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ERFGOED GESCHIEDENIS
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TURNHOUT: NAZATEN JOZEF
SCHELLEKENS KOMEN WEER THUIS

 DE REDACTIE — 27 JUNI 2011

Veel volk, zondagnamiddag, op het grasperk voor de beschermde dubbelwoonst
Schellekens/Op De Beeck aan de steenweg op Mol. Architect Luc Vanhout
(kleinzoon van architect Jozef Schellekens) nodigde de hele familie uit om het huis
van hun stamvader te bezoeken. Dat moet een museum worden in 2012.
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Jef (Jozef) Schellekens (1909-1963) was provinciaal architect voor het arrondissement Turnhout vanaf
1937. Hij tekende onder meer het Openluchttheater Rivierenhof en het strandgebouw van het
Zilvermeer. In 1934 had hij aan de steenweg op Mol een opmerkelijke modernistische dubbelwoonst
gebouwd waar hij zelf ging wonen. Het was een van de eerste modernistische woningen van Turnhout.
Vooral de glaspartijen en het metalen schrijnwerk waren erg typisch voor de ‘nieuwe zakelijkheid’ van
de vooroorlogse periode

Paul Schellekens, zijn zoon, zou in de jaren zestig en zeventig samen met Carli Vanhout, Lou Janssen en
Paul Neefs een prominent lid zijn van de Turnhoutse school.

Het huis Schellekens/Op De Beeck kwam in handen van Luc Vanhout, de zoon van Carli Vanhout. De
bekende architect van Architects in Motion (die in Turnhout bekendheid verwierf door zijn visieplan
Parkstad Turnhout) wil het huis in zijn oorspronkelijke staat herstellen. In het cultuurjaar 2012 zal het
worden opgengesteld voor het publiek. ‘We ontdekken onder de nieuwe verflagen nog de oude

pastelkleuren. Het huis werd gerenoveerd na het tweede huwelijk van Jef Schellekens en die aanpassingen

willen we nu weghalen,’ zegt Luc Vanhout.

Jozef Schellekens schilderde ook en hanteerde daarbij zeer uiteenlopende stijlen. Zo kende hij zowel
modernistische als klassiekere (heimat-)periodes.

‘In 2012 wil de Turnhoutse architectuurvereniging Ar-Tur een tentoonstelling maken over de Turnhoutse

school. Dan past dit huis perfect in het plaatje,’ zegt Vanhout. De bedoeling is niet om een permanent
toegankelijk museum te maken. Dat zal enkel op afspraak kunnen. Er zullen ook kamers verhuurd
worden aan architectuurstudenten of stagiairs. ‘Op die manier moet het initiatief zelfbedruipend zijn,

Vanhout.

Zondag nodigde de architect alle nog levende nazaten van Jozef Schellekens uit om het huis te bezoeken.
De werkzaamheden schieten goed op en Luc Vanhout hoopt tegen maart volgend jaar klaar te zijn.

Voor de familieleden was het een prettig en emotioneel weerzien van een huis waar ze allemaal een
stuk(je) van hun jeugd hebben gesleten.

Tekst en foto’s: Karl van den Broeck
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