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Het is voor mij een eer u te mogen verwelkomen 
in naam van de familie en de partners en medewerkers van Architects in Motion.
Vooreerst een kleine verontschuldiging voor de snelheid 
waarmee u de tentoonstelling heeft moeten bezoeken.
Mogelijk heeft dit aanleiding gegeven tot een overdosis. 
U verkeert misschien wel in shock?
Maar jullie zijn dan ook massaal ingegaan op onze uitnodiging.
De tentoonstelling kan bij een volgende gelegenheid grondiger worden bezocht.
Ik zal de inleiding voor m’n rekening nemen.
Aansluitend geef ik het woord aan Eric Antonis, gevolgd door Paul Schellekens 
en ik zal het geheel daarna afronden.
Het heeft ontegensprekelijk voordelen op te groeien in een architectenfamilie. 
Anderzijds draag je dan ook de last van de ‘intellectuele erfenis’. 

Zoals u ondertussen weet is mijn grootvader, onverwacht en vroegtijdig 
overleden op de leeftijd van 54 jaar. 
En dat net op het moment dat er zich nieuwe stromingen aandienden op vlak van architectuur 
met de komst van de golden sixties. 
Nochtans zou je gerust kunnen stellen dat hij door z’n aanwezigheid in raden van bestuur en jury’s het draagvlak 
heeft gecreëerd voor vernieuwende projecten en inzichten.
Dat is het minste dat je van hem kan zeggen.
Misschien is het dus ook wel dankzij hem dat later een groep jonge architecten in de jaren ’60 spectaculaire 
dingen hebben kunnen en mogen doen wat we ondertussen hebben ondergebracht in ‘De Turnhoutse School’.
Hij was in ieder geval een baanbreker.
Ik ben daarom altijd van oordeel geweest dat m’n grootvader niet de plaats heeft gekregen die hij verdiende. 
Vandaar dat ik reeds lang rondloop met het idee hem zijn verdiende plaats te geven in de architectuurge-
schiedenis.
En geef gerust toe dat we kunnen spreken van een verborgen architectuurschat. Het project is nog niet klaar 
maar de funderingen zijn in ieder geval gelegd.

Een dank gaat in eerste instantie naar 
de familie, Lydia, Paul, Cillie, Peter en 
wijlen Liev die me10 jaar geleden het 
vertrouwen hebben gegeven toen we op 
zoek gingen naar een herbestemming 
voor de woning. 
Ik kan me voorstellen dat er wel een 
paar in hun haren hebben gekrabd bij 
het aanhoren van het ambitieuse voorstel.
Een woord van dank ook aan de verant-
woordelijken van onroerend erfgoed 
die hun hart vasthielden toen ze 
vaststelden met welk enthousiasme 
we het project hebben opgestart en 
vervolgens uitwerkten.
Een welgemeende dank aan de mensen 
van het APA - Architectuurarchief 
Provincie Antwerpen 
en in het bijzonder Dirk Laureys die we alles mochten vragen 
wat binnen zijn mogelijkheden lag.
Een woord van dank aan de raad van bestuur en het comité van Turnhout 2012. 
De komst van Turnhout 2012, cultuurstad van Vlaanderen is voor dit project 
een hefboom geweest en voor ons een streefdoel. 
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Dank voor al de ondersteuning die we het afgelopen jaar mochten ondervinden 
en de ruchtbaarheid die jullie gaven en nog zullen geven aan dit project.
Dank ook aan het architectuurcentrum Ar-Tur onder leiding van Jan Van Leuven 
en de medewerking die we mogen ondervinden 
van de architecten Edith Wouters en Yves De Bont. 
We kijken uit naar de start van de tentoonstelling over de Turnhoutse School in november 
en de duopakketten die we zullen uitwerken voor architectuurverenigingen en scholen.
Dank aan Dhr. en Mevr. Alex Op de Beeck voor hun kalmte en geduld gedurende 
de laatste 2 jaar tijdens de renovatiewerken en voor het advies dat ze als oorspronkelijke woner konden geven.
Dank aan kleindochter Anabel en echtgenoot Peter De Bie, 
die contact nam met zijn broer professor Marc De Bie van de Afdeling Onroerend Erfgoed 
in Brussel. Die op zijn beurt contact nam met professor Inge Bertels van de VUB die uiteindelijk 
Francesca Van Schoonbeek wist te motiveren tot de start van een paper 
over het architecturale werk van Jozef Schellekens. 
Ik ben blij te vernemen dat uw werkstuk goed werd onthaald. 
Mogelijk kan dit de aanleiding zijn tot het opstarten van een masterproef met hetzelfde onderwerp… we shall 
see….
Dank aan Staf Pelckmans, directeur van het Cultuurhuis de Warande. 
Ik heb je tijdens dit project leren kennen als echte bruggenbouwer. 
Dank aan Karl Van den Broeck die me bijna dagelijks een spiegel heeft voorgehouden 
en die me energie gaf telkens als ik in een dipje zat.
Een grote dank gaat naar Bert Van Dooren die instond voor het ontwerp van zowel de website als de 
facebookpagina en die dagdagelijks instaat voor het beheer ervan. Het Ijsboerke kan maar gelukkig zijn met 
zo’n ICT verantwoordelijke. 

Een woordje van dank ook aan het team van aannemers en leveranciers die ondertussen partner zijn geworden 
in dit project:
•	 Pluym Van Loon uit Ravels voor de algemene bouwwerken
•	 Renotec uit Geel voor de deskundige renovatie van de buitengevel
•	 C&S Staal uit Ravels voor de bijzonder deskundige herstellingen van het stalen buitenschrijnwerk, dat was 

geen lachertje
•	 Van Heertum Glas uit Turnhout voor de levering en plaatsing van het glas in de buitenramen
•	 Bracon van Christian Verbraken die met z’n experts het speciale glas hebben gerenoveerd
•	 Soudal voor de levering van, jawel, een nieuw type mastiek 
•	 Van Nooten uit Ravels voor de algemene schrijnwerken, echt vakmanschap
•	 De Kock uit Retie voor het sanitair en de verwarming
•	 B-Tech van Peter Beerens uit Tielen voor de elektrische installatie – de renovatie ervan is geen lachertje en 

het was laat gisteren avond
•	 Zumtöbel voor de prachtige verlichtingsarmaturen die u ondertussen heeft kunnen bewonderen – het 

aanlichten van de tentoongestelde werken in een beschermd monument is geen sinecure
•	 Atab voor de dakwerken
•	 Hifi	Center	Melis	van	Henk	Van	der	Vleuten	uit	Turnhout	voor	de	discrete	muziek	op	de	achtergrond	en	

diverse vintage spulletjes
•	 Kvadrat uit Antwerpen en ArteVelum uit Ravels voor de stoffering 
•	 ASBT uit Geel voor de veiligheidscoördinatie
•	 Tuinaanleg en –onderhoud Jos en Guy Van den Akkerveken uit Oud-Turnhout
•	 Een bijzonder grote dank gaat naar het team van het schilderbedrijf Van Gorp onder leiding van Danny 

Van Gorp – het was van het begin tot het einde een buitengewone prestatie.
•	 En uiteraard het algemeen bouwbedrijf Vanhout.pro uit Turnhout dat werd opgericht door mijn overgrootvader 

en waarvan we weten dat m’n grootvader Sooi Vanhout nog werken heeft uitgevoerd in opdracht van Jozef 
Schellekens, of hoe de geschiedenis zich herhaalt. 
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Een welgemeende dank aan al deze bedrijven.

Verder konden we in de laatste jaren een beroep doen op diverse experts zoals
•	 De	firma	Cordovano	uit	Gent	en	Antwerpen	voor	de	restauratie	van	de	tekeningen	en	de	kalken
•	 EquusArt van Piet Deceuninck uit Mol voor de reiniging en herstelling van de kunstwerken op doek en de 

aanzet om Jozef Schellekens te plaatsen op vlak van zijn diverse kunststromingen
•	 Paul en Peter Schellekens wiens mailboxen regelmatig echte bombardementen moesten ondergaan. Dank 

voor alle teksten, opzoekwerk, advies en hard labeur tot gisterenavond laat en natuurlijk ook aan alle 
familieleden die tijdelijk hun werken hebben uitgeleend.

•	 Rob Koop, weliswaar op rust gesteld fotograaf, maar die snel enthousiast was voor de opmaak van de 
fotografische	inventaris

•	 Drukkerij De Melle uit Turnhout van de familie Daniëls voor de diverse drukwerken
•	 Chocolaterie Verleye die u straks met hun BbyB concept zal verrassen
•	 De Historische Drukkerij met wie we dit jaar nog projecten zullen lanceren door oude linosnedes terug uit te 

geven, gedrukt met de originele blokken en op originele machines
•	 De leden van Rotaract Club Turnhout en Arendonk voor het vlotte transport
•	 De	bank	ING	voor	de	financiële	opvolging,	jammer	genoeg	ook	een	noodzakelijkheid	voor	een	dergelijk	

project
•	 Uiteraard ook een bijzondere dank aan de groep van ongeveer 20 vrijwilligers die tot eind januari 2013 

zullen instaan voor het gidswerk. 
•	 En natuurlijk ook het team van Hendrickx Feesten dat u zodadelijk zal verwennen met food en beverage

Dit alles, dames en heren, om u maar te zeggen dat een dergelijk project maar tot stand kan komen door de 
inbreng en enthousiaste medewerking van tientallen individuen en bedrijven.
Het was voor mij een echt voorrecht roerganger te zijn voor zoveel experts.

Verder wil ik graag m’n welgemeende dank uitspreken aan het team van Architects in Motion en my closest 
friends die begrip hebben getoond toen ik eerder dit jaar over de rode lijn ben gegaan, dank daarvoor.

En tot slot een driedubbele dank 
en ik hoop ook namens u allen 
aan Annemie 
die me de tijd en ruimte heeft gegeven om me voluit te werpen voor dit project. 
De komst van onze kleinzoon Jules heeft mogelijk wat kunnen compenseren 
maar ik weet hoe vaak je op je tanden hebt moeten bijten. 
Ik beloof hier plechtig voor dit gezelschap dat ik een project van dergelijke omvang nooit meer zal aanvatten.

Dit gezegd zijnde is het mij een hele eer maar een nog groter genoegen het woord door te geven aan Eric 
Antonis.
We kennen hem als eerste directeur van de Warande, van het Zuidelijk Toneel in Eindhoven, oud intendant van 
Antwerpen Culturele Hoofdstad van Europa in 1993, oud schepen voor cultuur, bibliotheken en monumentenzorg 
in Antwerpen en inspirator van het MAS…

Je zal het je misschien niet meer herinneren Eric,
maar ik dwarrelde destijds als kleine snotaap tussen je benen 
toen er wilde plannen werden gesmeed voor de bouw van 
het eerste cultureel centrum van vlaanderen…..
Ik was klein en keek naar je op.

En dat doe ik nog steeds…. ook al zijn we ondertussen even groot in lengte.
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Toespraak Paul Schellekens

Het is van alle tijden…. ‘de man’ die zo 
gefascineerd geraakt door de schoonheid van 
een vrouw dat het zijn ‘objet de désir’ wordt 
en zijn hele leven gaat beheersen, lichtjes  
gestoord ??...
Maar wat te denken van een architect die een 
woning tot zijn “objet de désir” heeft gemaakt… 

Want, het is dàt wat Luc is overkomen met de 
woning van mijn vader… 
Hoe kun je anders de inzet en de haast ‘lichtjes 
gestoorde gedrevenheid’ verklaren waarmee 
Luc aan dit project heeft gewerkt….

Maar laat me het eerst over zijn ‘objet de désir’ 
hebben….

Alhoewel de frisse kleuren, de mooie ruimten, de jeugdigheid die de woning uitstraalt, je ‘blij maakt’, lijkt het 
wel of deze  woning de hoofdrol heeft gespeeld  in een Grieks drama.

Want, wat moet er in mijn vader zijn omgegaan, 
toen hij, vrij  kort nadat hij alle energie had gestoken in het ontwerp en uitvoering van deze woning - hij was toen 
24 - meer en meer afkeer begon te krijgen van zijn woning…  Zo erg zelfs dat hij haar volledig liet begroeien 
met klimop, alsof hij er verlegen voor was, haar wilde verstoppen voor de buitenwereld.

Wat bezielde hem om, in die periode - in de pers - discussies aan te gaan met architecten Huib Hoste en Renaat 
Braem over wat hij ‘het failliet van de moderne architectuur’ noemde, en een lans brak voor de landelijke en 
streekgebonden architectuur.
 
Wat een ontgoocheling moet het voor hem geweest zijn, toen hij de  plannen tekende om op de woning een 
klassiek schuin dak te plaatsen en het mooie terras aan de slaapkamer dicht te bouwen.
Gelukkig konden enkele vooraanstaande vrienden-collega’s hem hiervan weerhouden.

Muren werden behangen, tegels verdwenen onder vast tapijt,
meubels werden uitgebroken en er kwamen klassieke meubels, met  wapenschild in de plaats.

Ik herinner me nog hoe ik, samen met m’n vader - op een morgen - de metalen stoelen op de vuilniskar gooide.
Gelukkig zijn er nog 2 geschonden stoelen overgebleven.

Ik tekende nogal wat rond m’n 10de en herinner me nog hoe hij grote opgerolde tekeningen uit de kast nam, 
die dan verknipte tot dinA4-formaat, zodat ik  op de achterzijde kon tekenen.
Gelukkig is er nog één tekening overgebleven, namelijk het grote grondplan van de woning dat nu in de  inkomhal  
hangt. Wie weet hoeveel belangrijke documenten hij verknipt heeft, want… ik heb nogal wat getekend in die 
tijd.

M’n vader had in de  garage, met een houten constructie,  een ‘zolderke’ gemaakt,  echt alleen maar voor 
rommel. Daar stonden, tussen die rommel, grote perspectieftekeningen die hij voor de wedstrijd van de ‘Prijs 
van Rome’ had gemaakt.
 In die tijd maakte men de tekeningen aan de achterzijde vochtig, bevestigde ze  op een houten kader, en door 
uit te drogen, spanden die zich op als een trommel,  mooi maar kwetsbaar.
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Ik herinner me nog hoe ik op een dag wat rommel,  van beneden op het zoldertje gooide  en hoe ik een knal 
hoorde…
Gelukkig zijn er bij het opruimen van de woning in het kolenkot van de kelder nog 2 kaders gevonden waar nog 
stukken papier aan vasthingen. Die heeft Luc nu perfect laten herstellen.

Toen één van de 7 kinderen van onze buur Theo Op De Beeck met een bloempot op het hoofd van één van de 
6 kinderen van bij ons sloeg - of was het omgekeerd - en het  hoofd, vol bloed, er angstwekkender uitzag dan 
de wonde zelf, werd de gemeenschappelijke tuin doormidden gespleten door een  hoge witgekalkte bakstenen 
muur met klassiek gemetselde muurkap.

Tenslotte legde m’n vader, om een schildersatelier te maken, een verdieping in de hoge inkomhal. 
Een ware doodsteek in het hart van de woning.

En nog even dit:
De mooie muurschilderingen in het zithoekje werden overschilderd en, merkwaardig genoeg - ik was toen 
een jaar of 19 - vroeg mijn vader mij om nieuwe muurschilderingen aan te brengen. Het werden abstracte 
lijntekeningen	van	vrouwenfiguren.
Die zijn dan, jaren nadien,  ook weer overschilderd.
En toen ik met m’n zus Cilie onlangs de originele tekeningen van m’n vader  heb blootgemaakt, vroeg ik me toch 
af	of	er	geen	belangrijk	kunsthistorisch	document	is	verloren	gegaan	door	mijn	tekeningen	onder	de	verflaag		
zomaar mee te verwijderen…

Maar… ernstig…, wat een innerlijke strijd moet mijn vader weer opnieuw geleverd hebben, om enkele jaren 
voor zijn dood - hij stierf op zijn 54ste - de draad terug op te nemen met de moderne architectuur, en nog 2 
bijzondere gebouwen te ontwerpen:
het openluchttheater in het Rivierenhof te Deurne, en het gebouw aan de zwemvijver van het Zilvermeer te Mol.

Wat ik absoluut moet benadrukken is, dat mijn vader in de periode toen hij in zijn ontwerpen zocht naar 
streekgebonden architectuur, dat dan ook met grote inzet en met meesterschap heeft gedaan.

Ik heb lang gezocht naar de oorzaak waarom mijn vader die ‘klik’ heeft gemaakt, ik heb het hem zelf niet 
kunnen vragen, we praatten niet zoveel met mekaar, en hij stierf te jong.

Maar ik vond 5 redenen:

1: het bouwen van de woning - op zijn 24ste - was een ‘statement’ van wat  hedendaags wonen voor hem was, 
door niets of niemand gehinderd in zijn visie, ‘een maagdelijke visie’ als het ware.
Maar toen kwam snel de dagdagelijkse realiteit, en vermits hij op die jeugdige leeftijd ook deel wilde uitmaken 
van ‘het establishment’, werd hij erdoor overdonderd en was er niet tegen gewapend.

2: een bezoek aan Berlijn in 1936, waar hij, zoals veel architecten in die tijd, in de ban geraakte van enerzijds 
de neoclassicistische stijl in het werk van architect Speer, en anderzijds de nostalgie naar de heimatcultuur die 
daar voelbaar was.
Hij was wel zo realistisch om, onmiddellijk toen hij thuis kwam, zijn kelder om te bouwen tot schuilkelder met de 
nodige stapelbedjes voor de kinderen. Ik herinner me nog de ‘reglementen’ die nog jaren nadien in de kelder 
hingen en die begonnen met de woorden: ‘eerste punt’:  Blijf kalm.

3:  M’n vader, nog jong,  bewoog zich graag in invloedrijke middens en daar was - in de kempen - de clerus 
één van de belangrijkste van.
Maar die verzette zich hevig tegen ‘het moderne bouwen’ met zijn open architectuur, de opkomst van de ap-
partementsbouw wat volgens  de clerus alleen maar leidde tot promiscuïteit.
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4: de invloed van plaatselijke culturele verenigingen waar hij ook graag  lid van was, maar die ook erg 
“heimat-gebonden” waren.
Zo was hij bv lid van “de Kempische schrijvers” met mensen als Emiel Van Hemeldonk en Jozef Simons.

5: het dramatisch voorval dat zijn leven een nieuwe wending zal geven.
 In 1942 sterft mijn moeder tijdens de geboorte van mijn zus, en staat mijn vader er plots alleen voor met 4 
kinderen van 0 tot 8 jaar, en dat midden in de oorlog.
Was het uit een verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de 4 kinderen,  hij hertrouwt een jaar nadien. 
Maar het werd een wereld van verschil.
Terwijl mijn moeder en m’n vader uit een zeer eenvoudig socialistisch werkmansmilieu kwamen, komt hij nu 
terecht in een erg burgerlijk milieu, wat natuurlijk wel lag ‘in de lijn der verwachtingen’… maar de invloed ervan 
was niet te onderschatten.

Het is ook toen dat mijn vader ‘Jozef Schellekens’ is gaan heten, en niet, zoals zo mooi en krachtig vermeld staat 
op het bronzen plaatje aan de inkom van de woning:  ‘Jef Schellekens, architect’

In 1963 is mijn vader plots overleden en heeft mijn tweede moeder - tot een drietal jaar geleden - in het huis  
gewoond.
Ze moest - wegens ‘moeilijk te been’ - naar een rusthuis en is op 93 jaar,  in het voorjaar overleden. 
Enkele jaren voordien al had Luc de woning, die toch langzaam aan het verkommeren was, gekocht, waardoor 
ze ‘in goede handen’ is terecht gekomen.

Mijn relatie met de woning was erg dubbel.
Het is nooit echt mijn ‘thuis’ geweest.
Mijn allereerste duidelijke herinnering aan de woning was de voorplaats, helemaal behangen met zwarte 
doeken, en in het midden - spookachtig verlicht - de doodskist van m’n moeder.

Ik vond de woning ook gewoon, niet mooier of specialer dan andere woningen.
Pas toen ik zelf architect was, heb ik me echt gerealiseerd wat ‘een straffe woning’ het was.

Ik heb het ook weinig met m’n vader over architectuur gehad.
We waren geen van beiden ‘praters’.
OK, hij nam me als kind nu en dan wel eens mee naar een werf, maar ik had altijd het gevoel dat het meer was 
om mijn tweede moeder te ontlasten.

Ook later, tijdens mijn architec-
tuurstudies werd er weinig over 
architectuur gepraat, maar ik 
vermoed dat dat ook een beetje 
aan mij lag.
Ik herinner me hoe hij eens vroeg 
mijn ontwerpen mee te brengen, 
maar ik zei dat dat ‘op den 
tram’ moeilijk was met die grote 
bladen, terwijl ik eigenlijk niet 
graag had dat hij ‘commentaar’ 
gaf, eigenwijs als ik toen was…

Toch is er een merkwaardig 
voorval dat voor mij heel betekenisvol is geweest.
Op het einde van het 4de jaar mocht ik – uitzonderlijk - met de studenten van het 5de jaar die afstudeerden, 
mee op studiereis naar Rome. Ik reed mee met m’n vader die een vergadering had in Antwerpen, waar de bus 
zou vertrekken.
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En omdat er wat tijd over was, stelde hij voor - iets wat nooit voordien was gebeurd - om samen de kathedraal 
van Antwerpen te bezoeken. Het ging er heel gemoedelijk aan toe, wat een beetje ongewoon was voor mij.
Na het bezoek namen we afscheid, ik vertrok naar Rome. 
Twee dagen nadien werd ik gebeld dat m’n vader overleden was.
Ik weet zeker dat ‘architectuur’ ons toen voor altijd ‘verbonden heeft’.

En nu terug naar ‘de lichtjes gestoorde’ en zijn ‘objet de désir’.
Het moet gezegd: Luc is altijd gefascineerd geweest door zijn architecturale roots.
Zijn grootvader, Jozef Schellekens, zijn vader Carly, en ik - zijn oom - die vele jaren intens heeft samengewerkt 
met z’n vader.
Hij zag het ‘groots zoals altijd bij hem’ als een geslacht van architecten waar hij de waardige opvolger van 
wilde zijn, ‘en ook is’.
Toen hij me de plannen die hij met de woning had - een goed jaar geleden - toelichtte, en dat is correct wat 
je nu ziet vandaag, ‘greep het me naar de keel’. Maar hij stelde me gerust, hij zou alles organiseren, en ik 
moest alleen maar ‘de wijze  oude man zijn’  die hij – zonodig - nu en dan ‘voor z”n kar zou spannen’, wat hem 
uiteraard gelukt is.
Maar geef toe, het resultaat is ongezien…

Luc, daarom, in naam van m’n broer, m’n  zussen en heel de familie, en ook in naam van ‘het architectuur-geheu-
gen’, bedankt voor het immense werk dat je gedaan hebt. Dit overtreft alle verwachtingen.

En….natuurlijk niet in het minst, ook een gemeende dank aan Annemie, die lange tijd de liefde van Luc heeft 
moeten delen met zijn “objet de désir”.
Maar geloof me Annemie, heel veel van die romantische verhalen lopen verkeerd af, en keren die minnaars ‘met 
hangende pootjes’ terug naar hun eerste liefde.

Een kleine intentie ‘van de familie’ om te nuttigen… het staat daar, want het is wat zwaar uitgevallen…..
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Toespraak Eric Antonis

Beste familie, beste mensen,

Jozef Schellekens werd op 15 mei 1909 geboren 
in de Bentelstraat in Turnhout. Zijn vader Ignaas 
Schellekens was schrijnwerker, meubelmaker en 
socialist van het allereerste uur.
Ik kan, als geboren Turnhoutenaar, goed inschatten 
wat dat betekent. Jaren moest ik als kind op 1 mei 
thuis blijven in de Driesenstraat. Pas veel later ben 
ik te weten gekomen dat Peer van Zummeren, mijn 
grootvader, die dag achter de rode vlag door de 
straten van Turnhout liep.

5 jaar was Jozef toen de eerste Wereldoorlog 
uitbrak. Turnhout bleef vrijwel gespaard maar 
er was intense armoede en angst, elementen die 
Jozef in zijn verdere leven zouden vergezellen. 
Tot zijn 14 jaar liep hij school aan het Sint-Jozef-
college te Turnhout, ging daarna aan de slag bij 
zijn vader en volgde tekenen en bouwkunde aan 
de tekenacademie in Turnhout. 20 was hij toen hij 
met glans laureaat werd. Hij wilde kunstschilder 
worden maar hij werd technisch tekenaar op het 
bureau van Jules Taeymans, toenmalig Provinciaal 
architect en directeur van de tekenacademie.
Jules Taeymans had een cruciale invloed op het 
werk van Jozef, vooral door zijn hernieuwde 
belangstelling voor het glorierijke verleden, greep 
hij meermaals terug naar andere stijlen, maar 
waagde zich vooral voor schoolgebouwen aan 
populaire, eigentijdse trends in de architectuur 
zoals Nieuwe Zakelijkheid, Art Nouveau of Jugendstil. Hij kon Jozef overtuigen om zijn talent verder uit te 
diepen, liet hem toe om, tijdens de namiddagen lessen architectuur te volgen aan de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten te Antwerpen.
In 1933 studeerde hij af als architect en was primus in de klas “bouwkundige samenstelling” en kreeg in 
datzelfde jaar de prijs De Coster, een prijs die enkel uitgereikt werd aan begaafde leerlingen.

In datzelfde jaar huwde hij met Mietje Vogels, en in die periode groeide een hechte vriendschap met Theo Op 
de Beeck die ik als kind bewonderde als ik met mams en paps naar het landjuweel mocht en af en toe een glimp 
zag bij Schipper naast Mathilde. 
Samen besluiten ze een tweewoonst te bouwen aan de Steenweg op Mol. In 1936 wordt die opgeleverd. 
De consternatie is groot en de Turnhoutenaar reageert bijna verbolgen op de vooruitstrevende strakke en 
kubusvormige	stijl	met	grote	ramen.	Maar	in	wezen	is	de	woning	een	verfijnd	voorbeeld	van	Nieuwe	Zakelijkheid	
in baksteen, staal en glas.
Ook de meubels voor het huis werden door Jozef Schellekens zelf ontworpen en uitgevoerd door zijn vader. Er 
hingen kleurige glasraampjes, schilderijen en wandtekeningen doorheen het huis en in de tuin beeldhouwwerken 
en een bas-reliëf van eigen hand.
Het is haast miraculeus dat hij dit allemaal kon op zijn 24 jaar jonge leeftijd en vandaag zou het evident zijn 
dat de verwondering uiteindelijk zou uitmonden in bewondering en dus ook in opdrachten. De bewondering 
komt er pas echt in 1996 wanneer de tweewoonst deel wordt van het Vlaams Erfgoed en terecht de status krijgt 
van monument.
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De opdrachten kwamen er niet en Jozef Schellekens werd in 1937 benoemd tot Provinciaal Architect voor het 
arrondissement Turnhout en in 1943 tot directeur van de Stedelijke Academie.
In die rol verbood de bestendige deputatie privé opdrachten maar het voordeel was dat Schellekens veel 
gegarandeerde opdrachten kreeg en kon werken in het hele arrondissement. Hij kon zich ook uiten als architec-
tuurtheoreticus en deed dat met verve.

Zijn zin voor modernisme bleef onderhuids aanwezig maar werd getemperd door een vernieuwd geloof in 
Kempens traditionalisme en de eerbiediging van oude regionale vormen.
In 1943 publiceert hij in het tijdschrift Bouwkunst en Wederopbouw een bijdrage over Hiërarchie. “Hiërarchie, 
(schrijft hij) in het bouwen vinden we nog in een goed bewaard gebleven dorp. Het dominerend kerkelijk gezag 
neemt door zijn hoog opengaande toren en wijd overheersende kerkgebouw de hele gemeenschap onder 
haar bescherming. Het wereldlijke gezag komt in een meer bescheiden raadhuis tot uiting. En zo zien we in 
dalende lijn de grond naderen bij hoeven en schuren, hoe verder we ons van het centraal gelegen kerkgebouw 
verwijderen.”
In 1941 publiceert hij, bij uitgeverij Van Mierlo Proost, het boek “De architectuur in ons landschap en het stede-
bouwprobleem”. Veelbetekenend is de inleiding. “Dit boek wenscht als een protest te weerklinken. Protest tegen 
de ontsiering van ons nationaal patrimonium. Protest tegen de anarchistische bedrijvigheid op het gebied der 
architectuur. Protest tegen de verantwoordelijke overheid om haar getalm, nalatigheid en onverschilligheid 
en kwalijk begrepen spaarzaamheid. We verwachten dat iedereen zal meewerken aan het grote doel “het 
bewaren en verhoogen van de schoonheid in ons land”.
Hij schrijft in 1949 ook een boek over Turnhout. Turnhout de hoofdstad van de Kempen.
“Turnhout, (zegt hij) is een brave stad met brave mensen en brave gedachten. Er wordt ook gezegd dat Turnhout 
een rijke stad is, dat er veel geld zit, maar daar geloof ik niets van. Het grootste gedeelte van het Turnhoutse 
volk bestaat nog uit de echte taaie Kempische wroeters.”
En hij besluit “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 in acht neming van de behoefte van de moderne 
huisvesting, in een taal die zonder die van deze tijd te ontkennen, Kempisch zal blijven, eenvoudig, gezond en 
degelijk.”

Met tomeloze energie ging hij als provinciaal architect aan de slag tussen 1937 en 1963. Schoolgebouwen, 
gemeentehuizen, kerkhoven maar ook herstellingen en restauraties. De architecturale kwaliteit was erg wisselend. 
Tot hij in de jaren 50 twee provinciale opdrachten uitvoert, het Openluchttheater van het Rivierenhof in Deurne 
en het Zilvermeer Mol. 
Opnieuw openbaart Jozef Schellekens zichzelf als een bijzonder architect. In het tijdschrift Bouwen en Wonen 
sprak Renaat Braem over verwezenlijkingen van het provinciaal bestuur als het Openluchttheater in het 
Rivierenhof als volgt: “staan daar of zullen daar staan tenminste als tastbare blijken van het betrachten van een 
nieuwe schoonheid, het bewuste breken met onmachtige conventie of voorzichtige routinegeest en die typische 
bewijzen leveren van de uiteindelijke doorbraak van de moderne architectuur in onze gewesten.”
Een mooier compliment kon Jozef Schellekens niet krijgen.

Veel te vroeg, op 54 jarige leeftijd in 1963, op vakantie in zijn eigen Zilvermeer, wordt hij getroffen door een 
hersenbloeding en overlijdt. In zijn In Memoriam schrijft Jan Veulemans het volgende: “Jozef Schellekens, de 
bouwmeester, de kunstschilder, de hartstochtelijke  levensminnaar, heeft het lot ondergaan van diegenen wier 
rusteloze creativiteit onbarmhartig hun ziel en hun lichaam verteert. Vraagt men mij wat Schellekens……heeft 
bezongen, dan zeg ik het leven, niets anders, maar ook niets minder dan het leven. In de rijpheid van zijn jaren 
was de verliefdheid op het leven volkomen geworden. 

Dames en Heren,

Als er één ding is wat ik geleerd heb in de tijd toen ik intendant was van Antwerpen Culturele Hoofdstad van 
Europa, dan is het wel de vaststelling dat een groot project nood heeft aan een sterke blijver.
Turnhout, cultuurstad van Vlaanderen 2012, krijgt die vandaag.
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Niet alleen met de retrospectieve tentoonstelling, maar vooral met het engagement van de initiatiefnemers om 
niet alleen het gebouw te bewaren en te restaureren, maar er ook voor de toekomst een functie aan te geven. 
Ik ben zo blij dat men de valstrik van het klassieke museum vermijdt, maar plannen beraamt om er een broednest 
van te maken voor wat architecturaal en stedenbouwkundig relevant is.
Dat het project door veel partners gedragen wordt kon je al zien op de achterkant van de uitnodiging. Maar 
wat je daar op niet ziet is de blije verwondering van de mensen in deze stad en streek en ik mag gerust zeggen 
ook van diegenen die er vandaag niet meer wonen.
Dat Architects in Motion de motor was geeft me een goed gevoel. Een sterke motor achter een sterk project.
Veel moed.

Eric Antonis
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Toespraak Luc Vanhout

In de aanloop naar deze dag vroegen sommigen 
zich af of we ons 
niet teveel bezighielden met het verleden. 
Of we ons als architect niet meer moesten 
focussen op de toekomst?
Een zelfde bedenking werd gemaakt bij het 
project over ‘Turnhoutse School’ 
van het architectuurcentrum Ar-Tur.
Uiteraard is de toekomst architectenwerk.
Maar misschien kunnen we de format van deze 
historische tentoonstellingen, 
gedragen door het project van Turnhout 2012 
aangrijpen om een nieuw project op te starten,
een duurzaam project voor de toekomst.
Ik heb goed geluisterd naar wat je zei, Eric, 
toen je tijdens je voorafgaand bezoek aan de woning stelde….. 
‘maak er aub geen museum van…’
En inderdaad.
Een combinatie van die 2 uitspraken bracht me op ideeën.

Is het niet zo dat we momenteel een boeiende periode meemaken?
Op vlaams niveau is het Structuurplan Vlaanderen aan herziening toe.
De vlaamse universiteiten spuien aanbevelingen.
Men is dringend op zoek naar een instrument om nieuwe ideeën 
ten gevolge van de maatschappelijke wijzigingen te integreren in het bestuurlijk model 
van het beslist beleid en dit om het mislopen van projecten zoals de Lange Wapper in de toekomst te vemijden.
Men werkt daarom volop aan het groenboek Beleidsplan Ruimte.
De resultaten zijn nog niet gekend.
De vlaamse ruit Brussel Antwerpen Gent wordt in vraag gesteld.
Vlaanderen evolueert naar een suburbane regio.
Brussel centraal kalft af.
We zullen meer evolueren naar het vlaanderen van de steden, ook de kleinere steden.
Provinciesteden zoals Turnhout zullen meer en meer aan belang winnen.
De afbakening van het grootstedelijk gebied Turnhout binnen het Structuurplan Vlaanderen heeft ertoe geleid 
dat we nu perfect weten waar de stedelijke groei zal moeten worden gerealiseerd. 
Daardoor weten we ook perfect wat we moeten verstaan onder buitengebied 
dat ten volle moet worden geherwaardeerd. 
De kaarten liggen op tafel.
Turnhout en de stadsregio Turnhout maken eveneens een boeiende periode door. 
We zouden eigenlijk al lang niet meer mogen spreken over 2300 Turnhout met haar 42.000 inwoners, maar over 
de stadsregio Turnhout, inclusief de gemeente Vosselaar, Beerse en Oud-Turnhout en dit zonder de integriteit 
van de partners in het gedrang te brengen.
Dan spreken we zo maar even over meer dan 82.000 inwoners wat ons tot 1 van de grootste provinciesteden 
van Vlaanderen maakt.
Is het niet professer Peter Cabus die stelde dat het welslagen van een stadsregionale samenwerking 
vooral zal afhangen van de wijze waarop mobiliteit en stedelijke ontwikkeling als speerpunten naar voren 
kunnen worden geschoven?
Is het niet zo dat praktisch alle steden kampen met grote problemen op vlak van mobiliteit 
ten gevolge van de verdichting van de woonkernen binnen de afbakeningen die werden vastgelegd?
Het is verheugend vast te stellen dat het Provinciebestuur de kar trekt in een studie die de mobililteit bekijkt 
binnen de grenzen van 14 gemeenten van de Noorderkempen.
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Mogelijk is er een spanningsveld tussen de rol die de stadsregio Turnhout binnenkort zal moeten waarnemen en 
de voorlopige tussentijdse resultaten van de Provinciale studie. 
Of hoe het beslist beleid mogelijks zal worden ingehaald door het voortschrijdend inzicht van maatschappelijke 
wijzigingen en deze stadsregionale samenwerking.

Is het niet zo dat we ons misschien de vraag moeten stellen of de klassieke vormen van openbaar vervoer niet 
aan herziening toe zijn? 
Moeten we ons beperken tot Trein Tram Bus om de openbare mobiliteit te garanderen?
Is het niet zo dat we met z’n allen op zoek zijn naar nieuwe woonvormen, nieuwe typologieën? Onze kinderen 
beleven het stedelijk wonen op een totaal ander manier dat dat wij dat doen of deden. 
En dan is er nog Parkstad Turnhout dat heeft aangetoond dat men met eenvoudige modellen en via verstaanbare 
taal mensen terug kan enthousiasmeren om te gaan voor een nieuwe ideeën en concepten.
Kortom, er wordt veel gestudeerd, veel plannen staan als het ware in de steigers.
Eerdaags zullen we moeten komen tot een besluit, een richting, ….
die dan voor de komende decennia onze toekomst op vlak van stedelijke ontwikkeling zal bepalen.

Momenteel loopt in Venetië de architectuurbiënnale.
De Belgische inzending is tot stand gekomen na een oproep van het Team Vlaamse Bouwmeester en het Vlaams 
Architectuurinstituut die de Belgische inzending dit jaar in het teken hebben geplaatst 
van één van de beleidsdomeinen van de huidige Vlaamse Bouwmeester namelijk
De ruimte.
De Europese ruimte.
Is het niet zo dat naargelang de tijd vordert, de landsgrenzen zullen vervagen 
ten voordele van een sterker Europa?

Inderdaad, dames en heren, het zijn boeiende tijden.

En jawel, onder leiding van het architectuurcentrum Ar-Tur hebben we 2 jaar geleden ook onze kandidatuur 
ingediend voor deze biënnale.
Het concept was duidelijk, 
laat ons gaan voor een grensoverschrijdende samenwerking tussen Turnhout en Tilburg 
met in het midden Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, 
we vormen tenslotte 1 ruimtelijk geheel
Denken	we	de	grenzen,	die	artificieel	tot	stand	zijn	gekomen,	even	weg.
Ligt de stadsregio Turnhout dan niet in het midden van een veel grotere regio?
De Antwerpse, de Limburgse en de Nederlandse Kempen?
Is het toevallig dat het thema van Turnhout 2012, Cultuurstad van Vlaanderen, 
‘Randland – Hartland’ is?
Ik denk het niet.
Turnhout ligt inderdaad aan de rand van het land.
Maar het ligt wel in het hart van een regio…. de Kempen.

DUS
We leven absoluut in boeiende tijden.
Alles evolueert parallel, naast elkaar, met grote snelheid 
maar daarom niet in dezelfde richting.
Vandaar een voorstel.

Bij deze stel ik de woning van Jozef Schellekens, vanaf februari 2013 – 
dus na het einde van de tentoonstelling, 
ter beschikking aan alle vrijdenkers, academici, studenten, buitenlandse ontwerpers om samen met alle sectoren 
gezamenlijk na de denken over de toekomst van de stad, de stadsregio en de regio.
De woning is neutraal terrein waar iedereen op gelijke voet met elkaar kan discussiëren over nieuwe concepten, 
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over netwerking, over het bundelen van competenties en krachten……en dit om onze regio uit te bouwen met 
vergelijkbare projecten zoals in Freiburg, Stockholm of Barcelona….
Door dit te doen, en dan richt ik mij tot de voortrekkers van Turnhout 2012, 
hebben we dit cultuurjaar aangegrepen om een tentoonstelling over Jozef Schellekens op de kaart te zetten, maar 
doen we gelijktijdig een aanname voor een duurzame verderzetting van een project, over dit cultuurjaar heen. 
En is het niet zo, beste Eric, dat u als enige vlaming, als oud intendant van Antwerpen ’93, adviseur bent in de 
kerngroep, die de kandidatuur voorbereidt om Brabant met Eindhoven en Tilburg naar voren te schuiven als 
Europese Culturele Hoofdstad in het jaar 2018?
Misschien kunnen we er zodadelijk met de Nederlandse Rijksbouwmeester architect Frits van Dongen nog even 
over	filosoferen.
We zouden Turnhout 2012 kunnen aanzien als start en 2018 als aankomst.
Binnen dit kader past een grensoverschrijdend project perfect.
Daarenboven stellen we vast dat Europa de crisis tracht te bestrijden door de oprichting van een stimulerings-
fonds dat zich vooral zal richten naar grensoverschrijdende projecten.
Dat betekent dat er, mits een sterk project, centjes onderweg zijn.
Kortom, dames en heren,
het zijn boeiende tijden en ik bied de woning aan 
aan iedereen die binnen dit kader willen meedenken.
En ik geloof dan Eric, dat ik volledig tegemoet kom aan uw verzoek. 
En er is volgens mij trouwens geen betere manier om m’n grootvader te eren 
dan door de woning in te zetten bij de mogelijke totstandkoming van toekomstgerichte projecten.
Als we een nieuw kader kunnen creëren onstaat er als vanzelf ruimte voor nieuwe en boeiende architectuur.
En dit door de woning te gebruiken als een incubatorgebouw.
Laat ons Turnhout, de stadsregio Turnhout en de grotere regio gebruiken als een levend laboratorium voor 
duurzame toekomstgerichte projecten.
Net zoals Jozef Schellekens, hij heeft immers jaren gestreden voor een sterke regio, met een eigen identiteit en 
eigen	behoeften	en	kwam	herhaaldelijk	in	conflict	met	gevestigde	waarden.
Ik veronderstel dat we hierover tijdens de walking dinner nog verder van gedachten kunnen wisselen.
En dan geloof ik dat het plaatje rond is.
We gebruiken de format van het verleden om een duidelijke aanname te maken voor de toekomst en een 
duurzaam project.
Sommige aandachtige luisteraars is het misschien opgevallen dat 
ik een bepaalde groep nog niet in de kijker heb gezet.
De ganse tijd werd u begeleid door architecten, ingenieur architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundi-
gen en medewerkes van Architects in Motion.
En  voor zover ze nu niet meer ten velde zijn mag ik aan alle AIM’ers vragen om tot hier te komen.
Tijdens de walking dinner zullen 2 kleinzonen van Jozef Schellekens ons onderhouden met muziek nl.  
Rik en Frank Mercelis.
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Dames en heren,
We hanteren binnen onze colchose een ijzersterk principe en dat is dat we ten allen tijde een team vormen, dus 
ook vandaag.
Deze avond en de walking dinner worden u dan ook met veel genoegen aangeboden door ons allen, Architects 
in Motion.
Ik dank u voor uw enthousiasme, uw aandacht en wens u smakelijk eten.


