe hij, op die jonge leeftijd van 33 jaar,  zulk een bijzondere maturiteit 
aan de dag wist te leggen. Hoe leg je trouwens het overlijden van een moeder uit aan drie peuters zonder dat 
ze dit als een traumatische gebeurtenis ervaren?

Mietje wordt opgebaard in het trouwkleed waarin ze negen jaar voordien gehuwd was.  Er zijn enkele schetsen 
overgebleven die mijn vader van zijn echtgenote op haar doodsbed gemaakt heeft.   Ook dan, tijdens deze 
monumentale momenten van immens verdriet, gaf hij artistieke vorm aan zijn gevoelens.

De emotionele ravage die veroorzaakt werd door de dood van Mietje was ook voor de familie en de vrienden 
van mijn vader bijzonder groot en gelukkig  kon hij rekenen op hun daadwerkelijke steun.   Zo kwam zijn vriend,  
architect Rene Van Steenbergen en zijn echtgenote, die ook net bevallen was, daags na het overlijden bij mijn 
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vader op bezoek en ze stelden hem voor om gedurende enkele weken de opvoeding van de boreling op zich 
te nemen.   Met behulp van zijn beide zusters en zijn schoonzuster slaagde mijn vader er ondertussen in  om de 
kinderen op te vangen en tijdens de volgende maanden het gezin zo goed en zo kwaad mogelijk draaiende 
te houden.

In zijn carthesiaans denken wist hij echter dat deze situatie op lange termijn onhoudbaar was.  Hij weigerde 
de kinderen voor een te lange periode in verschillende gezinnen onder te brengen alhoewel dit voor hemzelf 
wellicht veel beter was geweest.  Hij vond de samenhorigheid van het gezin essentieel en de verantwoordelijk-
heid die hij daarvoor diende op te nemen was voor hem gewoon triviaal.

Toch zal hij zich op een  nieuw leven moeten voorbereiden en naar een echtgenote en moeder voor zijn kinderen 
op zoek moeten gaan.  Uiteraard was dit geen evidente taak om, als weduwnaar met vier kinderen in het 
toenmalige Turnhout, in volle oorlogstijd, een vrouw te zoeken.

Tijdens deze moeilijke periode moet mijn vader toch ook heel wat steun gekregen hebben van een zekere Pater 
Norbertus Broeckaert, een Franciscaan,  een man met een geweldig aanstekelijke lach, een erudiet trouwens, 
die bovendien  doctor in de wijsbegeerte was.  Het bleek tevens een zeer pragmatische geestelijke te zijn die 
zijn naaste bijstond wanneer dat moest en zich daarom elke zondag een aantal uren vrij  wist te maken om die 
met mijn vader door te brengen.

Enkele weken na de dood van Mietje schreef mijn vader zijn testament dat uitdrukkelijke instructies bevatte van 
wat er met zijn kinderen diende te gebeuren in geval hij zou overlijden.  Het feit dat de liefde onherroepelijk 
tegen de muur van de dood botst blijft voor elke mens een moeilijk te verteren werkelijkheid.  Zijn testament was 
dan ook een uitermate zakelijk document, wars van enige emotie en dat bovendien bol stond van een stroef en 
rechtlijnig plichtsbesef.

Toen Mietje echter nog leefde was het hun op  één of andere verloren zondag wel eens opgevallen dat er, zo 
nu en dan, een bijzonder bevallige vrouw  samen met haar vader, op de fiets voorbij hun huis reed.  En tijdens 
één of andere festiviteit had mijn vader in het verleden en met de volledige goedkeuring van zijn toenmalige 
echtgenote trouwens, ook al wel eens met deze vrouw gedanst.

Het betrof een zekere Maria Van den Bosch, 25 jaar oud en ongehuwd. Haar ouders behoorden tot de 
burgerij van Turnhout gezien haar grootvader, langs moeder’s kant, met een bloeiende kaarsenhandel aan 
de Lombaartstraat te Antwerpen vrij welstellend was geraakt.  Maria zelf was met haar ouders in 1922 naar 
Turnhout verhuist en ik meen te mogen zeggen dat haar opvoeding nog op de traditionele grondvesten van 
het Victoriaanse denken gefundeerd was,  waarbij afstandelijkheid en gedempte emoties inherent deel van 
uitmaakten.  Ze had ondertussen trouwens ook  al een ietwat elitaire opvoeding aan het instituut te Onze Lieve 
Vrouw te Wavre mogen genieten. Kortom, ze was door haar ouders voorbestemd om de tradities van de 
toenmalige burgerij verder te zetten en hopelijk  om deze zelfs nog wat meer te verankeren.

Mijn vader was zich wel bewust van zijn positie in het toenmalige Turnhout en wist dat hij zich geen wilde  en 
ongecontroleerde zoektocht naar een nieuwe partner zou kunnen veroorloven.  Dat paste nu eenmaal niet in zijn 
carthesiaans en zijn wellicht ook wat preutse denken.   Hij schakelde daarom zijn geestelijke vertrouwensman in, 
Pater Norbertus,  die op pad werd gestuurd met de opdracht te onderzoeken of deze bewuste Maria Van den 
Bosch mogelijk wel eens interesse mocht hebben om met Jef Schellekens een liefdevolle relatie aan te gaan.  
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Maar Maria weigert.  En terecht.   “Als hij 
dan interesse en gevoelens voor mij mocht 
hebben, moet hij het zelf maar komen 
vragen”, moet ze geantwoord hebben.

Ze was nu eenmaal geen doetje...

Door een klein toeval ontmoeten ze 
elkaar dan toch en mijn vader kan haar 
overtuigen om samen, in de anonimiteit 
van de stad Antwerpen, een  gesprek “ter 
nadere kennismaking”  te hebben.  Maria 
hapt toe.  Blijkbaar moet mijn vader  
tijdens dit gesprek zeer overtuigend uit 
de hoek  zijn gekomen en moet hij goed 
gescoord hebben want in Juli 1943 bevestigen ze hun verloving en op 20 October 1943, bijna dag op dag één 
jaar na de dood van Mietje,  wordt het huwelijk tussen Jozef Schellekens en Maria Van den Bosch voltrokken.

Ik kan me niet onttrekken van het gevoel dat mijn vader het overlijden van zijn eerste vrouw  niet volledig 
verwerkt had op het ogenblik dat hij dit nieuwe huwelijk aanging.  Door zich in hoofdzaak door zijn strikt 
rationeel denken te laten leiden was hij met het “echte rouwproces” nauwelijks begonnen.  Emotioneel moet 
hij zich dus enorm verscheurd gevoeld hebben tussen de blijdschap van deze nieuwe relatie enerzijds en de 
droefheid om het gemis van Mietje anderzijds die amper één jaar voordien overleden was.

Of ook deze emotionele turbulenties genoeg gekanaliseerd konden worden in dit nieuwe huwelijk betwijfel ik, 
aangezien zijn nieuwe echtgenote een veel sterkere rationele dan emotionele empathie aan de dag kon leggen 
en er duidelijk voor opteerde om het verleden te laten voor wat het was en er bovendien niet veel voor voelde 
om hun nieuwe relatie hierdoor te laten bezwaren.  Zij profileerde zich immers vanaf het begin heel duidelijk 
als de nieuwe echtgenote en aanvaardde haar nieuwe achternaam en de daarmee samengaande erkenning 
in Turnhout, met verve.

Ik mag er tevens  van uitgaan  dat mijn vader het  zeker niet onprettig zal gevonden hebben om zich plots, 
door deze nieuwe verbintenis,  in een andere “sociale klasse” te mogen bewegen.    Want ambitie is namelijk 
niet selectief en ligt evenzeer aan de basis van doorzetting als van ijdelheid.   Immers,  op datum van 20 Juni 
1943, enkele maanden voor hun huwelijk, schenkt hij het boek “De geschiedenis van het Geslacht Björndal” van 
de Noorse autheur Trygve Gulbranssen aan zijn toekomstige echtgenote en schrijft erin als opdracht:   “Aan mijn 
lieve verloofde.  Moge ons geslacht, voortgezet in Maria, Lydia, Paul, Godelieve en de kinderen die met de 
hulp der Voorzienigheid uit onze liefde zullen geboren worden, in het geslacht Björndal een voorbeeld vinden 
van een wilskrachtig en adellijk leiderschap!”

Door dit huwelijk zag hij tevens zijn succes in de maatschappij bevestigd.

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren: Cecile, in december 1944 en ik, in augustus van het jaar 1949.  
De invloed van mijn moeder op het artistieke oeuvre van mijn vader is zeker niet te onderschatten en ik zal hier 
later op terugkomen.

Trouwfoto Jozef Schellekens en Maria Van den Bosch 20 oktober 1943
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Wanneer hij in 1943 benoemd werd tot Directeur van de Tekenacademie te Turnhout denk ik dat hij ook met 
een zekere trots zijn loopbaan heeft overzien.  Door deze benoeming werd zijn palmares haast identiek aan 
dat van zijn voorganger en mentor, Jules Taeymans.  Maar waar Taeymans uit een bevoorrecht milieu kwam, 
heeft mijn vader een grotere sociale kloof moeten overbruggen.

Het raakte mijn vader heel diep wanneer hij in 1944, bij het einde van de oorlog,  volledig onterecht trouwens, 
beschuldigd werd van collaboratie met de Duitse bezetter.  Want Gerard Romsée, de man die een jaar eerder 
zijn benoeming als Directeur van de Stedelijke Academie bevestigd had, werd bij het einde van de oorlog  tot 
de doodstraf veroordeeld wegens collaboratie, een straf die nadien werd omgezet tot een gevangenisstraf van 
20 jaar.  Uiteindelijk kreeg Romsée in 1966  volledig eerheerstel.   Maar dat kon toen nog niemand geweten 
hebben.

Er was ook een zogenaamde compromiterende foto opgedoken waarop mijn vader, tezamen met een aantal 
Duitse officieren, te zien was.  Uiteindelijk bleek deze foto genomen te zijn op een moment dat hij schade 
aan het opnemen was van een gebombardeerd gebouw, iets wat hij in zijn functie uiteraard wel meer moest 
doen, maar waarbij dit keer, per toeval,  ook een aantal Duitse officieren aanwezig waren.  Wat een gewoon 
werkdocument bleek te zijn werd door hen, die op revanche uitwaren,  plotseling uitvergroot tot een bewijs van 
collaboratie.

De hetze rond mijn vader duurde enkele dagen en hij heeft zelfs de vernedering van een opsluiting moeten 
ondergaan.   Hij schrijft: “ Op 3 November 1944 werd ik om 7.30 uur ‘smorgens ten huize aangehouden door 
twee gewapende personen van de weerstandsbeweging die mij zegden in opdracht te handelen.  Van den 
“Zeshoek”  tot aan het Station, met de armen omhoog, in een groep van een twintigtal personen en verder 
gedreven naar de kazerne onder het gejoel van het gepeupel.  ‘sAvonds te 8 uur werd ik vrijgelaten, nadat 
de “Veiligheid van den Staat” nopens mijn geval een onderzoek had ingesteld.  Na een onderhoor werd ik 
onmiddellijk op vrije voeten gesteld.  Deze aanhouding heeft me diep gepijnigd en thans nog ben ik er dagelijks 
van onder den indruk.” [7]

Uiteindelijk werd hij van alle collaboratie vrijgesproken en werd hij door de overheid, de Bestendige Deputatie 
en de  Gouverneur van de Provincie Antwerpen in eer hersteld maar de schade en de schande zijn geleden en 
het gebeuren heeft hem diep getroffen.

“Edele naturen vermoeden nooit iets onedels bij anderen” schreef hij toen, hij die nooit iemand enig kwaad 
had toegewenst, die vergevingsgezind was,  die veronderstelde dat hij geliefd was en die steeds vanuit de 
edelste voornemens uitging.  Bovendien had hij tijdens de oorlogsjaren de kelder van zijn woning als schuilkelder 
ingericht en had hij deze steeds opengesteld voor zijn buren, voor mensen voor wie de bombardementen te 
angstig werden of voor hen die tijdelijk een onderdak zochten uit vrees opgepakt te worden om naar de 
werkkampen in Duitsland te worden gestuurd.  Het is dan ook niet verwonderlijk  dat hij door deze beschuldiging 
een bijzondere zware klap te verduren kreeg waardoor zijn vertrouwen in de medemens geschonden werd.
 
Hij werd tijdens die periode ook enorm aangegrepen door de degenererende ziekte van zijn moeder, die 
reeds gedurende enkele jaren aan de ziekte van Altzheimer leed.  Telkens wanneer hij geconfronteerd werd 
met die onuitsprekelijke momenten van stil verdriet gebruikte hij zijn tekentalent om vorm te geven aan zijn 
innerlijke pijn.  Hij maakte een aantal ontroerende schetsen van haar laatste levensfase.  Uiteindelijk overleed 
zijn moeder, Maria Van Poppel, in Duffel in 1946. Ze was amper 61 jaar oud.
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8. TWIJFELS

Mijn vader had vele talenten maar het talent van 
de participatieve dialoog was hem niet gegeven.  
Hij was immers opgegroeid in een tijd dat dit soort 
dialoog  in een relatie niet echt nodig was.  In zijn tijd 
werden relaties immers in eerste instantie gevormd 
om  kinderen te krijgen, op te voeden ,  te leiden, 
te verzorgen en te corrigeren waar het nodig was 
maar  zeker niet om zich hierover vragen te gaan 
stellen.  Je overleefde een harde jeugd en twee 
wereldoorlogen niet door over dingen te filosoferen 
maar door de dingen te doen.  In die tijd was het 
trouwens voldoende om je leven te laveren tussen 
de voorgekauwde dogmas die door Kerk en Staat 
werden aangeleverd.

Nochtans dacht mijn vader veel na maar hij vond het moeilijk om zijn twijfels te verwoorden en met anderen 
te delen.  Doordat hij verstandig was en veel las wist hij zelf veel van zijn twijfels  analytisch te verwerken en, 
eenmaal rationeel verwerkt, poneerde hij zijn bevindingen als één afgewerkte brok ideeëngoed waarover hij 
geenszins een verdere dialoog verwachtte.

Maar er waren die diepere emotionele twijfels waar hij mee bleef zitten waarvoor de ratio nu eenmaal geen 
soelaas bood.

Zo was er die knagende, ondefinieerbare en onverwerkte  onmacht tegenover de angst die reeds van kindsbeen 
in zijn leven was binnengesijpeld, de onverwerkte rouw om zijn eerste geliefde,  de angst om mogelijk ook 
zijn tweede echtgenote in het kinderbed te verliezen, zijn onwennigheid tot emotionele begeleiding van zijn 
kinderen, de desastreuze gevolgen om de misschien wel erfelijke ziekte van zijn moeder, de irreversibele 
aftakeling en de klap van menselijk verraad  die er toe geleid hebben dat hij, heel langzaam,  in een sociaal 
isolement is geraakt  omdat hij juist die emoties niet wist te verwoorden.

Hij begon ook te twijfelen aan zijn architectuur.  Er zijn ontwerpen gevonden waarin hij speelde met het idee 
om een typisch Vlaamse open haard in zijn huis te laten bouwen en tevens om, godbetert, een zadeldak op zijn 
huis te plaatsen.  Gelukkig heeft hij deze bizarre ideeën nooit tot uitvoering gebracht maar je voelde wel dat 
hij worstelde met zichzelf en dat hij op zoek was naar nieuwe aanknopingspunten in zijn denken.

Deze periode in het leven van mijn vader is echter bijzonder rijk aan heel innemende tekeningen, schetsen en 
portretten van zijn kinderen.   Het zijn zeer figuratieve meesterwerkjes  met een hoog emotioneel gehalte en nog 
steeds doordrenkt van de “heimat” geest.   Hij gebruikte overwegend houtskool maar er zijn ook schilderijen 
waarbij hij zachte, pastelachtige kleuren aanwendde.   Hij plaatste de kinderen in een huiselijke omgeving 
maar, waar vroeger ook één van de ouders of beiden aanwezig waren, ontbrak nu elke vorm van ouderlijke 
aanwezigheid.  De kinderen zijn als het ware verweesd en op zichzelf aangewezen.   De blikken van de 
kinderen zijn meestal gericht op de toeschouwer en stralen  een  droeve gelatenheid uit. Hij heeft geen enkele 
afbeelding  gemaakt van een lachend of een spelend kind.



pagina 22 van 54



pagina 23 van 54

9. DE HEROPBOUW (1946 – 1949)

Na de tweede wereldoorlog stond mijn vader ook in voor de heropbouw en restauratie van enkele belangrijke 
historische monumenten zoals de gotische Sint-Dimfnakerk in Geel, de kerk van Dessel en het stadhuis van 
Hoogstraten.  De reconstructie van dit laatste, tijdens de wereldoorlog volledig verwoeste gebouw, was slechts 
mogelijk dankzij zijn gedetailleerde opmetingen die hij in 1934 had gedaan, en waarmee hij toen ook de ar-
chitectuurprijs Henri Blomme had gewonnen.

In de glasramen aan de keldertrap van het stadhuis werd trouwens het portret van mijn vader verwerkt. Het is 
bij het uitvoeren van deze restauratiewerken dat zijn technisch-bouwkundige vaardigheid maar vooral ook zijn 
gevoel voor detail in het oog springen.   

Hij gaf lezingen over architectuur en stedenbouw 
en werd benoemd tot briefwisselend lid van 
diverse verenigingen en commissies in binnen- en 
buitenland.  De belangrijkste waren ongetwijfeld 
de “NV Turnhoutse Maatschappij voor Goedkope 
Woningen” en de “Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen”.  Ook was hij vanaf 
1946 briefwisselend lid van de “Société Française 
des Urbanistes”.

Door toedoen van zijn nieuwe echtgenote was het ook 
in deze periode dat hij zich voornamelijk begon toe 
te spitsen op de schilderkunst en dat hij besloot om 
deze nog als de enige vorm van artistieke expressie  
te behouden.  Hij  bouwde een vrij groot atelier in 
zijn huis, door de hoge inkomhal dicht te leggen,  
waar hij zich kon terugtrekken om vorm te geven aan 
zijn gedachten en zijn gevoelens.

Hij liet de invloed van Constant Permeke en van 
Albert Van Dyck achter zich en liet zich inspireren 

door het werk van onder meer  Modigliani.  De vrouwfiguur begon meer en meer  centraal te staan  maar zijn 
werken bleven nog steeds sterk figuratief [10].  

Dat mijn vader met sensualiteit en erotiek bezig was valt niet te ontkennen.  De eerste ontwerpen voor de muur-
schilderingen in zijn slaapkamer zijn hiervan alvast een bewijs.   Hij zocht echter voortdurend naar de verfijning 
van erotiek in zijn tekeningen maar hoedde zich voor vulgariteit.  Een van zijn vrienden herinnerde zich nog met 
plezier hoe hij op een heel aanschouwelijke manier, maar zonder aanstoot te geven, zijn sublieme erotische 
fantasie wist weer te geven bij de gedachte aan een vrouwelijk naakt,  uitgestrekt op zwarte satijnen lakens 
en hoe zowel het visueel contrast van die blanke huid op het zwarte laken, als het zachte aanvoelen van satijn 
elkaar in deze beschrijving aanvulden. Deze gedachten wist hij  bijzonder mooi in een aantal tekeningen, met 
gebruik van Oostindische inkt weer te geven.
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Ik wil hier terloops, maar toch ook niet onbelangrijk, graag vermelden dat mijn vader een bijzonder goed en 
uitermate passioneel minnaar moet geweest zijn.  Dit is althans wat mijn moeder, in volle luciditeit en met een 
vleugje melancholie me nog verteld heeft,  enkele weken voor haar dood, op 94 jarige leeftijd.

Hij gaf ook de emoties weer die hij via de literatuur ervaarde.  Zo werd hij bijzonder aangegrepen door 
het literaire werk van Virgil Gheorghiu en zijn publicatie in 1949 van  “Het 25st Uur”.   Dit boek vertelde het 
verhaal van een naïeve boerenknecht die in de maalstroom van het oorlogsgebeuren verzeild geraakte, de 
speelbal van grote mogendheden werd waardoor zijn fundamentele menselijke waarden op een brutale manier 
werden gekraakt.   Hij maakte rond dit onderwerp een aantal sombere maar bijzonder sterke schilderwerken.

Hij besteedde tijdens deze jaren ook aandacht aan  
Turnhout, de stad waar hij aan gehecht was.   Het 
was professioneel gezien misschien beter geweest 
indien hij was verhuist naar één van de Belgische 
grootsteden of naar het buitenland waar iemand 
met zijn talent wellicht vlug naambekendheid 
had verworven.  Maar na elke spreekbeurt of 
vergadering in Brussel,  Antwerpen of Parijs keerde hij 
telkens weer  terug  naar de stad die zijn leefwereld 
uitmaakte, die gedurende al die jaren lief en leed 
met hem gedeeld had,  de stad waar zijn allereerste 
architecturale realisaties plaats vonden en waar  zijn 
magnum opus stond, zijn eigen woonst.  Daar had hij 
ook  zijn grafsteen,  ontworpen bij het overlijden van 
zijn eerste vrouw, die daar steeds op hem wachtten.
  
In 1949 publiceerde hij het boek  “Turnhout, 
Hoofdstad van de Kempen” waarin hij de architectuur 
en stedebouw van zijn geboortestad beschrijft.  Het 
was zeker  geen lijvig werk en bevatte  slechts  
150 bladzijden waarin hij de eigenheid van zijn 
geboortestad weergaf en tegelijk een overzicht 
geeft van alle historische gebouwen.  Het werd met 
liefde geschreven en elke illustratie is van zijn van 
eigen hand.

In zijn besluit formuleerde hij zijn verbondenheid met zijn stad als volgt:

“ Turnhout is dan misschien niet bijzonder rijk aan kunstvolle woongevels en monumenten, de eeuwen staan toch 
nog immer gegrift in de richting van de straten, in de provinciale bouw van de huizen en in de sfeer die er 
omhangt.  Die sfeer, zij is niet zonder poëzie, zij is als de eigen geaardheid van het stadje.  Laat ons trachten ze 
te bewaren, te beschermen en gaaf te  houden.  Vermoedelijk is Turnhout nog tot verdere bloei geroepen; het 
is te wensen dat deze bloei meer dan tot hiertoe het geval was, zich zal kunnen uitspreken, met inachtneming 
van de behoeften van de moderne huisvesting, in een taal die zonder die van deze tijd te ontkennen, Kempisch 
zal blijven, eenvoudig, gezond en degelijk.”

Schilderij over het thema “25ste Uur” Olieverf op doek.
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10. DE CATHARSIS (1950 -1963)

Ik denk persoonlijk dat er bij mijn vader een sterke interactie tussen het schilderen enerzijds en de architectuur 
anderzijds moet hebben plaatsgevonden.  Niet dat dit voor hem een vreemde invalshoek moet geweest zijn 
aangezien hij steeds de synergie tussen deze beide kunstgenres gepredikt heeft.  Je kan zijn architectuur maar 
goed begrijpen als je ook zijn schilderwerken uit die periode kent.  Maar het omgekeerde is evengoed van 
toepassing.

Zijn zoektocht naar een eigen signatuur gaat in het schilderen uiteraard iets sneller want, staat een bepaald 
werk niet aan, dan kan het snel overschilderd worden wat met een gebouw  niet zo maar kan gebeuren.  
Bovendien worden gebouwen gemaakt in opdracht van iemand en bij het schilderen diende hij aan niemand 
rekenschap te geven.

De vrijheid en ruimte die hij krijgt in het schilderen laten hem toe om voluit met lijnen, figuren, composities en 
kleuren te experimenteren.  Wat zijn eerste professionele keuze was als jonge man, kan hij nu ten volle uitleven.  
Hij hoeft het zelfs niet om den brode te doen en bang afwachten of iemand zijn werken ooit zal kopen of 
überhaupt mooi zal vinden.
 
Hij schildert enkel uit passie.   Nu hij zijn 
eerste professionele keuze eindelijk in zijn  
volle eigenheid en ritme kan ontplooien,  
brengt  dit  bij hem een zekere loutering en 
rust teweeg.

Geleidelijk zie je de stijl van zijn schilderwerken 
evolueren naar een streng abstract 
constructivisme; eenvoudige structuren maar 
met een levendige veelzijdigheid aan kleuren.  
Hij laat zich inspireren door het werk van Piet 
Mondriaan maar geeft aan de strakke lijnen 
een eigen architecturale dimensie en komt zo 
tot een aantal werken rond het thema “De 
Stad”.  Er is in deze periode ook een invloed 
van Juan Miro te merken.

Het is  moeilijk om aan de schilderwerken van mijn vader een bepaalde strekking of een isme toe te kennen.  
Zijn gedachten en gevoelens krijgen van hem een vormgeving die uitermate persoonlijk is.   

In zijn schilderwerken staat de vrouw nu volop centraal. En hoewel hij op meesterlijke wijze de anatomie van 
het gelaat beheerst, zijn alle figuren gezichtsloos weergegeven en worden ze meestal  in ijle ruimtes geplaatst.  
De opbouw, de poses en de kleurenkeuze zorgen er echter voor dat deze werken een intense warmte en rust 
uitstralen.

Deze jaren zijn voor mijn vader enorm productief en hij maakt honderde schilderijen en tekeningen.  Hij zat 
niet stil.  Elk ogenblik wordt gebruikt om aan zijn gedachten vorm te geven. Was hij zich bewust van een 

Thema “De Stad” Oliverf op Doek.
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aankomende eindigheid van zijn bestaan die hem er toe dreef om steeds aan zijn laatste gedachte nog één 
ultieme expressie te geven ?

Opmerkelijk is ook dat hij in zijn architectuur geleidelijk aan de “heimatstrekking” verlaat en dat hij resoluut 
voor een strakke en eenvoudige vormentaal kiest, die in zekere zin ook in zijn oorspronkelijke architecturale 
ideeën terug te vinden was.   Hij keert terug naar zijn “roots”, de internationale stijl.  Zijn ontwerpen voor “Het 
Zilvermeer” in Mol en het openluchttheater “Rivierenhof” in Deurne zijn hiervan schitterende getuigen.

Het is het Provinciaal Domein “Het Zilvermeer” in Mol dat uiteindelijk een zeer bijzondere plaats in zijn leven 
zal krijgen.

Familie Schellekens Circa 1958
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Vrouwenfiguren Olieverf op doek Vrouwenfiguren Olieverf op doek

Openluchttheater Rivierenhof Deurne Provinciaal Domein Zilvermeer Mol
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11. HET EINDE (13/07/1963)

Het is op 10 Juli 1963  tijdens een verlof aan “Het Zilvermeer” dat hij,  na het avondeten omstreeks 19.00 
uur, zich plots onwel voelt.  Hij probeert recht te staan, klaagt over een barstende hoofdpijn, duizelt en zakt 
uiteindelijk neer op een bed. Tijdens de overbrenging naar het ziekenhuis te Mol betast hij nog enkele keren het 
hoofd, duidend op een striemende hoofdpijn.  Maar eenmaal aangekomen is hij reeds in coma en reageert hij 
nog nauwelijks op impulsen van buiten af.

De neurologische diagnose luidt dat hij getroffen werd door een massale hersenbloeding.

Hij blijft nog drie dagen in leven tot het moment dat mijn broer Paul, die op reis was, afscheid van hem heeft 
kunnen nemen.  Mijn vader overlijdt  op 13 Juli, 1963, op 54 jarige leeftijd, dag op dag één maand nadat zijn 
vader Ignaas Schellekens, overleden was.

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

12. EPILOOG

Mijn vader was zeker niet iemand die met ideeën dweepte.  Hij heeft de vele stromingen en strekkingen die 
hem in de maalstroom van het leven werden aangereikt, op een hoogst persoonlijke maar tevens  genuanceerde 
manier weten te verwerken en hij heeft, ondanks alles, een eenvoudige eigenheid weten te behouden.

Hij heeft zijn afkomst nooit ontkend.  Hij heeft zijn 
ouders gewaardeerd voor hun vele ontzeggingen 
die hem uiteindelijk gemaakt hebben tot wie hij was.  
Zijn socialistische achtergrond heeft er zeker toe 
bijgedragen dat hij een eerlijke verdeling en steeds 
een toegankelijkheid der dingen heeft nagestreefd 
zonder daardoor in een fanatiek gedachtengoed te 
verzanden.  Maar hij kon wel met passie te keer gaan 
tegen het elitaire;  tegen diegenen die zich bepaalde 
rechten of voorrechten  toeeigenden  zonder er ooit 
moeite voor te hebben gedaan of zonder daarvoor  
over het nodige  talent te beschikken.

Hij had respect voor de architectuur  als “geheugen” 
van een samenleving en zette zich af tegen architecten 
en promotors die respectloos met de omgeving 
omgingen en die zo hoognodig gebouwen dienden 
af te breken om hun vernieuwingen door te drukken.  
Hij had bovendien enorm veel respect voor de natuur 
en het behoud van eigenheid van het omringende 
landschap dat volgens hem prioritair was voor de 
stedenbouw en de architectuur van de toekomst.  

Familiebegraafplaats te Turnhout volgens ontwerp
van Jozef Schellekens
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Hij was gelovig maar zeker niet fanatiek.
 
Hij was ook een bewuste Vlaming maar zeker geen flamingant.

Hij gaf ruimte aan de twijfel.

Hij was niet beschaamd om zijn veelzijdige talenten en men kon hem zonder meer zeer  ambitieus noemen, ook 
voor zijn kinderen.  Hij heeft zijn ambities echter steeds eerlijk en open nagestreefd zonder ooit in misplaatste 
arrogantie te vervallen.

Hij heeft zijn twee echtgenotes graag gezien.  Mijn moeder heeft dit  zonder meer kunnen bevestigen.

Hij heeft aan elk van zijn zes kinderen een andere signatuur weten mee te geven over wie hij was en wat hij 
voor hun opvoeding belangrijk achtte.   Er bestaat zeker geen consensus omtrent  de perceptie die ze over hun 
vader hebben want zijn gedrevenheid,  rechtlijnigheid en strengheid werd door elk van hen op een verschillende 
manier ervaren.  Uiteindelijk heeft  hij  hen wel geleid en in volkomen vrije keuze een toekomst aangereikt die 
zonder meer de juiste was.

Maar de beste manier om mijn vader te begrijpen is wellicht in de stille observatie van zijn schilderijen, 
tekeningen en bouwwerken en door zijn tijdsloze emoties toe te laten.   “Ieder mens heeft recht op schoonheid”, 
wist Gropius te vertellen.  Het is die kerngedachte die zowel aan de basis  lag alsmede de continue drijfveer is 
geweest voor de zoektocht naar Schoonheid die mijn vader tijdens zijn leven heeft ondernomen.

Want... eigenlijk leefde hij graag.

Ik heb ooit gelezen dat het uiteindelijk  de “gedachte” is die aan de oorsprong van elke creatie ligt. Maar  
van alle gevoelsattributen zoals geloof,hoop en liefde is het enkel de liefde die echt tijdsloos kan creeëren.    
Daarom zijn het dan ook alleen de gedachten die uit liefde zijn ontstaan, die voor een blijvende en tijdsloze 
taal kunnen zorgen.

Nu, vijftig jaar na zijn overlijden, begrijp ik pas ten volle dat het die taal was die hij zo bijzonder goed 
beheerste.
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13. OVERZICHT VAN ZIJN  OEUVRE ALS ARCHITECT.

Een  overzicht van het oeuvre van mijn vader wordt bijzonder goed weergegeven  in de thesis van Francesca 
VANSCHOONBEEK, “Een Architectuurhistorisch Onderzoek naar de Figuur van Jozef Schellekens (1909-1963)”, 
Bachelorpaper Kunstwetenschappen en Archeologie, Vrije Universiteit Brussel,  dat zij in Mei 2012 indiende 
[13].  Aangezien hoofdstuk 3 van deze thesis een goede samenvatting geeft  van de vele gebouwen die door 
mijn vader over de jaren werden gerealiseerd heb ik hiervan een verkorte versie weergegeven. 

Schoolgebouwen

Vanaf het moment dat Jozef Schellekens als 
provinciale bouwmeester benoemd werd 
heeft hij schoolgebouwen ontworpen.   De 
schoolgebouwen die hij ontwierp als beginnend 
provinciaal architect, op het einde van de jaren 
1930, lagen stilistisch in dezelfde lijn als zijn 
eigen woning op de Steenweg op Mol.  Voor 
deze provinciale opdrachten hanteerde hij 
weliswaar een meer sobere vorm van het bak-
steenmodernisme.  Meestal ging het over een 
uitbreiding met twee of drie klassen.  Een 
volledig nieuw project was bijvoorbeeld de 
school te Hulshout .  

Telkens weerkerende elementen waren het 
bakstenen parement en de grote enkelvoudige 
ramen, rechthoekig onderverdeeld met staal.   
Elk raam kwam overeen met één klas.  Wat de 
bedaking betreft zien we voorbeelden met een 
schilddak, zoals te Vosselaar  of te Grobbendonk.  De meerderheid toonde echter een platte bedaking, zoals 
de uitbreiding voor de school van Wechelderzande of Oud-Turnhout.  Een buitenbeentje is de school te Oevel, 
die opvalt door het witte pleisterwerk en kenmerken toont van de pakketbootstijl.

In de jaren 1940 stapte Schellekens over op een nieuwe vormentaal voor zijn schoolgebouwen. Hij wou meer 
streekgebonden bouwen en ging op zoek naar vernieuwing aan de hand van heemkundige elementen.  Een 
opvallende wijziging is het consistente gebruik van schuine bedaking.  Schellekens schreef in “Bouwkunst en 
Wederopbouw”  over het kapdak, dat esthetisch een belangrijke rol speelde in het dorpssilhouet.  Bovendien 
knoopte deze vorm aan met de traditie van hoevebouw in de Kempen.   Ook de praktische kant lichtte 
Schellekens toe:

 “[…] de isoleerende werking van het kapdak is bijzonder groot, het houdt de hitte in den  zomer en 
de koude in den winter tegen; het schuine dak vraagt weinig en gemakkelijk  onderhoud, een 
overstekende kroonlijst zal niet alleen aan de vormgeving een mooi accent  geven, maar tevens 
de muren droog houden.”

Schoolgebouw van Hulshout.

DOOR FRANCESCA VANSCHOONBEEK
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Voorbeelden van deze langgerekte en brede 
schoolgebouwen zien we onder andere te 
Morkhoven  en te Noorderwijk. Merk op dat 
Schellekens de Vlaamse dakpan verkoos, die 
het geheel een passende kleur gaf.

De eisen van de eigen tijd mocht men niet 
vergeten. Een goede oriëntatie was voor 
Schellekens van groot belang.  Ook de 
beschikbaarheid van licht, lucht en ruimte 
moesten voorzien worden. Het gebruik van 
grote stalen ramen liet Schellekens in deze 
periode achterwege. In de plaats kwamen hele 
reeksen van kleinere rechthoekige of vierkante 
ramen in hout, die mooi in verhouding stonden 
tot het geheel. De grotere raampartijen waren 
meestal gericht naar de speelplaats, zoals te 
Balen of te Geel.

Als overgang naar een volgende periode 
beschrijven we Schellekens’ ontwerp voor de 
meisjesschool te Ramsel. Hier gebruikte hij 

opnieuw grote stalen ramen en was de algemene vormentaal meer uitgezuiverd.  In het begin van de jaren 
1950 een typische stalen roedeverdeling en anderzijds ging hij abstracte muurschilderingen ontwerpen die de 
gevel moesten opfleuren.  Beide aspecten zijn zichtbaar in de scholen te Dessel. 

Verder bleef hij de voorkeur geven aan schuine bedaking, hoewel deze minder opvallend was dan voordien.  
Dit alles bleef doorleven en in latere projecten, zoals de school te Vorselaar of te Geel, zien we meer en meer 
dat de gevels quasi volledig uit glas bestaan.

Gemeentehuizen

Reeds als stagiair-tekenaar bij Jules Taeymans werkte Jozef Schellekens mee aan de tekeningen voor 
verschillende gemeentehuizen, bijvoorbeeld dat van Dessel.  Als student te Antwerpen won hij in 1934 de 
derde prijs Henri Blomme met een tekening van het stadhuis te Hoogstraten, dat hij in detail had opgemeten.   
Dit gemeentehuis behoorde tot de vele die hij later zou restaureren.

In de periode dat Jozef Schellekens provinciaal architect was werden er maar weinig nieuwe gemeentehuizen 
gebouwd.  Toch kennen we vanaf de jaren 1940 enkele ontwerpen van zijn hand, namelijk het gemeentehuis van 
Westerlo, Veerle en Ravels. Concreet ging hij op zoek naar streekgebonden elementen die zouden bijdragen 
tot de gepaste uitstraling van een gemeentehuis. Want in de dorpen nam het gemeentehuis, naast de kerk, 
de voornaamste plaats in.  De aangehaalde gemeentehuizen ogen traditioneel, maar zijn toch een eigentijds 
product door de uitgezuiverde vormentaal die Schellekens hanteerde.

 School te Noorderwijk.
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Kijken we nog even naar het 
gemeentehuis van Ravels. Schellekens 
verzorgde hier ook de plannen voor 
een nieuw dorpsplein.  Zijn tekening 
met zicht op dit plein, de kerk en 
het gemeentehuis, toonde wat hij 
bedoelde met hiërarchie in de 
bebouwde omgeving. De kerk was 
het enige gebouw dat hoog de lucht 
mocht ingaan.  Vervolgens moest 
er een onderscheid zijn tussen het 
gemeentehuis en de woningen rond 
het dorpsplein.

In de jaren 1950 bleef Schellekens de gedachte trouw dat het gemeentehuis een bepaalde uitstraling moest 
hebben, maar van typisch streekgebonden architectuur was er geen sprake meer.  Zo ontwierp hij in 1954 een 
gemeentehuis voor Varendonk.  De eenvoud van de gevel zorgde voor een monumentale indruk, hoe klein het 
gemeentehuis ook was. Een vorm van monumentaliteit herkennen we ook in het gemeentehuis van Weelde, dat 
het dorpsplein verlichtte met een heldere gevel en langgerekte vensters.

Andere provinciale opdrachten

Het Openluchttheater van het Rivierenhof te 
Deurne en het Zilvermeer te Mol  zijn zonder 
twijfel de twee bekendste opdrachten die 
Jozef Schellekens voor de provincie Antwerpen 
realiseerde.  Naast dergelijke omvangrijke 
projecten werd de provinciale bouwmeester 
ook geraadpleegd voor de architectuur van 
nutsvoorzieningen. De talrijke elektriciteitscabi-
nes die Schellekens ontwierp voor verschillende 
gemeentes zijn hier een voorbeeld van.  Enkel de 
elektriciteitscabine van Grobbendonk  toont ons 
hoe hij ze vorm gaf; als een wit uitkijktorentje 
sierde deze cabine het landschap. 

Jozef Schellekens ontwierp ook de aanleg van enkele kerkhoven.  De documentatie hieromtrent is vrij beperkt, maar 
mooie voorbeelden zoals het kerkhof van Kasterlee of dat van Vosselaar tonen een elementaire aanleg in de vorm 
van een cirkel of ellips. Voor het kerkhof Mol-Donk tekende Schellekens een balkvormig gebouw, dat vooraan subtiel 
beschilderd werd met kruisen. Een groot, maar eenvoudig houten kruis is bij elk kerkhof aanwezig is, ook te Balen. 

Privéopdrachten

Als pas afgestudeerde architect bouwde Jozef Schellekens voor zichzelf en zijn vriend Theo Op de Beeck de 
gelijknamige tweewoonst te Turnhout. Een monument van het baksteenmodernisme was geboren.  In dezelfde 

Gemeentehuis te Weelde.

Begraafplaats Mol-Donk.
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periode ontwierp hij een woning in de Kwakkelstraat te Turnhout. Ook hier gebruikte Schellekens een moderne 
vormentaal met baksteen, weliswaar op een meer bescheiden manier.

Als provinciaal architect was het verboden ontwerpen te leveren voor de privésector. Enige uitzondering was 
mogelijk als men op voorhand de toestemming vroeg aan de Bestendige Deputatie. We kennen een plan waar 
Schellekens van zin was een rijhuis naast zijn eigen woning te plaatsen. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan. Het 
rijhuis was bedoeld voor August van Mechelen en toonde weinig opmerkelijke kenmerken.  Andere privéwoningen, 
zoals deze voor Dr.  Bourgeois of voor zijn schoonvader Leo Van den Bosch, werden wel uitgevoerd. 

De woning voor dokter Bourgeois, een vrijstaande villa, straalde langs de voorgevel iets burgerlijks uit. Toch 
werd dit aspect door Schellekens uitgezuiverd en vooral de zijgevel werd creatiever uitgewerkt.  Hier speelde 
hij met verschillende raampartijen en de afwisseling tussen natuurlijke en witgeschilderde baksteen. Ook de 
doorlopende schouw gaf de zijgevel een meer sprekend karakter. 

De woning voor Schellekens’ schoonvader, Leo Van den Bosch, werd op het einde van de jaren 1940 gebouwd. In 
“Turnhout, de hoofdstad van de Kempen”, schetste Schellekens deze woning als voorbeeld van de “gemiddelde 
Turnhoutse burgerwoning” voor de komende jaren 1950.  De woning was op een bescheiden manier modern, 
in die zin dat de vijf raam- en deuropeningen op de gelijkvloerse en de eerste verdieping bijna de volledige 
breedte van de gevel in beslag namen.  Nog twee andere individuele woningen, namelijk de woning te Herentals  
en een woning te Mol werden gerealiseerd maar, wegens gebrek aan informatie zijn we niet zeker dat deze 
woningen voor privépersonen gebouwd werden en mogelijk waren dit opdrachten voor de provincie.

Een andere typologie binnen Schellekens’ privéopdrachten waren de begraafplaatsen.  Op het einde van de 
jaren 1930 ontwierp hij twee moderne graftombes, de eerste voor de familie Van Gestel  en de andere voor 
de familie Verreet.  Jozef Verreet was burgerlijk ingenieur en steunde het opkomende modernisme in Turnhout.

Herstellingen en restauraties

Zoals reeds aangehaald was Jozef Schellekens 
erg begaan met het patrimonium.  Een groot 
aandeel omvat  herstellingen en restauraties 
waar Schellekens als architect optrad.  Het 
is niet aan de orde om al deze projecten in 
detail te bespreken.  In het algemeen kunnen 
we stellen dat Schellekens zich telkens grondig 
documenteerde en de geteisterde monumenten 
opnieuw een waardige plaats in het landschap 
gaf.

Tussen de vele kerken en kapellen waar 
Schellekens de herstellingen of restauraties 
verzorgde, was er één project dat extra 
aandacht kreeg.  De St. Dimfnakerk te Geel 
was zwaar beschadigd na de beschieting in 
september 1944.  Ook hier documenteerde 

Begraafplaats Verreet.
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Schellekens zich op een ongewone manier en 
restaureerde de kerk door onder andere een nieuwe 
dakconstructie te voorzien, de toren te verhogen 
en de gevel te herwerken. Voor zijn uitmuntende 
prestatie kreeg hij de pauselijke onderscheiding “Pro 
Ecclesia et Pontifice”.  Later zou hij het ganse project 
beschrijvan in het boekje “De restauratie van de Sint 
Dimfnakerk te Geel.”

Ook enkele gemeentehuizen werden hersteld 
of gerestaureerd door Schellekens.  Het eerste 
voorbeeld is het gemeentehuis van Oud-Turnhout. Dit 
gemeentehuis raakte beschadigd door oorlogsfeiten 
in 1940. Schellekens leidde de herstellingswerken en 
ontwierp een L-vormige uitbreiding om aan de eisen 
van een eigentijds gemeentehuis te voldoen. Hier 
hebben we een verwijzing dat het Commissariaat-
Generaal voor ’s Lands Wederopbouw de werken 
volgde.

Een andere restauratie van een gemeentehuis dat onze aandacht verdient is het gemeentehuis van Hoogstraten. 
Aangezien Schellekens als student de derde prijs Henri Blomme won met een gedetailleerde tekening van 
ditzelfde gemeentehuis, had hij reeds een goede basis voor de restauratie van 1945.

Ten slotte bespreken we de wind- en watermolens die Schellekens herstelde of restaureerde.  Een mooi voorbeeld 
is de watermolen van Houtem bij Kasterlee. Deze watermolen en het molenhuis raakten beschadigd door hevig 
stormweer. Schellekens maakte de plannen voor de restauratie in opdracht van de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen (KCML). Vanaf 1947 werd Schellekens briefwisselend lid van de KCML en vanaf 
1960 werd hij benoemd tot volwaardig lid.
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14. EEN ARTISTIEK-HISTORISCHE PLAATSING VAN HET PICTURALE OEUVRE VAN DE  

‘Over smaken en kleuren wordt niet gediscussieerd’.
                                              
Soms, zo af en toe, dienen we de maalstroom der 
dingen even te stoppen. Dat is een geschikt ogenblik 
om, in dit geval bij hoogdringendheid, te proberen 
bij te sturen waar belangrijke bevindingen in de 
vergetelheid dreigen te verdwijnen. De picturale 
nalatenschap van de meester Jozef Schellekens 
is aanzienlijk en verdient, ten opzichte van het 
toenmalige woelige schildergebeuren, een dringende 
verduidelijking. Een duiding die we verplicht zijn in 
te vullen aangezien er op dit vakgebied een lacune 
dreigt. Het complete picturale oeuvre van Schellekens, 
kunnen we als een ‘Opus Magnum’ omschrijven.

De verbondenheid van de picturale materie met de 
architectonische kunstwerken is legio en in symbiose. 
De vrijheid die Jozef Schellekens aangereikt kreeg in 
het schilderkundige onderzoeken en uiten, waren voor 
introverte man, een bron van geestelijke verruiming 
en een werkkamer of denktank. Zijn schilderijen kan 
je zien als een soort verbeelde of verdichte wereld of een gedichte realiteit, in de zin van poëtische sublimatie 
en met een gesloten raadselachtigheid. Dus; eigenzinnig, poëtisch en enigmatisch, maar vooral modern. De 
duizendpoot die hij ook was, zou hem de dag van vandaag het label ‘hybride kunstenaar’ opleveren. En in die 
veelheid van stijlperiodes en expressie geraakt de toeschouwer nu de kluts wat kwijt.

Dat het ‘opus magnum’ voor ons, die relativeren van op een afstand, in een tweespalt uiteen dreigt te vallen, 
heeft te maken met de vele antecedenten die ons ontbreken om net de eenheid ervan te bewaren. Het opsplitsen 
van zijn werk in heimatcultuur of daartegenover modernisme of nieuwe zakelijkheid is te brutaal. Thematische 
problematiek verwarren met stilistische expressie ligt vaak aan de basis van verkeerdelijk duiden en niet 
begrijpend waarderen.
 
Dat Permeke als een conservatieve schilder wordt bestempeld omdat zijn problematiek zich afspeelt in het 
verheerlijken van het ‘Vlaamse boerenleven’ is toch te kort door de bocht.

Bij Jakob Smits ligt deze probleemstelling al wat moeilijker omwille van de religieuze ondertoon in zijn werk. 
Hij wilde namelijk altijd het goddelijk licht weergeven en vangen via zijn pasteus verfgebruik dat dan als 
symbool stond voor dat goddelijke. Dit wederkerend religieus zinnebeeld is vaak de premisse geweest om 
zijn werk te verguizen en als minderwaardig of anekdotisch te bestempelen. Dat Smits in eerste instantie een 
symbolist is en voor ons land als ambassadeur tijdens het interbellum fungeerde is menigeen ontgaan! Dat Smits 
worstelend en gestueel groots articulerend met zijn verf als voorloper fungeerde van de materieschilders, die 

BOUWMEESTER-KUNSTSCHILDER JOZEF SCHELLEKENS.
DOOR PIET DECEUNINCK
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de figuratie terugdringen ten voordele van de materie, is weerom menigeen ontgaan. Eender welke inhoud 
kan door picturale vertaling tot een goed schilderij geworden. De picturale beeldoplossing, de inventieve 
verfbehandeling en zoveel meer vormcomponenten zijn vooreerst het wezenlijke waarmee de kunstenaar dient 
te dialogeren. De vrijheid die de autonome kunstenaar heeft verworven kan enkel door zelfkritiek worden 
verantwoord. Daarom is die innerlijke samenspraak een dialoog met de kunstgeschiedenis geworden en een 
toetssteen of het klankbord voor solide kunst.

De veilige haven die het animisme bood aan Jozef Schellekens is volgens mijn inzien een (on)bewust inspelen op 
de tegenspoed die hem overkwam. Een artiest mag toch ook iets menselijk vertonen? Dat hij zich zou afgezet 
hebben tegen een al te buitensporige ontwikkeling van het expressionisme vind ik eerder onwaar. De drang naar 
orde en huiselijke warmte waren noden die hij wellicht koesterde. Een conformistische houding, zou je kunnen 
stellen, omwille van een zeker zelfbehoud. Nochtans, als we de werken in deze periode gaan lezen, zien we 
vooral portretten die op een afstandelijke houding ten opzichte van het model zijn genomen, dus modellen zonder 
emoties. Het fel onderdrukt kleurgebruik, voor een colorist bij uitstek, is opmerkelijk vreemd. Ook dissonanten 
in de grijswaarden zijn er niet. Alles getemperd, ontdaan van een zekere levenslust, een introverte introspectie 
van een man die aan zijn gevoelens in deze artificiële wereld van de kunst en daarbuiten, de keiharde realiteit, 
geen andere oplossing kan geven buiten deze artefacten. Een kunstenaar legt zich vaak zelf een taak op. Het 
ontbreken aan een platform om te communiceren met de buitenwereld dwingt de creator tot eigenzinnigheid. 
Zijn de lankmoedige kinderportretten misschien een uitdrukking van een innig gemis bij hem of zijn kinderen? 

                                        
Laten we het werk van Jozef Schellekens eens overlopen. Dit doe ik hier aan de hand van de , gegevens op de 
inventaris van de website  http:// www.jozefschelllekens.be  .

Jozef Schellekens Jozef Schellekens
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De eerste groep: 
‘Mansportretten 1933-1936’. 
Deze sterke, in contrast 
geschilderde portretten 
reminisceren aan de por-
tretschilderkunst van Max 
Beckmann en Lovis Corinth. 
Stevig in de verf gezette 
werken, die in een expression-
istische vormentaal werden 
gebracht. Ze getuigen van 
een geschoolde schilder die 
qua compositie en vormgeving 
en op het gebied van de 
waarneming, de materie 
volwaardig beheerst volgens 
de klassieke en de academische 
normen die er dan gelden. 

Grafische werken 1937-1940. Mooie, gestileerde houtsneden die de vergelijking met Frans Masereel gerust 
kunnen doorstaan. Het decoratieve beeld in deze prenten is grafisch gaaf ontworpen en sluit thematisch aan 
met zijn levensloop. Een van de vele technieken die de duizendpoot heeft geëxploreerd. 

                                        

Max Beckmann ‘Zelfportret in tuxedo’ 1927.                                 Jozef Schellekens ‘Theo Op de Beeck’ 
1933-36.

Jozef Schellekens

Frans Masereel
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In het hoofdstuk Het kind en Moeder en kind 1944-1947 zien we een reeks tekeningen in houtskool of 
contépotlood. De tekeningen laten een virtuositeit zien aan tekentalent. Dit is het gedeelte in zijn oeuvre dat het 
meest aansluit bij het animisme en het intimisme van Albert Van Dyck. Het zijn onderzoekende werken, peilingen 
naar gemoed, schetsmatige notities, zacht gestileerde benaderingen van kinderkopjes, moeder-kindverhoudin-
gen, enzovoort…De tekeningen zijn vol van het verhalend aspect en een dosis sentiment is niet veraf. Het zijn 
conventionele verhalen maar ze overstijgen de mediocriteit qua uitvoering. Een groot aantal van die tekeningen 
dienen als voorstudies bekeken te worden. Het zijn beelden die de schilder uit zijn directe omgeving grijpt. 
Vooral zijn eigen familie fungeert als model bij uitstek. Soms is de verwerking van deze portretten gelijkaardig 
aan hoe Jakob Smits zijn familie uitbeeldde in tekeningen. Ook de wijze waarop Hippolyte Daeye daarmee 
afrekende is in het werk van Schellekens herkenbaar. Van een innerlijke strijd tussen een burgerlijke relatie en 
een artistieke carrière aan de kantlijn van de maatschappij, is ook Jozef Schellekens niet gespaard gebleven.

Albert Van Dyck ‘Opschik’ Jozef Schellekens Hippolyte Daeye

Jozef Schellekens Jakob Smits Jakob Smits
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Invloed van het boek “het 25e uur” 1947-1949. De meest expressionistische uitdrukkingen binnen zijn oeuvre. 
Het is een krachtige en persoonlijke vertaling van het thema oorlog. Schellekens rekent op expressionistische 
manier af met de wreedheid van de oorlog.

                                                                                   

Hoofdstuk “De Vrouw” 1948-1953. Andere invloeden laten zich stilaan gelden. De vrouwelijke figuratie in deze 
werken toont stilistisch overeenkomsten met het werk van Amadeo Modigliani. Typisch zijn bijvoorbeeld de lange 
halzen. Anderzijds verwijs ik graag naar de verfmaterie die pasteus is aangebracht en die van kleur en geste, 
fauvistisch aandoet. Het klodderige van Smits is Schellekens ook bijgebleven. De contournering van de figuratie 
is opmerkelijk. Deze cloisonne-achtige omschrijving van de figuren is iets dat bij de Nabis of De school van 
Pont-Aven voor het eerst werd gedaan. Ook Smits heeft in navolging van de Nabis op een bepaald ogenblik zijn 
figuren met donkere contouren omsloten en dit als reactie op het vormvervagend idioom van de impressionisten. 
De figuratie werd vereenvoudigd om geïndividualiseerde kleurinterpretaties voorop te stellen vanuit de ‘idee’, 
zodoende de ideoplastiek te laten gelden boven de fysioplastiek. Zo zijn ook de latere werken van Max Beckmann, 
vanaf zijn vlucht naar Nederland in de jaren dertig, doorspekt met donker omlijnde figuren. Jozef Schellekens 
heeft dit allemaal gezien en in zich opgenomen, geassimileerd en persoonlijk verwerkt. Van epigonisme kunnen 
we hem niet betichten. Modern als hij was, is hij steeds verder op zoek gegaan en de verschillende tendensen in 
de schilderkunst nauwlettend opgevolgd, in zich opgenomen, en persoonlijk vertaald. De figuratie roept in deze 
periode bij hem een monolithisch gevoel op. Het monumentale karakter dat in de werken sluipt, zoekt aansluiting 
met zijn appreciatie voor de Egyptische beeldhouwkunst. Dat maakt de cirkel rond: de voorkeuren in het begin 
van zijn kunstbeoefening worden met maturiteit opnieuw gebracht. De revival van het modernisme in zijn kunst 
is nakende. De schilderijen krijgen soms een decoratiever karakter. Zo zien we hoe de scraffitotechniek, een 
techniek eigen aan de muurschildering, in zijn werken een functie krijgt. De techniek is hem, als bouwmeester 
die de principes van Bauhaus waardeert, zeker niet onbekend. Dit alles wekt het vermoeden dat hij zijn ez-
elschilderkunst als verlengstuk zag voor de mogelijkheid om zijn ideeën om te zetten tot murale invullingen. 

Jozef Schellekens Max Beckmann
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Jozef Schellekens; de vrouw.

Amadeo Modigliani                                                                        Paul Gauguin                 Amadeo Modigliani

Jozef Schellekens
Amadeo Modigliani 
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Blauwe periode 1953. De in deze periode geproduceerde werken getuigen van een verdere vereenvoudiging 
van de motieven. Hier kunnen we expliciet spreken over motieven (vissen, futuristische steden, gestileerde 
vrouwelijke figuren, interieurelementen als deuren en ramen).We belanden in de meest decoratieve periode 
van de schilder-bouwmeester. De schilderijen lijken vaak prototypes voor monumentale decoraties die nog 
moeten worden uitgevoerd. Ze laten bijzonder goed kijken in de ziens-wereld van de bouwmeester. Er ontstaan 
nieuwe relaties tussen figuraties en architecturale kaders. Naast het monochrome kleurgebruik onderneemt de 
kunstenaar inventieve onderzoeken naar elementair kleurgebruik.

Rode periode 1956. Idem.

Stadsbeelden, de vrouw, vissen, compositie 1953-1963. Idem.
 
De decoratieve werken.

We mogen de picturale nalatenschap van bouwmeester-kunstschilder Schellekens niet woordelijk over het paard 
tillen. Menig werk is getekend, in de zin van gezien en voorbij. Zoals zovele monumentale schilderwerken nu 
log en ouderwets overkomen, is evenzeer het werk van de meest vooraanstaande tijdgenoot, decorateur, Julien 
van Vlasselaer, gedateerd. In deze context is de tekst door Roger Avermaete over van Vlasselaer verhelderend 
en iets gelijkaardigs gaat ook op voor het werk van Jozef Schellekens. Het decoratieve paneel verliest zijn 
waarde/functie als zijn context wijzigt. Het autonome schilderij, en nu laat ik Avermaete verder aan het woord; 
Het losse schilderij is een afzonderlijk organisme. Het is een wereld apart, want de toevalligheden van zijn omgeving 
blijven zonder invloed op zijn bestaan. Het decoratief paneel is gebonden aan een bepaalde ruimte. Verdwijnt die 
ruimte, dan heeft het geen reden van bestaan meer. Hoeft het gezegd dat deze differentieering slechts theoretisch 
juist is? In vele musea worden werken bewaard, die oorspronkelijk bedoeld waren als decoratieven arbeid. De 
waarde die men er aan gaan hechten is, heeft voor gevolg gehad dat ze met evenveel verering omringd worden als 
de voortbrengselen van de onafhankelijke kunst.

                                 
Het is overduidelijk dat de werken van Jozef Schellekens aan supplementaire waarde en optimale omkadering/
bescherming genereren doordat ze in de eigen uiterst gave site (Steenweg op Mol 66 in Turnhout) tentoongesteld 
worden.

De vakkundige onderlegdheid en de intrinsieke artistieke eigenheid van de kunstschilder Jozef Schellekens.

Julien Van Vlasselaer Jozef Schellekens
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Het vakbekwame binnen het metier van de schilder hoeft geen betoog. Peter Schellekens heeft de gedrevenheid 
en de rechtlijnigheid van zijn vader zeer duidelijk en overtuigend neergeschreven. In zijn deductief uitgestald 
betoog komt de zuivere manier van denken, handelen en studeren duidelijk naar voor. Een opleiding aan 
de academie in Antwerpen, in de tijd waarin Jozef Schellekens studeerde, stond garant voor academische 
onderlegdheid. We kunnen uit de impressionante lijst van eminente profesoren afleiden dat een studie aan de 
academie betekende dat er, afgezien van de studie naar de klassieken, ook ruimte en tijd was voor de ‘nieuwe 
stijlen’. Het expressionisme met zijn min of meer typische kubistische vormentaal werd ont-dekt (descubierto), 
naar voor geschoven, aangereikt, door enerzijds Isidoor Opsomer, Walter Vaes, Herman Courtens, Richard 
Baseleer, aan het Hoger Instituut en Felix Gogo, Alfons Proost, Carlo De Roover en Albert De Roover anderzijds 
aan de Academie. De werken van Jozef Schellekens getuigen ‘an sich’, op zich van technische vakbekwaamheid. 
Weinige van zijn schilderijen vertonen een technisch gebrek of onvolkomenheden. Zelden, en de schilderijen 
hebben nu al een respectabele leeftijd, valt storende barstvoming te bespeuren. De materiaalkeuze overtuigt 
van een gezonde schildertechniek en inferieur materiaal wordt niet gebruikt. Een technisch goed opgebouwd 
schilderij heeft, wat materiaalkeuze en uitvoeringsmethode betreft, automatisch een langere levensduur en 
eist zijn recht op voor de geschiedenis. Het continue en consistente verouderingsproces siert het schilderij in 
zijn verdere bestaan met een egaal craquelé. De technische vakbekwaamheid ondersteunt dus ten volle het 
artistiek beoogde ideaal. Vormtechnisch zit het verhaal wat complexer in elkaar. Vooreerst dient gezegd dat 
‘een manier van schilderen’ per aangehaald –isme anders kan zijn.  Een voorbeeld. Een bepaalde periode 
in de kunstgeschiedenis leidt tot een –isme, dit –isme vertoont een algemeen kenmerk in de verfbehandeling. 
Deze typische verfbehandeling noemen we bijvoorbeeld ‘ impressionisme’. Dit impressionisme, deze manier van 
schilderen, kan in een latere periode opnieuw aan bod komen. Dus een surrealistisch schilderij kan op een im-
pressionistische wijze gekonterfeit zijn. Bij Jozef Schellekens beperken de - ismen zich tot, animisme, intimisme, 
expressionisme, constructivisme, kubisme, nieuwe zakelijkheid, surrealisme, dat moet het zo ongeveer zijn. U ziet 
het, de complexiteit slaat toe. Maar geen paniek; dit is vooreerst een teken van de woelige sfeer die er toen 
heerste op de kunstscène. Natuurlijk denkt de schilder niet van ik zal dat –isme eens gebruiken om in dat –isme 
te eindigen. Het is de reflectie vanuit de geschiedenis op het verleden die dergelijke vergelijkingen (want zo kan 
je die diverse stijlen ook bekijken) poneert. Maar Schellekens bespeelt wel tal van –ismen op een (on)bewuste 
manier. Hij is uiteraard kind van zijn tijd en deze dwingt hem zonder pardon via zijn opleiding tot een exponent 
van dat resterend tijdsbeeld. Zijn persoonlijke affiniteiten, antecedenten, en levensloop zullen hem uiteindelijk 
een scala aan uitdrukkingsvormen aanbieden die hij in een eclectisch amalgaam samenvat. 

De metafysische wereld van Jozef Schellekens.

Om tot de metafysische schilderkunst van Jozef Schellekens over te gaan dienen we eerst nog even stil te staan 
bij het ideeëngoed van het Bauhaus. Ik meen twee invloeden te onderkennen in zijn plastische werk dat onte-
gensprekelijk zijn oorsprong vindt bij twee leermeesters aan deze Bauhausschool in Dessau. Voor wat kleur betreft 
is dat Johannes Itten en voor het plastische in zijn werk, Oscar Schlemmer. Jozef Schellekens heeft een innige 
voorkeur voor een intens kleurgebruik. Alles in en aan de site van Steenweg op Mol 66, is daar een uitgesproken 
levendige getuigenis van. Het huis dient als een ‘gesamtkunstwerk’ bekeken te worden. Architectenweb.nl. zegt 
er dit over: ‘Het Bauhaus had tot doel om alle vormen van kunst in de architectuur onder te brengen. Door de 
creatieve inspanningen van diverse kunstdisciplines te bundelen, het zogenoemde Gesamtkunstwerk, zou uiteindelijk 
een nieuwe vorm van architectuur ontstaan. De naam Bauhaus was geïnspireerd op de Bauhütte (bouwloodsen) van 
middeleeuwse kathedraalbouwers. Volgens Gropius stonden bij dergelijke religieuze bouwprojecten alle ambachten 
in het teken van het betreffende project’.
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Als je door ‘66’ heen wandelt, dan lijk je wel in een schilderij van Mondriaan te zijn ondergedompeld. De 
kleurenrijkdom die het huis siert is van een uitgelezen volheid aan modernisme. De veelheid aan kleur brengt je 
in een roes. Maar er is evenwicht in de hoeveelheid. Het kleurenbad is samengesteld uit een harmonische mix van 
complementaire kleuren. En dat is precies wat Johannes Itten aan de Bauhausschool doceerde. Jozef Schellekens 
haalt het onderste uit de kan. Zijn schilderijen onderschrijven of affirmeren de theorieën van het Bauhausin-
stituut. Ook op compositorisch vlak getuigen de werken van de principes die Oscar Schlemmer toen instrueerde. 
De vlakke bewerking of de verspreiding van de aandacht over het ganse vlak, versterkt de monumentaliteit.  

Georgio De Chirico Oscar Schlemmer Carlo Carra

Jozef Schellekens Jozef Schellekens Jozef Schellekens

Johannes Itten Jozef Schellekens:detail Johannes Itten
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De bouwmeester-kunstschilder weet als de beste, dat het doorbreken van de wand, het ’ trompe l’oeil’- schilderen, 
de rangorde in de kunsten schaadt (de paragone). Naast de compositorische en monumentale aanpak van de 
thema’s is de verwerking van de figuratie, in en met de (binnen)architectuur bij Schellekens, analoog aan het 
werk van Schlemmer. Hoe de figuren opgaan in het interieur of hoe ze een eenheid vormen met deze kunstvorm 
noem ik hier ’in ergonomie zijn’. Het vakkundig opgaan van het menselijk wandelen en zijn ‘zijn’. De creaties 
van Schellekens staan op één lijn met de filosofische onderbouwing van de theorie van het Bauhaus die, vanuit 
sociale overwegingen, een betere wereld wilde scheppen. Deze evolutionaire gedachte was spek voor de 
bek van Schellekens. Op welke manier kon hij beter wegdromen in zijn werken, in zijn schilderijen, dan in deze 
visionaire werkelijkheid waarin hij zijn figuren laat functioneren in ergonomie met zijn moderne steden. 

Het spelen met vormen.

Het jongleren met de vorm van de vrouwelijke figuur verdient ook enige aandacht. Picasso en Miro waren de 
leermeesters die hem hierin voorafgingen. De taal der metamorfose van de vorm, heeft hij fel kunnen waarderen 
bij deze grootmeesters. In meerdere tekeningen en schilderijen zien we Schellekens ‘op Picasso’s wijze’ zijn 
vrouwelijke basisvormen reduceren tot een eigenzinnig soort wezen. Het zinnebeeld, waar zijn reductie toe leidt, 
is een voorstelling van een identiteit-loos mensbeeld. Het decor waarin het geheel zich afspeelt is de ruimtelijke 
suggestie van de visionaire architect. Het enigma of raadselachtige, doet ook denken aan de mens(pop)-
architectuur verhouding in het werk van de schilder George de Chirico, de voorman van de ‘Pittura Metafysica’. 
Schellekens kan met zijn beste werken uit deze invalshoek als Vlaamse tegenpool functioneren. Een wondere 
wereld van geestelijke vereenzaming of melancholie, in verstrengelde metamorfose van mens en architectuur.
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We hebben het al gehad over de sublimatie in de schilderkunst van Schellekens en de manier waarop hij op 
de verschillende kunstuitdrukkingen uit die tijd anticipeert. We zien het metafysische van de gesloten ruimte. 
De substituerende illusie, van het gereduceerde vrouwenlichaam, tot een popachtig skelet. Het ‘in ergonomie 
zijn’ met zijn architectuur: daar draait het bij Schellekens allemaal om. De meester benadrukt met dit huis, waar 
je vanuit alle hoeken verschillende ruimtes ontwaart, het menselijke isolement van ‘het zijn’. Hij leeft, als je dat 
zo zou kunnen zeggen, als een existentialist in zijn zelf uitgehouwen omgeving. De suggesties die hij meegeeft 
via zijn schilderijen (het beeld dat hij je voorzet), werkt tot een ’in innige ergonomie’ met de ruimte. Een ruimte, 
waarvan hij zelf deel uitmaakte en een ruimte die in zijn volledigheid werd opgenomen. De ruimte van architect 
Jozef Schellekens. 

Pablo Picasso                                       Jozef Schellekens Jozef Schellekens

Giorgio De Chirico: ’the enigma of the hour’                                     Jozef Schellekens                                   
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15. PUBLICATIES VAN JOZEF SCHELLEKENS

• DIGNEFFE Camille & SCHELLEKENS Jozef , Lodewijk Taeymans s.j., Kortrijk, 1938.

• SCHELLEKENS Jozef, De architectuur in ons landschap en het stedebouwprobleem, J. Van Mierlo-Proost, Turnhout, 1941.

• SCHELLEKENS Jozef, “Dorpsuitbreiding”, Bouwkunst en Wederopbouw, 1941, jg.1, nr. 4, p. 87-92.

• SCHELLEKENS Jozef, “Het streekplan”, Bouwkunst en Wederopbouw, 1941, jg.1, nr. 5, p. 119-125.

• SCHELLEKENS Jozef, “Nationalisme in de bouwkunst”, Bouwkunst en Wederopbouw, 1941, jg.1, nr. 8, p. 189-193.

• SCHELLEKENS Jozef, “Streekplannen in Noord-West-Europa”, Bouwkunst en Wederopbouw, 1941, jg.1, nr. 10, p. 248-254.

• SCHELLEKENS Jozef, “Kleinwoningbouw te Stockholm”, Bouwkunst en Wederopbouw, 1942, jg.2, nr. 1, p. 2-8.

• SCHELLEKENS Jozef, “Enkele kantteekeningen”, Bouwkunst en Wederopbouw, 1942, jg.2, nr. 3, p. 49-55.

• SCHELLEKENS Jozef, “Zwicht U van Leuzen en Slagwoorden. Geestelijke verwarring”, Bouwkunst en Wederopbouw, 1942, jg.2, nr. 

4, p. 80-81.

• SCHELLEKENS Jozef, “De bescherming van ons natuur- en cultuurlandschap”, Bouwkunst en Wederopbouw, 1942, jg.2, nr. 7, p. 

157-165.

• SCHELLEKENS Jozef, “Stedebouwproblemen”, Bouwkunst en Wederopbouw, 1942, jg.2, nr. 9, p. 217-221.

• SCHELLEKENS Jozef, “De landelijke school”, Bouwkunst en Wederopbouw, 1942, jg.2, nr. 11, p. 245-253.

• SCHELLEKENS Jozef, “Hiërarchie”, Bouwkunst en Wederopbouw, 1943, jg.3, nr. 3, p. 123-129.

• SCHELLEKENS Jozef, “De Lintbebouwing en haar stedebouwkundige bezwaren”, Bouwkunst en Wederopbouw, 1943, jg.3, nr. 8, p. 

168-173.

• SCHELLEKENS Jozef, “Een eenvoudige Familiebegraafplaats”, Bouwkunst en Wederopbouw, 1944, jg.4, nrs. 7-8, p. 105-106.

• DE BECKER Alfred,  DE SCHUYTER Jan, JANSSENS Frans J., SCHELLEKENS Jozef et al., De bescherming van den titel en van het 

beroep van architect, Kapellen, 1944.

• SCHELLEKENS Jozef , Turnhout, de hoofdstad van de Kempen, Amsterdam, 1949.

• SCHELLEKENS Jozef, “Openluchttheater Rivierenhof Antwerpen Deurne”, Bouwen en Wonen, 1954, nr. 5, p. 178-181.

• SCHELLEKENS Jozef, “Critiek op –Pro Arte Funerarius-“ in: Kunstambachten en kunstnijverheden, nr. 53, mei 1954.

• SCHELLEKENS Jozef, Dorpen en steden in: Synthese van de provincie Antwerpen, Antwerpen, 1961.

• Schellekens J., “Naar meer eenvoud in onze kerkgebouwen”, in: Pro Petri Sede, nr. 1, 1963, p. 17.

• SCHELLEKENS Jozef & KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, De restauratie van de St-Dimfnakerk 

te Geel, s.l., s.n
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• SCHELLEKENS Cecilia, Mijn vader Jozef Schellekens, 1965, niet-gepubliceerd, collectie Schellekens, Turnhout.
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17. DE AUTEURS

Peter Schellekens

Peter Schellekens  werd geboren te Turnhout (°1949) als zoon van Jozef 
Schellekens (°1909 – 1963) en Mia Van den Bosch (°1917 – 2012).
 
In 1972 promoveerde hij tot Burgerlijk Ingenieur aan de Katholieke Universiteit 
Leuven met een proefschrift over “Ontwerp van een Stereotypen Herkenner 
voor Schizofrene Patienten” wat hem een blijvende interesse in de psychiatrie 
zal geven.   Hij behaalde een Master in Business Administration (MBA) aan de 
Strathclyde University, UK.

Gedurende 40 jaar bouwde hij een internationale carrière uit en bekleedde 
verschillende leidinggevende functies bij hoogtechnologische bedrijven.   Hij 
leefde en werkte verscheidene jaren in de USA.

Hij was tevens Hoogleraar aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit 
Antwerpen.

Momenteel is hij  Bestuurder bij vennootschappen.

Naast zijn professionele activiteiten ontplooide hij tevens een sterke interesse voor kunst.  Hij studeerde  kunst-
geschiedenis en behaalde een diploma model tekenen en -schilderen aan de Academie voor Schone Kunsten 
- Hageland.

Zijn huidige interesses blijven uitgaan naar tekenen, schilderen en recente ontwikkelingen in de astrofysica en 
de  neurobiologie.

Francesca Vanschoonbeek

De 21 jarige Francesca Vanschoonbeek uit Zoutleeuw studeert af in 2012 als 
Bachelor in de Kunstwetenschappen en Archeologie aan de Vrije Universiteit 
Brussel.

Ze deed eerder al een stage bij het Agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaamse 
Overheid) waar ze onder andere een architectuurhistorisch onderzoek deed.

Haar interesses zijn hedendaagse kunst, architectuur, muziek, fotografie, 
reizen, lezen en sporten.
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Piet Deceuninck

Piet Deceuninck werd in Roeselare geboren op 10 december 1955. Hij 
studeerde af aan de Artistieke humaniora St-Lucas Gent in 1976 en in het 
Hoger kunstonderwijs aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
Antwerpen in 1980.

Hij was docent aan de academie van Roeselare (afdeling schilderkunst) 
van 1982 tot 1984. Verder is hij sinds 1984 tot op heden docent aan de 
academie van Mol (afdeling schilderkunst).

Sinds 1986 is hij medebeheerder van het Jakob Smitsmuseum.

Hij geeft leiding aan EQUUS ART atelier.

•   schildersatelier
•   atelier voor restauratie van schilderijen
•   ontwerpen en uitvoeren van glas-in-lood
•   expositieruimte EquusArt vanaf 1990
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18. PERSTEKST

Jozef Schellekens, architect en kunstenaar.

Geboren en getogen Turnhoutenaar Jozef (Jef) Schellekens (1909 – 1963) ging als tekenaar in de leer 
bij toenmalig provinciaal architect Jules Taeymans en kreeg van deze de toelating ondertussen de studies 
architectuur te volgen aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen (1931). Hij was studiegenoot van 
onder meer Victor Blommaert, Renaat Braem en Leon Stynen en studeerde in de zomer van 1933 af als primus 
van de klas en won de Prijs De Coster, die enkel werd toegekend aan bijzonder begaafde leerlingen. 

In 1935 bouwde hij samen met z’n vriend en schrijver Theo Op de Beeck de dubbelwoning aan de Steenweg 
op Mol 64-66 in Turnhout. Dit gebouw is tot op vandaag het icoon voor modernistische architectuur in de 
Kempen. De woning is ondertussen door de Vlaamse Gemeenschap beschermd als monument, zowel aan de 
binnen- als de buitenzijde. De woning heeft een zakelijke vormgeving en een vernieuwde ruimtelijke indeling. 
Het is opgebouwd in een sobere compositie van kubistische baksteenvolumes met karakteristieke raampartijen 
in metalen schrijnwerk die doorlopen over twee bouwlagen.

In 1937 wordt Jozef Schellekens benoemd tot provinciaal architect voor de Provincie Antwerpen, Arrondissement 
Turnhout. In die hoedanigheid ontwerpt hij veel openbare gebouwen zoals scholen en gemeentehuizen en leidt 
hij verschillende restauraties in de naoorlogse periode. Hij knoopt aan met de sterke moderne vormentaal voor 
die tijd. In 1954 ontwerpt hij het openluchttheater van het Rivierenhof in Deurne en in 1958 het strandgebouw 
aan de zwemvijver van het zilvermeer in Mol. Naast de ontwerpen voor schoolgebouwen, zoals deze van 
Oud-Turnhout, Noorderwijk, Weelde, Dessel en vele andere bouwde hij ook de gemeentehuizen voor onder 
meer Weelde en Varendonk en stond hij ook in voor de restauratie en heropbouw na de oorlog van markante 
gebouwen zoals de Sint Dimpnakerk in Geel en het gemeentehuis van Hoogstraten, naast vele andere.

Jozef Schellekens won in z’n carrière verschillende architectuurprijzen, zoals de Prijs Henri Blomme (1934). In 
1935 de eerste prijs De Keyser en was hij laureaat van de driejaarlijkse prijs van de Koninklijke Maatschappij 
der Bouwmeesters van Antwerpen (KMBA).  In 1936 was hij laureaat voor de Prijs van Rome. Tijdens zijn loopbaan 
onderhield hij contacten met zijn collega’s en vrienden, Stan Leurs, Jozef Muls en René Van Steenbergen.

Verder was hij een begenadigd schrijver van onder meer ‘De architectuur in ons landschap en het stede-
bouwprobleem’ (1941) in opdracht van het Provinciebestuur, dat te beschouwen is als de voorloper van het 
structuurplan voor de Kempen en in 1949 ‘Turnhout, hoofdstad van de Kempen’. Tevens was hij briefwisselend lid 
van de Société Française des Urbanistes en maakte hij kennis met de Franse stedenbouwkundige Gaston Bardet.

Jozef Schellekens was niet alleen architect, maar ook beeldend kunstenaar. Als jongeling ging hij naar de 
tekenacademie in Turnhout waar hij als laureaat eindigde. Later zal hij ook leraar en directeur worden van de 
stedelijke academie (1944 – 1945). Bovendien pleitte hij voor samenwerking tussen de beeldende kunsten en 
de architectuur. Zijn oeuvre bestaat niet alleen uit schilderkunst, maar ook uit beeldhouwkunst, pentekeningen, 
glaskunst, hout- en linosneden.

Jozef Schellekens overlijdt vroegtijdig in 1963 tijdens een vakantie aan het Zilvermeer in Mol en laat een 
enorme culturele erfenis achter.
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Turnhout 2012, de aanleiding.

In 2001 steken zijn zoon architect hoogleraar Paul Schellekens en zijn neef architect Luc Vanhout de koppen bij 
elkaar om te onderzoeken of er een toekomstige bestemming kan worden gevonden voor de woning van hun 
vader en grootvader. De woning wordt dan nog bewoond door zijn weduwe, mevrouw Mia Van den Bosch (1917 
– 2012). Zij is op dat moment 84 jaar en het wordt voor haar ieder jaar moeilijker om de woning, voorzien van 
veel niveauverschillen, te bewonen en in te staan voor het onderhoud ervan. Paul Schellekens en Luc Vanhout 
zijn de enige familieleden die nog woonachtig zijn in Turnhout en het is trouwens louter toevallig dat beiden 
practiserende architecten zijn en daardoor het belang van de architectuur van de woning en de maatschap-
pelijke meerwaarde ervan voor de regio naar waarde kunnen schatten net zoals voor de achtergebleven kunst 
en literatuur. Dit zet hen aan na te denken over een toekomstige publieke of semi publieke nabestemming voor 
de woning. Het is voor iedereen duidelijk dat er geen enkele overheid staat te trappelen om de woning van 
Jozef Schellekens te verwerven, daarvoor is er over hem in het verleden te weinig geschreven en dus ook te 
weinig gekend. Op dat moment wordt reeds gedacht aan een mogelijkheid die het leven en werk van Jozef 
Schellekens, zowel op vlak van architectuur, kunst als literatuur, in beeld zou kunnen brengen om op die manier 
hulde te brengen aan zijn maatschappelijke inbreng voor de grotere regio.

In 2010 wordt bekend dat Turnhout in 2012 cultuurstad van Vlaanderen zal zijn.  De familie is van oordeel 
dat het cultuurjaar in dit ganse project een hefboom zou kunnen zijn en de nazaten worden in 2011 bij 
elkaar geroepen. Alles komt in een stroomversnelling. Het idee wordt geopperd om in 2012 een retrospectieve 
tentoonstelling te organiseren in de daartegen gerenoveerde woning en dit in samenwerking met ‘Turnhout 
2012’. Het is door toedoen van Prof. Inge Bertels, docente architectuurgeschiedenis van het departement ‘Ar-
chitectonische Ingenieurswetenschappen & Kunstwetenschappen en Archeologie’ van de Vrije Universiteit Brussel 
dat de studente Francesca Vanschoonbeek - 3e bachelor, bereid werd gevonden een onderzoek te starten 
naar de architecturale realisaties van Jozef Schellekens binnen het vak ‘20ste eeuwse architectuurhistorisch 
onderzoek’.

De renovatiewerken van de woning zijn ondertussen volop aan de gang in overleg met de Afdeling Onroerend 
Erfgoed van het Vlaams Gewest.  Veel vrijwilligers en bedrijven hebben ondertussen hun schouders onder het 
project gezet. Het is de bedoeling, niettegenstaande het feit dat het project wordt gestuurd en geïnitieerd door 
architect Luc Vanhout, dat door het opentrekken bij wijze van partnership, het geheel wordt ‘gedragen’ door 
een grote groep waardoor het draagvlak voor het initiatief vergroot. In vele gevallen spreken we hier over 
bedrijven die al meerdere generaties hebben overleefd en die zelfs in het verleden reeds samenwerkten met 
architect Jozef Schellekens.

Daarnaast wordt de retrospectieve tentoonstelling over Jozef Schellekens gelinkt aan de tentoonstelling die zal 
worden georganiseerd door de architectuurvereniging Ar-Tur (www.ar-tur.be) over de ‘Turnhoutse School’, een 
groep van architecten uit de golden sixties met Lou Janssen, Paul Neefs en Rudy Schiltz en waarvan ook Paul 
Schellekens (zoon van) en Carli Vanhout (schoonzoon van) deel uitmaakten. In feite kan worden gesteld dat 
de modernistische architectuur van Jozef Schellekens in de jaren ’30 tot ’50, in de regio, de rode loper heeft 
gelegd voor de vooruitstrevende architectuur van deze groep van jonge architecten in de jaren ’60 en ’70. De 
architectuur van de ‘Turnhoutse School’ (voor het eerst op die manier uitgesproken door architect Renaat Braem) 
vormt evenzeer tot op vandaag een icoon voor het modernisme van die periode.

Architect Luc Vanhout, kleinzoon van Jozef Schellekens en zoon van architect Carli Vanhout geeft vandaag 
de leiding aan het architectenbureau Architects in Motion waardoor al meer dan 80 jaar architectuur wordt 
beoefend in rechte familiale lijn.
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De retrospectieve tentoonstelling.

Zij die ondertussen, in avant-première, kennis hebben kunnen maken met de voorlopig onvoltooide restaura-
tiewerken, zijn onder de indruk van de autenticiteit van de woning, de grootsheid van het artistieke oeuvre en 
het intellectuele nalatenschap van Jozef Schellekens.

De tentoonstelling start op vrijdag 31 augustus 2012 en zal vanaf dan te bezichtigen zijn, iedere woensdag 
en zondag van 13.00 uur tot 18.00 uur. De tentoonstelling kan in groep worden bezocht na afspraak via  
info@architectsinmotion.be of via het telefoonnummer 014 41 32 32 van Architects in Motion in samenwerking 
met Turnhout 2012, cultuurstad van Vlaanderen.

Powered by Architects in Motion
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19. PARTNERS

DANKZIJ DE MEDEWERKING VAN

MET DE STEUN VAN VOLGENDE MEDIA-PARTNERS

 DE CULTUURKRANT VAN DE KEMPEN

DANKZIJ DE STEUN VAN VOLGENDE PARTNERS

Van den Akkerveken Jos en Guy 
        Tuinaanleg en –onderhoud 
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