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1. Inleiding 

 

1.1 Opzet 

 

De bacheloropleiding Kunstwetenschappen en Archeologie wordt afgerond met een 

eindwerk van formaat. Als onderwerp bekijken we Jozef Schellekens (1909-1963). Hij 

was een architect van het modernisme en werd vanaf 1937 benoemd tot provinciaal 

architect voor het arrondissement Turnhout.1 Zo ontwierp hij onder andere het 

Openluchttheater van het Rivierenhof te Deurne (cat. 49). 

De Vrije Universiteit Brussel werd gevraagd of het mogelijk was een onderzoek te 

voeren naar deze persoon. In het kader van Turnhout: Cultuurstad van Vlaanderen 2012 

gaat er aandacht naar de merkwaardige architecten die de stad gekend heeft. Jozef 

Schellekens mag in dit verhaal niet ontbreken. Zo is er op dit moment een tentoonstelling 

in de maak over het leven en werk van Jozef Schellekens in zijn eigen woning op de 

Steenweg op Mol (cat. 2). In de Warande staat het oeuvre van de volgende generatie 

architecten centraal, namelijk de “Turnhoutse school” of de architecten Carli Vanhout 

(1931-2000) en Paul Schellekens (1939), zoon van Jozef Schellekens.2  

Aangezien er nog maar weinig of geen wetenschappelijk onderzoek naar de figuur van 

Jozef Schellekens gevoerd werd, was dit een uitgelezen kans om een onderzoek als 

bachelorproef te starten. Het doel van deze studie is een kritische blik te werpen op het 

leven en het oeuvre van deze architect. Dit kan een aanzet zijn tot verder onderzoek. 

Zoals zal blijken uit deze verhandeling was Jozef Schellekens een complex figuur. Hij 

was niet alleen architect, maar ook publicist, stedenbouwkundige en vooral beeldend 

kunstenaar. In het algemeen beperkt deze studie zich tot een architectuurhistorisch 

onderzoek. Dit wil niet zeggen dat we de andere aspecten van zijn leven volledig links 

laten liggen. Om de figuur van Jozef Schellekens te begrijpen is een integrale blik vereist. 

                                                
1 PAA, 582, Personeel, Jozef Schellekens, dossier nr. 180. 
2 VAN LOO Anne (ed.), Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 
Mercatorfonds, 2003, p. 497. 
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1.2 Methodologie en bronnen 

 

Concreet valt deze paper uiteen in twee delen: enerzijds een biografie en anderzijds een 

aanzet tot een volledige inventaris van zijn architecturale oeuvre. 

Voor beide luiken ligt een literatuurstudie aan de basis. Jozef Schellekens heeft zelf heel 

wat gepubliceerd, wat ons onmiddellijk inzicht verschaft in ’s mans denkwereld. 

Daarnaast is er een beperkte hoeveelheid secundaire literatuur, waar nauwelijks 

archiefwerk aan ten grondslag ligt. Al te vaak worden veronderstellingen overgenomen. 

Het vernieuwende van dit onderzoek is het archiefwerk. Zowel voor de biografie als voor 

de inventaris werden verschillende archieven geraadpleegd.  

Ten eerste is er het Privéarchief van Jozef Schellekens te Turnhout. Naast meerdere 

interessante teksten en losse documentatie bevat het plannen en foto’s. Ten tweede steunt 

dit onderzoek op bronnen uit het archief van de Academie te Antwerpen. Hier zijn we 

meer te weten gekomen over Schellekens’ studententijd. In het Provinciearchief van 

Antwerpen (PAA) is de meeste informatie te vinden over Schellekens als provinciaal 

architect. Ten slotte verdient het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (APA) 

een vermelding. Naast gespecialiseerde literatuur bevinden zich daar enkele losse 

plannen en dossiers, die verzeild raakte in de archieven van andere architecten. 

Als aanvulling op de literatuurstudie en het archiefwerk werden interviews afgenomen 

met de zonen van Jozef Schellekens (zie bijlagen). Aanvankelijk was de afspraak één 

interview af te nemen met Paul en Peter Schellekens, maar wegens gezondheidsredenen 

zijn de interviews afzonderlijk doorgegaan. 

 

Het eerste deel van het corpus, de biografie, wordt chronologisch opgesteld. 

Architectuurhistorisch valt Schellekens’ leven uiteen in twee delen; een periode voor zijn 

benoeming als provinciaal architect (1937) en een periode na. We geven een overzicht 

van biografische gegevens die relevant zijn om Jozef Schellekens te begrijpen als 

architect. Ook de positionering in de architectuurwereld van de 20ste eeuw wordt niet 

vergeten. Verder nemen we Schellekens’ geschriften onder de loep. Hier lezen we hoe hij 

onder andere over architectuur en stedenbouw schreef. Ten slotte komen Schellekens’ 
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beeldende kunsten aan bod. Onze aandacht gaat opnieuw specifiek naar de verbanden 

met zijn architectuur.  

Het tweede deel van het corpus behandelt het architecturale oeuvre van Jozef 

Schellekens. De analyse gebeurt typologisch (schoolgebouwen, gemeentehuizen) en 

gegroepeerd (andere provinciale opdrachten, privéopdrachten, herstellingen en 

restauraties).  

 

De bespreking van Schellekens’ oeuvre is gebaseerd op de inventaris-catalogus (zie 

volume 2). Een inventaris is noodzakelijk om een algemeen inzicht te krijgen in 

Schellekens’ architecturale oeuvre; zowel stilistisch (fiches) als typologisch (lijst) 

doorheen de tijd. Ons doel is een zo volledig mogelijk beeld te geven aan de hand van 

fiches met telkens weerkerende categorieën zoals naam, adres, datering,… De gebruikte 

categorieën zijn gebaseerd op de methode van inventarisatie van het Agentschap 

Onroerend Erfgoed (AOE).3  

Hoe zijn wij tot deze inventaris-catalogus gekomen? Er zijn twee bronnen die een lijst 

met verwijzingen naar Schellekens’ architecturale projecten bevatten. 

Enerzijds is er het werk van Cecilia Schellekens4, die na de dood van haar vader een tekst 

schreef met onder andere een inventaris van zijn architectuur (fig. 1). Dit is de meest 

uitgebreide beschikbare lijst en vormt dan ook het beginpunt van deze studie.  

Anderzijds is er de databank van het AOE: de Inventaris Onroerend Erfgoed (IOE). Deze 

Inventaris bevat een automatisch opgestelde lijst van relicten die gekoppeld zijn aan Jozef 

Schellekens.5 Sommige van deze relicten werden niet vermeld door Cecilia Schellekens, 

maar wij nemen ze wel op als verwijzingen.  

Deze verwijzingen werden systematisch opgezocht in het PAA. Vanaf 1850 verzamelde 

het provinciebestuur van Antwerpen de bouwdossiers in het provinciale archief. 

Voordien werden slechts twee dossiers opgesteld: enkel voor de gemeente en het 

architectenbureau. Deze bouwdossiers, normaliter aangevuld met plannen, bestekken en 
                                                
3 Als voorbeeld kijken we naar de fiche van het Gemeentehuis van Weelde (Ravels), die ik opgesteld heb 
als stagiaire voor het Agentschap Onroerend Erfgoed. Inventaris Onroerend Erfgoed, 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/214055 (24 april 2012). 
4 SCHELLEKENS Cecilia, Mijn vader Jozef Schellekens, niet-gepubliceerd, Privéarchief Jozef Schellekens 
Turnhout, 1965. 
5 Lijst met relicten toegeschreven aan Jozef Schellekens, 
Inventaris Onroerend Erfgoed, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/persoon/4348 (25 april 2012). 
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lastenboeken, zijn te vinden in het huidige PAA.6 Helaas is niet alles bewaard gebleven; 

de dossiers meestal wel, maar de plannen ontbreken vaker. Gezien het korte tijdsbestek 

waarin deze paper voltooid moest worden, was het niet mogelijk om in elke gemeente de 

archieven door te nemen.  

Naast de vermelde basisbronnen hebben we de inventaris-catalogus aangevuld met 

vondsten uit het Privéarchief (foto’s), het PAA en het APA (dossiers en plannen). 

Belangrijk om te weten is dat de inventaris-catalogus slechts een aanzet is tot een 

volledig overzicht. Zo bevat deze nog lacunes, die eventueel in een volgend onderzoek 

verholpen kunnen worden.  

                                                
6 GRIETEN Stefaan et al., Sterk gebouwd & makkelijk in onderhoud. Ambt en bouwpraktijk van de 
provinciale architecten in de Provincie Antwerpen (1934-1970), Brugge, Van de Wiele, 2006, p. 31. 
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2. Biografie 

 

2.1  Jeugd en opleiding 

 

Jozef Schellekens werd geboren op 15 mei 1909 te Turnhout en is gestorven te Mol op 13 

juli 1963 (fig. 2). Als oudste van drie kinderen groeide hij op in een socialistisch gezin, 

woonachtig in de Bentelstraat te Turnhout. Zijn vader, Ignatius Schellekens, was 

meubelmaker en zijn moeder, Maria Van Poppel, was een huisvrouw, die in haar vrije 

tijd met kant werkte.7 Hij kende een moeilijke jeugd; hij ervoer de Eerste Wereldoorlog 

als een periode van armoede en honger. Als kind ging hij in Turnhout naar de Sint-Jan-

Berchmansschool. Op veertienjarige leeftijd verliet hij de schoolbanken om zijn vader te 

helpen in het meubelatelier. Door zelfstudie behaalde hij het diploma van de humaniora.8  

Tien jaar lang volgde Schellekens lessen aan de tekenacademie van Turnhout. Toen hij 

als laureaat eindigde in 1929 moest hij eerst zijn legerdienst volbrengen, maar nadien kon 

hij beginnen als stagiair-tekenaar bij de provinciale bouwmeester Jules Taeymans (1872-

1944).9  

 

Jules Taeymans kwam uit een familie van architecten. Eerst was er Pieter-Jozef 

Taeymans (1841-1902), die van 1869 tot 1901 provinciaal architect was van het 

arrondissement Turnhout.10 Ook was hij directeur van de tekenacademie aldaar. Hij werd 

vader van acht kinderen, waaronder zijn drie oudste zonen Xavier, Jules en Lodewijk, die 

ook voor de bouwkunst kozen.11 Jules Taeymans volgde zijn vader op als provinciaal 

architect vanaf 1901 tot het aantreden van Jozef Schellekens in 1937. Ook Jules 

Taeymans was leraar en directeur aan de tekenacademie van Turnhout.12 Vermoedelijk 

was er wel een band tussen Taeymans en Schellekens. Naar verluid was hij voor 

Taeymans “de zoon die hij nooit heeft kunnen krijgen”.13 

 
                                                
7 SCHELLEKENS Cecilia, op. cit., p. 3. 
8 Informatie uit de interviews met Paul en Peter Schellekens (zie bijlagen). 
9 PAA, 582, Personeel, Jozef Schellekens, dossier nr. 180. 
10 GRIETEN Stefaan et al., op. cit., p. 63. 
11 Idem, p. 151. 
12 Idem, p. 167. 
13 Informatie uit de interviews met Paul en Peter Schellekens (zie bijlagen). 
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We vermoeden dat Schellekens, door het werk bij Taeymans, gemotiveerd was om de 

studies tot architect aan te vangen. In 1931 begon Schellekens zijn studie aan de 

Academie van Antwerpen. Hij volgde de lessen in het avondonderwijs. In zijn eerste jaar 

zat hij in de klas “Bouwing” bij leraar Jos Evrard. Zijn medestudenten waren op dat 

moment onder andere Victor Blommaert (1912-1990) en Jules Deswert. Tijdens zijn 

tweede en laatste jaar aan de Academie (1932-1933) stapte hij over naar de klas 

“Bouwkundige samenstelling” onder de leiding van leraar Jef Huygh (1885-1949).14 Hij 

studeerde af als primus van de klas en won de Prijs De Coster, die enkel toegekend werd 

aan bijzonder begaafde leerlingen.15 In 1932 won hij de tweede premie van de Prijs 

Gerard de Ridder met de tekening “Modern stadsbeeld in cirkel”.16 Een jaar later hing 

zijn werk op de jaarlijkse tentoonstelling van de Academie naast dat van de evenzeer 

gewaardeerde medestudenten Frans Laporta (1907-2002), Victor Blommaert, Renaat 

Braem (1910-2001) en Leon Stynen (1899-1990).17 

 

Gedurende de periode van de Academie ontmoette hij zijn eerste vrouw Maria Vogels. Ze 

huwden op 25 juli 1933 (fig. 3). Maria of “Mietje” Vogels was een gevoelige vrouw die 

enorm opkeek naar haar man en hem ook volledig vrij liet in zijn artistieke bezigheden.18 

Samen kregen zij vier kinderen: Mia, Lydia, Paul en Lieve. Bij de geboorte van Lieve 

stierf Maria Vogels in het kraambed (oktober 1942).19 

 

In de zomer van 1933 droeg Schellekens al de titel van architect. Samen met Theo Op de 

Beeck (1901-1993) kocht het gezin Schellekens een stuk grond aan de Steenweg op Mol. 

Theo Op de Beeck was leraar en artistiek bezig als verteller, acteur, schilder,… Kortom, 

hij was actief in het culturele leven van Turnhout en het is waarschijnlijk in deze kringen 

dat ze elkaar ontmoet hebben.20 De eerste ontwerpen voor de tweewoonst Schellekens-Op 

                                                
14 Antwerpen, Bibliotheek van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Inventarisnr. MA 
191, Lijst der leerlingen, schooljaren 1925-1926 tot 1934-1935. 
15 Antwerpen, Bibliotheek van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Inventarisnr. MA 
224, Académie Royale d’Anvers, Rapports Annuels, 1924-1934. 
16 DE BRAEY J., “Prijs ‘Gerard De Ridder’ 1932. Verslag van den keurraad”, KMBA, Maandschrift der 
Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen, 11 (1932), p. 214. 
17 BONDUELLE Paul, “Enseignement”, L’Emulation, 8 (1934), p. 129-133.  
18 Informatie uit de interviews met Paul en Peter Schellekens (zie bijlagen). 
19 PAA, 582, Personeel, Jozef Schellekens, dossier nr. 180. 
20 Informatie uit de interviews met Paul en Peter Schellekens (zie bijlagen). 
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de Beeck werden in 1933 gemaakt (cat. 2). Schellekens ontwierp de woning in de stijl 

van de nieuwe zakelijkheid en het baksteenmodernisme.21 Hij was voorstander van een 

moderne bouwstijl, op voorwaarde dat men gebruik maakte van lokale materialen en de 

beeldende kunsten een plaats gaf in het architectonische geheel.22 Zo was zijn eigen 

woning een totaalconcept van uiterst vernieuwende architectuur, een kleurrijk interieur 

met muurschilderingen, meubels naar eigen ontwerp (fig. 4) en verschillende 

kunstwerken (fig. 5).23 

 

Na de Academie studeerde Schellekens nog aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten 

(1933-1936) in de klas “Bouwkunst” bij Jos Smolderen (1889-1973). Ook onder andere 

Victor Blommaert, Jules Deswert en Frans Schoeters zaten in de herfst van 1933 bij hem 

in het eerste jaar. Andere medestudenten waren onder andere Renaat Braem en Frans 

Laporta, maar zij zaten in hogere jaren.24 Uit een interview met Victor Blommaert leren 

we dat er onderling weinig contact was tussen de studenten, maar Blommaert en 

Schellekens konden het goed met elkaar vinden. Schellekens was een ijverige student, hij 

nam zijn vriend graag op sleeptouw naar allerlei tentoonstellingen en ze volgden alle 

niet-verplichte vakken.25 Bovendien was Schellekens niet alleen geïnteresseerd in 

architectuur maar wou hij komen tot een “algemene kunst”.26 Concreet betekende dit dat 

hij in Antwerpen ook de ateliers van de beeldhouwers en grafische kunstenaars bezocht.27 

 

 

 

                                                
21 LAUREYS Dirk, “Tweewoonst Schellekens- Op De Beeck”, in: BERTELS Inge et al., Modernisme. Van het 
Zwart Huis tot de Boekentoren, Tielt, Lannoo, 2008, p. 96. 
22 SCHELLEKENS Jozef, “Nieuwe Stroomingen in de Plastiek”, KMBA, Maandschrift der Koninklijke 
Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen, 9 (1935), p. 280-283. 
23 DE BONT Yves, 100 jaar wonen in Turnhout. Architectuur van 1895 tot 1995, Zellik, Roularta Books, 
1995, p. 66. 
24 Antwerpen, Bibliotheek van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Inventarisnr. MA 
191, Lijst der leerlingen, schooljaren 1925-1926 tot 1934-1935. 
25 WILLAERT Philip, Interview met Vic Blommaert, niet-gepubliceerd, Privéarchief Jozef Schellekens 
Turnhout, s.d. 
26 SCHELLEKENS Jozef, “Nieuwe Stroomingen in de Plastiek”, KMBA, Maandschrift der Koninklijke 
Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen, 9 (1935), p. 280-283. 
27 WILLAERT Philip, op. cit. 
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Ook tijdens deze periode nam Schellekens deel aan meerdere wedstrijden; zo won hij in 

1934 de derde prijs Henri Blomme met een tekening van het stadhuis te Hoogstraten, een 

jaar later de tweede plaats bij de driejaarlijkse prijs van de Koninklijke Maatschappij der 

Bouwmeesters van Antwerpen (KMBA) en de eerste prijs De Keyser.28 In 1936 won hij 

de derde plaats voor de Prijs van Rome met het ontwerp voor een Albertmuseum in 

Elisabethstad te Congo (fig. 6). Victor Blommaert verkreeg toen de eerste prijs.29 

 

De studententijd van Jozef Schellekens situeerde zich in de tweede helft van het 

interbellum. Het einde van de Eerste Wereldoorlog bracht de problematiek van de 

wederopbouw met zich mee. Dit gegeven zorgde voor een creatieve, maar tegelijk 

complexe periode van traditionele versus vernieuwende architectuur.30 Vanaf de jaren 

1920 werden er levendige debatten gevoerd in architectuurtijdschriften en andere 

publicaties.31 Ook nieuwe internationale invloeden inspireerden de Belgische architecten: 

Nederlandse, Duitse, Franse en Amerikaanse ideeën kwamen tot bij ons.32 Schellekens 

was zonder twijfel op de hoogte van de moderne architectuurtendensen en formuleerde al 

snel een eigen mening binnen de actuele debatten (zie 2.3).  

In het Antwerpse werd vooral de Nederlandse architectuur geapprecieerd. Naast de 

Amsterdamse School, de Stijl en Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) was er ook Willem 

Marinus Dudok (1884-1974), die met zijn ontwerp voor het raadhuis van Hilversum de 

nodige aandacht kreeg (fig. 7).33 Schellekens had dit project bezocht en maakte als 

student een perspectieftekening voor het raadhuis van Deurne (fig. 8).34 Hier gebruikte hij 

dezelfde kubistische vormentaal als Dudok. Ook voor Walter Gropius (1883-1969) en het 

Bauhaus toonde Schellekens belangstelling.35 Vooral de filosofie van het Bauhaus die de 

samenwerking tussen de verschillende kunsten en ambachten vooropstelde, sprak hem 

                                                
28 MISTLER M., “Rede van M. Mistler. Voorzitter ‘Kunst van heden’”, KMBA, Maandschrift der 
Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen, 2 (1937), p. 51. 
29 SCHELLEKENS Jozef, “Een Albertmuseum in Elisabethstad”, KMBA, Maandschrift der Koninklijke 
Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen, 2 (1937), p. 38-41. 
30 LAUREYS Dirk (ed.), Bouwen in beeld. De collectie van het Architectuurarchief van de provincie 
Antwerpen, Turnhout, Brepols, 2004, p. 85. 
31 BONTRIDDER Albert, Dialoog tussen licht en stilte, Antwerpen, Helios, 1963, p. 31. 
32 LAUREYS Dirk (ed.), Bouwen in beeld. De collectie van het Architectuurarchief van de provincie 
Antwerpen, Turnhout, Brepols, 2004, p. 86. 
33 DE BONT Yves, op. cit., p. 29. 
34 Foto’s Privéarchief Jozef Schellekens Turnhout. 
35 WILLAERT Philip, op. cit. 
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aan.36 Verder was er Le Corbusier (1887-1965), waar Schellekens onder andere de 

pakketbootstijl aan ontleende (cat. 12).37 Ten slotte vermelden we nog zijn interesse voor 

Frank Lloyd Wright (1867-1959), die het begrip ruimte een nieuwe dimensie gaf door 

interieur en exterieur met elkaar te verweven.38  

 

Het schooljaar 1936-1937 was voor Schellekens zijn laatste studiejaar, dat hij niet 

volledig afmaakte.39 Als privéarchitect kreeg hij weinig opdrachten (cat. 1). De woning 

Schellekens-Op de Beeck (cat. 2) was een visitekaartje voor zijn moderne visie op 

architectuur, maar deze vooruitstrevende vormentaal werd niet geaccepteerd door het 

brede publiek. Vervolgens keek hij uit naar het ambt als provinciaal architect; de plek van 

Jules Taeymans zou weldra vrijkomen.40 

 

2.2  Een leven als provinciale bouwmeester 

 

In 1937 stelde Schellekens zich kandidaat om als provinciale bouwmeester benoemd te 

worden. Hij kon voldoende relevante ervaring aantonen, onder andere als stagiair-

tekenaar bij Jules Taeymans, de onderscheidingen en prijzen die hij behaalde aan de 

Academie en het Hoger Instituut te Antwerpen, de Prijs van Rome en het opvallende 

project van de woning Schellekens-Op de Beeck (cat. 2). In het personeelsdossier werd 

zijn examen bewaard. We zien enkele schetsen betreffende de geschiedenis van de 

bouwkunst; onder andere het stadhuis te Hoogstraten (fig. 9). Ook werd Schellekens 

gevraagd een nieuw ontwerp te tekenen voor een school en een kerk (fig. 10). Op 1 

november 1937 werd Jozef Schellekens officieel benoemd tot provinciaal architect van 

het arrondissement Turnhout.41  

 

                                                
36 SCHELLEKENS Jozef, “Nieuwe Stroomingen in de Plastiek”, KMBA, Maandschrift der Koninklijke 
Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen, 9 (1935), p. 280-283. 
37 LAUREYS Dirk (ed.), Bouwen in beeld. De collectie van het Architectuurarchief van de provincie 
Antwerpen, Turnhout, Brepols, 2004, p. 87. 
38 DE BONT Yves, op. cit., p. 28. 
39 PAA, 582, Personeel, Jozef Schellekens, dossier nr. 180. 
40 LAUREYS Dirk, “Tweewoonst Schellekens- Op De Beeck”, in: BERTELS Inge et al., Modernisme. Van het 
Zwart Huis tot de Boekentoren, Tielt, Lannoo, 2008, p. 96. 
41 PAA, 582, Personeel, Jozef Schellekens, dossier nr. 180. 
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De oorsprong van het ambt van de provinciale architecten te Antwerpen ging terug tot de 

18de eeuw.42 Over de ontwikkelingen die zich in de 18de en de vroege 19de eeuw 

voltrokken hadden gaan wij niet verder uitweiden. Het eerste definitieve reglement, dat 

mits enige wijzigingen in de 19de en 20ste eeuw als basis bleef gelden, werd bij Koninklijk 

Besluit vastgesteld op 27 augustus 1849.43  

De algemene filosofie om provinciale architecten aan te duiden was om de kwaliteit van 

de overheidsgebouwen te garanderen, met het oog op een positieve beïnvloeding van de 

lokale bewoners én tegelijk van de buitenwereld met het idee van een verzorgde 

provincie.44 De provinciale bouwmeesters stonden in voor het ontwerp en het toezicht 

van alle werken, die hen opgelegd werden door het provinciebestuur; bestaande uit de 

Provincieraad, de Bestendige Deputatie en de Gouverneur.45 Enkel werken voor lokale 

besturen en openbare instellingen die gesubsidieerd werden door de provincie kwamen in 

aanmerking.46 Concreet ging het over het bouwen, aanpassen of herstellen van publieke 

gebouwen, zoals bijvoorbeeld de gemeentehuizen, de scholen, de kerken en de 

pastorijen.47 Het provinciebestuur legde schriftelijk weinig architecturale regels op aan de 

provinciale architecten, maar men benadrukte het belang van stevigheid en het gemak in 

onderhoud.48  

 

De provincie Antwerpen beschikte over meerdere provinciale architecten, die elk 

verantwoordelijk waren voor hun arrondissement (Antwerpen, Mechelen en Turnhout).49 

Zoals gezegd werd Jozef Schellekens benoemd tot architect van het arrondissement 

Turnhout.50 Normaliter bleven de taken beperkt binnen de grenzen van deze 

arrondissementen, maar een uitzondering was mogelijk.51 

                                                
42 GRIETEN Stefaan et al., op. cit., p. 11. 
43 MEUL Veerle, Jozef Schadde (1818-1894). Provinciale architect van het arrondissement Mechelen van 
1853 tot 1869. Een onderzoek naar neogotiek en eclectisme in de landelijke kerkelijke architectuur van de 
provincie Antwerpen, Leuven, Eindwerk Katholieke Universiteit Leuven, 1992, p. 63. 
44 GRIETEN Stefaan et al., op. cit., p. 33. 
45 MEUL Veerle, op. cit., p. 63. 
46 GRIETEN Stefaan et al., op. cit., p. 48. 
47 MEUL Veerle, op. cit., p. 73. 
48 GRIETEN Stefaan et al., op. cit., p. 50. 
49 MEUL Veerle, op. cit., p. 68. 
50 PAA, 582, Personeel, Jozef Schellekens, dossier nr. 180. 
51 VANHOECK Liesje, Geschiedenis en totstandkoming van het Openluchttheater te Deurne 1921-1953, 
Antwerpen, Eindwerk Universiteit Antwerpen, 2007-2008, p. 20. 
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Het reglement van 1849 werd op bepaalde momenten in de geschiedenis vervangen door 

nieuwere versies. Over het algemeen waren er weinig structurele veranderingen. In 1905 

kregen de provinciale architecten er enkele nieuwe taken bij: zo was men bijvoorbeeld 

verplicht om een driemaandelijks toezicht te houden op de provinciegebouwen en 

jaarlijks een lijst op te stellen met uit te voeren herstellingswerken.52 Een belangrijke 

wijziging kwam er in 1929: men verbood de provinciale architecten om ontwerpen te 

maken voor particulieren. Uitzonderingen waren mogelijk met voorafgaandelijke 

toestemming van de Bestendige Deputatie.53  

 

Jozef Schellekens debuteerde als provinciaal architect met de ontwerpen voor talrijke 

schoolgebouwen (zie 3.1). Het baksteenmodernisme, dat weinig succes kende in de 

privésector, kon hij doorvoeren in zijn overheidsopdrachten.54 Mooie voorbeelden zijn de 

school te Vosselaar (cat. 6) of te Hulshout (cat. 8) en meerdere vergrotingswerken zoals 

te Oevel (cat. 12), waar we zelfs een element van de pakketbootstijl terugvinden.  

Schellekens was niet de enige in de Kempen die modern bouwde met baksteen. Zo 

vermelden we twee kennissen van hem: Stan Leurs (1893-1973) en René Van 

Steenbergen (1911-1995). Stan Leurs was ingenieur-architect en doctor in de 

kunstgeschiedenis. Zijn bouwkundige productie was vrij beperkt, maar over het algemeen 

ontwierp hij expressionistisch of volgens de stijl van de nieuwe zakelijkheid (fig. 11).55 

Ook René Van Steenbergen bouwde in de jaren 1930 op een moderne wijze met 

baksteen, maar hij was eerder beïnvloed door de Amsterdamse School (fig. 12).56  

 

 

 

 

 

                                                
52 GRIETEN Stefaan et al., op. cit., p. 56. 
53 Idem, p. 59. 
54 VAN LOO Anne (ed.), op. cit., p. 497. 
55 DE BONT Yves, op. cit., p. 113. 
56 LAUREYS Dirk (ed.), Bouwen in beeld. De collectie van het Architectuurarchief van de provincie 
Antwerpen, Turnhout, Brepols, 2004, p. 306. 
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In 1939 maakte Jozef Schellekens meerdere studiereizen; onder andere naar Nederland, 

Duitsland, Zweden en Frankrijk.57 Hij werd op pad gestuurd in opdracht van het 

provinciebestuur, dat onderzoek nodig achtte voor het opstellen van een streekplan voor 

de provincie Antwerpen. De publicatie van zijn boek De architectuur in ons landschap en 

het stedebouwprobleem58 is mede hierdoor tot stand gekomen (zie 2.3). 

 

De Tweede Wereldoorlog was een gebeurtenis waarvan de gevolgen niet onderschat 

mogen worden. Zo moest Schellekens in 1940 zijn militaire plicht vervullen.59 Hij was 

arrondissementscommissaris van de passieve luchtverdediging en moest de schade van de 

bombardementen ter plekke inspecteren. Na de oorlog werd hij onterecht aangeklaagd als 

collaborateur; een gebeurtenis die hem diep aangegrepen heeft.60 

 

Maar ook op het vlak van architectuurgeschiedenis zorgde het begin van de Tweede 

Wereldoorlog voor verschuivingen. Hoewel het regionale modernisme tijdens het 

interbellum al duidelijk aanwezig was, werd deze overtuiging dominanter in het begin 

van de jaren 1940.61 Een belangrijk fenomeen in 1940 was het door de bezetter 

opgerichte Commissariaat-Generaal voor ’s Lands Wederopbouw (CGLW).62 Dit 

Commissariaat zou de wederopbouw van de getroffen gebieden inleiden en controleren. 

Charles Verwilghen werd directeur, zijn broer Raphaël Verwilghen (1885-1963) stond 

aan het hoofd van de dienst wederopbouw en Stan Leurs was adviseur voor de 

monumentenzorg.63 Ook Henry Van de Velde (1863-1957) verbond zich met deze 

instelling en was voorstander van een meer regionaal modernisme. Deze ideeën werden 

verkondigd in het tijdschrift Bouwkunst en Wederopbouw, waar ook Schellekens 

meermaals in publiceerde (zie 2.3).64  

 

                                                
57 GRIETEN Stefaan et al., op. cit., p. 179. 
58 SCHELLEKENS Jozef, De architectuur in ons landschap en het stedebouwprobleem, Turnhout, Van 
Mierlo-Proost, 1941. 
59 PAA, 582, Personeel, Jozef Schellekens, dossier nr. 180. 
60 Informatie uit de interviews met Paul en Peter Schellekens (zie bijlagen). 
61 VAN LOO Anne (ed.), op. cit., p. 67. 
62 Idem, p. 218. 
63 Idem, p. 67. 
64 LAUREYS Dirk (ed.), Bouwen in beeld. De collectie van het Architectuurarchief van de provincie 
Antwerpen, Turnhout, Brepols, 2004, p. 131. 
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Het vraagstuk van de wederopbouw was opnieuw een feit. De bombardementen van 1944 

hadden immers de Antwerpse Kempen getroffen.65 Als provinciaal architect heeft 

Schellekens heel wat restauratie- en herstellingswerken verzorgd (zie 3.5). Net zoals na 

de Eerste Wereldoorlog moest elke architect zich bezinnen over welke weg men nu zou 

kiezen: volgen we een conservatieve reflex of beschouwen we de gebeurtenissen als een 

kans om het nieuwe bouwen op grote schaal te introduceren?66 Uiteindelijk ging de 

algemene voorkeur uit naar een herstelling van de vooroorlogse toestand. Hetzelfde 

gebeurde na de Tweede Wereldoorlog. 67 

 

Zoals gezegd stierf Schellekens’ eerste vrouw, Maria Vogels, in 1942. Al snel ontmoette 

hij Maria Van den Bosch, waarmee hij trouwde op 18 oktober 1943 (fig. 13).68 Zij kwam 

uit de gegoede burgerij en speelde een andere rol als vrouw. Op het vlak van architectuur 

had zij vermoedelijk een meer conservatieve smaak.69  

 

In de jaren 1940 werd Schellekens lid van meerdere verenigingen, instellingen en 

commissies. De belangrijkste waren ongetwijfeld de N.V. Turnhoutse Maatschappij voor 

Goedkope Woningen (vanaf 1945) en de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 

Landschappen (vanaf 1947 briefwisselend en vanaf 1960 volwaardig lid).70 Ook was hij 

vanaf 1946 briefwisselend lid van de Société Française des Urbanistes, dit ten gevolge 

van zijn publicatie De architectuur in ons landschap en het stedebouwprobleem..71  

 

 

 

 

 

                                                
65 VAN LOO Anne (ed.), op. cit., p. 68. 
66 AUBRY Françoise et al., Architectuur in België. Art nouveau, art deco & modernisme, Tielt, Lannoo, 
2006, p. 238-241. 
67 LAUREYS Dirk (ed.), Bouwen in beeld. De collectie van het Architectuurarchief van de provincie 
Antwerpen, Turnhout, Brepols, 2004, p. 131. 
68 PAA, 582, Personeel, Jozef Schellekens, dossier nr. 180. 
69 Informatie uit de interviews met Paul en Peter Schellekens (zie bijlagen). 
70 SCHELLEKENS Cecilia, op. cit., p. 4. 
71 SCHELLEKENS Jozef, De architectuur in ons landschap en het stedebouwprobleem, Turnhout, Van 
Mierlo-Proost, 1941. 
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Een nieuwe periode brak aan na de bevrijding van België door de Amerikanen. Socio-

economisch heerste er een algemeen positivisme dat ook zijn weerslag kende in de 

architectuur.72 Tijdens de voorgaande oorlogsjaren werd de bouw van sommige 

architecturale projecten on hold gezet. Deze ontwerpen, zoals bijvoorbeeld de 

Koninklijke Bibliotheek van België (fig. 14), werden getekend op het einde van de jaren 

1930 maar wachtten op hun uitvoering tot de jaren 1950.73 Na een periode van relatieve 

windstilte tijdens de Tweede Wereldoorlog, was de realisatie van deze monumentale 

projecten een verademing.74 Verschillende architecten waardeerden het aspect 

monumentaliteit, dat bij de nieuwbouw van publieke en nutsvoorzienende gebouwen tot 

uiting kwam.75 Ook Jozef Schellekens sprong op deze kar en leverde een prachtig 

ontwerp voor het Openluchttheater van het Rivierenhof te Deurne (cat. 49). Dit project 

ging niet onopgemerkt voorbij en kon op de nodige belangstelling rekenen die het kreeg 

via de eigentijdse architectuurtijdschriften.76  

Een ander project dat Schellekens in de jaren 1950 bezig hield was de aanleg van het 

recreatiedomein Zilvermeer te Mol (cat. 69). Hoewel dit ontwerp ook getuigde van een 

zin voor vereenvoudigde monumentaliteit, hebben andere tendensen hier mogelijk een 

invloed gehad. Zo stond rond deze periode de Noord-Europese bouwkunst in de 

schijnwerpers.77 Schellekens trok vermoedelijk naar Finland om zich te documenteren.78 

Ook doet het boogvormige strandgebouw denken aan de gebouwde productie op de Expo 

58 te Brussel.79 De inhuldiging van het Zilvermeer vond plaats op 9 mei 1959. Sindsdien 

bracht de familie Schellekens regelmatig hun vakantie door in het Zilvermeer. Tijdens 

zo’n vakantie, in 1963, overleed Jozef Schellekens ten gevolge van een hersenbloeding.80 

                                                
72 VAN LOO Anne (ed.), op. cit., p. 68. 
73 PUTTEMANS Pierre, Moderne bouwkunst in België, Brussel, Vokaer, 1975, p. 156. 
74 VAN LOO Anne (ed.), op. cit., p. 69. 
75 Idem, p. 70. 
76 NOVGORODSKY L., “Le Théâtre en plein air du ‘Rivieren Hof’ à Deurne-lez-Anvers”, La Technique des 
Travaux, 3-4 (1954), p. 65-72. 
77 VAN LOO Anne (ed.), op. cit., p. 74. 
78 Informatie uit de interviews met Paul en Peter Schellekens (zie bijlagen). 
79 PUTTEMANS Pierre, op. cit., p. 163. 
80 Informatie uit de interviews met Paul en Peter Schellekens (zie bijlagen). 
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2.3  Geschriften 

 

Jozef Schellekens behoorde zonder twijfel tot de groep geëngageerde architecten die met 

een vlotte pen over hun visie konden schrijven. In zijn studententijd schreef hij reeds 

voor het Maandschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen 

(KMBA). Zo was er bijvoorbeeld het artikel “Nieuwe Stroomingen in de Plastiek”.81 Hier 

besprak hij de actuele tendensen in de architectuur en gaf zijn mening. De nieuwe 

zakelijkheid moest volgens hem herdacht worden; het internationale en het kale was 

achterhaald, hij pleitte opnieuw voor samenwerking tussen de beeldende kunsten en 

architectuur.82 Diezelfde gedachte verkondigde hij in “Kan men van een nieuwe 

Nationale Architektuur gewagen? Over Nationalisme en Internationalisme. 

‘Nationalisme’ als laatste ‘Mode’ in de Kunst”.83  

Schellekens beschreef het als volgt: 
“Dat internationalisme in de bouwkunst onzin is hoeft niet te worden besproken. Natuur, 
landschap, klimaat, materialen, godsdienst, zijn zoovele argumenten om de internationalisten tot 
zwijgen te brengen.” 84 

 

Maar Schellekens schreef niet alleen over architectuur. Zo leverde hij in 1938 een 

bijdrage in een publicatie over pater Lodewijk Taeymans.85 Het boek bestond uit vier 

hoofdstukken, waarin men Lodewijk Taeymans beschreef als mens, als priester, als 

bouwkundige, als kunstcriticus en als landschapschilder. Schellekens leverde de bijdrage 

over zijn leven als bouwkundige. Zijn tekst getuigde van een groot respect voor het leven 

en werk van pater Taeymans en hij formuleerde het als volgt:  
 “Wij moderne zoekers, met ons overspannen, haastig drukkend levensrhythme, kunnen zoo 
moeilijk de stille, serene klaarheid aanvoelen, de geestelijke rust begrijpen, die zooveel 
eenvoudige kunstenaars eigen is.”86  

 

                                                
81 SCHELLEKENS Jozef, “Nieuwe Stroomingen in de Plastiek”, KMBA, Maandschrift der Koninklijke 
Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen, 9 (1935), p. 280-283. 
82 Ibidem. 
83 SCHELLEKENS Jozef, “Kan men van een nieuwe Nationale Architektuur gewagen? Over Nationalisme en 
Internationalisme. ‘Nationalisme’ als laatste ‘Mode’ in de Kunst”, KMBA, Maandschrift der Koninklijke 
Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen, 4 (1937), p. 101-105. 
84 Idem, p. 104. 
85 DIGNEFFE Camille et al., Lodewijk Taeymans S.J., Kortrijk, Steenlandt, 1938, p. 51-66. 
86 Idem, p. 51. 
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Schellekens’ meest actieve periode qua publiceren waren de jaren 1940. Zijn meest 

omvangrijke en vernieuwende publicatie was zonder twijfel De architectuur in ons 

landschap en het stedebouwprobleem, dat in 1941 verscheen.87 Einde 1938 kreeg 

Schellekens de vraag van het provinciebestuur om voorstellen in te dienen over het 

bouwen in het landschap en over stedenbouw, “niet alleen gezien voor een grootstad, 

maar voor het gansche landschap; tevens moest het streekplanwerk onderzocht 

worden.”88 

In het kader van deze opdracht trok Schellekens naar het buitenland om de 

stedenbouwkundige praktijk te bestuderen. Zo vermeldde hij in zijn boek meerdere 

namen van stedenbouwkundigen, ingenieurs en (landschaps)architecten, die hem 

“kostbare mededeelingen” gegeven hadden. Zijn studiereizen brachten hem onder andere 

naar Nederland, Duitsland, Zweden en Frankrijk.89 

De publicatie van dit boek was een waar statement. Schellekens kaartte de actuele 

problemen aan en verkondigde constructieve ideeën voor de toekomst. Het boek was 

opgedeeld in twee delen, net zoals de titel. Ten eerste besprak hij “De architectuur in het 

lanschap” met onder andere opmerkingen over het bouwen in een landelijke omgeving of 

het storende effect van “ontsierende reklamen”. Ten tweede had hij het uitgebreider over 

“Het stedebouwprobleem” met analyses over stad en dorp, lintbebouwing, “boomen, 

groen en bloemen”,… en de noodzakelijkheid van het streekplan.90 Zijn conclusie was 

helder: hij pleitte voor een geïntegreerd stedenbouwbeleid op drie niveaus (nationaal, 

provinciaal en gemeentelijk).91 

 

 

 

 

 

 

                                                
87 SCHELLEKENS Jozef, De architectuur in ons landschap en het stedebouwprobleem, Turnhout, Van 
Mierlo-Proost, 1941. 
88 Idem, p. 5. 
89 Idem, p. 43. 
90 Idem, p. 229-237. 
91 Idem, p. 216-218. 
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Zoals reeds aangehaald schreef Schellekens tijdens de Tweede Wereldoorlog talrijke 

artikels voor het tijdschrift Bouwkunst en Wederopbouw (of Reconstruction in de 

franstalige versie). Als spreekbuis van het Commissariaat-Generaal voor ’s Lands 

Wederopbouw behoorden onder andere Raphaël Verwilghen en Henry Van de Velde tot 

de eindredactie. Zij publiceerden meerdere artikels, net zoals Huib Hoste (1881-1957), 

Leon Stynen, Renaat Braem en Stan Leurs.92 De geschriften van architecten en ingenieurs 

met uiteenlopende visies kwamen aan bod, wat soms interessante discussies tot stand 

bracht. Zo raakte Jozef Schellekens verzeild in een debat met Huib Hoste over “de strijd 

‘Nieuwe Zakelijkheid’ contra ‘bewust streekverbonden architectuur’”.93 Schellekens 

verdedigde een “nationale” architectuur, die eerbied toonde voor schaal en verhouding in 

de bebouwde omgeving. Het internationale karakter van de Nieuwe Zakelijkheid vond hij 

ongepast, omdat deze zou bijdragen tot de verloedering van het landschap.94 Huib Hoste 

daarentegen zag geen bezwaar om de beginselen van de Nieuwe Zakelijkheid te 

verenigen met “nationale” aspecten.95 

De aanleiding tot deze discussie was het artikel dat Schellekens in 1941 schreef met de 

titel “Nationalisme in de bouwkunst”.96 Hoewel sommigen deze tekst interpreteerden als 

een pleidooi voor het traditionalisme, was dit allesbehalve het geval. Schellekens legde er 

zelf de nadruk op:  
“Laten we zeer voorzichtig zijn. Vervallen we niet in uitersten. Denken we niet dat we terug ons 
heil moeten zoeken in min of meer geslaagde copieën van de oude bouwkunst! Dit weze duidelijk. 
We scheppen niet op één dag een nieuwe nationale kunst. Dit is een werk van langen duur.” 97 

 

Schellekens was overtuigd een nieuwe bouwstijl te ontwikkelen die gebruik maakte van 

streekgebonden kenmerken zonder de eisen van de eigen tijd te vergeten.  

Concrete voorbeelden gaf hij onder andere in zijn artikel over “De landelijke school”, 

met als voorbeeld de school te Balen (cat. 21).98 Hier benadrukte hij het belang van “den 

vorm en de kleur der ter plaatse gewonnen materialen” of gaf hij de voorkeur aan het 

                                                
92 VAN LOO Anne (ed.), op. cit., p. 172-173. 
93 SCHELLEKENS Jozef, “Zwicht u van leuzen en slagwoorden. Geestelijke verwarring”, Bouwkunst en 
Wederopbouw, 4 (1942), p. 79. 
94 SCHELLEKENS Jozef, “Enkele kantteekeningen”, Bouwkunst en Wederopbouw, 3 (1942), p. 52-53. 
95 HOSTE Huib, “Zwicht U van Leuzen en Slagwoorden”, Bouwkunst en Wederopbouw, 1 (1942), p. 16-17. 
96 SCHELLEKENS Jozef, “Nationalisme in de bouwkunst”, Bouwkunst en Wederopbouw, 8 (1941), p. 189-
194. 
97 Idem, p. 194. 
98 SCHELLEKENS Jozef, “De landelijke school”, Bouwkunst en Wederopbouw, 11 (1942), p. 250. 
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kapdak, een vorm die gebruikt werd voor hoeves en boerderijen.99 Deze elementen 

combineerde Schellekens met de moderne noden van een schoolgebouw: licht, lucht en 

ruimte waren minstens even belangrijk.100  

Kortom, hij voerde een zoektocht naar een moderne vormentaal die het bestaande natuur- 

en cultuurlandschap niet zou verstoren, maar wel mocht verlevendigen.101 

 

Naast de artikels over “nationale”, streekgebonden of regionale architectuur schreef 

Schellekens ook over stedenbouw in Bouwkunst en Wederopbouw. Enkele titels 

verduidelijken de onderwerpen: “Dorpsuitbreiding”102, “Het streekplan”103, “De 

lintbebouwing en haar stedebouwkundige bezwaren” 104,… Inhoudelijk brachten deze 

geschriften dezelfde informatie als zijn pas verschenen boek, meestal met extra 

illustraties en voorbeelden uit het buitenland. 

 

In het tweede kwart van de 20ste eeuw, toen Schellekens De architectuur in ons 

landschap en het stedebouwprobleem105 publiceerde, kende gans België een versnelde 

verstedelijking. In het begin van de 19de eeuw hadden de Belgische steden en dorpen hun 

middeleeuwse structuur nog behouden. Later, in diezelfde eeuw, met de opkomende 

industrialisatie werd dit beeld gewijzigd en werd ons land quasi onophoudelijk 

volgebouwd.106 De eerste stedenbouwkundige initiatieven in de 20ste eeuw haalden hun 

inspiratie uit de Engelse tuinstadbeweging.107 Tijdens het interbellum zagen 

modernistische architecten hier een mogelijkheid om gecontroleerd in de woningnood te 

voorzien. Hoewel de in 1919 opgerichte Nationale Maatschappij voor Goedkope 

                                                
99 SCHELLEKENS Jozef, “De landelijke school”, Bouwkunst en Wederopbouw, 11 (1942), p. 250.  
100 DE BONT Yves, op. cit., p. 31. 
101 SCHELLEKENS Jozef, “De bescherming van ons natuur- en cultuurlandschap”, Bouwkunst en 
Wederopbouw, 7 (1942), p. 165. 
102 SCHELLEKENS Jozef, “Dorpsuitbreiding”, Bouwkunst en Wederopbouw, 4 (1941), p. 87-92. 
103 SCHELLEKENS Jozef, “Het streekplan”, Bouwkunst en Wederopbouw, 5 (1941), p. 119-125. 
104 SCHELLEKENS Jozef, “De lintbebouwing en haar stedebouwkundige bezwaren”, Bouwkunst en 
Wederopbouw, 8 (1943), p. 168-173. 
105 SCHELLEKENS Jozef, De architectuur in ons landschap en het stedebouwprobleem, Turnhout, Van 
Mierlo-Proost, 1941. 
106 VAN LOO Anne (ed.), op. cit., p. 398. 
107 SCHELLEKENS Jozef, De architectuur in ons landschap en het stedebouwprobleem, Turnhout, Van 
Mierlo-Proost, 1941, p. 58. 
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Woningen en Woonvertrekken deze ideeën steunde, zouden slechts weinig tuinwijken 

gebouwd worden.108  

In de jaren 1930 kwam het “planisme” op en zo behoorde Schellekens met zijn publicatie 

en ideeën tot de pioniers die zich werkelijk over de problematiek van de stedenbouw 

bogen en voorstander waren van een geïntegreerd beleid. 109  

In 1946 werd Schellekens briefwisselend lid van de Société Française des Urbanistes en 

maakte hij kennis met de Franse stedenbouwkundige Gaston Bardet (1907-1989).110  

Ook gaf Schellekens lezingen over stedenbouw, onder andere in Antwerpen en Parijs.111  

Het is echter onduidelijk in welke mate Schellekens zelf stedenbouwkundige ontwerpen 

geleverd heeft. Onze inventaris-catalogus toont één project, namelijk een algemeen 

bestemmingsplan voor Vosselaar (cat. 34), maar ook hier is er geen zekerheid dat het 

plan werd uitgevoerd. Stedenbouwkundige ontwerpen op kleine schaal, zoals de aanleg 

van een dorpsplein, vinden we wel terug. Dit gebeurde vaak tesamen met de bouw van 

een nieuw gemeentehuis, bijvoorbeeld te Ravels (cat. 31) of te Weelde (cat. 71). Verder 

weten we dat Schellekens lid was van de N.V. Turnhoutse Maatschappij voor Goedkope 

Woningen, waar hij mogelijk zeggenschap had over verschillende projecten.112  

 

Na het verdwijnen van Bouwkunst en Wederopbouw in 1944, publiceerde Schellekens 

minder in tijdschriften. In 1949 verscheen er een nieuw boekje van zijn hand; Turnhout, 

de hoofdstad van de Kempen, waar hij de lezer door zijn geliefde omgeving gidste.113 

Geschreven met de bril van een architect en stedenbouwkundige nam hij de lezer mee in 

een historisch-bouwkundig verhaal over Turnhout en omgeving. Zowel de 

stedenbouwkundige evolutie en groei werd besproken, alsook de individuele gebouwen. 

Zo beschreef hij ook enkele bezienswaardige monumenten, die hij als provinciale 

bouwmeester goed bestudeerd had tijdens herstellings- of restauratiewerken. 

                                                
108 VAN LOO Anne (ed.), op. cit., p. 401. 
109 SCHELLEKENS Jozef, De architectuur in ons landschap en het stedebouwprobleem, Turnhout, Van 
Mierlo-Proost, 1941, p. 216-218. 
110 VEULEMANS Jan, “In memoriam Jozef Schellekens, 1909-1963”, Noordgouw, 1 (1964), p. 3. 
111 SCHELLEKENS Cecilia, op. cit., p. 27. 
112 Informatie uit de interviews met Paul en Peter Schellekens (zie bijlagen). 
113 SCHELLEKENS Jozef , Turnhout, de hoofdstad van de Kempen, Amsterdam, De Lange, 1949. 
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Bijvoorbeeld de St. Pieterskerk (cat. 53), het Kasteel (cat. 36) of het Begijnhof (cat. 

47).114  

 

Later leverde hij nog een bijdrage over “Dorpen en steden” in de publicatie Synthese van 

de provincie Antwerpen.115 Net zoals hij in zijn boekje over Turnhout het ontstaan en de 

ontwikkeling van de stad besprak, met oog voor het cultuurhistorisch patrimonium, 

schreef hij in deze Synthese over de dorpen en steden in het Antwerpse.  

 

2.4  Beeldende kunsten 

 

Jozef Schellekens was niet alleen architect, maar ook beeldend kunstenaar. Als jongeling 

ging hij naar de tekenacademie, waar hij als laureaat eindigde. Later zal hij ook leraar en 

directeur worden van de stedelijke academie te Turnhout (1944-1945).116 Als provinciaal 

architect moest er een aanvraag ingediend worden om de cumulatie van ambten mogelijk 

te maken. Hierin wees Schellekens op zijn “voorgangers”, namelijk de Taeymansen, die 

een halve eeuw werkzaam waren in de tekenacademie.117 

 

Vooral tijdens Schellekens’ studies aan de Academie en het Hoger Instituut te Antwerpen 

kwam de veelzijdige kunstenaar in hem aan bod. Zo bezocht hij onder andere het atelier 

van de beeldhouwers, waar Ernest Wynants (1878-1964) les gaf.118 Bovendien pleitte hij 

voor samenwerking tussen de beeldende kunsten en de architectuur. Hij formuleerde het 

als volgt:  
“De Nieuwe Zakelijkheid heeft ons ’n flinke les gegeven. Maar dat “zakelijke” in de Nieuwe 
Zakelijkheid kan ons niet meer blijven boeien; met de “rede” alleen maakt men nog geen 
kunstwerk, met ’n kaal vlak schept men nog geen atmosfeer.  
De meeste jongeren voelen ’n drang naar monumentaliteit. Ze hebben de Nieuwe Zakelijkheid 
doorleefd, meegevoeld en meegestreden. Ze weten dat elke afzonderlijke kunst niet blijft bestaan. 
De plaats voor de beeldhouwkunst en schilderkunst (en glasschildering) moet in de architektuur 
teruggegeven worden.” 119 

                                                
114 SCHELLEKENS Jozef , Turnhout, de hoofdstad van de Kempen, Amsterdam, De Lange, 1949, p. 51-90. 
115 SCHELLEKENS Jozef, “Dorpen en steden”, Synthese van de provincie Antwerpen, Antwerpen, Provincie 
Antwerpen, 1961, p. 57-92. 
116 SCHELLEKENS Cecilia, op. cit., p. 4. 
117 PAA, 582, Personeel, Jozef Schellekens, dossier nr. 180. 
118 WILLAERT Philip, op. cit. 
119 SCHELLEKENS Jozef, “Nieuwe Stroomingen in de Plastiek”, KMBA, Maandschrift der Koninklijke 
Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen, 9 (1935), p. 282. 
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In deze periode ontwierp Schellekens zijn eigen woning aan de Steenweg op Mol (cat. 2). 

Hij bleef zijn eigen ideeën trouw en vervaardigde enkele beeldhouwwerken (fig. 15) en 

glasramen, die deel uit maakten van zijn architectuur.  

Op het einde van de jaren 1930 verdiepte hij zich in de grafische kunst, waarvan enkele 

linosnedes getuigen (fig. 16).120 

Tijdens de jaren 1940 kennen we geen concrete voorbeelden waar Schellekens zijn 

beeldende kunsten combineerde met architectuur. In de bouwkunst koos hij voor 

streekgebonden vernieuwing (zie 2.3). De talrijke houtskooltekeningen (fig. 17) en 

schilderijen (fig. 18) tonen een emotionele band met zijn gezin; vrouw en kinderen. Beide 

aspecten kunnen we plaatsen binnen de “Heimat”-strekking. 121 Ook schilders zoals Jacob 

Smits (1855-1928) en Albert Van Dyck (1902-1951), met wiens stijl Schellekens’ 

beeldend werk werd vergeleken, waren overtuigd door de “Heimat”, die een grote liefde 

voor de eigen streek en het gezin vooropstelde.122 

Schellekens was een bescheiden kunstenaar, maar hij heeft toch kunnen deelnemen aan 

enkele tentoonstellingen; onder andere te Antwerpen (Zaal Orion - 1947) en te Brussel 

(Paleis voor Schone Kunsten - 1950).123 

Vanaf het begin van de jaren 1950 bemerken we in Schellekens’ beeldende kunsten een 

tendens van abstrahering. Verschillende kleurvlakken (overwegend blauw en rood) 

kwamen nu op de voorgrond (fig. 19).124 Hier trekken we een lijn naar de 

muurschilderingen op de gebouwen die hij ontwierp in opdracht van de provincie. Deze 

schilderingen tonen weliswaar een vereenvoudigde abstractie, aangezien Schellekens ze 

niet zelf aanbracht.125 Mooie voorbeelden zijn de school te Dessel (cat. 59) en te Geel 

(cat. 76) of de Woning in Mol (cat. 72). Naast schilderijen maakte Schellekens in deze 

periode ook fijne, gestileerde pentekeningen (fig. 20).126 Voor het gemeentehuis van 

Weelde (cat. 71) ontwierp hij een wapenschild voor de gevel, dat stilistisch met zijn 

pentekeningen overeenkwam (fig. 21). 

                                                
120 Informatie uit de interviews met Paul en Peter Schellekens (zie bijlagen). 
121 SCHELLEKENS Cecilia, op. cit., p. 5. 
122 GRIETEN Stefaan et al., op. cit., p. 179. 
123 VEULEMANS Jan, op. cit., p. 5. 
124 SCHELLEKENS Cecilia, op. cit., p. 8. 
125 Informatie uit de interviews met Paul en Peter Schellekens (zie bijlagen). 
126 SCHELLEKENS Cecilia, op. cit., p. 11. 
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3. Oeuvre 

 

3.1  Schoolgebouwen 

 

Vanaf het moment dat Jozef Schellekens als provinciale bouwmeester benoemd werd 

heeft hij schoolgebouwen ontworpen. Deze typologie is het best vertegenwoordigd in 

onze inventaris-catalogus en geeft een mooi overzicht van Schellekens’ architecturale 

evolutie.  

 

De schoolgebouwen die Jozef Schellekens ontwierp als beginnend provinciaal architect, 

op het einde van de jaren 1930, lagen stilistisch in dezelfde lijn als zijn eigen woning op 

de Steenweg op Mol (cat. 2). Voor deze provinciale opdrachten hanteerde hij weliswaar 

een meer sobere vorm van het baksteenmodernisme. Meestal ging het over een 

uitbreiding met twee of drie klassen. Een volledig nieuw project was bijvoorbeeld de 

school te Hulshout (cat. 8). Telkens weerkerend elementen waren het bakstenen parement 

en de grote enkelvoudige ramen, rechthoekig onderverdeeld met staal. Elk raam kwam 

overeen met één klas. Wat de bedaking betreft zien we voorbeelden met een schilddak, 

zoals te Vosselaar (cat. 6) of te Grobbendonk (cat. 10). De meerderheid toonde echter een 

platte bedaking, zoals de uitbreiding voor de school van Wechelderzande (cat. 7) of Oud- 

Turnhout (cat. 9). Een buitenbeentje is de school te Oevel (cat. 12), die opvalt door het 

witte pleisterwerk en kenmerken toont van de pakketbootstijl. 

 

In de jaren 1940 stapte Schellekens over op een nieuwe vormentaal voor zijn 

schoolgebouwen. Hij wou meer streekgebonden bouwen en ging op zoek naar 

vernieuwing aan de hand van heemkundige elementen.127 Een opvallende wijziging is het 

consistente gebruik van schuine bedaking. Schellekens schreef in Bouwkunst en 

Wederopbouw over het kapdak, dat esthetisch een belangrijke rol speelde in het 

                                                
127 SCHELLEKENS Jozef, “Nationalisme in de bouwkunst”, Bouwkunst en Wederopbouw, 8 (1941), p. 189-
194. 
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dorpssilhouet.128 Bovendien knoopte deze vorm aan met de traditie van hoevebouw in de 

Kempen.129 Ook de praktische kant lichtte Schellekens toe:  
“[…] de isoleerende werking van het kapdak is bijzonder groot, het houdt de hitte in den zomer en 
de koude in den winter tegen; het schuine dak vraagt weinig en gemakkelijk onderhoud, een 
overstekende kroonlijst zal niet alleen aan de vormgeving een mooi accent geven, maar tevens de 
muren droog houden.”130 

 

Voorbeelden van deze langgerekte en brede schoolgebouwen zien we onder andere te 

Morkhoven (cat. 18) en te Noorderwijk (cat. 23). Merk op dat Schellekens de Vlaamse 

dakpan verkoos, die het geheel een passende kleur gaf.131 

De eisen van de eigen tijd mocht men niet vergeten. Een goede oriëntatie was voor 

Schellekens van groot belang.132 Ook de beschikbaarheid van licht, lucht en ruimte moest 

voorzien worden.133 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.134 De grotere raampartijen 

waren meestal gericht naar de speelplaats, zoals te Balen (cat. 21) of te Geel (cat. 33). 

 

Als overgang naar een volgende periode beschrijven we Schellekens’ ontwerp voor de 

meisjesschool te Ramsel (cat. 42). Hier gebruikte hij opnieuw grote stalen ramen en was 

de algemene vormentaal meer uitgezuiverd.  

 

In het begin van de jaren 1950 bracht Schellekens nieuwe aspecten in zijn scholenbouw. 

Enerzijds toonden zijn ramen een typische stalen roedeverdeling en anderzijds ging hij 

abstracte muurschilderingen ontwerpen die de gevel moesten opfleuren. Beide aspecten 

zijn zichtbaar in de scholen te Dessel (cat. 59 en cat. 61). Verder bleef hij de voorkeur 

geven aan schuine bedaking, hoewel deze minder opvallend was dan voordien.  

                                                
128 SCHELLEKENS Jozef, “De landelijke school”, Bouwkunst en Wederopbouw, 11 (1942), p. 251. 
129 SCHELLEKENS Jozef, “Hoevebouw in de Kempen”, Bouw. Centraal weekblad voor het bouwwezen, 10 
(1949), p. 150-153. 
130 SCHELLEKENS Jozef, “De landelijke school”, Bouwkunst en Wederopbouw, 11 (1942), p. 251. 
131 Ibidem.  
132 Idem, p. 249. 
133 LAUREYS Dirk (ed.), Bouwen in beeld. De collectie van het Architectuurarchief van de provincie 
Antwerpen, Turnhout, Brepols, 2004, p. 120. 
134 SCHELLEKENS Jozef, “De landelijke school”, Bouwkunst en Wederopbouw, 11 (1942), p. 251. 
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Dit alles bleef doorleven en in latere projecten, zoals de school te Vorselaar (cat. 75) of te 

Geel (cat. 76), zien we meer en meer dat de gevels quasi volledig uit glas bestaan. 

 

3.2  Gemeentehuizen 

 

Reeds als stagiair-tekenaar bij Jules Taeymans werkte Jozef Schellekens mee aan de 

tekeningen voor verschillende gemeentehuizen, bijvoorbeeld dat van Dessel.135 Als 

student te Antwerpen won hij in 1934 de derde prijs Henri Blomme met een tekening van 

het stadhuis te Hoogstraten (cat. 35), dat hij in detail had opgemeten.136 Dit gemeentehuis 

behoorde tot de vele die hij later zou restaureren (zie 3.5). 

 

In de periode dat Jozef Schellekens provinciaal architect was werden er maar weinig 

nieuwe gemeentehuizen gebouwd.137 Toch kennen we vanaf de jaren 1940 enkele 

ontwerpen van zijn hand, namelijk het gemeentehuis van Westerlo (cat. 24), Veerle (cat. 

26) en Ravels (cat. 31). Concreet ging hij op zoek naar streekgebonden elementen die 

zouden bijdragen tot de gepaste uitstraling van een gemeentehuis. Want in de dorpen nam 

het gemeentehuis, naast de kerk, de voornaamste plaats in.138 De aangehaalde 

gemeentehuizen ogen traditioneel, maar zijn toch een eigentijds product door de 

uitgezuiverde vormentaal die Schellekens hanteerde.139 Kijken we nog even naar het 

gemeentehuis van Ravels (cat. 31). Schellekens verzorgde hier ook de plannen voor een 

nieuw dorpsplein. Zijn tekening met zicht op dit plein, de kerk en het gemeentehuis, 

toonde wat hij bedoelde met hiërarchie in de bebouwde omgeving. De kerk was het enige 

gebouw dat hoog de lucht mocht ingaan. Vervolgens moest er een onderscheid zijn tussen 

het gemeentehuis en de woningen rond het dorpsplein.140 

 

 

 
                                                
135 PAA, 582, Personeel, Jozef Schellekens, dossier nr. 180. 
136 VEULEMANS Jan, op. cit., p. 4. 
137 GRIETEN Stefaan et al., op. cit., p. 75. 
138 SCHELLEKENS Jozef, “De landelijke school”, Bouwkunst en Wederopbouw, 11 (1942), p. 245. 
139 GRIETEN Stefaan et al., op. cit., p. 75. 
140 SCHELLEKENS Jozef, “Hiërarchie”, Bouwkunst en Wederopbouw, 3 (1943), p. 123-129. 
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In de jaren 1950 bleef Schellekens de gedachte trouw dat het gemeentehuis een bepaalde 

uitstraling moest hebben, maar van typisch streekgebonden architectuur was er geen 

sprake meer. Zo ontwierp hij in 1954 een gemeentehuis voor Varendonk (cat. 62). De 

eenvoud van de gevel zorgde voor een monumentale indruk, hoe klein het gemeentehuis 

ook was. Een vorm van monumentaliteit herkennen we ook in het gemeentehuis van 

Weelde (cat. 71), dat het dorpsplein verlichtte met een heldere gevel en langgerekte 

vensters. 

 

3.3  Andere provinciale opdrachten 

 

Het Openluchttheater van het Rivierenhof te Deurne (cat. 49) en het Zilvermeer te Mol 

(cat. 69) zijn zonder twijfel de twee bekendste opdrachten die Jozef Schellekens voor de 

provincie Antwerpen realiseerde (zie 2.2). Naast dergelijke omvangrijke projecten werd 

de provinciale bouwmeester ook geraadpleegd voor de architectuur van 

nutsvoorzieningen. De talrijke elektriciteitscabines die Schellekens ontwierp voor 

verschillende gemeentes (cat. 87) zijn hier een voorbeeld van. Enkel de 

elektriciteitscabine van Grobbendonk (cat. 48) toont ons hoe hij ze vorm gaf. Als een wit 

uitkijktorentje sierde deze cabine het landschap. 

 

Jozef Schellekens ontwierp ook de aanleg van enkele kerkhoven. De documentatie 

hieromtrent is vrij beperkt, maar mooie voorbeelden zoals het kerkhof van Kasterlee (cat. 

57) of dat van Rosselaar (cat. 60) tonen een elementaire aanleg in de vorm van een cirkel 

of ellips. Voor het kerkhof Mol-Donk (cat. 81) tekende Schellekens een balkvormig 

gebouw, dat vooraan subtiel beschilderd werd met kruisen. Een groot, maar eenvoudig 

houten kruis is bij elk kerkhof aanwezig is, ook te Balen (cat. 50). 
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3.4  Privéopdrachten 

 

Als pas afgestudeerde architect bouwde Jozef Schellekens voor zichzelf en zijn vriend 

Theo Op de Beeck de gelijknamige tweewoonst te Turnhout (cat. 2). Een monument van 

het baksteenmodernisme was geboren.141 In dezelfde periode ontwierp hij een woning in 

de Kwakkelstraat te Turnhout (cat. 1). Ook hier gebruikte Schellekens 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 (zie 2.2). We kennen een plan waar Schellekens van zin was een 

rijhuis naast zijn eigen woning te plaatsen. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan. Het rijhuis 

was bedoeld voor August van Mechelen (cat. 37) en toonde weinig opmerkelijke 

kenmerken. Andere privéwoningen, zoals deze voor dokter Bourgeois (cat. 40) of Leo 

Van den Bosch (cat. 46), werden wel uitgevoerd. De woning voor dokter Bourgeois (cat. 

40), een vrijstaande villa, straalde langs de voorgevel iets burgerlijks uit. Toch werd dit 

aspect door Schellekens uitgezuiverd en vooral de zijgevel werd creatiever uitgewerkt. 

Hier speelde hij met verschillende raampartijen en de afwisseling tussen natuurlijke en 

witgeschilderde baksteen. Ook de doorlopende schouw gaf de zijgevel een meer sprekend 

karakter. De woning voor Schellekens’ schoonvader, Leo Van den Bosch (cat. 46), werd 

op het einde van de jaren 1940 gebouwd. In Turnhout, de hoofdstad van de Kempen142, 

schetste Schellekens deze woning als voorbeeld van de “gemiddelde Turnhoutse 

burgerwoning” voor de komende jaren 1950. De woning was op een bescheiden manier 

modern, in die zin dat de vijf raam- en deuropeningen op de gelijkvloerse en de eerste 

verdieping bijna de volledige breedte van de gevel in beslag namen.  

Onze inventaris-catalogus bevat nog twee andere individuele woningen, namelijk de 

woning te Herentals (cat. 45) en de woning te Mol (cat. 72). Wegens gebrek aan 

informatie zijn we niet zeker dat deze woningen voor privépersonen gebouwd werden. 

Mogelijk waren dit opdrachten voor de provincie.  

                                                
141 LAUREYS Dirk, “Tweewoonst Schellekens- Op De Beeck”, in: BERTELS Inge et al., Modernisme. Van 
het Zwart Huis tot de Boekentoren, Tielt, Lannoo, 2008, p. 96. 
142 SCHELLEKENS Jozef , Turnhout, de hoofdstad van de Kempen, Amsterdam, De Lange, 1949, p. 43. 
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Een andere typologie binnen Schellekens’ privéopdrachten waren de begraafplaatsen. Op 

het einde van de jaren 1930 ontwierp hij twee moderne graftombes, de eerste voor de 

familie Van Gestel (cat. 3) en de andere voor de familie Verreet (cat. 4). Jozef Verreet 

was burgerlijk ingenieur en steunde het opkomende modernisme in Turnhout.143 Zo liet 

hij eerder, in 1932, meerdere woningen bouwen door Ernest Wauters (1897-1975). Ernest 

Wauters bouwde in een stijl die het midden hield tussen art deco en modernisme.144  

 

3.5  Herstellingen en restauraties 

 

Zoals reeds aangehaald was Jozef Schellekens erg begaan met het patrimonium.145 Een 

groot aandeel van onze inventaris-catalogus beslaat herstellingen en restauraties waar 

Schellekens als architect optrad. Het is niet aan de orde om al deze projecten in detail te 

bespreken. In het algemeen kunnen we stellen dat Schellekens zich telkens grondig 

documenteerde en de geteisterde monumenten opnieuw een waardige plaats in het 

landschap gaf. 

 

Tussen de vele kerken en kapellen waar Schellekens de herstellingen of restauraties 

verzorgde, was er één project dat extra aandacht kreeg. De St. Dimfnakerk te Geel (cat. 

32) was zwaar beschadigd na de beschieting in september 1944. Ook hier documenteerde 

Schellekens zich op een ongewone manier en restaureerde de kerk door onder andere een 

nieuwe dakconstructie te voorzien, de toren te verhogen en de gevel te herwerken. Voor 

zijn uitmuntende prestatie kreeg hij de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et 

Pontifice”.146 Later zou hij het ganse project bespreken in het boekje De restauratie van 

de St. Dimfnakerk te Geel.147 

 

                                                
143 DE BONT Yves, op. cit., p. 30. 
144 Ernest Wauters, Inventaris Onroerend Erfgoed, 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/11947/locatie/adressen (25 april 2012). 
145 SCHELLEKENS Jozef , Turnhout, de hoofdstad van de Kempen, Amsterdam, De Lange, 1949. 
146 Informatie uit de interviews met Paul en Peter Schellekens (zie bijlagen). 
147 SCHELLEKENS Jozef, De restauratie van de St. Dimfnakerk te Geel, Brussel, Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen, s.d. 
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Ook enkele gemeentehuizen werden hersteld of gerestaureerd door Schellekens. Het 

eerste voorbeeld is het gemeentehuis van Oud-Turnhout (cat. 14). Dit gemeentehuis 

raakte beschadigd door oorlogsfeiten in 1940. Schellekens leidde de herstellingswerken 

en ontwierp een L-vormige uitbreiding om aan de eisen van een eigentijds gemeentehuis 

te voldoen. Hier hebben we een verwijzing dat het Commissariaat-Generaal voor ’s 

Lands Wederopbouw de werken volgde. 

Een andere restauratie van een gemeentehuis dat onze aandacht verdient is het 

gemeentehuis van Hoogstraten (cat. 35). Aangezien Schellekens als student de derde prijs 

Henri Blomme won met een gedetailleerde tekening van ditzelfde gemeentehuis, had hij 

reeds een goede basis voor de restauratie van 1945.148 

 

Ten slotte bespreken we de wind- en watermolens die Schellekens herstelde of 

restaureerde. Een mooi voorbeeld is de watermolen van Houtem bij Kasterlee (cat. 19). 

Deze watermolen en het molenhuis raakten beschadigd door hevig stormweer. 

Schellekens maakte de plannen voor de restauratie in opdracht van de Koninklijke 

Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML). Vanaf 1947 werd Schellekens 

briefwisselend lid van de KCML en vanaf 1960 werd hij benoemd tot volwaardig lid. 

 

                                                
148 VEULEMANS Jan, op. cit., p. 4. 
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4. Besluit 
 
Jozef Schellekens, die zonder twijfel tot de belangrijke architecten van Turnhout en de 

provincie Antwerpen behoort, werd tot nog toe weinig bestudeerd. Het doel van deze 

studie was een kritische blik te werpen op het leven en het oeuvre van deze architect. De 

combinatie van biografische gegevens en een inventaris-catalogus heeft ons heel wat 

nieuwe inzichten verschaft. 

 

Jozef Schellekens was ambitieus. Toen hij als laureaat eindigde van de tekenacademie te 

Turnhout kon hij beginnen als stagiair-tekenaar bij de provinciale bouwmeester Jules 

Taeymans. Hij was gemotiveerd om zijn werk te combineren met de studie tot architect 

aan de Academie en het Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. Hij was op 

de hoogte van de actuele architectuurtendensen en formuleerde al snel een eigen mening. 

Ook ontwikkelde hij een vernieuwende architectuur die hij bevestigde met zijn ontwerp 

voor de tweewoonst Schellekens-Op de Beeck (cat. 2). 

 

De benoeming tot provinciaal architect in 1937 had hij te danken aan zijn ijver en 

ervaring. Hij kon een moderne bouwstijl, het baksteenmodernisme, doorvoeren in zijn 

provinciale opdrachten, waarvan de talrijke schoolgebouwen getuigden. Met aandacht 

voor een goede oriëntatie, werden moderne principes als licht, lucht en ruimte voorzien. 

 

In de jaren 1940 pleitte Jozef Schellekens voor een “nationale” architectuur. Dit hield in 

dat hij via een traditie van streekgebonden kenmerken op zoek ging naar een nieuwe 

bouwstijl. Al te vaak werd dit aspect aangehaald om Schellekens te bestempelen als een 

traditionalist. Hier is nuance belangrijk. In deze periode gebruikte hij inderdaad 

traditionele details en typische Kempense elementen in zijn bouwkunst. Dit sloot niet uit 

dat zijn gebouwen modern waren. De brede, langgerekte schoolgebouwen onder 

prominente daken waren een resultaat van Schellekens’ overtuiging dat 

streekgebondenheid, hier de inspiratie van Kempense boerderijen, tot vernieuwing in de 

bouwkunst kon zorgen. Ook zijn gemeentehuizen moesten een bepaalde uitstraling 

hebben. Schellekens zocht naar een taal die binnen de dorpskern paste, het was trouwens 
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te allen tijde belangrijk schaal en verhouding in het landschap te respecteren. Bovendien 

toonden al zijn projecten een tendens naar zuivere vormen. 

 

Schellekens’ ontwerp voor het Openluchttheater van het Rivierenhof te Deurne (cat. 49) 

in 1950 luidde een nieuwe periode in. Het begrip monumentaliteit vond zijn ingang. 

Zowel bij ontwerpen voor kleine gebouwen, zoals het gemeentehuis van Varendonk (cat. 

62), als bij grote projecten, zoals de aanleg van het recreatiedomein Zilvermeer te Mol 

(cat. 69), toonde Schellekens zich als een meester in vereenvoudigde monumentaliteit. 

Abstractie nam de overhand, net zoals in zijn beeldende kunsten. 

 

Wij hopen dat het gevoerde onderzoek een bijdrage levert aan de waardering van Jozef 

Schellekens als architect en als kunstenaar. Hoewel deze studie trachtte om een integraal 

beeld te geven van zijn leven en oeuvre als architect, zijn er nog voldoende pistes om 

mee voort te gaan. Het oeuvre van de provinciale bouwmeesters was enorm groot. Men 

was niet alleen architect maar trad ook op als adviseur of coördinator van openbare 

werken. Vermoedelijk zijn er nog talrijke van dergelijke projecten waar Schellekens aan 

meegewerkt heeft. Ook zijn rol als stedenbouwkundige kan uitgebreider onderzocht 

worden. Bovendien was Jozef Schellekens naast architect vooral een veelzijdige 

kunstenaar. Talrijke beeldende werken staan op zijn naam en wachten om ontsloten te 

worden.  
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5. Figurenlijst 

 
Fig. 1: SCHELLEKENS Cecilia, Mijn vader Jozef Schellekens, niet-gepubliceerd, Privéarchief Jozef 
Schellekens Turnhout, 1965, p. 23. 
 
Fig. 2: Privéarchief Jozef Schellekens Turnhout. 
 
Fig. 3: Privéarchief Jozef Schellekens Turnhout. 
 
Fig. 4: Privéarchief Jozef Schellekens Turnhout. 
 
Fig. 5: Privéarchief Jozef Schellekens Turnhout. 
 
Fig. 6: Privéarchief Jozef Schellekens Turnhout. 
 
Fig. 7: Privéarchief Jozef Schellekens Turnhout. 
 
Fig. 8: Privéarchief Jozef Schellekens Turnhout. 
 
Fig. 9: PAA, 582, Personeel, Jozef Schellekens, dossier nr. 180. 
 
Fig. 10: PAA, 582, Personeel, Jozef Schellekens, dossier nr. 180. 
 
Fig. 11: LAUREYS Dirk (ed.), Bouwen in beeld. De collectie van het Architectuurarchief van de 
provincie Antwerpen, Turnhout, Brepols, 2004, p. 221. 
 
Fig. 12: LAUREYS Dirk (ed.), Bouwen in beeld. De collectie van het Architectuurarchief van de 
provincie Antwerpen, Turnhout, Brepols, 2004, p. 307. 
 
Fig. 13: Privéarchief Jozef Schellekens Turnhout. 
 
Fig. 14: Visit Brussels,  
http://visitbrussels.be/bitc/static/front/img/db/bibliotheque_royale_bxl.jpg (1 mei 2012). 
 
Fig. 15: Privéarchief Jozef Schellekens Turnhout. 
 
Fig. 16: Privéarchief Jozef Schellekens Turnhout. 
 
Fig. 17: Privéarchief Jozef Schellekens Turnhout. 
 
Fig. 18: Privéarchief Jozef Schellekens Turnhout. 
 
Fig. 19: Privéarchief Jozef Schellekens Turnhout. 
 
Fig. 20: Privéarchief Jozef Schellekens Turnhout. 
 
Fig. 21: Foto door Francesca Vanschoonbeek (13 december 2011). 
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Fig. 1: Fragment uit de inventaris opgesteld door Cecilia Schellekens. 
 
 

 
Fig. 2: Portret van Jozef Schellekens. 
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Fig. 3: Eerste huwelijk met Maria Vogels (25 juli 1933). 

 

 
Fig. 4: Tafel naar ontwerp van Jozef Schellekens. 
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Fig. 5: Jozef Schellekens poseert naast zijn eigen beeldhouwwerk. 

 

 
Fig. 6: Ontwerp voor een Albertmuseum in Elisabethstad te Congo, Prijs van Rome 

(1936). 
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Fig. 7: Het raadhuis van Hilversum, naar ontwerp van Willem Marinus Dudok. 

 

 
Fig. 8: Perspectieftekening voor het raadhuis van Deurne, naar ontwerp van Jozef 

Schellekens. 
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Fig. 9: Schets van het stadhuis te Hoogstraten.  

Examen van provinciale bouwmeester (1937). 

 

 
Fig. 10: Ontwerp voor een nieuwe kerk.  

Examen van provinciale bouwmeester (1937). 
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Fig. 11: Klooster en meisjesschool te Dessel (Witgoor) naar ontwerp van Stan Leurs 

(1931-1932). 

 

 
Fig. 12: Woning Rommens te Beerse naar ontwerp van René Van Steenbergen (1934). 
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Fig. 13: Jozef Schellekens en Maria Van den Bosch. 

 

 
Fig. 14: De Koninklijke Bibliotheek van België. 
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Fig. 15: Reliëf naar ontwerp van Jozef Schellekens. 

 

 
Fig. 16: Linosnede “Vrede door goeden wil” met centraal de tweewoonst Schellekens-Op 

de Beeck. 
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Fig. 17: Houtskooltekening (1945). 

 

 
Fig. 18: Schilderij. 
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Fig. 19: Abstract schilderij. 

 

 
Fig. 20: Pentekening. 
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Fig. 21: Wapenschild van Weelde. 
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6. Bronnen 

 
1. PRIVÉARCHIEF JOZEF SCHELLEKENS TURNHOUT 
 
SCHELLEKENS Cecilia, Mijn vader Jozef Schellekens, niet-gepubliceerd, Privéarchief 
Jozef Schellekens Turnhout, 1965. 
 
WILLAERT Philip, Interview met Vic Blommaert, niet-gepubliceerd, Privéarchief Jozef 
Schellekens Turnhout, s.d. 
 
Plannen, tekeningen en foto’s Privéarchief Jozef Schellekens. 
 
 
2. KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 
 
Inschrijvingsregister 
 
Antwerpen, Bibliotheek van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, 
Inventarisnr. MA 191, Lijst der leerlingen, schooljaren 1925-1926 tot 1934-1935. 
 
Antwerpen, Bibliotheek van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, 
Inventarisnr. MA 192, Lijst der leerlingen, schooljaren 1935-1936 tot 1945-1946. 
 
Jaarverslagen- Palmares 
 
Antwerpen, Bibliotheek van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, 
Inventarisnr. MA 224, Académie Royale d’Anvers, Rapports Annuels, 1924-1934. 
 
Antwerpen, Bibliotheek van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, 
Inventarisnr. MA 225, Académie Royale d’Anvers, Rapports Annuels, 1935-1943. 
 
Uitslagen 
 
Antwerpen, Bibliotheek van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, 
Inventarisnr. MA 206, Uitslagen jaarlijkse prijskampen, 1930-1931 tot 1939-1940. 
 
 
3. PROVINCIEARCHIEF ANTWERPEN (PAA) 
 
Personeelsdossier, 
PAA, 582, Personeel, Jozef Schellekens, dossier nr. 180. 
 
Andere bronnen: zie fiches volume 2. 
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4. ARCHITECTUURARCHIEF PROVINCIE ANTWERPEN (APA) 
 
Zie fiches volume 2. 
 
5. INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 
 
Lijst met relicten toegeschreven aan Jozef Schellekens, 
Inventaris Onroerend Erfgoed, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/persoon/4348 
(25 april 2012). 
 
 
 



 46 

7. Bibliografie  
 
1. GEDRUKTE PUBLICATIES 
 
AUBRY Françoise et al., Architectuur in België. Art nouveau, art deco & modernisme, 
Tielt, Lannoo, 2006. 
 
BONDUELLE Paul, “Enseignement”, L’Emulation, 8 (1934), p. 129-133. 
 
BONTRIDDER Albert, Dialoog tussen licht en stilte, Antwerpen, Helios, 1963. 
 
DE BONT Yves, 100 jaar wonen in Turnhout. Architectuur van 1895 tot 1995, Zellik, 
Roularta Books, 1995. 
 
DE BRAEY J., “Prijs ‘Gerard De Ridder’ 1932. Verslag van den keurraad”, KMBA, 
Maandschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen, 11 
(1932), p. 213- 214. 
 
DIGNEFFE Camille et al., Lodewijk Taeymans S.J., Kortrijk, Steenlandt, 1938. 
 
GRIETEN Stefaan et al., Sterk gebouwd & makkelijk in onderhoud. Ambt en bouwpraktijk 
van de provinciale architecten in de Provincie Antwerpen (1934-1970), Brugge, Van de 
Wiele, 2006. 
 
HOSTE Huib, “Zwicht U van Leuzen en Slagwoorden”, Bouwkunst en Wederopbouw, 1 
(1942), p. 9-17. 
 
LAUREYS Dirk (ed.), Bouwen in beeld. De collectie van het Architectuurarchief van de 
provincie Antwerpen, Turnhout, Brepols, 2004. 
 
LAUREYS Dirk, “Tweewoonst Schellekens- Op De Beeck”, in: BERTELS Inge et al., 
Modernisme. Van het Zwart Huis tot de Boekentoren, Tielt, Lannoo, 2008, p. 96-97. 
 
MEUL Veerle, Jozef Schadde (1818-1894). Provinciale architect van het arrondissement 
Mechelen van 1853 tot 1869. Een onderzoek naar neogotiek en eclectisme in de 
landelijke kerkelijke architectuur van de provincie Antwerpen, Leuven, Eindwerk 
Katholieke Universiteit Leuven, 1992. 
 
MISTLER M., “Rede van M. Mistler. Voorzitter ‘Kunst van heden’”, KMBA, Maandschrift 
der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen, 2 (1937), p. 49-52. 
 
NOVGORODSKY L., “Le Théâtre en plein air du ‘Rivieren Hof’ à Deurne-lez-Anvers”, La 
Technique des Travaux, 3-4 (1954), p. 65-72. 
 
PUTTEMANS Pierre, Moderne bouwkunst in België, Brussel, Vokaer, 1975. 



 47 

SCHELLEKENS Cecilia, Mijn vader Jozef Schellekens, niet-gepubliceerd, Privéarchief 
Jozef Schellekens Turnhout, 1965. 
 
SCHELLEKENS Jozef, “Nieuwe Stroomingen in de Plastiek”, KMBA, Maandschrift der 
Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen, 9 (1935), p. 280-283. 
 
SCHELLEKENS Jozef, “Een Albertmuseum in Elisabethstad”, KMBA, Maandschrift der 
Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen, 2 (1937), p. 38-41. 
 
SCHELLEKENS Jozef, “Kan men van een nieuwe Nationale Architektuur gewagen? Over 
Nationalisme en Internationalisme. ‘Nationalisme’ als laatste ‘Mode’ in de Kunst”, 
KMBA, Maandschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen, 4 
(1937), p. 101-105. 
 
SCHELLEKENS Jozef, De architectuur in ons landschap en het stedebouwprobleem, 
Turnhout, Van Mierlo-Proost, 1941. 
 
SCHELLEKENS Jozef, “Dorpsuitbreiding”, Bouwkunst en Wederopbouw, 4 (1941), p. 87-
92. 
 
SCHELLEKENS Jozef, “Het streekplan”, Bouwkunst en Wederopbouw, 5 (1941), p. 119-
125. 
 
SCHELLEKENS Jozef, “Nationalisme in de bouwkunst”, Bouwkunst en Wederopbouw, 8 
(1941), p. 189 -194. 
 
SCHELLEKENS Jozef, “Enkele kantteekeningen”, Bouwkunst en Wederopbouw, 3 (1942), 
p. 52-53. 
 
SCHELLEKENS Jozef, “Zwicht u van leuzen en slagwoorden. Geestelijke verwarring”, 
Bouwkunst en Wederopbouw, 4 (1942), p. 80-81. 
 
SCHELLEKENS Jozef, “De bescherming van ons natuur- en cultuurlandschap”, Bouwkunst 
en Wederopbouw, 7 (1942), p. 157-165. 
 
SCHELLEKENS Jozef, “De landelijke school”, Bouwkunst en Wederopbouw, 11 (1942), p. 
245-253. 
 
SCHELLEKENS Jozef, “Hiërarchie”, Bouwkunst en Wederopbouw, 3 (1943), p. 123-129. 
 
SCHELLEKENS Jozef, “De lintbebouwing en haar stedebouwkundige bezwaren”, 
Bouwkunst en Wederopbouw, 8 (1943), p. 168-173. 
 
SCHELLEKENS Jozef, “Hoevebouw in de Kempen”, Bouw. Centraal weekblad voor het 
bouwwezen, 10 (1949), p. 150-153. 
 



 48 

SCHELLEKENS Jozef , Turnhout, de hoofdstad van de Kempen, Amsterdam, De Lange, 
1949. 
 
SCHELLEKENS Jozef, “Dorpen en steden”, Synthese van de provincie Antwerpen, 
Antwerpen, Provincie Antwerpen, 1961, p. 57-92. 
 
SCHELLEKENS Jozef, De restauratie van de St. Dimfnakerk te Geel, Brussel, Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschappen, s.d. 
 
VANHOECK Liesje, Geschiedenis en totstandkoming van het Openluchttheater te Deurne 
1921-1953, Antwerpen, Eindwerk Universiteit Antwerpen, 2007-2008. 
 
VAN LOO Anne (ed.), Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, 
Antwerpen, Mercatorfonds, 2003. 
 
VEULEMANS Jan, “In memoriam Jozef Schellekens, 1909-1963”, Noordgouw, 1 (1964), 
p. 1-8. 
 
WILLAERT Philip, Interview met Vic Blommaert, niet-gepubliceerd, Privéarchief Jozef 
Schellekens Turnhout, s.d. 
 
2. ELEKTRONISCHE PUBLICATIES 
 
Gemeentehuis van Weelde (Ravels), Inventaris Onroerend Erfgoed, 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/214055 (24 april 2012). 
 
Lijst met relicten toegeschreven aan Jozef Schellekens, 
Inventaris Onroerend Erfgoed, https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/persoon/4348 
(25 april 2012). 
 
Ernest Wauters, Inventaris Onroerend Erfgoed, 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/11947/locatie/adressen (25 april 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

8. Bijlagen 

 

8.1 Interview met Paul Schellekens (woensdag 18 april 2012) 

 

Eerste minuten van het interview: probleem met geluidsopname. Paul Schellekens 
vertelde over het overlijden van zijn vader. Jozef Schellekens overleed ten gevolge van 
een hersenbloeding. Dit gebeurde plots toen hij met zijn familie met vakantie was in het 
provinciaal domein Zilvermeer te Mol. Paul was op dat ogenblik in Rome, op reis met de 
Academie. Voor zijn vertrek naar Rome had hij samen met zijn vader de kathedraal van 
Antwerpen bezocht. Een mooie herinnering. 
 
Vanaf hier volgt de letterlijke weergave van het interview. 
 
F: Francesca Vanschoonbeek 
P: Paul Schellekens 
 
 
P: Dus, zo is hij eigenlijk aan zijn einde gekomen, zo was het laatste contact. 
 
F: Ok. We zullen dan beginnen bij zijn geboorte. De namen van zijn vader en zijn 
moeder. Dus ik heb Joannes Ignatius Schellekens als de vader en Maria Catharina 
Van Poppel als de moeder. 
 
P: Ja, dat klopt en dan zou ik toch wel graag hebben dat je dan want daar mis ik Peter een 
beetje natuurlijk. Want Peter is daar een beetje zijn levensverhaal aan het schrijven, dus 
dan zou het toch goed zijn dat je ook deze vragen en dat je de twee gegevens die ge dan 
samenvoegt. Want hij is dat ook een beetje in detail gaan opzoeken van waar kwam mijn 
vader vroeger van. Hij is ook, trouwens en dat is, hij is ook een familielid, een schoonzus 
eigenlijk. Een nicht eigenlijk, is hij denk ik vorige week ook gaan interviewen omdat 
bleek dat, in de tijd, de vrijer van z’n nicht heel veel gepraat heeft met mijn grootvader, 
met de vader van mijn vader, dus, en die zegt ik weet daar heel veel van, want die heeft er 
heel veel over verteld en die heeft een heel goed geheugen. Dus ik denk dat Peter nog een 
aantal extra gegevens bijeen gehaald heeft. Dus ik denk dat je daar, je moet die checklist 
terug met Peter doornemen. 
 
F: Ja, ik vraag gewoon hetzelfde. 
Dus, de vader was meubelmaker en de moeder werkte ook soms met kant in haar 
vrije tijd. In de tekst die Peter al geschreven had, zei hij dat hij dus geboren is in een 
socialistisch milieu. Maar wat ik mij afvraag is of die politieke geaardheid bij hem 
zo gebleven is? Of dat dat misschien in zijn leven veranderd is, dat hij socialistisch 
was of? 
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P: Ja, eigenlijk is het, er wordt altijd gezegd dat mijn grootvader de eerste socialist in 
Turnhout was, dat klinkt allemaal nogal… Maar hij komt dus in alle geval uit een, dat 
was een heel arm gezin, ook op een heel laag niveau, in de zin van intellectueel 
enzoverder. Zijn grootvader, of zijn vader, was een goeie schrijnwerker. En ook tegelijk 
was hij gekend om doodskisten te maken. Het schijnt dat mijn vader dus heel wat mensen 
gekist heeft. En er verhalen van kon vertellen dat ze de mensen nog moesten breken om 
in die kist te krijgen, afijn, dat was… En… Dus, maar dan blijkt dan, want daar hebben 
we nog gesprekken over gehad met de familie, dat mijn vader toch, of mijn grootvader 
toch vrij vroeg gestopt is met werken. Die heeft eerst gewerkt bij een andere. Daar is 
zwaar ruzie gemaakt met, dat heeft ook te maken met schrijnwerkerij en dan heeft hij 
gezegd: wij gaan opnieuw, samen met Jos dan, wij beginnen een eigen schrijnwerkerij. 
En dan hebben ze er een kleinigheid bijgebouwd, daar in de Bentelstraat en zo zijn die 
dan eigenlijk gestart. En ja, in die periode heeft dan mijn vader eigenlijk langzaamaan 
tekenacademie enzoverder, zich langzaam opgewerkt tot hetgeen dat hij, diploma van 
architect had  
 
F: Wel ja, dat is de volgende vraag. Dat heb ik ook gelezen, dat hij dus die moeilijke 
en harde jeugd gekend heeft. Sprak hij daar dan zelf ook over? 
 
P: Oh, hij sprak daar wel over. Hij had ook, hij kwam echt uit dat zo, dat gekende beeld 
dat je vroeger had, 100 jaar geleden van armoede. De vader die dronk, mijn vader is 
geregeld zijn vader moeten gaan halen in cafés om ‘m naar huis te brengen. Allez, dat 
was een beetje de sfeer toen. En daardoor is hij dan ook eens dat hij dan begon te 
studeren enzoverder, was hij dan ook het uithangbord voor hun familie. Hij was 
werkelijk, voor zijn vader dan, allez, hij verafgoodde zijn zoon. 
 
F: Ja, het is dat, omdat hij ook de eerste wereldoorlog heeft meegemaakt van zijn 5 
tot 9 jaar. 
 
P: Hij herinnert zich nog een verhaal van in die periode, dat hij met zijn vader, met een 
stootkar, of met een kruiwagen, een houten poort van een tuin van één of andere rijke 
familie is gaan afhaken, om het als brandhout te gebruiken thuis, om verwarming te 
hebben, dus uit die soort periode kwam dieje. 
 
F: Ja, ok. Over zijn opleiding, hij is naar school geweest in de Sint Jan 
Berchmansschool, dat is ook in Turnhout waarschijnlijk? 
 
P: Daar hoop ik dat Peter daar iets meer over kan, want Sint Jan Berchmansschool, dat 
zegt mij niet zo heel veel. 
 
 
F: Het is zo dat ik het gevonden heb. In meerdere literatuur, maar ik ga het eens 
met Peter daarover hebben. 
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P: ja, want ik wist niet dat er een sint jan berchmansschool bestond in Turnhout, ik weet 
het niet. 
 
F: Ja, dat moeten we zien. Hij is dan naar de middelbare school geweest tot zijn 14 
jaar, omdat hij dan zijn vader ging helpen in de meubelmakerij, en hij heeft daarna 
door zelfstudie zijn humaniora vervolledigd. 
 
P: Dat klopt. En hij is dan, hij heeft dan in Turnhout de tekenacademie gedaan. Hij is dan 
bij de vorige provinciale architect als tekenaar terecht gekomen en ge kent het verhaal, 
dan mocht die dus ’s namiddags, want dat was dan namiddagcursus ofzo naar Antwerpen 
voor, ja, en avondcursus enzo, zo is ‘m eigenlijk aan zijn diploma gekomen.  
 
F: Ja de tekenacademie had ik gevonden in het personeelsdossier van de provincie, 
dat hij daar alle klassen doorlopen heeft, dus 10 jaar van zijn 10de tot zijn 20ste. En 
als laureaat geëindigd in 1929, en veel later is hij ook nog directeur geweest en 
leraar, denk ik? 
 
P: Ja, hij was leraar en is directeur geweest. Ik weet niet in hoeverre, dat moet je met 
Peter misschien ook even doornemen, dat heeft m’n vader die dus nogal erg ambitieus 
was en de aanbieding kreeg om directeur te worden, dat was tijdens de oorlog. 
 
F: Ja, ik heb daar brieven van gelezen. 
 
P: En dat heeft dan serieuze problemen gegeven, dat was ook een, nogal een sterke 
naijver tussen een andere architect en een paar leraren, afijn, er waren enkele leraren op 
de academie die hem na de oorlog dan hebben aangeklaagd wegens Duits gezind 
enzoverder. Dan heeft hij daar 3 dagen voor vast gezeten, denk ik, met nog een aantal 
Turnhoutenaars, hetgeen dat in den tijd, want dat is een heel apart verhaal natuurlijk. En 
er was, ik weet niet, Peter, en dat is nu misschien niet belangrijk voor dat verhaal, maar er 
is dus een foto van hem genomen samen met een Duitse luitenant of zo iets, en ik weet 
niet juist wat het was, maar hij was ook hoofd van de luchtbescherming in die periode, 
dat hebt ge ook genoteerd, dus hij had, als er dus hier of daar schade was door 
bombardementen moest hij dus ter plaatse gaan zien enzoverder, hij had een soort van 
uniform ervoor en hij was ook de enige in Turnhout of één van de weinigen die een auto 
had, omdat hij dus zo op die plekken moest geraken enzo. Dus, maar daardoor en dan 
was dat dan juist in die periode met de oorlog en met Duitsen enzo, dat hij. Hij was 
trouwens ook, ik denk dat ‘m in 38 nog in Duitsland is geweest. 
 
F: Voor zijn studiereizen. 
 
P: Studiereis, hij heeft dan ook een optocht gezien van Hitler en die is dan thuisgekomen 
en is dan onmiddellijk zijn kelder beginnen te stutten en bedjes in te bouwen omdat ie het 
zag aankomen, dat was denk ik in 36 of 37, was onze kelder al ingericht. Hij zag dat 
aankomen. Dus… ja.  
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F: Er is ook zijn legerdienst, dat was van 1929 tot 1930. Dat was ook daarvoor, en 
dus dan in 1931 begint hij aan de Academie, dat was in avondklassen dat hij die 
volgde. Hij heeft daar twee jaar gevolgd en dan was hij al afgestudeerd. 
 
P: Heeft hij, want dat wist ik niet, heeft hij maar twee jaar in Antwerpen? 
 
F: Het is dus de Academie gedurende twee jaar en dan het Hoger Instituut, eigenlijk 
waren dat vier leerjaren, maar daar heeft hij er maar 3 en een half van gedaan. Dus 
in totaal heeft hij 6 jaar in Antwerpen gestudeerd. 
 
P: Maar ja, mits dat hij eigenlijk diploma van tekenaar had kon hij op twee jaar zijn 
diploma van architect halen. En was dat avond? Ik dacht dat dat namiddagcursus was.  
 
F: De Academie daar, in de documenten van het archief, staat avondklassen. 
 
P: Ah. 
 
F: En dan in het hoger Instituut, daar had hij speciaal aangevraagd, dus toelating 
bij Taeymans dat hij in de voormiddag ging werken bij Taeymans en in de 
namiddag die hogere leergangen. 
 
P: Ah ja ja ja, dan is hij toch een periode in de namiddag daar geweest. 
 
F: Maar daar was het eigenlijk, het Hoger Instituut was alleen dagonderwijs, dus 
dan heeft hij de namiddag gedaan, zo was het. Zo vermoed ik toch. 
Ja, die klassen heb ik allemaal goed kunnen vinden in het archief daar. 
 
P: Ja? En hebt gij ook de namen van zijn medestudenten? 
 
F: Ja, daar ga ik op komen. Vic Blommaert, Victor Blommaert, dat was al van het 
begin in de Academie. Dat is eigenlijk interessant, ik heb in het archief bij Luc een 
interview gevonden. Ik weet niet of je dat ooit gelezen hebt? Want Vic Blommaert is 
nu al overleden, denk ik. 
 
P: Jaja, hij heeft. Ik heb toevallig de, z’n vrouw nog een maand of twee geleden toevallig 
tegengekomen. Van z’n laatste jaren, en hij was ook, hij werd ook op ’t laatst dement, het 
was eigenlijk niet zo’n mooi verhaal, maar dat interview was wel interessant. 
 
F: Ja, ik heb daar ook dingen uit kunnen halen. 
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P: Hij heeft dan ook, ge weet hij heeft dan meegedaan aan de Prijs van Rome, het was 
ook met Vic Blommaert, dat was samen, dus Vic Blommaert die die gewonnen heeft die 
prijs. En als kleine anekdote als ik dus afgestudeerd was, dan was het Vic Blommaert die 
mij een brief schreef of die me gecontacteerd heeft en die zei: gij moet absoluut meedoen 
aan de Prijs van Rome, want ik vind, dat was een opdracht van mij tegenover mijn 
vriend, hé. Ja en dat heb ik dan gedaan en dan heb ik nog gewonnen ook. Dat is eigenlijk 
dankzij Vic, die heeft er veel onder geleden onder dat verlies zo. Nu, als we bij mekaar 
komen, ze hadden een goede band zo. 
 
 
F: In dat interview zei hij dat het vooral tijdens de studententijd was dat uw vader 
heel ijverig was en dan nam hij Vic Blommaert ook wel mee naar tentoonstellingen 
en naar andere ateliers… 
 
P: Ja. 
 
F: Wat wou ik daar nog over zeggen? Ja, over de andere medestudenten heb ik 
gevonden, onder anderen: Jules Deswert, Frans Schoeters, Frans Laporta,… 
 
P: Ahja maar, die Frans Schoeters is dan hier in Turnhout, dat heeft nooit geklikt, die 
heeft hem trouwens aangeklaagd als Duits gezind.  
 
F: Ah oei, ja, want Vic Blommaert zij dan ook in dat interview dat ze eigenlijk niet 
zo veel contact hadden met de andere medestudenten, dat ze alleen moesten tekenen 
enzo. Dus we weten alleen dan, Frans Schoeters was een beetje de vijand ? 
 
P: Ja. 
 
F: En van Jules Deswert, weet je daar iets over? 
 
P: Dat zegt me niks.  
 
F: Ik dacht, ik heb die naam opgeschreven, want er was, denk ik, na het 
vervolledigen van de academie een tentoonstelling en daar was ook Jules Deswert 
bij. En dan de volgende namen: Frans Laporta, De Hondt, Stynen en Renaat 
Braem, die waren ook in die tentoonstelling, maar zij zaten in hogere jaren. Maar je 
weet niet echt of hij met hen bevriend was? 
 
P: Nee, nee. Dus eigenlijk alleen met Vic Blommaert, de rest… Er is niemand, nee. 
Waar hij, maar ik weet niet, dat is nu tussendoor dan. Waar hij dus wel mee bevriend was 
en contact had, dat was Stan Leurs. 
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F: Ah, ja, daar kom ik straks op terug. We zullen dat straks eens bespreken. Wat ik 
nog wou zeggen, dus nadat hij de academie vervolledigd had in ’33 dan had hij zijn 
eerste vrouw ontmoet, Maria Vogels. En ze zijn getrouwd op 25 juli 1933, dus dat 
zal na zijn diploma geweest zijn, dan was hij architect. Weet jij daar iets meer van, 
hoe hij haar heeft leren kennen? Want in de tekst van Peter staat ook dat zij zijn 
“muze” was, ik weet niet of je daar iets over weet? 
 
P: Wel, daar heb ik mijn twijfels over, omdat Peter heeft dat geïnterpreteerd door het feit 
dat die woning, want sinds dat ze dan verbouwd was, want Peter heeft dat nooit gekend, 
dan kwam hij in de woning en hij was zo onder indruk van die ruimte en van die kleuren 
enzoverder, dat hij daaruit afleidde, als je zoiets kunt zetten, dan moet z’n vrouw z’n 
muze geweest zijn. Maar dat is niet. Dat is eigenlijk gewoon, en Peter kan dat niet 
aanvoelen, ik kan dat veel beter aanvoelen. Als ik deze woning gezet heb, dan heeft mijn 
vrouw gezegd: doe wat dat gij moet doen en zorgt alleen dat het warm is, want de rest… 
Als het maar warm is! Dat was het enige dat ze haar aantrok. (lacht) 
En die heeft die plannen niet gezien, dus, en dat is, voor Peter is dat zoiets onbegrijpelijk, 
en bij de meeste mensen die bouwen is dat onbegrijpelijk dat die vrouw zegt: doe maar, 
want het is uw… Nee, dat woord muze en mijn zus, Cillie, en Yves haar man heeft dat 
dus in twijfel getrokken, ik denk het niet. Ik denk dat zij een goed koppel waren, dat zij, 
dat is iets anders: dat zij geweldig naar hem opkeek. Versta je? Er is toch een verschil 
tussen opkijken en muze. Muze is eigenlijk, in zekere zin omgekeerd hé. Het is juist de 
creativiteit die bij hem opgewekt wordt door zij als muze, er zijn zo mooie voorbeelden 
van in de geschiedenis, kunstgeschiedenis, er zijn mooie voorbeelden, maar dat was het 
dus niet. Zij keek geweldig naar hem op en liet hem vrij, liet hem totaal vrij. En ik denk 
dat, achteraf, de wijzigingen die er in de woning gebeurd zijn, van hem zijn uitgegaan, ik 
kan me moeilijk voorstellen dat zij daarover zou gezaagd hebben dat die kleuren 
verschrikkelijk waren, voor haar misschien omdat die vloer, problemen met de vloer met 
die stalen meubels en lawaai, ik kan me dat wel voorstellen. Ik kan me dat niet 
voorstellen, nee, ik denk dat het, zij, dat was een heel goed koppel. Ik had ook, dat was 
een, er was ook een heel nonchalante manier van leven voor zover dat ik mij dat herinner, 
maar ik was dan maar vier jaar hé. Ook tegenover de gebuur, tegenover Op de Beeck 
waar dan die woning… Dat liep met mekaar door, die tuin, want er was vroeger één 
gemeenschappelijke tuin, die muur ertussen is er gekomen denk ik ook, dat was 
natuurlijk ook gekomen met z’n tweede vrouw, niet zozeer dat het aan die vrouw was die 
daar in beslist heeft, maar die kinderen werden dan groter en dan werd er ruzie gemaakt 
enzo, ge kent het allemaal, zet er een muur, een hele lelijke muur trouwens. Maar goed. 
Dus dat is het echte verhaal denk ik. 
 
F: Dat is het, want ik zou dat ook niet zomaar overnemen. Nee. 
Dus je zegt daar ja de eigen woning die hij gebouwd heeft…dan over Theo Op de 
Beeck. Ik heb al gevonden dat hij ook veel artistieke bezigheden had zoals: acteur, 
regisseur, schilder en allemaal. 
 
P: Ja, klopt en tegelijk leraar en verteller. Hij was echt iemand, die alles op plaatselijk 
niveau natuurlijk, maar binnen Turnhout en omgeving gekend was. Theo Op de Beeck 
was een gekende figuur. En dat ressorteert ik zo onder de namen die ook zo, gelijk Jacob 
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Smits enzoverder en er was trouwens nog een andere Op de Beeck, allez, ge had er zo 
een aantal: ne Remi Lens bijvoorbeeld, maar dat zal je niks zeggen, dat was een pastoor 
in Vosselaar en die, in die periode ook zeer gekende kersttoneel met Kerstmis, dat was 
een heel… En dat was eigenlijk, dat was in Vlaanderen gekend. Daar waren zo mensen 
die eigenlijk met kunst bezig waren, met toneel, met schilderen, ja. Die op die manier ook 
mijn vader gevonden heeft, die mekaar zo zijn tegengekomen. 
 
F: Dus zo ontmoet eigenlijk? In het culturele leven, zullen we zeggen. 
 
P: Ja. 
 
F: Ik had hier nog iets opgeschreven over het Hoger Instituut. Daar heeft hij les 
gehad van Smolderen, dat was toch wel een positieve invloed. Uit het interview van 
Vic Blommaert haal ik dat toch, de leerkracht die hij zich het meest herinnerde. 
 
P: Ja, klopt.  
 
F: Dan over politiek. Dus je weet niet echt of uw vader daar mee bezig was, want er 
was toch verzuiling om het zo te zeggen. 
 
P: Nee, hij was eigenlijk daarna absoluut CVP’er, laat ons zeggen van de christelijke. Hij 
had ook een sterke band met de clerus, met … Had er natuurlijk ook mee te maken vanaf 
het moment dat hij provinciaal architect was, voor al die kerken en al die kloosters… Hij 
kwam veel van die mensen tegen. Er was ook een soort van “erbij horen” bij de clerus, 
wat in den tijd ook belangrijk was, want als je laat ons zeggen: vriend was van de 
pastoor, allez, dat verhoogde uw… Mijn vader was eigenlijk wel een streber in die zin 
van hij hoorde er allemaal graag bij. En, hij had dus goeie contacten met al hetgeen dat 
met de clerus te maken had, hij had een vriend die geregeld op bezoek was, dat was een 
bruine pater van de bruine paters in Turnhout en dat was, pater Norbertus, allez dat was. 
Dat was op cultureel niveau zo. Hij was eigenlijk, voor een stuk ook door het feit dat die 
hier in Turnhout zat en dat natuurlijk de CVP en de christelijke dingen heel belangrijk 
waren en eigenlijk “de macht” hadden, hoorde hij er gewoon bij. 
 
F: En dat was dus eigenlijk heel zijn leven zo? 
 
P: En ik zag die, ja ik heb die eigenlijk nooit echt socialistische gedachten weten 
verkondigen, eigenlijk niet… De man was, eigenlijk was hij toch, hoe dan ook vrij 
introvert. Hij zou zich nooit uitspreken voor een bepaalde… voor een bepaalde richting. 
 
F: Ok. Nee, omdat ik dacht eventueel omdat zijn vader dan zo socialistisch was, 
misschien in het begin… 
 
P: Nee, dat heeft. Nu natuurlijk, zijn, je zou kunnen zeggen dat de woning, de manier van 
bouwen natuurlijk wel iets internationaal had, iets, laat ons zeggen, los van christelijke 
gedachten, want in weze was toen, toen was het allemaal, daar is ‘m trouwens op een 
bepaald moment ook helemaal mee ingegaan, zich verzet tegen hoogbouw, zich verzet 
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tegen, groepsbouw tot daar, maar woning, iedereen moest zijn eigen woningske hebben, 
dat heeft hij trouwens geschreven in één van zijn boeken, om de mensen allemaal op het 
idee te houden van de christelijke gedachte, al hetgeen wat in appartementen gebeurde 
was één en al, laat ons zeggen, dat was niet te controleren, dus hij was eigenlijk op dat 
punt, buiten zijn woning, waardat je van kunt zeggen, het is een soort van kijk zo zit ik in 
mekaar, met een soort van vrijheid… Nee, eigenlijk was dat in zijn dagelijks leven niet.  
 
F: Dan wou ik ook nog eventjes overlopen, dus die familiale situatie hé. Want in het 
personeelsdossier heb ik ook gevonden: alle kinderen, alle geboortedata enz. 
 
P: Ah dat vindt ge allemaal in zo’n personeelsdossier, ah dat maakt het wel 
gemakkelijker. 
 
F: Dus met Maria Vogels heeft hij vier kinderen gehad, ik heb eerst Mia 
Schellekens, ja de data… 
 
P: Die zullen wel kloppen. 
 
F: En zij is dan later getrouwd met Carli Vanhout toch hé? 
 
P: Met Carli Vanhout, ja. 
 
F: En dan het tweede kind, Lydia Schellekens, zij is een zuster? 
 
P: Zij is een zuster van de Jacht in Heverlee en is dokter, heeft dokterstudies gedaan en 
heeft dus… heel haar leven in India gewerkt. De Jacht in Heverlee, dat was de gekendste 
missionarisorde toen in die tijd. 
 
F: Ja, en jij bent dan de volgende. 
 
P: En ik ben getrouwd met Gerda Verschaeren en ik ben dan onmiddellijk als ik 
afgestudeerd ben, samen met Carli Vanhout het atelier Vanhout en Schellekens gesticht. 
 
F: Ok. En de volgende was Lieve Schellekens. 
 
P: Ja, en het is dus in het kinderbed van Lieve dat m’n moeder gestorven is. 
 
F: Ja. En dan is hij getrouwd met Maria Van den Bosch. Dat was op 18 oktober ’43, 
en met haar had hij nog twee kinderen: Cecilia en Peter. 
 
P: Ja, dat klopt. 
 
F: Dus in totaal 6 kinderen. Ik heb ook ergens een document gevonden, dat was 
eigenlijk zijn CV, maar daar stond nog op dat hij 5 kinderen had, dus dat is nog 
van… 
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P: Oh, dus dat is een oude CV dan. 
 
F: Ja, dat is van de jaren ’40. 
Ahja, dus met Maria Van den Bosch. Ik weet niet hoe hij haar heeft leren kennen? 
Peter schrijft, ze kwam uit de gegoede burgerij en dat dat toch wel een zekere 
invloed op hem gehad heeft? 
 
P: Ja, het is eigenlijk. Hij heeft haar eigenlijk leren kennen ook in Turnhoutse kringen 
eigenlijk. Het is om te zeggen, even een grappig verhaal. Vader Van den Bosch kwam 
met z’n dochter voorbijgereden nogal eens, in de woning in Turnhout, m’n oudershuis op 
de steenweg op Mol. En dan moet mijn moeder eens gezegd hebben tegen mijn vader: 
awel dat is een schoon meiske, als er ooit iets moest gebeuren, dat zou iets voor u kunnen 
zijn. Dat moet zo ’t schijnt het verhaal zijn… Maar hij heeft ze ontmoet op, ik denk, op 
zo’n soort bal in Turnhout waar dan, dat ging dan weer uit, en ik denk dat dat “Hoger 
Leven” heette of zo iets. Dat was dan zo een kring in Turnhout , kende dat, van op 
intellectueel niveau. Daar zijn ze elkaar tegengekomen en dan is, dan hebben ze een 
afspraakske gemaakt en dan hebben ze… Ik heb ook horen vertellen, ik weet niet of dat 
Peter er iets meer van weet, dat ze, dat die pater Norbertus, die bruine pater, hen een 
beetje bijeen gebracht heeft. En dat moet je misschien eens aan Peter vragen of dat hij er 
iets meer over weet… Ik heb dan toch horen vertellen dat Van den Bosch, de ouders van 
mijn tweede moeder dus gezegd hebben, ja denk goed na, het is natuurlijk wel vier 
kinderen neem je erbij. Maar, we hebben daar nog onlangs, heel onlangs nog over gepraat 
met vrienden enzo. Zij was natuurlijk, denk ik, zij was, ik denk dat ze 32 was.  
 
F: Ja, dat weet ik niet, haar geboortedatum heb ik niet. Misschien vind ik dat wel 
ergens.  
 
P: Peter zal dat weten, maar dat wij dan, of was ze 28 ofzo, waar dat wij dan ook wel de 
bedenking maakte : in die periode, ja, was het wel hoog tijd dat ze iemand vond, versta 
je? Ge moet eens aan Peter vragen, Peter weet dat misschien beter, maar wij hebben echt 
de bedenking gemaakt als je dat terugbrengt naar die periode, nu vandaag is dat natuurlijk 
de meest logische manier, maar toen… dus en ze had dan toch, ze had dan toch een man 
die er best goed uit zag, die een heel speciale woning had, want daar werd over gesproken 
natuurlijk, die een interessante job had, ok die had vier kinderen, maar alles was 
ingericht, die had een auto, dat huis was ingericht. Alles was er bijna, manier van 
spreken, versta je? Ik heb nogal wat emotionele gesprekken met mijn tweede moeder 
gehad, want dat is natuurlijk een heel apart verhaal, want het was allemaal niet zo 
simpel… Ik heb haar dat dan wel eens gezegd. Omdat ze zegt: ik heb toch altijd, ik heb 
toch voor vier kinderen bijgenomen. Waarop dat ik gezegd heb, jamaar ge hebt er nog 
wat bijgekregen ook, hé. Buiten vier goei goei kinderen, want we waren dus, heel heel 
brave kinderen, zijn we altijd geweest. Dat was toch een heel emotioneel verhaal, want zo 
simpel was dat niet. En het is wel zo dat mijn moeder heeft, of mijn tweede moeder heeft 
toch een bepaalde… Hij heeft, dat was een andere wereld wel een beetje, versta je. En het 
heeft me verwonderd, dat en ik weet niet of ik het absoluut aan haar, want natuurlijk zijn 
architectuur is ook helemaal gewijzigd, helemaal gewijzigd. En, wat me als beste 
voorbeeld van wat er is afgespeeld dat op z’n woning hangt een plaatje architect Jef 
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Schellekens. Jef Schellekens versta je. Later is het altijd “Jozef” Schellekens geworden, 
dan denk ik wat is daar gebeurd? Versta je. Wat is daar gebeurd? Is het bijvoorbeeld, hij 
sprak niet zo goed Frans, maar mijn tweede moeder die sprak goed Frans want ze is 
geboren in Les Ugers in Frankrijk. Zij sprak goed Frans, zij had, zij had het diploma van 
muziek, zij speelde viool, zij speelde piano, versta je. Ja, dat was iets totaal anders dan 
z’n eerste vrouw. Maar het heeft… Ik denk dat er toch een invloed, echt een invloed 
vanuit gegaan is, van dat “chiquer” versta je. En heeft dat nu meegespeeld, heeft dat nu 
meegespeeld ook met invloeden van de clerus van zich te verzetten ook tegen die 
hoogbouw, tegen die moderne architectuur, want hij heeft, ge weet heel die dinge, dat die 
artikels… En wie was het nu weer… 
 
F: Hoste. 
 
P: Huib Hoste, hé. 
 
F: Ja, ik ga daar straks nog iets over zeggen. Ik ga dan nu beginnen aan zijn leven 
als provinciaal architect, dus op het einde van de jaren ’30. Zijn eigen woning dat 
was een statement van het modernisme, eigenlijk normaal dat dat niet 
geapprecieerd werd in die tijd.  
 
P: Ja. 
 
F: Hij kreeg dan eigenlijk weinig privéopdrachten, dus keek hij uit naar… 
 
P: Een vaste job. 
 
F: De functie van Taeymans eigenlijk, ja. Waar hij wel zeker kans op maakte, want 
dat is wel leuk, in het personeelsdossier heb ik ook zijn examen gevonden tot 
provinciale bouwmeester. Eind jaren ’30 heeft hij dan die studiereizen gemaakt 
naar Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zweden. Dat was eigenlijk op aanvraag 
van de provincie om een streekplan op te stellen. En dan zijn publicatie De 
architectuur in ons landschap en het stedebouwprobleem. Dan komen we eigenlijk tot 
uw vader als urbanist, want daar was hij toch ook wel mee bezig hé. Ik weet niet of 
je daar iets? 
 
P: Daar heb ik eigenlijk heel weinig over, hij heeft dus enkele… er zijn wel enkele 
plannen geloof ik van … en hij heeft erover geschreven enzoverder, maar of hij er echt 
heel veel mee gedaan heeft… ik weet het niet. 
 
F: Ja, dat weet ik ook niet goed. Het is inderdaad, er zijn wel plannen, bijvoorbeeld 
van Vosselaar, maar is dat dan doorgegaan…En dan zeker met zijn boek, dat waren 
heel interessante ideeën, want in die periode was er eigenlijk nog geen geïntegreerde 
stedenbouw. 
 
P: Nee, nee. 
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F: Ik zal het er nu even over hebben, want in de jaren 40 was er het Commissariaat- 
Generaal voor ’s Lands Wederopbouw. Ik weet niet of dat u iets zegt. Maar dat was 
een instelling, opgericht in 1940, die zorgde voor de wederopbouw van de getroffen 
gebieden. Zij gingen dat controleren en inleiden dat de wederopbouw op gang zou 
komen. In de jaren ’40 dat was dit Commissariaat gedeeltelijk bestuurd door de 
Duitse bezetter. Nu, het tijdschrift Bouwkunst en Wederopbouw, ik heb dat eens 
wat meer onderzocht, dat was eigenlijk de spreekbuis van die instelling en omdat hij 
daar toch voor geschreven heeft, dacht ik daar is toch een link. Wat ik ook gevonden 
heb, is dat Stan Leurs ook bij dat Commissariaat was als adviseur voor de 
monumentenzorg. Dus ik denk dat hij via Stan Leurs er toch enig contact mee had, 
of dat hij toch in de jaren ’40 toch veel aan die wederopbouw heeft meegeholpen, 
dus ik denk dat dat daar zo in die jaren ‘40 een beetje te situeren valt. 
Ik weet niet of de naam Verwilghen u iets zegt? Charles Verwilghen was toen 
directeur van dat Commissariaat en Henry Van de Velde was eigenlijk esthetisch 
adviseur. Hij was op dat moment ook een beetje voorstander van dat regionale 
modernisme. 
 
P: Ja, Henry Van de Velde had in zekere zin een beetje een eigen stijl, die in zekere zin 
toch z’n aangrijpingspunten had bij een zeker regionalisme, alhoewel hij heel bijzonder 
was, hé, het was niet de internationale Mies van der Rohe of Le Corbusier. Maar het 
verwondert mij dat Henry Van de Velde dat op papier gezet heeft dat hij voorstander was 
van een soort regionaal modernisme. 
 
F: Ja, hij zat daar ook in de redactieraad van dat tijdschrift Bouwkunst en 
Wederopbouw. 
 
P: Ik heb dat eigenlijk nooit geweten, want voor mij is dat altijd een heel onduidelijk ding 
geweest, waarom dat hij zo overgegaan is op een totaal, op een bepaald moment echt een 
Kempische traditionele architectuur bijna. 
 
F: Voor mij was dat ook onduidelijk omdat in de literatuur wordt altijd gewoon 
gezegd toen was hij traditionalistisch, maar je moet dat bekijken in de tijdsgeest van 
toen en het is daarom dat ik ben gaan zoeken. Dat Commissariaat was ook een 
vroege vorm van stedenbouw… 
 
P: Ja, maar dat kan ik me best voorstellen, ik wist niet dat Van de Velde zo’n uitspraken 
gedaan had, dus dat kan allemaal mee, nu in die periode was er ook een soort van 
stilstand gekomen ook, men had eigenlijk en in weze, natuurlijk in die periode, de 
moderne architectuur natuurlijk ook gestopt, met Le Corbusier met Mies Van der Rohe 
enzoverder hebben we, sindsdien hebben we niet veel nimeer gedaan. De nieuwe 
architectuur nu, die vooral nu met de computer ontworpen wordt en nu weer totaal 
nieuwe mogelijkheden geeft, van laat ons zeggen van ‘35 tot 2000 bijna zijn we 
voortblijven borduren en natuurlijk dat is ook een beetje stilgevallen, als ik dan denk, 
Stynen bijvoorbeeld die dan toch die woning gezet heeft voor dokter Janssen, in heel 
klassieke Franse stijl, dan zie je ook dat grote architecten, versta je, een beetje beginnen 
zich loskoppelen van die echt uitgesproken modernistische architectuur. 
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F: Ik denk dat de Tweede Wereldoorlog daar zeker mee te maken heeft. 
 
P: Heeft natuurlijk ook, dat heeft er ook mee te maken en onder andere de invloed van 
Duitsland op dat punt, de invloed van Speer. Dat weet ik dat mijn vader dat absoluut 
kende, met die monumentale architectuur, die totaal los stond van moderne architectuur 
hé. Dus er zijn, dat is allemaal een beetje samengekomen. 
 
F: Ja, verschillende invloeden. Zeker de tijdsgeest. Ook zijn stijl van bouwen, hij 
verantwoordt dat een beetje in zijn artikels, ook omdat hij, hij was zo goed op de 
hoogte van de geschiedenis van de streek, ik denk ook dat hij dat allemaal samen in 
zijn projecten wou brengen. 
 
P: Hebt gij gevonden wanneer hij zijn boekje geschreven heeft over Turnhout? 
 
F: Ja, dat heb ik ook wel. 
 
P: Ja, ge zult dat allemaal wel hebben. Wel, maar in die periode ook was het helemaal, 
heel Kempisch en heel plaatselijk en heel, versta je? 
 
F: Hij toont ook wel de liefde voor zijn streek hé. 
 
P: Ja, ja.  
 
F: Ok, dan over Stan Leurs. Dus hij was adviseur voor dat Commissariaat- 
Generaal voor ’s Lands Wederopbouw. Ik weet niet hoe hij hem heeft leren kennen, 
of kan je daar iets over zeggen, van dat schuine dak weet ik onder andere. 
 
P: Ja, dat is. Ik weet niet hoe dat hij, maar misschien dan toch omdat ze samen met die 
wederopbouw te maken hadden, dat ze daar elkaar hebben leren kennen. Stan Leurs, ik 
weet zeker dat we bij hem eens thuis geweest zijn. En dat ik erbij was, maar dat weet ik 
eigenlijk alleen omdat er nog foto’s van zijn, misschien heeft Luc ze gevonden in de 
dinge… En voor de rest heb ik dan, dat heb ik nog maar pas vernomen, dat Stan Leurs het 
was die hem afgeraden had van een schuin dak te zetten op zijn huis. 
 
F: Ah, ik weet niet, u had dat aan mij verteld.  
 
P: Ah ja, omdat ik op een bepaald moment gedacht dat het die geestelijke, die bruine 
pater was die het op een zeer intellectuele man was, op hoog niveau, dat die het hem 
afgeraden had, dacht ik. Maar dan heb ik van andere bronnen gehoord dat het Stan Leurs 
zou geweest zijn. Die trouwens dan ook in Dessel ofzo een moderne kerk nog gebouwd 
heeft. Verder weet ik er niet veel van. Ik weet er niet veel van. 
 
F: Wel ja, maar hij was er mee bevriend om het zo te zeggen? 
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P: Hij was er, ja, vriendschap is natuurlijk… Laat ons zeggen, ze zijn bij mekaar geweest 
en… Maar een echte vriendschapsband, dat is trouwens iets… mijn vader op dat punt en 
dan denk ik dat is typisch Kempisch en dat zit in onze natuur. Dat zit bij mij ook en dat 
zit bij mijn kinderen enzoverder, dat gaat zo over. Mijn vader was absoluut niet het 
extroverte type enzoverder. Vrienden… goh, hij was bevriend met die dokter Bourgeois 
waar dat hij dan een woning voor gebouwd heeft, hij was bevriend ook met René Van 
Steenbergen, de architect in Beerse, hé. Maar voor de rest was dat, ja, zat hij altijd te 
schilderen, zat hij altijd te tekenen. We hebben hem niet, we hebben hem niet zozeer als 
vader meegemaakt, maar meer als kunstschilder. 
 
F: Zoals je zegt, René Van Steenbergen, dat heb ik ook gevonden en het was Dirk 
Laureys van het Architectuurarchief die zei dat ik nog eens in zijn dossier moest 
kijken of daar misschien nog plannen en tekeningen van uw vader inzitten. Dat ga 
ik volgende week doen. Ik weet niet of je nog iets meer weet over Van Steenbergen, 
of van waar zij elkaar kennen? 
 
P: Nee, het verwonderlijke is dat Van Steenbergen ook die evolutie heeft meegemaakt. 
Van Steenbergen heeft een aantal bijzondere woningen gebouwd, vind ik. In een eigen 
architectuur, absoluut niet het modernisme van mijn vader. Een eigen architectuur, die 
een beetje onder Nederlandse invloeden was. Ik vind er een paar kleine details van terug 
van Dudok, met heel scherpe daken, heel heel speciaal. Als je de woningen nu 
tegenwoordig terugzie, telkens ben ik daar… allez, vind ik die toch mooi. Er zijn er nog 
enkele die echt nog in goeie staat zijn, hier in de streek, echt goeie architectuur. Dan is hij 
ook op een bepaald moment plots overgeschakeld en heeft die heel veel opdrachten 
gekregen voor natuurlijk de nonnekes en de paters en dan heeft die kerken gebouwd, 
heeft die kloosters gebouwd. En hij moest voor die dingen natuurlijk, of heel dikwijls bij 
mijn vader terechtkomen. Er is ook een beetje een band die ge kunt noemen, zakelijke 
band, van René Van Steenbergen, die natuurlijk graag vriend was met mijn vader omdat 
hij wel over de plannen ook moest oordelen, hé, versta je. Hij heeft ook in die tijd een 
paar schilderijen enzo van m’n vader gekocht. Dus maar, ik denk wel dat het ook een 
vriendschapsband was ook, want ik denk dat bij het sterven van mijn moeder, dat m’n 
zus, Lieve, dat die eerst een paar weken is opgenomen bij de vrouw van René Van 
Steenbergen, dus… Er was een goeie band, ja. 
 
F: Ahja dat heb ik ook gevonden, voor sommige projecten hebben ze samengewerkt 
of dat waren soms restauraties van kerken waar de beide namen in voorkwamen. 
 
P: Ahja, dat zou best kunnen, dat zou best kunnen. 
 
F: Wat heb ik nu nog niet gevraagd… ja van Hoste, ik weet niet, daar weet je niet 
echt iets meer over? 
 
P: Nee. 
 
F: Ja, die discussie in het tijdschrift… maar dat kan ik zelf daaruit halen. Dan ook 
in de jaren ’40: veel restauratieprojecten. De Sint-Dimfnakerk. 
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P: Ja, dat was voor hem dinge, dat was voor hem toch wel heel belangrijk, daar heeft hij, 
dat was één van zijn levenswerken. Daar heeft hij zich ook heel veel voor ingezet, allez, 
dat weet ik, dat was aanwezig bij ons in het gezin dat project. Hij heeft er dan achteraf 
ook de Pro Ecclesia et Pontife dinge gekregen. 
 
F: Ahja, dat was daarvoor dan? 
 
P: Dat was daarvoor, omdat het zo, omdat hij zich daar zo voor ingezet had. En daar was 
hij dan ook weer heel fier over, versta je, want dat was dan ook weer, die invloed van… 
hij had dan contact met de bisschop enzoverder, dat was allemaal… Daar fleurde hij van 
op met wijze van spreke, dat was. 
 
F: Ik denk, daar komen we straks nog wel op als we de inventaris gaan doornemen, 
ook heel veel windmolens die hij gerestaureerd heeft. Ik heb ze niet allemaal in het 
archief kunnen nakijken, maar ik heb wel de verwijzingen van Cecilia. 
 
P: Jaja, jaja. 
 
F: Veel kerken, kapelletjes ook. 
 
P: Ja, elektriciteitscabine.  
 
F: Die heeft hij wel zelf ontworpen, ik weet niet of daar ook restauraties van zijn? 
 
P: Restauratie dat weet ik niet, maar heel eenvoudige, heel eenvoudig. Ik zeg, zijn 
architectuur was eigenlijk, daar was een, daar zaten nooit fouten in. Het was in die 
speciale stijl dat hij werkte. Van die cabine ook, dat was mooi, met een heel klein dak 
daarop. Maar, het was het eigenlijk niet hé, maar goed… 
 
F: Dat lees ik op sommige plaatsen, dat er de invloed was van de “Heimatcultuur”. 
Kan je daar iets meer over vertellen? 
 
P: Ik kan daar niet meer over vertellen, ik zie alleen, ik hoor nu een heel interessant 
gegeven van die Henry Van de Velde wat ik helemaal niet wist, het is voor mij altijd een 
vraag geweest hoe dat dat gekomen is, die overschakeling. Is het de tijd, zijn het andere 
invloeden, is het zijn tweede huwelijk, is het… het zal er allemaal mee te maken hebben. 
Het was nationaal en internationaal ook even bezig, we hebben een periode gehad dat het 
eigenlijk… Pak nu de periode van de wereldtentoonstelling bijvoorbeeld, vanaf 45 na de 
oorlog tot aan 58… is er dan heel veel gemaakt? Ik kan me niet zo goed herinneren. Als 
je nu de wereldtentoonstelling zelf ziet. Er waren enkele interessante gebouwen, maar er 
was, voor mij was het een beetje een stilstand. Een beetje zoeken, terugzoeken naar 
vroeger, invloed ook van dinge, van Duitsland, van Italië ook, want in Italië was toen ook 
die architectuur bezig, dat is een beetje dezelfde architectuur die in Duitsland bezig was. 
Hoe heet ze nu weer in Italië, zo echt die gebouwen met, heel heel mooie gebouwen, zo 
apartementsgebouwen allemaal met bogen boveneen zo… Ik kan er niet opkomen. 



 63 

 
F: Dan heb ik hier ook een lijstje, hij was lid van meerdere instellingen en 
commissies en dergelijke, de Turnhoutse Maatschappij voor Goedkope Woningen… 
 
P: Dat was Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting heette dat. 
 
F: Later heb ik ook nog bv. Provinciale Technische Commissie voor de Bestrijding 
van Krotwoningen, maar dat is dan weer iets anders. Dan de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschappen, eerst briefwisselend en dan 
volwaardig lid. En dan de Société Française des Urbanistes, daar was hij ook wel 
trots op denk ik. 
 
P: Dat klopt. 
 
F: Dat was na zijn publicatie over stedenbouw.  
 
P: Toen had hij contact met Gaston Bardet. 
 
F: Ah, was dat die professor die dan een opmerking maakte… 
 
P: Ja, dat is wel belangrijk, allez, belangrijk, hij had daar contact mee. Dat was die prof 
Gaston Bardet en die kende hem dan langs die commissie, denk ik. Hij is eens een 
voordracht gaan geven in Frankrijk. 
 
F: Ja, inderdaad. Dan de Diocesane Commissie van het Bisdom Antwerpen. 
 
P: Dat was eigenlijk een commissie die zich bezighield met de inrichting van de kerken 
onder andere, ook inbreng van kunst in kerken enzoverder. Maar dat is ook belangrijk 
want dat weet ik nog. Dat was dan weer met dinge, dat was dan soms met de bisschop of 
er was dan nog… hé versta je. Maar ik weet dat hij dat met veel enthousiasme naar die 
vergaderingen ging. Dat had dan vooral te maken soms met dinge, of het schilderen van 
de binnenkant en het toevoegen van kunst en kitsch dikwijls.  
 
F: Ahja, dus hij was daar eigenlijk wel voor? 
 
P: Ja. 
 
F: En de vereniging voor Kempische schrijvers, was dat ook in de jaren 40? 
 
P: Dat was in de jaren 40 en dat was dan bijvoorbeeld met Emile van Hemeldonck, dat is 
zo een plaatselijke, die was bijvoorbeeld vrij gekend binnen die dinge. En Remi Lens 
bijvoorbeeld hoorde er bij. Ik denk Theo Op de Beeck ook, denk ik. Dat was, goed, dat is 
allemaal interessant om te vermelden over lange periode gespreid natuurlijk was dat… 
was het wat het was. 
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F: Ja, ok ik vraag het maar even. Dan komen we eigenlijk naar de jaren ’50, toch 
weer een positievere periode na de oorlog en dan opnieuw die moderne vormentaal, 
eerder monumentaal zelfs, hé toch zijn twee grootste projecten: het Rivierenhof en 
dan het Zilvermeer. Misschien nog eens herhalen wat hij daar allemaal gedaan heeft 
in het Zilvermeer. Dus het strandgebouw? 
 
P: Ja, hij heeft het strandgebouw, eigenlijk de aanleg. De eerste grote aanleg. Het 
strandgebouw en dan heeft hij het botengebouw voor de roeivijver en accommodatie voor 
de camping. Dat is het eigenlijk. 
 
F: Dat is soms, ja in het archief heb ik wel de plannen gezien, maar soms weet je 
niet, wat is er nu uitgevoerd of niet. Ok. En ik had gezien, jij hebt dat dan later 
gerestaureerd? 
 
 
 
P: Ja ik heb dat verbouwd, aan de zwemvijver, de ontkleedruimtes enzoverder heb ik 
verbouwd en de andere, aan de camping daar, is verbouwd door een ander bureau, zeer 
mooi gedaan. Maar het was eigenlijk een heel rudimentair gebouw hé, er was geen 
verwarming of niets in dat gebouw, maar het was zo tot z’n elementaire vorm herleid ook 
ten opzichte van de zwemvijver, die hele mooie boog, gewoon betonnen, allemaal 
betonnen elementen, de kleedkastjes er dus gewoon los onder, volledig glazen wand, 
twee trappen op de uiteinden, die gingen naar een zonneterras, dus boven was het 
helemaal zonneterras, afgemaakt mooi met leuningen enzoverder. Op dat terras stonden 
zonneschermen en dat was een soort van vierkant met een kruis in en er zaten panelen in 
in hout, die verdraaibaar waren. Dus je kon die verzetten, die draaide op een spil. Deze 
kon je zo zetten, die kon je zo zetten, zodanig dat je tegen de wind beschermd was. Want 
het was op een dak. Bijzonder mooi zwart dak. Dat ding dat heeft twee jaar bestaan denk 
ik, en toen heeft de pastoor van Mol gaan klagen bij het provinciebestuur in Antwerpen, 
dat de jeugd die schermen zo zette telkens en daarachter gingen vrijen. Dus de pastoor 
van Mol is dus gaan reclameren en al die schermen zijn van ’t dak verdwenen. Het is een 
anekdote, maar ik vind het een plezante anekdote omdat het eigenlijk wel een tijdsbeeld 
ook weer geeft. Maar ik vind, ik vind het een van de, na zijn woning, een van de sterkste 
ontwerpen die ‘m gemaakt heeft, omdat dat zo brutaal eenvoudig was hé. En zo mooi van 
vorm. 
 
F: Expo 58 was ook in die periode. Heeft hij die ook bezocht? 
 
P: Expo 58 heeft hij zeker bezocht. Ik kan me niet meer herinneren of dat ik die met hem 
bezocht heb, ik kan me alleen herinneren dat ik het met een vriend bezocht heb, dat we 
met twee op schok waren. Maar eigenlijk, ik herinner me heel weinig gesprekken in die 
periode over moderne architectuur. Eigenlijk had hij het er bijna nooit over, hij had het 
over zijn schilderkunst, hij had bijvoorbeeld als hij op reis ging naar Parijs ofzo dan kocht 
ie postkaarten want in die tijd bestond er voor de rest nog niets dan postkaarten, van 
werken die hij dan mooi vond. Van Rouault, van Picasso enzoverder. En die kocht hij 
dan, dat was de enige manier, vroeger was er al niet veel. Hij heeft, ik dacht dat hij zijn 
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verhaal een beetje verhaal heeft, dat hij in Finland geweest was ervoor. Want ik weet dat 
niet zeker, want dan moet dat zeker vanuit het provinciebestuur van Antwerpen… 
Van dat gebouw zijn er ook op een bepaald moment die trappen, die grote trappen om 
naar dat terras te gaan, zijn dan verdwenen. Eerst gingen die schermen eraf, dan die 
trappen. Maar ik vind het een heel sterk ontwerp. 
 
F: Dat is ook interessant in verband met het Openluchttheater, daar had hij al een 
ontwerp voor eind jaren 30 en dan de jaren 40 een tweede en dan het derde ontwerp 
is het uiteindelijk geworden. Dus hij wou dat heel graag doen. 
 
P: Ah dat wist ik niet. Ik weet dat hij dat heel graag wou doen, want eigenlijk had dat 
moeten toegewezen worden aan de provinciale architect van Antwerpen, en hij heeft dat 
dus. Hij was er ook heel intens mee bezig. Ik weet, hij heeft schilderijen gemaakt zelfs, 
van de inkom. Maar die zijn overschilderd, maar ik weet dat hij ooit die schilderijen 
gemaakt heeft. En ik vond dat ook een heel sterk ontwerp. Maar het heeft een beetje, en 
dan kom ik terug op die Italiaanse architectuur, die een beetje die fascistische, want dat 
woord zocht ik een beetje. Dat zit er een klein beetje in.  
 
F: Ja, het is monumentaal.  
 
P: Ja, het is monumentaal.  
 
F: Zie hier het ontwerp van de jaren 30. 
 
P: Ah zo, ik heb dat nooit geweten. 
 
F: En dan hier de jaren ’40. 
 
P: Ah, ik wist dat niet, tiens. Dan is hij er wel op gebeterd. 
 
F: Hoezo? 
 
P: Ik bedoel, hetgeen dat er dan gekozen is. Ah ik wist niet dat dat bestond. 
 
F: Dan iets anders interessant in de jaren ’50: voor zijn gebouwen ontwierp hij 
muurschilderingen, dat loopt dan een beetje samen met zijn beeldende kunst. 
 
P: Dat klopt, dat klopt. 
 
F: Ik weet niet of je daar iets meer over weet. Hij ontwierp ze? Maar schilderde hij 
ze ook zelf? 
 
P: Nee, hij heeft ze nooit zelf geschilderd. Hij ontwierp ze. De schilder voerde uit. Ik zou 
het niet weten dat hij dat ergens zou gedaan hebben. 
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F: Ok, het is maar een vraag. Maar dat is duidelijk in de jaren 50 dat hij op de 
buitenmuren van schoolgebouwen… 
 
P: Ineens is zo’n periode begonnen en ik weet niet goed vanwaar dat dat kwam… 
alhoewel dat dat misschien wel internationaal dan ook bezig was, want … in de vijftiger 
jaren, want als ge ziet met de expo enzovoort en ook dat was, die bepaalde… Het waren 
meestal met vlakken, meestal met vlakken hé? 
 
F: Ja overlappende vlakken en lijnen… 
 
P: Ook omdat het gemakkelijk uit te voeren was door de gewone schilder. Maar in de 
woning waren er enkele mooie wandschilderijen, die zijn overschilderd dan, en in de 
zithoek was er één en dat is heel merkwaardig, die is overschilderd en dan heeft hij aan 
mij opgedragen dat ik de muurschilderingen zou maken. Als ik daar nu over nadenk, 
verwondert dat mij dat hij dat toeliet.  
 
F: Dan eventjes over de beeldende kunsten. Het is niet dat ik daar echt onderzoek 
naar gedaan heb, maar ik ga dat toch sowieso vermelden. Hij was architect, maar 
eigenlijk ook binnenhuisarchitect, dat kunnen we misschien ook zeggen of niet? 
 
P: Hij heeft natuurlijk, zijn woning is een perfect voorbeeld van binnenhuisarchitectuur, 
want dat is, op dat punt is dat een schitterend voorbeeld. 
 
F: Ja, zeker omdat hij ook de meubels ontwierp en dat was ook vaak in 
schoolgebouwen dat hij de meubels moest ontwerpen, daar heb ik ook wel plannen 
van gevonden.  
 
P: Ja en bijvoorbeeld, ik weet ook in heel zijn leven heeft hij ook altijd de kleuren 
bepaald voor binnenin in zijn projecten die hij maakte. Dat deed hij dan echt, dan 
moesten daar stalen gezet worden enzoverder, dat weet ik pertinent. 
 
F: Als beeldhouwer in de jaren ’30… 
 
P: In die periode heeft hij een aantal dingen, hij heeft mooie platen gemaakt van zijn 
ouders. Dus echt, de profiels zo, van die dikke platen zo. Die zijn er nu trouwens, in de 
steenweg op Mol staan ze nu, want ik heb er een in de week nog gebracht, hij heeft 
koppen gemaakt, verschillende koppen, hij heeft zijn eigen kop gemaakt, die hij dan 
bronzeerde, met bronsverf werken. Later heeft hij dan dinge gekapt, die staan ook op het 
terras: familie, allez de familie, met kinderen enzoverder. Hij heeft toch nogal wat 
dingen… 
 
F: Dus ook beeldhouwen, ja ,ik moet dat eens vragen aan Luc of daar nog foto’s van 
zijn. 
 
P: Er zijn absoluut, er zullen foto’s van zijn. 
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En in zijn woning zijn ook twee mooie koppen gemaakt, die in dat ontvangstlokaaltje, 
rond dat raam is dat afgemaakt met oranje glaspanelen zo en tegen de ene kant staat een 
man en tegen de andere kant staat een vrouwenkop, en die zijn magnifiek, dat zijn mooi, 
heel heel dertiger jaren achtig. Nee, hij was daar, plus natuurlijk die houtsnedes 
enzoverder. 
 
F: Dan als tekenaar, dat vind ik ook interessant in de jaren ’50 heeft hij dan zo die 
gestileerde fijne pentekeningen. 
 
P: Ja, eigenlijk is die begonnen met eerst heel klassiek, met de kinderkopjes, de kinderen, 
heel heel klassiek, met verschillende manieren: potlood, krijt. Want er waren 
verschillende manieren. En dat is dan, eigenlijk is dat allemaal beginnen te evolueren, 
want het verwondert me een klein beetje, ik denk dat die met zijn schilderkunst veel 
vroeger naar moderne richting overgegaan is, dan met zijn architectuur, want dat is dan 
overgegaan, spijtig, want ik had hier mooie voorbeelden gehangen, maar ze zijn allemaal 
al naar dinge gegaan, naar luc. Dan is hij eigenlijk overgegaan van die kinderkopjes 
enzoverder, eigenlijk eerst naar het schilderen. En die pentekeningen is een beetje in een 
latere periode. Hij is niet van die kinderkopjes overgegaan naar pentekeningen. Die 
pentekeningen zijn een beetje later. En dan heeft hij er tientallen honderden gemaakt, ook 
hele mooie elegante pentekeningen, dus. En eigenlijk heeft hij zich enkel nog, het is dan 
geëindigd op schilderen en pentekeningen. Hij heeft er dan niks anders meer tussen 
gemaakt van , hetzij van beelden of wat dan ook, dat is helemaal stilgevallen. 
 
F: Ja, ik denk, Peter zal daar ook wel… 
 
P: Peter weet er veel van en de invloed, op een bepaald moment in zijn leven, en Peter 
weet dat juist, heeft hij een heel gekend boek “het 25ste uur” heette dat.  
 
F: Ja meer een donkere periode. 
 
P: Dat was een heel, dat heeft geleid tot heel sombere schilderkunst. En ik maakte hem 
na, ik schilderde enzoverder, ik tekende ook. In mijn werk zie je dat ook. Heel heel 
sombere koppen enzoverder. Dat was voor hem een bepaalde klik. En dan liep dat een 
beetje samen met de schilderkunst van dinge, van Rouault, de Franse schilder, die ook 
heel veel schilderijen gemaakt heeft i.v.m godsdienstige taferelen, O.L.V., Jezus 
enzoverder, portretten. En hij was daar toch wel door gefascineerd, hij heeft ook in die 
periode. Dat was ook nogal erg sterk omlijnd en dan is hij eigenlijk langzaam beginnen 
evolueren en dan denk ik, dan zie ik invloeden van Juan Miro in zijn schilderijen. Peter 
weet er veel, want met Peter heb ik er al heel wat gesprekken over gehad. Een beetje 
spijtig dat we dat gesprek niet samer met Peter kunnen doen, en ja, dan is dat geëindigd 
en dat is dan de eindperiode geweest, met vlakken en kleuren. 
 
F: Ja inderdaad, ik ga dat een beetje kort schetsen, maar dat zal ik nog eens met 
Peter overlopen hé. De wereld van het kind, dan een donkere periode, de vrouw ook, 
dan een blauwe periode, rode periode, zo van die dingen. 
 



 68 

P: En dan misschien met een paar, maar dat kan Peter best zeggen, met een paar 
invalshoeken bijvoorbeeld dat 25ste uur, Rouault, Joan Miro, die invloeden zo. En het is 
toch belangrijk dat je dat heel duidelijk aangeeft dat zijn leven, eigenlijk schilder was en 
architectuur dat was zijn job. Maar heel zijn leven stond in het teken van schilderen hé.  
 
F: Was het ook niet zo dat hij liever schilder was geweest? 
 
P: Misschien wel, dat weet ik niet zeker. Maar hij had, ja. Het probleem is ook een beetje, 
en dat is heel gekend in de kunstwereld dat een architect die begint te schilderen wordt 
eigenlijk niet erg internationaal gewaardeerd. Pak maar Le Corbusier, die ongelofelijk 
mooi werk gemaakt heeft, een Henry van de Velde die ook schitterend werk gemaakt 
heeft, dat is met mondjesmaat, maar nu natuurlijk ok, nu is dat wel erkend, maar vroeger 
was dat veel minder omdat, ieder moest zijn job doen, ken je dat? En dat is bij mijn vader 
natuurlijk ook absoluut niet en zijn zoon heeft dat ook niet, absoluut niet de commerciële 
aanleg gehad om dat te lanceren. Hij had dat eigenlijk moeten, vanaf het begin. Hij heeft 
denk ik twee keer geëxposeerd in heel zijn leven, een keer in Antwerpen, een keer in 
Brussel, maar hij had daar dus meer moeten… maar ja. Het zat zo niet in zijn aard. 
 
F: Ok, misschien kunnen we nu eens samen naar de inventaris kijken.  
 
[ overlopen van inventaris ] 
 
P: Ja, ik denk dat Peter ook nog wat aanvullingen kan geven, want voor de rest, ik weet 
natuurlijk niet in hoeverre dat in het verhaal dat je schrijft dat er meer familietoestanden 
of… 
 
F: Niet heel veel. 
 
P: Er zijn enkele belangrijke punten hé, het overlijden van zijn vrouw enzoverder, dus 
dan denk ik. Maar dat zal dan meer wat aanwezig zijn, denk ik, in de tekst die Peter gaat 
schrijven. Peter gaat meer de emotionele kant of zijn privéleven wat meer benadrukken. 
Die twee dingen samen, dat is natuurlijk heel interessant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

8.2 Interview met Peter Schellekens (vrijdag 20 april 2012) 
 
F: Francesca Vanschoonbeek 
P: Peter Schellekens 
 
P: Ik denk ook, hoe ik dat nu zo een beetje in die emotionele archeologie ben beginnen 
duikelen en je ziet dan die werken waarmee ik eigenlijk mee opgegroeid ben: het 
Rivierenhof, het Zilvermeer, zijn schilderwerken ook, die hier helemaal rond het huis 
hangen. Ik denk eigenlijk pas dat je het werk van mijn vader kunt snappen; zijn 
architecturale werk, als je zijn artistieke schilderkunst kent en vice versa. Die zijn denk ik 
emotioneel zodanig met elkaar verbonden, er zit geweldig synergie in.  
 
F: Ja, dat zei Paul ook: dat hij zich in de eerste plaats schilder of beeldende 
kunstenaar voelde en dat architectuur eerder zijn beroep was? 
 
P: Daar is iets van, toen hij uitkwam aan de Academie van Schone Kunsten in 
Antwerpen…nee ik zal het anders formuleren: toen hij uitkwam aan de tekenacademie 
van Turnhout, toen was hij 20 jaar, 21 jaar toen hij eruit kwam, dan was zijn eerste 
betrachting om, zijn eerste passie was toen om schilder te worden. Dat heeft men hem 
afgeraden omdat ze zeiden: daar kun je geen geld mee maken… (lacht) Turnhout in die 
tijd, dat was… En dan is hij dus, per ongeluk, zoals het dikwijls gebeurt in het leven 
iemand tegengekomen: Jules Taeymans, dat verhaal ken je misschien? Die dus kinderloos 
was en die eigenlijk in mijn vader de zoon gezien heeft die hij altijd graag had willen 
hebben, maar nooit niet kon krijgen. Daar was een geweldige sympathie tussen die twee 
mannen, Jules was ook op dat moment 30 jaar ouder dan mijn vader. En het is die man 
die hem eigenlijk heeft aangespoord om dan verder in de architectuur te gaan. 
 
F: Zo dacht ik ook, ja. 
 
P: Maar om nu echt te zeggen dat mijn vader de architectuur als zijn job gezien heeft per 
se… Hij heeft zich eigenlijk ook, en dat was ook een heel belangrijk ding, hij heeft zich 
laten leiden door architect Gropius, Walter Gropius, die kent ge? Dat was eigenlijk ook 
zijn voorbeeld hé, dat was de man met het Bauhaus manifest hé. 
 
F: Ja, de samengang van verschillende kunsten.  
 
P: De schilderkunst, de beeldhouwkunst, de architectuur, dat was eigenlijk de eenheid 
van die drie kunsten en ik geloof dat het zo een beetje in die zin was dat mijn vader dat 
betrachtte zo. 
 
F: Is het goed als we chronologisch zijn leven overlopen? 
 
P: Tuurlijk, jij moet maar zeggen wat je wil weten. 
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F: Dus, we beginnen met de geboorte op 15 mei 1909 en dan is hij gestorven op 13 
juli 1963. Dat was ten gevolge van een hersenbloeding die hij gekregen heeft toen hij 
met vakantie was aan het Zilvermeer. 
 
P: Ja, zeven uur ’s avonds. 
 
F: En u was daar ook bij? 
 
P: Ik was daar bij. 
 
F: Omdat Paul vertelde dat hij toen in Rome was. 
Dan de namen van zijn ouders, daar heb ik Joannes Ignatius Schellekens als zijn 
vader. 
 
P: Het is Ignatius hé, Joannes dat weet ik niet. Ignace heette hij, Ignace Schellekens. 
Misschien dat Joannes zijn tweede naam was, maar Ignatius was denk ik wel zijn 
voornaam.  
 
F: Ok, ik zal het zo opschrijven. Ik denk dat ik dat in het personeelsdossier 
gevonden heb, dus in het provinciaal archief. Dan de moeder: Maria Catharina Van 
Poppel? 
 
P: Ja, dat klopt. 
 
F: Zijn vader was meubelmaker. 
 
P: Schrijnwerker, meubelmaker, socialist ook. 
 
F: En de moeder was huisvrouw en kantwerkster. 
 
P: Ja. 
 
F: In jouw scharnierpunten zeg je zo: hij is geboren in een socialistisch milieu. Paul 
zei ook dat er altijd gezegd wordt dat zijn vader de eerste socialist was van 
Turnhout.  
 
P: Hij was bij de allereersten, hij was duidelijk samen met, hij had vijf broers en dat 
waren zo nogal heel, mijn grootvader ook, dat was iemand die heel, laat zeggen, sterke 
opinies had, een man met karakter, eerlijkheid was heel belangrijk voor hem. En ook 
natuurlijk mensen die, rechtvaardigheid, dat was voor hen ook, dat stond heel hoog in het 
blazoen. Rechtvaardigheid en eerlijkheid. En ja, in die tijd was het natuurlijk dat 
socialistisch denkmodel paste daar heel goed in hé. 
 
F: En dan zei Paul ook, tijdens het leven van uw vader behoorde hij wel tot de CVP, 
om het zo te zeggen, dat hij tot de christelijke zuil behoorde. 
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P: Ja, socialistisch, als ge socialistisch waart, dat lag niet goed in Turnhout. Ge moet dus 
weten, ik weet niet, ben je er ooit geweest in Turnhout? 
 
F: Ja, nu toch een paar keer. 
 
P: Dat is natuurlijk een brave stad met brave mensen en brave gedachten, heel braafjes 
ook, zo een stadje ook dicht bij Nederland, waarin dat zo een bepaalde bourgeoisie zich 
gesetteld heeft, die zich dan hoognodig ook moest differentiëren door Frans te praten. 
Dus ge had daar wel zo een bepaalde klassegeest, een typische, ja hoe zou ik zeggen, 
victoriaanse klassegeest van de betere begoede klasse die dat Frans sprak en dan de rest 
dat was zo meer de middenstanders en de lagere klassen. Maar als je dan praat over begin 
1900 wanneer mijn vader geboren is, met het opkomst van het socialisme, men moest 
daar niets van hebben, dat was met stakingen enzo, dat creëerde turbulentie in die stad en 
men moest daar niets van hebben. Dus als socialist was je niet bepaald graag gezien, hé. 
Dat heeft mijn grootvader aardig wat problemen gekost in de eerste wereldoorlog omdat 
er toen ja geen projecten waren in de schrijnwerkerij, ja dat werd dan allemaal zo’n 
beetje, die investeringen waren er niet meer, men kwam niet aan de bak hé. Want die 
linkse rakkers die moesten ook niet komen bedelen voor werk hé, snapt ge wel. Maar 
nadien is mijn vader ook wel door omstandigheden zo een beetje... Ik denk dat hij in zijn 
hart was hij socialist, maar hij is nooit verzeild geraakt in een, hoe zou ik zeggen, hij is 
nooit niet vastgeroest in het socialistische gedachtegoed. Hij vond eerlijkheid, dat vond 
hij heel belangrijk. Dat dingen toegankelijk werden voor een grote massa vond hij 
belangrijk. Hij heeft zich altijd verzet, heel sterk, tegen het elitaire. Waarin dat mensen 
zich bepaalde rechten begonnen toe te eigenen zonder dat ze daar ook maar het nodige 
talent voor hadden, daar kon hij geweldig tegen tekeer gaan, dat soort, dat was zijn passie 
zo’n beetje. Maar de CVP, daar denk ik dat hij zo’n beetje, ja, hoe zou ik zeggen, om 
opdrachten te krijgen in Turnhout moest ge tot de CVP behoren, dat was zo een beetje… 
 
F: Ja, zo vertelde Paul het ook. Dan over zijn jeugd, ook in de tekst die Cecilia heeft 
geschreven las ik dat hij een moeilijke en een harde jeugd heeft gekend. Ook met 
WOI die hij heeft meegemaakt. 
 
P: Ja, absoluut. 
 
F: Dan over zijn opleiding, ik had gevonden dat hij naar de Sint Jan Berchmans 
school geweest is? Weet jij daar iets meer over? Klopt dat? 
 
P: Ja, ik ben daar ook naartoe geweest. Ik wist eigenlijk niet, ik heb dat ook gelezen… Ja, 
het klein college heeft hij daar gedaan.  
 
F: Dus dat was in Turnhout, want Paul kende die school niet. 
 
P: Dat was in Turnhout, ja… dat is eigenlijk een goed punt, dat moet ik eens nakijken. Ik 
dacht dat het ook Sint Jan Berchmanscollege was, maar dus het klein, het klein college in 
de Pieter de Nefstraat, maar ik denk als je dat googlet, dat je dan ziet of dat 
correspondeert met het Sint Jan Berchmanscollege. 
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F: Dan ging hij naar de middelbare school tot 14 jaar, omdat hij dan bij zijn vader 
in de meubelmakerij ging helpen. En dan vervolledigt hij zijn humaniora door 
zelfstudie. 
 
P: Hij is ook, toen dat die dus bij zijn vader werkte, heeft hij zich ook ingeschreven aan 
de tekenacademie hé. 
 
F: Dat stond ook in het personeelsdossier: hij heeft alle klassen doorlopen van 1919 
tot 1929. Dus van zijn 10de tot zijn 20ste. 
 
P: Dat zou kunnen. En dat zal dus ook een deel van zijn humaniorastudies omvat hebben. 
 
F: Dan eindigt hij als laureaat en later in de jaren ’40 wordt hij daar een tijdje 
directeur en leraar…Nu over zijn legerdienst: deze heeft hij volbracht tussen 
oktober 1929 tot oktober 1930. 
 
P: Ja, daar is heel weinig van geweten. 
Van wanneer hebt ge die data, van de legerdienst? 
 
F: Van 15 oktober 1929 tot 15 oktober 1930. Dus eigenlijk ook die periode… 
Dan in Antwerpen heeft hij de Academie gevolgd, dat gedurende twee jaar en 
daarna nog vier jaar, eigenlijk drie jaar en half, aan het Hoger Instituut. In de 
Academie, daar volgde hij het avondonderwijs en in het Hoger Instituut was het zo 
dat hij in de voormiddag bij Taeymans ging werken en in de namiddag het 
dagonderwijs volgde, want daar waren geen avondlessen… In die periode ontmoet 
hij zijn eerste vrouw, dus na de Academie? 
 
P: Ja, dat klopt want ze zijn in ’33 getrouwd. 
 
F: Ik heb hier 25 juli. 
 
P: 25 juli, dat zou kunnen. En ik geloof, welke datum hebt ge van die ontmoeting? 
 
F: Ah de ontmoeting dat weet ik niet, maar het huwelijk was op 25 juli. 
 
P: Ik denk dat ze elkaar ontmoet hebben in 1931. ‘31 moet dat geweest zijn. 
 
F: En weet jij iets over die ontmoeting, zij was van Turnhout ? 
 
P: Zij was van Turnhout. Hoe dat zij elkaar juist ontmoet hebben, dat weet ik niet, haar 
naam was Maria Vogels, dat weet je zeker? 
 
F: Ja, inderdaad. 
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P: Geboren in 1911. Van die ontmoeting zelf is niet veel geweten, onder welke 
omstandigheden dat dat gebeurd is. Ik weet wel dat zij uit een heel gekwetst gezin kwam, 
haar moeder was ook gestorven, toen ze zelf iets van een 9 jaar was of zo iets, een vrij 
jonge leeftijd en dan moet die vader dus getrouwd zijn met een veel jongere vrouw en 
dan was eigenlijk heel die verstandhouding in dat huisgezin was zoek. Dus die jonge 
vrouw, dat was een beetje een heel ander type. Dus die heeft ook geen aangename jeugd 
gehad, die vrouw. Maar dat bleek wel een heel levenslustige te zijn zo, en ja ik denk dat 
ze elkaar gevonden hebben. En ik denk ook dat er in zekere zin een synergie in zat, 
betrachtingen, voor mijn vader was Maria, eigenlijk noemden ze haar Mietje, Mietje 
Vogels, zij was een heel gevoelige vrouw, wat ik denk dat voor mijn vader heel goed 
uitkwam, hij had wel behoefte aan een soort gevoeligheid die, ik denk, in zijn eigen 
gezin, in zijn eigen omgeving niet gekregen had. Maria Van Poppel was een heel goeie 
vrouw, zonder meer, maar eigenlijk een no nonsense vrouw; ze zou liever dingen doen 
dan erover te praten. Vader Schellekens was ook een man met opinies, dus die 
gevoeligheid die Mietje bracht was goed voor hem, aan de andere kant bracht hij 
natuurlijk de ambitie mee, dus ik denk dat zij een mogelijkheid zag om zich uit dat, niet 
helemaal destructief milieu, maar toch een milieu dat je zegt van: kijk daar wil ik wel 
uitkomen. En ik denk wel dat ze elkaar daar hebben gevonden, in dat soort synergie 
tussen die twee en dat ze elkaar daar zijn blijven aanmoedigen, dat zij voor hem, en hij 
was verstandig hé, de man met ambitie, de man die het ging brengen en zij gaf dan die 
gevoelens aan hem, wat als artiest ook niet slecht was, dus ik denk dat daar die synergie 
geweest is. Ze zijn dan getrouwd in ’33, hé. 
 
F: Inderdaad. In die periode ontwerpt hij ook zijn eigen woning. Want na de 
academie had hij al het diploma van architect. 
 
P: Klopt. 
 
F: Dan over Theo Op de Beeck. Ik heb gevonden dat hij ook bezig was met het 
artistieke, hij had een brede interesse, hij was acteur, regisseur, 
voordrachtkunstenaar… 
 
P: Theo was onderwijzer ook. 
 
F: Ja, inderdaad. 
 
P: Theo zat natuurlijk ook helemaal in die Heimatcultuur. Het Kempisch landschap, 
Antoon Van Dijck, die mensen zo, die artistieke strekking in die tijd. Door het isolement 
van Turnhout zat er ook een zekere verknochtheid in die mensen met dat Kempische 
landschap. Ja, en Theo zat natuurlijk heel sterk verankerd in het cultuurleven van 
Turnhout. Dat was ook een interessepunt voor mijn vader, dan hebben die elkaar zo 
gevonden en daar is een vriendschap tussen gegroeid en die hebben dan samen die grond 
aangekocht op de Steenweg op Mol en daar een tweewoonst op gezet.  
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F: Ja, zo is het. Nu, aan het Hoger Instituut; ik heb daar informatie gevonden over 
zijn leraar Smolderen. Dat was wel een positieve invloed voor hem, maar daar heb 
ik het met Paul al over gehad, ik weet niet of jij daar iets meer over weet? 
 
P: Nee, dat soort zaken, daar heb ik mij niet mee beziggehouden. 
 
F: Ik vermeld het maar even, het kon zijn… Daar was ook zijn medestudent Vic 
Blommaert. 
 
P: Vic Blommaert, ja, dat was een heel goede vriend van hem. 
 
F: Zeker in die periode. Uw vader was een ijverige student. 
 
P: Je hebt dat interview gelezen zeker? 
 
F: Ja, omdat ze ook de niet- verplichte vakken volgden en hij nam dan Vic 
Blommaert mee op sleeptouw, ze bezochten ook de andere ateliers… Dus daar die 
verschillende kunsten, toen al die interesse. 
Over de beeldhouwkunst… ik weet niet wanneer dat te situeren is in zijn leven, 
misschien eerder in de vroegere periodes? … want Paul zei dat er op het einde van 
zijn leven alleen de schilderkunst was en de pentekeningen. 
 
P: Vanaf 1947 was het voornamelijk schilderen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de 
periode tot, zou ik zeggen, ‘33-‘34, was een mengeling van verschillende zaken, hij heeft 
zich toen ook op fotografie gegooid. Dan denk ik zo ‘35-‘42 waren het lithografieën, 
houtsnedenwerken, dan vanaf ’42 het overlijden van zijn vrouw, waren dat 
houtskooltekeningen en dan vanaf ‘47 is het eigenlijk uitsluitend schilderen en 
pentekeningen geweest. En die beeldhouwwerken… Ik vermoed dat die te situeren zijn in 
de periode van de Academie, want hij heeft toen met de Nederlander, dat staat ook in dat 
interview met Blommaert, heeft hij dan de technieken, een Martens of Mertens of zo 
iets… 
 
F: Vic Blommaert, ja. Ik heb hier ook de andere medestudenten, maar daar weet u 
misschien niet echt iets over? 
 
P: Stynen en Braem. 
 
F: Ja, zij zaten in de hogere jaren. In zijn jaar was het Vic Blommaert, al van het 
begin, en dan Jules Deswert, Frans Schoeters,…  
 
P: Zou kunnen… 
 
F: En in de hogere jaren Laporta, De Hondt, Stynen en Braem. 
In dat interview met Vic Blommaert, hij zegt eigenlijk dat er niet veel contact was 
onder de medestudenten, maar tussen uw vader en Vic Blommaert wel. 
 



 75 

P: Vic Blommaert wel, en daar heeft hij geloof ik nog een langdurige, allez, ik herinner 
me die naam nog. Toen ik, ik ben geboren in 1949 en ik weet nog dat hij in de jaren ’50 
er nog contacten mee had, dus dat was een vrij intieme band dat die met elkaar hadden. 
 
F: Ja, inderdaad, die familiale situatie… Ik heb dat eens met Paul overlopen, voor 
de zekerheid, want dat stond in het personeelsdossier, dus uw vader had 6 kinderen 
in totaal: vier met de eerste vrouw en dan twee met Maria Van den Bosch. 
 
P: Ja, klopt. 
 
F: Het huwelijk met Maria Van den Bosch was op 18 oktober 1943. 
 
P: Ah, dat moet ik eens noteren! Dat is mijn eigen moeder, maar ik heb nooit niet 
geweten… (lacht) 
Dus 18 oktober 1943, dat is dus dag op dag nadat zijn eerste vrouw is gestorven.  
 
F: Ja, dus Maria Vogels is gestorven bij de geboorte van Lieve, dat was in oktober 
’42. 
Die datum komt ook uit het personeelsdossier. 
 
P: Ok. 
 
F: Je beschrijft ook: Maria Van den Bosch kwam uit de gegoede burgerij en in 
zekere zin was er sprake van beïnvloeding door dat burgerlijke milieu? 
 
P: Zonder meer, ja. Ik denk dat hij toen, mijn moeder, dus zijn tweede vrouw was een 
heel ander type vrouw. Zij was rationeler, denk ik, had meer rationele empathie dan 
emotionele empathie. En ik geloof ook wel, dat was een heel mooie vrouw, stond gekend 
in Turnhout als een bijzonder mooie vrouw en ik denk wel dat hij dat huwelijk toen zo 
een beetje als, ik denk, ik zal het zo zeggen: ik denk niet dat het voor hem onprettig zal 
geweest zijn dat hij zich nu door dat huwelijk ook in de betere burgerij behoorde. Het 
was zo een beetje, hoe zou ik zeggen, misschien een bevestiging van zijn status. Waarin 
dat hij vroeger, toen in de Bentelstraat in Turnhout, opgegroeid was, en dat hij nu met een 
mooie vrouw van een betere burgerij, dat hij, dat dat een zekere soort bevestiging was. 
Ik denk ook dat hij toen, zijn oorspronkelijke gedachten van architectuur, dat hij die toen 
opzij gezet heeft. Nu, ge moet ook denken, Francesca, dat huis dat hij toen gezet heeft, 
dat was in Turnhout, werd niet aanvaard hé. 
 
F: Ja, dat is normaal, dat was avant- garde. 
 
P: Dat was echt, als je die mentaliteit, in zo’n glazen kast gaan wonen en daar werd dan 
langs alle kanten gefezeld: hé wat is dat nu voor iets. Dus hij kreeg gewoonweg geen 
opdrachten hé. 
 
F: Ja, het is daarmee dat hij uitkeek naar het ambt van provinciaal architect. 
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P: En dat was in 1937 natuurlijk een meevaller dat Taeymans op pensioen ging en dat hij 
toen provinciaal architect is kunnen worden. Maar bij mijn moeder ook, ik denk, dus 
eigenlijk zijn tweede vrouw, waarin dat zijn eerste hem eigenlijk alle vrijheid gaf, dat 
mijn moeder, op gebied van architectuur, meer conservatief was. Hij heeft dan ook dat 
huis gezet voor haar ouders, dus van mijn grootouders, dat is heel classicistisch. 
 
F: De woning van Leo Van den Bosch, ik heb heel de inventaris bij. 
De inventaris is nog niet helemaal volledig, maar het is wel ongeveer… 
Als je wil kunnen we daar straks eens doorgaan. 
 
P: Ja, graag, absoluut. 
Ik denk wel dat hij toen getwijfeld heeft aan zijn architectuur, dat hij toen een beetje door 
een periode geweest is van wat moet ik nu doen. 
 
F: In de jaren ’40 zijn er heel wat van verschillende invloeden die daarmee te maken 
hebben, maar daar zal ik het straks eens over hebben. 
In 1937 begint hij als provinciaal architect… Hij heeft eigenlijk die moderne 
bouwstijl, die door de meeste mensen niet geapprecieerd werd wel kunnen 
doorzetten in zijn provinciale werken, in schoolgebouwen… dat zien we in de 
inventaris. 
 
P: Maar ook nog pas vanaf het begin van de jaren ’50. 
 
F: In de jaren ’30 heeft hij het baksteenmodernisme ook in zijn scholen 
doorgevoerd. 
 
P: Ah dat, ja natuurlijk. Maar dan met het huwelijk is er zo’n twijfelperiode gebeurd… en 
dan heeft hij in het begin van de jaren ’50 terug gebroken met die… 
 
F: Op het einde van de jaren ’30 heeft hij studiereizen ondernomen, ik heb hier 
Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zweden. Die studiereis was op aanvraag van de 
provincie, als onderzoek voor een streekplan van de provincie Antwerpen. Dan was 
er de publicatie van zijn boek De architectuur in ons landschap en het 
stedebouwprobleem. Het is in dat boek dat hij een dankwoord schrijft aan allerlei 
mensen uit Nederland, Frankrijk… Maar daar komen we eigenlijk op het punt van 
uw vader als urbanist, want daar was hij ook mee bezig. 
 
P: Hij was theoreticus ook hé, ja absoluut.  
 
F: Ik weet niet of je daar iets meer over weet, zijn stedenbouwkundige bezigheden? 
Er zijn vooral de publicaties en hij heeft ook wat plannen gemaakt, maar het is een 
beetje een vraagteken of er echt ook resultaten geweest zijn van de ideeën die hij 
had en de plannen die hij gemaakt heeft. Of die zijn uitgevoerd, dat is moeilijk te 
vinden. 
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P: Ik weet dat hij dus dat boek geschreven heeft in opdracht van de provincie Antwerpen, 
er moest dan een streekplan gemaakt worden ofzo, maar ik weet ook niet of daar gevolg 
is aan gegeven, aan dat werk, dat weet ik ook niet zo direct. 
 
F: Dan de jaren ’40: ik heb zijn militaire diensten teruggevonden…er is een periode 
van ‘39 tot ‘40, dat is van oktober tot januari. En dan nog van mei tot juni in 1940. 
Ik weet niet juist wat toen zijn functie was… 
 
P: Wel, dat is eigenlijk voor mij ook een beetje een donkere periode, en ook iets waar ik 
vragen bij had, maar ik weet niet of dat allemaal relevant is, want hij was dus bij de 
passieve luchtbescherming. Is dat die periode ook, die jaren waar jij naar verwijst, dus die 
jaren vlak voor de oorlog? 
 
F: Hier heb ik geschreven dat hij na de bevrijding arrondissementscommissaris was 
van de passieve luchtverdediging, maar dat is eigenlijk vreemd dat hier na de 
bevrijding staat. 
 
P: Dat is niet na de bevrijding geweest. De passieve luchtbescherming is ervoor geweest, 
en ik weet niet in hoeverre dat dat belang heeft, maar in hoeverre dat dat ook, door wie 
hij ervoor aangesteld geweest is... Maar ik kan me voorstellen dat toen de oorlog uitbrak, 
dat de mensen wel dachten: er gaan bombardementen komen en toestanden, maar wat 
zijn rol daar juist was… dat is mij volledig… 
 
F: Paul zei dat als er bombardementen gebeurden, hij moest gaan kijken. Wat was 
er juist gebeurd ter plaatse en dat hij er met de auto naartoe moest en dat hij één 
van de weinigen was die een auto had in die periode. 
 
P: Zou kunnen, maar dat is ook zo een beetje een periode, Francesca, die voor mij een 
beetje duister is, waardat ik het belang ook niet juist van kan inschatten. Mijn moeder die 
dweepte daar wel zo’n beetje mee, want ja “uw vader was bij de majoor bij de 
luchtbescherming” en dan dacht ik zo in den tijd van ja dat is zijn legerfunctie geweest, 
maar dat was dus geen legerfunctie… dus ik weet ook niet juist wat dat heeft ingehouden. 
Heb jij daar via research iets kunnen doen, of? 
 
F: Niet echt, nee, eerder het architecturale. Maar naar het schijnt was hij ook 
aangeklaagd als collaborateur? 
 
P: Dat was daarna, dat was in ‘45 gebeurd hé… Ik moet eerlijk zeggen, ik ken zijn rol 
daar niet in, ik ga nu iets zeggen, maar ik denk dat als je nu teruggaat naar de jaren, 
midden van de jaren ‘30… de jaren ‘36-‘37, dan denk ik dat, en overdrijf ik niet, 95 
procent van de Vlaamse bevolking Duitsgezind was en als ik dat nu zou zeggen op tv of 
op radio dan gaan ze mij bestempelen als een nazist of wat voor onzin, maar ik denk dat 
dat toen in die jaren ’30, dat het Wirtschaftswunder in Duitsland, dat daar naar werd 
opgekeken. Omdat die mannen dus werkelijk, uit de eerste wereldoorlog, een economie 
hadden opgestampt, dat men zei verdomd dat is schitterend. Natuurlijk, niemand wist dat 
daar achter die opbloei een heel militair apparaat zich aan het ontwikkelen was. Dus men 
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heeft zich daar wel duidelijk door die mensen bij de neus laten nemen, maar dat neemt 
niet weg dat er veel mensen opkeken naar, hoe dat die economie daar draaide, dat liep 
toen fantastisch, terwijl de rest van Europa zo’n beetje z’n wonden aan het lekken was, 
dus ik denk wel dat hij daar een bewondering had. Ook voor die architectuur van Albert 
Speer, ik weet niet in hoeverre dat hij zich daardoor heeft laten beïnvloeden. Nu, toen dat 
de oorlog begon, dan denk ik dat hij zo een beetje in een duale situatie zat. Ik weet wel 
dat hij op een bepaald moment gezegd heeft van: potverdomme, ik heb het geprobeerd 
om het te omzeilen, dat ik door de Duitsers gevraagd werd om een werf te gaan 
inspecteren… hij moest dat dus trouwens ook doen en toen hebben ze foto’s genomen 
van hem met Duitsers. En het is die foto die nadien gebruikt is geworden voor zijn 
collaboratie, maar hij stond daar gewoon als iemand die… ja, advies moest geven. Hij 
kon er niet buiten. Dus hij heeft toch altijd geprobeerd een rol te spelen, hij had wel die 
interesse in die dingen, maar met die bezetting enzo, dat vond hij nu ook niet… 
 
F: Dat zei Paul ook: hij was op studiereis naar Duitsland geweest en hij zag het 
aankomen, hij had naar het schijnt al in ‘37-’38 de kelder geprepareerd omdat hij 
het zag aankomen. Ja, die oorlogstijd, het is sowieso… 
 
P: Heb jij daarin gegrasduind in die oorlogsjaren, in die collaboratie ofzo? 
 
F: Nee, niet echt. 
 
P: Hij is daar wel door gekwetst geweest, enorm door gekwetst geweest. Hij is ook 
aangeklaagd geweest door een aantal van zijn collega’s, hé.  
 
F: Ja, volgens Paul was dat Frans Schoeters, die eigenlijk bij hem aan de Academie 
of het Hoger Instituut zat. 
 
P: Ja, er is natuurlijk die nijd, dat Turnhoutse dat zo’n beetje…opportunisme van iemand 
anders zwart maken. Dat heeft hem geweldig geraakt. 
 
F: Hij heeft daar wel onderscheidingen en eretekens voor gekregen: de ridder in de 
Kroonorde en de herinneringsmedaille voor de oorlog, maar voor de rest, ja het is 
gewoon, WOII heeft iedereen beïnvloed… 
Zoals ik daarnet zei dat Commissariaat- Generaal voor ’s Lands Wederopbouw, 
daar was het tijdschrift Bouwkunst en Wederopbouw waarvoor hij heel veel 
geschreven heeft. Ik weet niet of je die artikels gelezen hebt, dat is dus in de jaren 
40. Dat tijdschrift was eigenlijk de spreekbuis van die instelling. 
 
P: Welk was dat? 
 
F: Bouwkunst en Wederopbouw. 
 
P: Ah dat was tijdens de oorlog? 
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F: Ja, begin jaren ’40. 
En daar… Ik weet niet of de naam Stan Leurs u iets zegt? 
Dat was een kennis, maar daar heeft Paul mij wel over verteld en die schreef ook 
voor Bouwkunst en Wederopbouw en had ook te maken met die instelling en 
dergelijke, maar dat is meer voor de verklaring van zijn architectuur. 
Daar heeft hij ook de discussie met Huib Hoste gevoerd, maar dat is allemaal meer 
architectuur. 
 
P: Heeft Paul iets verteld van die… de invloed van die architectuur van die 
Nederlandse… 
 
F: Dudok? 
 
P: Mies van der Rohe. 
 
F: Ah, maar dat is geen Nederlander… Mies van der Rohe is wel heel gekend. 
 
P: Daar was een vriendschap tussen mijn vader en Mies van der Rohe.149 
 
F: Ahzo? 
 
P: En ik weet niet of dat je het huis gezien hebt van Mies van der Rohe in Utrecht, maar 
er zijn ook herkenbare elementen. 
 
F: En hoezo vriendschap? 
 
P: Ik weet niet hoe dat die vriendschap ontstaan is, maar ik heb gehoord van mijn moeder 
want ik heb al eens met mijn moeder gepraat, dus een paar maand voordat ze gestorven is 
heb ik toen nog eens een aantal dingen van haar proberen te weten te komen en dan zei ze 
dat zij, zij kon op die moment niet op de naam komen, maar ik heb nadien gevonden dat 
het dus Mies van der Rohe moet geweest zijn, waar dat er toch een zekere vriendschap 
was tussen mijn vader en Mies, is geloof ik een aantal keren bij hem thuis geweest en zij 
zijn ook eens uitgenodigd geweest bij hem in Utrecht. 
En die hadden natuurlijk gemeenschappelijke interesses want Mies van der Rohe 
ontwierp dus ook meubels, interieurdesign,… dus daar zat een interesse in tussen die 
twee. 
 
 
 
 
 

                                                
149 Volgens mij gaat het hier niet over Mies van der Rohe, maar wel over Willem Dudok. De eigen woning 
in Utrecht, waar Peter Schellekens het over heeft, is Villa “de Wikke” naar ontwerp van Dudok. Ook vond 
ik in het privéarchief te Turnhout meerdere foto’s van het raadhuis te Hilversum, eveneens naar ontwerp 
van Dudok.  
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F: Inderdaad, die meubels, zeker voor Schellekens’ eigen woning, hij was ook 
binnenhuisarchitect kunnen we zeggen. Ik weet ook, dat heb ik dan in het 
provinciearchief gevonden, voor schoolgebouwen moest hij ook de meubels 
ontwerpen enzo. Ja, Paul zei ook: hij besliste ook over de kleuren die gebruikt 
zouden worden in zijn gebouwen… 
Nog even in de jaren ’40 over de invloed van de heimatcultuur, ik weet niet of je 
daar nog iets over kan vertellen, want ik heb dat niet specifiek onderzocht. 
 
P: Ja, de heimatcultuur is natuurlijk, dat je ook moet plaatsen in het kader zoals ik daarnet 
gezegd heb, na de eerste wereldoorlog, in de jaren 1900 had je dus het romantisme, dat is 
natuurlijk ook sterk in Duitsland zat verankerd, ook vooral met de eenmaking dus met 
Bismarck, eenmaking van Duitsland, was er zo zeker, dus de eenmaking en nadien de 
eerste wereldoorlog, was er een zekere trend gekomen in Duitsland dat men terug naar 
die, naar de oorsprong, naar het echte Duitsland, naar de ziel van Duitsland ging gaan. 
Dichters zijn daar geweest, wie had je daar dan, Schiller enzo. En daar is zo’n hele 
strekking uit ontstaan. Natuurlijk, die is overgewaaid naar Vlaanderen. Die heimatcultuur 
die is heel identificeerbaar, heel herkenbaar, ook voor de Vlamingen. En die is dan 
eigenlijk toch zo binnengewaaid denk ik, na de eerste wereldoorlog, is die heimatcultuur 
daar ingewaaid en dat was ook de traditionele waarden, het romantisme, als een uitloper 
van het romantisme, met dan de hoofdwaarden van geloof, arbeid en familie. Dat waren 
de kernwaarden van die heimatcultuur. En dan de Kempen als regio heeft zich daar 
enorm toe geleend, Anton Van Dijck, Theo Op de Beeck enzo, dat was zo een beetje die, 
ja, de heimat was eigenlijk een uitloper van het romantisme, waar het romantisme soms 
een beetje hoogdravend was, probeert dat zich meer te concretiseren naar de familie. 
Naar de kleine entiteit, met dan, zoals ik daarnet zei, arbeid, geloof en kinderen dat waren 
de grondvesten van dat ding. Toen is daar ook een hele architectuur uit gekomen, een 
hele strekking van schilderkunst, van mensen die zich terugplooiden op hun eigen terrein 
en zoals ik zeg de Kempen had daar natuurlijk een aantal ingrediënten voor: de 
zwoegende boeren hé, Permeke heeft dat dan in zijn regio natuurlijk goed weergegeven. 
Maar je had in Vlaanderen of in de Kempen had je ook mensen zoals Frans Masreel, die 
daar heel actief in waren in die strekking, dus bon. En mijn vader zonder meer, door Jules 
Taeymans. Jules Taeymans die ook heel sterk in het Kempische verankerd was. Ja, daar 
is een wisselwerking geweest. Je ziet hier trouwens die glasraampjes… 
Dat zijn zo de echte, de Permeke-stijl hé, de heimatstijl hé. 
 
F: Ja, wat ook in de literatuur vaak voorkomt is de vergelijking of de invloed van 
Albert Van Dijck, ik weet niet of je daar iets meer over kan vertellen? 
 
P: Ja, Van Dijck, je had daar een aantal van die mensen hé: Van Dijck, Masreel, 
Permeke. Dus ieder had zo’n beetje zijn regio waarin dat Permeke dan toch meer in het 
Oost-Vlaamse, West-Vlaamse bezig was. Dan heb je Anton Van Dijck, had dan zo 
misschien zo een beetje het privilege zou ik niet zeggen, maar het territorium van de 
Kempen, maar er was onmiskenbaar parallellen tussen die… Frans Masreel had je ook.  
 
F: Ik heb ook Jacob Smits. 
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P: Jacob Smits, ja absoluut, ook één van die mensen. Dus ja, iedereen had zo’n beetje zijn 
streek en in die streek was die heimatcultuur. 
 
F: Alleen wat ik mij afvroeg over Albert Van Dijck, ik denk dat bij Cecilia stond dat 
hij daar ook mee bevriend was? Ik weet niet zeker waar ik het gelezen heb… 
 
P: Dat weet ik niet, ik vermoed dat hij, zat Anton Van Dijck niet aan de academie van 
Turnhout of zo iets? Gaf die daar ook geen les? 
 
F: Dat weet ik niet goed. 
 
P: Is dat niet iets dat je eens kunt opzoeken? 
 
F: Ik heb daar niet echt onderzoek naar gevoerd… Ik kan wel eens kijken in 
algemene naslagwerken. 
 
P: Hij heeft inderdaad een aantal werkjes gehad van Anton van Dijck, of gekregen… 
Daar zat effectief wel een band, of dat daar echt een vriendschap tussen zat, dat weet ik 
niet, maar ik dacht dat die connectie gekomen was door de academie van Turnhout. 
 
F: Uw vader was ook lid van meerdere instellingen en commissies en dergelijke. Ik 
ga ze niet allemaal opnoemen, want het is een hele lijst. Belangrijke zijn wel, denk 
ik, de Turnhoutse Maatschappij voor Goedkope Woningen, de Koninklijke 
Commissie van Monumenten en Landschappen, Société Française des Urbanistes, 
wat eigenlijk gekomen is nadat hij het boek over stedenbouw had gepubliceerd en 
daar die aanbieding had gekregen. Ik heb ook de vereniging voor de Kempische 
schrijvers, ik weet niet of je daar iets meer over weet? 
 
P: Dat klopt, daar zat hij ook in. Ik geloof dat dat gekomen is… hij was een veelzijdig 
man, mijn vader. Literatuur liet hem natuurlijk ook niet ongemoeid. Hij was bevriend met 
Jozef Muls, historicus in het Antwerpse. En dan was hij ook goed bevriend met Jozef 
Simons, die als schrijver ook heel, en dat was trouwens een buur van ons, Jozef Simons, 
twee huizen verder. En dat was bijvoorbeeld ook echt een schrijver van de 
Heimatcultuur, waarin dat mijn vader dan schilderde, was Jozef Simons een schrijver, 
had ook in de frontlinies gewerkt in de eerste wereldoorlog, dus daar zat ergens zo de 
grondvesten van het Vlaams nationalisme, zien ontstaan, had daar aan meegewerkt. En 
Jozef Simons zat toen geloof ik in die vereniging voor Vlaamse schrijvers. Ik dacht ook 
dat die een soort organisatie in Turnhout. En omdat mijn vader dus zelf ook boeken 
schreef is hij daar dus lid van geworden. Ik geloof dat daar zo een beetje de linken zijn. 
 
F: Goed, want daar wist ik niet zo veel over. 
Dan komen we aan de jaren ’50, dus een meer positieve periode na de Tweede 
Wereldoorlog, in het werk van uw vader eerder een monumentale vormentaal. Zijn 
twee grootste en bekendste projecten: het Openluchttheater en het Zilvermeer. 
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P: Klopt. Als je daar iets over kunt zeggen, ben je daar al eens naartoe geweest naar het 
Openluchttheater? 
 
F: Nee, eigenlijk niet. Het Zilvermeer in Mol, daar ben ik wel al geweest, maar in 
Deurne ben ik nog niet geweest. 
 
P: Ik vind dat een schande. 
 
F: Ik weet niet hoe dat er nu juist uitziet. 
 
P: Een echte schande.  
 
F: Hoezo? 
 
P: Wat ze daar nu mee gedaan hebben. En ik probeer elke mogelijke manier om dat aan te 
klagen probeer ik te gebruiken. Dus als je die plannen ziet van het Rivierenhof, waar hier 
trouwens die beeldjes… dat is het centrale beeld. 
 
F: Eigenlijk dat beeld, dat is niet door uw vader gemaakt? 
 
P: Dat is door Pol Van Esbroeck gemaakt. Dus daar ook die samenwerking met Pol Van 
Esbroeck. En ik heb een grotere versie daarvan: daar staat de grotere versie in hout.  
Maar dat is dus het beeldje dat centraal staat en je hebt dan die twee wanden, het 
auditorium, het geluid, dat is prachtig. Men heeft dat helemaal laten dichtgroeien, hebben 
ze daar een poort voor gezet, hebben ze daar een bar aan gemaakt, met een tent zo… Het 
is een schande. Een regelrechte schande. 
 
F: Als ik het zo eens op google opzoek, de foto’s, ik herken het bijna niet. Je hebt wel 
het auditorium, maar voor de rest… 
 
P: En helemaal daarrond hebben ze dat laten dichtgroeien, het is een… Als je zegt zo van 
monumentenzorg in België en je leest dan die onzin dat er vier mensen ontslag gegeven 
hebben, dan denk ik: goed dat die dat gedaan hebben, als dat hun job had moeten zijn, 
dan hebben ze ‘m duidelijk niet gedaan.  
 
… 
 
F: Wat ik ook interessant vind, in de jaren ’50 is, dat hij in zijn openbare gebouwen 
muurschilderingen voorziet, ik kan dat straks tonen in de inventaris. Dat heeft dan 
ook te maken met die beeldende kunsten. In de jaren ’50 gaat hij toch een beetje 
meer abstract werken in zijn schilderkunst. We zullen het eens over die beeldende 
kunsten hebben, want daar weet u waarschijnlijk wel meer over, dat is toch waar u 
een tekst over gaat schrijven, met verschillende periodes die hij gekend heeft? 
Ik heb hier dat hij eerst de wereld van het kind schildert… 
 
P: Wereld van het kind… situeert zich meer na het overlijden van zijn vrouw hé. 
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F: Ja, vanaf ’44 heb ik hier. 
 
P: Ja, rond ‘43 begint dat zo. Van ‘43 tot laat ons zeggen ‘46-‘47, dat zijn zo de typische 
dingen… Dat zijn zo de typische tekeningen. Dan vanaf ‘47 zie je dan meer de invloed 
van Piet Mondriaan. Dat hij dan ook zo combineert met zijn architectuur. Zo krijg je 
meer het abstracte, constructivisme… Begin jaren ’50 zie je dan Joan Miro verschijnen.  
 
F: Dat was ook in uw scharnierpunten dat hij het boek het “25ste uur” gelezen 
heeft. Dat is een meer donkere periode. 
 
P: Dat is een donkere periode, daar heeft hij inderdaad 4 of 5 schilderijen rond gemaakt, 
rond dat thema, dus die emotie… 
 
F: Dan daarna heb ik dat hij meer de vrouw gaat afbeelden. 
 
P: Klopt. 
 
F: En dan heb ik een blauwe periode vanaf 53 ongeveer. 
 
P: Ja, dat is zo een beetje de indeling die Cillie er in der tijd aan gegeven heeft, ik heb 
daar zo wat mijn twijfels over, je hebt er een blauwe periode, een rode periode… de 
vrouw, dat is wat je in het begin, jaren… ‘55-‘56 is meer zo het constructivisme, maar 
dan vanaf ‘57 hebt ge dan meer de vrouwenfiguur die constant herhaald wordt, ja dat is 
waar, waarop dat die blauwe periode of rode periode, ik weet niet… 
 
F: En dan… want we zijn nu eigenlijk begonnen met de afbeeldingen van kinderen, 
dat was vanaf ’43, maar in het begin was het eerder ook die beeldhouwkunst en wat 
nog? 
 
P: Wel, je had dus… lithografieën… Hier heb ik er nog een paar liggen… 
 
F: Ik heb er bij Paul ook gezien, ja. 
Dat is eigenlijk een linosnede en dan op een houtblok. 
 
P: Zo heeft hij er veel gemaakt, ook van de geboortekaartjes van zijn kinderen, dat was zo 
een beetje. 
 
F: Dat is jaren ’30 dan eerder?  
 
P: Dat was vanaf dat zijn huis gebouwd was. Nee, je hebt gelijk begin jaren ’30 vanaf 
zijn huwelijk ’33. Van ’33 tot pakweg ’37. Dat is zoiets geweest. 
 
F: Ahja, goed. Dus beeldhouwkunst, linosnedes en schilderen toen? 
 
P: Fotografie. 
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F: Ah fotografie?  
 
P: Schilderen was toen nog niet. Dat is echt pas begonnen in, ik zou zeggen, de jaren ‘45-
‘46. Daarvoor had ik niets, dus vooral in ‘43 dan tekeningen, fotografie heeft hij ook 
gedaan, dat was in de jaren, ook inspiratie van Man Ray heeft die daar. 
 
F: Ah want van zijn foto’s weet ik niets. Artistieke foto’s of? 
 
P: Heeft Paul u die laten zien? Want in zijn huis heeft hij er twee of drie hangen… 
 
F: Nee eigenlijk niet. 
 
P: Ja dat zijn, dat is ook van de jaren, begin jaren ’30. 
 
F: Ok, ja. 
 
P: Beeldhouwwerken, dat reliëf dat hij heeft staan bij ons thuis dateert ook van de jaren 
30. Dus beeldhouwkunst is eigenlijk ook, beeldhouwkunst en fotografie zijn eigenlijk 
begin jaren ’30, ook met de Academie zat hij geweldig verweven met de 
beeldhouwkunst. 
 
F: Dat was meer de vroegere periode, goed. Want ja, fotografie dat wist ik niet. 
Dan enkele tentoonstellingen… 
 
P: Zoveel heeft hij er niet gedaan hé…maar echt niet, daar heeft hij niet veel… Nee, want 
ik denk… dat is heel vreemd, omdat dat eigenlijk wel zijn eerste passie was, maar hij 
heeft daar nooit niet mee te koop gelopen. Het is echt bijna door aandringen geweest door 
zijn vrienden, van dokter Bourgeois enzo en Ward van Baal, die zegt allez je moet toch 
eens iets met die schilderijen doen want dat begint zich op te stapelen… en dat hij toen zo 
gezegd heeft van een expositie te doen. 
 
F: Voilà, dat was over de beeldende kunsten. Ik weet niet of René Van Steenbergen 
u iets zegt, dat was toch wel een goeie vriend van hem? Of toch een goede kennis? 
 
P: Ik ken René Van Steenbergen. Ja, absoluut. Die vrouw heeft trouwens ook toen zijn 
eerste vrouw overleden is, stond die vrouw daar de volgende dag, de dag nadien, bij hem 
thuis, heeft hem toen ook heel daadwerkelijk hulp aangeboden. Dus dat was wel een 
relatie tussen die twee die vrij diep ging. Ja, absoluut. 
 
F: Dat ga ik nog eens nakijken, naar het schijnt in het architectuurarchief zijn er 
tekeningen of plannen van uw vader in het dossier van Van Steenbergen.  
 
P: Zou kunnen, zou kunnen… 
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F: Voila, eigenlijk ben ik er nu al door, ik weet niet of je nog vragen aan mij hebt, 
eventueel? 
 
P: Goh, ik zou eens willen gaan door uw inventaris, absoluut. 
 
[ overlopen van de inventaris ] 
 
P: Maar goed, zeg dat is een goed compendium dat je daar hebt, een goede samenvatting. 
 
F: Ja, het is niet volledig, maar het is bijna onmogelijk soms, zeker het archiefwerk, 
zelfs de dingen die ik heb, dan vaak ontbreken de plannen ervan, het is alleen het 
dossier… Maar het is goed dat jullie zoveel foto’s hebben, dat is leuk om te 
vergelijken met de plannen als ze er zijn. 
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