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In Turnhout waren er in de jaren zestig enkele jonge architectenbureaus: Lou Jansen samen 
met Rudi Schiltz, Paul Neefs, en Paul Schellekens met Carli Vanhout. Ze zetten met hun drie 
bureaus een indrukwekkend palmares aan huizen, villa’s, gebouwen en sociale huisvesting 
in Turnhout en omgeving op de architecturale kaart. Het is Renaat Braem, studiegenoot van 
Jozef Schellekens, die deze architecten in 1976 voor het eerst verenigd heeft in een artikel 
voor Openbaar Kunstbezit. Maar het is pas in 1995 dat het begrip ‘De Turnhoutse School’ 
de eerste keer wordt gebruikt. 

V.l.n.r.: Lou Jansen, Rudi Schiltz, Paul Neefs, Carli Vanhout en Paul Schellekens

Vorige pagina’s: Lou Jansen en Rudi Schiltz – kerk St. Jozef in Meerhout, 1968

Onderaan links: Lou Jansen en Rudi Schiltz – woning Helsen in Rijkevorsel, 1965

Rechts: Carli Vanhout en Paul Schellekens – atelier Vanhout & Schellekens en woning Vanhout, 1964
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Het werk van Vanhout & Schellekens, Neefs 
en Jansen en Schiltz is vernieuwend en mo-
dern en hun inspiratie komt vooral uit de 
Scandinavische landen en hun reizen door 
Amerika. Ze bestudeerden het werk van 
Frank Lloyd Wright, Eero Saarinen, Alvar 
Aalto, Mies van der Rohe, Le Corbusier en 
vele anderen. Toch zijn ze allemaal verschil-
lend gebleven en behielden ze hun archi-
tecturale eigenheid. Het werk van deze drie 
bureaus wordt tot het beste gerekend van 
wat er tijdens de jaren ’60 in Vlaanderen op 
architecturaal vlak werd gerealiseerd.

We geven hierbij een kort overzicht van de 
architecten en enkele van hun werken.

Bureau lou janSen (°1935) 
en ruDi SchiltZ (1938-1969)
In 1955 zijn ze allebei architectuurstudent 
aan het St. Lucas Instituut te Brussel. Na-
dat ze zijn afgestudeerd richten ze samen 
een bureau op. Op zeven jaar tijd kregen 
ze erg veel opdrachten en werkten ze op 
een bijzondere manier samen. Hun klan-
ten waren hoofdzakelijk afkomstig uit de 
betere kringen zij hadden grote bouwter-
reinen. Toch wisten de architecten zich te 
beheersen in hun bouwplannen en vonden 
ze steeds een mooie symbiose tussen wo-
ning en tuin. Een voorbeeld hiervan is de 
woning Helsen uit 1965 waar de bouwheer 

de grote tuin kreeg bij het huis van zijn va-
der. De woning is opgebouwd in een U-
vorm waarbij de dokterspraktijk gevestigd 
is in het westen, het leefgedeelte in het zui-
den en de slaapkamers in het oosten. De 
eenheid met de tuin word gecreëerd door 
de hoge glaspartijen die in die tijd eerder 
ongebruikelijk waren.
Een ander voorbeeld is de meubeltoonzaal 
St. Antonius te Turnhout die midden tussen 
de velden is opgebouwd. Ook hier een per-
fecte symbiose tussen natuur en gebouw. 
De opdracht kwam van Luc Hendrickx die 
in Turnhout de meubelzaak van zijn ouders 
had overgenomen. Hij wou er een nieuw, 
modern meubelicoon van maken met de 
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Linksboven: Carli Vanhout en Paul Schellekens – 

atelier Vanhout & Schellekens en woning Vanhout, 

1964

Linksonder: Carli Vanhout en Paul Schellekens – 

woning van den Nieuwenhuyzen – Caers, 1965

Rechts en onder: Paul Neefs – woning Pleysier-Dries 

te Rijkevorsel, 1970 en 1976

Volledig onderaan: Eugène Wauters, Frans 

Schoeters, Carli Vanhout en Paul Schellekens – 

cultureel centrum De Warande in Turnhout, 1966
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Bovenaan: Lou Jansen en Rudi Schiltz – tekening meubeltoonzaal 

Sint-Antonius in Turnhout, 1967 (nu Mastermeubel)

Onderaan: Eugène Wauters, Frans Schoeters, Carli Vanhout en 

Paul Schellekens – perspectief voorontwerp 2, cultureel centrum in 

Turnhout, tekening bij archies Vanhout & Schellekens, 1966

60DECORS

DECORS 1057_NL.indd   60 30/08/12   16:29



meest toonaangevende meubels uit die tijd 
(nu Mastermeubel).
Een laatste voorbeeld dat we hier aanha-
len, is de St. Jozefkerk van Meerhout uit 
1968. In een nieuwe verkaveling toen werd 
ook een parochiekerk voorzien op een 
rechthoekig perceel. Het lichtspel dat Jan-
sen en Schiltz hier gecreëerd hebben door 
strakke betonvormen te combineren met 
een glazen strook is subliem.
Jammer genoeg komt aan hun samenwer-
king een abrupt einde als Rudi Schiltz in 

1969 om het leven komt bij een ongeval. 
Lou moet alleen verder en zal behalve de 
tijdelijke samenwerking met Lieven Lang-
ohr, nooit meer een associatie aangaan. 
Lou Jansen werkt momenteel nog steeds 
als architect.

Bureau Paul Neefs 
(1933-2009)
Paul Neefs is reeds tijdens zijn middelbare 
studies begeesterd door architectuur. Door 
zijn studie Latijn (analyseren, linken leggen, 
proberen en schrappen) is hij erg bezig met 
poëzie en taal en begint hij al op jonge leef-
tijd ook architectuurboeken te lezen. In zijn 
vrije tijd hertekent hij de plannen naar zijn 
eigen visie en doet hij aan zelfstudie. Later 
gaat hij naar Sint Lucas Gent en leert hij 
tekenen en schetsen en krijgt hij tijdens de 
lessen kunstgeschiedenis de mogelijkheid 
om zijn zelfstudie verder uit te bouwen. 
Vrijheid van vorm, wordt door hem hoog in 
het vaandel gedragen. In 1956 studeert hij 
af als architect en begint hij de wereld te 
verkennen en in 1960 begint hij een eigen 
bureau. Zijn klanten waren eerder gewone 

burgers die bij hem aansluiting vonden om-
dat zijn woningen een korte bouwtijd had-
den maar vooral omdat ze binnen het bud-
get bleven. Bovendien waren zijn woningen 
stuk voor stuk pareltjes van een zeer voor-
uitstrevende architectuur. De vele reizen 
en ontmoetingen met andere architecten 
slorpt hij internationale invloeden op die 
een stempel drukten op zijn latere werk. 
Wanneer hij in 1964 de bouwaanvraag in-
dient van zijn eigen woning, een twaalfhoe-
kige bouwvorm in rechtstreekse verbinding 

met het terrein, is iedereen verbaasd. 
De architecten van de Turnhoutse School 
hadden elk hun eigen stijl maar voor som-
mige projecten werkten ze wel samen zo-
als voor de Parkwijk in Turnhout. Voor dit 
project werkte Eugène Wauters samen 
met Carli Vanhout en Paul Neefs. Soci-
ale woningbouw was overigens eerder 
een specialiteit van Paul Neefs, niet alleen 
voor de Parkwijk maar ook voor 72 eenge-
zinswoningen en 8 bejaardenwoningen te 
Beerse, 28 sociale woningen te Tielen en 
in 1971 nog eens 84 eengezinswoningen 
voor Beerse. In 1983, na een carrière van 
25 jaar, stopte hij zijn praktijk als architect. 
Nadien werkte hij als beeldend kunstenaar 
tot hij in 2009 overleed.

Bureau Carli VaNhout 
(1931-2000) eN Paul 
sChellekeNs (°1939)
Carli Vanhout, zoon van een aannemer, 
studeerde in 1956 af als architect aan St. 
Lucas te Brussel en begon na zijn dienst-
plicht meteen met een eigen bureau. Aan-

vankelijk waren zijn woningen vrij gematigd 
met een invloed van de Scandinavische 
architectuur en die van Arne Jacobsen in 
het bijzonder. In 1959 trouwt hij met Mia, 
de oudste dochter van Jozef Schellekens, 
toenmalig Provinciaal Architect. 
Paul Schellekens, zoon van Jozef Schel-
lekens was als jonge student vooral bezig 
met teken- en schilderkunst en belandde 
uiteindelijk aan het Nationaal Hoger In-
stituut voor Bouwkunst en Stedenbouw 
(NHIBS) waar zijn vader ook had gestu-

deerd. Tijdens zijn studies ging Paul Schel-
lekens tekenen in het atelier van Carli 
Vanhout en zo ontstond een eerste sa-
menwerking. Door de vele reizen die Paul 
Schellekens maakte o.a. naar Frankrijk, Ita-
lië, Zwitserland, Mexico en Indië bracht hij 
nieuwe ideeën en internationale architectu-
rale invloeden binnen in het bureau. Tussen 
Carli en Paul ontstond er zo’n goede ver-
standhouding dat toen Paul afstudeerde, 
hij mee als architect werd opgegeven in de 
bouwaanvraag van de eigen woning en het 
architectenatelier van Carli. Het gebouw is 
een schitterend voorbeeld van de intense 
samenwerking tussen de twee architecten. 
In 1966 won Paul Schellekens, de “Prijs van 
Rome voor Architectuur” met zijn ontwerp 
voor de SHAPE-site in Casteau (Henegou-
wen). Exact 30 jaar eerder was zijn vader 
voor deze prijs als derde geëindigd. Ook in 
1966 volgde de ene opdracht na de andere 
zoals voor de school Sint Victor, het claris-
senklooster, de Parkwijk en werd ook het 
tweede voorontwerp voor cultuurcentrum 
De Warande goedgekeurd. Initieel werden 
al deze opdrachten aan verschillende bu-

De architecten van De turnhoutse school 

leven voort in De talloze gebouwen 

en woningen Die Deze vijf bijzonDere 

bouwmeesters hebben gerealiseerD.]
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Met dank aan Architectuurarchief Provincie Antwerpen, Architect Yves De Bont (mede-auteur van ‘Architectuur in de Golden Sixties, 
De Turnhoutse School’ en ondervoorzitter van de architectuurvereniging Ar-Tur vzw), Architect Lou Jansen, Architect Luc Vanhout 
(kleinzoon van Jozef Schellekens en zoon van Carli Vanhout).

reaus gegeven maar was het telkens ‘Ate-
lier Vanhout & Schellekens’ die door hun 
typische vormgeving, de opdrachten bin-
nenhaalden. In 1970 wordt Paul Schelle-
kens benoemd tot docent ‘studie en vorm’ 
aan het Hoger Architectuurinstituut te Ant-
werpen. In 1980 was Carli Vanhout één van 
de eerste architecten die, als experiment, 
een woning voor zichzelf bouwde op basis 
van het gebruik van passieve zonne-ener-
gie. Hij leverde aldus baanbrekend werk 
voor wat 30 jaar later als evident zou wor-
den beschouwd. 
Tussen 1964 en 1986 drukte dit atelier zijn 
stempel op de modernistische architec-
tuur en voerde het het modernisme naar 

een hoogtepunt. Door hun appartemen-
ten in het centrum en hun vrijstaande wo-
ningen op de ring rond Turnhout, veran-
derde het uitzicht van de stad op enkele 
jaren tijd.
In 1986 werd Paul Schellekens hoogleraar 
aan de Artesis Hogeschool van Antwerpen 
en neemt de samenwerking met Carli Van-
hout een einde. Paul Schellekens ontwierp 
verder in eigen naam en in het ‘Atelier Van-
hout’ stapte de zoon van Carli, Luc mee 
in het bureau. Wanneer Carli in 2000 on-
verwacht sterft, gaat Luc verder met het 
atelier dat in 2004 wordt omgevormd tot 
de coöperatieve samenwerking “Architects 
In Motion”.

De architecten van de Turnhoutse School 
leven voort in de talloze gebouwen en 
woningen die deze vijf bijzondere bouw-
meesters hebben gerealiseerd. Het is nu 
ons cultureel erfgoed dat we zorgvuldig in 
stand moeten houden.

De tentoonstelling over de Turnhoutse School 
loopt in het leegstaande bibliotheekgebouw 
van de Warande te Turnhout van 24 november 
2012 tot 27 januari 2013. Zie www.ar-tur.be. 
Voor wie meer wil lezen over de Turnhout-
se School, verschijnt begin september het 
boek “Architectuur in de golden sixties, De 
Turnhoutse School” van Yves De Bont en 
Francis Strauven (zie Forum Boeken).

Paul Neefs – eigen woning in Oud-Turnhout, 1964
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