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De zoektocht naar een architectenwoning begon bij de inventaris onroerend erfgoed. Hetgene 

vooral aantrok in de woonst van Jozef Schellekens waren de gevelshoge raampartijen 

onderverdeeld met staal, de verspringende gevelvlakken maar vooral de sobere compositie van 

baksteenvolumes. Een staaltje baksteenmodernisme wat in eerste instantie op weinig bijval kon 

rekenen in Turnhout.1 Zoals de  titel luidt, het is een woning met een heden en een verleden. 

Waarom werd deze woonst niet geapprecieerd door de Turnhoutenaar en wat deed deze 

ontgoocheling met de architect en vooral met de architectenwoning zelf? 

 Jaren later zijn de ogen van de doorsneeburger opengegaan en blijft deze vooruitstrevende 

woning de mensen inspireren en ontroeren. De woning is ondertussen een beschermd 

monument, zowel de binnen- als de buitenzijde. Het gebouw en het interieur zijn nog voor 95% in 

originele staat en kan worden beschouwd als een ‘verborgen architectuurschat’ van het 

modernisme uit de jaren ’30. 2 Na de retroperspectieve tentoonstelling van 2012 werd het huis 

niet herbestemd als huismuseum maar kreeg het een tweede leven.  

Voor het schrijven van deze scriptie  is het gelukt ook zelf de sfeer van de woning op te snuiven. 

Het is geen museum, maar een huis dat leeft. Het is een manifest van baksteenmodernisme, 

gerestaureerd met respect voor de ware aard van de woning. Luc Vanhout gaf een rondleiding in 

de voormalige woning van zijn grootvader. Een volledige kaft met de aanvraag machtiging 

renovatie van onroerend erfgoed werd ter beschikking gesteld, dit was de meest waardevolle 

bron voor de opstelling van deze paper. Het APA zelf liet echter weten geen archiefmateriaal van 

Jozef Schellekens te bezitten. Als provinciaal architect van het arrondissement Turnhout (1937 – 

1963) wordt zijn ambtelijk archief in het Rijksarchief bewaard. Via de website opgericht door 

Architect In Motion (AIM) kunnen er wel nog erg veel bronnen geraadpleegd worden.  

Deze paper bevat 4 delen: een korte biografie, de woonst en diens plek in het oeuvre, de 

restauratie en tot slot de huidige toestand en herbestemming van de ruimtes. De focus zal vooral 

liggen op de dubbelwoonst Schellekens-Op den Beeck en niet zozeer op Jozef Schellekens als 

persoon. Een biografie als wel een overzicht van het oeuvre wordt bijzonder goed weergegeven 

in de thesis van Francesca Vanschoonbeeck, “Een Architectuurhistorisch Onderzoek naar de 

Figuur van Jozef Schellekens (1909-1963)”, Bachelorpaper Kunstwetenschappen en Archeologie, 

Vrije Universiteit Brussel, dat zij in Mei 2012 indiend. 3 Aangezien in deze bachelorproef de 

nadruk op de woning zelf ligt en een goede samenvatting geeft wordt er hier enkel een verkorte 

versie van het oeuvre en de biografie weergegeven. 4     

Jozef Schellekens (1909-1963) 

Jozef Schellekens werd geboren op een lentedag van 15 mei 1909, als eerste zoon van  Ignatus 

Schellekens, een fervent socialist en bekwaam schrijnwerker-meubelmaker. Zijn moeder, Maria 

van Poppel, was huidhoudster-kantwerkster en eerder een “no-nonsense” vrouw.5 Jozef was 

nog maar vijf jaar oud toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Het was een periode van intense 

armoede die bij de jonge knaap een angst inboezemde die hem in zijn verdere leven zou 

vergezellen.  

Hij liep school aan het Sint Jozef college te Turnhout.  Zoals gebruikelijk in het arbeidersmilieu 

van die tijd, verliet Jozef Schellekens op zijn veertiende de schoolbanken om zijn vader te helpen 

in de meubelzaak.  
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Hij kon dan wel niet verder studeren maar zijn ouders lieten hem wel toe om zich aan de 

tekenacademie te Turnhout in te schrijven. In 1929, op twintigjarige leeftijd, studeerde hij af aan 

de tekenacademie als Laureaat en behaalde tevens een Staatsmedaille.  

Jules Taeymans, toenmalig Provinciaal Architect te Turnhout en directeur aan de 

tekenacademie, was onder de indruk van de jonge Schellekens. Hij laat hem beginnen als 

stagiair-technisch tekenaar. Maar hij ziet meer in hem en moedigt hem aan in de namiddagen 

voor architect te studeren aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, te Antwerpen.   

In 1932 won Jef Schellekens6 de tweede premie van de Prijs Gerard de Ridder met de tekening 

“Modern stadsbeeld in cirkel”. In 1933 studeerde hij af als primus van de klas “Bouwkundige 

samenstelling” onder prof. Jef Huygh. Op de jaarlijkse tentoonstelling van de Academie hing zijn 

ontwerp naast dat van zijn medestudenten Vic Blommaert, Renaat Braem, Frans Laporta en 

Léon Stynen. Hierna studeerde hij nog aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten (1933-36) 

bij Jos Smolderen. Ook tijdens deze periode nam hij deel aan meerdere wedstrijden. 

In datzelfde jaar huwde hij Mietje Vogels en maakte kennis met Theo Op den Beeck, een 

schilder van het Kempens landschap, die bovendien sterk verankert was in het culturele leven 

van Turnhout. Aangezien cultuur in zijn algemeenheid ook een interessepunt was voor Jozef 

Schellekens, groeide er tussen beiden een hechte vriendschap die zeer ver  ging. Samen 

besluiten ze om 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 van dat jaar dat de ontwerpen en 

eerste plannen voor deze woning dateren. 

In 1937 vertrekt Jules Taeymans op pensioen en stelt Jef Schellekens, inmiddels vader van twee, 

voor als opvolger. Naast zijn functie als provinciaal architect (1937-63) was Jozef een belangrijk 

architectuurtheoreticus en lid van meerdere verenigingen, zoals de N.V. Turnhoutse 

Maatschappij voor Goedkope Woningen en vanaf 1947 van de Koninklijke Commissie voor 

Monumenten en Landschappen. In zijn vrije tijd was hij werkzaam als schilder, tekenaar, 

grafische kunstenaar en beeldhouwer.7 Er vond een sterke interactie plaats tussen het 

schilderen enerzijds en de architectuur anderzijds. Je kan zijn architectuur maar goed begrijpen 

als je ook zijn schilderwerken uit die tijd kent.  Maar het omgekeerde is evengoed van 

toepassing, aldus Peter Schellekens.8 

De volgende generatie 

In Turnhout was de art deco slechts een kortstondig en sober verschijnsel. Van groter belang 

was de ontwikkeling van de expressieve, kubische baksteenarchitectuur in Turnhout en 

omgeving. Ze onderscheidde zich door de asymmetrische compositie van de bouwvolumes, de 

voorkeur voor het platte dak, de ruime materiaalkeuze en het efficiënter ruimtegebruik. De 

dubbelwoning Schellekens-Op De Beeck is hét voorbeeld van baksteenmodernisme in 

Turnhout.9 Jef liet zich inspireren door de nieuwe architectuur. Er is het werk van Edouard van 

Steenbergen wie zich recent ontwikkelde tot een aanhanger van de nieuwe zakelijkheid en Leon 

Stynen, ontpopt tot een echte vertegenwoordiger van het nieuwe bouwen. Er zijn heel andere 

dingen op til, maar wie in Turnhout kent Frank Lloyd Wright? Wie in Turnhout weet wat 

Bauhaus is? 10 
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Jozef Schellekens kreeg zes kinderen, waaronder Paul Schellekens en Mia Schellekens, die 

trouwde met Carli Vanhout. Paul Schellekens en Carli Vanhout staan bekend als de architecten 

van de volgende generatie, de zogenaamde “Turnhoutse school”. 11 De geestdrift voor 

eigentijdse kunst en vooruitstrevende houding van hun vader werd doorgegeven.12 Jozef 

Schellekens was zeer ambitieus en wenste dit onverbloemd  aan al zijn kinderen toe.  “Schiet je 

pijlen maar hoog genoeg” zei hij dan, “ze zullen tijdens het vliegen al genoeg dalen”. 13  

Onderstaande figuur geeft de rijke geschiedenis van het bureau ‘ARCHITECTS IN MOTION’ weer. 

 

Figuur 1: -Stamboom familie Schellekens – Vanhout 
VANHOUT Luc, 1 mei 2012 

Dubbelwoonst Schellekens – Op den Beeck 

In 1934 starten de werkzaamheden.  Het huis moet het ondubbelzinnige antwoord zijn op de 

vraag hoe Schellekens zich de voorbije jaren in Antwerpen ontwikkelde. 14Zijn ontwerp was qua 

tijd en omgeving erg gedurfd.15 

Het volume bestaat uit twee blokvormen van twee bouwlagen hoog, met een plat dak,  

aaneengeschakeld in een L-vorm. De woningen zijn in grote lijnen spiegelsymmetrisch en raken 

elkaar enkel met de keukens en badkamers. Op deze manier krijgen beide woningen voldoende 

licht en worden er geen donkere hoeken gecreëerd. In de ene woning zullen badkamer en 

keuken licht binnenkrijgen via straatkant, in de andere woning zal dit via de gemeenschappelijke 

tuin gebeuren. In vooraanzicht zijn er op de buitenhoek van de ‘L’ nog twee mooie inspringende 

gevels te zien. Tegen de twee eindpunten van de ‘L’ zijn de garages van één bouwlaag hoog 

gebouwd, waardoor het platte dak dienst doet als ruim zonneterras. De leefruimtes, zithoek en 

eetkamer zijn allen aan het binnenhof geplaatst.  
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De familie Op de Beeck zal zich 

vertoeven in het volume aan 

de Generaal Der 

Meerschstraat. Hij heeft 

meerdere kinderen en kiest 

dus voor de grootste woning. 

Beide woningen hebben 

doorgaans dezelfde verdeling 

van kamers, alleen is alles 

ruimer in dat ene volume.16 

Schellekens ontwierp voor 

beide woningen een groot 

aantal ingebouwde meubelen, 

die zij hij dan samen met zijn 

vader vervaardigde. Zijn eigen woning ging hij nog meer naar zijn hand zetten. Enkele ramen 

werden binnen afgewerkt met panelen in opaak gekleurd glas. Uitsluitend eigen werk werd in 

de woning opgehangen. Jozef bracht ook enkele muurschilderingen aan; in de spreekkamer een 

subtiel tafereel in reliëf verwerkt, in de zithoek en een licht erotisch tafereel boven het 

ouderlijke bed.  

“Alhoewel 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. 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.” , zei Peter Schellekens over zijn vader. 17 

(zie plannen bijlage 1)   

Figuur 3: vooraanzicht perspectieftekening 
http://www.jozefschellekens.be/inventaris/architectuur/eigen-woning/ 
 

Figuur 2: principe plattegronden 
DE BONT Yves, 100 jaar wonen in Turnhout. Architectuur van 1895-1995, Zellik, 1995, p.64 en 65 
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Figuur 4: gevel noorden 
http://www.jozefschellekens.be/inventaris/architectuur/eigen-woning/ 

 

Gevels 

De stroken gekleurd marmerglas, die we terug vinden als verticale plinten tegen de muur in de 

raamkozijnen maar ook op de leuning van de halfopen trap, geven een weerkaatsing van kleur 

door de ramen die tot op de straat zichtbaar is. 18   De krachtige gevels tonen de combinatie van 

enerzijds een haast massieve opbouw met bakstenen en anderzijds de helderheid door de grote 

ramen, rechthoekig onderverdeeld met staal. Ze doen een rijke aaneenschakeling van ruimtes 

vermoeden. Enkele ramen lopen over twee bouwlagen door, de andere ramen van de begane 

grond zitten op gelijke hoogte met de onderzijde van sommige ramen op de verdieping. Alle 

ruimtes zijn anders ontworpen en variëren zowel in grootte, hoogte, oriëntatie als in belichting. 

De ontvangstruimte is 5,30 m hoog en staat in contrast met de kleine spreekkamer links van de 

inkom. Dit contrast is duidelijk zichtbaar in de gevels.  

De begane grond telt 3 niveaus. Het maaiveld betreft inkom, spreekkamer, ontvangstruimte, 

een sas met wc en de vestiaire. Een trede hoger ligt de keuken en nog 3 treden hoger de rest 

van de begane grond. Doordat het bureau hoger ligt, is het mogelijk om licht binnen te trekken 

in de kelder, die zich onder deze ruimte situeert, door ramen in de voorgevel te plaatsen. Langs 

tuinzijde creëert dit dan de mogelijkheid om een verhoogd terras aan te leggen. 

 

Manifest als buitenbeentje  

In Turnhout reageert men spottend op het huis. De vooruitstrevende strakke en kubusvormige 

stijl, met zijn grote ramen sloeg duidelijk niet aan bij de gemiddelde, behoudsgezinde 

Turnhoutenaar. Vooral de grote ramen waren een hekelpunt. “Wie wil er nu in zo een glazen 

kast wonen?”, fluisterde men. Het was wellicht uit schrik voor het nieuwe dat de 

Turnhoutenaars zo misnoegd reageerde. De woonst brak nu eenmaal met het traditionele. De 

bouwgrond ligt recht tegenover een reeks arbeidershuisjes die men de ‘Zandrij’ noemt. Deze 

lintbebouwing wordt gekenmerkt door zadeldaken, en een cordon die de gevel in twee opdeelt. 

De woningen kennen een typische burgerlijke uitstraling door hun vensterdorpels en in boog 

afgezette lateien. 
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Plaats in het oeuvre  

In 1937 mag Jozef Schellekens zijn leermeester Jules Taeymans opvolgen als provinciaal 

architect. In de beginjaren ontwerpt hij meerdere scholen in de stijl van het 

baksteenmodernisme. Weerkerende elementen waren het bakstenen parement en de grote 

enkelvoudige ramen, rechthoekig onderverdeeld met staal. De meerderheid toonde echter een 

platte bedaking, zoals de uitbreiding voor de school van Wechelderzande. Deze typologie toont 

duidelijk gelijkenissen met zijn eigen woont. Het baksteenmodernisme, dat weinig succes kende 

in de privésector, kon hij nu doorvoeren in zijn overheidsopdrachten.19 

In de jaren ’40 verandert Jozef Schellekens’ stijl en grijpt hij naar een meer traditionelere 

architectuur, die volgens hem waardig is voor het bestaande natuur- en cultuurlandschap. Een 

opvallende wijziging is het consistente gebruik van schuine bedaking. 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.20 Voorbeelden hiervan zijn de scholen te Noorderwijk (1940) en Morkhoven (1941) en 

het gemeentehuis van Ravels (1942).  

Jozef Schellekens was nauw betrokken bij de wederopbouwproblematiek na de Tweede 

Wereldoorlog. Hiervan getuigen de verschillende restauratieprojecten, zoals bijvoorbeeld de 

Sint-Dimphnakerk te Geel (1948). 

In de jaren ’50 keert het tij opnieuw en kiest Jozef Schellekens voor een monumentale moderne 

vormentaal. Hij bracht nieuwe aspecten in zijn schoolbouw. Enerzijds toonden zijn ramen een 

typische stalen roedeverdeling en anderzijds ging hij abstracte muurschilderingen ontwerpen 

die de gevel moesten opfleuren.  

De meest bekende ontwerpen van deze periode zijn zonder twijfel het Openluchttheater van 

het Rivierenhof te Deurne (1950) en het strandgebouw van het Zilvermeer te Mol (1958), dat 

uiteindelijk een zeer bijzondere plaats in zijn levensloop zal krijgen. 21 

 
 
 

Figuur 5: arbeiderswoningen lintbebouwing steen weg op mol 
eigen bron 
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Als pas afgestudeerde architect bouwde Jozef Schellekens de dubbelwoonst. In diezelfde periode 

ontwierp hij ook een woning in de Kwakkelstraat te Turnhout. Schellekens gebruikte opnieuw 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. Andere privéwoningen, zoals deze voor Leo Van den Bosch, zijn 

schoonvader, werden wel uitgevoerd. Het betrof een vrijstaande villa, die langs de voorgevel iets 

burgerlijks uitstraalde. De zijgevel werd creatiever uitgewerkt. Hier speelde hij met verschillende 

raampartijen en een afwisseling tussen natuurlijke en witgeschilderde baksteen. Er werden nog twee 

andere individuele woningen gebouwd maar wegens gebrek aan informatie zijn we niet zeker dat 

deze woningen voor privépersonen gebouwd werden22.  

Vertwijfeling en belangrijke wijzigingen 

De eerste veranderingen vonden al vroeg plaats. Toen Schellekens provinciaal architect werd, had hij 

niet zo veel werkruimte meer nodig. Het bureau werd omgebouwd tot speelkamer en de rode 

vouwdeur maakte plaats voor een vaste wand.  

In het archief van Jozef Schellekens zijn er  plannen kunnen terug gevonden met betrekking tot een 

onderzoek naar de mogelijkheid tot uitbreiding van de bestaande woning. Het grote aantal kinderen 

gecombineerd met een schildersatelier versus de beschikbare ruimte in de woning noodzaakte hem 

op zoek te gaan naar bijkomende ruimte. Er worden plannen opgetekend voor een extra volume 

bovenop de bestaande garage waardoor er twee extra slaapkamers zouden gecreëerd worden. Het 

grote zonneterras verdwijnt en er wordt afbreuk gedaan aan de bestaande afbouw van volumes.  

 

In de geveltekeningen die werden 

gemaakt voor deze uitbreidings-

plannen is duidelijk af te lezen dat er 

gezocht wordt naar een meer 

burgerlijke uitstraling om zo meer in 

het straatbeeld de passen.  Jozef 

schellekens gaat aansluitend nog een 

stap verder door bijkomend een schuin 

dak te voorzien op de woning, voor een 

meer burgerlijke uitstraling. We mogen 

van geluk spreken dat deze plannen 

nooit werden uitgevoerd, en de woning 

vrijwel intact bleef. 

 

 

Figuur 6: scan geveltekening uitbreidingsplannen ‘vertwijfeling’ 
ter beschikking gesteld door Luc Vanhout 
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Vanuit deze invloed van ‘vertwijfeling’ kunnen we wel de herkomst afleiden met betrekking tot de 

verbouwing van het monumentale verticale raam in de voorgevel. Er wordt een bloembak in 

parementmetselwerk onderaan het raam geplaatst, twee horizontale T-profielen worden verwijderd 

voor een meer klassiek uitzicht en twee raampartijen  worden gedicht om de achterliggende vloer te 

verbergen door middel van houten latjes. Omdat Jef Schellekens in zijn vrije tijd meer ging 

schilderen, werd een vloer aangebracht  boven de ontvangstkamer om daarboven werd zijn 

schildersatelier te situeren. De vide verdween en de trap kreeg een vaste wand als leuning waardoor 

ook de typisch groene strook van marmerglas verdween.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een periode waarin Jozef Schellekens het zicht op de woning ging bemoeilijken door het 

plaatsen van struiken, hoogstammige bomen en klimop tegen de gevel. Schellekens kon zich blijkbaar 

niet meer identificeren met de architectuur van de woning. Verder in de Steenweg zien we meerdere 

huizen bedolven onder het groen, waaruit we kunnen afleiden dat ook dit wellicht een actie was de 

wonig te integreren in het straatbeeld. 

 

Figuur 8: foto’s vertwijfeling 
links: eigen bron 
rechts: DE BONT Yves, 100 jaar wonen in Turnhout. Architectuur van 1895-1995, Zellik, 1995, p.63 

Figuur 7: voor renovatie  
ter beschikking gesteld door Luc Vanhout 
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Na 1950 zijn er de grootste veranderingen in het interieur gebeurd. De muurschilderingen werden 

overschilderd met witte textuurverf en het meubilair van de eethoek werd vervangen. Gekleurd 

behang voor de slaapkamers en stofferingen werden toegevoegd. De gele en zwarte keramische 

tegels, die op meerde plaatsen in de woning terugkwamen, werden in de woonkamer en in het 

bureau (speelkamer inmiddels) bedekt met linoleum. Later werd hier nogmaals vast kamerbreed 

tapijt over gelegd.24
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architectuurschat 

In 2001 steken Paul Schellekens en zijn neef architect Luc Vanhout voor het eerst de koppen bij 

elkaar om te onderzoeken of er een toekomstige publieke of semipublieke bestemming kan worden 

gevonden voor de woning van hun vader en grootvader. Verder wordt een belofte gemaakt de 

woning terug te brengen naar de oorspronkelijke en originele toestand van de jaren ’30.  

Geen enkele overheid staat te trappelen om de woning van Jozef Schellekens te verwerven. Er is over 

hem in het verleden te weinig geschreven en dus ook te weinig gekend. In 2002 wordt dan een 

akkoord bereikt dat kleinzoon Luc Vanhout de woning zal verwerven.  

Wanneer in 2008 de gezondheidstoestand van weduwe van Schellekens verslechtert wordt een 

overbrenging naar het rusthuis Sint Lucia in Turnhout een noodzaak. De woning staat een korte tijd 

leeg maar al snel wordt het idee geopperd om de stagiairs van Architects in Motion de mogelijkheid 

te geven tijdens hun stage een kamer te gebruiken. 

In 2010 wordt bekend dat Turnhout in 2012 cultuurstad van Vlaanderen zal zijn waardoor alles in een 

stroomversnelling terecht komt. Het idee wordt geopperd om in 2012 een retrospectieve 

tentoonstelling te organiseren in de woning die tegen dan gerenoveerd zal zijn. De renovatiewerken 

van de woning, waarvoor een machtiging van Onroerend Erfgoed wordt aangevraagd, zullen voor het 

overgrote deel worden gefinancierd door Annemie & Luc Vanhout Mathé.  

Figuur 9: foto’s interieur 2005-2006 

VERDONCK Bieke, Een blik in de woonkamer van architect Jozef Schellekens, Faculteit Letteren en 

Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Gent, 2005-2006, p. 25 & 29 
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 Renovatie met respect voor de ware aard 

Het oorspronkelijke ontwerp is zowel binnen als buiten nog goed afleesbaar. De 

argumenten die aanleiding hebben gegeven tot de gekende bouwkundige 

ingrepen zijn ook gekend. Het is de bedoeling met deze renovatie de woning 

naar terug de oorspronkelijke toestand te brengen. Enkele elementen die 

essentieel zijn om de woning architecturaal te kunnen lezen, zijn in de loop der 

jaren verdwenen.  

 interieur 

De dubbel hoge ontvangstruimte met mezzanine en de twee bijhorende 

monumentale ondoorzichtige ramen, die onderdeel uitmaken van het effect dat 

speelt tussen het contrast van deze grote semi publieke ruimte en de intimiteit 

van de naastgelegen privévertrekken, wordt opnieuw opengelegd. De houten 

tussenvloer werd verwijderd en de traphal zal terug vrijgemaakt worden. 

Het bureau wordt ook opnieuw opengewerkt. De bibliotheekkast en binnendeur 

verdwijnen en de voormalige rode plooideur in vier delen wordt 

gereconstrueerd. 

Het kleurenpalet van de binnenmuren en het houten schrijnwerk - die het geheel 

een speels karakter geven en samen met het spel van de lichtinval inwerken op 

de ruimtebeleving - werd opnieuw aangebracht. 

De gekleurde stenen vloertegels werden opnieuw zichtbaar gemaakt. Deze 

waren bewaard gebleven onder het linoleum en vast tapijt. 

De kunstige muurschilderingen worden hersteld door een gespecialiseerde 

firma. Men laat de woning authentiek, dit wil zeggen dat men zo goed mogelijk 

tracht de oorspronkelijke staat te reconstrueren maar men gaat geen 

kunstwerken reproduceren. De muurschilderingen vertonen tot op heden dus  

nog steeds enkele witte vlekken. 

Het meubilair dat in 1950 verdween wordt dan gereconstrueerd aan de hand van 

tekeningen van Paul Schellekens. Het betreft de ingebouwde ontvangsttafel en 

de oude kolomkasten links en rechts naast de doorgeef naar de keuken. 

 

exterieur 
 

Wat betreft de buitenkant van de woning is de belangrijkste reconstructie die 

van het gevelshoge raam in de noordgevel. Het lattenwerk wordt verwijderd en 

het raam hierachter hersteld. De twee weggelaten T-profielen worden ook 

opnieuw toegevoegd. De bloembak ter hoogte van de gevel wordt verwijderd. 

Het buitenschrijnwerk wordt enkel vervangen indien de schade te groot is. De 

geoxideerde delen van dit schrijnwerk worden behandeld en beschermd. Die 

delen die niet meer te herstellen zijn zullen worden vervangen door dezelfde 

stalen profielen.  

De tuinpoorten worden hersteld en gereconstrueerd en ook de bestaande 

borstwering zal worden behandeld tegen oxidatie en herschilderd. 

Figuur 10: foto’s voor de renovatie 
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Het parementmetselwerk wordt gereinigd met stoom. Er wordt voor deze methode geopteerd opdat 

het patina van de oppervlakken niet wordt aangetast. Het voegwerk dat in het verleden werd 

vervangen door grijs voegwerk wordt vervangen. Het beschadigde voegwerk wordt hersteld en enkel 

de beschadigde delen van het metselwerk worden vervangen.25 

 

Renovatiebreuk woonst Op den Beeck 
De woning van Jozef Schellekens is zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde beschermd. Dit 

betekent dat ervoor iedere kleine verandering bij de renovatie , van kleur van de muurverf tot het al 

dan niet herstellen van een bepaalde tegel, toestemming gevraagd dient te worden. Bij de woonst 

Op Den Beeck is dit niet het geval. Hier begon men al te restaureren, eerder renoveren, voor 2012. 

Het zijn kleine details die een renovatiebreuk doen ontstaan tussen beide helften van de 

dubbelwoonst. Vooral aan de buitenhoek van de ‘L’ aan tuinzijde is het verschil merkbaar. In de 

vleugel van de familie Op den Beeck werden raamkaders en regenpijpen vervangen en voegwerk 

bijgewerkt en gezandstraald. De toedracht van Jozef Schellekens als architect is hier deels verloren 

gegaan. 

 

Een huis dat leeft 

Herbestemming van de ruimtes 
Ter aanleiding van de retroperspectieve tentoonstelling wordt het meubilair dat later in 1950 werd 

toegevoegd, verplaatst naar de garage. Deze ruimte wordt ingericht als tijdelijke 

tentoonstellingsruimte voor kunstwerken van Jozef Schellekens en voor plannen van de mogelijke 

uitbreiding en vertwijfeling. Maar ook na de tentoonstelling blijft deze ruimte in gebruik. Er wordt 

een grote tafel geplaatst, er worden rekken opgehangen en de kasten worden in gebruik genomen. 

Ook in de de bureauruimte wordt een grote tafel geplaatst. De architecten van Architects In Motion 

komen hier samen om te brainstormen,  het is een andere omgeving die inspiratie kan brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11: verplaatsen van de doorgeef kast en bijbehorende kast van eetkamer naar de garage 
links: VERDONCK Bieke, p. 28 & 29 
rechts boven: http://www.jozefschellekens.be/inventaris/architectuur/eigen-woning/ 
rechts onder: eigen bron 
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Figuur 12: studio en slaapkamer 3 
eigen bron 
 

De bibliotheken worden aangevuld met hedendaagse exemplaren en ook het Archief van Jozef 

Schellekens zal bewaard worden in de woning zelf. De slaapkamers doen dienst als ruimtes waar men 

zich even kan terug trekken, nadenken.  

De woning van Jozef Schellekens werd niet herbestemd als museum, dit was al de visie vanaf het 

begin. Het is weliswaar een huis met een geschiedenis. In iedere ruimte worden foto’s opgehangen 

van de situatie voor de renovatie en ook enkele familiekiekjes vallen in het zicht. Het is een huis dat 

leeft met regelmatige huisgasten die er voor onbepaalde duur verblijven. 26In de keuken zien we een 

ultiem voorbeeld van het feit dat er wordt geleefd. Deze foto is te zien op de voorpagina van de 

paper onder de titel ‘een huis met een verleden en heden’. We zien de vuile afwas maar ook de 

foto’s van Jozef Schellekens met zijn gezin. “ Achja de afwas, die hoort erbij ”, lachte Luc Vanhout 

tevreden. 
 

Figuur 12 In gebruikname van de ruimtes, bureau schelleks en berging ‘plannenkast’ 
links: eigen bron 
rechts: http://www.jozefschellekens.be/inventaris/architectuur/eigen-woning/ 
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De woning van Jozef Schellekens kende een bewogen geschiedenis. Het is uiteindelijk de uitroeping 

van Turnhout tot cultuurstad in 2010 dat de doorslag zal geven, met Luc Vanhout als bezieler van het 

project. De woning is in alle glorie hersteld, en beleeft nu de erkenning die hij in de jaren ’30 al 

verdiende. De architectuurschat uit het interbellum doet nu overdag dienst als laboratorium en 

guesthouse van Architects In Motion. Het broednest van verschillende kunsten zal opnieuw jeugd 

inspireren. Er werden al toneelstukken en eindwerken geschreven in de woning. Het volgende project 

is een tentoonstelling in het kader van het stripgidsfestival 2015 waarbij drie actieve New Yorker-

coverartiesten van de Lage Landen één dag het hele gebouw zullen inpalmen. 

 

 

 

Bovenstaande foto: Luc Vanhout met de kaft onroerend erfgoed machtigingsaanvraag 
eigen bron 
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Bijlage 1  27
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