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Het Rivierenhof werd in 1921 door het provinciebestuur van Antwerpen aange-
kocht om het groenrelict te midden van een steeds verder verstedelijkende om-
geving te behouden. Bovendien wilde men de bevolking recreatiemogelijkheden 
bieden met infrastructuur voor sport, spel en cultuur. Via een internationale 
wedstrijd werd tuinarchitect Guillaume De Bosschere aangetrokken om dit alles 
te realiseren.

Eén van de voorzieningen in het plan was een openluchttheater geïntegreerd 
in de groene omgeving. Aanvankelijk werd er toneel gespeeld op en rond de 
voormalige ijskelder, een kunstmatige heuvel met daarop een tempeltje. Aan 
Jozef Schellekens, provinciaal architect, werd omstreeks 1937 gevraagd plannen 
te maken voor een permanente constructie. Hij maakte verschillende ontwer-
pen, maar om budgettaire redenen en door de oorlogsomstandigheden werd 
pas in 1949 een maquette aan de bestendige deputatie voorgesteld. De locatie 
was verder in het park gelegen en omgeven door een vijver. Ze was niet enkel 
ruimer, ze bood ook voordelen naar akoestiek.

Het theater, dat uiteindelijk zou worden gerealiseerd, was nog ambitieuzer 
van opzet dan de vorige plannen vermeldden. Het werd voorafgegaan door een 
‘foyer’ omgeven door strakke colonnades*. In het midden stond een sculptuur 
van Pol Van Esbrouck die de toneelkunst voorstelt. Aan de rechterzijde werd dit 
plein afgesloten door een gebouw met artiestenloges, receptie en dienstloka-
len. De achterzijde van het plein werd gevormd door de gevel van het decor-
magazijn, opengewerkt door verschillende kleine raampjes met gekleurd glas, 
die ’s avonds voor een extra decoratief effect moesten zorgen. Het amfitheater 
bood plaats aan 1350 toeschouwers en was voorzien van drie monumentale 
lichttorens met daarin de modernste technieken voor filmprojectie en een 
uitgebreid arsenaal aan spectaculaire belichtingsmogelijkheden. De bouw-
werken gingen van start in januari 1951 met de nodige grondwerken voor de 
hellingen van de zitplaatsen, waardoor tegelijkertijd de vijvers rond het theater 
werden uitgegraven. Men hoopte al in de zomer van het volgende jaar de eerste 
voorstellingen te kunnen brengen, maar de plechtige opening, met Gudrun van 
Albrecht Rodenbach door het gezelschap van de K.N.S., vond pas plaats op 6 
juni 1953. In de pers werd het gebouw lovend onthaald. In diverse architectuur-
tijdschriften werd Schellekens’ creatie meermaals uitgebreid besproken. 
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3 Rivierenhof      
 Openluchttheater
 Turnhoutsebaan 232, 2100 Deurne

Open: van 10 tot 18 uur

Website: www.oltrivierenhof.be 
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Zelf heeft Frank geen herinneringen 
aan zijn grootvader. ‘Bewust toch 
niet, nee. Maar misschien zit zijn 
geest wel in mijn genen? En natuur-
lijk ken ik wel de verhalen uit de 
familie.’ Die familieverhalen maken 
het des te opmerkelijker dat Jozef 
Schellekens het tot provinciaal archi-
tect schopte. Frank: ‘Mijn grootvader 
was van simpele komaf: zijn vader 
was timmerman en van thuis uit 
kreeg hij niet de intellectuele voeding 
die hij nodig had om architect te 
worden. Veel van wat hij wist en kon 

heeft hij stap voor stap, als een soort 
spons, in zich opgenomen. De sprong 
die hij maakte, getuigt van een grote 
intelligentie, doorzettingsvermogen, 
werklust en wilskracht.’

Visuele geletterdheid via de 
schilderkunst

Hoewel Jozef Schellekens vooral 
gekend is als architect, deed hij veel 
meer dan dat. ‘Ik beschouw mijn 
grootvader als een artiest’, gaat 

Frank verder. ‘Hij tekende niet alleen 
gebouwen, maar hij maakte ook 
hout- en linosneden, verdiepte zich 
in glaskunst, tekende portretten in 
houtskool, maakte pentekeningen 
en schilderde.’ Dat vrij werk nam 
een belangrijke plek in zijn leven 
in. Meer zelfs: voor Schellekens liep 
het pad van de architectuur via de 
schilderkunst. Als jongeman ontwik-
kelde hij zijn visuele geletterdheid 
in de tekenacademie van Turnhout. 
Toen hij een aantal jaren later, in 
1931, als tekenaar in de leer ging bij 

toenmalig provinciaal architect Jules 
Taeymans, kreeg Schellekens van 
hem de toestemming om ondertussen 
de studies architectuur te volgen aan 
de Academie voor Schone Kunsten in 
Antwerpen. 

Schellekens is zeker niet de enige ar-
chitect die zijn tekenvaardigheden in-
zette om vrij werk te creëren. Renaat 
Braem – een generatiegenoot van 
Schellekens – stuurde bij de aanvang 
van ieder jaar een wenskaart naar 
zijn kennissenkring. Die wenskaarten 
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Frank Mercelis
Geboortejaar: 1975
Link met de locatie: kleinzoon van 
Jozef Schellekens + opgetreden in het 
Open Lucht Theater

Beroep: muzikant en acteur

Mijn tip: Ik wil natuurlijk het Open 
Lucht Theater tippen, niet alleen 
omwille van zijn architectuur en 
locatie maar ook omwille van zijn 
zeer goede programmatie. Ik ben 
alvast present deze zomer! Ik ga ook 
zeker langs bij Multitude en niet in 
het minst om zijn locatie. 

Beknopte biografie: Frank Mercelis 
studeerde Kleinkunst aan Studio Her-
man Teirlinck, een opleiding waarbij 
zowel acteren als muziek een promi-
nente plek krijgt. Hij kreeg er les van 
o.a. Wannes Van de Velde - ‘een wan-

delende bibliotheek’ en Jan Decleir – 
‘het monument onder de acteurs’. Hij 
acteerde in verschillende televisiereek-
sen en vergelijkt het moment tussen 
action en cut met een korte sprint. 
Ook staat hij graag en vaak op podia, 
zowel met (muziek)theater als met 
muziek. Maar dat ervaart hij eerder 
als een andere discipline en omschrijft 
hij als ‘een marathon’ omdat men de 
spanning hier langer moet weten vast 
te houden. Beide disciplines hebben 
zo hun eigen charmes. Naast het 
vertolken van Franse chansons met 
zijn band Eddy et les Vedettes, brengt 
hij op zijn laatste nieuwe plaat ‘Laat 
het gebeuren’ eigen Nederlandstalige 
nummers, waarin hij toont hoe hij 
naar de wereld kijkt.

www.jozefschellekens.be 
www.frankmercelis.be

Muzikant en acteur Frank Mercelis (°1975) heeft een bloedband met het Open-
luchttheater in Deurne: Jozef Schellekens (1909-1963), zijn grootvader, tekende als 
provinciaal architect de plannen voor de groenste podiumplek van de stad. Een 
aantal jaar geleden stond Frank er zelf op het podium. ‘Een onvergetelijke erva-
ring.’ En hoewel Jozef Schellekens stierf lang voordat Frank werd geboren, spreekt 
er een ongrijpbare verbondenheid uit hun levens: het zijn artistieke zielen.

Interview  
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ontwierp Braem zelf. In tegenstelling 
tot de abstracte vormen en moder-
nistische lijnen die we meestal in 
zijn architectuur terugvinden, zijn 
het tekeningen vol figuren, met veel 
ornament en speels krullende lijnen. 
Het is een compleet andere stijl.

Ook Schellekens zelf experimenteerde 
in zijn vrij werk, als tekenaar, etser, 
en schilder, met 
ontzettend veel 
verschillende stij-
len. Frank: ‘Mijn 
grootvader was 
een productief 
kunstenaar. Hij 
volgde de laatste 
artistieke stromingen op de voet en 
in zijn oeuvre vind je zowel abstract 
werk als figuratief werk. Hij was 
steeds bezig met zichzelf te verbreden 
en heruit te vinden.’ 

Grasduinen in 
grootvaders atelier

In 1935 bouwde Schellekens samen 
met schrijver Theo Op de Beeck, een 
goede vriend, een modernistische 
dubbelwoning aan de Steenweg 
op Mol. Frank: ‘Mijn grootmoeder 
heeft daar tot op 92-jarige leeftijd 
gewoond. Als kind kwam ik er vaak 
en ik was mij toen natuurlijk nog niet 
bewust van de architecturale waarde 
van het huis, maar ik zag wel andere 
dingen in dat huis: zijn atelier. Dat 
was mijn eerste connectie met hem. 
Ik ging daar altijd rondkijken en rond-

snuffelen. Daar voelde ik dat mijn 
grootvader iemand bijzonder moest 
zijn geweest: dat het een artiest was. 
Pas later is het tot mij doorgedrongen 
dat het huis zelf enorm vooruitstre-
vend was.’ 

De woning die Jozef Schellekens als 
zesentwintigjarige voor zijn groeiende 
gezin bouwde, verzette bakens: hij 

introduceerde 
het modernisme 
ermee in de Kem-
pen. ‘Daar was 
zo’n huis op zijn 
minst vreemd’, 
vertelt Frank. 
‘Mensen kwa-

men op zondag met de hele familie 
naar daar om met dat huis te lachen. 
Halverwege de jaren dertig zo’n huis 
neerzetten in de Kempen? Dat was 
een daad van moed!’ De bebouwing 
verderop in de straat bestaat vandaag 
vooral uit de klassieke Vlaamse ge-
zinswoning: twee verdiepingen met 
daarop een zadeldak. De architec-
tenwoning van Schellekens springt 
er nog steeds in het oog: het is een 
vrijstaand pand van twee grote aan-
eengesloten vierkanten volumes, met 
o.a. hoge verticale ramen in de gevels 
aan de straatzijde. 

Stond Schellekens in zijn tijd met de 
armen over elkaar achter een raam 
toe te kijken hoe mensen zich aan zijn 
huis kwamen vergapen? Frank: ‘Mijn 
grootvader was een soort van dandy-
esk figuur en hij was enorm trots op 
dat huis. Hij liet zich absoluut niet 

afschrikken door de reactie van die 
mensen, maar werd wel geconfron-
teerd met de financiële gevolgen van 
een uitgesproken en vooruitstrevende 
stijl. Hoeveel mensen uit de streek 
wilden een huis laten bouwen, waar 
anderen ter vermaak naar kwamen 
kijken? Buiten een enkele artistieke 
ziel die mee was met de laatste 
architecturale ontwikkelingen, was 
zijn doelpubliek bijzonder beperkt. De 
modernistische bouwstijl bood hem 
weinig werk en hij had een groot ge-
zin te onderhouden: toen de Tweede 
Wereldoorlog uitbrak had hij al drie 
kinderen. Bij de geboorte van hun 
vierde kind, stierf zijn vrouw in het 
kraambed. Plots was hij weduwnaar. 
Drie jaar later huwde hij dan mijn 
grootmoeder, waar hij ook nog twee 
kinderen mee kreeg, waaronder mijn 
moeder. Hij had zes kindermonden te 
voeden. Als provinciaal architect had 
hij wel een vast inkomen, maar hij 
moest natuurlijk ook zijn eigen winkel 
blijven verkopen. En dat vroeg om 
compromissen. Omwille van die druk 
heeft hij zich aangepast aan de stijl 
die toen in de mode was, want dat 
was commercieel gezien veel interes-
santer.’

Schellekens zette daarom veel van 
zijn eigenheid opzij. Frank: ‘Zo pleeg 
je natuurlijk zelfmoord op je eigen 
artistieke ziel. En als je dat doet, 
moet je dat met volle overtuiging 
doen, anders blijf je daar toch maar 
in hangen. Op een bepaald moment 
probeerde mijn grootvader zelfs het 
ontwerp van zijn eigen architecten-

woning onder de mat te vegen: hij 
heeft tapis-plain gelegd en het hele 
huis ingericht met meubels in hoeve-
stijl die zijn vader had gemaakt, maar 
die stonden haaks op de stijl van het 
huis. Hij verstopte het huis ook letter-
lijk - allicht vanuit een schaamte die 
voortvloeide uit de noodzaak om het 
roer om te gooien - door klimop tegen 
de buitenmuren te laten groeien.’ 

Heropleving 
artistieke ziel

In het midden van de jaren vijftig 
begint Schellekens weer anders 
te ontwerpen. Volgens Frank is de 
oorspronkelijke artistieke ziel van zijn 
grootvader toen opnieuw opgebloeid. 
‘Willens nillens, waarschijnlijk. Hij 
heeft dat niet meer kunnen of willen 
tegenhouden. Het was een man die 
een soort sturm-und-drang in zich had 
en het was iemand die bakens wou 
verzetten: hij schreef manifesten, 
voerde correspondentie met Braem, 
hij bezat een oeverloze interesse in 
de architectuur van Le Corbusier. Hij 
hield internationaal de vinger aan de 
pols, pikte ideeën op en deed daar 
zijn eigen ding mee en introduceerde 
dat in zijn omgeving. Daardoor wordt 
hij gezien als de grondlegger van 
de Turnhoutse School. En tot die 
school worden later onder andere zijn 
oudste zoon, Paul Schellekens en zijn  
schoonzoon Carli Vanhout gerekend.’

Uit die heropleving van zijn oor-
spronkelijke artistieke ziel zijn ook de 

‘Hij verstopte het huis 
letterlijk door klimop 

tegen de buitenmuren
te laten groeien.’
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ontwerpen voor het Openluchtthea-
ter in Deurne (in jaren 1950) en het 
strandgebouw voor het Zilvermeer 
in Mol (in 1958) voortgekomen. ‘In 
het Zilvermeer ben ik als kind veel 
geweest. Daar begon het mij mis-
schien voor het eerst te dagen dat 
mijn grootvader geen doorsnee 
architect was. Pas veel later heb ik 
ook het Openluchttheater ontdekt. 
In mijn jeugd was dat gesloten: het 
was helemaal verwilderd en over-
groeid. Midden jaren 1990 is het 
terug opengegaan. Dankzij het sterke 
programma groeide dat uit tot een 
enorm succesverhaal.’

Frank is zelf muzikant en heeft er in 
2010 zelf op het podium gestaan met 
zijn band Eddy et Les Vedettes. Frank: 
‘Die dag ligt me nog heel levendig 
in het geheugen. Alle mensen die 
belangrijk zijn voor mij waren er. 
Ook mijn grootmoeder. Voor haar 
was dat een bijzonder moment: het 
Openluchttheater is een plek waar 
ze vroeger veel is geweest, maar dat 
was enorm lang geleden. Het was 
fantastisch: én terugkomen op een 
plek die haar man ontworpen heeft, 
én haar kleinzoon die daar op het 
podium stond. Ze wou ook absoluut 
op de eerst rij zitten. Men heeft toen 
speciaal een plaats vrijgehouden 

voor haar en in mijn bindteksten 
heb ik toen ook aangehaald dat ze 
erbij was.’ Ook de podiumervaring 
zelf herinnert Frank zich nog goed: 
‘Je hebt een mooi uitzicht wanneer 
je daar op het podium staat, omdat 
het publiek in het amfitheater zich 
in een halve cirkel rondom je heen 
krult. Daarachter zie je dan prachtige 
bomen en alle natuurelementen 
komen er samen. Het heeft iets heel 
gracieus. Ik herinner mij ook dat ik 
aan mijn grootvader dacht terwijl we 
stonden te spelen en er nét op dat 
moment een grote vlucht ganzen, in 
een statige V-vorm, over het publiek 
passeerde. Het voelde bijna als een 
eresaluut.’

Trilling veroorzaken

De poëzie van zulke momenten roept 
vaak vragen op. Meestal verdwij-
nen die vragen snel weer naar de 
achtergrond en gaan we over tot orde 
van de dag, maar Frank - artiest in 
hart en nieren - heeft er duidelijk al 
vaker over nagedacht. ‘Je hebt het 
waarschijnlijk ook al meegemaakt 
dat je niet kunt verklaren waarom je 
sommige dingen zo intens ervaart, 
of waarom je zo geraakt bent. Wat 
maakt dat zulke momenten sterker 
zijn dan jezelf? En in mijn geval roept 
dat nog een specifiekere vraag op: 
hoe kan ik als zanger of als artiest 
zo’n moment creëren? Daar bestaat 
geen techniek voor. Je moet écht aan-
dachtig luisteren naar wat er aan de 
hand is en opmerkzaam zijn over wat 

er in je omgeving gebeurt. Los van je 
eigen ego of los van je eigen ideetjes 
over ‘zo moet het dan klinken’, moet 
je jezelf laten leiden door de trillingen 
van de muziek, of van het spel. Wan-
neer je helemaal met het moment 
versmelt, dán wordt er iets geraakt 
waar je van denkt: ja, dit klopt. Dat 
is geen eenvoudige evenwichtsoefe-
ning.’ En in die evenwichtsoefening 
zijn er verschillende vragen die mee-
spelen. Frank: ‘Wat wil ik zelf? Wat 
verlangt het publiek? Hoe kan ik mijn 
eigen passie en ambitie verzoenen 
met de wensen van het publiek? Hoe 
kan ik hen bereiken zonder mezelf te 
verloochenen? Hoe sluiten we een 
soort compromis, waarin we elkaar 
kunnen vinden?’

Voor of achter het werk?

Die vragen gaan waarschijnlijk niet 
enkel op voor zangers en muzikanten, 
of andere beoefenaars van de vrije 
kunsten, zoals schilders of dansers, 
maar zijn nog veel relevanter voor 
creatieve geesten die zich toeleggen 
op toegepaste kunsten, zoals grafisch 
vormgevers, designers en architec-
ten. Frank heeft daar een graadmeter 
voor. Hij stelt zich vaak de vraag in 
hoeverre een persoon zich voor het 
werk zet; of erachter. ‘Als ik te veel 
de showing off zie, dan haak ik vaak 
af. Muzikanten die heel zelfingeno-
men de solo van hun leven staan te 
spelen? Dat werkt niet voor mij. Het 
rollen met de spierballen zit dan het 
werk zelf in de weg.’

Die graadmeter is natuurlijk ook 
relevant voor het oeuvre van zijn 
grootvader. Heeft die zijn leven lang 
geworsteld met dat evenwichtspunt? 
‘Zijn carrière is een beetje tragisch 
in die zin dat hij een groot stuk 
van zijn leven niet de dingen heeft 
kunnen bouwen die hij écht wou. 
In zijn schilderkunst vond hij allicht 
een creatieve uitlaatklep: hij heeft 
geëxperimenteerd met veel verschil-
lende technieken en hij verdiepte zich 
in alle mogelijke uiteenlopende stro-
mingen. In de architectuur wist hij 
wél heel goed wat hij wou, maar op 
dat vlak moest hij zichzelf censureren 
omwille van de economische realiteit. 
In zekere zin plaatste hij zo zijn werk 
op de voorgrond. Daardoor heeft 
hij sommige ideeën en ontwerpen, 
allicht tot zijn eigen frustratie, nooit 
kunnen uitwerken. Maar een aantal 
realisaties later in zijn leven, zoals 
bijvoorbeeld het Openluchttheater, 
heeft veel goedgemaakt.’

Hoe kijkt Frank dan zelf naar het 
Openluchttheater met zijn graadme-
ter in het achterhoofd? ‘Naar mijn 
aanvoelen is het een gebouw dat 
zich ten dienste stelt van de ruimte 
rondom zich en zich niet overdreven 
profileert, maar wel een zekere eigen-
heid bezit. Het bevat de architectu-
rale visie van mijn grootvader én het 
valt samen met de omgeving. Er zit 
een zekere harmonie in. En daarin 
schuilt het meesterschap: in het vin-
den van dat evenwichtspunt.’
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‘Op een plek die haar 
man ontworpen heeft, 
stond haar kleinzoon 

op het podium.’ 
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