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Samenvatt�ng

Het	 eerste	 decennium	 na	 Wereldoorlog	 II	 wordt	 in	 veel	 Westerse	 landen	 geken-
merkt	 door	 een	 breed	 debat	 over	 een	 ‘betere’	 wooncultuur	 of	 over	 zogenaamd	
‘goed’	 of	 ‘beter’	 wonen.	 Vooral	 de	 woningnood,	 de	 sterke	 industrialisatie	 en	 de	
evoluties	 in	de	bouwsector,	het	meubelbedrijf	 en	de	huishoudtechnologie	mobili-
seerden	 een	 reeks	 geëngageerde	 gesprekspartners:	 overheidsinstellingen,	 archi-
tecten,	designers,	beroepsorganisaties,	socio-culturele	verenigingen,	producenten,	
bouwmaatschappijen,	 etc.	 Talrijke	 tentoonstellingen	 in	 musea,	 warenhuizen	 of	
galeries,	 populaire	 en	 gespecialiseerde	 (hand)boeken,	 artikels,	 lezingen	 en	 les-
senreeksen	waren	bedoeld	om	de	bezoeker,	lezer	of	toeschouwer	te	informeren	en	
‘op	te	voeden’	inzake	wooncultuur.	De	voorbeelden	zijn	legio:	de	programma’s	van	
de	 Stichting	 Goed	 Wonen	 en	 het	 Bouwcentrum	 in	 Nederland,	 het	 Utility	 Design	
Scheme	in	Groot-Brittannië,	de	naoorlogse	Salons	des	Arts	Ménagers	in	Parijs,	etc.	
Aan	de	basis	van	deze	 initiatieven	 lag	vaak	de	ambitie	om	een	 ‘betere’	nationale	
wooncultuur	te	bewerkstelligen.	De	kwaliteit	van	de	huisvesting	en	het	huiselijke	
leven	werd	na	Wereldoorlog	 II	 immers	gepercipieerd	als	een	fundamentele	maat-
staf	voor	het	herstel	en	het	beschavingsniveau	van	een	land.

Het	 doctoraat	 neemt	 België	 als	 casestudy.	 Het	 debat	 over	 goed	 wonen	 is	 hier,	 in	
vergelijking	 met	 andere	 Westerse	 landen,	 weinig	 gestructureerd	 verlopen.	 De	
afwezigheid	van	een	sturend	politiek	beleid	of	een	 leidinggevende	avant-garde	 is	
daar	onder	meer	de	oorzaak	van.	Toch	hebben	verschillende	instellingen	en	orga-
nisaties	hun	interpretatie	van	goed	wonen	publiek	vertolkt.	Dit	proefschrift	heeft	
als	opzet	een	licht	te	werpen	op	de	inhoud	van	deze	communicatie	en,	in	het	bij-
zonder,	op	de	ruimtelijke	modellen	voor	de	woning	die	eraan	ten	grondslag	liggen.	
Het	 legt	 zich	 voornamelijk	 toe	 op	 de	 studie	 van	 de	 diverse	 media	 –	 tentoonstel-
lingen,	modelwijken,	modelboeken,	folders,	tijdschriften	–	die	 instanties	of	orga-
nisaties	 met	 een	 nationale	 of	 gewestelijke	 actieradius	 tussen	 1945	 en	 1958	 heb-
ben	aangesproken	voor	woonopvoedkundige	initiatieven.	Vooral	de	wooneducatie	
die	zich	op	een	breed	publiek	richtte	en	die	een	zekere	continuïteit	heeft	gekend,	
wordt	 hierbij	 in	 beschouwing	 genomen.	 Het	 onderzoek	 spitst	 zich	 in	 het	 bijzon-
der	 toe	 op	 de	 volgende	 woonopvoeders:	 de	 nationale	 overheid,	 de	 christelijke	 en	
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de	socialistische	arbeidersbeweging,	de	Belgische	Boerinnenbond	en	de	beweging	
voor	het	‘sociale	meubel’.
Het	 doctoraat	 is	 een	 studie	 van	 één	 facet	 van	 een	 relatief	 korte	 periode	 uit	 de	
recente	 geschiedenis	 van	 de	 wooncultuur	 in	 België.	 Het	 sluit	 het	 gevaar	 in	 zich	
betekenisvolle	locale	actoren	buiten	het	vizier	te	plaatsen	of	de	aandacht	af	te	lei-
den	 van	 de	 dagelijkse	 realiteit	 van	 het	 wonen.	 Anderzijds	 biedt	 deze	 benadering	
een	uitgelezen	kans	om	de	activiteiten	en	de	onderlinge	relaties	van	de	op	grotere	
schaal	actieve	woonopvoeders	in	kaart	te	brengen	en	te	evalueren.	Op	die	manier	
wenst	 dit	 proefschrift	 een	 bijdrage	 te	 leveren	 in	 de	 studie	 van	 de	 eigensoortige	
opvattingen	over	het	moderne	wonen	die	zich	in	België	hebben	ontwikkeld	en	een	
solide	basis	aan	te	reiken	voor	verder	onderzoek.

Het	proefschrift	bestaat	uit	drie	delen	die	elkaar	chronologisch	opvolgen.	Het	eer-
ste	deel	zoomt	in	op	de	periode	1945-1948.	Hierin	wordt	een	antwoord	gezocht	op	
de	 vraag	 welke	 woonvoorlichtingsinitiatieven	 de	 nationale	 overheid	 in	 de	 eerste	
jaren	na	Wereldoorlog	II	heeft	ondernomen	en	op	welke	ruimtelijke	modellen	voor	
het	huis	deze	waren	gebaseerd.	Drie	hoofdstukken	gaan	achtereenvolgens	in	op	de	
woontentoonstellingen	 van	 het	 Nationaal	 Instituut	 voor	 Woning	 en	 Huisvesting	
(NIWHUIS),	het	huisvestingsprogramma	voor	oorlogsgetroffenen	van	het	Minis-
terie	van	Wederopbouw	en	het	huisvestingsprogramma	voor	mijnwerkers	van	het	
Ministerie	van	Brandstof	en	Energie.	
Het	eerste	deel	van	het	proefschrift	 toont	aan	dat	het	NIWHUIS	de	ambitie	had	
om,	via	tentoonstellingen	en	publicaties,	een	inhoudelijk	debat	over	diverse	huis-
vestingskwesties	op	gang	te	trekken	en	dat	het	er	kortstondig	in	slaagde	om	ver-
schillende	belangengroepen	met	elkaar	in	dialoog	te	brengen.	Het	laat	echter	ook	
zien	dat	de	armslag	van	het	NIWHUIS	als	woonvoorlichtingsapparaat	en	advies-
orgaan	van	de	nationale	overheid	beperkt	was.	De	Ministeries	van	Wederopbouw	
en	van	Brandstof	en	Energie	bijvoorbeeld	lieten	de	expertise	van	het	instituut	zo	
goed	als	links	liggen	en	ontwikkelden	elk	afzonderlijk	nieuwe	woonmodellen.	

Het	tweede	deel	van	dit	proefschrift	gaat	in	op	de	periode	1949-1957,	dit	is	vanaf	
de	aanvang	van	het	nieuwe	huisvestingsbeleid	(met	de	wetten	De	Taeye	en	Brun-
faut)	tot	net	voor	de	Wereldtentoonstelling	in	Brussel.	In	die	tijdspanne	namen	de	
woonvoorlichtingsinitiatieven	van	de	nationale	overheid	bescheidener	proporties	
aan.	In	een	eerste	hoofdstuk	illustreren	we	dit	aan	de	hand	van	de	activiteiten	van	
het	Nationaal	Instituut	tot	Bevordering	van	de	Huisvesting	(NIBH)	en	de	model-
plannen	 van	 de	 nationale	 huisvestingsmaatschappijen.	 De	 daarop	 volgende	 drie	
hoofdstukken	 laten	 zien	 dat	 tegelijk	 een	 aantal	 andere	 woonopvoeders	 met	 een	
nationale	 of	 gewestelijke	 actieradius	 zich	 duidelijker	 gingen	 profileren.	 We	 gaan	
achtereenvolgens	in	op	de	woonvoorlichting	van	de	arbeidersbewegingen,	de	Bel-
gische	Boerinnenbond	en	de	beweging	rond	het	‘sociale	meubel’.	Een	vergelijkende	
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studie	van	deze	educatieve	programma’s	leidt	tot	verschillende	conclusies.	Zo	ope-
reerden	 de	 beschouwde	 organisaties	 zo	 goed	 als	 onafhankelijk	 van	 elkaar	 en	 lag	
de	 concentratie	 van	 woonopvoedkundige	 activiteiten	 in	 Wallonië	 heel	 wat	 lager	
dan	 in	 de	 rest	 van	 het	 land.	 Terwijl	 we	 de	 woonmodellen	 uit	 het	 eerste	 deel	 van	
het	proefschrift	konden	karakteriseren	als	plaatsen	van	een	moeizame	dialoog	of	
gelaagd	politiek	conflict,	zijn	deze	uit	het	tweede	deel	eerder	plaatsen	zonder	dia-
loog	of	conflict	met	externen.	
Op	 inhoudelijk	 vlak	 continueerden	 en	 heroriënteerden	 de	 meeste	 van	 de	 hier	
beschouwde	 woonopvoeders	 een	 vooroorlogs	 programma.	 Sinds	 het	 interbel-
lum	hielden	verschillende	onder	hen	een	pleidooi	voor	beter	wonen	gebaseerd	op	
onder	meer	hygiëne,	comfort,	een	rationele	ruimtelijke	organisatie	en	de	ontwik-
keling	en	het	gebruik	van	beter	meubilair.	Deze	 thema’s	stonden	ook	 in	de	 jaren	
vijftig	 centraal.	 Maar	 het	 nieuwe	 huisvestingsbeleid,	 en	 de	 veranderende	 socio-
economische	 leefomstandigheden	 (de	 langzaam	 stijgende	 materiële	 welvaart,	 de	
arbeidsduurvermindering,	etc.),	noopten	tot	een	inhoudelijke,	ruimtelijke	en	vor-
melijke	bijsturing.	Net	dit	heroriëntatieproces	maakt	de	studie	van	de	naoorlogse	
woonvoorlichting	interessant.	Het	is	immers	een	treffende	illustratie	van	de	wijze	
waarop	 in	 de	 jaren	 vijftig	 diverse	 bewegingen	 of	 organisaties	 hun	 modernistisch	
geïnspireerde	visie	op	goed	wonen	opnieuw	in	balans	trachtten	te	brengen	met	de	
veranderde	sociale	en	economische	realiteit.	Verschillende	woonopvoeders	wisten	
opnieuw	 een	 overtuigend	 discours	 uit	 te	 bouwen,	 maar	 een	 parallelle	 studie	 van	
deze	vernieuwde	discours	en	hun	onderliggende	woonmodellen	brengt	een	aantal	
ingrijpende	verschuivingen	aan	het	licht.	

Het	 derde	 deel	 van	 dit	 proefschrift	 gaat	 niet	 in	 op	 een	 periode,	 maar	 is	 opgevat	
als	een	duiding	van	het	eindpunt	van	het	doctoraatsonderzoek.	We	menen	immers	
te	kunnen	stellen	dat	de	modernistisch	georiënteerde	woonvoorlichtingsprogram-
ma’s	die	het	voorwerp	zijn	van	deze	studie	omstreeks	de	late	jaren	vijftig	voor	een	
fundamentele	uitdaging	werden	geplaatst.	De	woonopvoeders	zagen	zich	verplicht	
om	zich	te	heroriënteren	 in	een	pijlsnel	evoluerende	wereld	die	 inmiddels	geken-
merkt	werd	door	sterk	verbeterde	materiële	levensomstandigheden,	een	zichtbaar	
proces	 van	 suburbanisatie,	 een	 beduidend	 verhoogde	 mentale	 en	 geografische	
mobiliteit	 en	 fors	 toegenomen	 vrije	 tijd.	 Deze	 fenomenen	 waren	 belangrijke	 sti-
mulansen	voor	wat	in	de	cultuursociologie	het	proces	van	individualisering	wordt	
genoemd	en	dat	een	aanvang	kende	tijdens	de	tweede	helft	van	de	jaren	vijftig.	Dit	
bracht	onder	meer	met	zich	mee	dat	steeds	meer	mensen	over	een	steeds	grotere	
beslissingsvrijheid	inzake	waarden,	normen	en	alledaagse	handelingen	beschikten	
en	bijgevolg,	vanaf	de	late	jaren	vijftig,	voor	sterk	uitgebreide	keuzemogelijkheden	
kwamen	 te	 staan,	 inclusief	 met	 betrekking	 tot	 de	 woning.	 De	 toegenomen	 wel-
vaart	ging	bovendien	gepaard	met	een	boost	in	de	wereld	van	de	woonconsumptie	
waarbij	moreel	geladen	advies	steeds	minder	ruimte	kreeg	en	steeds	meer	plaats	
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werd	 ingeruimd	 voor	 commerciële	 verleiding.	 Deze	 ontwikkelingen	 hadden	 voor	
de	meeste	van	de	hier	besproken	educatieve	projecten	ingrijpende	gevolgen.	
Het	 derde	 deel	 van	 dit	 proefschrift	 geeft	 aan	 hoe	 de	 beschouwde	 voorlichtings-
programma’s	 verder	 evolueerden.	 Een	 hoofdstuk	 over	 de	 woonvoorlichting	 op	
de	 Belgische	 Sectie	 van	 Expo	 58,	 waar	 verschillende	 van	 de	 in	 dit	 proefschrift	
beschouwde	 woonopvoeders	 zich	 op	 hetzelfde	 terrein	 en	 in	 de	 directe	 nabijheid	
van	andere,	minder	didactisch	georiënteerde,	aan	het	wonen	gerelateerde	voorstel-
lingen	 dienden	 te	 manifesteren,	 geeft	 een	 duidelijk	 beeld	 van	 de	 problematische	
positie	waarin	menig	modernistisch	woonadvies	zich	op	dat	moment	bevond.

Het	 einde	 van	 de	 jaren	 vijftig	 betekende	 een	 keerpunt	 in	 de	 publieke	 communi-
catie	 over	 goed	 wonen	 in	 België.	 Voorlichting	 over	 de	 vormgeving	 van	 een	 goed	
huis	en	interieur	werd	gaandeweg	vervangen	door	consumptievoorlichting	zonder	
expliciete	morele	imperatief.	Het	proefschrift	brengt	een	vergane	en	vandaag	bijna	
ondenkbare	vorm	van	spreken	in	herinnering.	In	de	algemene	pers,	 in	vakbladen	
en	tentoonstellingen	worden	het	huis	en	zijn	inrichting	nog	zelden	voorgesteld	als	
een	maatschappelijke	opdracht	of	een	ethisch	engagement.	Over	wonen	wordt	nog	
steeds	 geïnformeerd	 en	 geadviseerd,	 maar	 dit	 alles	 staat	 niet	 meer	 in	 het	 teken	
van	de	bevordering	van	de	algemene	wooncultuur	of	van	de	wooncultuur	van	een	
natie,	een	bevolkingsgroep	of	een	regio.	Bij	het	woonadvies	primeert	vandaag	bijna	
uitsluitend	de	kwaliteit	van	de	persoonlijke	levenssfeer.	Bovendien	nemen	andere,	
amusement-	of	consumentgerichte	vormen	van	spreken	over	wonen	vaak	de	over-
hand.
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Summary

In	many	Western	countries	the	first	decennium	after	World	War	II	was	character-
ized	by	a	broad	debate	on	a	‘better’	housing	culture	or	on	so-called	‘correct’	or	‘bet-
ter’	living.	Mainly	the	housing	shortage,	the	strong	industrialization	and	the	evo-
lutions	 in	 the	 building	 industry,	 the	 furniture	 industry	 and	 the	 household	 tech-
nology	engaged	a	series	of	actors:	governmental	institutions,	architects,	designers,	
professional	 organizations,	 socio-cultural	 movements,	 producers,	 building	 firms,	
etc.	 A	 lot	 of	 exhibitions	 in	 museums,	 department	 stores	 or	 galleries,	 popular	 or	
specialized	 books,	 articles,	 lectures	 and	 courses	 were	 meant	 to	 inform	 and	 ‘edu-
cate’	 the	 visitor,	 reader	 or	 public	 on	 domestic	 culture.	 There	 are	 many	 examples:	
the	 programs	 of	 the	 Stichting Goed Wonen [Correct	 Living	 Foundation]	 and	 the	
Bouwcentrum	 [Building	Centre]	 in	 the	Netherlands,	 the	Utility	Design	Scheme	 in	
Great-Britain,	the	post-war	Salons des Arts Ménagers	 in	Paris,	etc.	At	the	origin	of	
these	 initiatives	 often	 lay	 the	 ambition	 to	 encourage	 the	 emergence	 of	 a	 ‘better’	
national	housing	culture.	After	all	after	World	War	II	 the	quality	of	housing	and	
domestic	 life	 was	 perceived	 as	 an	 important	 measure	 of	 the	 reconstruction	 and	
civilization	of	a	nation.

The	 PhD	 considers	 Belgium	 as	 a	 case	 study.	 Here,	 compared	 to	 other	 Western	
countries,	 the	 debate	 on	 good	 housing	 developed	 in	 a	 rather	 uncoordinated	 way.	
The	absence	of	a	leading	policy	or	a	dominant	avant-garde	is	one	of	the	reasons	for	
this.	 Nevertheless	 several	 institutions	 and	 organizations	 publicly	 communicated	
their	interpretation	of	correct	living.	This	PhD	aims	to	shed	a	light	on	the	content	
of	 this	 communication	 and,	 especially,	 on	 the	 underlying	 spatial	 models	 for	 the	
house.	First	and	foremost	it	studies	the	diverse	media	–	exhibitions,	model	houses,	
model	books,	folders,	magazines	–	which	between	1945	and	1958	institutions	or	
organizations	with	a	national	or	regional	scope	addressed	for	housing	education.	
Mainly	the	housing	advice	programs	which	aimed	at	a	broad	public	and	continued	
for	a	certain	period	of	time	are	considered.	The	research	focuses	on	the	following	
home	 educators:	 the	 national	 government,	 the	 Christian	 and	 Socialist	 workers’	
movement,	the	Belgische Boerinnenbond	[Belgian	Union	of	Farmers’	Wives]	and	the	
movement	for	‘social	furniture’.	
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The	 PhD	 studies	 one	 aspect	 of	 a	 relatively	 short	 episode	 in	 the	 recent	 history	 of	
domestic	 culture	 in	 Belgium.	 It	 involves	 the	 risk	 of	 distracting	 attention	 from	
meaningful	local	actors,	but	offers	an	excellent	opportunity	to	trace	and	evaluate	
the	 activities	 and	 interrelations	 of	 home	 reform	 movements	 acting	 on	 a	 broader	
scale.	 This	 way	 the	 PhD	 intends	 to	 add	 to	 the	 study	 of	 the	 specific	 interpreta-
tions	of	modern	living	developed	in	Belgium	and	to	form	a	solid	basis	for	further	
research.
The	 PhD	 consists	 of	 three	 parts	 which	 succeed	 chronologically.	 The	 first	 part	
focuses	 on	 the	 period	 1945-1948.	 It	 investigates	 the	 housing	 advice	 initiatives	
taken	by	the	national	government	in	the	first	years	after	the	Second	World	War.	It	
especially	looks	at	the	spatial	models	for	the	house	on	which	these	initiatives	were	
based.	Three	chapters	successively	deal	with	the	housing	exhibitions	of	the Institut 
National du Logement et de l’Habitation (INALA)	[National	Institute	for	Habitation	
and	Housing],	the	housing	program	for	war	victims	of	the	Ministry	of	Reconstruc-
tion	and	the	housing	program	for	miners	of	the	Ministry	of	Fuel	and	Energy.	
The	 first	 part	 of	 the	 PhD	 shows	 that	 the	 INALA	 had	 the	 ambition	 to	 install	 by	
means	of	exhibitions	and	publications	a	substantial	debate	on	diverse	housing	top-
ics	and	that	briefly	it	succeeded	in	bringing	several	actors	into	a	constructive	dia-
logue.	However,	it	also	illustrates	that	the	influence	of	the	INALA	as	a	housing	edu-
cator	and	an	advisory	body	of	 the	national	government	was	 limited.	For	 instance	
the	Ministries	of	Reconstruction	and	of	Fuel	and	Energy	left	the	institute’s	exper-
tise	for	what	it	was	and	each	separately	developed	new	housing	models.	

The	 second	 part	 of	 this	 PhD	 focuses	 on	 the	 period	 1949-1957:	 from	 the	 begin-
ning	of	the	new	housing	policy	(with	the	De	Taeye	and	the	Brunfaut	act)	up	until	
the	Brussels	World’s	Fair.	In	this	time	frame	the	housing	advice	initiatives	of	the	
national	government	 took	on	more	modest	proportions.	The	first	 chapter	on	 the	
activities	of	the	Institut National pour la Promotion de l’Habitation	(INPH)	[National	
Institute	 for	 Housing	 Promotion]	 and	 the	 model	 plans	 of	 the	 national	 housing	
bodies	illustrates	this.	The	following	three	chapters	show	that	simultaneously	sev-
eral	other	home	educators	with	a	national	or	regional	scope	came	to	the	fore.	We	
successively	 discuss	 the	 housing	 advice	 of	 the	 workers’	 movements,	 the	 Belgian	
Union	of	Farmers’	Wives	and	 the	movement	 for	 ‘social	 furniture’.	A	comparative	
study	 of	 these	 educational	 programs	 leads	 to	 several	 conclusions.	 For	 instance,	
the	 discussed	 organisations	 generally	 operated	 separately	 and	 the	 concentration	
of	housing	advice	was	noticeably	 lower	 in	Wallonia	 than	 in	 the	rest	of	 the	coun-
try.	While	the	housing	models	in	the	first	part	of	the	PhD	can	be	characterised	as	
places	of	difficult	communication	or	layered	political	conflict,	those	in	the	second	
part	rather	are	places	without	dialogue	or	conflict	between	housing	educators.
As	to	the	content	of	the	housing	advice,	most	domestic	reform	organisations	con-
sidered	 in	 this	 study	 continued	 a	 pre-war	 program.	 Since	 the	 interbellum	 period	
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of	housing	advice	was	noticeably	 lower	 in	Wallonia	 than	 in	 the	rest	of	 the	coun-
try.	While	the	housing	models	in	the	first	part	of	the	PhD	can	be	characterised	as	
places	of	difficult	communication	or	layered	political	conflict,	those	in	the	second	
part	rather	are	places	without	dialogue	or	conflict	between	housing	educators.
As	to	the	content	of	the	housing	advice,	most	domestic	reform	organisations	con-
sidered	 in	 this	 study	 continued	 a	 pre-war	 program.	 Since	 the	 interbellum	 period	
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several	 of	 them	 held	 a	 plea	 for	 better	 housing	 based	 on	 hygiene,	 comfort,	 the	
rational	planning	of	space	and	the	development	and	the	use	of	better	furniture.	In	
the	fifties	these	topics	still	were	central	to	the	debate.	However	the	new	housing	
policy	 and	 the	 changing	 socio-economic	 living	 conditions	 (the	 slowly	 increasing	
material	prosperity,	the	decreasing	amount	of	working	hours,	etc.)	urged	for	sub-
stantial,	spatial	and	formal	adjustments.	This	reorientation	process	is	interesting	
as	 it	 is	a	significant	 illustration	of	the	way	 in	which	a	diversity	of	movements	or	
organisations	in	the	fifties	tried	to	balance	their	modernist	visions	on	good	hous-
ing	with	the	changing	social	and	economic	reality.	Several	home	educators	again	
succeeded	in	developing	a	convincing	discourse.	But	a	parallel	study	of	these	new	
discourses	and	their	underlying	housing	models	reveals	a	set	of	fundamental	evo-
lutions.

The	third	part	of	this	PhD	does	not	reflect	on	a	period,	but	explains	why	the	his-
torical	 research	 was	 limited	 to	 1958.	 Basically	 we	 believe	 that	 by	 the	 end	 of	 the	
fifties	the	domestic	advice	programs	considered	in	this	study	were	fundamentally	
challenged.	 The	 home	 educators	 were	 obliged	 to	 reorient	 themselves	 in	 a	 rapidly	
evolving	 world	 which	 in	 the	 mean	 time	 was	 characterised	 by	 clearly	 improved	
material	living	standards,	a	visible	process	of	suburbanisation,	severely	increased	
mental	and	geographical	mobility	and	an	expanding	amount	of	leisure	time.	These	
phenomena	 were	 important	 stimuli	 for	 what	 cultural	 sociology	 calls	 the	 process	
of	 individualisation,	 which	 started	 in	 the	 mid	 fifties.	 Among	 other	 things	 this	
implied	that	an	increasing	amount	of	people	disposed	over	an	ever	growing	free-
dom	of	choice	regarding	values,	conventions	and	everyday	 life	and	therefore	was	
confronted	with	severely	augmented	possibilities,	also	concerning	the	home.	Fur-
thermore	the	higher	 level	of	prosperity	was	paralleled	by	a	boost	 in	the	world	of	
home	consumption	where	gradually	more	 room	was	made	 for	 commercial	 seduc-
tion	 instead	of	for	moral	advice.	For	many	of	the	educational	projects	on	discus-
sion	in	this	PhD	these	developments	had	important	consequences.	
The	third	part	of	 this	PhD	 indicates	how	these	projects	evolve.	A	chapter	on	 the	
home	advice	in	the	Belgian	Section	of	Expo	58,	where	several	of	the	actors	on	dis-
cussion	 in	 this	 PhD	 presented	 themselves	 on	 the	 same	 territory	 and	 in	 the	 near	
vicinity	 of	 other,	 less	 didactic,	 housing	 presentations,	 clearly	 pictures	 the	 then	
problematic	position	of	many	modernist	home	advisors.

The	 end	 of	 the	 fifties	 was	 a	 turning	 point	 in	 the	 public	 communication	 on	 good	
housing	in	Belgium.	Education	on	the	design	of	a	good	home	and	domestic	interior	
gradually	was	replaced	by	consumer	advice	with	less	moral	implications.	The	PhD	
thus	reminds	us	of	a	 lost	and	today	almost	unthinkable	form	of	communication.	
In	 the	 daily	 press,	 in	 professional	 journals	 and	 in	 exhibitions	 the	 house	 and	 its	
decoration	are	seldom	presented	as	a	social	assignment	or	an	ethical	engagement.	
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We	still	receive	advice	and	information	on	housing,	but	this	does	not	form	part	of	
a	broader	program	for	the	encouragement	of	a	better	home	culture	in	general	or	of	
the	home	culture	of	a	nation	or	a	region.	In	today’s	housing	advice	generally	only	
the	quality	of	the	personal	living	environment	is	considered	of	prime	importance.	
Furthermore	often	other	consumer	oriented	and	entertaining	forms	of	communi-
cation	take	the	upper	hand.
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Dank

Dit	proefschrift	 is	ontstaan	met	de	hulp,	steun	en	aanmoediging	van	velen.	In	de	
eerste	 plaats	 wil	 ik	 alle	 architecten,	 ontwerpers	 en	 getuigen	 van	 het	 eerste	 uur	
bedanken	voor	het	ter	beschikking	stellen	van	persoonlijk	archiefmateriaal	en	voor	
de	gesprekken	die	mij	hebben	 ingeleid	 in	een	tijd	die	 ik	zelf	niet	heb	beleefd:	Lou	
Bertot,	 Frida	 Burssens,	 Regina	 Cattrysse,	 Achilles	 Daelman,	 Philippe	 De	 Craene,	
Dan	 Craet,	 Jos	 De	 Mey,	 Jul	 De	 Roover,	 Jérôme	 Dervichian,	 Jacques	 Dolphyn,	
Alfred	Hendrickx,	Aimée	Huysmans,	Elli	Kruithof,	Octave	Landuyt,	Eric	Lemesre,	
Liesje	Moelants,	Philippe	Neerman,	Jan	Saverys,	Willy	Van	Der	Meeren,	Adelbert	
Van	de	Walle,	Raymond	Van	Loo,	Albert	Van	Wiemeersch.	Dank	gaat	ook	uit	naar	
de	firma	Van	Den	Berghe-Pauvers,	de	Stichting	De	Coene,	de	familie	van	Karel	Elno	
en	de	familie	Viérin	wiens	archieven	ik	meermaals	mocht	consulteren.

Het	proefschrift	steunt	op	uitgebreid	bronnenonderzoek	in	uiteenlopende	publieke	
archiefinstellingen	en	bibliotheken.	Veel	dank	gaat	uit	naar	al	wie	me	ter	plekke	
heeft	geholpen,	in	het	bijzonder	naar	Anne	Lauwers	van	de	AAM,	Dirk	Laureys	van	
het	Architectuurarchief	van	de	Provincie	Antwerpen,	Lieve	Compernolle	en	Moni-
que	Bucquoye	van	het	Designarchief	Vlaanderen,	Lieven	Daenens,	Frank	Huygens	
en	Marijke	Detremmerie	van	het	Design	museum	Gent,	Patricia	Quaghebeur	van	
het	KADOC	en	Jo	Braeken	van	de	Afdeling	Monumenten	en	Landschappen	van	de	
Vlaamse	gemeenschap.	In	de	bibliotheek	van	de	Vakgroep	Architectuur	&	Steden-
bouw	waren	Mieken,	Maryse,	Els,	Freddy	en	Valère	een	onmisbare	hulp.

Het	 archiefonderzoek	 ging	 gepaard	 met	 heel	 wat	 verplaatsingen	 in	 België,	 maar	
ook	met	enkele	buitenlandse	reizen,	zoals	naar	het	verrassend	suburbaan	gesitu-
eerde	Centre	des	Archives	Contemporaines	 in	Fontainebleau.	 Ik	ben	de	Universi-
teit	 Gent,	 de	 Faculteit	 Ingenieurswetenschappen	 en	 de	 Vakgroep	 Architectuur	 &	
Stedenbouw	erkentelijk	om,	onder	meer	via	de	doctoraatsopleiding,	veel	van	deze	
verplaatsingen	 financieel	 mogelijk	 te	 hebben	 gemaakt.	 Andere	 reizen	 stonden	 in	
het	teken	van	congressen	of	symposia.	In	het	kader	hiervan	ben	ik	eveneens	dank-
baar	voor	de	financiële	steun	van	de	Vlaamse	Gemeenschap	en	het	FWO	Vlaande-
ren.	Door	hun	inbreng	waren	ook	verder	van	huis	gelegen	bestemmingen	mogelijk.
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De	voorbije	jaren	kreeg	ik	de	kans	om	mijn	onderzoek	voor	te	stellen	op	verschil-
lende	congressen	in	binnen-	en	buitenland.	Vaak	vormden	deze	symposia	een	uit-
gelezen	 klankbord	 voor	 de	 hoofdstukken-in-wording	 van	 dit	 proefschrift.	 Voor	
wat	 de	 buitenlandse	 congressen	 betreft,	 ben	 ik	 vooral	 de	 jaarlijkse	 conferenties	
van	 de	 Design	 History	 Society	 erkentelijk.	 Deze	 internationale	 symposia	 stelden	
mij	 in	 de	 gelegenheid	 om	 mijn	 eigen	 onderzoek	 in	 een	 internationale	 context	 te	
situeren	 en	 brachten	 mij,	 al	 dan	 niet	 rechtstreeks,	 in	 contact	 met	 diverse	 jonge	
en	ervaren	onderzoekers	die	op	uiteenlopende	wijze	mijn	werk	hebben	beïnvloed:	
Tim	 Putnam,	 Penny	 Sparke,	 Jonathan	 Woodham,	 Irene	 Cieraad,	 Elizabeth	 Dar-
ling,	Lesley	Withworth,	Jill	Seddon,	Gill	Scott,	Grace	Lees-Maffei,	Javier	Gimeno	
Martinez,…	In	eigen	 land	was	het	contact	met	onderzoekers	die	op	aanverwante	
thema’s	werken	–	Leen	Meganck,	Sofie	De	Caigny,	Els	De	Vos	–	vaak	stimulerend,	
alsook	de	samenwerking	met	De Witte Raaf,	in	het	bijzonder	met	Dirk	Pültau,	initi-
atiefnemer	van	een	memorabel	interview.	Allen	dank	ik	hiervoor.

De	Vakgroep	Architectuur	&	Stedenbouw	vormde,	met	zijn	specifieke	onderzoeks-
cultuur,	een	bijzonder	uitdagende	en	inspirerende	werkplek.	Ik	dank	alle	collega’s,	
ex-collega’s,	studenten	en	ex-studenten	voor	de	interessante	conversaties,	voor	de	
logistieke	ondersteuning,	alsook	voor	de	ontspannende	lunchbreaks,	koffiepauzes	
en	 feestjes:	 Brigitte,	 Dimitri,	 Dries,	 Hans,	 Hilde,	 Karel,	 Lieve,	 Lionel,	 Maarten,	
Mieke,	Kris,	Roland,	Sandra,	Steven,	Stephanie,	Sven,	Tania,	Tijl,	Tom,	Walter,	etc.	
Ronny	De	Meyer	en	Francis	Strauven	dank	ik	ook	voor	hun	suggesties	over	moge-
lijke	bronnen	en	onderzoekspistes.	Wouter	Davidts	ben	ik	zeer	erkentelijk	voor	de	
steun	tijdens	de	eerste	jaren	van	mijn	onderzoek.	Geert	Roels	dank	ik	voor	de	vele	
geduldige	uren	 lay-outplezier.	Andrew	Leach,	Bruno	Notteboom	en	Maarten	Van	
Den	Driessche	waren	de	beste	‘buren’	die	ik	me	het	voorbije	jaar	kon	voorstellen.	
Speciale	dank	gaat	ook	uit	naar	Johan	Lagae	en	Iwan	Strauven	en	dit	niet	alleen	
voor	hun	meer	dan	onderhoudend	gezelschap	tijdens	een	verre	reis	naar	de	andere	
kant	van	de	wereld.	Tenslotte	ben	ik	Rika	Devos,	mijn	kompaan	en	lotgenote,	om	
uiteenlopende	redenen	erg	erkentelijk,	niet	in	het	minst	omwille	van	de	boeiende	
uitwisseling	van	onderzoeksbevindingen	én	girltalk.	

Tijdens	 het	 voorbije	 jaar	 hebben	 de	 vier	 leden	 van	 mijn	 doctoraatsbegeleidings-
commissie	mijn	onderzoek	gevolgd	en	bijgestuurd.	Geert	Bekaert	en	Hilde	Heynen	
becommentarieerden	de	eerste	hoofdstukken	van	dit	proefschrift	en	betekenden	
een	belangrijke	stimulans	om	het	werk	te	voltooien.	Bart	Verschaffel	trad	sinds	de	
aanvang	van	het	onderzoek	meermaals	als	raadgever	op.	Zijn	advies	en	aanmoedi-
ging	liggen	mee	aan	de	basis	van	dit	onderzoek	en	hebben	het	ook	gaandeweg	mee	
gevormd.	Ik	dank	elk	van	hen	hartelijk.
Mijn	promotor	Mil	De	Kooning	maakte	mij	vertrouwd	met	de	geschiedenis	van	de	
Belgische	architectuur	en	vormgeving	van	de	jaren	vijftig	en	bracht	mij	in	contact	
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met	verschillende	ontwerpers	uit	die	periode.	Van	bij	de	aanvang	betrok	hij	mij	bij	
een	onderzoeksproject	over	Belgische	fifties-meubelen	en	bij	de	organisatie	van	de	
reizende	 tentoonstelling	 ‘Horta	 and	 After’	 met	 exotische	 bestemmingen	 als	 Sao	
Paulo	 en	 Praag.	 Tegelijk	 liet	 hij	 mij	 de	 vrijheid	 om	 een	 eigen	 onderzoekspiste	 te	
ontwikkelen	en	gaf	hij	mij	de	kans	om	enkele	uitdagende	projecten	uit	te	werken,	
zoals	het	maken	van	een	boek	en	het	organiseren	van	een	internationaal	sympo-
sium.	Ik	ben	hem	hier	zeer	erkentelijk	voor,	alsook	voor	zijn	kritische	en	enthousi-
asmerende	begeleiding.

Mijn	ouders,	 familie	en	vrienden	kan	 ik	niet	genoeg	bedanken.	Ze	verrijkten	het	
leven	naast	het	doctoraat	en	maakten	het	proefschrift	op	die	manier	mee	moge-
lijk.	Sommigen	leefden	het	proces	van	dichtbij	mee.	Peter-Jan	was	het	voorbije	jaar	
een	onmisbare	steun	en	toeverlaat.	Annie	leerde	me	Elno	kennen,	las	het	meren-
deel	van	mijn	teksten	na	en	volgde	het	hele	traject	met	grenzeloze	interesse.	Maar	
bovenal	 dank	 ik	 Jef	 die	 me	 altijd	 van	 zeer	 nabij	 met	 warme	 humor	 heeft	 bijge-
staan.
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Inle�d�ng	en	verantwoord�ng

Het	 eerste	 decennium	 na	 Wereldoorlog	 II	 wordt	 in	 veel	 Westerse	 landen	 geken-
merkt	 door	 een	 breed	 debat	 over	 een	 ‘betere’	 wooncultuur	 of	 over	 zogenaamd	
‘goed’	 of	 ‘beter’	 wonen.1	 Vooral	 de	 woningnood,	 de	 sterke	 industrialisatie	 en	 de	
evoluties	 in	de	bouwsector,	het	meubelbedrijf	 en	de	huishoudtechnologie	mobili-
seerden	 een	 reeks	 geëngageerde	 gesprekspartners:	 overheidsinstellingen,	 archi-
tecten,	 designers,	 beroepsorganisaties,	 socioculturele	 verenigingen,	 producenten,	
bouwmaatschappijen,	 etc.2	 Talrijke	 tentoonstellingen	 in	 musea,	 warenhuizen	 of	
galeries,	 populaire	 en	 gespecialiseerde	 (hand)boeken,	 artikels,	 lezingen	 en	 les-
senreeksen	waren	bedoeld	om	de	bezoeker,	lezer	of	toeschouwer	te	informeren	en	
‘op	te	voeden’	inzake	wooncultuur.	De	voorbeelden	zijn	legio:	de	programma’s	van	
de	 Stichting	 Goed	 Wonen	 en	 het	 Bouwcentrum	 in	 Nederland,	 het	 Utility	 Design	
Scheme	in	Groot-Brittannië,	de	naoorlogse	Salons	des	Arts	Ménagers	in	Parijs,	etc.	
Aan	de	basis	van	deze	 initiatieven	 lag	vaak	de	ambitie	om	een	 ‘betere’	nationale	
wooncultuur	te	bewerkstelligen.	De	kwaliteit	van	de	huisvesting	en	het	huiselijke	
leven	werd	na	Wereldoorlog	 II	 immers	gepercipieerd	als	een	fundamentele	maat-
staf	voor	het	herstel	en	het	beschavingsniveau	van	een	land.3

De	debatten	over	goed	wonen	maakten	deel	uit	van	een	educatieve	tendens	die	in	
het	interbellum	was	ontstaan	en	die	parallel	liep	met	de	ontwikkeling	van	de	con-

� ‘Wooncultuur’ kan gedefinieerd worden als “het gedrag, de gebruiken en de gewoonten bij het 
bewonen en het verzorgen van de woning”. Zie	Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, van Daele 
Lexicografie, Utrecht/Antwerpen, 1992.

� “After 1945 the home attracted a remarkable amount of public attention, ranging from national 
governments to municipal policy-makers, welfare workers to women’s organizations, architecture 
and design circles to advertisers and consumer activists” stellen Paul Betts en David Crowley in de 
inleiding van een themanummer van de Journal of Contemporary History	over ‘Domestic Dream-
worlds: Notions of Home in Post-1945 Europe’. Zie P. Betts, D. Crowley, ‘Introduction’, in P. Betts, 
D. Crowley (eds.), Journal of Contemporary History, nr. 40/2 (themanummer over Domestic Dream-
worlds: Notions of Home in Post-1945 Europe),	april 2005, pp. 213-236.

� Betts en Crowley wijzen op het bijzondere belang van het huis en de huisvesting als sociaal-politie-
ke thema’s in Europa na Wereldoorlog II. Ze leggen hierbij de link met het omvangrijke aantal bur-
gerslachtoffers en de gruwelijke deportaties waardoor het begrip ‘homelessness’ een geheel nieuwe 
betekenis kreeg en het idee van een stabiel verblijf en een rustig huiselijk leven kon uitgroeien tot 
een quasi universele droom. Zie P. Betts, D. Crowley, op. cit., p. 219.
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sumptiemaatschappij	 en	 met	 de	 evolutie	 van	 de	 huisvesting	 als	 centraal	 sociaal-
politiek	 thema.4	 Het	 wegvallen	 van	 de	 directe	 band	 tussen	 producent	 en	 consu-
ment	ging	gepaard	met	belangrijke	geografische	en	sociale	breuken	en	resulteerde	
in	een	afname	van	kennis	op	het	gebied	van	het	huis	en	het	huishouden.	Men	kon	
steeds	minder	terugvallen	op	traditionele	knowhow.	Woonopvoeders	concentreer-
den	 zich	 daarom	 op	 het	 verstrekken	 van	 advies	 met	 betrekking	 tot	 het	 bouwen,	
aankopen	 en	 inrichten	 van	 het	 huis,	 over	 het	 gebruik	 van	 nieuwe	 materialen,	
meubels,	 huishoudtoestellen,	 energiebronnen,	 etc.	 Hun	 educatie	 richtte	 zich	 ook	
tot	bouwmaatschappijen,	producenten	en	verdelers.	

De	 educatieve	 tendens	 had	 een	 sterke	 morele	 lading.	 De	 meeste	 woonopvoeders	
sloten	zich	aan	bij	de	modernistische	strijd	tegen	de	‘valsheid’	en	de	‘pronkzucht’	
van	de	burgerlijke	wooncultuur.5	In	de	19de-eeuwse	burgercultuur	was	de	woning,	
en	 in	het	bijzonder	het	 interieur,	een	belangrijk	 instrument	tot	het	verkrijgen	of	
bestendigen	 van	 een	 bepaalde	 sociale	 status.6	 Men	 kocht	 meubelensembles	 in	
overeenstemming	met	de	gewenste	sociale	klasse.	Indien	de	huisvrouw	bovendien	
over	voldoende	culturele	bagage	en	morele	kwaliteiten	beschikte,	maakte	ze	kans	
om	de	woning	in	te	richten	tot	een	geheel	van	goede	smaak.
De	 modernistisch	 georiënteerde	 woonopvoeders	 maakten	 eveneens	 een	 onder-
scheid	tussen	goede	en	slechte	woningen	en	goede	en	slechte	smaak,	maar	volgens	
andere	 criteria.	 De	 nadruk	 lag	 bij	 hen	 niet	 op	 de	 overeenstemming	 van	 de	 ver-
schijning	van	het	huis	of	het	interieur	met	de	(gewenste)	sociale	status,	maar	wel	
met	 de	 persoonlijke	 leefwereld	 de	 gezinsleden.	 Ze	 pleitten	 niet	 om	 te	 investeren	
in	wooncultuur	om	op	te	klimmen	op	de	sociale	ladder,	maar	om	de	levenskwali-
teit	en	het	daaraan	gekoppeld	geluk	van	het	gezin	te	bevorderen.	Deze	levens-	of	
woonkwaliteit	werd	voornamelijk	geëvalueerd	in	termen	van	comfort	(door	o.a.	de	
functionele	organisatie	van	het	huis	en	het	huiselijk	werk),	hygiëne	(bijvoorbeeld	
dankzij	een	modern	uitgeruste	badkamer)	en	ruimte	(onder	meer	door	het	gebruik	
van	 lichte,	plaatsbesparende	meubelen).	 ‘Goede	smaak’	was	nog	steeds	geen	dui-
delijk	omlijnd	begrip,	maar	de	woonopvoeders	introduceerden	toch	een	markante	
betekenisverschuiving.	Hun	boodschap	was	dat	men	ook	met	een	beperkt	budget	

� Voor beschouwingen over deze ‘educatieve tendens’, zie bijvoorbeeld M. Segalen, ‘The Salon des 
Arts Ménagers, 1923-1983: A French Effort to Instil the Virtues of Home and the Norms of Good 
Taste’,	Journal of Design History, nr. 4, 1994, pp. 267-275. Voor de evolutie van de huisvesting tot 
central sociaal-politiek thema in Europa, zie bijvoorbeeld P. Betts, D. Crowley, op. cit., p. 216.

5 Zie bijvoorbeeld I. Cieraad, ‘Van huis uit’, in I. Cieraad, H. Hertzberger, N. Kemps, W. Prinsen, M. 
Van Severen, K. Vuyk, Van binnen uit. Interieurarchitectuur in ontwikkeling, Uitgeverij THOTH, Bus-
sum, 2001, pp. 8-20.

� Voor beschouwingen over het 19de-eeuwse burgerlijke interieur, zie bijvoorbeeld Y. Schoonjans, 
‘Appendix. Het eclecticisme en het 19de-eeuws burgerlijk interieur – beschouwingen’, in Y. Schoon-
jans, Het 19e-eeuws eclectisch discours. Maatschappelijke en architecturale strategieën voor het omgaan 
met veelheid en verscheidenheid (doctoraal proefschrift, niet gepubliceerd), Vakgroep Architectuur en 
Stedenbouw, UGent, Gent, 2001, pp. 298-314.
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een	goed	interieur	kon	inrichten.	Meer	zelfs,	het	was	volgens	hen	volkomen	mis-
plaatst	om	zich	met	het	huis	een	valse	status	aan	te	meten.7	
Met	 hun	 moreel	 en	 educatief	 advies	 begaven	 woonopvoeders	 zich	 na	 Wereldoor-
log	 II	 op	 gevoelig	 politiek,	 maatschappelijk	 en	 economisch	 terrein.	 Huisvesting	
was	opnieuw	een	acuut	sociaal-politiek	thema	en	werd,	nog	directer	dan	voorheen,	
gelieerd	aan	noties	van	nationale	representatie.8	Dit	 laatste	was	bij	uitstek	zicht-
baar	 op	 grote	 of	 internationale	 tentoonstellingen.	 Net	 als	 in	 de	 jaren	 twintig	 en	
dertig	besteedden	dergelijke	evenementen	vaak	veel	aandacht	aan	het	thema	van	
het	huis	en	de	huisvesting,	maar	er	was	een	merkbare	verschuiving	 in	de	 teneur	
van	 de	 begeleidende	 discours.	 “What	 distinguished	 the	 post-1945	 shows	 form	
their	pre-war	predecessors,”	stellen	Paul	Betts	en	David	Crowley	in	een	themanum-
mer	 van	 de	 Journal of Contemporary History	 over	 ‘Notions	 of	 Home	 in	 Post-1945	
Europe’,	 “was	 the	 soft-pedalling	 of	 references	 to	 empire	 and	 class;	 instead,	 the	
focus	was	on	the	national	community,	the	national	economy	and	a	national	mate-
rial	culture”.9	Betts	en	Crowley	verwijzen	naar	de	 ‘British	Empire	Exhibition’	van	
1924,	de	‘Exposition	coloniale	internationale	de	Paris’	van	1931	en	de	talrijke	ten-
toonstellingen	over	moderne	huisvesting	 in	Europa	in	het	 interbellum.	Ze	verge-
lijken	deze	met	onder	meer	met	de	‘Britain	Can	Make	It’-tentoonstelling	van	1946	
en	de	 ‘Festival	of	Britain’	van	1951.10	Maar	ook	de	 in	dit	proefschrift	besproken	
internationale	tentoonstelling	‘Urbanisme	et	Habitation’	van	1947	in	Parijs	en	de	
Wereldtentoonstelling	 van	 1958	 in	 Brussel	 zijn	 voorbeelden	 van	 deze	 ontwikke-
lingen.	Zoals	Betts	en	Crowley	aangeven,	blijkt	uit	deze	evenementen	ook	de	grote	
economische	 betekenis	 van	 de	 woning.	 Het	 huis	 werd	 in	 de	 jaren	 vijftig	 immers	
een	 steeds	 belangrijker	 plaats	 van	 consumptie.	 Net	 als	 voor	 de	 oorlog	 namen	 de	
woonopvoeders	 toen	 positie	 in	 ten	 opzichte	 van	 moderne	 fenomenen	 als	 massa-
cultuur	en	industrialisatie,	maar	de	snelle	ontwikkeling	van	de	consumptiemaat-
schappij	en	de	vrijetijdsindustrie	plaatste	hun	moraliserende	 lessen	onder	toene-
mende	druk.

Het	 doctoraat	 neemt	 België	 als	 casestudy.	 Het	 debat	 over	 goed	 wonen	 is	 hier,	 in	
vergelijking	 met	 andere	 Westerse	 landen,	 weinig	 gestructureerd	 verlopen.	 De	
afwezigheid	van	een	sturend	politiek	beleid	of	een	 leidinggevende	avant-garde	 is	
daar	onder	meer	de	oorzaak	van.	Toch	hebben	verschillende	instellingen	en	orga-

� Dergelijke didactische ambities kan men ook situeren binnen de toenmalige “broadly European 
desire to ‘re-educate’ mass society by controlling the appetite for commercial kitsch widely associ-
ated with American capitalism”. Zie P. Betts, D. Crowley, op. cit., p. 229.

8 Zie opnieuw P. Betts, D. Crowley, op. cit., pp. 219, 222.
� P. Betts, D. Crowley, op. cit., p. 222.
�0 Voor recente studies van de ‘Britain Can Make It’-tentoonstelling of de ‘Festival of Britain’ zie 

bijvoorbeeld P.J. Maguire, J.M. Woodham, Design and Cultural Politics in Postwar Britain. The Bri-
tain Can Make It Exhibition of 1946, Leicester University Press, Londen/Washington, 1997; B.E. 
Conekin, The Autobiography of a Nation. The 1951 Festival of Britain, Manchester University Press, 
Manchester, 2003.
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nisaties	hun	interpretatie	van	goed	wonen	publiek	vertolkt.	Dit	doctoraat	heeft	als	
opzet	een	licht	te	werpen	op	de	inhoud	van	deze	communicatie.	Het	legt	zich	voor-
namelijk	toe	op	de	studie	van	de	diverse	media	–	tentoonstellingen,	modelwijken,	
modelboeken,	 folders,	 tijdschriften	–	die	 instanties	of	organisaties	met	een	nati-
onale	of	gewestelijke	actieradius	tussen	1945	en	1958	hebben	aangesproken	voor	
woonopvoedkundige	 initiatieven.	 Vooral	 de	 wooneducatie	 die	 zich	 op	 een	 breed	
publiek	 richtte	 (d.i.	 een	 publiek	 dat	 niet	 hoofdzakelijk	 uit	 een	 bepaalde	 tak	 van	
specialisten	bestaat)	en	die	een	zekere	continuïteit	heeft	gekend,	wordt	hierbij	 in	
beschouwing	genomen.	Het	veldonderzoek	neemt	een	einde	in	1958,	het	jaar	van	
de	Wereldtentoonstelling	in	Brussel.	Dit	moment	staat	symbool	voor	een	keerpunt	
in	 de	 publieke	 communicatie	 over	 goed	 wonen.	 Voorlichting	 over	 de	 vormgeving	
van	een	goed	huis	en	interieur	wordt	gaandeweg	vervangen	door	consumptievoor-
lichting	zonder	morele	imperatief.	

Dit	 onderzoek	 naar	 nationaal	 of	 gewestelijk	 gecommuniceerde	 woonopvoedkun-
dige	programma’s	is	een	studie	van	één	facet	van	een	relatief	korte	periode	uit	de	
recente	 geschiedenis	 van	 de	 wooncultuur	 in	 België.	 Het	 sluit	 het	 gevaar	 in	 zich	
betekenisvolle	locale	actoren	buiten	het	vizier	te	plaatsen	of	de	aandacht	af	te	lei-
den	 van	 de	 dagelijkse	 realiteit	 van	 het	 wonen.	 Anderzijds	 biedt	 deze	 benadering	
een	uitgelezen	kans	om	de	activiteiten	en	de	onderlinge	relaties	van	de	op	grotere	
schaal	actieve	woonopvoeders	in	kaart	te	brengen	en	te	evalueren.	Op	die	manier	
wenst	 dit	 proefschrift	 een	 bijdrage	 te	 leveren	 in	 de	 studie	 van	 de	 eigensoortige	
opvattingen	over	het	moderne	wonen	die	zich	in	België	hebben	ontwikkeld	en	een	
solide	basis	aan	te	reiken	voor	verder	onderzoek.11

�� Voor beschouwingen over het ‘internationale’ moderniteitsbegrip en zijn ‘lokale’, eigensoortige 
varianten, zie bijvoorbeeld B. Verschaffel, ‘Mon lieu commun. Over de betekenis van het werk in 
het moderne’,	De Witte Raaf, nr. 83, jan.-febr. 2000, pp. 8-9.
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Historisch-wetenschappelijke	verantwoording	

De	 geschiedenis	 van	 de	 20ste-eeuwse	 wooncultuur	 in	 België	 is	 nog	 nauwelijks	
geschreven.	Sociologische	en	stedenbouwkundige	studies	van	het	toenmalige	huis-
vestingsbeleid,	 publicaties	 over	 het	 oeuvre	 van	 contemporaine	 avant-garde	 ont-
werpers	 en	 enkele	 tentoonstellingscatalogi	 bevatten	 weliswaar	 enige	 informatie	
over	de	wooncondities	en	-	gewoontes	van	verschillende	sociale	klassen	en	geven	
een	 indicatie	 van	 het	 belang	 van	 het	 thema	 ‘wonen’	 in	 de	 toenmalige	 avant-gar-
demilieus.12	Maar	uitgebreide	studies	naar	de	wijze	waarop	Vlamingen	en	Walen	
in	de	20ste	eeuw	hun	huis	bewoonden	en	via	welke	media	bepaalde	woonpatronen	
werden	 gecultiveerd,	 zijn	 niet	 voorhanden.13	 Pas	 recentelijk	 zijn	 enkele	 weten-
schappelijke	onderzoeksprojecten	van	start	gegaan	die	zich	expliciet	buigen	over	
de	wooncultuur	in	België	in	de	vorige	eeuw.	

Dit	doctoraat	spitst	zich	toe	op	een	deelaspect	van	de	geschiedenis	van	de	woon-
cultuur	 in	 België:	 de	 studie	 van	 de	 voorlichtingsinitiatieven	 –	 op	 nationaal	 of	
gewestelijk	niveau	–	die,	in	de	eerste	decennia	na	Wereldoorlog	II,	bedoeld	waren	
om	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 wooncultuur	 te	 bevorderen.	 Het	 onderzoeksproject	
werd	 in	 1999	 opgestart	 en	 maakt	 deel	 uit	 van	 het	 historisch	 onderzoek	 naar	 de	
naoorlogse	architectuur	en	vormgeving	 in	België	en	haar	voormalige	kolonie	dat	
aan	 de	 Vakgroep	 Architectuur	 &	 Stedenbouw,	 UGent	 wordt	 gevoerd.14	 Aanslui-
tend	lopen	sinds	2003	aan	de	KULeuven	twee	doctoraatsstudies	die	zich	toeleggen	
op	de	wooncultuur	in	Vlaanderen	tijdens	het	interbellum	en	in	de	jaren	zestig	en	
zeventig.15	Deze	maken	deel	uit	van	het	project	 ‘Zijn	werk,	haar	huis.	Onderzoek	
naar	de	sociale	vertaling	van	architectuuropvattingen	over	wonen	in	Vlaanderen	
1920-1970’.16	 Tenslotte	 wordt	 ook	 aan	 de	 Vakgroep	 Kunst-,	 Muziek-	 en	 Theater-
wetenschappen	 van	 de	 UGent	 onderzoek	 verricht	 naar	 de	 wooncultuur	 in	 België	
tijdens	het	interbellum.17	

�� Voor een overzicht van de bestaande literatuur over wonen in België in de 20ste eeuw verwijzen we 
naar de bibliografie.

�� Het contrast met het onderzoek naar de geschiedenis van de wooncultuur in Nederland is wat dit 
betreft groot. We kunnen hiervoor verwijzen naar de publicaties van onder meer Ellinoor Bergvelt, 
Liesbeth Bervoets, Irene Cieraad, Jan De Jong, Timo De Rijk, Jaap Huisman, Paul M.M. Klep, 
Barbara Laan, Ruth Oldenziel, Anton Schuurman, Pieter Stokvis, Wies Van Moorsel en Peter van 
Overbeeke in de algemene secundaire bibliografie.

�� Dit onderzoek wordt gedragen door onder meer prof. Mil De Kooning, prof. Ronny De Meyer, prof. 
Johan Lagae, Jeroen Bekaert, Rika Devos, Fredie Floré en Iwan Strauven.

�5 Het gaat om de doctoraatsstudies van respectievelijk Sofie De Caigny en Els De Vos. 
�� Dit project staat onder leiding van prof. Veerle Draulans, prof. Hilde Heynen, prof. Leen Van Molle 

en prof. Patrick Pasture.
�� Zo wijdde Leen Meganck een deel van haar doctoraatsstudie aan de woning en de sociale wo-

ningbouw in Gent in het interbellum. Zie deel 1 en 2 van hoofdstuk III in L. Meganck, Bouwen te 
Gent in het interbellum (1919-1939). Stedenbouw – onderwijs – Patrimonium. Een synthese (doctoraal 
proefschrift, niet gepubliceerd), Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, UGent, Gent, 2002.

doctoraat_fredie.indb   5 2/05/2006   15:46:05



  Lessen in Modern Wonen  
  Inleiding	en	Verantwoording	 	 �

Historisch-wetenschappelijke	verantwoording	

De	 geschiedenis	 van	 de	 20ste-eeuwse	 wooncultuur	 in	 België	 is	 nog	 nauwelijks	
geschreven.	Sociologische	en	stedenbouwkundige	studies	van	het	toenmalige	huis-
vestingsbeleid,	 publicaties	 over	 het	 oeuvre	 van	 contemporaine	 avant-garde	 ont-
werpers	 en	 enkele	 tentoonstellingscatalogi	 bevatten	 weliswaar	 enige	 informatie	
over	de	wooncondities	en	-	gewoontes	van	verschillende	sociale	klassen	en	geven	
een	 indicatie	 van	 het	 belang	 van	 het	 thema	 ‘wonen’	 in	 de	 toenmalige	 avant-gar-
demilieus.12	Maar	uitgebreide	studies	naar	de	wijze	waarop	Vlamingen	en	Walen	
in	de	20ste	eeuw	hun	huis	bewoonden	en	via	welke	media	bepaalde	woonpatronen	
werden	 gecultiveerd,	 zijn	 niet	 voorhanden.13	 Pas	 recentelijk	 zijn	 enkele	 weten-
schappelijke	onderzoeksprojecten	van	start	gegaan	die	zich	expliciet	buigen	over	
de	wooncultuur	in	België	in	de	vorige	eeuw.	

Dit	doctoraat	spitst	zich	toe	op	een	deelaspect	van	de	geschiedenis	van	de	woon-
cultuur	 in	 België:	 de	 studie	 van	 de	 voorlichtingsinitiatieven	 –	 op	 nationaal	 of	
gewestelijk	niveau	–	die,	in	de	eerste	decennia	na	Wereldoorlog	II,	bedoeld	waren	
om	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 wooncultuur	 te	 bevorderen.	 Het	 onderzoeksproject	
werd	 in	 1999	 opgestart	 en	 maakt	 deel	 uit	 van	 het	 historisch	 onderzoek	 naar	 de	
naoorlogse	architectuur	en	vormgeving	 in	België	en	haar	voormalige	kolonie	dat	
aan	 de	 Vakgroep	 Architectuur	 &	 Stedenbouw,	 UGent	 wordt	 gevoerd.14	 Aanslui-
tend	lopen	sinds	2003	aan	de	KULeuven	twee	doctoraatsstudies	die	zich	toeleggen	
op	de	wooncultuur	in	Vlaanderen	tijdens	het	interbellum	en	in	de	jaren	zestig	en	
zeventig.15	Deze	maken	deel	uit	van	het	project	 ‘Zijn	werk,	haar	huis.	Onderzoek	
naar	de	sociale	vertaling	van	architectuuropvattingen	over	wonen	in	Vlaanderen	
1920-1970’.16	 Tenslotte	 wordt	 ook	 aan	 de	 Vakgroep	 Kunst-,	 Muziek-	 en	 Theater-
wetenschappen	 van	 de	 UGent	 onderzoek	 verricht	 naar	 de	 wooncultuur	 in	 België	
tijdens	het	interbellum.17	

�� Voor een overzicht van de bestaande literatuur over wonen in België in de 20ste eeuw verwijzen we 
naar de bibliografie.

�� Het contrast met het onderzoek naar de geschiedenis van de wooncultuur in Nederland is wat dit 
betreft groot. We kunnen hiervoor verwijzen naar de publicaties van onder meer Ellinoor Bergvelt, 
Liesbeth Bervoets, Irene Cieraad, Jan De Jong, Timo De Rijk, Jaap Huisman, Paul M.M. Klep, 
Barbara Laan, Ruth Oldenziel, Anton Schuurman, Pieter Stokvis, Wies Van Moorsel en Peter van 
Overbeeke in de algemene secundaire bibliografie.

�� Dit onderzoek wordt gedragen door onder meer prof. Mil De Kooning, prof. Ronny De Meyer, prof. 
Johan Lagae, Jeroen Bekaert, Rika Devos, Fredie Floré en Iwan Strauven.

�5 Het gaat om de doctoraatsstudies van respectievelijk Sofie De Caigny en Els De Vos. 
�� Dit project staat onder leiding van prof. Veerle Draulans, prof. Hilde Heynen, prof. Leen Van Molle 

en prof. Patrick Pasture.
�� Zo wijdde Leen Meganck een deel van haar doctoraatsstudie aan de woning en de sociale wo-

ningbouw in Gent in het interbellum. Zie deel 1 en 2 van hoofdstuk III in L. Meganck, Bouwen te 
Gent in het interbellum (1919-1939). Stedenbouw – onderwijs – Patrimonium. Een synthese (doctoraal 
proefschrift, niet gepubliceerd), Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, UGent, Gent, 2002.

doctoraat_fredie.indb   5 2/05/2006   15:46:05



  Lessen in Modern Wonen  
  Inleiding	en	Verantwoording	 	 �

Deze	 doctoraatsstudie	 sluit	 ook	 aan	 bij	 de	 actuele	 wetenschappelijke	 belangstel-
ling	voor	de	geschiedenis	van	het	moderne	huis	en	interieur	van	de	20ste	eeuw.	Het	
moderne	huis	is	een	veelzijdig	onderzoeksthema	dat	het	jongste	decennium	inte-
resse	geniet	vanuit	verschillende	academische	disciplines:	antropologie,	sociologie,	
designgeschiedenis,	architectuurgeschiedenis,	stedenbouw,	cultural	studies,	vrou-
wenstudies,	 etc.18	 Dit	 doctoraat	 heeft	 een	 architectuurhistorische	 focus.	 De	 aan-
dacht	gaat	in	de	eerste	plaats	uit	naar	de	ruimtelijke	vertolking,	de	architecturale	
taal	en	de	vormgeving	van	de	diverse	wooneducatieve	programma’s.	De	bespreking	
besteedt	echter	ruim	aandacht	aan	het	sociaal,	 cultureel,	politiek	en	economisch	
kader	 van	 deze	 voorlichting.	 Het	 doctoraatsonderzoek	 onderscheidt	 zich	 van	 de	
meeste	lopende	architectuurhistorische	onderzoeksprojecten	in	België	doordat	het	
zich	in	de	eerste	plaats	toelegt	op	de	studie	van	voorlichtingsmedia,	voornamelijk	
tentoonstellingen,	 modelwoningen,	 modelboeken,	 lessenreeksen	 en	 educatieve	
tijdschriftartikels.	Hiermee	wordt	het	belang	van	dergelijk	materiaal,	niet	alleen	
als	waardevolle	bron,	maar	ook	als	volwaardig	onderwerp	van	architectuurhistori-
sche	analyse	onderlijnd.19

Verschillende	historici	hebben	de	voorbije	decennia	al	gewezen	op	de	waarde	van	
modelwoningen	 als	 onderzoeksmateriaal	 voor	 de	 architectuurgeschiedenis.	 “The	
model	 house	 is	 a	 very	 useful	 and	 productive	 vehicle	 for	 approaching	 design	 his-
tory,”	stelde	S.	Martin	Gaskell	bijvoorbeeld	in	1987	in	een	studie	over	‘model	hous-
ing’	in	Engeland	tussen	1851	en	1951,	“At	specific	points	of	time	it	enables	one	to	
examine	 the	 origins	 of	 different	 attitudes	 and	 approaches	 to	 design,	 and	 allows	
one	to	consider	how	people	over	a	period	responded	to	economic	conditions,	how	
they	sought	 to	 reflect	changing	attitudes	and	 ideas	 in	design	patterns,	how	they	
incorporated	technological	developments,	and	how	they	translated	contemporary	
stylistic	ideas	and	innovations	into	practical	design	possibilities	for	different	social	
groups”.20	Later	vestigde	onder	meer	Beatriz	Colomina	opnieuw	de	aandacht	op	de	

�8 Verschillende auteurs wezen al op de aanzienlijke academische belangstelling – vanuit diverse dis-
ciplines – voor de geschiedenis van het moderne huis. Zie bijvoorbeeld P. Sparke, ‘Studying the 
modern home’, The Journal of Architecture, nr. 9/4, winter 2004, pp. 413-417; T. Keeble, ‘Review 
Article. Bounderies, Walls, Thresholds and Doors. Recent studies into Domestic Spaces’, Journal 
of Design History, nr. 13/3, 2000, pp. 249-255. Het wonen, het huis of het huiselijke interieur 
verscheen de voorbije jaren ook als subthema op diverse internationale congressen: op de jaarlijkse 
conferenties van de Design History Society, van de Women’s History Network, van de Society of 
Architectural Historians, op de symposia van de CSDI (Centre for the Study of the Domestic Inte-
rior, een organisatie die deel uit maakt van de Arts and Humanities Research Board), etc.

�� Grace Lees-Maffei wees al op het belang voor de designgeschiedenis van onderzoek dat zich spe-
cifiek toelegt op adviesliteratuur over de inrichting van het huis. Zie G.-L. Maffei, ‘Introduction. 
Studying Advice: Historiography, Methodology, Commentary, Bibliography’,	Journal of Design His-
tory, nr. 1, 2003, pp. 1-14.

�0 S.M. Gaskell, Model Housing from the Great Exhibition to the Festival of Britain, in de reeks Studies in 
History, Planning and the Environment, Mansell Publishing Limited, Londen/New York, 1987, p. vii. 
In deze publicatie situeert Gaskell het ontstaan van de modelwoning als een volwaardig architectu-
ral fenomeen in de 19de eeuw.
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modelwoning	als	onderzoeksonderwerp.21	Ze	besprak	het	modelhuis	als	medium	
voor	het	ontwerpexperiment	en	analyseerde	de	rol	van	het	huis	in	diverse	publieke	
media.	
Dit	proefschrift	wenst	de	hier	aangehaalde	thema’s	te	actualiseren	binnen	de	con-
text	 van	 België	 en	 met	 betrekking	 tot,	 niet	 alleen	 modelwoningen	 in	 de	 strikte	
zin	 van	 het	 woord	 (in	 de	 betekenis	 van	 integrale	 gebouwde	 voorbeelden),	 maar	
ook	 modelwoningen,	 -interieurs	 of	 -kamers	 zoals	 ze	 verschijnen	 in	 andere	 voor-
lichtingsmedia	 (tijdschriften,	 boeken,	 voordrachten,	 etc.).	 We	 interpreteren	 deze	
woonmodellen	als	media	of	laboratoria	waarmee	culturele	organisaties,	overheids-
instellingen	 of	 sociaal-culturele	 groepen	 een	 vaak	 pragmatisch	 antwoord	 tracht-
ten	te	formuleren	op	de	veranderende	economische,	culturele,	sociale	en	politieke	
realiteit.

Het	doctoraat	is	het	resultaat	van	uitgebreid	en	oorspronkelijk	bronnenonderzoek,	
gebaseerd	 op	 uiteenlopende	 private	 en	 publieke	 archieven	 en	 bibliotheken	 en	
interviews	 met	 diverse	 bevoorrechte	 getuigen.22	 De	 geraadpleegde	 bronnen	 wor-
den	in	het	proefschrift	per	hoofdstuk	geduid.	Een	voor	de	hand	liggende	vraag	bij	
de	studie	van	voorlichtingsmedia	betreft	de	verhouding	tussen	advies	en	realiteit.	
In	dit	proefschrift	geven	diverse	primaire	bronnen	alsook	interviews	een	indicatie	
van	de	reële	woonpraktijk	van	verschillende	sociale	klassen	en	van	de	mate	waarin	

�� Zie B. Colomina, ‘The exhibitionist house’, in R. Ferguson (ed.),	At the end of the century. One hun-
dred years of architecture, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 1998, pp. 126-165. An-
dere voorbeelden van studies of publicaties die de modelwoning als onderzoekstopic namen, zijn 
bijvoorbeeld G. G. Galfetti, Model Apartments. Experimental domestic cells, Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona 1997; D.S. Ryan, The Ideal Home Through the 20th Century, Hazar Publishing, Londen, 
1997; K. Saarikangas, Model Houses for Model Families. Gender, Ideology and Modern Dwelling. The 
Type-Planned Houses of the 1940s in Finland, SHS, Helsinki, 1993, etc.

�� Volgende publiek toegankelijke archieven of archiefinstellingen waren van groot belang voor deze 
studie: AAM (Brussel), AMSAB-Instituut voor Sociale Geschiedenis (Gent), AMVC (Antwerpen), 
Archief voor Hedendaagse Kunst in België (Brussel), Architectuurarchief van de Provincie Antwer-
pen (Antwerpen), archieven van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (Brussel), 
Centre des Archives Contemporaines (Fontainebleau), Designarchief Vlaanderen (Gent), archieven 
van het Design museum Gent (Gent), archief van de Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van 
de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (Brussel), archieven van 
de Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen (Gent), KADOC (Leuven), Provinciaal Archief West-
Vlaanderen (Brugge), het personeelsarchief van de UGent (Gent), de archieven van het Vlaams In-
stituut voor het Onroerend Erfgoed (Brussel). Voor wat de publieke bibliotheken betreft, deden we 
vooral beroep op: de Koninklijke Bibliotheek van België (Brussel), de Stadsbibliotheek van Antwer-
pen (Antwerpen), de Stadsbibliotheek van Gent (Gent), de Universiteitsbibliotheek van de UGent 
(Gent), de Universiteitsbibliotheek van de KULeuven (Leuven), de bibliotheek van de Vakgroep 
Architectuur & Stedenbouw van de UGent (Gent). Tot de voor dit onderzoek belangrijkste bevoor-
rechte getuigen behoren Jan Pieter Ballegeer, Lucien Jacques Baucher, Lou Bertot, Frida Burssens, 
Regina Cattrysse, Achilles Daelman, Philippe De Craene, Dan Craet, Frans Defour, Jos De Mey, 
Jul De Roover, Jérôme Dervichian, Jacques Dolphyn, Alfred Hendrickx, Aimée Huysmans, Lucien 
Kroll, Elli Kruithof, Octave Landuyt, Eric Lemesre, Liesje Moelants, Philippe Neerman, Jan Save-
rys, Willy Van Der Meeren, Adelbert Van de Walle, Raymond Van Loo, Albert Van Wiemeersch, 
Marie Wabbes. Velen onder hen stelden voor dit onderzoek hun privaat archief en/of bibliotheek 
open. Tenslotte maakten we ook dankbaar gebruik van de private bibliotheek van de architecten 
Viérin uit Brugge, de archieven van de Stichting De Coene (Kortrijk) en de bedrijfsarchieven van 
Van Den Berghe-Pauvers (Gent).
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er	 belangstelling	 was	 voor	 de	 besproken	 wooneducatieve	 programma’s.23	 Een	
systematisch	veldonderzoek	naar	de	invloed	van	de	naoorlogse	woonopvoeding	op	
de	woonpraktijk	valt	echter	buiten	de	doelstellingen	van	deze	studie.	

�� We kunnen hier in het bijzonder verwijzen naar de studies van prof. Guillaume Jacquemyns voor 
INSOC (Institut Universitaire d’Information Sociale et Economique). Zie bijvoorbeeld G. Jacque-
myns, La maison heureuse. Préférences des Belges en matière d’habitation et de rapports de voisinage, 
INSOC, Brussel, 1949; G. Jacquemyns, Mode de vie des ouvriers 1948-1949. Revenus et dépenses d’un 
ménage ‘moyen’, INSOC, Brussel, 1951; G. Jacquemyns, Le logement. Celui que l’on a – Celui que l’on 
désire, INSOC, Brussel, 1951; G. Jacquemyns, L’équipement ménager, INSOC, Brussel, 1951.
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Vraagstelling

In	naoorlogs	België	hebben	verschillende	actoren	op	relatief	onafhankelijke	wijze	
promotie	gevoerd	voor	goed	wonen.	Een	architectuurhistorisch	onderzoek	naar	de	
woonopvoedkundige	initiatieven	tussen	1945	en	1958	brengt	diverse	ruimtelijke	
modellen	 met	 een	 specifieke	 architectuur	 en	 vormgeving	 aan	 het	 licht.	 In	 eerste	
instantie	onderzoekt	het	doctoraat	hoe	de	betrokken	instanties	hun	visie	op	poli-
tieke,	sociale,	economische	en	culturele	thema’s	in	deze	modellen	hebben	vertolkt.	
Het	stelt	zich	de	vraag	hoe	adequaat	deze	vertolkingen	waren	en	op	welke	manier	
ze	 zich	 van	 elkaar	 onderscheidden.	 Hoe	 uiteenlopend	 waren	 de	 hier	 beschouwde	
modellen	 voor	 goed	 wonen?	 Tot	 op	 welke	 hoogte	 waren	 de	 verhoudingen	 tussen	
Vlaanderen	 en	 Wallonië,	 katholieken	 en	 socialisten	 of	 stedelijke	 en	 landelijke	
gebieden	afleesbaar	in	de	woonvoorlichting?

Het	 doctoraat	 onderzoekt	 ook	 in	 welke	 mate	 de	 educatieve	 ruimtelijke	 modellen	
verschilden	van	eventuele	voorgangers	uit	het	interbellum.	Op	die	manier	probe-
ren	we	na	te	gaan	hoe	de	betrokken	instanties	trachtten	om	te	gaan	met	de	snel	
veranderende	condities	van	het	wo-nen	in	het	eerste	decennium	na	Wereldoorlog	
II.	De	meeste	van	de	hier	besproken	modellen	voor	modern	wonen	waren	niet	uit	
op	een	harde	confrontatie	of	breuk	maar	pleitten	eerder	voor	een	vorm	van	‘geïn-
tegreerde	moderniteit’,	een	moderniteit	die	aansluiting	zoekt	op	maatschappelijk,	
politiek,	 economisch,	 cultureel	 of	 persoonlijk	 vlak.	 Het	 waren	 geen	 alternatieve	
‘utopia’,	 maar	 demonstraties	 van	 de	 manier	 waarop	 de	 (woon)cultuur	 van	 een	
bepaalde	sociale	groep	binnen	de	actuele	context	zou	kunnen	verbeteren.24	Archi-
tecturale	of	vormelijke	vernieuwing	en	de	bevestiging	van	bestaande	gebruiken	of	
waarden	gingen	bij	deze	modellen	vaak	hand	in	hand.	In	dit	proefschrift	vragen	we	
ons	af	welke	resultaten	een	dergelijke	aanpak	genereerde	in	tijden	van	reconstruc-
tie	en	van	langzaam	groeiende	welvaart.	Op	welke	manier	werden	vernieuwing	en	
consolidatie	in	de	naoorlogse	modellen	voor	goed	wonen	in	balans	gebracht?	Evo-
lueerden	deze	modellen	mee	met	de	omstreeks	het	einde	van	de	 jaren	vijftig	vol-
groeide	welvaartstaat?
Tenslotte	wenst	het	doctoraat,	met	een	vergelijkende	studie	van	de	coëxisterende	
interpretaties	van	de	goede,	moderne	woning	en	de	daaraan	gekoppelde	visies	op	
het	gezin,	zijn	 interne	verhoudingen	en	zijn	politieke,	culturele	en	maatschappe-
lijke	verantwoordelijkheden,	een	 licht	 te	werpen	op	het	complexe	 informatieveld	
dat	de	ontwikkeling	van	het	moderne	wonen	in	België	mee	heeft	gevoed.	

�� Gaskell beschouwt dit als een van de belangrijkste kenmerken van ‘model housing’. Zie S.M. Gas-
kell, op.cit., pp. 8-9.
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Opbouw	van	het	doctoraat

Het	doctoraat	beantwoordt	de	vraagstelling	door	in	te	zoomen	op	de	belangrijkste	
woonopvoeders	wier	 initiatieven	de	 lokale	 invloedssfeer	hebben	overstegen.	Niet	
alleen	de	opvoedkundige	stem	van	de	culturele	avant-garde	wordt	bestudeerd.	Ook	
andere	belangengroepen	die	het	huis	als	gespreksthema	hanteerden	(socio-cultu-
rele	 verenigingen	 en	 overheidsinstanties)	 worden	 uitvoerig	 besproken.	 Het	 gaat	
onder	meer	om	de	christelijke	en	de	socialistische	arbeidersbeweging,	de	Belgische	
Boerinnenbond,	 het	 Nationaal	 Instituut	 voor	 Woning	 en	 Huisvesting	 (later	 her-
vormd	 tot	 Nationaal	 Instituut	 tot	 Bevordering	 van	 de	 Huisvesting	 en	 Nationaal	
Instituut	voor	de	Huisvesting)	en	de	nationale	bouwmaatschappijen.	
De	 periode	 1945-1958	 is	 opgedeeld	 in	 drie	 delen:	 de	 jaren	 vlak	 na	 WOII	 (1945-
1948),	de	 jaren	vijftig	(1949-1957)	en	het	 jaar	van	Expo	58	(1958).	Deze	opbouw	
weerspiegelt	 een	 aantal	 belangrijke	 verschuivingen	 in	 de	 teneur	 van	 de	 hier	
beschouwde	discours	over	goed	wonen.	De	gehanteerde	 tijdsindeling	 is	uiteraard	
niet	absoluut.	De	betekenis	ervan	wordt	in	het	proefschrift	per	deel	toegelicht.
Omdat	de	betrokken	woonopvoeders	steeds	relatief	onafhankelijk	van	elkaar	heb-
ben	 geopereerd,	 worden	 ze	 in	 deze	 studie	 tot	 op	 zekere	 hoogte	 afzonderlijk	 uit-
gelicht.	 Gemeenschappelijke	 thema’s	 –	 ‘wooncultuur	 en	 nationale	 identiteit’,	 ‘het	
interieur	 als	 persoonlijke	 expressie’,	 ‘moderniteit	 versus	 traditionalisme’,	 etc.	 –	
lopen	als	rode	draden	doorheen	het	doctoraat.	Een	structurele	opbouw	per	woon-
opvoeder	laat	toe	verschillende	overtuigingen	binnen	hun	overeenkomstig	ideolo-
gisch	kader	te	bespreken	en	brengt	tegelijk	de	complexiteit	van	het	onderzoeksob-
ject	en	het	gefragmenteerd	karakter	van	het	debat	in	beeld.	
In	 het	 eerste	 deel	 van	 het	 proefschrift	 wordt	 een	 antwoord	 gezocht	 op	 de	 vraag	
welke	 woonvoorlichtingsinitiatieven	 de	 nationale	 overheid	 in	 de	 eerste	 jaren	 na	
Wereldoorlog	 II	 heeft	 ondernomen	 en	 op	 welke	 ruimtelijke	 modellen	 voor	 het	
huis	 deze	 waren	 gebaseerd.	 Drie	 hoofdstukken	 gaan	 achtereenvolgens	 in	 op	 de	
woontentoonstellingen	 van	 het	 Nationaal	 Instituut	 voor	 Woning	 en	 Huisvesting	
(NIWHUIS),	het	huisvestingsprogramma	voor	oorlogsgetroffenen	van	het	Minis-
terie	van	Wederopbouw	en	het	huisvestingsprogramma	voor	mijnwerkers	van	het	
Ministerie	van	Brandstof	en	Energie.	
Het	eerste	deel	van	het	proefschrift	 toont	aan	dat	het	NIWHUIS	de	ambitie	had	
om,	via	tentoonstellingen	en	publicaties,	een	inhoudelijk	debat	over	diverse	huis-
vestingskwesties	op	gang	te	trekken	en	dat	het	er	kortstondig	in	slaagde	om	ver-
schillende	belangengroepen	met	elkaar	in	dialoog	te	brengen.	Het	laat	echter	ook	
zien	dat	de	armslag	van	het	NIWHUIS	als	woonvoorlichtingsapparaat	en	advies-
orgaan	van	de	nationale	overheid	beperkt	was.	De	Ministeries	van	Wederopbouw	
en	van	Brandstof	en	Energie	bijvoorbeeld	lieten	de	expertise	van	het	instituut	zo	
goed	als	links	liggen	en	ontwikkelden	elk	afzonderlijk	nieuwe	woonmodellen.
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Het	tweede	deel	van	dit	proefschrift	gaat	in	op	de	periode	1949-1957,	dit	is	vanaf	
de	aanvang	van	het	nieuwe	huisvestingsbeleid	(met	de	wetten	De	Taeye	en	Brun-
faut)	tot	net	voor	de	Wereldtentoonstelling	in	Brussel.	In	die	tijdspanne	namen	de	
woonvoorlichtingsinitiatieven	van	de	nationale	overheid	bescheidener	proporties	
aan.	In	een	eerste	hoofdstuk	illustreren	we	dit	aan	de	hand	van	de	activiteiten	van	
het	Nationaal	Instituut	tot	Bevordering	van	de	Huisvesting	(NIBH)	en	de	model-
plannen	 van	 de	 nationale	 huisvestingsmaatschappijen.	 De	 daarop	 volgende	 drie	
hoofdstukken	 laten	 zien	 dat	 tegelijk	 een	 aantal	 andere	 woonopvoeders	 met	 een	
nationale	 of	 gewestelijke	 actieradius	 zich	 duidelijker	 gingen	 profileren.	 We	 gaan	
achtereenvolgens	in	op	de	woonvoorlichting	van	de	arbeidersbewegingen,	de	Bel-
gische	Boerinnenbond	en	de	beweging	rond	het	‘sociale	meubel’.	Een	vergelijkende	
studie	van	deze	educatieve	programma’s	leidt	tot	verschillende	conclusies.	Zo	ope-
reerden	 de	 beschouwde	 organisaties	 zo	 goed	 als	 onafhankelijk	 van	 elkaar	 en	 lag	
de	 concentratie	 van	 woonopvoedkundige	 activiteiten	 in	 Wallonië	 heel	 wat	 lager	
dan	 in	 de	 rest	 van	 het	 land.	 Terwijl	 we	 de	 woonmodellen	 uit	 het	 eerste	 deel	 van	
het	proefschrift	konden	karakteriseren	als	plaatsen	van	een	moeizame	dialoog	of	
gelaagd	politiek	conflict,	zijn	deze	uit	het	tweede	deel	eerder	plaatsen	zonder	dia-
loog	of	conflict	met	externen.	
Op	 inhoudelijk	 vlak	 continueerden	 en	 heroriënteerden	 de	 meeste	 van	 de	 hier	
beschouwde	 woonopvoeders	 een	 vooroorlogs	 programma.	 Sinds	 het	 interbel-
lum	hielden	verschillende	onder	hen	een	pleidooi	voor	beter	wonen	gebaseerd	op	
onder	meer	hygiëne,	comfort,	een	rationele	ruimtelijke	organisatie	en	de	ontwik-
keling	en	het	gebruik	van	beter	meubilair.	Deze	 thema’s	stonden	ook	 in	de	 jaren	
vijftig	 centraal.	 Maar	 het	 nieuwe	 huisvestingsbeleid,	 en	 de	 veranderende	 socio-
economische	 leefomstandigheden	 (de	 langzaam	 stijgende	 materiële	 welvaart,	 de	
arbeidsduurvermindering,	etc.),	noopten	tot	een	inhoudelijke,	ruimtelijke	en	vor-
melijke	bijsturing.	Net	dit	heroriëntatieproces	maakt	de	studie	van	de	naoorlogse	
woonvoorlichting	interessant.	Het	is	immers	een	treffende	illustratie	van	de	wijze	
waarop	 in	 de	 jaren	 vijftig	 diverse	 bewegingen	 of	 organisaties	 hun	 modernistisch	
geïnspireerde	visie	op	goed	wonen	opnieuw	in	balans	trachtten	te	brengen	met	de	
veranderde	sociale	en	economische	realiteit.	Verschillende	woonopvoeders	wisten	
opnieuw	 een	 overtuigend	 discours	 uit	 te	 bouwen,	 maar	 een	 parallelle	 studie	 van	
deze	vernieuwde	discours	en	hun	onderliggende	woonmodellen	brengt	een	aantal	
ingrijpende	verschuivingen	aan	het	licht.	

Het	 derde	 deel	 van	 dit	 proefschrift	 gaat	 niet	 in	 op	 een	 periode,	 maar	 is	 opgevat	
als	een	duiding	van	het	eindpunt	van	het	doctoraatsonderzoek.	We	menen	immers	
te	kunnen	stellen	dat	de	modernistisch	georiënteerde	woonvoorlichtingsprogram-
ma’s	die	het	voorwerp	zijn	van	deze	studie	omstreeks	de	late	jaren	vijftig	voor	een	
fundamentele	uitdaging	werden	geplaatst.	De	woonopvoeders	zagen	zich	verplicht	
om	zich	te	heroriënteren	 in	een	pijlsnel	evoluerende	wereld	die	 inmiddels	geken-
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merkt	werd	door	sterk	verbeterde	materiële	levensomstandigheden,	een	zichtbaar	
proces	 van	 suburbanisatie,	 een	 beduidend	 verhoogde	 mentale	 en	 geografische	
mobiliteit	 en	 fors	 toegenomen	 vrije	 tijd.	 Deze	 fenomenen	 waren	 belangrijke	 sti-
mulansen	voor	wat	in	de	cultuursociologie	het	proces	van	individualisering	wordt	
genoemd	en	dat	een	aanvang	kende	tijdens	de	tweede	helft	van	de	jaren	vijftig.	Dit	
bracht	onder	meer	met	zich	mee	dat	steeds	meer	mensen	over	een	steeds	grotere	
beslissingsvrijheid	inzake	waarden,	normen	en	alledaagse	handelingen	beschikten	
en	bijgevolg,	vanaf	de	late	jaren	vijftig,	voor	sterk	uitgebreide	keuzemogelijkheden	
kwamen	 te	 staan,	 inclusief	 met	 betrekking	 tot	 de	 woning.	 De	 toegenomen	 wel-
vaart	ging	bovendien	gepaard	met	een	boost	in	de	wereld	van	de	woonconsumptie	
waarbij	moreel	geladen	advies	steeds	minder	ruimte	kreeg	en	steeds	meer	plaats	
werd	 ingeruimd	 voor	 commerciële	 verleiding.	 Deze	 ontwikkelingen	 hadden	 voor	
de	meeste	van	de	hier	besproken	educatieve	projecten	ingrijpende	gevolgen.	
Het	 derde	 deel	 van	 dit	 proefschrift	 geeft	 aan	 hoe	 de	 beschouwde	 voorlichtings-
programma’s	 verder	 evolueerden.	 Een	 hoofdstuk	 over	 de	 woonvoorlichting	 op	
de	 Belgische	 Sectie	 van	 Expo	 58,	 waar	 verschillende	 van	 de	 in	 dit	 proefschrift	
beschouwde	 woonopvoeders	 zich	 op	 hetzelfde	 terrein	 en	 in	 de	 directe	 nabijheid	
van	andere,	minder	didactisch	georiënteerde,	aan	het	wonen	gerelateerde	voorstel-
lingen	 dienden	 te	 manifesteren,	 geeft	 een	 duidelijk	 beeld	 van	 de	 problematische	
positie	waarin	menig	modernistisch	woonadvies	zich	op	dat	moment	bevond.

Het	 proefschrift	 wordt	 aangevuld	 	 met	 drie	 appendices.	 De	 eerste	 bijlage	 betreft	
een	reeks	fiches	met	betrekking	tot	de	woontentoonstellingen	die	tussen	1945	en	
1958	in	België	hebben	plaatsgevonden.	De	fiches	bundelen	gegevens	over	de	titel,	
de	locatie,	de	periode,	de	typologie,	de	organisatie,	het	ontwerp	en	de	beschikbare	
primaire	 bibliografie	 van	 elke	 tentoonstelling.	 Ze	 zijn	 bedacht	 als	 een	 werkin-
strument	voor	verder	onderzoek	en	werden	 in	2004	 in	boekvorm	uitgegeven.	De	
tweede	appendix	betreft	een	gepubliceerd	artikel	over	het	oeuvre	van	de	Vlaamse	
kunstcriticus	 Karel	 Elno	 en	 is	 bedoeld	 als	 aanvullende	 literatuur	 op	 het	 slot.	 De	
derde	 appendix	 is	 een	 gepubliceerd	 interview	 met	 prof.	 Adelbert	 Van	 de	 Walle	
(coauteur	 Dirk	 Pültau)	 en	 was	 een	 belangrijke	 bron	 voor	 het	 hoofdstuk	 over	 de	
beweging	rond	het	‘sociale	meubel’.	Het	geheel	wordt	afgesloten	met	een	lijst	van	
afkortingen,	een	overzicht	van	de	geraadpleegde	bronnen	en	een	personenindex.
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Inle�d�ng

Na	Wereldoorlog	 II	 is	het	herstel	van	het	woningpatrimonium	in	België	 traag	op	
gang	gekomen.1	Tot	de	voornaamste	oorzaken	hiervan	behoren	de	toenmalige	cri-
sis	 in	 de	 bouwsector	 en	 de	 ideologische	 twisten	 tussen	 de	 katholieke	 en	 de	 soci-
alistische	 partij	 inzake	 huisvesting.	 Bovendien	 stond	 de	 wederopbouw	 in	 België	
vooral	in	het	teken	van	de	sanering	van	de	monetaire	toestand,	de	organisatie	van	
de	distributie	en	de	normalisering	van	de	productie-	en	levensvoorwaarden.	Pas	in	
augustus	1948	werd	de	eerste	ingrijpende,	globale	maatregel	inzake	woningbouw-
beleid	van	kracht.2	Het	eerste	deel	van	dit	proef-schrift	 focust	op	de	periode	die	
hieraan	voorafgaat.	Het	belicht	een	aantal	 initiatieven	van	de	nationale	overheid	
die,	in	afwachting	van	een	overkoepelend	huisvestingsbeleid,	aan	de	woningnood	
dienden	tegemoet	te	komen.	Het	gaat	om	voorlichtingsinitiatieven,	voornamelijk	
tentoonstellingen,	 en	 twee	 huisvestingsprogramma’s	 die	 ruim	 aandacht	 besteed-
den	 aan	 de	 ontwikkeling	 en	 de	 realisatie	 van	 ‘nieuwe’	 woonmodellen.	 De	 andere	
organisaties	of	instanties	die	in	de	eerste	decennia	na	de	Tweede	Wereldoorlog	in	
België	op	nationaal	of	gewestelijk	niveau	aan	woonvoorlichting	deden	–	voorname-
lijk	Formes	Nouvelles,	het	Gentse	Museum	voor	Sierkunst,	de	Christelijke	Arbei-
dersbeweging,	de	Boerinnenbond	–	worden	besproken	in	het	tweede	deel	van	deze	
studie.	Het	woonprogramma	van	enkele	van	deze	organisaties	ging	al	voor	1949	
van	start,	maar	het	zwaartepunt	ervan	situeert	zich	in	de	jaren	vijftig.

De	 woonproblematiek	 was	 een	 urgent	 sociaal	 thema	 na	 Wereldoorlog	 II.	 [fig.	 1]	
Reeds	 in	 1939	 raamde	 de	 Centrale	 Dienst	 voor	 Statistiek	 het	 tekort	 aan	 wonin-
gen	 op	 156.000,	 bestaande	 uit	 16.000	 te	 vervangen	 noodwoningen,	 50.000	
te	 slopen	 krotwoningen	 en	 90.000	 overbevolkte	 woningen.	 In	 1945	 maakte	
het	 Ministerie	 van	 Wederopbouw	 bovendien	 bekend	 dat	 het	 oorlogsgeweld	
37.672	 huizen	 volledig	 had	 verwoest,	 dat	 21.950	 zwaar	 beschadigde	 huizen	

� Voor een meer uitgebreide bespreking van de wederopbouw en het huisvestingsbeleid in België na 
WOII, zie L. Goossens, Het sociaal huisvestingsbeleid in België. Een historisch-sociologische analyse van 
de maatschappelijke probleembehandeling op het gebied van het wonen. Deel 2 (doctoraal proefschrift, 
niet gepubliceerd), Faculteit der Sociale Wetenschappen, KULeuven, Leuven, 1982.

� Op 22 augustus 1948 werd het eerste uitvoeringsbesluit genomen in het kader van de wet De 
Taeye (zie verder). Zie ook L. Goossens, op. cit., p. 4.2.-6.

[Fig.	1]	
overzicht van de schade aan onroerende goederen in België ten gevolge van Wereldoorlog II  
bron: La Maison, nr. 3, maart 1948
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moesten	 worden	 afgebroken	 en	 dat	 92.770	 woningen	 ernstig	 waren	 bescha-
digd,	 maar	 niet	 onherstelbaar.3	 Daar	 er	 geen	 kwalitatief	 normenstelsel	 voor-
handen	 was	 dat	 toeliet	 een	 ondubbelzinnig	 onderscheid	 te	 maken	 tussen	 een	
‘gezonde’	 en	 een	 ‘ongezonde’	 woning,	 verschilt	 de	 raming	 van	 het	 totale	 tekort	
aan	 woningen	 in	 België	 kort	 na	 de	 oorlog	 al	 naargelang	 de	 bron.	 Over	 het	 alge-
meen	 wordt	 echter	 aangenomen	 dat	 er	 minimum	 200.000	 à	 300.000	 nieuwe	
woningen	 nodig	 waren.4	 Deze	 kwantitatieve	 schat-ting	 geeft	 slechts	 een	
gedeeltelijke	 indicatie	 van	 de	 woningnood.	 Heel	 wat	 meer	 woningen	 vertoon-
den	 immers	 duidelijke	 kwalitatieve	 mankementen.	 Zo	 liet	 een	 volkstelling	 uit	
1947	 zien	 dat	 58%	 van	 het	 totaal	 aantal	 woningen	 een	 oppervlakte	 van	 minder	
dan	55m2	had	en	dat	slechts	8,4%	van	de	woningen	voorzien	waren	van	een	bad-
kamer.	[fig.	2]	Minder	dan	de	helft	van	de	woningen	was	aangesloten	op	het	water-
net	en	slechts	één	op	twee	woningen	was	verbonden	met	de	hoofdriool.5

Hoewel	de	ernst	van	de	woonsituatie	kort	na	de	oorlog	op	politiek	vlak	duidelijk	
werd	erkend,	zou	de	eigenlijke	start	van	de	naoorlogse	wederopbouw	met	betrek-
king	 tot	 de	 woningsector	 nog	 verschillende	 jaren	 op	 zich	 laten	 wachten.	 In	 zijn	
doctoraatsstudie	over	het	sociale	huisvestingsbeleid	in	België	geeft	Goossens	hier	
verschillende	 verklaringen	 voor.6	 Vooreerst	 deden	 zich	 verschillende	 problemen	
voor	 in	 de	 bouwsector.	 Zo	 waren	 er	 uitgesproken	 verschillen	 in	 de	 prijzen	 van	
de	 bouwmaterialen	 in	 de	 verschillende	 delen	 van	 het	 land.7	 Deze	 prijzen	 waren	
bovendien	na	de	oorlog	overal	sterk	gestegen.8	Tegelijk	waren	ook	de	arbeidskrach-
ten	merkelijk	duurder	geworden	en	onvoldoende	in	aantal.9	Dat	het	bouwproces	in	
België	nog	steeds	voornamelijk	berustte	op	manueel	werk	en	op	het	gebruik	van	
traditionele	materialen	betekende	een	aanzienlijke	obstructie	voor	de	bouwactivi-
teit.	Deze	hindernissen	werden	nog	versterkt	door	de	dalende	rentabiliteit	van	de	
woningen.10	Goossens	wijst	er	ook	op	dat	het	juridisch	kader	voor	de	woningbouw	

� Vooral de provincies Luik en Antwerpen waren door de oorlog getroffen, in iets mindere mate de 
provincies Brabant, Oost- en West-Vlaanderen en Henegouwen en tenslotte ook Limburg, Namen 
en Luxemburg. Zie Het probleem van de huisvesting in België, NIWHUIS, Brussel, s.d., p. 268.

� Zie L. Goossens, op. cit., p. 4.2.-2.
5 Zie E. Froidure, Paria’s 57. De onderbeloonden. De krotwoningen. De moreel verlaten kinderen, Uitga-

ven der Openluchtwerken, Brussel, 1958, pp. 381-382.
� Zie L. Goossens, op. cit., pp. 4.2.-4 – 4.2.-6.
� Er bestonden op dat moment nog geen wettelijk vastgelegde maximumgrenzen voor de kostprij-

zen van bouwmaterialen. Bijgevolg varieerden de prijzen voor bijvoorbeeld metselwerk en gewa-
pend beton verhoudingsgewijs van 1 tot 2,5. Zie R. Jurdant, ‘Onderzoek naar hinderpalen die 
zich verzetten tegen hervatting van de woningbouw’, in Het probleem van de huisvesting in België, 
NIWHUIS, Brussel, s.d., p. 23-40.

8 De prijzen waren, afhankelijk van de streek, gestegen met een coëfficiënt van 3,5 tot 6,75. Zie L. 
Goossens, op. cit., p. 4.2.-4.

� Terwijl in 1939 een gefactureerd uurloon 6,44 Belgische frank bedroeg, was dat in 1946 opgelopen 
tot 30,33 Belgische frank. Zie L. Goossens, op. cit., p. 4.2.-4.

�0 De dalende rentabiliteit van woningen was onder meer het gevolg van de huurprijsblokkering die 
na de oorlog van kracht was in België. Zie L. Goossens, op. cit., p. 4.2.-16.

[Fig.	2]	
cijfergegevens omtrent de uitrusting van de woongelegenheden in 
België in 1947 
bron: L’Habitation, nr. 3-4, maart-april-mei 1955
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[Fig.	2]	
cijfergegevens omtrent de uitrusting van de woongelegenheden in 
België in 1947 
bron: L’Habitation, nr. 3-4, maart-april-mei 1955
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verouderd	was.	Het	dateerde	van	voor	de	oorlog	en	was	onvoldoende	afgestemd	op	
de	hierboven	vermelde,	nieuwe	problemen	in	de	bouw-	en	woningsector.11	
De	 hier	 geschetste	 problematiek	 was	 in	 1946	 al	 duidelijk	 in	 kaart	 gebracht	 door	
het	 Nationaal	 Instituut	 voor	 Woning	 en	 Huisvesting	 (NIWHUIS),	 een	 instituut	
dat	alle	organismen	die	zich	met	volkshuisvesting	bezig	hielden	diende	te	coördi-
neren	 en	 dat	 onder	 meer	 belast	 was	 met	 de	 oprichting	 van	 een	 studie-	 en	 docu-
mentatiecentrum	 voor	 ‘het	 vraagstuk	 van	 de	 volkswoningen’.12	 Dat	 het	 toch	 tot	
omstreeks	1948	zou	duren	vooraleer	er	een	nieuw	woningbouwbeleid	in	voege	zou	
treden,	is	in	belangrijke	mate	het	gevolg	van	een	politieke	onenigheid	en	aanhou-
dende	machtsstrijd	tussen	de	regeringspartijen.	Vooral	de	Katholieken	(CVP/PSC)	
en	de	Socialisten	(BSP/PSB)	konden	het	na	de	oorlog	niet	eens	worden	over	de	te	
volgen	beleidslijn	 inzake	huisvesting.	De	eersten	wilden	vooral	financiële	stimuli	
creëren	voor	de	particuliere	bouw	en	de	eigendomsverwerving	van	eengezinswo-
ningen	 op	 afzonderlijke	 percelen,	 zowel	 in	 de	 stedelijke	 centra	 als	 op	 het	 platte-
land.	De	 tweede	partij	was	eveneens	van	mening	dat	de	overheid	het	privé-bezit	
van	 woningen,	 vooral	 bij	 de	 minder	 gegoede	 klassen,	 moest	 aanmoedigen,	 maar	
ze	 vond	 de	 aanpak	 van	 de	 katholieke	 partij	 te	 eenzijdig.	 In	 tegenstelling	 tot	 de	
CVP,	pleitte	de	BSP	voor	een	nationaal,	planmatig	en	sociaal	verantwoord	ruimte-
lijk	beleid	waarbij	de	overheid	een	actieve	rol	zou	vervullen.	Ze	was	bovendien	van	
mening	dat	er	prioriteit	moest	verleend	worden	aan	het	huisvestingsprobleem	in	
de	urbane	gebieden	waar,	gezien	de	hoge	grondprijs,	ook	collectieve	woonvormen	
en	huurwoningen	moesten	worden	opgetrokken.13	Het	ideologisch	conflict	tussen	
de	katholieke	en	socialistische	partij	bestond	al	sinds	de	start	van	de	sociale	huis-
vesting	in	België	omstreeks	de	jaren	twintig,	maar	kende	met	de	woningnood	na	
Wereldoorlog	II	een	ware	heropleving.	De	politieke	tegenstellingen	werden	boven-
dien	verscherpt	door	de	perikelen	van	de	koude	oorlog.	Uiteindelijk	kwam	er	een	
compromis	onder	de	vorm	van	twee	subsidiewetten	voor	woningbouw.	De	wet	De	
Taeye	(dd.	29	mei	1948)	vertegenwoordigde	de	katholieke	visie.	De	wet	Brunfaut	
(dd.	15	april	1949)	was	gebaseerd	op	de	socialistische	ideologie,	maar	zoals	in	deel	
2	van	deze	studie	wordt	toegelicht,	werd	de	initiële	inhoud	van	deze	wet	als	gevolg	
van	allerlei	amendementen	en	door	de	aard	van	de	aan	de	wet	gekoppelde	uitvoe-
ringsbesluiten	sterk	uitgehold.	Het	is	bijgevolg	vooral	de	wet	De	Taeye	die	richting	

�� Met de ontoereikendheid van het juridisch kader doelt Goossens bijvoorbeeld op het feit dat de 
werkingskosten die door de nationale huisvestingsmaatschappijen en de ASLK aan de erkende 
kredietmaatschappijen werden toegekend relatief laag waren en dat de premiebedragen voor de 
aankoop of de bouw van een eigen woning onvoldoende waren aangepast aan de actuele bouwprij-
zen.

�� De Franstalige naam van het NIWHUIS is Institut National du Logement et de l’Habitation (IN-
ALA). Dit instituut werd in 1945 opgericht en kwam in de plaats van het Bestendig Comité voor 
Woonst en Huisvesting. Zie A. Leeman, De Woningmarkt in België (1890-1950), in de reeks Reeks 
van de School voor Economische Wetenschappen. Katholieke Universiteit Leuven, nr. 50, Uitgeverij Jos. 
Vermaut, Kortrijk, 1955, p. 183.

�� Voor een bespreking van de naoorlogse visie van de socialistische partij op volkshuisvesting, zie L. 
Goossens, op. cit., pp. 4.2.-31 – 4.2.-36.
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heeft	gegeven	aan	het	naoorlogs	huisvestingsbeleid	in	België.	Dit	beleid	moedigde	
in	de	eerste	plaats	een	individualistische	bouwpraktijk	aan.	

Dat	het	tot	1948	heeft	geduurd	vooraleer	een	globaal	woningbouwbeleid	van	start	
ging,	betekent	niet	dat	de	Belgische	overheid	voordien	helemaal	geen	actie	heeft	
ondernomen	om	aan	de	woningnood	tegemoet	te	komen.	Goossens	verwijst	in	dit	
verband	onder	meer	naar	de	besluitwetten	ter	bescherming	van	de	huurder	waar-
van	de	eerste	al	op	12	maart	1945	werd	uitgevaardigd.	Deze	wetten	beperkten	het	
beschikkingsrecht	van	de	huisbazen	en	installeerden	een	tijdelijke	‘huurprijsblok-
kering’.14	Daarnaast	werden	ook	enkele	initiatieven	genomen	die	betrekking	had-
den	op	de	wederopbouw	van	het	woningpatrimonium.	Vrij	vroeg	al	nam	de	over-
heid	een	reeks	maatregelen	voor	de	huisvesting	van	oorlogsgetroffenen	enerzijds	
–	dit	zijn	personen	die	materiële	schade	geleden	hebben	door	de	oorlog	–	en	voor	
mijnwerkers	 anderzijds.	 Beide	 beleidsprogramma’s	 voorzagen	 in	 een	 vorm	 van	
gegroepeerde	woningbouw,	maar	stuurden	in	hoofdzaak	aan	op	individuele	bouw-	
en	wederopbouwprojecten.	Kort	na	de	oorlog	zag	het	er	even	naar	uit	dat	de	over-
heid	 deze	 private	 bouwprojecten	 zou	 kaderen	 in	 een	 globaal	 en	 planmatig	 ruim-
telijk	beleid.	 In	1946	werden	verschillende	besluitwetten	 inzake	stedenbouw	van	
kracht.	Ze	namen	in	grote	lijnen	de	inhoud	over	van	een	besluit	dat	tijdens	de	oor-
log	(op	12	september	1940)	was	goedgekeurd	en	dat	gebaseerd	was	op	een	beleids-
tekst	 van	 Raphaël	 Verwilghen,	 directeur-generaal	 van	 de	 dienst	 ‘architectuur	 en	
stedebouw’	van	het	Commissariaat-Generaal	voor	 ’s	Lands	Wederopbouw’	(1940-
1944).15	De	besluitwetten	op	de	stedenbouw	van	1946	legden	vooral	de	nadruk	op	
het	opmaken	van	gemeentelijke	plannen	van	aanleg.16	Maar,	vooral	door	de	lakse	
houding	van	de	naoorlogse	Dienst	voor	Stedenbouw,	werden	de	wetten	nauwelijks	
toegepast.17	Net	zoals	na	Wereldoorlog	I	bestond	de	wederopbouw	na	Wereldoor-

�� Zie L. Goossens, op. cit., pp. 4.2.-13 – 4.2.-16.
�5 Na de Tweede Wereldoorlog werden Raphaël Verwilghen en zijn equipe als ‘collaborateurs’ aan de 

kant gezet. Verwilghen was ook een van de spilfiguren van de wederopbouw tijdens en na Wereld-
oorlog I. Zie diverse bijdragen in G. Bekaert, J. Celis, R. De Meyer, G. Geenen, R. Gobyn, J. Maes, 
M. Smets, H. Stynen, P. Uyttenhove, Resurgam. De Belgische wederopbouw na 1914, Gemeentekre-
diet, Brussel, 1985. Zie ook G. Bekaert, F. Strauven, Bouwen in België 1945-1970, Nationale Confe-
deratie van het Bouwbedrijf, Brussel, 1971.

�� Het besluit op de urbanisatie van 12 september 1940 werd samen met de andere besluiten van 
de Secretarissen-Generaal nietig verklaard door de besluitwet van 5 mei 1944 van de Belgische 
regering in Londen. In november 1944 werd het besluit echter opnieuw in werking gesteld. Nadien 
werd de inhoud ervan integraal overgenomen in de besluitwet van 2 december 1946. Zie L. Goos-
sens, op. cit., pp. 4.2.-9 – 4.2.-13.

�� De besluitwet was slechts van toepassing op bij koninklijk besluit aangeduide gemeenten waar 
oorlogsschade was aangericht of waar, met het oog op de tewerkstelling van arbeiders, openbare 
werken waren ontworpen. In 1960 waren dit 1891 van de 2663 gemeenten. Slechts 186 van deze 
gemeenten hadden een algemeen plan van aanleg. Een 400-tal ervan had een bijzonder plan van 
aanleg. Behalve de lakse houding van de Dienst voor Stedenbouw haalt Goossens ook een ‘in België 
diepgewortelde afkeer van planmatig overheidsoptreden’ aan als reden voor het geringe succes van 
de wetten op de stedenbouw.
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log	II	dan	ook	voornamelijk	uit	individuele	projecten	en	een	pandsgewijze	herop-
bouw	van	het	bestaand	patrimonium.18

In	het	eerste	deel	van	dit	proefschrift	zoeken	we	een	antwoord	op	de	vraag	welke	
ruimte-lijke	modellen	aan	de	basis	 liggen	van	de	woonvoorlichting	van	de	natio-
nale	overheid	 in	de	eerste	 jaren	na	de	Tweede	Wereldoorlog.	 In	het	eerste	hoofd-
stuk	wordt	deze	vraag	betrokken	op	de	activiteiten	van	het	eerder	vermelde	NIW-
HUIS.	 Dit	 instituut	 probeerde	 kort	 na	 de	 oorlog,	 door	 middel	 van	 tentoonstel-
lingen	en	publicaties,	een	 inhoudelijk	debat	over	diverse	huisvestingskwesties	op	
gang	te	trekken,	zowel	op	stedenbouwkundige	schaal	als	op	schaal	van	de	woning.	
Dit	hoofdstuk	spitst	zich	voornamelijk	toe	op	de	schaal	van	het	huis.	Het	laat	zien	
hoe	 het	 NIWHUIS	 er	 in	 1947	 kortstondig	 in	 slaagde	 om	 verschillende	 belangen-
groepen	in	dialoog	te	brengen	en	zelfs	tot	een	consensus	te	leiden	over	een	speci-
fiek	ruimtelijk	model.	Het	hoofdstuk	wijst	echter	ook	op	het	precaire	karakter	van	
deze	consensus	en	het	onduidelijke	 ideologische	karakter	van	het	vooropgestelde	
model.

De	 twee	 volgende	 hoofdstukken	 bespreken	 twee	 bouwprogramma’s	 van	 de	 nati-
onale	overheid.	We	staan	achtereenvolgens	stil	bij	de	gegroepeerde	woningbouw	
voor	 oorlogsgetroffenen	 en	 voor	 mijnwerkers,	 respectievelijk	 onder	 leiding	 van	
het	 Ministerie	 van	 Wederopbouw	 en	 het	 Ministerie	 van	 Brandstof	 en	 Energie.	
In	het	kader	van	elk	van	deze	huisvestingsprogramma’s	werd	onderzoek	verricht	
naar	 ‘nieuwe’	 woonmodellen	 die	 in	 de	 context	 van	 de	 bouwcrisis	 een	 antwoord	
zouden	 kunnen	 bieden	 aan	 de	 woningnood,	 en	 meteen	 ook	 aan	 het	 vooronder-
stelde	 gebrek	 aan	 wooncultuur,	 van	 de	 beoogde	 bevolkingsgroepen.	 Hoofdstuk-
ken	2	en	3	leggen	zich	niet	toe	op	voorlichtingsinitiatieven	in	de	strikte	zin	van	
het	woord.	Achter	de	bouwprogramma’s	ging	echter	een	vergelijkbare	didactische	
strategie	 schuil,	 zij	 het	 van	 bijzonder	 paternalistische	 aard.	 De	 woonmodellen	
werden	 doorgaans	 op	 het	 kabinet	 of	 rechtstreeks	 in	 opdracht	 van	 de	 minister	
ontworpen.	 Externe	 belangengroepen,	 bewonersdoelgroepen	 en	 zelfs	 het	 NIW-
HUIS	werden	nauwelijks	geconsulteerd.19	De	hoofdstukken	illustreren	meteen	de	
bijzonder	beperkte	armslag	van	het	NIWHUIS	als	woonvoorlichtingsapparaat	en	
adviesorgaan	van	de	nationale	overheid.	De	ministeries	die	bij	machte	waren	om	
in	de	eerste	naoorlogse	jaren	huisvestingsprojecten	uit	te	voeren,	lieten	de	woon-
modellen	 die	 door	 het	 instituut	 naar	 voor	 werden	 geschoven,	 zo	 goed	 als	 links	
liggen.	 Het	 verdere,	 problematische	 verloop	 van	 de	 bouwprogramma’s	 voor	 oor-

�8 Zie L. Goossens, op. cit., p. 4.2.-11.
�� Luc Goossens bespreekt de passieve rol van de bewonersdoelgroepen in het naoorlogs huisves-

tingsbeleid in België in L. Goossens, ‘De slinger van de selectiviteit. De onzekere lotgevallen van de 
doelgroepen van het woonbeleid in België’, in Bouwstenen van sociaal woonbeleid. De VHM bekijkt 50 
jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 1, Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, Brussel, 1997, pp. 
253-294.
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logsgetroffenen	 en	 voor	 mijnwerkers	 geeft	 niettemin	 aan	 dat	 een	 bemiddelende	
aanpak	 zoals	 die	 van	 het	 NIWHUIS	 mogelijks	 betere	 resultaten	 had	 opgeleverd.	
De	 vraag	 is	 echter	 of	 een	 gelijkaardige,	 zorgvuldig	 geconstrueerde	 ideologische	
consensus,	zoals	vervat	 in	het	woonmodel	van	het	NIWHUIS	uit	1947	ook	in	de	
praktijk	mogelijk	was	geweest.
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Het	NIWHUIS	
Woonmodellen	als	voorwerp	van	d�scuss�e1

De	vzw	Nationaal	 Instituut	voor	Woning	en	Huisvesting	 (NIWHUIS)	werd	opge-
richt	in	1945	op	initiatief	van	de	Algemene	Spaar-	en	Lijfrentekas	(ASLK),	de	Nati-
onale	Maatschappij	voor	Goedkope	Woningen	en	Woonvertrekken	(NMGWW),	de	
Nationale	Maatschappij	voor	de	Kleine	Landeigendom	(NMKL),	de	Vereniging	van	
Belgische	Steden	en	Gemeenten,	het	Huisvestingsfonds	van	de	Bond	der	Kroost-
rijke	Gezinnen,	de	Vereniging	voor	Verbetering	der	Arbeiderswoningen	en	de	Bond	
tegen	de	Krotten.2	Het	instituut	was,	net	als	de	NMGWW	en	de	NMKL,	verbonden	
aan	 het	 Ministerie	 van	 Volksgezondheid	 en	 had	 een	 zetel	 te	 Brussel.	 Volgens	 de	
statuten	had	het	een	meervoudig	opzet.	Het	zou	de	acties	van	alle	organismen	die	
zich	 inlaten	 met	 de	 ontwikkeling	 van	 volkshuisvesting	 coördineren;	 een	 studie-,	
documentatie-	en	informatiecentrum	voor	de	huisvesting	oprichten;	de	toepassing	
van	economische	bouwtechnieken	aanmoedigen;	de	volksopvoeding	inzake	wonen	
intensifiëren	en	de	belangen	van	haar	leden	verdedigen.3	Uit	dit	programma	blijkt	

� De eerste resultaten van het onderzoek dat aan de basis ligt van dit hoofdstuk werden voorgesteld 
op 9 mei 2003, op de Dorich House Annual Conference, Kingston University (Faculty of Art, De-
sign & Music). Het thema van deze conferentie was ‘The Modern Period Room – the construction 
of the exhibited interior 1870-1950’. De proceedings verschijnen binnenkort in boekvorm: B. Mar-
tin, T. Keeble, P. Sparke (eds.), The Modern Period Room - the Construction of the Exhibited Interior 
1870-1950, Routledge, Londen/New York, (in druk).

� Het Franse synoniem van het NIWHUIS was Institut National du Logement et de l’Habitation 
(INALA). Het was gevestigd in de Wolvengracht 39 (later 34) te Brussel. Zie P.-L. Flouquet, ‘L’Insti-
tut National du Logement et de l’Habitation et l’Exposition Internationale du Logement. Interview 
de M. Albert Van Billoen’, La Maison, nr. 8, nov. 1945, pp. 238-239, 267. Voor de eerste samenstel-
ling van de Raad van Beheer, met Baron Delvaux de Fenffe als voorzitter, zie Internationale Tentoon-
stelling van Woningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946. Het NIWHUIS verving het Be-
stendig Comité voor Woonst en Huisvesting of Comité Permanent du Logement et de l’Habitation 
dat tijdens WOII was opgericht. Dit comité nam de plaats in van het ‘bestendig bureau’ dat in 
1898 was opgericht, tijdens de eerste Nationale Conferentie van de Verenigde Maatschappijen 
voor Werkmanswoningen. Dit ‘bestendig bureau’ organiseerde talrijke congressen voor werkmans-
woningen en publiceerde sinds 1903 het Bulletin der Maatschappijen van Werkmanswoningen, dat 
in 1920 werd omgedoopt tot Tijdschrift der Goedkope Woningen. Zie A. Leeman, De woningmarkt 
in België (1890-1950), in de Reeks van de School voor Economische Wetenschappen van de Katholieke 
Universiteit te Leuven, nr. 50, Uitgeverij Jos. Vermaut, Kortrijk, 1955, pp. 183-184.

� Het opzet staat beschreven in artikel 3 van de statuten van het NIWHUIS. Dit artikel werd opge-
nomen in P.-L. Flouquet, op. cit.
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dat	 het	 nationaal	 instituut	 een	 belangrijke	 bijdrage	 wou	 leveren	 aan	 de	 ontwik-
keling	 van	 een	 gecoördineerd	 en	 goed	 onderbouwd	 huisvestingsbeleid.	 “Samen-
vattend	 kan	 gezegd,	 dat	 het	 NIWHUIS	 de	 totstandkoming	 van	 eene	 rationeele	
huisvestingspolitiek	beoogt,”	stond	in	een	van	de	eerste	publicaties	van	het	insti-
tuut.4	Secretaris	Joseph	Paquay,	 tevens	secretaris	van	de	Bond	 tegen	de	Krotten	
en	beheerder	van	de	NMGWW,	was	de	belangrijkste	woordvoerder	van	het	 insti-
tuut.	De	voorzitter	van	de	NMGWW	en	directeur	van	de	Vereniging	van	Belgische	
Steden	en	Gemeenten,	Emile	Vinck,	was	een	van	de	vice-voorzitters	van	het	NIW-
HUIS	en	ijverde	al	ten	tijde	van	Wereldoorlog	I,	samen	met	Raphaël	Verwilghen	en	
Louis	Van	der	Swaelmen,	voor	een	systematische	en	globale	aanpak	van	het	weder-
opbouwprobleem.5

Het	 NIWHUIS	 was	 ondernemend	 in	 de	 eerste	 jaren	 na	 de	 oorlog.	 Zoals	 vermeld	
gaf	het	begin	1947	al	een	overzichtelijke	studie	uit	over	de	problemen	van	de	huis-
vesting	 in	 België.6	 Kort	 daarna	 publiceerde	 het	 instituut	 twee	 boekjes	 die	 speci-
fiek	 ingingen	 op	 de	 financiële	 en	 constructieve	 aspecten	 van	 de	 woningbouw.7	
Vanaf	juli	1948	gaf	het	Huisvesting uit,	een	informatief	tijdschrift	met	een	speciale	
rubriek	voor	de	publicatie	van	studieresultaten	en	aparte	kronieken	voor	 ‘econo-
misch-financiële’,	‘technische’,	‘ juridische	en	fiscale’,	‘koloniale’,	‘bouw-	en	steden-
bouwkundige’,	 ‘sociale’,	 ‘buitenlandse’	 en	 ‘uitrustingsvraagstukken’.8	 Bovendien	
was	het	 in	de	eerste	 jaren	nauw	betrokken	bij	verschillende	 ‘woontentoonstellin-
gen’.	Zo	realiseerde	het	NIWHUIS	in	1946	de	‘Internationale	Tentoonstelling	van	
Woningen’	in	Brussel.	Een	jaar	later	speelde	het	instituut	een	belangrijke	rol	bij	het	
ontwerp	van	de	Belgische	sectie	van	de	internationale	tentoonstelling	‘Urbanisme	
et	Habitation’.	Tenslotte	opende	het	NIWHUIS	eind	1946,	naar	Engels	model,	een	
experimentele	 bouwwerf	 voor	 woningen	 te	 Stockel.9	 Op	 dit	 terrein	 zouden	 bin-
nen-	 en	 buitenlandse	 industriëlen	 de	 mogelijkheid	 krijgen	 om	 op	 eigen	 kosten	
modelwoningen	op	te	trekken.	Dit	project	is	echter	vroegtijdig	opgedoekt.	Er	werd	

� Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946.
5 Voor een biografische notitie over Emile Vinck, zie H. Stynen, ‘P32 – Emile Vinck’, in G. Bekaert, J. 

Celis, R. De Meyer, G. Geenen, R. Gobyn, J. Maes, M. Smets, H. Stynen, P. Uyttenhove, Resurgam. 
De Belgische wederopbouw na 1914, Gemeentekrediet, Brussel, 1985, pp. 232-233.

� Het probleem van de huisvesting in België, NIWHUIS, Brussel, s.d. (ca. 1947).
� Het gaat hier om R. Jurdant, Des logements nouveaux... Comment en rendre la construction possible?, 

INALA, Brussel, 1947 en J. Paquay, Het financieel aspect van de woningbouw in België, NIWHUIS, 
Brussel, 1948.

8 Huisvesting verscheen ook in het Frans, onder de titel L’Habitation. Voor elke kroniek bestond er 
een afzonderlijk comité. Zie ‘Nationaal Instituut voor Woning en Huisvesting vzwd’, Huisvesting, 
nr. 1, juli 1948, pp. 1-4.

� Onder meer de experimentele bouwwerf in Northolt (Engeland) fungeerde als voorbeeld. Zie J. 
Paquay, ‘Nécessité d’un chantier d’expérience en matière de construction d’habitation’, La Maison, 
nr. 4, juli 1945. Zie ook Het probleem van de huisvesting in België, NIWHUIS, Brussel, s.d. (ca. 1947), 
pp. 111-124.
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Het	 NIWHUIS	 was	 ondernemend	 in	 de	 eerste	 jaren	 na	 de	 oorlog.	 Zoals	 vermeld	
gaf	het	begin	1947	al	een	overzichtelijke	studie	uit	over	de	problemen	van	de	huis-
vesting	 in	 België.6	 Kort	 daarna	 publiceerde	 het	 instituut	 twee	 boekjes	 die	 speci-
fiek	 ingingen	 op	 de	 financiële	 en	 constructieve	 aspecten	 van	 de	 woningbouw.7	
Vanaf	juli	1948	gaf	het	Huisvesting uit,	een	informatief	tijdschrift	met	een	speciale	
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� Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946.
5 Voor een biografische notitie over Emile Vinck, zie H. Stynen, ‘P32 – Emile Vinck’, in G. Bekaert, J. 

Celis, R. De Meyer, G. Geenen, R. Gobyn, J. Maes, M. Smets, H. Stynen, P. Uyttenhove, Resurgam. 
De Belgische wederopbouw na 1914, Gemeentekrediet, Brussel, 1985, pp. 232-233.

� Het probleem van de huisvesting in België, NIWHUIS, Brussel, s.d. (ca. 1947).
� Het gaat hier om R. Jurdant, Des logements nouveaux... Comment en rendre la construction possible?, 

INALA, Brussel, 1947 en J. Paquay, Het financieel aspect van de woningbouw in België, NIWHUIS, 
Brussel, 1948.

8 Huisvesting verscheen ook in het Frans, onder de titel L’Habitation. Voor elke kroniek bestond er 
een afzonderlijk comité. Zie ‘Nationaal Instituut voor Woning en Huisvesting vzwd’, Huisvesting, 
nr. 1, juli 1948, pp. 1-4.

� Onder meer de experimentele bouwwerf in Northolt (Engeland) fungeerde als voorbeeld. Zie J. 
Paquay, ‘Nécessité d’un chantier d’expérience en matière de construction d’habitation’, La Maison, 
nr. 4, juli 1945. Zie ook Het probleem van de huisvesting in België, NIWHUIS, Brussel, s.d. (ca. 1947), 
pp. 111-124.
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slechts	één	dubbelwoonst	opgetrokken:	een	constructie	van	het	Engelse	prefabsy-
steem	Howard.10

Dit	 hoofdstuk	 besteedt	 voornamelijk	 aandacht	 aan	 de	 tentoonstellingen	 van	 het	
NIWHUIS	omdat	deze	een	belangrijk	deel	uitmaakten	van	de	woonopvoeding	van	
het	instituut	en	omdat	ze	op	expliciete	wijze	enkele	ruimtelijke	modellen	voor	de	
moderne	 woning	 presenteerden.	 Het	 analyseert	 deze	 modellen	 in	 relatie	 tot	 de	
doelstellingen	van	het	 instituut	en	toont	aan	dat	ze	het	resultaat	waren	van	een	
uitgesproken	 bemiddelende	 attitude.	 De	 moderne	 woningen	 van	 het	 NIWHUIS	
waren	 het	 product	 van	 moedige	 pogingen	 om	 het	 debat	 over	 goed	 wonen	 aan	 te	
wakkeren	en	open	te	stellen	voor	diverse	belangengroepen.	Zoals	verder	zal	blij-
ken,	 bleef	 het	 onderzoek	 van	 het	 NIWHUIS	 echter	 vrij	 geïsoleerd	 en	 heeft	 het	
instituut	zijn	coördinerende	rol	in	de	praktijk	niet	kunnen	waarmaken.	Dit	hoofd-
stuk	stelt	dat	de	woonmodellen	zelf,	omwille	van	hun	weinig	eenduidige	moderne	
identiteit	weinig	troeven	in	handen	hadden	om	de	betrokken	belangengroepen	op	
langere	termijn	achter	zich	te	scharen.

Over	de	geschiedenis	van	het	NIWHUIS	zijn	tot	op	heden	geen	studies	verschenen.	
Dit	hoofdstuk	is	dan	ook	in	belangrijke	mate	gebaseerd	op	primair	bronnenmate-
riaal,	bestaande	uit	contemporaine	catalogi,	publicaties,	tijdschriften,	dagbladen,	
verslagen,	 plannen,	 foto’s,	 etc.	 Van	 een	 archief	 van	 het	 NIWHUIS	 is,	 voor	 zover	
we	konden	achterhalen,	geen	sprake	meer.	Wel	vonden	we	informatie	over	de	ten-
toonstellingen	van	het	instituut	terug	in	onder	meer	het	fonds	Louis-Herman	De	
Koninck	 in	 de	 AAM	 in	 Brussel,	 in	 het	 fonds	 Léon	 Stynen	 in	 het	 Architectuurar-
chief	van	de	Provincie	Antwerpen	en	in	de	dossiers	over	de	tentoonstelling	‘Urba-
nisme	et	Habitation’	in	het	Centre	des	Archives	Contemporaines	in	Fontainebleau.	
De	 publicaties	 van	 het	 NIWHUIS	 zijn	 terug	 te	 vinden	 in	 diverse	 bibliotheken,	
waaronder	de	Koninklijke	Bibliotheek	van	België	in	Brussel,	de	bibliotheek	van	de	
Vakgroep	Architectuur	&	Stedenbouw	van	de	UGent	en	de	Universiteitsbibliotheek	
van	de	UGent.

�0 Volgens een artikel in La Maison werd een verdere uitbouw van de experimentele bouwwerf ver-
boden door de ‘bevoegde minister’. Het is echter niet duidelijk of de auteur hiermee verwijst naar 
de toenmalige communistische Minister van Openbare Gezondheid en van het Gezin, Albert Mar-
teaux. Zie ‘La préfabrication et l’habitation. La maison du jour au chantier d’expérience de Stockel’, 
La Maison, nr. 2, febr. 1947, pp. 34-37.
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De	Internationale	Tentoonstelling	van	Woningen

De	‘Internationale	Tentoonstelling	van	Woningen’	of	 ‘Exposition	Internationale	du	
Logement’	vond	plaats	in	het	Jubelpark	in	Brussel,	van	18	mei	1946	tot	omstreeks	
het	einde	van	het	 jaar.11	 [fig.	1]	Het	was,	zo	vermeldt	de	catalogus,	“de	eerste	open-
bare	 manifestatie	 der	 werkzaamheid	 van	 het	 Nationaal	 Instituut	 voor	 Woning	 en	
Huisvesting”.12	 De	 tentoonstelling	 was	 in	 de	 eerste	 plaats	 bedoeld	 om	 de	 toepas-
sing	van	economische	bouwtechnieken	voor	de	huisvesting	in	België	aan	te	moedi-
gen.	 Onder	 bescherming	 van	 de	 toenmalige	 socialistische	 Minister	 van	 Openbare	
Werken,	 Herman	 Vos,	 had	 het	 NIWHUIS	 in	 1945	 een	 reeks	 binnenlandse	 en	 bui-
tenlandse	bouwfirma’s	uitgenodigd	om	een	geprefabriceerde	minimumwoning	met	
twee	 slaapkamers	 te	 construeren.13	 De	 ‘paviljoenen’	 zouden	 opgetrokken	 worden	
in	het	Jubelpark	zelf,	een	locatie	waar	sinds	het	begin	van	de	20ste	eeuw	regelmatig	
beurzen	 en	 volksfeesten	 doorgingen.	 Hoewel	 het	 instituut	 geen	 budget	 had	 om	 de	
participerende	 bedrijven	 te	 vergoeden,	 kreeg	 de	 oproep	 een	 ruime	 respons.14	 Tus-
sen	eind	1945	en	begin	1946	veranderde	het	Jubelpark	in	een	grote	experimentele	
werf	met	ongeveer	45,	doorgaans	vrijstaande	(dubbele)	eengezinswoningen	van	Bel-
gische,	 Zwitserse,	 Nederlandse,	 Engelse	 en	 Finse	 makelij.15	 Op	 vraag	 van	 de	 orga-
nisatoren	waren	de	meeste	tentoonstellingshuizen	volledig	ingericht.16	Hoewel	het	
NIWHUIS	 de	 expositie	 in	 de	 eerste	 plaats	 voorstelde	 als	 een	 constructief	 experi-
ment,	 maakte	 ze	 tegelijk	 ook	 deel	 uit	 van	 het	 volksopvoedkundig	 programma	 van	
het	 instituut.	 “Il	 faut	 apprendre	 à	 notre	 population	 à	 habiter,”	 stelde	 Paquay,	 “Des	
expositions	comme	celle	du	Cinquantenaire	permettent	déjà	de	faire	son	éducation	

�� Voor een beschrijving van de opening van de tentoonstelling, zie bijvoorbeeld ‘L’exposition in-
ternationale du logement’, La Libre Belgique, nr. 139, 19 mei 1946, p. 2. De tentoonstelling werd 
eigenlijk al eerder open verklaard, nl. op 15 dec. 1945, maar de bouwwerken waren toen nog niet 
voltooid waardoor de effectieve opening moest worden uitgesteld. Over de sluitingsdatum hebben 
we tot op heden geen exacte gegevens teruggevonden.

�� NIWHUIS, ‘Internationale Tentoonstelling van Woningen. Brussel – Mei – September 1946’, Inter-
nationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, pp. 3-5.

�� Herman Vos was Minister van Openbare Werken tijdens de eerste vier regeringen na WOII: de 
naoorlogse regering Pierlot (27 sept. 1944 – 7 febr. 1945), de regering van Acker I (12 febr. 1945 
– 2 aug. 1945), de regering van Acker II (2 aug. 1945 – 9 jan. 1946) en de regering Spaak I (13 – 19 
maart 1946). Vervolgens wordt hij Minister van Openbaar Onderwijs. Zie Th. Luykx, Politieke ge-
schiedenis van België 2. Van 1945-1977, Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1978 (eerste druk in 1964).

�� Zie NIWHUIS, ‘Internationale Tentoonstelling van Woningen. Brussel – Mei – September 1946’, 
Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, pp. 3-5. 
Zie ook Het probleem van de huisvesting in België, NIWHUIS, Brussel, s.d. (ca. 1947), pp. 121-123. 

�5 De catalogus geeft informatie over 45 paviljoenen. Sommige krantenknipsels spreken van 46 of 47 
montagehuizen. Zie bijvoorbeeld R. Hs., ‘Exposition internationale du logement’, Le Soir, nr. 138, 19 
mei 1946, p. 2; ‘L’exposition internationale du logement’, La Libre Belgique, nr. 139, 19 mei 1946, p. 
2.

�� Zie P.-L. Flouquet, op. cit.

[Fig.	1]	
zicht op een deel van de Belgische sectie met paviljoen nr. 3 ‘Tecta’ 
(rechts vooraan) 
bron: Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Techni-
que, Brussel, 1946
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�� Zie NIWHUIS, ‘Internationale Tentoonstelling van Woningen. Brussel – Mei – September 1946’, 
Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, pp. 3-5. 
Zie ook Het probleem van de huisvesting in België, NIWHUIS, Brussel, s.d. (ca. 1947), pp. 121-123. 

�5 De catalogus geeft informatie over 45 paviljoenen. Sommige krantenknipsels spreken van 46 of 47 
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2.

�� Zie P.-L. Flouquet, op. cit.
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en	lui	montrant,	d’autre	part,	qu’il	est	possible	de	construire	de	bonnes	maisons	par	
d’autres	procédés	que	ceux	employés	traditionellement”.17

Het	 totaalontwerp	 en	 de	 coördinatie	 van	 de	 tentoonstelling	 werd	 toevertrouwd	
aan	vier	modernistische	architecten,	allen	lid	van	de	Belgische	CIAM	afdeling.	De	
leiding	 was	 in	 handen	 van	 Jean-Jules	 Eggericx,	 onder	 wiens	 leiding	 begin	 jaren	
twintig	de	experimentele	bouwplaats	van	de	staat	in	de	wijk	Het	Rad	in	Anderlecht	
tot	 stand	was	gekomen.18	Voor	de	 tentoonstelling	 in	het	Jubelpark	werkte	Egge-
ricx	 samen	 met	 de	 architecten	 Gustave	 Herbosch	 en	 Maxime	 Wijnants	 –	 beiden	
verbonden	 aan	 het	 Ministerie	 van	 Openbare	 Werken	 -	 en	 Huib	 Hoste,	 Directeur	
der	Bouwterreinen.19	Ze	groepeerden	de	modelwoningen	per	land	en	ontsloten	het	
park	via	een	eenvoudig	net	van	groene	lanen.	[fig.	2]	De	globale	opbouw	was	trans-
parant	en	overzichtelijk.	“De	architecten	hebben	den	foor-indruk	die	ontstaan	kon	
door	 opeenhoping	 vermeden	 en	 voldoende	 ruimte	 tusschen	 de	 paviljoenen	 gela-
ten,	zoo	dat	deze	best	van	alle	zijden	op	te	nemen	zijn,”	meende	Pierre-Louis	Flou-
quet.20	 Wie	 het	 park	 via	 de	 hoofdingang	 betrad,	 passeerde	 eerst	 langs	 een	 reeks	
paviljoenen	 van	 Nederlandse	 en	 Zwitserse	 afkomst,	 respectievelijk	 gelegen	 in	 de	
‘Laan	van	Nederland’	en	in	de	‘Laan	van	Helvetië’.	Een	tweede	ingang	bevond	zich	
aan	de	Renaissancelaan	en	gaf	onmiddellijk	toegang	tot	de	Belgische	sectie	waar	
ook	een	paviljoen	van	Engelse	en	een	van	Finse	origine	te	zien	waren.21	Binnen	de	
Nederlandse,	Zwitserse	en	Belgische	secties	waren	de	modelhuizen	in	een	schijn-
baar	 willekeurige	 volgorde	 gerangschikt.	 Volgens	 Flouquet	 was	 de	 ingang	 aan	 de	

�� J. Paquay, ‘Problèmes actuels de la reconstruction’, L’Ossature Métallique, nr. 5-6, mei-juni 1946, pp. 
101-109.

�8 Het nationaal proefterrein ‘het Rad’ of ‘la Roue’ in Anderlecht dateert van 1920-1923. Het project 
stond onder auspiciën van de NMGWW en had als opzet ‘nieuwe’ bouwprocédés en constructiema-
terialen voor de volkshuisvesting uit te testen. De wijk omvatte 67 huizen. Er werden 17 verschil-
lende bouwprocédés uitgetest, onder meer met cementbetonblokken en -platen. Zie G. Geenen, 
‘P 10 - Jean-Jules Eggericx’, in G. Bekaert, J. Celis, R. De Meyer, G. Geenen, R. Gobyn, J. Maes, 
M. Smets, H. Stynen, P. Uyttenhove, op. cit., p. 220. Zie ook diverse contemporaine artikels in 
L’Habitation à Bon Marché, waaronder J.G., ‘Société Nationale des Habitations et Logements à bon 
marché. Expérimentation de nouveaux procédés et matériaux de construction’, L’Habitation à Bon 
Marché, nr. 8, aug. 1921, pp. 181-182. De proefwerf wordt ook besproken in Het probleem van de 
huisvesting in België, NIWHUIS, Brussel, s.d. (ca. 1947), pp. 120-121.

�� Eggericx, Wynants en Hoste waren lid van het uitvoerend comité van de tentoonstelling. Renier 
was voorzitter van dit comité. Joseph Paquay was secretaris. De andere leden waren Vinck, Van 
Billoen, Wynen, Marique en Terneu. Commissaris van de tentoonstelling was Marique. Zie Inter-
nationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946.

�0 P.-L. Flouquet, ‘Een wandeling doorheen de tentoonstelling’, Internationale Tentoonstelling van Wo-
ningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, pp. 7-9.
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Semi-permanente metalen woning’, Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et 
Technique, Brussel, 1946, p. 23.

[fig.	2]	
arch. Jean-Jules Eggericx i.s.m. architecten Maxime Wynants en Huib Hoste, ten-
toonstellingsplan 
bron: Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 
1946
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en	lui	montrant,	d’autre	part,	qu’il	est	possible	de	construire	de	bonnes	maisons	par	
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Renaissancelaan	 het	 meest	 aangewezen	 startpunt	 voor	 de	 tentoonstelling.22	 Ze	
werd	 gemarkeerd	 door	 een	 ‘rustiek’,	 houten	 portiek	 met	 een	 rieten	 dak	 dat	 de	
bezoeker	 meteen	 het	 idee	 gaf	 een	 pittoreske	 groene	 ‘wijk’	 te	 betreden.	 [fig.3]	 Dit	
was	voor	het	NIWHUIS	immers	de	gedroomde	stedelijke	omgeving	voor	de	meeste	
gepresenteerde	montagewoningen.	Zoals	Flouquet	in	de	catalogus	uitlegt,	zouden	
de	 gemeenten	 idealiter	 speciale	 bouwzones	 moeten	 reserveren	 voor	 “laagbouw	
met	 paviljoen-type”,	 met	 de	 nodige	 voorzieningen	 “voor	 het	 gewenschte	 verkeer,	
voor	alle	aan-	en	afvoerleidingen	alsmede	voor	beplantingen,	onmisbaar	om	deze	
nieuwe	woongebieden	echt	bewoonbaar	te	maken”.23

Het	 NIWHUIS	 had	 niet	 de	 ambitie	 ‘ideale’	 woningen	 voor	 te	 stellen	 in	 het	 Jubel-
park.	“De	tentoonstelling	heeft	niet	de	pretentie,	eene	definitieve	oplossing	van	het	
vraagstuk	 der	 volkshuisvesting	 voor	 te	 leggen”	 stond	 in	 de	 catalogus.24	 De	 verza-
melde	modelhuizen	vormden	eerder	een	onvolledige	staalkaart	van	de	op	de	markt	
beschikbare,	al	dan	niet	beproefde	prefabsystemen	voor	de	woningbouw.	Ongeveer	
de	 helft	 van	 de	 woningen	 was	 van	 hout.	 Daarnaast	 waren	 er	 zo’n	 13	 betonnen	 en	
een	 8-tal	 metalen	 constructies.	 Er	 waren	 huizen	 bij	 die	 volledig	 in	 de	 werkplaats	
werden	 geprefabriceerd	 en	 die	 op	 de	 werf	 enkel	 gemonteerd	 moesten	 worden.	 Een	
voorbeeld	 is	 het	 eerder	 vermelde	 ‘dubbelpaviljoen	 François’	 (paviljoen	 nr.	 13)	 dat	
was	opgetrokken	uit	zelfdragende	panelen	waarvan	de	buitenste	bestonden	uit	een	
dubbele	 wand	 van	 met	 sponning	 en	 groef	 verbonden,	 horizontale	 houten	 planken	
met	 daartussen	 een	 ‘isolerende’	 kartonlaag.25	 [fig.	 4]	 De	 dubbelwoonst	 rustte	 op	
geprefabriceerde	funderingen	en	kon	door	twaalf	man	in	twee	dagen	worden	opge-
trokken.	 Andere	 tentoonstellingswoningen	 waren	 gedeeltelijk	 geprefabriceerd.	 Dit	
was	 bijvoorbeeld	 het	 geval	 bij	 het	 ‘paviljoen	 Tirifahy’	 (paviljoen	 nr.	 12):	 een	 ske-
letconstructie	 met	 T-vormige	 kolommen	 in	 gewapend	 trilbeton	 die	 bovenaan	 wer-
den	 verbonden	 door	 U-vormige	 betonnen	 dorpels	 waarin	 op	 de	 werf	 beton	 werd	
gestort.26	[fig.	5]	De	buitenmuren	bestonden	uit	panelen	van	gewapend	porfiertrilbe-
ton,	een	spouw,	een	laag	asfaltpapier	en	een	binnenwand	van	spijkervaste	asbeton-

�� P.-L. Flouquet, ‘Een wandeling doorheen de tentoonstelling’, Internationale Tentoonstelling van Wo-
ningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, pp. 7-9.

�� idem
�� NIWHUIS, ‘Internationale Tentoonstelling van Woningen. Brussel – Mei – September 1946’, Inter-

nationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, pp. 3-5.
�5 De buitenafwerking van het paviljoen – ramen, blinden, deuren, frontons – kon per project worden 

aangepast. De modelwoning op de tentoonstelling was uitgevoerd volgens de richtlijnen van archi-
tect Pierre Viérin. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het ‘dubbelpaviljoen François’, zie 
‘Het dubbel Paviljoen François, geprefabriceerd en volledig demonteerbaar’, Internationale Tentoon-
stelling van Woningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, p. 26.

�� Het systeem Tirifahy zou later door de EGKS gesubsidieerd worden en veelvuldig worden toege-
past. Zie A. Malherbe, ‘Un regard’, in de l’Utopie au Réel. 1919-1994, 75 ans de logement social en 
Wallonie, Les Chiroux Centre Culturel, Luik, 1994, pp. 74-97.

[Fig.	4]	
dubbelpaviljoen François in het Jubelpark 
bron: Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Techni-
que, Brussel, 1946

[Fig.	3]	
ingang aan de Renaissancelaan 
bron: Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Techni-
que, Brussel, 1946

[Fig.	5]	
detailtekening van paviljoen Tirifahy 
bron: Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Techni-
que, Brussel, 1946
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platen.27	De	tentoonstelling	was	bedacht	als	een	soort	 ‘proeflaboratorium’	voor	de	
prefabconstructies.	Gedurende	vijf	maanden	zouden	de	reacties	van	de	bouwwerken	
op	 temperatuurschommelingen,	 vocht,	 vorst	 etc.	 nauwlettend	 in	 de	 gaten	 worden	
gehouden.	De	tentoonstelling	werd	zelfs	verlengd	om	de	modelhuizen	ook	tijdens	de	
herfst	te	kunnen	bestuderen.28	
Het	NIWHUIS	was	van	mening	dat	geprefabriceerde	bouwtechnieken	een	belang-
rijk	 middel	 waren	 om	 de	 nationale	 woningnood	 aan	 te	 pakken.	 Volgens	 Joseph	
Paquay	was	het	ontwikkelen	en	optrekken	van	kwalitatieve	prefab-	of	‘montagehui-
zen’	de	meest	gepaste	manier	om	de	complexe	problemen	van	de	naoorlogse	huis-
vesting	aan	te	pakken.	Dankzij	de	prefabricage	zou	men	naar	zijn	mening	tegelijk	
tegemoet	kunnen	komen	aan	het	grote	tekort	aan	woningen,	de	toenemende	eisen	
inzake	wooncomfort,	het	gebrek	aan	geschoolde	werkkrachten	voor	de	bouw	en	de	
nood	aan	nieuwe	impulsen	voor	de	nationale	economie.29	Grote	groepen	montage-
huizen	zouden	immers	in	een	korte	tijd	en	met	een	beperkt	aantal	gespecialiseerde	
werkkrachten	 kunnen	 opgetrokken	 worden.	 De	 traditionele	 bouwtechnieken	 zou-
den	 volgens	 Paquay	 in	 geen	 geval	 volstaan	 om	 aan	 de	 meervoudige	 huisvestings-
problemen	 het	 hoofd	 te	 bieden.	 In	 het	 artikel	 ‘Zullen	 onze	 Huizen	 morgen	 in	 de	
Fabriek	gemaakt	worden?’	concludeerde	hij	dan	ook	dat	de	ontwikkeling	en	de	toe-
passing	van	montagebouw	noodzakelijk	was:	“Niemand	zal	deze	evolutie	tegenhou-
den.	 De	 specialisten	 uit	 het	 bouwbedrijf	 moeten	 bekennen	 dat	 het	 beter	 is	 eraan	
deel	 te	 nemen,	 vermits	 hij	 toch	 onvermijdelijk	 is”.	 Paquay	 moest	 echter	 toegeven	
dat	 het	 onderzoek	 naar	 de	 bouw	 van	 prefabhuizen	 nog	 in	 zijn	 kinderschoenen	
stond:	“Het	staat	vast	dat	totnogtoe	de	eerste	prototypes	uiterst	duur	zijn,	duurder	
dan	de	gebouwen	in	gewoon	materiaal.	Alleen	een	serieproductie	kan	den	kosten-
den	 prijs	 verlagen,	 soms	 zelfs	 met	 50%	 en	 kan	 hem	 op	 het	 peil	 brengen	 van	 den	
prijs	 van	 de	 traditioneele	 constructie”.	 De	 gepresenteerde	 woningen	 waren	 inder-
daad	relatief	duur.	De	prijzen	varieerden	van	ongeveer	80.000	Belgische	frank	voor	
een	tijdelijk	huis	met	een	levensduur	van	circa	vijf	 jaar	tot	zo’n	300.000	Belgische	
frank	voor	een	‘permanente’	woonst.30	Paquay	had	echter	de	hoop	dat	de	tentoon-
stelling	 een	 aantal	 kwalitatieve	 typewoningen	 zou	 opleveren	 die	 geschikt	 zou-
den	 zijn	 voor	 serieproductie.	 In	 dat	 geval	 zou	 het	 NIWHUIS	 een	 belangrijke	 taak	
hebben	volbracht	en	zou	het	volgens	Paquay	vooral	aan	de	 ‘openbare	machten’	en	

�� Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het ‘paviljoen Tirifahy’, zie ‘De paviljoenen Tirifahy, 
geprefabriceerde constructies in beton’, Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art 
et Technique, Brussel, 1946, p. 16.

�8 Volgens de catalogus zou de tentoonstelling sluiten in september 1946. Het NIWHUIS besliste 
echter om ze langer open te houden, vermoedelijk tot het einde van het jaar. Zie ‘Tentoonstelling 
van woningen’, Het Bouwbedrijf, nr. 22, 27 okt. 1946, p. 255.

�� J. Paquay, ‘Zullen onze Huizen morgen in de Fabriek gemaakt worden?’, in Wederopbouw, thema-
nummer van Het Bouwbedrijf, s.n., juni 1946, pp. 21-24.

�0 De verkoopprijzen van de tentoongestelde woningen worden niet vermeld in de catalogus. We 
baseren ons op de cijfers die in diverse dagbladen zijn verschenen. Zie bijvoorbeeld ‘L’exposition 
internationale du logement’, La Libre Belgique, nr. 139, 19 mei 1946, p. 2; H., ‘A l’Exposition Inter-
nationale du Logement’, Le Peuple, nr. 138-139, 19-20 mei 1946, p. 4.
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werkkrachten	 kunnen	 opgetrokken	 worden.	 De	 traditionele	 bouwtechnieken	 zou-
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stond:	“Het	staat	vast	dat	totnogtoe	de	eerste	prototypes	uiterst	duur	zijn,	duurder	
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�� Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het ‘paviljoen Tirifahy’, zie ‘De paviljoenen Tirifahy, 
geprefabriceerde constructies in beton’, Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art 
et Technique, Brussel, 1946, p. 16.

�8 Volgens de catalogus zou de tentoonstelling sluiten in september 1946. Het NIWHUIS besliste 
echter om ze langer open te houden, vermoedelijk tot het einde van het jaar. Zie ‘Tentoonstelling 
van woningen’, Het Bouwbedrijf, nr. 22, 27 okt. 1946, p. 255.

�� J. Paquay, ‘Zullen onze Huizen morgen in de Fabriek gemaakt worden?’, in Wederopbouw, thema-
nummer van Het Bouwbedrijf, s.n., juni 1946, pp. 21-24.

�0 De verkoopprijzen van de tentoongestelde woningen worden niet vermeld in de catalogus. We 
baseren ons op de cijfers die in diverse dagbladen zijn verschenen. Zie bijvoorbeeld ‘L’exposition 
internationale du logement’, La Libre Belgique, nr. 139, 19 mei 1946, p. 2; H., ‘A l’Exposition Inter-
nationale du Logement’, Le Peuple, nr. 138-139, 19-20 mei 1946, p. 4.
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de	 ‘gespecialiseerde	 organismen’	 zijn	 om	 belangrijke	 bestellingen	 te	 doen.	 Deze	
opdrachten	 zijn	 er	 na	 de	 tentoonstelling	 echter	 niet	 gekomen.	 Voor	 de	 woningen	
voor	oorlogsgetroffenen	en	voor	de	mijnwerkerswoningen	–	de	enige	relatief	grote	
nationale	woningbouwprogramma’s	van	de	eerste	naoorlogse	jaren	–	heeft	de	nati-
onale	 overheid	 geen	 gebruik	 gemaakt	 van	 de	 experimenten	 in	 het	 Jubelpark.31	
Even	leek	het	er	op	dat	ze	dit	wel	zou	doen,	wanneer	Achille	Delattre,	Minister	van	
Brandstof	en	Energie,	begin	1947	het	voorstel	lanceerde	om	1.000	geprefabriceerde	
houten	dubbelwoningen	 ‘François’	aan	te	kopen	voor	de	huisvesting	van	mijnwer-
kers.32	 Deze	 bestelling	 stootte	 echter	 op	 sterke	 tegenkanting	 binnen	 zijn	 eigen	
kabinet,	in	het	bijzonder	van	architect	Léon	Stynen,	die	verantwoordelijk	was	voor	
de	 inhoudelijke	 leiding	van	het	nationaal	programma	van	de	mijnwerkershuisves-
ting.	 Volgens	 Stynen	 was	 de	 aankoop	 van	 houten	 prefabwoningen	 “qui	 quoiqu’on	
dise,	 ont	 un	 caractère	 temporaire	 et	 qui,	 dans	 peu	 de	 temps,	 donneront	 l’impres-
sion,	si	elles	ne	sont	pas	excessivement	bien	entretenues,	de	n’avoir	été	que	des	tau-
dis	ou	des	camps	rapidement	abandonnés”	in	tegenspraak	met	de	voorbereidingen	
die	 ondertussen	 lopende	 waren	 voor	 een	 nationaal	 bouwprogramma	 van	 ‘perma-
nente’	mijnwerkerswoningen.33	Bovendien	meende	hij	dat	het	niet	correct	was	om	
een	dergelijke	grote	opdracht,	zoals	in	het	voorstel	van	Delattre,	rechtstreeks,	zon-
der	voorafgaande	aanbestedingsprocedure,	aan	de	firma	François	et	Fils	toe	te	ken-
nen.	Stynen	ondernam	dan	ook	herhaalde	pogingen	om	de	aangekondigde	bestel-
ling	te	blokkeren.	Zo	schreef	hij	een	nota	aan	de	kabinetschef	van	Delattre	waarin	
hij	stelde	dat	de	prijs	per	houten	woning	niet	veel	lager	zou	liggen	dan	de	prijs	van	
een	woning	“en	matériaux	durs”	en	dat	het	enige	voordeel	van	houten	huizen	dus	

�� Voor een bespreking van deze bouwprogramma’s, zie hoofdstukken 2 en 3 van het eerste deel van 
dit proefschrift.

�� In Le Peuple verscheen een artikel over de geplande aankoop van de prefabwoningen: C. L., ‘Les 
maisons préfabriquées pour les mineurs. Elles pourront être rendues definitives’, Le Peuple, 10 april 
1947 (krantenknipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, 
Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs I’). Hierin werd uitgelegd dat de daken van de prefabhuizen een 
grotere helling zouden krijgen dan deze van het prototype in het Jubelpark zodat ze later eventueel 
met pannen bedekt konden worden (ter vervanging van het bitumenkarton). De prefabhuizen 
zouden ook voorzien worden van een kelder, een wc en misschien ook een douche. De kostprijs van 
de 1.000 dubbelwoningen werd geraamd op 250 miljoen Belgische frank (dus 125.000 Belgische 
frank per woning). Zie ‘Construction de maisons en bois. Réunion du 5 avril 1947’ (rapport, niet 
gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, map 230c, 5 
april 1947.

�� L. Stynen, ‘Note pour monsieur le ministre Delattre’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurarchief 
van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, map 230c, 17 april 1947. Een jaar later, wanneer 
het bouwprogramma van ‘permanente’ mijnwerkerswoningen door financieringsproblemen min 
of meer stil valt, herziet Stynen zijn standpunt omtrent houten woningen. “Il est possible de faire 
des maisons définitives en bois, comme il est possible de faire des maisons en dur” stelde hij in 
een vergadering van 18 februari 1948. Zie ‘Conseil supérieur de la construction d’habitations pour 
mineurs. Procès-verbal de la scéance du 18 février 1948’ (verslag, niet gepubliceerd), Architectuu-
rarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126a, 18 febr. 1948, p. 3.
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Even	leek	het	er	op	dat	ze	dit	wel	zou	doen,	wanneer	Achille	Delattre,	Minister	van	
Brandstof	en	Energie,	begin	1947	het	voorstel	lanceerde	om	1.000	geprefabriceerde	
houten	dubbelwoningen	 ‘François’	aan	te	kopen	voor	de	huisvesting	van	mijnwer-
kers.32	 Deze	 bestelling	 stootte	 echter	 op	 sterke	 tegenkanting	 binnen	 zijn	 eigen	
kabinet,	in	het	bijzonder	van	architect	Léon	Stynen,	die	verantwoordelijk	was	voor	
de	 inhoudelijke	 leiding	van	het	nationaal	programma	van	de	mijnwerkershuisves-
ting.	 Volgens	 Stynen	 was	 de	 aankoop	 van	 houten	 prefabwoningen	 “qui	 quoiqu’on	
dise,	 ont	 un	 caractère	 temporaire	 et	 qui,	 dans	 peu	 de	 temps,	 donneront	 l’impres-
sion,	si	elles	ne	sont	pas	excessivement	bien	entretenues,	de	n’avoir	été	que	des	tau-
dis	ou	des	camps	rapidement	abandonnés”	in	tegenspraak	met	de	voorbereidingen	
die	 ondertussen	 lopende	 waren	 voor	 een	 nationaal	 bouwprogramma	 van	 ‘perma-
nente’	mijnwerkerswoningen.33	Bovendien	meende	hij	dat	het	niet	correct	was	om	
een	dergelijke	grote	opdracht,	zoals	in	het	voorstel	van	Delattre,	rechtstreeks,	zon-
der	voorafgaande	aanbestedingsprocedure,	aan	de	firma	François	et	Fils	toe	te	ken-
nen.	Stynen	ondernam	dan	ook	herhaalde	pogingen	om	de	aangekondigde	bestel-
ling	te	blokkeren.	Zo	schreef	hij	een	nota	aan	de	kabinetschef	van	Delattre	waarin	
hij	stelde	dat	de	prijs	per	houten	woning	niet	veel	lager	zou	liggen	dan	de	prijs	van	
een	woning	“en	matériaux	durs”	en	dat	het	enige	voordeel	van	houten	huizen	dus	

�� Voor een bespreking van deze bouwprogramma’s, zie hoofdstukken 2 en 3 van het eerste deel van 
dit proefschrift.

�� In Le Peuple verscheen een artikel over de geplande aankoop van de prefabwoningen: C. L., ‘Les 
maisons préfabriquées pour les mineurs. Elles pourront être rendues definitives’, Le Peuple, 10 april 
1947 (krantenknipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, 
Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs I’). Hierin werd uitgelegd dat de daken van de prefabhuizen een 
grotere helling zouden krijgen dan deze van het prototype in het Jubelpark zodat ze later eventueel 
met pannen bedekt konden worden (ter vervanging van het bitumenkarton). De prefabhuizen 
zouden ook voorzien worden van een kelder, een wc en misschien ook een douche. De kostprijs van 
de 1.000 dubbelwoningen werd geraamd op 250 miljoen Belgische frank (dus 125.000 Belgische 
frank per woning). Zie ‘Construction de maisons en bois. Réunion du 5 avril 1947’ (rapport, niet 
gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, map 230c, 5 
april 1947.

�� L. Stynen, ‘Note pour monsieur le ministre Delattre’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurarchief 
van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, map 230c, 17 april 1947. Een jaar later, wanneer 
het bouwprogramma van ‘permanente’ mijnwerkerswoningen door financieringsproblemen min 
of meer stil valt, herziet Stynen zijn standpunt omtrent houten woningen. “Il est possible de faire 
des maisons définitives en bois, comme il est possible de faire des maisons en dur” stelde hij in 
een vergadering van 18 februari 1948. Zie ‘Conseil supérieur de la construction d’habitations pour 
mineurs. Procès-verbal de la scéance du 18 février 1948’ (verslag, niet gepubliceerd), Architectuu-
rarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126a, 18 febr. 1948, p. 3.
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een	 zekere	 tijdswinst	 zou	 zijn.34	 Naar	 alle	 waarschijnlijkheid	 heeft	 het	 ministerie	
destijds	afgezien	van	de	bestelling	van	houten	prefabwoningen.35

De	 ‘Internationale	 Tentoonstelling	 van	 Woningen’	 was	 het	 voorwerp	 van	 een	
levendige	 discussie,	 zowel	 in	 professionele	 kringen	 als	 daarbuiten,	 over	 het	 ‘nut’	
en	 de	 wenselijkheid	 van	 prefabricatie	 bij	 de	 wederopbouw	 van	 het	 nationaal	
woningpatrimonium.	 De	 discussie	 over	 het	 gebruik	 van	 industriële	 processen	 in	
de	 woningbouw	 was	 na	 Wereldoorlog	 II	 opnieuw	 erg	 actueel	 in	 de	 bouwwereld.	
Kort	 na	 de	 bevrijding	 verschenen	 in	 Belgische	 vakbladen	 als	 Architecture Urba-
nisme Habitation,	Het Bouwbedrijf, Le Document,	La Maison	of L’Ossature Métallique	
verschillende	 artikels	 over	 geprefabriceerde	 woningbouw.	 Hierin	 werden	 diverse	
buitenlandse	voorbeelden	besproken.	Vooral	de	goed	voorbereide	Engelse	experi-
menten	in	de	montagebouw	kregen	veel	aandacht.36	Eén	van	de	meest	geciteerde	
voorbeelden	 was	 het	 ‘ARCON-huis	 nr.	 V’	 dat	 ook	 op	 de	 tentoonstelling	 in	 het	
Jubelpark	was	 te	zien	 (paviljoen	nr.	16).37	 [fig.	6]	Deze	woning	had	een	eenvoudig	
rechthoekig	grondplan	van	6,6	op	10	meter	en	bestond	uit	een	lichte	structuur	van	

�� In deze nota aan kabinetchef François Vinck verwijst Stynen naar twee prijsoffertes voor woningen 
“en matériaux durs” van respectievelijk 140.000 en 180.000 Belgische frank per woning. “Ces deux 
offres différentes démontrent qu’il serait sage de prendre encore un peu patience” concludeert hij. 
Zie L. Stynen, ‘Note à monsieur le chef de cabinet Vinck’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurar-
chief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, map 230c, 22 april 1947.

�5 In een nota dd. 18 febr. 1948 stelde Emile Vinck immers: “Au printemps 1947 nous nous sommes 
prononcés à l’unanimité contre les maisons en bois”. Zie E. Vinck, ‘Constructions en bois pour 
mineurs’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon 
Stynen, Doos 126d, 18 febr. 1947. Deze uitspraak werd bevestigd door Delattre. Zie ‘Conseil su-
périeur de la construction d’habitations pour mineurs. Procès-verbal de la scéance du 18 février 
1948’ (verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon 
Stynen, Doos 126a, 18 febr. 1948, p. 2. Er dient hier wel opgemerkt dat de firma François et Fils 
voorafgaand aan de tentoonstelling in het Jubelpark, in opdracht van de Belgische regering, een 
serie paviljoenen heeft gebouwd in de omgeving van Bastogne. Zie ‘Het dubbel Paviljoen François, 
geprefabriceerd en volledig demonteerbaar’, Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalo-
gus), Art et Technique, Brussel, 1946, p. 26.

�� De eerste gesprekken over de planning van het naoorlogs bouwprogramma in Engeland dateren 
van de zomer van 1941. Zie N. Bullock, Building the Post-war World. Modern Architecture and Recon-
struction in Britain, Routledge, Londen/New York, 2002. Zie ook ‘De wederopbouw in Engeland’, 
in Wederopbouw, themanummer van Het Bouwbedrijf, s.n., juni 1946, pp. 14-16. In de Belgische 
vaktijdschriften verschenen vlak na WOII onder meer volgende artikels over Engelse prefabwo-
ningen: ‘Deux types de Maisons métalliques anglaises permanentes’, L’Ossature Métallique, nr. 3-4, 
maart-april 1945, pp. 59-63; G. Mac Allister, ‘Les Maisons expérimentales en Grande-Bretagne’, La 
Maison, nr. 4, juli 1945, pp. 106-108; ‘Maisons métalliques anglaises permanentes’, Le Document, 
nr. 3, 1945, pp. 66-69.

�� Voor een bespreking van dit paviljoen in Belgische vaktijdschriften, zie bijvoorbeeld ‘La Maison 
Métallique Semi-Permanente. La Maison ARCON n° V’, Le Document, nr. 3, 1945, pp. 70-71; ‘Ex-
position de logements’, Architecture Urbanisme Habitation, nr. 10–11-12, okt.-nov.-dec. 1945, pp. 
105-106; ‘Het huis ARCON Nr V’, in Wederopbouw, themanummer van Het Bouwbedrijf, s.n., juni 
1946, pp. 32-33; J.-L. Van Marcke de Lummen, ‘Une Maison métallique semi-permanente. La Mai-
son ARCON’, L’Ossature Métallique, nr. 3-4, maart-april 1945, pp. 64-66. Een foto en tekeningen 
van het ARCON-huis werden ook afgebeeld als illustratie bij het artikel J. Paquay, ‘Nécessité d’un 
chantier d’expérience en matière de construction d’habitation’, La Maison, nr. 4, juli 1945, pp. 132-
136. ARCON was een afkorting van ‘architectural consultants’ en verwees naar het bureau van de 
architecten Edric Neal, Rodney Thomas en Raglan Squire. 

[Fig.	6]	
het ARCON-huis op een tentoonstelling op het terras van de Tate 
Gallery in Londen, 1944 
bron: L’Ossature Métallique, nr. 3-4, maart-april 1945
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�5 In een nota dd. 18 febr. 1948 stelde Emile Vinck immers: “Au printemps 1947 nous nous sommes 
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son ARCON’, L’Ossature Métallique, nr. 3-4, maart-april 1945, pp. 64-66. Een foto en tekeningen 
van het ARCON-huis werden ook afgebeeld als illustratie bij het artikel J. Paquay, ‘Nécessité d’un 
chantier d’expérience en matière de construction d’habitation’, La Maison, nr. 4, juli 1945, pp. 132-
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[Fig.	6]	
het ARCON-huis op een tentoonstelling op het terras van de Tate 
Gallery in Londen, 1944 
bron: L’Ossature Métallique, nr. 3-4, maart-april 1945
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stalen	profielen	en	een	dakgebinte	uit	stalen	buizen.	[fig.	7]	Aan	de	buitenzijde	was	
het	huis	bekleed	met	een	dubbele	laag	van	geprofileerde	eternietplaten	met	daar-
tussen	een	luchtlaag	van	ongeveer	vier	centimeter.	[fig.	8]	Aan	de	binnenzijde	werd	
het	paviljoen	afgewerkt	met	panelen,	bestaande	uit	een	houten	raamwerk	dat	was	
opgevuld	 met	 glaswol	 en	 dat	 aan	 de	 zichtzijde	 was	 afgedekt	 met	 een	 plaasteren	
plaat.	 Belangrijk	 was	 eveneens	 dat	 alle	 toevoer	 en	 afvoerleidingen	 waren	 gebun-
deld	in	een	‘waterblok’	en	dat	de	verwarming	gebeurde	via	een	transportsysteem	
van	 warme	 lucht	 in	 de	 zoldering.	 De	 ARCON-woning	 kon	 in	 twee	 dagen	 worden	
opgebouwd	en	kreeg	de	steun	van	het	Engelse	Ministerie	van	Openbare	Werken	en	
van	Gezondheid.38

In	de	Belgische	vakbladen	verschenen	uiteenlopende	meningen	over	de	toekomst	
van	geprefabriceerde	huisvesting.	L’Ossature Métallique	was	over	het	algemeen	erg	
optimistisch.	“Nous	sommes	convaincus	qu’elle	(la	préfabrication)39	permettra	de	
construire	avec	autant	de	beauté	et	autant	de	qualité	qu’avant,	mais	meilleur	mar-
ché”	beweerde	de	auteur	van	een	recensie	over	de	‘Internationale	Tentoonstelling	
van	 Woningen’.40	 Ook	 Marcel	 Schmitz	 twijfelde	 niet	 aan	 de	 toekomstige	 toepas-
sing	van	prefabricatie	 in	de	woningbouw.	“La	maison	préfabriquée	n’est	plus	une	
thèse	plus	ou	moins	séduisante,	qui	peut	se	discuter	sur	 le	plan	académique.	Elle	
appartient	 désormais	 au	 domaine	 solide	 des	 réalités”	 stelde	 hij	 in	 La Maison.41	
Andere	 auteurs	 waren	 heel	 wat	 voorzichtiger.	 “Les	 progrès	 de	 la	 technique	 sont	
effectifs;	cependant	ils	n’apportent	pas	de	miracle,”	waarschuwde	het	artikel	‘Loge-
ments	d’attente	et	préfabrication’	 in	Architecture Urbanisme Habitation.42	Le Docu-
ment	 liet	tenslotte	erg	sceptische	stemmen	horen.	Zo	meende	de	regionalistische	
architect	Alex	Delfosse	dat	montagewoningen	 in	België	enkel	denkbaar	waren	 in	
de	Ardennen,	“mais	cette	solution	est	tellement	éloignée	de	l’esprit	de	cette	région,	
tant	comme	aspect	que	comme	conception	de	la	maison	familiale,	que	son	succès	
est	 très	 douteux”.43	 Hij	 betwijfelde	 ook	 of	 de	 kostprijs	 van	 prefabhuizen	 werke-
lijk	 lager	zou	liggen	dan	die	van	traditionele	woningbouw	en	of	er	wel	voldoende	
financiële	 instellingen	 bereid	 zouden	 zijn	 om	 hypothecaire	 kredieten	 toe	 te	 ken-
nen	voor	woningen	die	niet	uit	metselwerk	waren	opgetrokken.

�8 Zo werd het ARCON-huis samen met het Portal-huis, het Uniseco-huis en het Tarran-huis in 1944 
op initiatief van Lord Portal, Minister van Openbare Werken, tentoongesteld op het terras van 
de Tate Gallery in Londen. Zie N. Bullock, op. cit. Begin 1946 hadden de Engelse Ministeries van 
Openbare Werken en van Gezondheid al zo’n 40.000 ARCON-huizen (nr. V) besteld. Zie ‘A l’expo-
sition internationale des logements d’attente dans les jardins du cinquantenaire, à Bruxelles. Les 
maisons métalliques’, La Maison, nr. 2, febr. 1946, pp. 66-67. Zie ook G. Stevenson, Palaces for the 
people. Prefabs in post-war Britain, Batsford, Londen, 2003, p. 100.

�� Noot van de auteur.
�0 ‘Exposition internationale de logements à Bruxelles’, L’Ossature Métallique, nr. 1-2, jan.-febr. 1946, 

pp. 17-19.
�� M. Schmitz, ‘La maison préfabriquée’, La Maison, nr. 2, april 1945, pp. 66-72.
�� ‘Logements d’attente et préfabrication’, Architecture Urbanisme Habitation, nr. 10–11-12, okt.-nov.-

dec. 1945, pp. 102-104.
�� A. Delfosse, ‘Controverse’, Le Document, nr. 3, 1945, p. 71.

[Fig.	8]	
detail knooppunt van het ARCON-huis 
bron: L’Ossature Métallique, nr. 3-4, maart-april 1945

[Fig.	7]	
plattegrond van het ARCON-huis 
bron: L’Ossature Métallique, nr. 3-4, maart-april 1945
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Buiten	 de	 gespecialiseerde	 milieus	 heerste	 er	 kort	 na	 Wereldoorlog	 II	 een	 aan-
zienlijk	wantrouwen	jegens	geprefabriceerde	huisvesting.	Sinds	de	wederopbouw-
periode	 na	 WOI	 hadden	 montagewoningen	 immers	 een	 kwalijke	 reputatie	 opge-
lopen.	 In	 opdracht	 van	 de	 nationale	 overheid	 had	 het	 Koning	 Albertfonds	 toen	
zo’n	 11.000	 geprefabriceerde	 ‘noodhuizen’	 laten	 optrekken.44	 Het	 ging	 om	 half-
ronde	zinken	plaatconstructies	afkomstig	van	het	Engelse	leger	–	de	‘Nissen	Huts’	
–	en	houten	noodconstructies	van	Nederlandse	en	Franse	makelij.	[fig.	9]	Door	een	
gebrek	aan	transportmogelijkheden,	door	de	willekeur,	onbekwaamheid	en	corrup-
tie	van	een	aantal	autonoom	handelende	ambtenaren,	door	mankementen	in	het	
concept	en	de	inplanting	van	de	basistypes	en	door	de	frauduleuze	praktijken	van	
de	 betrokken	 aannemers,	 had	 het	 project	 erg	 slechte	 resultaten	 opgeleverd.45	 De	
‘barakken’	waren	duur	en	nauwelijks	geïsoleerd.	Ze	hadden	vaak	geen	aansluiting	
op	de	riolering	of	het	waternet,	etc.	De	herinnering	aan	deze	lamentabele	wonin-
gen	–	waarvan	sommige	dertig	jaar	later	nog	steeds	in	gebruik	waren	–	zorgde	er	
mede	voor	dat	de	publieke	opinie	na	WOII	erg	weigerachtig	stond	tegenover	gepre-
fabriceerde	 huisvesting.46	 De	 aankondiging	 dat	 het	 NIWHUIS,	 samen	 met	 het	
Ministerie	 van	 Openbare	 Werken,	 een	 tentoonstelling	 over	 montagehuizen	 zou	
organiseren,	 stootte	 dan	 ook	 op	 heel	 wat	 wantrouwen.	 Flouquet	 verwees	 in	 dit	
verband	naar	“bepaalde	heftige	reacties	en	eene	campagne	tegen	het	bouwen	van	
barakken”.47	 Ook	 Paquay	 signaleerde	 bij	 de	 aanvang	 van	 de	 tentoonstelling	 een	
zekere	 spanning	 ten	 aanzien	 van	 de	 geprefabriceerde	 woningbouw.	 Volgens	 hem	
was	het	 ‘grote	publiek’	“tegelijkertijd	vol	belangstelling,	sceptisch	en	ongerust”.48	
Dit	gold	ook	voor	de	dagbladpers.	De	tentoonstellingsrecensies	getuigen	doorgaans	
van	een	combinatie	van	waardering	voor	het	gepresteerde	constructie-onderzoek	
en	 scepticisme	 omtrent	 de	 financiële	 voordelen	 of	 de	 bouwconstructieve	 kwali-
teit	van	de	resulterende	woningen.	“L’impression	des	compétences	–	qui	sera	aussi	

�� Het Koning Albertfonds was een openbare instelling en was opgericht door de Belgische regering 
op 23 september 1916. Het had voornamelijk als opdracht noodwoningen op te richten, dringende 
herstellingen uit te voeren aan bestaande gebouwen en materialen ter beschikking te stellen aan 
de slachtoffers van de oorlogsschade. Zie R. Gobyn, ‘De woningnood en het probleem van de voor-
lopige huisvesting in België na de Eerste Wereldoorlog’, in G. Bekaert, J. Celis, R. De Meyer, G. 
Geenen, R. Gobyn, J. Maes, M. Smets, H. Stynen, P. Uyttenhove, op. cit., pp. 169-187.

�5 Zie M. Smets, J. Maes, ‘Woningbouwexperimenten bij Roeselares wederopbouw’, in België. De we-
deropbouw na 1914, themanummer van Wonen-TA/BK, nr. 4-5, 1983, pp. 44-55. Zie ook R. Gobyn, 
‘De woningnood en het probleem van de voorlopige huisvesting in België na de Eerste Wereldoor-
log’, in G. Bekaert, J. Celis, R. De Meyer, G. Geenen, R. Gobyn, J. Maes, M. Smets, H. Stynen, P. 
Uyttenhove, op. cit., pp. 169-187.

�� In 1947 waren onder meer in Bergen, Seraing en Jemappes nog steeds ‘barakken’ van het Koning 
Albertfonds in gebruik. Zie ‘Le billet de Jean Duhot’, Le Courrier, 17 jan. 1947 (krantenknipsel uit 
Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons 
Mineurs I’). 

�� P.-L. Flouquet, ‘Een wandeling doorheen de tentoonstelling’, Internationale Tentoonstelling van Wo-
ningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, pp. 7-9. Zie ook ‘Le pilori. Allo? Baraques Al-
bert?’, La Maison, nr. 6, sept. 1945, p. 202.

�8 J. Paquay, ‘Zullen onze Huizen morgen in de Fabriek gemaakt worden?’, in Wederopbouw, thema-
nummer van Het Bouwbedrijf, s.n., juni 1946, pp. 21-24.

[Fig.	9]	
‘Nissen Hut’ in de Borinage, 1959  
bron: de l’Utopie au Réel. 1919-1994, 75 ans de logement social en Wallonie, Les 
Chiroux Centre Culturel, Luik, 1994 (foto Jean-Louis Sieff)
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celle	du	grand	public	–	est	que	pour	du	provisoire	c’est	très	cher	et	pour	du	défini-
tif	malgré	toute	l’ingéniosité	de	certains	constructeurs	pour	trouver	des	solutions	
nouvelles,	on	a	employé	des	matériaux	qui	n’ont	pas	fait	leurs	preuves”	meldde	de	
katholieke	krant	La Libre Belgique.49	Het	socialistisch	blad	 Le Peuple	 stelde	dat	er	
waardevolle	resultaten	te	zien	waren	in	het	park,	met	als	enige	obstakel:	de	prijs.50	
Volgens	de	katholieke	krant	De Nieuwe Standaard	ging	het	om	een	 ‘leerrijke’	 ten-
toonstelling,	 maar	 stonden	 de	 meeste	 van	 de	 modelhuizen	 niet	 in	 verhouding	
tot	de	financiële	draagkracht	van	de	grote	massa.51	De	meeste	dagbladen	hadden	
slechts	 een	 erg	 gematigd	 vertrouwen	 in	 de	 prefabwoning	 als	 fundamentele	 bij-
drage	in	de	strijd	tegen	de	woningnood.52

Het	 NIWHUIS	 had	 met	 de	 tentoonstelling	 in	 het	 Jubelpark	 nochtans	 duidelijk	
geprobeerd	 om	 de	 prefabwoning	 in	 een	 beter	 daglicht	 te	 plaatsen.	 De	 catalogus	
wees	 er	 herhaaldelijk	 op	 dat	 de	 gepresenteerde	 montagepaviljoenen	 vaak	 duur-
zaam	waren	en	ver	af	stonden	van	de	povere	‘barakken’	van	na	de	Eerste	Wereld-
oorlog.	 Veel	 deelnemende	 bedrijven	 hadden	 inderdaad,	 zonder	 dat	 de	 tentoon-
stellingsorganisatoren	 er	 om	 vroegen,	 uitdrukkelijk	 geopteerd	 voor	 de	 demon-
stratie	van	een	 ‘permanent’	model,	eerder	dan	voor	een	tijdelijk	paviljoen	of	een	
‘wachtwoning’.	 Volgens	 L’Ossature Métallique	 waren	 ze	 zich	 immers	 bewust	 van	
het	feit	dat	“le	logement	d’attente	n’aura	qu’une	faveur	limitée	auprès	le	public”.53	
De	 tentoonstellingscatalogus	 probeerde	 vooral	 in	 het	 hoofdstuk	 over	 de	 houten	
modelwoningen	komaf	te	maken	met	de	negatieve	connotaties	van	de	industriële	
woningbouw:	 “Men	 moet	 in	 België	 de	 verouderde	 en	 onjuiste	 opvatting	 van	 zich	
af	zetten	dat	eene	houten	woning	slechts	eene	noodbarak	zijn	kan,	primitief,	lee-
lijk,	zonder	gerieflijkheid”.	Volgens	de	auteur	kon	een	houten	paviljoen	“alle	eigen-
schappen	 eener	 duurzame	 constructie”	 bezitten,	 “met	 beproefde	 hoedanigheden	
voor	 wat	 geriefelijkheid,	 verwarming,	 thermische	 isolatie	 en	 verluchting	 betreft,	
en	 dit	 onder	 de	 meest	 uiteenlopende	 en	 extreme	 klimatische	 verhoudingen”.54	
Deze	gechargeerde	omschrijving	 leek	vooral	het	onderscheid	met	de	oncomforta-

�� ‘L’exposition internationale du logement’, La Libre Belgique, nr. 139, 19 mei 1946, p. 2.
50 H., ‘A l’Exposition Internationale du Logement’, Le Peuple, nr. 138-139, 19-20 mei 1946, p. 4.
5� ‘Internationale tentoonstelling van woningen te Brussel. Bijdrage tot de oplossing van het huisves-

tingsprobleem?’, De Nieuwe Standaard, nr. 139, 19 mei 1946, p. 4.
5� In tegenstelling tot de geciteerde kranten hield Le Soir – een dagblad zonder uitgesproken politieke 

oriëntatie – het bij een eenvoudige berichtgeving omtrent de tentoonstelling, zonder kritische eva-
luatie. Zie R. Hs., ‘Exposition internationale du logement’, Le Soir, nr. 138, 19 mei 1946, p. 2. De 
socialistische krant Vooruit wijdde slechts enkele regels aan de tentoonstelling. Zie ‘De tentoonstel-
ling voor huisvesting te Brussel’, Vooruit, nr. 17, 18 mei 1946, p. 3.

5� ‘Exposition internationale de logements à Bruxelles’, L’Ossature Métallique, nr. 1-2, jan.-febr. 1946, 
pp. 17-19. Flouquet doet een gelijkaardige vaststelling in P.-L. Flouquet, ‘Een wandeling doorheen 
de tentoonstelling’, Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Technique, Brus-
sel, 1946, pp. 7-9.

5� ‘Geprefabriceerde paviljoenen uit hout’, Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art 
et Technique, Brussel, 1946, p. 25.
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celle	du	grand	public	–	est	que	pour	du	provisoire	c’est	très	cher	et	pour	du	défini-
tif	malgré	toute	l’ingéniosité	de	certains	constructeurs	pour	trouver	des	solutions	
nouvelles,	on	a	employé	des	matériaux	qui	n’ont	pas	fait	leurs	preuves”	meldde	de	
katholieke	krant	La Libre Belgique.49	Het	socialistisch	blad	 Le Peuple	 stelde	dat	er	
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slechts	 een	 erg	 gematigd	 vertrouwen	 in	 de	 prefabwoning	 als	 fundamentele	 bij-
drage	in	de	strijd	tegen	de	woningnood.52

Het	 NIWHUIS	 had	 met	 de	 tentoonstelling	 in	 het	 Jubelpark	 nochtans	 duidelijk	
geprobeerd	 om	 de	 prefabwoning	 in	 een	 beter	 daglicht	 te	 plaatsen.	 De	 catalogus	
wees	 er	 herhaaldelijk	 op	 dat	 de	 gepresenteerde	 montagepaviljoenen	 vaak	 duur-
zaam	waren	en	ver	af	stonden	van	de	povere	‘barakken’	van	na	de	Eerste	Wereld-
oorlog.	 Veel	 deelnemende	 bedrijven	 hadden	 inderdaad,	 zonder	 dat	 de	 tentoon-
stellingsorganisatoren	 er	 om	 vroegen,	 uitdrukkelijk	 geopteerd	 voor	 de	 demon-
stratie	van	een	 ‘permanent’	model,	eerder	dan	voor	een	tijdelijk	paviljoen	of	een	
‘wachtwoning’.	 Volgens	 L’Ossature Métallique	 waren	 ze	 zich	 immers	 bewust	 van	
het	feit	dat	“le	logement	d’attente	n’aura	qu’une	faveur	limitée	auprès	le	public”.53	
De	 tentoonstellingscatalogus	 probeerde	 vooral	 in	 het	 hoofdstuk	 over	 de	 houten	
modelwoningen	komaf	te	maken	met	de	negatieve	connotaties	van	de	industriële	
woningbouw:	 “Men	 moet	 in	 België	 de	 verouderde	 en	 onjuiste	 opvatting	 van	 zich	
af	zetten	dat	eene	houten	woning	slechts	eene	noodbarak	zijn	kan,	primitief,	lee-
lijk,	zonder	gerieflijkheid”.	Volgens	de	auteur	kon	een	houten	paviljoen	“alle	eigen-
schappen	 eener	 duurzame	 constructie”	 bezitten,	 “met	 beproefde	 hoedanigheden	
voor	 wat	 geriefelijkheid,	 verwarming,	 thermische	 isolatie	 en	 verluchting	 betreft,	
en	 dit	 onder	 de	 meest	 uiteenlopende	 en	 extreme	 klimatische	 verhoudingen”.54	
Deze	gechargeerde	omschrijving	 leek	vooral	het	onderscheid	met	de	oncomforta-

�� ‘L’exposition internationale du logement’, La Libre Belgique, nr. 139, 19 mei 1946, p. 2.
50 H., ‘A l’Exposition Internationale du Logement’, Le Peuple, nr. 138-139, 19-20 mei 1946, p. 4.
5� ‘Internationale tentoonstelling van woningen te Brussel. Bijdrage tot de oplossing van het huisves-

tingsprobleem?’, De Nieuwe Standaard, nr. 139, 19 mei 1946, p. 4.
5� In tegenstelling tot de geciteerde kranten hield Le Soir – een dagblad zonder uitgesproken politieke 

oriëntatie – het bij een eenvoudige berichtgeving omtrent de tentoonstelling, zonder kritische eva-
luatie. Zie R. Hs., ‘Exposition internationale du logement’, Le Soir, nr. 138, 19 mei 1946, p. 2. De 
socialistische krant Vooruit wijdde slechts enkele regels aan de tentoonstelling. Zie ‘De tentoonstel-
ling voor huisvesting te Brussel’, Vooruit, nr. 17, 18 mei 1946, p. 3.

5� ‘Exposition internationale de logements à Bruxelles’, L’Ossature Métallique, nr. 1-2, jan.-febr. 1946, 
pp. 17-19. Flouquet doet een gelijkaardige vaststelling in P.-L. Flouquet, ‘Een wandeling doorheen 
de tentoonstelling’, Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Technique, Brus-
sel, 1946, pp. 7-9.

5� ‘Geprefabriceerde paviljoenen uit hout’, Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art 
et Technique, Brussel, 1946, p. 25.
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bele	en	nauwelijks	geïsoleerde	barakken	van	het	Koning	Albertfonds	in	de	verf	te	
willen	 zetten.	 Eén	 van	 de	 courante	 noodwoningen	 van	 dit	 fonds,	 het	 ‘type	 6x6’,	
was	 een	 houten	 paviljoen	 met	 drie	 kamers	 en	 een	 totale	 oppervlakte	 van	 zes	 bij	
zes	 meter.55	 Het	 huisje	 had	 een	 zadeldak,	 een	 houten	 gevelbekleding,	 ramen	 op	
tafelhoogte	en	houten	vensterluiken.	Sommige	paviljoenen	van	de	‘Internationale	
Tentoonstelling	van	Woningen’	–	zoals	het	‘dubbelpaviljoen	François’	–	waren	sti-
listisch	enigszins	verwant	aan	deze	noodwoning,	maar	erg	ver	ging	de	gelijkenis	
niet.	De	tentoonstellingshuizen	in	het	Jubelpark	waren	doorgaans	zo’n	15	à	25	m2	
ruimer	én	beter	geïsoleerd.
Net	zoals	bij	de	houten	modelwoningen,	probeerde	het	NIWHUIS	de	 ‘duurzaam-
heid’	 van	 de	 betonnen	 en	 metalen	 tentoonstellingshuizen	 in	 de	 eerste	 plaats	 te	
illustreren	aan	de	hand	van	hun	constructieve	en	bouwfysische	kwaliteiten.	Zo	zou	
het	 ‘paviljoen	Confortex’	(paviljoen	nr.	66),	dankzij	het	isothermisch	betonagglo-
meraat	waarmee	het	was	opgebouwd,	volgens	de	catalogus	even	lang	meegaan	als	
een	gelijkaardig	bakstenen	bouwwerk.56	Ook	bij	de	stalen	 ‘Acia-bungalow’	 (pavil-
joen	nr.	4)	van	de	Vereenigde	Werkplaatsen	Van	Bouchout	en	Thirion	n.v.,	werd	de	
‘duurzaamheid’	van	het	huis	verbonden	aan	kwaliteiten	als	‘weerstand’,	‘stijfheid’,	
‘thermische	isolatie’,	‘bescherming	tegen	weersinvloeden’	en	‘verluchting’.57	[fig.	10]	
Deze	bescheiden	woning	was	ontworpen	door	architect	Louis-Herman	De	Koninck	
die	al	sinds	het	begin	van	zijn	carrière	–	omstreeks	1918	–	een	uitgesproken	prak-
tijkgebonden	interesse	had	getoond	voor	industriële	normalisatie	en	prefabricatie	
in	de	bouwwereld.58	De	Acia-woning	was,	met	uitzondering	van	de	betonnen	vloer,	

55 Het ‘type 6x6’ was ontworpen door ir. M. F. Zanen en arch. Raymond Moenaert, respectievelijk 
directeur-generaal en secretaris van het Koning Albertfonds. Zie R. Gobyn, ‘De woningnood en 
het probleem van de voorlopige huisvesting in België na de Eerste Wereldoorlog’, in G. Bekaert, J. 
Celis, R. De Meyer, G. Geenen, R. Gobyn, J. Maes, M. Smets, H. Stynen, P. Uyttenhove, op. cit., pp. 
169-187.

5� Zie ‘Het Paviljoen Confortex. Geprefabriceerde cottage’, Internationale Tentoonstelling van Woningen 
(catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, p. 14.

5� ‘De Acia Bungalow, voorgesteld door de Verenigde Werkplaatsen van Bouchout en Thirion n.v.’, 
Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, pp. 21-
22. Zie ook L.-H. De Koninck, ‘La maison ACIA’, L’Ossature Métallique, nr. 5-6, mei-juni 1946, pp. 
115-118. Bouchout en Thirion n.v. had, net voor de tentoonstelling in het Jubelpark, een architec-
tuurwedstrijd georganiseerd voor het ontwerp van een gestandaardiseerde stalen woning. De re-
sultaten waren echter weinig overtuigend. Er werden prijzen uitgereikt, maar geen enkele woning 
werd weerhouden voor productie. De ACIA-bungalow maakte geen deel uit van deze wedstrijd. Zie 
V. Bourgeois, ‘Le premier concours public d’architecture des ateliers de Bouchout et Thirion Réunis. 
Rapport de Victor Bourgeois, architecte-urbaniste’, La Maison, nr. 3, mei-juni 1945, pp. 93-98.

58 Jean-Louis Cohen heeft gewezen op het onderscheid tussen de pragmatisch georiënteerde fascina-
tie van De Koninck en de meer theoretisch gestuurde interesse van Le Corbusier, Gropius en May 
voor de ontwikkeling van industriële bouwprocessen. Zie J.-L. Cohen, ‘Les chantiers Bruxellois et 
l’appel des avant-gardes Européennes’, Louis Herman De Koninck. Architecte des années modernes, 
AAM, Brussel, 1998, pp. 17-47. De Koninck werkte voor WOII onder meer mee aan het Metri-
kos bouwsysteem van de firma Van de Ven (1939): een prefabricatiesysteem voor lichte houten 
paviljoenen met een gegalvaniseerd plaatijzeren dak. Tegelijkertijd ontwikkelde hij voor de firma 
Skalja een project voor de bouw van geprefabriceerde houten vakantiebungalows (1939). Voordien 
experimenteerde De Koninck met de geprefabriceerde betonproducten van de firma’s Pierre D.S. 
(Brussel, ca. 1916) en Geba (Oostende, ca. 1921). Zie E. Havenith, ‘Interview de l’architecte L.H. de 

[Fig.	10]	
arch. Louis-Herman De Koninck, Acia-bungalow in het Jubelpark 
bron: AAM, fonds Louis-Herman De Koninck

doctoraat_fredie.indb   32 2/05/2006   15:46:21



  Lessen in Modern Wonen  
  Deel	1:	Goed	wonen.	Thema	in	de	marge	van	de	wederopbouw	(1945-1948)	|	Hoofdstuk	1	 	 ��

bele	en	nauwelijks	geïsoleerde	barakken	van	het	Koning	Albertfonds	in	de	verf	te	
willen	 zetten.	 Eén	 van	 de	 courante	 noodwoningen	 van	 dit	 fonds,	 het	 ‘type	 6x6’,	
was	 een	 houten	 paviljoen	 met	 drie	 kamers	 en	 een	 totale	 oppervlakte	 van	 zes	 bij	
zes	 meter.55	 Het	 huisje	 had	 een	 zadeldak,	 een	 houten	 gevelbekleding,	 ramen	 op	
tafelhoogte	en	houten	vensterluiken.	Sommige	paviljoenen	van	de	‘Internationale	
Tentoonstelling	van	Woningen’	–	zoals	het	‘dubbelpaviljoen	François’	–	waren	sti-
listisch	enigszins	verwant	aan	deze	noodwoning,	maar	erg	ver	ging	de	gelijkenis	
niet.	De	tentoonstellingshuizen	in	het	Jubelpark	waren	doorgaans	zo’n	15	à	25	m2	
ruimer	én	beter	geïsoleerd.
Net	zoals	bij	de	houten	modelwoningen,	probeerde	het	NIWHUIS	de	 ‘duurzaam-
heid’	 van	 de	 betonnen	 en	 metalen	 tentoonstellingshuizen	 in	 de	 eerste	 plaats	 te	
illustreren	aan	de	hand	van	hun	constructieve	en	bouwfysische	kwaliteiten.	Zo	zou	
het	 ‘paviljoen	Confortex’	(paviljoen	nr.	66),	dankzij	het	isothermisch	betonagglo-
meraat	waarmee	het	was	opgebouwd,	volgens	de	catalogus	even	lang	meegaan	als	
een	gelijkaardig	bakstenen	bouwwerk.56	Ook	bij	de	stalen	 ‘Acia-bungalow’	 (pavil-
joen	nr.	4)	van	de	Vereenigde	Werkplaatsen	Van	Bouchout	en	Thirion	n.v.,	werd	de	
‘duurzaamheid’	van	het	huis	verbonden	aan	kwaliteiten	als	‘weerstand’,	‘stijfheid’,	
‘thermische	isolatie’,	‘bescherming	tegen	weersinvloeden’	en	‘verluchting’.57	[fig.	10]	
Deze	bescheiden	woning	was	ontworpen	door	architect	Louis-Herman	De	Koninck	
die	al	sinds	het	begin	van	zijn	carrière	–	omstreeks	1918	–	een	uitgesproken	prak-
tijkgebonden	interesse	had	getoond	voor	industriële	normalisatie	en	prefabricatie	
in	de	bouwwereld.58	De	Acia-woning	was,	met	uitzondering	van	de	betonnen	vloer,	

55 Het ‘type 6x6’ was ontworpen door ir. M. F. Zanen en arch. Raymond Moenaert, respectievelijk 
directeur-generaal en secretaris van het Koning Albertfonds. Zie R. Gobyn, ‘De woningnood en 
het probleem van de voorlopige huisvesting in België na de Eerste Wereldoorlog’, in G. Bekaert, J. 
Celis, R. De Meyer, G. Geenen, R. Gobyn, J. Maes, M. Smets, H. Stynen, P. Uyttenhove, op. cit., pp. 
169-187.

5� Zie ‘Het Paviljoen Confortex. Geprefabriceerde cottage’, Internationale Tentoonstelling van Woningen 
(catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, p. 14.

5� ‘De Acia Bungalow, voorgesteld door de Verenigde Werkplaatsen van Bouchout en Thirion n.v.’, 
Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, pp. 21-
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Rapport de Victor Bourgeois, architecte-urbaniste’, La Maison, nr. 3, mei-juni 1945, pp. 93-98.
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volledig	opgebouwd	uit	gestandaardiseerde	metalen	elementen.	De	wanden	waren	
dragend	 en	 bestonden	 uit	 panelen	 die	 telkens	 waren	 samengesteld	 uit	 twee	 in	
elkaar	grijpende	stalen	platen	met	daartussen	een	holte,	gevuld	met	glaswol.	“De	
aldus	verkregen	isolatie	is	gelijkwaardig	aan	deze	eener	baksteenmuur	van	ander-
halven	steen”	stelde	de	catalogus.59	Ook	het	dak	bestond	uit	een	reeks	gebinten	en	
platen,	vervaardigd	uit	staalplaat.

De	 Nederlandse	 paviljoenen	 in	 het	 Jubelpark	 hadden	 volgens	 de	 catalogus	 eer-
der	een	tijdelijk	karakter.	Het	‘Daalbouw-huis’	(paviljoen	nr.	61)	was	bijvoorbeeld	
samengesteld	 uit	 een	 combinatie	 van	 geprefabriceerde	 standaardelementen	 met	
een	grondvlak	van	3	op	3	of	3	op	5	meter.60	[fig.	11]	Deze	elementen	waren	een	soort	
doosvormige,	verdiepingshoge	‘schijven’	waarin	de	leidingen	en	eventueel	een	keu-
ken,	sanitaire	voorzieningen	of	bergkasten	waren	verwerkt.	Ze	bestonden	uit	een	
staalskelet	waarin	wanden	waren	aangebracht	van	een	nieuw	type	plaatmateriaal	
op	basis	van	onder	hoge	druk	samengeperst	en	verlijmd	stro.61	De	binnenzijde	van	
deze	 wanden	 was	 glad	 en	 kon	 onmiddellijk	 worden	 geschilderd	 of	 behangen.	 De	
buitenzijde	 van	 de	 woning	 was	 afgewerkt	 met	 een	 rietplaat	 die	 ter	 plekke	 werd	
bepleisterd.	 Het	 ‘Daalbouw-huis’	 was	 afgedekt	 met	 een	 zadeldak	 uit	 staal,	 stro-
plaat	en	asfalt	en	kon	in	drie	dagen	worden	opgebouwd.	[fig.	12]	Als	men	de	woning	
‘duurzamer’	 wou	 maken,	 kon	 men	 de	 bepleisterde	 rietplaat	 vervangen	 door	 een	
halfsteense	muur	en	het	dak	bedekken	met	pannen.	In	de	Nederlandse	sectie	wer-
den	 nog	 meer	 voor	 de	 woningbouw	 ongebruikelijke	 materialen	 aangewend.	 De	
‘Verboord-woning’	(paviljoen	nr.	62)	bijvoorbeeld	was	een	lichte	constructie	waar-
van	de	muren	en	het	dak	gemaakt	waren	van	schotten	die	bestonden	uit	dubbele	
matten	van	tenen	vlechtwerk	die	na	de	montage	op	de	werf,	aan	beide	zijden	twee-
maal	werden	gepleisterd.62	[fig.	13,	14]	De	 ‘Snelbouw-woning’	 (paviljoen	nr.	63)	was	
dan	 weer	 vervaardigd	 uit	 zelfdragende	 panelen,	 bestaande	 uit	 een	 houten	 raam-
werk	dat	gevuld	was	met	‘gekreukeld	zilverpapier’	en	dat	aan	weerszijden	met	tri-
plex	was	bedekt.	[fig.	15]	Verschillende	paviljoenen	uit	de	Nederlandse	sectie	hadden	
al	dienst	bewezen	als	‘noodvoorzieningen’	in	de	door	WOII	geteisterde	gebieden	in	
Nederland,	maar	omdat	ze	weinig	duurzaam	waren,	vormden	ze	volgens	het	NIW-

Koninck’, Architecture, nr. 8, 1953, pp. 308-310. Zie ook R.-L. Delevoy, M. Culot, M. Gierst (eds.), 
L.H. De Koninck, architecte, AAM, Brussel, 1980.

5� ‘De Acia Bungalow, voorgesteld door de Verenigde Werkplaatsen van Bouchout en Thirion n.v.’, In-
ternationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, pp. 21-22.

�0 Het ‘Daalbouw-huis’ was een product van de firma Van Daal uit Eindhoven. Zie ‘Daalbouw. Gepre-
fabriceerde woning met metalen skelet’, Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art 
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�� De fabricage van de stroplaten of ‘halmplaten’ was een Zweeds patent met licentie in Nederland. 
De platen waren 5 cm dik en hadden een aanzienlijke brandweerstand. Zie ‘Daalbouw. Geprefa-
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�� ‘Verboord Woning. Noodwoning in gepleisterd teenen vlechtwerk’, Internationale Tentoonstelling 
van Woningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, p. 38.

[Fig.	13]	
de Verboord-woning 
bron: Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Techni-
que, Brussel, 1946

[Fig.	11]	
onderdeel van het Daalbouw-huis 
bron: Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Techni-
que, Brussel, 1946

[Fig.	12]	
het Daalbouw-huis  
bron: Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Techni-
que, Brussel, 1946
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HUIS	tegelijk	een	 ‘bedreiging’	voor	“het	 in	Nederland	zo	hoog	opgevoerde	woon-
peil”.63

In	de	tentoonstellingscatalogus	ging	de	meeste	lof	uit	naar	de	Zwitserse	inzendin-
gen.	“In	het	verlengde	der	nederlandsche	sectie	biedt	de	zwitsersche	den	bezoeker	
een	 reeks	 interessante	 werken,	 waarvan	 sommige	 der	 belangrijkste	 der	 geheele	
tentoonstelling:	 huizen	 van	 definitief	 aspect,	 werkelijke	 villas	 met	 verdiep,	 bor-
des	en	overdekten	ingang,”	stelde	Flouquet,	“Toch	zijn	het	huizen	van	in	verhou-
ding	 goedkoope,	 doch	 tevens	 zeer	 ingenieuse	 constructie	 en	 met	 wel	 overdachte	
indeeling:	allen	een	gedetailleerd	bezoek	overwaard”.64	Flouquet	doelde	hier	wel-
licht	onder	meer	op	het	paviljoen	nr.	47,	een	vrijstaande	woning	met	verdieping,	
gebouwd	volgens	het	gebrevetteerde	bouwprocédé	Schindler-Göhner.65	 [fig.	16]	Het	
huis	was	opgebouwd	door	middel	van	lichte	wanden	en	plafonds	die	in	de	fabriek	
werden	geprefabriceerd.	Na	een	relatief	eenvoudige	montage	werd	deze	construc-
tie	op	bepaalde	plaatsen	gevuld	met	beton	waardoor	de	samenstellende	elementen	
werden	verbonden	tot	een	monoliet	geheel.	Van	zodra	het	beton	was	verhard,	was	
het	interieur	van	het	huis	klaar	voor	gebruik.	De	prefabpanelen	waren	aan	de	bin-
nenzijde	van	het	huis	immers	afgewerkt	en	waren	voorzien	van	alle	water-	en	elek-
triciteitsleidingen.		De	buitenzijde	van	het	huis	kon	afgewerkt	worden	naar	gelang	
de	beschikbare	materialen	en	de	plaatselijke	bouwgewoontes.	Op	de	tentoonstel-
ling	 in	het	Jubelpark	koos	men	voor	een	gevel	 in	parement	en	een	zadeldak	met	
pannen.	 Dat	 het	 geprefabriceerde	 huis	 er	 uiteindelijk	 uit	 zag	 als	 een	 traditionele	
constructie	 in	 massief	 metselwerk	 was	 volgens	 de	 catalogus	 één	 van	 de	 troeven	
van	het	procédé.	Het	paviljoen	nr.	47	was	niet	de	enige	woning	in	het	Jubelpark	die	
expliciet	refereerde	aan	de	courante	woningtypologieën.	Met	hun	zadeldak,	kleine	
raamverdelingen,	 vensterluiken,	 dakkapellen	 of	 gemetselde	 schoorstenen,	 deden	
heel	wat	paviljoenen	zich	eerder	voor	als	een	kleine	villa	of	een	chalet	dan	als	een	
nieuw	soort	prefabhuis.	Het	waren	wat	Monique	Eleb	“maisons	du	3ième	type”	zou	

�� ‘Holland bouwt weder op’, Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Technique, 
Brussel, 1946, p. 35. Ten tijde van de tentoonstelling had de firma Van Daal van de Nederlandse 
regering al een opdracht voor de bouw van 300 woningen in Venlo en Blerick gekregen. De firma 
Verboord en Co had op dat moment zowel in Vlijmen als in ’s Hertogenbosch al 200 noodhuizen 
opgetrokken. De firma Bruynzeel, die ook een noodwoning presenteerde in het Jubelpark (pavil-
joen nr. 64) had toen al 600 woningen in Zeeland gebouwd. De verenigde aannemers De Vier (zie 
paviljoen nr. 61bis) hadden in opdracht van de Nederlandse regering al zo’n 1700 noodwoningen 
opgetrokken in Zeeuws-Vlaanderen, op het eiland Walcheren, in Brabant en in de buurt van Ar-
nem.

�� P.-L. Flouquet, ‘Een wandeling doorheen de tentoonstelling’, Internationale Tentoonstelling van Wo-
ningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, pp. 7-9.

�5 Zie ‘Nieuwe handelwijzen voor Permanent Bouwen. Brevetten Schindler-Goehner (Zwitserland)’, 
Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, p. 42. Het 
procédé was ontwikkeld door arch. Gottfried Schindler en kende na WOII een ruime toepassing in 
de ‘new towns’ in Engeland. Zie www.schindler-schindler.ch (onder ‘Geschichte’).

[Fig.	16]	
paviljoen nr. 47 
bron: Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Techni-
que, Brussel, 1946

[Fig.	15]	
de Snelbouw-woning 
bron: Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946

[Fig.	14]	
de Verboord-woning in opbouw 
bron: Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Techni-
que, Brussel, 1946
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noemen:	huizen	die	modern	zijn	qua	constructie	en	huishoudelijk	comfort,	maar	
die	weerstand	bieden	tegen	een	modernistische	vormgeving.66

Naast	de	bespreking	van	de	constructieve	en	de	bouwfysische	kwaliteiten	van	de	
gepresenteerde	paviljoenen,	bleef	er	in	de	tentoonstellingscatalogus	over	het	alge-
meen	weinig	plaats	over	voor	een	evaluatie	van	de	interne	ruimtelijke	configuratie	
van	de	huizen.	Doorgaans	beperkte	men	zich	tot	een	vluchtige	omschrijving	van	de	
ontwerpmogelijkheden	 binnen	 een	 bepaald	 gestandaardiseerd	 bouwsysteem.	 Dit	
was	bijvoorbeeld	het	geval	bij	het	Sacopa-huis	(paviljoen	nr.	2),	een	dubbelwoonst,	
bestaande	 uit	 een	 betonnen	 raamwerk	 dat	 aan	 de	 buitenzijde	 bekleed	 was	 met	
gestandaardiseerde	trilbetonplaten	van	1,15	op	0,45	meter.	[fig.	17,	18]	Alle	binnen-
muren	 waren	 vervaardigd	 uit	 ‘bimsbeton	 met	 luchtcellen’.	 De	 grootste	 woonunit	
bestond	uit	een	hal,	een	 leefkamer,	een	berging,	een	wc	met	douche,	 twee	slaap-
kamers	en	een	kolenkot.	De	kleinste	unit	was	vergelijkbaar	met	de	grootste,	maar	
dan	zonder	de	twee	slaapkamers	en	met	een	‘slaapnis’	op	de	plaats	van	de	berging.	
Over	de	ruimtelijke	configuratie	van	de	Sacopa-dubbelwoonst	wordt	in	de	catalo-
gus	echter	niet	gesproken.	De	tekst	vertelt	alleen	dat	het	toegepaste	bouwprocédé	
‘oneindige’	variaties	toelaat	wat	betreft	de	planopbouw.67	Ook	de	vaktijdschriften	
hebben	 vooral	 oog	 voor	 de	 bouwmethodes	 en	 de	 duurzaamheid	 van	 de	 paviljoe-
nen.	Slechts	enkele	auteurs	schenken	ook	aandacht	aan	de	ruimtelijke	kwaliteiten	
of	 gebreken	 van	 de	 geprefabriceerde	 woningen.	 Zo	 betreurt	 A.G.J.	 Hoffmann	 in	
L’Ossature Métallique	 dat	 over	 het	 algemeen	 te	 weinig	 participerende	 firma’s	 het	
advies	van	competente	architecten	hebben	ingewonnen	voor	de	ontwikkeling	van	
hun	prefabwoning.	Het	resultaat	 is	volgens	hem	dat	 “trop	souvent,	nous	voyons,	
sous	couleur	de	modernisme,	des	fenêtres	placées	à	deux	mètres	de	hauteur	ou	des	
portes	réduites	en	largeur,	ne	permettant	pas	le	passage	des	meubles,	ou	l’emploi	
de	 couleurs	 violentes	 qui	 heurtent	 le	 regard	 et	 n’offrent	 que	 le	 bénéfice	 de	 l’illu-
sion”.68	
Ook	de	woninginrichting	krijgt	weinig	aandacht	in	de	catalogus	of	in	de	vakpers.	
De	uitrusting	van	het	 interieur	komt	meestal	maar	ter	sprake	in	zoverre	het	een	
geïntegreerd	deel	uitmaakt	van	het	architecturaal	model.	Zo	zijn	sommige	pavil-
joenen	 uitgerust	 met	 een	 ingerichte	 keuken	 en	 een	 badkamer	 en	 soms	 ook	 met	
ingebouwde	kasten.	In	de	catalogus	krijgen	we	enkel	van	de	‘Acia-bungalow’	en	de	

�� Monique Eleb gaat in op de oorzaken van het succes van ‘les maisons du 3e type’ in Frankrijk sinds 
de Tweede Wereldoorlog in M. Eleb, ‘Modernity and modernisation in postwar France: the third 
type of house’, The Journal of Architecture, nr. 4, 2004, pp. 495-514.

�� ‘Het Paviljoen Sacopa. Geprefabriceerde beton-constructie’, Internationale Tentoonstelling van Wo-
ningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, pp. 11-12. De geprefabriceerde elementen van 
het Sacopa-procédé waren ontworpen door de architecten Robert Stekke en Marcel V. Viehoff in 
samenwerking met het studiebureau Sacopa. 

�8 A.G.J. Hoffmann, ‘Le bungalow préfabriqué Idéalogi’, L’Ossature Métallique, nr. 5-6, mei-juni 1946, pp. 
119-124.

[Fig.	17]	
plattegrond van het Sacopa-huis 
bron: Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Techni-
que, Brussel, 1946

[Fig.	18]	
voorgevel van het Sacopa-huis 
bron: Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Techni-
que, Brussel, 1946
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de	 couleurs	 violentes	 qui	 heurtent	 le	 regard	 et	 n’offrent	 que	 le	 bénéfice	 de	 l’illu-
sion”.68	
Ook	de	woninginrichting	krijgt	weinig	aandacht	in	de	catalogus	of	in	de	vakpers.	
De	uitrusting	van	het	 interieur	komt	meestal	maar	ter	sprake	in	zoverre	het	een	
geïntegreerd	deel	uitmaakt	van	het	architecturaal	model.	Zo	zijn	sommige	pavil-
joenen	 uitgerust	 met	 een	 ingerichte	 keuken	 en	 een	 badkamer	 en	 soms	 ook	 met	
ingebouwde	kasten.	In	de	catalogus	krijgen	we	enkel	van	de	‘Acia-bungalow’	en	de	

�� Monique Eleb gaat in op de oorzaken van het succes van ‘les maisons du 3e type’ in Frankrijk sinds 
de Tweede Wereldoorlog in M. Eleb, ‘Modernity and modernisation in postwar France: the third 
type of house’, The Journal of Architecture, nr. 4, 2004, pp. 495-514.

�� ‘Het Paviljoen Sacopa. Geprefabriceerde beton-constructie’, Internationale Tentoonstelling van Wo-
ningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, pp. 11-12. De geprefabriceerde elementen van 
het Sacopa-procédé waren ontworpen door de architecten Robert Stekke en Marcel V. Viehoff in 
samenwerking met het studiebureau Sacopa. 

�8 A.G.J. Hoffmann, ‘Le bungalow préfabriqué Idéalogi’, L’Ossature Métallique, nr. 5-6, mei-juni 1946, pp. 
119-124.

[Fig.	17]	
plattegrond van het Sacopa-huis 
bron: Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Techni-
que, Brussel, 1946

[Fig.	18]	
voorgevel van het Sacopa-huis 
bron: Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Techni-
que, Brussel, 1946
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houten	‘Nilo-woning’	(paviljoen	nr.	20)	iets	meer	te	zien.69	[fig.	19]	Van	beide	huizen	
is	een	beeld	van	de	eethoek	gepubliceerd.	In	het	Acia-paviljoen	staan	CUBEX-kas-
ten	naar	ontwerp	van	Louis-Herman	De	Koninck	en	een	houten	tafel	met	decora-
tief	geprofileerde	poten	en	bijpassende	stoelen	van	de	firma	Vanderborght.	[fig.	20]	
Deze	 laatste	meubelen	waren	niet	de	keuze	van	de	architect.	 In	een	persoonlijke	
notitie	 stelde	 De	 Koninck	 smalend	 dat	 ze	 geselecteerd	 waren	 “selon	 le	 ‘goût’	 des	
locataires”.70	De	eethoek	van	het	‘Nilo-paviljoen’	was	ingericht	door	de	Ateliers	Sté-
phane	Jasinski,	een	Brussels	bedrijf	dat	begin	jaren	vijftig	licenties	zou	aankopen	
voor	de	productie	van	de	meubelen	van	de	Britse	designer	Robin	Day.71	De	houten	
tafel	en	stoelen	in	deze	woning	waren	heel	wat	soberder	en	robuuster	vormgege-
ven	dan	deze	 in	het	Acia-huis	en	 lijken	vooruit	te	 lopen	op	de	 latere	avant-garde	
experimenten	 in	 België	 met	 ‘modern	 sociaal	 meubilair’.72	 Het	 beperkte	 bronnen-
materiaal	omtrent	de	binnenhuisinrichting	van	de	meeste	paviljoenen	doet	echter	
vermoeden	 dat	 er	 over	 het	 algemeen	 weinig	 werd	 geëxperimenteerd	 met	 de	 ten-
toonstellingsinterieurs.	 Zo	 lijken	 de	 eetkamers	 van	 de	 Acia-	 en	 de	 Nilo-woning	
voor	 alles	 een	 vertrouwd	 beeld	 te	 willen	 opwekken,	 met	 behulp	 van	 elementen	
als	een	rustieke	houten	tafel,	bloemen	en	ingekaderde	landschappen,	traditioneel	
gedrapeerde	 en	 met	 franjes	 afgeboorde	 ondergordijnen,	 een	 houten	 fauteuil	 met	
schapenvacht,	 etc.	 Een	 gelijkaardige	 vaststelling	 kunnen	 we	 doen	 bij	 het	 interi-
eur	van	de	prefab-woning	‘La	Villa	de	nos	Rêves’	van	architecten	A.	Levêque	en	L.	
Lunin	waarvan	enkele	foto’s	werden	gepubliceerd	in	Architecture Urbanisme Habita-
tion.73	[fig.	21]	Décorateur	P.	Lesellier	had	het	huis	–	een	betonnen	constructie	met	
houten	dakgebinte	–	uitgerust	met	een	CUBEX-keuken.	[fig.	22]	De	grootste	slaapka-
mer	was	voorzien	van	een	compacte	douchecel	met	lavabo	en	in	de	living	stonden	
een	aantal	lichte	houten	meubelen.	[fig.	23]	Toch	waren	er	ook	voldoende	elementen	
aanwezig	om	tegenwicht	te	bieden	aan	al	die	moderne	elementen	in	huis:	een	met	
natuursteen	 afgewerkte	 open	 haard,	 een	 traditioneel	 ogende	 wandklok,	 tinnen	
sierborden,...		

Toch	 kwam	 er	 scherpe	 kritiek	 op	 de	 ruimtelijke	 configuratie	 van	 de	 tentoon-
stellingspaviljoenen,	 vooral	 vanuit	 de	 hoek	 van	 de	 christelijke	 en	 de	 socialisti-
sche	arbeidersbewegingen	in	België.	De	reacties	zijn	voornamelijk	terug	te	vinden	

�� We weten dat het ‘paviljoen François’ was ingericht door de kunstwerkplaats Selectio van het wa-
renhuis Au Bon Marché, maar tot op heden heeft de auteur er geen interieurfoto’s van teruggevon-
den. 

�0 Zie notitie op keerzijde van de foto ‘Allsteel/Acia 1945’ in AAM, fonds Louis-Herman De Ko-
ninck. 

�� Zie bijvoorbeeld de advertenties van Ateliers Stéphane Jasinski in Architecture van 1953. De produ-
cent van de meubelen van Robin Day in Groot-Brittannië was toen Hille of London.

�� We verwijzen hierbij in het bijzonder naar de meubelontwerpen van Emiel Veranneman en Jos De 
Mey van omstreeks het midden van de jaren vijftig. 

�� Zie ‘Projet et Réalisation’, Architecture Urbanisme Habitation, nr. 11-12, nov.-dec. 1948, pp. CLXX-
CLXXIII.

[Fig.	19]	
eethoek in de Nilo-woning (inrichting door firma Ateliers Stép-
hane Jasinski) 
bron: Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Techni-
que, Brussel, 1946

[Fig.	20]	
eethoek in de Acia-bungalow (inrichting door firma Vanderborght) 
bron: AAM, fonds Louis-Herman De Koninck

[Fig.	21]	
paviljoen van architecten Levêque en Lunin in het Jubelpark 
bron: Architecture Urbanisme Habitation, nr. 11-12, nov.-dec. 1948
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in	 twee	 ledenbladen	 voor	 Vlaamse	 arbeidersvrouwen: Vrouwenbeweging van	 de 
Kristelijke	 Arbeidersvrouwengilden	 (KAV)	 en	 De Stem der Vrouw	 van	 de	 Socialis-
tische	 Vooruitziende	 Vrouwen	 (SVV).74	 Deze	 tijdschriften	 publiceerden	 opval-
lend	 gelijklopende	 bedenkingen	 bij	 de	 tentoonstelling	 in	 het	 Jubelpark.	 In	 beide	
ledenbladen	 werden	 de	 tentoonstellingspaviljoenen	 niet	 zozeer	 als	 bouwkundige	
experimenten	 geëvalueerd,	 maar	 als	 toekomstige	 ruimtelijke	 modellen	 voor	 de	
arbeidershuisvesting.	De	socialistische	Mathilde	Schroyens	opperde	in	De Stem der 
Vrouw dat	het	gerechtvaardigd	was	om	de	 tentoonstelling	zo	 te	benaderen,	want	
“als	men	de	samenstelling	van	de	beheerraad	dezer	tentoonstelling	nagaat,	n.l.	de	
ondervoorzitter	van	de	Vereeniging	voor	Verbetering	van	de	Arbeiderswoning,	de	
Administrateur	van	de	Nat.	Mij	voor	Goedkoope	Woningen,	de	Secretaris-generaal	
van	het	Algemeen	Verbond	van	Belgische	Arbeiders,	de	directeur	van	het	Huisves-
tingsfonds	 der	 Kroostrijke	 families,	 de	 Administrateur	 van	 de	 Nat.	 Mij	 van	 den	
Kleinen	Landeigendom,	de	Spaar-	en	Lijfrentekas,	enz.,	enz.,	dan	 is	men	geneigd	
te	zeggen:	Ziehier	nu	de	oplossing	van	het	vraagstuk	der	arbeidershuisvesting”.75	
Dat	dit	niet	het	officiële	opzet	van	de	tentoonstelling	was,	vormde	ook	voor	Vrou-
wenbeweging	 geen	 bezwaar.	 Beide	 vrouwenbladen	 gingen	 er	 wellicht	 van	 uit	 dat,	
als	het	NIWHUIS	na	afloop	van	de	expositie	enkele	geschikte	types	zou	selecteren	
en	de	overheid	zou	overgaan	tot	een	grote	bestelling,	de	montagehuizen	voorna-
melijk	bestemd	zouden	zijn	voor	de	minder	gegoede	(arbeiders)klassen.
Volgens	de	ledenbladen	van	de	KAV	en	de	SVV	waren	de	meeste	paviljoenen	onge-
schikt	als	arbeiderswoningen.	“Wij	hebben	onmiddellijk	den	indruk	te	staan	voor	
noodwoningen,	in	de	zin	van	tijdelijke	woningen”,	schreef	Gerina	in	Vrouwenbewe-
ging,	 “hoewel	 nagenoeg	 alle	 firma’s	 met	 de	 duurzaamheid	 van	 hun	 woningtypes	
hoog	oploopen.	Wij	 laten	de	duurzaamheid	van	de	materialen	buiten	bespreking,	

�� De tijdschriften van de Franstalige organisaties voor arbeidersvrouwen – de Ligues Ouvrières Fé-
minines Chrétiennes (LOFC) en de Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) – waren respectievelijk 
Vie Féminine en La Femme Prévoyante. In deze maandbladen verschenen in 1946 eveneens enkele 
artikels over naoorlogse woningbouw, maar de tentoonstelling in het Jubelpark wordt er niet af-
zonderlijk in besproken.

�5 M. Schroyens, ‘Eerst en vooral een goede woning’, De Stem der Vrouw, nr. 9, sept. 1946, p. 2. Schroy-
ens heeft het hier natuurlijk over de beheerraad van het NIWHUIS (in plaats van de beheerraad 
van de tentoonstelling). Mathilde Schroyens (1912 – 1996) was vanaf omstreeks de jaren negen-
tiendertig actief in de politieke socialistische vrouwenbeweging: de Nationale Federatie van So-
cialistische Vrouwen (NFSV of SV), die net als de mutualistische SVV de grootste socialistische 
vrouwenbeweging van België wou worden. In de eerste jaren na WOII nam het partijbestuur di-
verse maatregelen om de SVV en de SV tot een zekere vorm van samenwerking te brengen. Zo 
werd er onder meer een overkoepelend Nationaal Comité opgericht. De SV was in die periode 
ook vertegenwoordigd in de redactie van De Stem der Vrouw. De SVVzou in de eerste decennia na 
WOII echter de meeste leden tellen. In 1949 bijvoorbeeld telde de SVV zo’n 240.000 leden, de SV 
slechts zo’n 35.000. Enkel in Gent en in Antwerpen bleef er een sterke SV-groep bestaan. Mathilde 
Schroyens was de sleutelfiguur van de SV in Antwerpen. Na de Tweede Wereldoorlog bouwde ze 
een politieke loopbaan uit. In 1949 werd ze verkozen tot volksvertegenwoordiger. Ze bleef in de 
Kamer tot 1971 en zette zich daar in voor de gelijkberechtiging van de vrouw. Schroyens was vanaf 
1953 ook actief in de Antwerpse gemeentepolitiek, eerst als gemeenteraadslid, vervolgens als sche-
pen en tenslotte als burgemeester (1977-1983). Zie bijvoorbeeld D. De Weerdt (ed.), De dochters 
van Marianne. 75 jaar SVV, Amsab/Hadewijch, Gent/Antwerpen, 1997.

[Fig.	22]	
paviljoen van architecten Levêque en Lunin in opbouw in het 
Jubelpark 
bron: Architecture Urbanisme Habitation, nr. 11-12, nov.-dec. 1948

[Fig.	23]	
douche in het paviljoen van architecten Levêque 
en Lunin 
bron: Architecture Urbanisme Habitation, nr. 11-12, nov.-
dec. 1948
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artikels over naoorlogse woningbouw, maar de tentoonstelling in het Jubelpark wordt er niet af-
zonderlijk in besproken.

�5 M. Schroyens, ‘Eerst en vooral een goede woning’, De Stem der Vrouw, nr. 9, sept. 1946, p. 2. Schroy-
ens heeft het hier natuurlijk over de beheerraad van het NIWHUIS (in plaats van de beheerraad 
van de tentoonstelling). Mathilde Schroyens (1912 – 1996) was vanaf omstreeks de jaren negen-
tiendertig actief in de politieke socialistische vrouwenbeweging: de Nationale Federatie van So-
cialistische Vrouwen (NFSV of SV), die net als de mutualistische SVV de grootste socialistische 
vrouwenbeweging van België wou worden. In de eerste jaren na WOII nam het partijbestuur di-
verse maatregelen om de SVV en de SV tot een zekere vorm van samenwerking te brengen. Zo 
werd er onder meer een overkoepelend Nationaal Comité opgericht. De SV was in die periode 
ook vertegenwoordigd in de redactie van De Stem der Vrouw. De SVVzou in de eerste decennia na 
WOII echter de meeste leden tellen. In 1949 bijvoorbeeld telde de SVV zo’n 240.000 leden, de SV 
slechts zo’n 35.000. Enkel in Gent en in Antwerpen bleef er een sterke SV-groep bestaan. Mathilde 
Schroyens was de sleutelfiguur van de SV in Antwerpen. Na de Tweede Wereldoorlog bouwde ze 
een politieke loopbaan uit. In 1949 werd ze verkozen tot volksvertegenwoordiger. Ze bleef in de 
Kamer tot 1971 en zette zich daar in voor de gelijkberechtiging van de vrouw. Schroyens was vanaf 
1953 ook actief in de Antwerpse gemeentepolitiek, eerst als gemeenteraadslid, vervolgens als sche-
pen en tenslotte als burgemeester (1977-1983). Zie bijvoorbeeld D. De Weerdt (ed.), De dochters 
van Marianne. 75 jaar SVV, Amsab/Hadewijch, Gent/Antwerpen, 1997.

[Fig.	22]	
paviljoen van architecten Levêque en Lunin in opbouw in het 
Jubelpark 
bron: Architecture Urbanisme Habitation, nr. 11-12, nov.-dec. 1948

[Fig.	23]	
douche in het paviljoen van architecten Levêque 
en Lunin 
bron: Architecture Urbanisme Habitation, nr. 11-12, nov.-
dec. 1948

doctoraat_fredie.indb   37 2/05/2006   15:46:31



  Lessen in Modern Wonen  
  Deel	1:	Goed	wonen.	Thema	in	de	marge	van	de	wederopbouw	(1945-1948)	|	Hoofdstuk	1	 	 ��

maar	we	kunnen	ons	niet	voorstellen	hoe	een	familie	gedurende	25	à	30	jaar	con-
fortabel	in	zoo’n	woning	kan	leven”.76	In	de	socialistische	en	katholieke	vrouwen-
bladen	stond	te	lezen	dat	de	tentoonstellingshuizen	vaak	de	noodzakelijke	kelder-	
en	een	zolderruimte	misten,	dat	de	berging	doorgaans	veel	te	krap	en	het	aantal	
slaapkamers	te	beperkt	was.	Beide	tijdschriften	kwamen	dan	ook	tot	de	conclusie	
dat	de	meeste	paviljoenen	eerder	geschikt	waren	als	vakantie-	of	weekendbunga-
lows	dan	als	arbeidershuizen.	“Deze	geprefabriceerde	woningen	kunnen	zeer	inte-
ressant	 zijn	 voor	 diegenen	 die	 reeds	 over	 een	 woning	 beschikken	 en	 de	 noodige	
fondsen	 bezitten	 om	 in	 een	 zeer	 korte	 tijdsspanne	 een	 verblijf	 ergens	 buiten	 de	
stad	neer	te	zetten,”	schreef	Schroyens.77	Als	illustratie	bij	haar	tentoonstellings-
recensie	 waren	 enkele	 foto’s	 en	 het	 grondplan	 van	 De	 Koninck’s	 ACIA-paviljoen	
afgebeeld.	 [fig.	24]	Hoewel	het	gebruik	van	 ingebouwde	kasten	 in	de	keuken	en	de	
slaapkamers	door	Schroyens	positief	werd	onthaald,	vertoonde	de	woning	verder	
alle	door	de	vrouwenbladen	aangehaalde	‘gebreken’.	Ze	had	geen	kelder	of	zolder,	
de	berging	(inclusief	kolenopslag	en	circulatieruimte)	was	minder	dan	4	m2	groot	
en	 er	 was	 slaapplaats	 voor	 maximum	 vier	 personen.78	 Enkel	 de	 Zwitserse	 pavil-
joenen	konden	volgens	Schroyens	door	de	beugel:	“Het	moet	echter	gezegd,	dat	de	
Zwitsersche	pavilloenen	die	in	de	tentoonstelling	te	zien	zijn,	werkelijke	woonhui-
zen	zijn	die	gemakkelijk	door	een	gezin	van	zes	personen	kunnen	bewoond	wor-
den	en	tevens	voorzien	zijn	van	een	zolder;	het	zijn	dan	ook	de	duurste	272.000	
tot	400.000	fr.)”.79	
De	observatie	dat	zeker	niet	alle	gepresenteerde	modelwoningen	geschikte	arbei-
dershuizen	zouden	zijn,	was	volkomen	terecht.	Sommige	firma’s	hadden	ook	dui-
delijk	die	ambitie	niet.	De	inrichting	van	het	paviljoen	van	architecten	Levêque	en	
Lunin	sprak	wat	dit	betreft	boekdelen.	Naast	de	open	haard	stond	een	stel	skilat-
ten	 en	 erboven	 hing	 een	 gewei,	 een	 referentie	 aan	 de	 jacht	 zoals	 we	 uit	 een	 van	
de	ontwerpschetsen	van	de	living	(waarop	ook	een	jachtgeweer	en	een	hoorn	is	te	
zien)	kunnen	opmaken.	[fig.	25,	26]	Verder	zouden	we	kunnen	veronderstellen	dat	er	
louter	omwille	van	de	locatie	of	van	het	tijdelijke	karakter	van	de	 ‘Internationale	
Tentoonstelling	van	Woningen’	geen	paviljoenen	met	kelders	waren	opgetrokken.	
Paquay	verwijst	echter	naar	een	andere	motivatie.	“Maintenir	les	caves	et	vouloir	
la	préfabrication	dans	les	maisons	est	une	hérésie,”	schreef	hij	in	L’Ossature Métal-
lique,	“Comme	le	disait	l’architecte	français	Lods,	quand	on	a	commencé	à	faire	des	
caves	en	matériaux	traditionnels,	pourquoi	s’arrêter	en	route	et	ne	pas	continuer	

�� Gerina, ‘Een woningententoonstelling te Brussel’, Vrouwenbeweging, s.n., juni 1946, p. 15. Zie ook 
P. Verbruggen, ‘Cherchez la femme dans les archives de l’AMSAB’, Brood & Rozen, nr. 3, 1996, pp. 
89-99.

�� M. Schroyens, op. cit.
�8 De basismodule van de ACIA-bungalow heeft een vierkant grondplan met een zijde van ca 0,8m. 
�� M. Schroyens, op. cit.

[Fig.	24]	
illustratie uit De Stem der Vrouw 
bron: De Stem der Vrouw, nr. 9, sept. 1946

[Fig.	25]	
zithoek in het paviljoen van architecten Levêque 
en Lunin (inrichting door décorateur P. Lesellier) 
bron: Architecture Urbanisme Habitation, nr. 11-12, nov.-
dec. 1948
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maar	we	kunnen	ons	niet	voorstellen	hoe	een	familie	gedurende	25	à	30	jaar	con-
fortabel	in	zoo’n	woning	kan	leven”.76	In	de	socialistische	en	katholieke	vrouwen-
bladen	stond	te	lezen	dat	de	tentoonstellingshuizen	vaak	de	noodzakelijke	kelder-	
en	een	zolderruimte	misten,	dat	de	berging	doorgaans	veel	te	krap	en	het	aantal	
slaapkamers	te	beperkt	was.	Beide	tijdschriften	kwamen	dan	ook	tot	de	conclusie	
dat	de	meeste	paviljoenen	eerder	geschikt	waren	als	vakantie-	of	weekendbunga-
lows	dan	als	arbeidershuizen.	“Deze	geprefabriceerde	woningen	kunnen	zeer	inte-
ressant	 zijn	 voor	 diegenen	 die	 reeds	 over	 een	 woning	 beschikken	 en	 de	 noodige	
fondsen	 bezitten	 om	 in	 een	 zeer	 korte	 tijdsspanne	 een	 verblijf	 ergens	 buiten	 de	
stad	neer	te	zetten,”	schreef	Schroyens.77	Als	illustratie	bij	haar	tentoonstellings-
recensie	 waren	 enkele	 foto’s	 en	 het	 grondplan	 van	 De	 Koninck’s	 ACIA-paviljoen	
afgebeeld.	 [fig.	24]	Hoewel	het	gebruik	van	 ingebouwde	kasten	 in	de	keuken	en	de	
slaapkamers	door	Schroyens	positief	werd	onthaald,	vertoonde	de	woning	verder	
alle	door	de	vrouwenbladen	aangehaalde	‘gebreken’.	Ze	had	geen	kelder	of	zolder,	
de	berging	(inclusief	kolenopslag	en	circulatieruimte)	was	minder	dan	4	m2	groot	
en	 er	 was	 slaapplaats	 voor	 maximum	 vier	 personen.78	 Enkel	 de	 Zwitserse	 pavil-
joenen	konden	volgens	Schroyens	door	de	beugel:	“Het	moet	echter	gezegd,	dat	de	
Zwitsersche	pavilloenen	die	in	de	tentoonstelling	te	zien	zijn,	werkelijke	woonhui-
zen	zijn	die	gemakkelijk	door	een	gezin	van	zes	personen	kunnen	bewoond	wor-
den	en	tevens	voorzien	zijn	van	een	zolder;	het	zijn	dan	ook	de	duurste	272.000	
tot	400.000	fr.)”.79	
De	observatie	dat	zeker	niet	alle	gepresenteerde	modelwoningen	geschikte	arbei-
dershuizen	zouden	zijn,	was	volkomen	terecht.	Sommige	firma’s	hadden	ook	dui-
delijk	die	ambitie	niet.	De	inrichting	van	het	paviljoen	van	architecten	Levêque	en	
Lunin	sprak	wat	dit	betreft	boekdelen.	Naast	de	open	haard	stond	een	stel	skilat-
ten	 en	 erboven	 hing	 een	 gewei,	 een	 referentie	 aan	 de	 jacht	 zoals	 we	 uit	 een	 van	
de	ontwerpschetsen	van	de	living	(waarop	ook	een	jachtgeweer	en	een	hoorn	is	te	
zien)	kunnen	opmaken.	[fig.	25,	26]	Verder	zouden	we	kunnen	veronderstellen	dat	er	
louter	omwille	van	de	locatie	of	van	het	tijdelijke	karakter	van	de	 ‘Internationale	
Tentoonstelling	van	Woningen’	geen	paviljoenen	met	kelders	waren	opgetrokken.	
Paquay	verwijst	echter	naar	een	andere	motivatie.	“Maintenir	les	caves	et	vouloir	
la	préfabrication	dans	les	maisons	est	une	hérésie,”	schreef	hij	in	L’Ossature Métal-
lique,	“Comme	le	disait	l’architecte	français	Lods,	quand	on	a	commencé	à	faire	des	
caves	en	matériaux	traditionnels,	pourquoi	s’arrêter	en	route	et	ne	pas	continuer	

�� Gerina, ‘Een woningententoonstelling te Brussel’, Vrouwenbeweging, s.n., juni 1946, p. 15. Zie ook 
P. Verbruggen, ‘Cherchez la femme dans les archives de l’AMSAB’, Brood & Rozen, nr. 3, 1996, pp. 
89-99.

�� M. Schroyens, op. cit.
�8 De basismodule van de ACIA-bungalow heeft een vierkant grondplan met een zijde van ca 0,8m. 
�� M. Schroyens, op. cit.

[Fig.	24]	
illustratie uit De Stem der Vrouw 
bron: De Stem der Vrouw, nr. 9, sept. 1946

[Fig.	25]	
zithoek in het paviljoen van architecten Levêque 
en Lunin (inrichting door décorateur P. Lesellier) 
bron: Architecture Urbanisme Habitation, nr. 11-12, nov.-
dec. 1948
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jusqu’au	 toit”.80	 Kennelijk	 ging	 Paquay	 ervan	 uit	 dat	 kelders	 enkel	 volgens	 tradi-
tionele	methodes	gebouwd	zouden	worden	en	dat	dit	onverzoenbaar	was	met	een	
geprefabriceerde	 ‘bovenbouw’.	Flouquet	nam	wellicht	een	minder	resoluut	stand-
punt	in	wat	betreft	het	bouwen	van	kelders.	Met	enig	begrip	vatte	hij	in	zijn	tekst	
voor	de	catalogus	het	kritisch	commentaar	van	de	eerste	bezoekers	samen.81	Deze	
betreurden	bij	veel	woningen	niet	alleen	de	afwezigheid	van	een	kelder,	maar	ook	
van	 een	 terras,	 een	 lokaal	 voor	 ambachtswerk	 en	 een	 ‘kleine	 afsluitbare	 ruimte’	
voor	de	meters	van	elektriciteit,	gas	en	water.82

Dat	 de	 kritieken	 op	 de	 tentoonstelling	 in	 het	 Jubelpark	 in	 Vrouwenbeweging	 en	
in	 De Stem der Vrouw	 in	 belangrijke	 mate	 overlapten,	 betekende	 niet	 dat	 beide	
vrouwenbladen	 er	 een	 identieke	 visie	 op	 een	 ‘goede’	 contemporaine	 huisvesting	
op	 na	 hielden.	 De	 KAV	 en	 de	 SVV	 steunden	 immers	 het	 woningbouwbeleid	 van,	
respectievelijk,	de	Katholieke	en	de	Socialistische	partij.	Dit	is	ook	af	te	leiden	uit	
de	besprekingen	van	de	 ‘Internationale	Tentoonstelling	van	Woningen’.	Zo	stelde	
Vrouwenbeweging	het	suburbane	karakter	van	de	paviljoenen	niet	in	vraag.	De Stem 
der Vrouw	 daarentegen	 publiceerde	 wel	 enkele	 bedenkingen.	 Zo	 vroeg	 Schroyens	
zich	 af	 waar	 de	 gepresenteerde	 montagewoningen	 zouden	 kunnen	 opgetrokken	
worden:	“Dichtbij	de	stad	zijn	niet	meer	de	noodige	gronden	voorhanden	om	tal-
rijke	uitgestrekte	tuinwijken	te	bouwen,	en	niet	elkeen	kan	zich	ver	buiten	de	stad	
vestigen”.83	Ze	was	dan	ook	van	mening	dat	ook	de	oprichting	van	flatgebouwen	
deel	uitmaakten	van	een	‘goed’	huisvestingsbeleid:	“Het	comfort,	mogelijk	in	een	
huis,	kan	eveneens	voor	een	appartementenblok	in	aanmerking	genomen	worden.	
Hier	 moet	 dan	 echter	 gezorgd	 worden	 voor	 ruimte	 en	 ontspanningsgelegenheid	
voor	 de	 kinderen”.84	 Hierin	 weerklinkt	 natuurlijk	 de	 wens	 van	 de	 socialistische	
partij	 om	 collectieve	 woningbouwprojecten	 met	 gemeenschappelijke	 voorzienin-
gen	aan	te	moedigen.

Ondanks	 hun	 verschillende	 politieke	 achtergrond	 kwamen	 de	 auteurs	 van	 Vrou-
wenbeweging	 en	 De Stem der Vrouw	 tot	 dezelfde	 eindconclusie.	 In	 beide	 vrouwen-

80 J. Paquay, ‘Problèmes actuels de la reconstruction’, L’Ossature Métallique, nr. 5-6, mei-juni 1946, pp. 
101-109. Paquay verwijst in dit citaat naar een uitspraak van de Franse architect Marcel Lods die in 
maart 1946, na een studiereis naar Amerika, een voordracht had gegeven in Brussel over de voor-
sprong die daar heerst op het gebied van de stedenbouw en de industrialisatie van de bouw. Zie P. 
Lombaerde, ‘De wederopbouw in België na de Tweede Wereldoorlog: 1946-1958’, in Verwoesting en 
wederopbouw van steden, van de middeleeuwen tot heden. Handelingen, in de reeks Historische Uitgaven 
in-8°, nr. 100, Gemeentekrediet, Brussel, 1999, pp. 427-454.

8� P.-L. Flouquet, ‘Een wandeling doorheen de tentoonstelling’, Internationale Tentoonstelling van Wo-
ningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, pp. 7-9.

8� Hoe Flouquet naar het commentaar van de tentoonstellingsbezoekers peilde is niet duidelijk, maar 
een enquête van Guillaume Jacquemyns uit 1951 bevestigt alvast dat het merendeel van de Belgen 
de kelder als een essentieel onderdeel van de woning beschouwde. Zie G. Jacquemyns, Le logement. 
Celui que l’on a – Celui que l’on désire, INSOC, Brussel, 1951.

8� M. Schroyens, op. cit.
8� idem

[Fig.	26]	
schets van de zithoek in het paviljoen van architecten Levêque en 
Lunin  
bron: Architecture Urbanisme Habitation, nr. 11-12, nov.-dec. 1948
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jusqu’au	 toit”.80	 Kennelijk	 ging	 Paquay	 ervan	 uit	 dat	 kelders	 enkel	 volgens	 tradi-
tionele	methodes	gebouwd	zouden	worden	en	dat	dit	onverzoenbaar	was	met	een	
geprefabriceerde	 ‘bovenbouw’.	Flouquet	nam	wellicht	een	minder	resoluut	stand-
punt	in	wat	betreft	het	bouwen	van	kelders.	Met	enig	begrip	vatte	hij	in	zijn	tekst	
voor	de	catalogus	het	kritisch	commentaar	van	de	eerste	bezoekers	samen.81	Deze	
betreurden	bij	veel	woningen	niet	alleen	de	afwezigheid	van	een	kelder,	maar	ook	
van	 een	 terras,	 een	 lokaal	 voor	 ambachtswerk	 en	 een	 ‘kleine	 afsluitbare	 ruimte’	
voor	de	meters	van	elektriciteit,	gas	en	water.82

Dat	 de	 kritieken	 op	 de	 tentoonstelling	 in	 het	 Jubelpark	 in	 Vrouwenbeweging	 en	
in	 De Stem der Vrouw	 in	 belangrijke	 mate	 overlapten,	 betekende	 niet	 dat	 beide	
vrouwenbladen	 er	 een	 identieke	 visie	 op	 een	 ‘goede’	 contemporaine	 huisvesting	
op	 na	 hielden.	 De	 KAV	 en	 de	 SVV	 steunden	 immers	 het	 woningbouwbeleid	 van,	
respectievelijk,	de	Katholieke	en	de	Socialistische	partij.	Dit	is	ook	af	te	leiden	uit	
de	besprekingen	van	de	 ‘Internationale	Tentoonstelling	van	Woningen’.	Zo	stelde	
Vrouwenbeweging	het	suburbane	karakter	van	de	paviljoenen	niet	in	vraag.	De Stem 
der Vrouw	 daarentegen	 publiceerde	 wel	 enkele	 bedenkingen.	 Zo	 vroeg	 Schroyens	
zich	 af	 waar	 de	 gepresenteerde	 montagewoningen	 zouden	 kunnen	 opgetrokken	
worden:	“Dichtbij	de	stad	zijn	niet	meer	de	noodige	gronden	voorhanden	om	tal-
rijke	uitgestrekte	tuinwijken	te	bouwen,	en	niet	elkeen	kan	zich	ver	buiten	de	stad	
vestigen”.83	Ze	was	dan	ook	van	mening	dat	ook	de	oprichting	van	flatgebouwen	
deel	uitmaakten	van	een	‘goed’	huisvestingsbeleid:	“Het	comfort,	mogelijk	in	een	
huis,	kan	eveneens	voor	een	appartementenblok	in	aanmerking	genomen	worden.	
Hier	 moet	 dan	 echter	 gezorgd	 worden	 voor	 ruimte	 en	 ontspanningsgelegenheid	
voor	 de	 kinderen”.84	 Hierin	 weerklinkt	 natuurlijk	 de	 wens	 van	 de	 socialistische	
partij	 om	 collectieve	 woningbouwprojecten	 met	 gemeenschappelijke	 voorzienin-
gen	aan	te	moedigen.

Ondanks	 hun	 verschillende	 politieke	 achtergrond	 kwamen	 de	 auteurs	 van	 Vrou-
wenbeweging	 en	 De Stem der Vrouw	 tot	 dezelfde	 eindconclusie.	 In	 beide	 vrouwen-

80 J. Paquay, ‘Problèmes actuels de la reconstruction’, L’Ossature Métallique, nr. 5-6, mei-juni 1946, pp. 
101-109. Paquay verwijst in dit citaat naar een uitspraak van de Franse architect Marcel Lods die in 
maart 1946, na een studiereis naar Amerika, een voordracht had gegeven in Brussel over de voor-
sprong die daar heerst op het gebied van de stedenbouw en de industrialisatie van de bouw. Zie P. 
Lombaerde, ‘De wederopbouw in België na de Tweede Wereldoorlog: 1946-1958’, in Verwoesting en 
wederopbouw van steden, van de middeleeuwen tot heden. Handelingen, in de reeks Historische Uitgaven 
in-8°, nr. 100, Gemeentekrediet, Brussel, 1999, pp. 427-454.

8� P.-L. Flouquet, ‘Een wandeling doorheen de tentoonstelling’, Internationale Tentoonstelling van Wo-
ningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946, pp. 7-9.

8� Hoe Flouquet naar het commentaar van de tentoonstellingsbezoekers peilde is niet duidelijk, maar 
een enquête van Guillaume Jacquemyns uit 1951 bevestigt alvast dat het merendeel van de Belgen 
de kelder als een essentieel onderdeel van de woning beschouwde. Zie G. Jacquemyns, Le logement. 
Celui que l’on a – Celui que l’on désire, INSOC, Brussel, 1951.

8� M. Schroyens, op. cit.
8� idem

[Fig.	26]	
schets van de zithoek in het paviljoen van architecten Levêque en 
Lunin  
bron: Architecture Urbanisme Habitation, nr. 11-12, nov.-dec. 1948
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bladen	stond	te	lezen	dat	er	in	de	toekomst	meer	vrouwen	moesten	vertegenwoor-
digd	 zijn	 in	 de	 nationale	 huisvestingsorganismen.85	 “Het	 zal	 dus	 de	 taak	 van	 de	
architecten	 zijn,	 de	 nieuwe	 woningen	 te	 bouwen,”	 resumeerde	 Schroyens,	 “maar	
wij	moeten	erop	aandringen,	dat	in	de	lichamen,	die	zich	met	de	woningbouw	gaan	
bezighouden,	 vrouwen	 zullen	 opgenomen	 worden,	 practische	 vrouwen,	 opdat,	 in	
die	nieuwe	woningen,	al	de	fouten,	kleine	en	groote,	die	we	ook	in	deze	moderne	
geprefabriceerde	 woningen	 onmiddellijk	 konden	 vaststellen,	 uitgesloten	 zijn”.86	
Het	artikel	‘Onze	moeders	als	architecten’	in	Vrouwenbeweging	nam	een	gelijkaar-
dig	standpunt	 in:	 “Met	vrouwen	als	 raadgeefsters	bij	het	ontwerpen	van	huizen-
plannen,	 zouden	 geen	 zolder,	 kelders,	 bergplaatsen,	 kolenhokken,	 waschhokken,	
en	zelfs	keukens	vergeten	worden,	zooals	onlangs	in	de	woningtentoonstelling	in	
het	Jubelpark”.87	Louis-Herman	De	Koninck	had	een	jaar	voordien	in	La Maison	al	
een	gelijkaardig	voorstel	gedaan,	maar	zijn	uitspraak	beperkte	zich	nog	tot	‘vrou-
welijke	 architecten’:	 “il	 serait	 certes	 souhaitable	 de	 voir	 entrer	 dans	 les	 services	
dont	la	compétence	a	trait	à	l’étude	et	à	l’inspection	des	conditions	de	l’habitat,	un	
grand	nombre	de	femmes	architectes.	Il	est	des	tâches	à	propos	desquelles	le	bon	
sens	et	la	ténacité	féminine	seraient	d’un	prix	tout	particulier”.88	Zoals	de	auteurs	
in	Vrouwenbeweging	en	in	De Stem der Vrouw	meende	De	Koninck	dat	vrouwen	vaak	
begiftigd	waren	met	een	nuchtere	en	doortastende	blik	waardoor	ze	als	geen	ander	
konden	 oordelen	 over	 de	 ‘geschiktheid’	 van	 een	 woning	 voor	 de	 diverse	 facetten	
van	het	gezinsleven.	

85 Na Wereldoorlog II drongen ook in Nederland verschillende vrouwenorganisaties (o.a. de Neder-
landse Bond van Plattelandsvrouwen en de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen) erop aan 
om vrouwen een adviserende stem te geven in de woningbouw. Dit leidde tot de oprichting van 
talrijke lokale Vrouwenadviescommissies in de woningbouw. Zie L. Bervoets, R. Oldenziel, ‘Vrou-
wenorganisaties als producenten van consumptie en burgerschap 1880-1980’, Tijdschrift voor Soci-
ale Geschiedenis, nr. 3, 2002, pp. 273-300.

8� M. Schroyens, op. cit.
8� ‘Onze moeders als architecten’, Vrouwenbeweging, s.n., sept. 1946, p. 20.
88 L.-H. De Koninck, ‘L’habitation et le civisme’, La Maison, nr. 4, juli 1945, pp. 144-146.
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De	Belgische	sectie	van	‘Urbanisme	et	Habitation’

Dat	de	kritiek	van	de	ledenbladen	voor	Vlaamse,	katholieke	en	socialistische	arbei-
dersvrouwen	 op	 de	 ‘Internationale	 Tentoonstelling	 van	 Woningen’	 niet	 onopge-
merkt	is	gebleven,	blijkt	uit	de	Belgische	deelname	aan	‘Urbanisme	et	Habitation’,	
een	 door	 het	 Franse	 Ministère	 de	 la	 Reconstruction	 et	 de	 l’Urbanisme	 georgani-
seerde,	 internationale	tentoonstelling	 in	en	rond	het	Grand	Palais	 in	Parijs	 in	de	
zomer	van	1947.89	[fig.	27]	 ‘Urbanisme	et	Habitation’	stond	onder	 leiding	van	com-
missaris-generaal	 Paul	 Breton,	 een	 van	 de	 belangrijkste	 bezielers	 van	 de	 Parijse	
‘Salons	 des	 Arts	 Ménagers’,	 en	 had	 als	 opzet	 de	 Franse	 bevolking	 te	 informeren	
over	en	warm	te	maken	voor	de	grote	wederopbouwoperatie.90	Tegelijkertijd	zou	de	
tentoonstelling	de	 internationale	uitwisseling	van	knowhow	inzake	woningbouw	
en	stedenbouw	bevorderen.91	Behalve	België	namen	ook	Denemarken,	Frankrijk,	
Griekenland,	IJsland,	Italië,	Mexico,	Polen,	Tsjecho-Slowakije,	de	Zuid-Afrikaanse	
Unie,	Zweden	en	Zwitserland	deel	aan	het	evenement.92	De	meeste	buitenlandse	
presentaties	bevonden	zich	op	het	gelijkvloers	van	het	Grand	Palais,	met	uitzon-
dering	van	Zweden	dat	uitsluitend	prototypes	van	woningen	ten	toon	stelde	in	de	

8� ‘Urbanisme et Habitation’ vond plaats van 10 juli tot 17 augustus 1947. De tentoonstelling stond 
onder bescherming van het Comité Français des Expositions. Zie Exposition Internationale de l’Ur-
banisme et de l’Habitation (catalogus), Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, Parijs, 
1947. ‘Urbanisme et Habitation’ was niet de eerste tentoonstelling over de wederopbouw die de 
Franse overheid in de eerste jaren na WOII in en rond het Grand Palais in Parijs organiseerde. Zo 
had het Ministère de l’Equipement, des Transports et du Tourisme er in 1946 de ‘Exposition des 
Techniques Américaines de l’Habitation et de l’Urbanisme’ ingericht. Voor een bespreking van deze 
tentoonstelling en van de impact van Amerika op de reconstructie in Frankrijk, zie J.-L. Cohen, 
‘The Second World War and European Reconstruction’, in J.-L. Cohen, Scenes of the World to Come. 
European Architecture and the American Challenge 1893-1960, Flammarion/Canadian Centre for Ar-
chitecture, Parijs/Montreal, 1995, pp. 158-181.

�0 Voor een bespreking van de rol van Paul Breton bij de organisatie van de Parijse ‘Salons des Arts 
Ménagers’, zie J. Rouaud, 60 Ans d’Arts Ménagers. Tome 2: 1948-1983, la Consommation, Syros Al-
ternatives, Parijs, 1993.

�� Zie Exposition Internationale de l’Urbanisme et de l’Habitation (officieel programma), Ministère de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme, Parijs, 1947. Zie ook P. Breton, ‘Ce que fut l’Exposition Interna-
tionale de l’Urbanisme et de l’Habitation’, in Urbanisme et Habitation (catalogus), Commissariat Gé-
néral de l’Exposition Internationale de l’Urbanisme et de l’Habitation, Parijs, 1947, pp. 5-7. Beide 
publicaties bevinden zich in het Centre des Archives Contemporaines, nr. 19850025, art. 31.

�� In januari 1946 waren alle landen met een diplomatieke vertegenwoordiging in Frankrijk uitgeno-
digd om deel te nemen aan de tentoonstelling. Aanvankelijk hadden ook Engeland en de Verenigde 
Staten hun medewerking toegezegd, maar ze haakten uiteindelijk af. Dit was mogelijks het gevolg 
van de verwarrende voorgeschiedenis van het evenement. De tentoonstelling was aanvankelijk 
voorzien voor mei-juni 1946, maar werd in februari 1946 met een jaar uitgesteld. Vervolgens kon-
digde de Franse ministerraad in januari 1947 aan dat ze het evenement om economische redenen 
zou afgelasten. Na een onderbreking van vier maanden gingen de voorbereidingen toch door, on-
der meer op aandringen van verschillende participerende landen – in het bijzonder België – die 
reeds aanzienlijke geldsommen hadden geïnvesteerd. Zie ‘Exposition Internationale de l’Urbanis-
me et de l’Habitation. Paris 1947’ (nota, niet gepubliceerd), Centre des Archives Contemporaines, 
nr. 19850025, art. 26, doos 1. Zie ook ‘Note sur l’exposition internationale de l’urbanisme et de 
l’habitation’ (nota, niet gepubliceerd), Centre des Archives Contemporaines, nr. 19850025, art. 26, 
doos 1.

[Fig.	27]	
tentoonstellingsplan ‘Urbanisme et Habitation’ 
bron: Exposition Internationale de l’Urbanisme et de l’Habitation (catalogus), Ministère de la Reconstruction et 
de l’Urbanisme, Parijs, 1947
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een	 door	 het	 Franse	 Ministère	 de	 la	 Reconstruction	 et	 de	 l’Urbanisme	 georgani-
seerde,	 internationale	tentoonstelling	 in	en	rond	het	Grand	Palais	 in	Parijs	 in	de	
zomer	van	1947.89	[fig.	27]	 ‘Urbanisme	et	Habitation’	stond	onder	 leiding	van	com-
missaris-generaal	 Paul	 Breton,	 een	 van	 de	 belangrijkste	 bezielers	 van	 de	 Parijse	
‘Salons	 des	 Arts	 Ménagers’,	 en	 had	 als	 opzet	 de	 Franse	 bevolking	 te	 informeren	
over	en	warm	te	maken	voor	de	grote	wederopbouwoperatie.90	Tegelijkertijd	zou	de	
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dering	van	Zweden	dat	uitsluitend	prototypes	van	woningen	ten	toon	stelde	in	de	

8� ‘Urbanisme et Habitation’ vond plaats van 10 juli tot 17 augustus 1947. De tentoonstelling stond 
onder bescherming van het Comité Français des Expositions. Zie Exposition Internationale de l’Ur-
banisme et de l’Habitation (catalogus), Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, Parijs, 
1947. ‘Urbanisme et Habitation’ was niet de eerste tentoonstelling over de wederopbouw die de 
Franse overheid in de eerste jaren na WOII in en rond het Grand Palais in Parijs organiseerde. Zo 
had het Ministère de l’Equipement, des Transports et du Tourisme er in 1946 de ‘Exposition des 
Techniques Américaines de l’Habitation et de l’Urbanisme’ ingericht. Voor een bespreking van deze 
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chitecture, Parijs/Montreal, 1995, pp. 158-181.

�0 Voor een bespreking van de rol van Paul Breton bij de organisatie van de Parijse ‘Salons des Arts 
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�� Zie Exposition Internationale de l’Urbanisme et de l’Habitation (officieel programma), Ministère de la 
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tionale de l’Urbanisme et de l’Habitation’, in Urbanisme et Habitation (catalogus), Commissariat Gé-
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�� In januari 1946 waren alle landen met een diplomatieke vertegenwoordiging in Frankrijk uitgeno-
digd om deel te nemen aan de tentoonstelling. Aanvankelijk hadden ook Engeland en de Verenigde 
Staten hun medewerking toegezegd, maar ze haakten uiteindelijk af. Dit was mogelijks het gevolg 
van de verwarrende voorgeschiedenis van het evenement. De tentoonstelling was aanvankelijk 
voorzien voor mei-juni 1946, maar werd in februari 1946 met een jaar uitgesteld. Vervolgens kon-
digde de Franse ministerraad in januari 1947 aan dat ze het evenement om economische redenen 
zou afgelasten. Na een onderbreking van vier maanden gingen de voorbereidingen toch door, on-
der meer op aandringen van verschillende participerende landen – in het bijzonder België – die 
reeds aanzienlijke geldsommen hadden geïnvesteerd. Zie ‘Exposition Internationale de l’Urbanis-
me et de l’Habitation. Paris 1947’ (nota, niet gepubliceerd), Centre des Archives Contemporaines, 
nr. 19850025, art. 26, doos 1. Zie ook ‘Note sur l’exposition internationale de l’urbanisme et de 
l’habitation’ (nota, niet gepubliceerd), Centre des Archives Contemporaines, nr. 19850025, art. 26, 
doos 1.

[Fig.	27]	
tentoonstellingsplan ‘Urbanisme et Habitation’ 
bron: Exposition Internationale de l’Urbanisme et de l’Habitation (catalogus), Ministère de la Reconstruction et 
de l’Urbanisme, Parijs, 1947
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tuinen	 van	 het	 paleis.93	 Meer	 modelwoningen,	 maar	 van	 Franse	 makelij,	 waren	
opgesteld	 op	 de	 Cours	 la	 Reine	 en	 langs	 de	 oevers	 van	 de	 Seine.	 De	 thematische	
presentaties	 van	 de	 Franse	 sectie	 –	 ‘appartements	 types’,	 ‘mobilier’,	 ‘urbanisme’,	
‘cuisine-sanitaire’,	etc	–	bevonden	zich	voornamelijk	in	de	‘galeries’	van	het	Grand	
Palais,	zowel	op	het	gelijkvloers	als	op	de	verdieping.	

De	Belgische	sectie	bevond	zich	op	het	gelijkvloers	van	het	Grand	Palais	en	was,	
net	 als	 de	 meeste	 andere	 buitenlandse	 secties,	 toegankelijk	 vanuit	 de	 ‘allée	 cen-
trale’:	 een	 rechtlijnige	 promenade	 gevormd	 door	 een	 serie	 lichte	 portieken	 naar	
ontwerp	 van	 André	 Hermant,	 raadgevend	 architect	 van	 de	 tentoonstelling	 in	
Parijs.94	[fig.	28]	Met	een	oppervlakte	van	zo’n	1150	m²		was	ze	de	grootste	buiten-
landse	deelname	aan	 ‘Urbanisme	et	Habitation’.	Volgens	de	toenmalige	Belgische	
Minister	van	Economische	Zaken	Jean	Duvieusart	was	de	bedoeling	“de	gelegen-
heid	dezer	internationale	vergelijking	van	problemen	en	actiemethoden	te	baat	te	
nemen,	om	over	te	gaan	tot	een	volledige	inventaris	van	het	woonwezen	in	België	
en	van	de	onmiddellijk	en	geleidelijk	aan	te	wenden	middelen	om	de	crisis	te	boven	
te	komen”.95	De	nationale	regering	voorzag	een	aanzienlijk	budget	voor	dit	ambi-
tieus	plan:	zo’n	20	miljoen	Belgische	frank.96	Wellicht	hoopte	ze	niet	alleen	bij	te	
dragen	 tot	 een	 vruchtbare	 internationale	 uitwisseling	 inzake	 huisvestingskwes-
ties,	 maar	 ambieerde	 ze	 ook	 de	 diplomatieke	 banden	 met	 Frankrijk	 aan	 te	 halen	
en	de	exportmogelijkheden	voor	Belgische	bedrijven	te	bevorderen.97	De	Belgische	
sectie	 stond	 onder	 leiding	 van	 twee	 commissarissen-generaal:	 Albert	 De	 Smaele,	
die	als	Minister	van	Economische	Zaken	in	de	regeringen	‘Van	Acker’	I	en	II	ruim	
aandacht	 had	 besteed	 aan	 het	 vraagstuk	 van	 de	 prefabricatie,98	 en	 Emile	 Vinck,	
voorzitter	 van	 de	 NMGWW,	 vice-voorzitter	 van	 het	 NIWHUIS	 en	 voormalig	 lid	
van	het	uitvoerend	comité	van	de	woontentoonstelling	in	het	Jubelpark	in	1946.99	

�� Ook Zwitserland stelde een modelwoning ten toon in de tuinen van het Paleis, maar de belangrijk-
ste presentatie van dit land bevond zich op het gelijkvloers van het Grand Palais.

�� André Hermant (1908-1978) was regelmatig betrokken bij de Salons des Arts Ménagers in Parijs, 
in het bijzonder bij de tentoonstellingen van Formes Utiles. Zie J. Rouaud, op. cit.

�5 J. Duvieusart, ‘Boodschap van de H. J. Duvieusart, Minister van Economische Zaken en Midden-
stand’, in Internationale Tentoonstelling Urbanisme et Habitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (cata-
logus), Art et Technique, Brussel, 1947, pp. 6-7.

�� ‘Exposition Internationale de l’Urbanisme et de l’Habitation. Sections Etrangères’ (nota, niet gepu-
bliceerd), Centre des Archives Contemporaines, nr. 19850025, art. 26, doos 1, s.d.

�� Het belang van de Belgische deelname aan ‘Urbanisme et Habitation’ voor de export komt bij-
voorbeeld ter sprake in: ‘Expositions de Paris et Milan 1947. Avant-projet de thème’ (nota, niet 
gepubliceerd), Centre des Archives Contemporaines, nr. 19850025, art. 30, s.d.

�8 Zo had Minister De Smaele in februari 1946, in het kader van de wederopbouw, de belangrijkste 
industriëlen van de Belgische bouwsector op zijn kabinet ontboden om te bespreken in welke mate 
de standaardisatie, rationalisatie en industrialisatie van de bouwnijverheid in België kon gereali-
seerd worden. Zie P. Lombaerde, op. cit. Sinds augustus 1946 was Albert De Smaele geen minister 
meer.

�� Emile Vinck was ook directeur van de Vereniging van de Belgische Steden en Gemeenten, voorzit-
ter van de Hoge Raad voor Stedenbouw en oud-ondervoorzitter van de Senaat.

[Fig.	28]	
arch. André Hermant, centrale promenade in het 
Grand Palais 
bron: Urbanisme et Habitation (catalogus), Commissariat 
Général de l’Exposition Internationale de l’Urbanisme et de 
l’Habitation, Parijs, 1947
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�� Ook Zwitserland stelde een modelwoning ten toon in de tuinen van het Paleis, maar de belangrijk-
ste presentatie van dit land bevond zich op het gelijkvloers van het Grand Palais.

�� André Hermant (1908-1978) was regelmatig betrokken bij de Salons des Arts Ménagers in Parijs, 
in het bijzonder bij de tentoonstellingen van Formes Utiles. Zie J. Rouaud, op. cit.

�5 J. Duvieusart, ‘Boodschap van de H. J. Duvieusart, Minister van Economische Zaken en Midden-
stand’, in Internationale Tentoonstelling Urbanisme et Habitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (cata-
logus), Art et Technique, Brussel, 1947, pp. 6-7.

�� ‘Exposition Internationale de l’Urbanisme et de l’Habitation. Sections Etrangères’ (nota, niet gepu-
bliceerd), Centre des Archives Contemporaines, nr. 19850025, art. 26, doos 1, s.d.
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gepubliceerd), Centre des Archives Contemporaines, nr. 19850025, art. 30, s.d.
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meer.
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[Fig.	28]	
arch. André Hermant, centrale promenade in het 
Grand Palais 
bron: Urbanisme et Habitation (catalogus), Commissariat 
Général de l’Exposition Internationale de l’Urbanisme et de 
l’Habitation, Parijs, 1947
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De	secretaris-generaal	van	de	Belgische	sectie	was	Joseph	Paquay,	secretaris	van	
het	NIWHUIS	en	voormalig	secretaris	van	de	‘Internationale	Tentoonstelling	van	
Woningen’.	
De	 deelname	 van	 België	 aan	 ‘Urbanisme	 et	 Habitation’	 was	 gericht	 op	 een	 breed	
publiek.	 De	 inrichting	 ervan	 was	 helder	 en	 communicatief.	 Dit	 werd	 bijzonder	
geapprecieerd	 in	 het	 Franse	 vakblad	 L’Architecture d’Aujourd’hui	 dat	 de	 tentoon-
stelling	over	het	algemeen	te	kort	vond	schieten	op	dit	vlak.100	Van	bij	de	aanvang	
werd	 de	 Belgische	 sectie	 bovendien	 expliciet	 opgevat	 als	 een	 voorlichtingsevene-
ment	voor	de	eigen	landgenoten.	“Il	voudrait,	à	l’occasion	de	l’Exposition	susciter	
l’intérêt	 des	 belges	 sur	 les	 problèmes	 de	 l’urbanisme	 et	 de	 l’habitation”,	 stond	 in	
een	 voorbereidende	 nota,	 “Pour	 lui,	 l’Exposition	 de	 Paris	 doit	 permettre	 d’amor-
cer	une	campagne	dans	toute	la	Belgique	auprès	de	toutes	les	couches	sociales	sur	
l’important	problème	de	l’habitat”.101	Om	die	reden	legden	de	verantwoordelijken	
van	de	Belgische	sectie	tijdens	de	tentoonstelling	een	uitgebreide	pendeldienst	in	
tussen	België	en	Parijs.	Ook	Zwitserland	en	Italië	organiseerden	groepsbezoeken	
vanuit	eigen	land,	maar	niet	met	dezelfde	frequentie	of	omvang.	“La	Belgique,	en	
particulier	 avait	 créé	 un	 service	 spécial	 d’autocars	 qui	 amenaient	 tous	 les	 jours	
au	 Grand-Palais	 plusieurs	 centaines	 de	 membres	 des	 Universités,	 des	 Syndicats	
du	bâtiment,	des	groupements	de	ménagères,	des	architectes	et	des	adhérents	au	
mouvements	 de	 jeunesse”	 stelde	 Paul	 Breton	 in	 de	 catalogus	 van	 ‘Urbanisme	 et	
Habitation’.102	Zo	brachten	in	de	eerste	weken	na	de	opening	onder	meer	de	ABVV,	
de	SVV	en	diverse	scholen	uit	Brussel,	Luik	en	Borgerhout	een	bezoek	aan	de	ten-
toonstelling.103	 De	 organisatoren	 van	 de	 Belgische	 sectie	 bedachten	 nog	 een	 bij-
komende	 maatregel	 om	 de	 nationale	 voorstelling	 te	 laten	 renderen	 als	 voorlich-
tingsinstrument	voor	de	Belgische	bevolking.104	Na	afloop	van	de	tentoonstelling	

�00 Zie P. Vago, ‘L’exposition internationale de l’urbanisme et de l’habitation (Grand Palais – juillet-
août 1947)’, L’Architecture d’Aujourd’hui, nr. 13-14, sept. 1947, pp. 120-121. Zie ook ‘Belgique’, 
L’Architecture d’Aujourd’hui, nr. 13-14, sept. 1947, pp. 124-125. Architect Pierre Vago (°1910) was 
hoofdredacteur van L’Architecture d’Aujourd’hui.

�0� ‘Organisation de visites en groupes pour les Belges à l’exposition internationale de l’urbanisme et 
de l’habitation’ (nota, niet gepubliceerd), Centre des Archives Contemporaines, nr. 19850025, art. 
26, doos 1, s.d.

�0� Zie P. Breton, ‘Ce que fut l’Exposition Internationale de l’Urbanisme et de l’Habitation’, in Urba-
nisme et Habitation (catalogus), Commissariat Général de l’Exposition Internationale de l’Urba-
nisme et de l’Habitation, Parijs, 1947, pp. 5-7. Zie ook ‘Exposition Internationale de l’Urbanisme 
et de l’Habitation. Paris 1947’ (nota, niet gepubliceerd), Centre des Archives Contemporaines, 
nr. 19850025, art. 26, doos 1, s.d. Het was de bedoeling dat zo’n 15.000 Belgen de tentoonstel-
ling in Parijs zouden bezoeken. Lezingen op verschillende locaties in België zouden ‘Urbanisme 
et Habitation’ aankondigen. Zie ‘Organisation de visites en groupes pour les Belges à l’exposition 
internationale de l’urbanisme et de l’habitation’ (nota, niet gepubliceerd), Centre des Archives 
Contemporaines, nr. 19850025, art. 26, doos 1, s.d. Over het precieze aantal Belgische bezoekers 
dat de tentoonstelling via autocar heeft bezocht konden voorlopig geen gegevens teruggevonden 
worden.  

�0� Zie ‘Liste des visites à l’exposition – Section Belge’ (nota, niet gepubliceerd), Centre des Archives 
Contemporaines, nr. 19850025, art. 30, 26 jul. 1947. 

�0� Het idee om de Belgische sectie na afloop van de tentoonstelling in Parijs naar een ‘chef-lieu de 
province’ in België te verhuizen, wordt geopperd in een voorbereidende nota over de sectie. Zie 
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in	Parijs,	verhuisde	de	Belgische	 ‘sectie’	naar	het	Grand	Palais	de	Coronmeuse	 in	
Luik,	waar	ze	van	27	september	tot	26	oktober	1947	voor	het	publiek	toegankelijk	
was.105	

Om	 het	 overzicht	 van	 het	 ‘woonprobleem’	 in	 België	 en	 de	 mogelijke	 oplossingen	
hiervoor	naar	behoren	 in	kaart	 te	brengen,	stelde	het	NIWHUIS	twaalf	commis-
sies	 samen	 die	 gedurende	 vijf	 maanden	 elk	 een	 deel	 van	 de	 problematiek	 dien-
den	te	onderzoeken,	waaronder	 ‘stedebouw’,	 ‘de	wetenschappelijke	en	technische	
navorsing	 in	 het	 bouwbedrijf’,	 ‘de	 kostprijs’,	 etc.106	 In	 deze	 commissies	 zetelden	
architecten,	stedenbouwkundige	ontwerpers,	 ingenieurs,	vertegenwoordigers	van	
de	 nationale	 huisvestingsmaatschappijen,	 politieke	 functionarissen,	 maar	 ook	
vertegenwoordigers	van	diverse	Vlaamse	en	Waalse,	Katholieke	en	Socialistische	
organisaties	 voor	 arbeidersvrouwen.	 Er	 was	 zelfs	 een	 afzonderlijke	 ‘raadgevende	
vrouwelijke	 commissie’	 die	 alle	 typewoningen	 van	 de	 tentoonstelling	 diende	 te	
onderzoeken	“ten	aanzien	van	de	vervulling	van	het	huishoudwerk,	de	geriefelijk-
heid	en	de	gezondheid	van	de	kinderen	en	de	vader,	die	daarin	zijn	vrije	uren	en	
nachten	moet	slijten”.107	Deze	commissie	 telde	29	 leden	waaronder	Sirène	Blieck	
en	Jeanne	Vanderveken	van	de	SVV,	Maria	Nagels	van	de	KAV	en	Angéline	Jap-
senne	van	de	LOFC.	Hoewel	niet	alle	commissies	zo	omvangrijk	waren,	waren	er	
in	 totaal	meer	dan	honderd	vertegenwoordigers	van	diverse	belangengroepen	bij	
het	voorbereidend	onderzoek	van	de	tentoonstelling	betrokken.108	Het	stelsel	van	
commissies	was	log,	maar	vormde	een	uitzonderlijk	brede	overlegstructuur	voor	de	
naoorlogse	 pleitbezorgers	 van	 een	 betere	 wooncultuur.	 Een	 gelijkaardig	 platform	
voor	een	uitgebreid	panel	van	woonopvoeders	zou	later	niet	meer	voorhanden	zijn.	
De	Belgische	Sectie	van	‘Urbanisme	et	Habitation’	bood	een	brede	kijk	op	de	natio-
nale	huisvestingsproblematiek,	zowel	op	het	niveau	van	de	individuele	woning	als	
op	stedenbouwkundige	schaal.	Ze	bestond	uit	vijftien	opeenvolgende	thematische	
voorstellingen,	waaronder	‘la	vie	au	foyer’,	‘nombre	d’habitations’,	‘prix	de	revient’,	
‘économie	de	charbon’,	‘histoire	du	travail’,	 ‘urbanisme’,	etc.109	Deze	stadia	waren	

‘Expositions de Paris et Milan 1947. Avant-projet de thème’ (nota, niet gepubliceerd), Centre des 
Archives Contemporaines, nr. 19850025, art. 30, s.d. 

�05 Zie Urbanisme et Habitation. Liège, 27 septembre – 26 octobre (folder), 1947.
�0� In verband met de voorbereiding van de tentoonstelling, zie A. De Smaele, ‘De Woning, een econo-

misch probleem’, in Internationale Tentoonstelling Urbanisme et Habitation. Belgische Afdeling. Parijs 
1947 (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1947, pp. 17-29.

�0� ‘De raadgevende vrouwelijke commissie’, in Internationale Tentoonstelling Urbanisme et Habitation. 
Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1947, pp. 59-60.

�08 Enkel de commissie ‘kunst- en geestesontwikkeling: kultuur en vrije uren’ was, met 60 leden, nog 
omvangrijker dan de ‘raadgevende vrouwelijke commissie’. Er zetelden eveneens vertegenwoordi-
gers van diverse vormingsorganisaties voor vrouwen in, bijvoorbeeld Liesje Moelants en Philippine 
Vandeputte van de KAV en Jeanne Vanderveken van de SVV.

�0� De andere thematische ‘stadia’ waren: ‘rotonde d’entrée’, ‘plans concours’, ‘maquette’, ‘économie de 
l’effort de travail’, ‘la recherche scientifique’, ‘la vie communautaire’, ‘naissance d’une cité’, ‘projec-
tions’ en ‘Congo Belge’.
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geïntegreerd	 in	 een	 totaalplan	 van	 architect	 Lucien	 De	 Vestel	 met	 medewerking	
van	 A.	 De	 Ceuninck,	 V.	 Denuit	 en	 Raymond	 Uylembrouck.	 [fig.	 29]	 Deze	 ontwer-
pers	 bedachten	 een	 slingerend	 parcours,	 afgebakend	 door	 een	 reeks	 verdiepings-
hoge,	gebogen	en	rechte	wanden.110	Net	als	bij	dit	 laatste	paviljoen	stond	ook	bij	
de	Belgische	sectie	een	modelwoning	centraal.	Themavoorstelling	nr.	4,	‘maquette’,	
bestond	immers	uit	een	volledig	ingericht	appartement	op	ware	grootte	naar	ont-
werp	van	architect	Louis-Herman	De	Koninck	 in	samenwerking	met	de	architec-
ten	Monique	De	Koninck	(zijn	dochter)	en	Jacques	Donnay.111	

Het	 centrale	 thema	van	de	 tentoonstelling	werd	omschreven	onder	de	vorm	van	
een	statement:	“de	woning	moet	heel	de	voor	het	gezinsleven	nodige	ruimte	bevat-
ten,	 en	 niets	 meer	 dan	 die	 ruimte”.112	 Deze	 bewering	 geeft	 meteen	 de	 overheer-
sende	teneur	aan	van	het	gevoerde	discours.	De	tentoonstelling	hield	een	pleidooi	
voor	een	gestructureerde,	rationele	aanpak	ten	gunste	van	het	traditionele	gezin.	
Ze	 promootte	 een	 overzichtelijk	 stedenbouwkundig	 beleid,	 een	 gegroepeerde	
woningbouw,	 een	 standaardisering	 en	 normalisering	 van	 bouwproducten,	 een	
rationele	organisatie	van	de	arbeidskrachten,	het	ontwerp	van	compacte	en	com-
fortabele	woningen,	een	zuinig	energieverbruik,	etc.	Niet	alleen	omdat	deze	maat-
regelen	 interessant	waren	op	politiek	en	economisch	vlak,	maar	vooral	omdat	ze	
een	belangrijke	bijdrage	zouden	leveren	aan	het	herstel	en	de	bestendiging	van	de	
traditionele	 maatschappij,	 gebaseerd	 op	 het	 kerngezin.113	 Kenmerkend	 voor	 de	
tentoonstelling	 was	 vooral	 de	 verheerlijking	 van	 de	 vrouw	 als	 zorgende	 moeder,	
plichtsbewuste	huisvrouw	en	‘continue’	bewoner	van	het	huis,	een	sociale	thema-
tiek	 die	 bij	 de	 tentoonstelling	 in	 het	 Jubelpark	 volledig	 afwezig	 was	 gebleven	 en	
die	 hier	 vermoedelijk	 door	 toedoen	 van	 de	 betrokken	 verenigingen	 voor	 arbei-
dersvrouwen	op	de	voorgrond	was	geplaatst.	Als	 ‘hoedster’	van	het	gezin	 leek	de	
moederfiguur	de	belofte	van	de	wederopbouw	en	het	herstel	van	de	 ‘verloederde’	
wooncultuur	te	vertolken.	Het	eerbetoon	aan	de	vrouw	nam	al	een	aanvang	in	het	
begin	 van	 het	 parcours	 met	 een	 volgens	 L’Architecture d’Aujourd’hui	 symbolisch	
enigszins	 overladen	 ‘rotonde	 d’honneur’.114	 [fig.	 30]	 Zo	 stond	 in	 het	 midden	 van	
de	 ingangsrotonde	het	beeldhouwwerk	 ‘De	zwangere	vrouw’	van	de	animistische	

��0 De globale planopbouw vertoonde enige gelijkenissen met Le Corbusier’s Pavillon de L’Esprit Nou-
veau (‘Exposition des Arts Décoratifs’, Parijs, 1925). Dit laatste bestond eveneens uit een modelap-
partement en een aangrenzende tentoonstellingruimte, omheind door gebogen wanden.

��� Architect Louis-Herman De Koninck was in 1947 ook medewerker van de Belgische deelname 
aan de 8ste Triënnale van Milaan. Daar was eveneens een volledig ingericht modelappartement te 
zien, maar met een verschillende planopbouw. Zie AAM, fonds Louis-Herman De Koninck, dossier 
‘exposition Urbanisme et Habitation’. 

��� ‘Belgische deelneming aan de internationale tentoonstelling Urbanisme & Habitation te Parijs 
1947. Leidingsraad voor de verschillende secties’, in Internationale Tentoonstelling Urbanisme et Ha-
bitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1947, pp. 35-54.

��� Het begrip ‘kerngezin’ verwijst naar de traditionele gezinsvorm, bestaande uit een moeder, een 
vader en één of meerdere (biologische of adoptieve) kind(eren).

��� Zie ‘Belgique’, L’Architecture d’Aujourd’hui, nr. 13-14, sept. 1947, pp. 124-125.

[Fig.	29]	
arch. Lucien De Vestel i.s.m. A. De Ceuninck, V. Denuit en Raymond Uylembrouck, grondplan 
van de Belgische sectie 
bron: Internationale Tentoonstelling Urbanisme et Habitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et 
Technique, Brussel, 1947

[Fig.	30]	
ingangsrotonde van de Belgische sectie 
bron: AAM, fonds Louis-Herman De Koninck
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geïntegreerd	 in	 een	 totaalplan	 van	 architect	 Lucien	 De	 Vestel	 met	 medewerking	
van	 A.	 De	 Ceuninck,	 V.	 Denuit	 en	 Raymond	 Uylembrouck.	 [fig.	 29]	 Deze	 ontwer-
pers	 bedachten	 een	 slingerend	 parcours,	 afgebakend	 door	 een	 reeks	 verdiepings-
hoge,	gebogen	en	rechte	wanden.110	Net	als	bij	dit	 laatste	paviljoen	stond	ook	bij	
de	Belgische	sectie	een	modelwoning	centraal.	Themavoorstelling	nr.	4,	‘maquette’,	
bestond	immers	uit	een	volledig	ingericht	appartement	op	ware	grootte	naar	ont-
werp	van	architect	Louis-Herman	De	Koninck	 in	samenwerking	met	de	architec-
ten	Monique	De	Koninck	(zijn	dochter)	en	Jacques	Donnay.111	

Het	 centrale	 thema	van	de	 tentoonstelling	werd	omschreven	onder	de	vorm	van	
een	statement:	“de	woning	moet	heel	de	voor	het	gezinsleven	nodige	ruimte	bevat-
ten,	 en	 niets	 meer	 dan	 die	 ruimte”.112	 Deze	 bewering	 geeft	 meteen	 de	 overheer-
sende	teneur	aan	van	het	gevoerde	discours.	De	tentoonstelling	hield	een	pleidooi	
voor	een	gestructureerde,	rationele	aanpak	ten	gunste	van	het	traditionele	gezin.	
Ze	 promootte	 een	 overzichtelijk	 stedenbouwkundig	 beleid,	 een	 gegroepeerde	
woningbouw,	 een	 standaardisering	 en	 normalisering	 van	 bouwproducten,	 een	
rationele	organisatie	van	de	arbeidskrachten,	het	ontwerp	van	compacte	en	com-
fortabele	woningen,	een	zuinig	energieverbruik,	etc.	Niet	alleen	omdat	deze	maat-
regelen	 interessant	waren	op	politiek	en	economisch	vlak,	maar	vooral	omdat	ze	
een	belangrijke	bijdrage	zouden	leveren	aan	het	herstel	en	de	bestendiging	van	de	
traditionele	 maatschappij,	 gebaseerd	 op	 het	 kerngezin.113	 Kenmerkend	 voor	 de	
tentoonstelling	 was	 vooral	 de	 verheerlijking	 van	 de	 vrouw	 als	 zorgende	 moeder,	
plichtsbewuste	huisvrouw	en	‘continue’	bewoner	van	het	huis,	een	sociale	thema-
tiek	 die	 bij	 de	 tentoonstelling	 in	 het	 Jubelpark	 volledig	 afwezig	 was	 gebleven	 en	
die	 hier	 vermoedelijk	 door	 toedoen	 van	 de	 betrokken	 verenigingen	 voor	 arbei-
dersvrouwen	op	de	voorgrond	was	geplaatst.	Als	 ‘hoedster’	van	het	gezin	 leek	de	
moederfiguur	de	belofte	van	de	wederopbouw	en	het	herstel	van	de	 ‘verloederde’	
wooncultuur	te	vertolken.	Het	eerbetoon	aan	de	vrouw	nam	al	een	aanvang	in	het	
begin	 van	 het	 parcours	 met	 een	 volgens	 L’Architecture d’Aujourd’hui	 symbolisch	
enigszins	 overladen	 ‘rotonde	 d’honneur’.114	 [fig.	 30]	 Zo	 stond	 in	 het	 midden	 van	
de	 ingangsrotonde	het	beeldhouwwerk	 ‘De	zwangere	vrouw’	van	de	animistische	

��0 De globale planopbouw vertoonde enige gelijkenissen met Le Corbusier’s Pavillon de L’Esprit Nou-
veau (‘Exposition des Arts Décoratifs’, Parijs, 1925). Dit laatste bestond eveneens uit een modelap-
partement en een aangrenzende tentoonstellingruimte, omheind door gebogen wanden.

��� Architect Louis-Herman De Koninck was in 1947 ook medewerker van de Belgische deelname 
aan de 8ste Triënnale van Milaan. Daar was eveneens een volledig ingericht modelappartement te 
zien, maar met een verschillende planopbouw. Zie AAM, fonds Louis-Herman De Koninck, dossier 
‘exposition Urbanisme et Habitation’. 

��� ‘Belgische deelneming aan de internationale tentoonstelling Urbanisme & Habitation te Parijs 
1947. Leidingsraad voor de verschillende secties’, in Internationale Tentoonstelling Urbanisme et Ha-
bitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1947, pp. 35-54.

��� Het begrip ‘kerngezin’ verwijst naar de traditionele gezinsvorm, bestaande uit een moeder, een 
vader en één of meerdere (biologische of adoptieve) kind(eren).

��� Zie ‘Belgique’, L’Architecture d’Aujourd’hui, nr. 13-14, sept. 1947, pp. 124-125.

[Fig.	29]	
arch. Lucien De Vestel i.s.m. A. De Ceuninck, V. Denuit en Raymond Uylembrouck, grondplan 
van de Belgische sectie 
bron: Internationale Tentoonstelling Urbanisme et Habitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et 
Technique, Brussel, 1947

[Fig.	30]	
ingangsrotonde van de Belgische sectie 
bron: AAM, fonds Louis-Herman De Koninck
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kunstenaar	 Charles	 Leplae.	 Op	 een	 van	 de	 aangrenzende	 wanden	 was	 een	 schil-
derij	op	gepolijst	glas	te	zien	van	Edgard	Scauflaire.	Dit	werk	was	een	voorstelling	
van	“de	schoonheid	van	het	gemeenschapsleven,	in	de	stad	als	op	het	platteland”,	
met	 in	 het	 midden	 een	 evocatie	 van	 “de	 nauwe	 band	 tussen	 moeder	 en	 kind”.115	
De	 ingangsruimte	 was	 nogal	 plechtstatig	 en	 etaleerde	 een	 staalkaart	 van	 Belgi-
sche	materialen:	rode	en	bruine	keramische	tegels	en	een	boord	van	blauwe	hard-
steen	 voor	 de	 vloer,	 een	 kader	 van	 witgeaderd	 zwart	 marmer	 rond	 het	 werk	 van	
Scauflaire	en	kolommen	van	rood	koper.	Het	geheel	was	overdekt	met	een	koepel,	
bestaande	uit	een	geel	geschilderd	houten	raamwerk.

Na	de	‘ingangsrotonde’	volgden	drie	themavoorstellingen	die	een	duidelijker	licht	
wierpen	 op	 het	 ‘rationele’	 woonmodel	 dat	 de	 tentoonstellingsmakers	 voor	 ogen	
hadden.	Het	betreft	de	inhoudelijk	gerelateerde	presentaties	‘la	vie	au	foyer’,	‘plans	
concours’	 en	 ‘maquette’	 die	 voornamelijk	 waren	 opgebouwd	 op	 basis	 van	 advies	
van	de	commissie	 ‘studie	der	plans’,	de	eerder	vermelde	‘raadgevende	vrouwelijke	
commissie’	en	de	‘sociale	commissie’.	Deze	drie	commissies	bestonden	voorname-
lijk	 uit	 architecten	 en/of	 vertegenwoordigers	 van	 de	 socialistische	 en	 katholieke	
verenigingen	 voor	 arbeidersvrouwen.	 Zo	 had	 de	 commissie	 ‘studie	 der	 plans’	 als	
voorzitter	Louis-Herman	De	Koninck	en	als	 leden	Victor	Bourgeois	en	Lucien	De	
Vestel.	 Deze	 drie	 architecten	 maakten	 tevens	 deel	 uit	 van	 de	 ‘sociale	 commissie’	
die	 als	 opdracht	 had	 na	 te	 gaan	 of	 het	 gezinsleven	 in	 de	 tentoongestelde	 woon-
modellen	‘goed’	zou	kunnen	gedijen.	Deze	commissie	telde	ook	enkele	vrouwelijke	
leden	–	Philippine	Vande	Putte	(KAV),	Angéline	Japsenne	(LOFC)	en	Jeanne	Van-
derveken	 (SVV)	 –	 en	 werd	 voorgezeten	 door	 de	 socialistische	 oud-minister	 Léon	
Delsinne.116	

Onder	de	titel	‘plans	concours’	werd	een	zevental	goed	bevonden	ontwerpen	voor	
alleenstaande	of	gegroepeerde	woningen	tentoongesteld.	 [fig.	31]	Het	ging	om	een	
landelijke	woning	van	architect	Charles	Van	Nueten,	een	bungalow	van	architec-
ten	Eugène	Delatte	en	Fernand	Steppé,	een	rijwoning	met	verdieping	van	architect	
Jean	de	Ligne	en	vier	appartementen	van	respectievelijk	architecten	Clara	Bour-
gonjon	 en	 Willy	 Van	 Gils,	 architect	 Henri	 François,	 architecten	 Robert	 Courtois	
en	 Henri	 Montois	 en	 architect	 Hugo	 Van	 Kuyck.	 Deze	 woningen	 werden	 gepre-
senteerd	aan	de	hand	van	een	serie	maquettes	op	schaal	1/20,	of	beter	een	soort	
‘grondplannen	 in	 reliëf’.	 Deze	 modellen	 waren	 opgesteld	 tegen	 de	 achtergrond	
van	 een	 cartoonachtige	 lijntekening	 met	 perspectieven	 van	 de	 overeenkomstige	

��5 ‘Belgische deelneming aan de internationale tentoonstelling Urbanisme & Habitation te Parijs 
1947. Leidingsraad voor de verschillende secties’, in Internationale Tentoonstelling Urbanisme et Ha-
bitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1947, pp. 35-54.

��� Léon Delsinne was op dat moment bestuurder van de krant Le Peuple. De ‘sociale commissie’ telde 
nog twee bijkomende leden: Jules Delfosse en Jean Nihon. Zie ‘Sociale commissie’, in Internatio-
nale Tentoonstelling Urbanisme et Habitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et Tech-
nique, Brussel, 1947, pp. 57-58.

[Fig.	31]	
afdeling ‘plans concours’ van de Belgische sectie 
bron: AAM, fonds Louis-Herman De Koninck
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kunstenaar	 Charles	 Leplae.	 Op	 een	 van	 de	 aangrenzende	 wanden	 was	 een	 schil-
derij	op	gepolijst	glas	te	zien	van	Edgard	Scauflaire.	Dit	werk	was	een	voorstelling	
van	“de	schoonheid	van	het	gemeenschapsleven,	in	de	stad	als	op	het	platteland”,	
met	 in	 het	 midden	 een	 evocatie	 van	 “de	 nauwe	 band	 tussen	 moeder	 en	 kind”.115	
De	 ingangsruimte	 was	 nogal	 plechtstatig	 en	 etaleerde	 een	 staalkaart	 van	 Belgi-
sche	materialen:	rode	en	bruine	keramische	tegels	en	een	boord	van	blauwe	hard-
steen	 voor	 de	 vloer,	 een	 kader	 van	 witgeaderd	 zwart	 marmer	 rond	 het	 werk	 van	
Scauflaire	en	kolommen	van	rood	koper.	Het	geheel	was	overdekt	met	een	koepel,	
bestaande	uit	een	geel	geschilderd	houten	raamwerk.

Na	de	‘ingangsrotonde’	volgden	drie	themavoorstellingen	die	een	duidelijker	licht	
wierpen	 op	 het	 ‘rationele’	 woonmodel	 dat	 de	 tentoonstellingsmakers	 voor	 ogen	
hadden.	Het	betreft	de	inhoudelijk	gerelateerde	presentaties	‘la	vie	au	foyer’,	‘plans	
concours’	 en	 ‘maquette’	 die	 voornamelijk	 waren	 opgebouwd	 op	 basis	 van	 advies	
van	de	commissie	 ‘studie	der	plans’,	de	eerder	vermelde	‘raadgevende	vrouwelijke	
commissie’	en	de	‘sociale	commissie’.	Deze	drie	commissies	bestonden	voorname-
lijk	 uit	 architecten	 en/of	 vertegenwoordigers	 van	 de	 socialistische	 en	 katholieke	
verenigingen	 voor	 arbeidersvrouwen.	 Zo	 had	 de	 commissie	 ‘studie	 der	 plans’	 als	
voorzitter	Louis-Herman	De	Koninck	en	als	 leden	Victor	Bourgeois	en	Lucien	De	
Vestel.	 Deze	 drie	 architecten	 maakten	 tevens	 deel	 uit	 van	 de	 ‘sociale	 commissie’	
die	 als	 opdracht	 had	 na	 te	 gaan	 of	 het	 gezinsleven	 in	 de	 tentoongestelde	 woon-
modellen	‘goed’	zou	kunnen	gedijen.	Deze	commissie	telde	ook	enkele	vrouwelijke	
leden	–	Philippine	Vande	Putte	(KAV),	Angéline	Japsenne	(LOFC)	en	Jeanne	Van-
derveken	 (SVV)	 –	 en	 werd	 voorgezeten	 door	 de	 socialistische	 oud-minister	 Léon	
Delsinne.116	

Onder	de	titel	‘plans	concours’	werd	een	zevental	goed	bevonden	ontwerpen	voor	
alleenstaande	of	gegroepeerde	woningen	tentoongesteld.	 [fig.	31]	Het	ging	om	een	
landelijke	woning	van	architect	Charles	Van	Nueten,	een	bungalow	van	architec-
ten	Eugène	Delatte	en	Fernand	Steppé,	een	rijwoning	met	verdieping	van	architect	
Jean	de	Ligne	en	vier	appartementen	van	respectievelijk	architecten	Clara	Bour-
gonjon	 en	 Willy	 Van	 Gils,	 architect	 Henri	 François,	 architecten	 Robert	 Courtois	
en	 Henri	 Montois	 en	 architect	 Hugo	 Van	 Kuyck.	 Deze	 woningen	 werden	 gepre-
senteerd	aan	de	hand	van	een	serie	maquettes	op	schaal	1/20,	of	beter	een	soort	
‘grondplannen	 in	 reliëf’.	 Deze	 modellen	 waren	 opgesteld	 tegen	 de	 achtergrond	
van	 een	 cartoonachtige	 lijntekening	 met	 perspectieven	 van	 de	 overeenkomstige	

��5 ‘Belgische deelneming aan de internationale tentoonstelling Urbanisme & Habitation te Parijs 
1947. Leidingsraad voor de verschillende secties’, in Internationale Tentoonstelling Urbanisme et Ha-
bitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1947, pp. 35-54.

��� Léon Delsinne was op dat moment bestuurder van de krant Le Peuple. De ‘sociale commissie’ telde 
nog twee bijkomende leden: Jules Delfosse en Jean Nihon. Zie ‘Sociale commissie’, in Internatio-
nale Tentoonstelling Urbanisme et Habitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et Tech-
nique, Brussel, 1947, pp. 57-58.

[Fig.	31]	
afdeling ‘plans concours’ van de Belgische sectie 
bron: AAM, fonds Louis-Herman De Koninck
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woningtypes.117	 Hoe	 de	 ontwerpen	 precies	 waren	 geselecteerd,	 is	 niet	 duidelijk,	
maar	 volgens	 de	 catalogus	 ging	 het	 om	 “oplossingen	 van	 plans	 onder	 duizenden	
anderen”.118	Het	waren	dus	goede	modelwoningen,	maar	hun	uitzonderlijke	status	
werd	enigszins	gerelativeerd	door	de	vermelding	dat	er	nog	veel	meer	kwalitatieve	
ontwerpen	 mogelijk	 waren	 en	 dat	 de	 gepresenteerde	 huizen	 geenszins	 van	 over-
heidswege	opgelegde	types	waren.	De	modelwoning	op	ware	grootte	of	‘maquette’	
van	 architect	 Louis-Herman	 De	 Koninck,	 Monique	 De	 Koninck	 en	 Jacques	 Don-
nay	kreeg	een	gelijkaardig	statuut	als	de	zeven	modelhuizen	van	‘plans	concours’.	
[fig.	32]	De	commissie	 ‘studie	der	plans’	 legde	er	in	de	catalogus	de	nadruk	op	“dat	
het	hier	geen	nationaal	plan	geldt,	noch	zelfs	een	officieel	aanbevolen	plan,	maar	
een	voorbeeldige	woning,	met	een	louter	opvoedkundige	waarde”.119	Het	was	vol-
gens	deze	commissie	ook	om	didactische	redenen	belangrijk	dat	het	appartement	
op	ware	grootte	was	gerealiseerd	en	volledig	was	 ingericht.	Zo	konden	de	bezoe-
kers	zich	immers	gemakkelijk	en	‘met	kennis	van	zaken’	vergewissen	van	de	kwa-
liteiten	van	het	ontwerp.	Voor	de	beoordeling	van	de	andere	modelwoningen	was	
iets	meer	verbeeldingskracht	vereist,	maar	de	maquettes,	voorzien	van	miniatuur-
meubeltjes	en	tekstuele	toelichting,	waren	erg	behulpzaam.	

De	 voornaamste	 ‘les’	 die	 de	 modelwoningen	 dienden	 over	 te	 brengen,	 was	 hoe	
zij	de	kwaliteit	van	het	traditionele	gezinsleven	zouden	kunnen	intensifiëren.	De	
argumenten	hiervoor	werden	uiteengelegd	in	‘la	vie	au	foyer’,	de	eerste	themavoor-
stelling	na	de	entree.	Deze	presentatie	bestond	uit	een	serie	panelen	met	collages	
die	 telkens	 één	 deelaspect	 van	 het	 huiselijk	 gezinsleven	 belichtten:	 ‘les	 repas’,	
‘le	 stockage’,	 ‘l’hygiène	 des	 enfants’,	 ‘travail	 de	 la	 mère’,	 ‘le	 bricolage’,	 ‘la	 vie	 des	
enfants’	en	‘les	loisirs	familiaux’.	[fig.	33]	De	panelen	trachtten	aan	te	tonen	dat	al	
deze	deelfacetten	van	het	familiaal	gebeuren	optimaal	konden	gedijen	in	een	‘rati-
oneel’	opgevatte	woning.	Het	modelappartement	van	Louis-Herman	De	Koninck,	
Monique	 De	 Koninck	 en	 Jacques	 Donnay	 fungeerde	 hierbij	 als	 voorbeeld.	 Deze	
woning	had	een	oppervlakte	van	circa	93	m2	en	werd	in	de	catalogus	omschreven	
als	“een	middelmatig	appartement	voor	een	middelmatig	gezin,	dat	wil	zeggen	van	
zes	 personen:	 vader,	 moeder,	 twee	 dochters	 en	 twee	 zonen”.120	 De	 sociale	 klasse	
waartoe	 dit	 modelgezin	 behoorde,	 werd	 niet	 vermeld.	 Het	 grondplan	 was	 recht-

��� De ‘opvatting’ van ‘plan concours’ was van architect Maxime Wynants. De tentoonstellingspanelen 
(met ‘cartoon’) waren van de hand van architect Willy Van Gils. Architect Louis-Herman De Ko-
ninck was voorzitter van de themavoorstelling. Zie ‘Catalogus der deelnemenden’, in Internationale 
Tentoonstelling Urbanisme et Habitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et Technique, 
Brussel, 1947, pp. 71-80.

��8 ‘Belgische deelneming aan de internationale tentoonstelling ‘Urbanisme & Habitation’ te Parijs 
1947. Leidingsraad voor de verschillende secties’, in Internationale Tentoonstelling Urbanisme et Ha-
bitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1947, pp. 35-54.

��� ‘Belgische deelneming aan de internationale tentoonstelling Urbanisme & Habitation te Parijs 
1947. Leidingsraad voor de verschillende secties’, in Internationale Tentoonstelling Urbanisme et Ha-
bitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1947, pp. 35-54.

��0 idem

[Fig.	32]	
arch. Louis-Herman De Koninck i.s.m. architecten Monique De Koninck en Jacques Donnay, 
plan modelappartement in de Belgische sectie 
bron: Internationale Tentoonstelling Urbanisme et Habitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et 
Technique, Brussel, 1947

[Fig.	33]	
panelen van de afdeling ‘la vie au foyer’ in de Belgische sectie 
bron: AAM, fonds Louis-Herman De Koninck
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woningtypes.117	 Hoe	 de	 ontwerpen	 precies	 waren	 geselecteerd,	 is	 niet	 duidelijk,	
maar	 volgens	 de	 catalogus	 ging	 het	 om	 “oplossingen	 van	 plans	 onder	 duizenden	
anderen”.118	Het	waren	dus	goede	modelwoningen,	maar	hun	uitzonderlijke	status	
werd	enigszins	gerelativeerd	door	de	vermelding	dat	er	nog	veel	meer	kwalitatieve	
ontwerpen	 mogelijk	 waren	 en	 dat	 de	 gepresenteerde	 huizen	 geenszins	 van	 over-
heidswege	opgelegde	types	waren.	De	modelwoning	op	ware	grootte	of	‘maquette’	
van	 architect	 Louis-Herman	 De	 Koninck,	 Monique	 De	 Koninck	 en	 Jacques	 Don-
nay	kreeg	een	gelijkaardig	statuut	als	de	zeven	modelhuizen	van	‘plans	concours’.	
[fig.	32]	De	commissie	 ‘studie	der	plans’	 legde	er	in	de	catalogus	de	nadruk	op	“dat	
het	hier	geen	nationaal	plan	geldt,	noch	zelfs	een	officieel	aanbevolen	plan,	maar	
een	voorbeeldige	woning,	met	een	louter	opvoedkundige	waarde”.119	Het	was	vol-
gens	deze	commissie	ook	om	didactische	redenen	belangrijk	dat	het	appartement	
op	ware	grootte	was	gerealiseerd	en	volledig	was	 ingericht.	Zo	konden	de	bezoe-
kers	zich	immers	gemakkelijk	en	‘met	kennis	van	zaken’	vergewissen	van	de	kwa-
liteiten	van	het	ontwerp.	Voor	de	beoordeling	van	de	andere	modelwoningen	was	
iets	meer	verbeeldingskracht	vereist,	maar	de	maquettes,	voorzien	van	miniatuur-
meubeltjes	en	tekstuele	toelichting,	waren	erg	behulpzaam.	

De	 voornaamste	 ‘les’	 die	 de	 modelwoningen	 dienden	 over	 te	 brengen,	 was	 hoe	
zij	de	kwaliteit	van	het	traditionele	gezinsleven	zouden	kunnen	intensifiëren.	De	
argumenten	hiervoor	werden	uiteengelegd	in	‘la	vie	au	foyer’,	de	eerste	themavoor-
stelling	na	de	entree.	Deze	presentatie	bestond	uit	een	serie	panelen	met	collages	
die	 telkens	 één	 deelaspect	 van	 het	 huiselijk	 gezinsleven	 belichtten:	 ‘les	 repas’,	
‘le	 stockage’,	 ‘l’hygiène	 des	 enfants’,	 ‘travail	 de	 la	 mère’,	 ‘le	 bricolage’,	 ‘la	 vie	 des	
enfants’	en	‘les	loisirs	familiaux’.	[fig.	33]	De	panelen	trachtten	aan	te	tonen	dat	al	
deze	deelfacetten	van	het	familiaal	gebeuren	optimaal	konden	gedijen	in	een	‘rati-
oneel’	opgevatte	woning.	Het	modelappartement	van	Louis-Herman	De	Koninck,	
Monique	 De	 Koninck	 en	 Jacques	 Donnay	 fungeerde	 hierbij	 als	 voorbeeld.	 Deze	
woning	had	een	oppervlakte	van	circa	93	m2	en	werd	in	de	catalogus	omschreven	
als	“een	middelmatig	appartement	voor	een	middelmatig	gezin,	dat	wil	zeggen	van	
zes	 personen:	 vader,	 moeder,	 twee	 dochters	 en	 twee	 zonen”.120	 De	 sociale	 klasse	
waartoe	 dit	 modelgezin	 behoorde,	 werd	 niet	 vermeld.	 Het	 grondplan	 was	 recht-

��� De ‘opvatting’ van ‘plan concours’ was van architect Maxime Wynants. De tentoonstellingspanelen 
(met ‘cartoon’) waren van de hand van architect Willy Van Gils. Architect Louis-Herman De Ko-
ninck was voorzitter van de themavoorstelling. Zie ‘Catalogus der deelnemenden’, in Internationale 
Tentoonstelling Urbanisme et Habitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et Technique, 
Brussel, 1947, pp. 71-80.

��8 ‘Belgische deelneming aan de internationale tentoonstelling ‘Urbanisme & Habitation’ te Parijs 
1947. Leidingsraad voor de verschillende secties’, in Internationale Tentoonstelling Urbanisme et Ha-
bitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1947, pp. 35-54.

��� ‘Belgische deelneming aan de internationale tentoonstelling Urbanisme & Habitation te Parijs 
1947. Leidingsraad voor de verschillende secties’, in Internationale Tentoonstelling Urbanisme et Ha-
bitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1947, pp. 35-54.

��0 idem

[Fig.	32]	
arch. Louis-Herman De Koninck i.s.m. architecten Monique De Koninck en Jacques Donnay, 
plan modelappartement in de Belgische sectie 
bron: Internationale Tentoonstelling Urbanisme et Habitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et 
Technique, Brussel, 1947

[Fig.	33]	
panelen van de afdeling ‘la vie au foyer’ in de Belgische sectie 
bron: AAM, fonds Louis-Herman De Koninck
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hoekig	en	had	een	centraal	gelegen,	collectief	trappenhuis.	In	de	ene	‘vleugel’	van	
het	appartement	bevonden	zich	drie	slaapkamers,	in	de	andere	een	woonkamer	en	
eethoek.	Tussenin	was	er	nog	plaats	voor	een	inkom,	een	keuken	met	‘koelkamer’,	
een	 badkamer,	 een	 wc	 en	 een	 werkhoek.	 De	 woning	 had	 tenslotte	 ook	 twee	 bal-
kons:	één	aan	de	badkamer,	vermoedelijk	voor	het	drogen	van	de	was,	en	één	aan	
de	woonkamer.	Met	dit	programma	leken	de	ontwerpers	alvast	diverse	‘gebreken’	
die	 bij	 de	 modelhuizen	 in	 het	 Jubelpark	 waren	 vastgesteld	 –	 te	 weinig	 slaapka-
mers,	het	ontbreken	van	een	 lokaal	voor	ambachtswerk	en	een	terras	–	te	willen	
vermijden.

‘La	 vie	 au	 foyer’	 stelde	 het	 ‘rationele’	 modelappartement	 van	 Louis-Herman	 De	
Koninck,	 Monique	 De	 Koninck	 en	 Jacques	 Donnay	 voor	 als	 een	 voorbeeldige	
woning	 voor	 een	 gelukkig	 gezinsleven,	 voorzien	 van	 talrijke	 faciliteiten	 om	 de	
sociale	 taak	 van	 de	 moeder	 te	 verlichten.	 De	 panelen	 waren	 meestal	 opgebouwd	
volgens	hetzelfde	schema.	In	het	midden	stond	een	collage	met	foto’s	en	tekenin-
gen	 van	 een	 facet	 van	 het	 huiselijk	 leven,	 begeleid	 door	 een	 slogan.	 Links	 onder	
was	een	axonometrische	tekening	afgebeeld	van	die	delen	van	het	modelapparte-
ment	 waar	 het	 paneel	 betrekking	 op	 had.	 Zo	 toonde	 de	 eerste	 collage	 ‘les	 repas’	
een	 gezin	 aan	 tafel	 met	 op	 de	 achtergrond	 een	 langgerekte	 gootsteen	 onder	 een	
panoramisch	 raam.	 Op	 de	 voorgrond	 droogt	 een	 jong	 meisje	 –	 wellicht	 een	 van	
de	dochters	–	een	bord	af.	Links	onder	stond	een	axonometrie	van	de	keuken	en	
de	eethoek	van	het	modelappartement.	Het	paneel	droeg	de	slogan	“économie	de	
temps	et	de	fatigue	par	une	cuisine	bien	équipée”.	De	keuken	van	de	modelwoning	
was	uitgerust	met	CUBEX-kasten,	een	elektrisch	fornuis	en	stromend	water.	[fig.	34]	
Het	is	niet	verwonderlijk	dat	het	paneel	‘les	repas’	op	de	eerste	plaats	kwam.	Sinds	
omstreeks	de	jaren	twintig	van	de	20ste	eeuw	beschouwde	de	Europese	avant-garde	
de	 functioneel	 ingerichte	 keuken	 als	 een	 van	 de	 meest	 essentiële	 aspecten	 van	
de	 rationeel	 georganiseerde	 woning.121	 Vooral	 de	 gestandaardiseerde	 Frankfur-
ter	 Küche	 –	 een	 ontwerp	 van	 de	 Weense	 Grete	 Schütte-Lihotzky	 dat	 onder	 meer	
op	 het	 tweede	 CIAM-congres	 in	 Frankfurt	 (1929)	 was	 te	 zien	 –	 werd	 beschouwd	
als	 een	 mijlpaal	 in	 de	 geschiedenis	 van	 het	 keukendesign.122	 Veel	 aandacht	 ging	
ook	naar	de	CUBEX-keuken.123	Dit	ontwerp	was	voor	het	eerst	tentoongesteld	op	

��� De interesse van de avant-garde voor rationeel georganiseerde keukens was een internationaal 
fenomeen waarbij twee publicaties een cruciale rol hebben gespeeld: Scientific Management in the 
Home. Household Engineering van Christine Frederick (Londen, 1920) en Der neue Haushalt van 
Erna Meyer (Stuttgart, 1926).

��� Voor het eerst werden immers de klassieke onderdelen van de keuken – het fornuis, de waterpomp, 
de tafel en de voorraadkast – ontdaan van hun traditionele, ‘individuele’ vormgeving. Zie A. Rüegg, 
‘La contribution de De Koninck à L’Habitation Nouvelle’, Louis Herman De Koninck. Architecte des 
années modernes, AAM, Brussel, 1998, pp. 186-215.

��� Voor artikels over ‘rationele’ keukenorganisatie in Belgische vaktijdschriften uit het interbellum, 
zie bijvoorbeeld P. Gilles, ‘Le plan, maitre de la cuisine’, Bâtir, nr. 39, febr. 1936, pp. 562-563; ‘A 
propos de l’aménagement rationnel des cuisines. Un anniversaire et une mise au point’, Bâtir, nr. 
72, nov. 1938, pp. 488-489; etc. Voor een inhoudelijke bespreking van het thema van de ‘rationele’ 

[Fig.	34]	
keuken van het modelappartement in de Belgische 
sectie 
bron: AAM, fonds Louis-Herman De Koninck
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hoekig	en	had	een	centraal	gelegen,	collectief	trappenhuis.	In	de	ene	‘vleugel’	van	
het	appartement	bevonden	zich	drie	slaapkamers,	in	de	andere	een	woonkamer	en	
eethoek.	Tussenin	was	er	nog	plaats	voor	een	inkom,	een	keuken	met	‘koelkamer’,	
een	 badkamer,	 een	 wc	 en	 een	 werkhoek.	 De	 woning	 had	 tenslotte	 ook	 twee	 bal-
kons:	één	aan	de	badkamer,	vermoedelijk	voor	het	drogen	van	de	was,	en	één	aan	
de	woonkamer.	Met	dit	programma	leken	de	ontwerpers	alvast	diverse	‘gebreken’	
die	 bij	 de	 modelhuizen	 in	 het	 Jubelpark	 waren	 vastgesteld	 –	 te	 weinig	 slaapka-
mers,	het	ontbreken	van	een	 lokaal	voor	ambachtswerk	en	een	terras	–	te	willen	
vermijden.

‘La	 vie	 au	 foyer’	 stelde	 het	 ‘rationele’	 modelappartement	 van	 Louis-Herman	 De	
Koninck,	 Monique	 De	 Koninck	 en	 Jacques	 Donnay	 voor	 als	 een	 voorbeeldige	
woning	 voor	 een	 gelukkig	 gezinsleven,	 voorzien	 van	 talrijke	 faciliteiten	 om	 de	
sociale	 taak	 van	 de	 moeder	 te	 verlichten.	 De	 panelen	 waren	 meestal	 opgebouwd	
volgens	hetzelfde	schema.	In	het	midden	stond	een	collage	met	foto’s	en	tekenin-
gen	 van	 een	 facet	 van	 het	 huiselijk	 leven,	 begeleid	 door	 een	 slogan.	 Links	 onder	
was	een	axonometrische	tekening	afgebeeld	van	die	delen	van	het	modelapparte-
ment	 waar	 het	 paneel	 betrekking	 op	 had.	 Zo	 toonde	 de	 eerste	 collage	 ‘les	 repas’	
een	 gezin	 aan	 tafel	 met	 op	 de	 achtergrond	 een	 langgerekte	 gootsteen	 onder	 een	
panoramisch	 raam.	 Op	 de	 voorgrond	 droogt	 een	 jong	 meisje	 –	 wellicht	 een	 van	
de	dochters	–	een	bord	af.	Links	onder	stond	een	axonometrie	van	de	keuken	en	
de	eethoek	van	het	modelappartement.	Het	paneel	droeg	de	slogan	“économie	de	
temps	et	de	fatigue	par	une	cuisine	bien	équipée”.	De	keuken	van	de	modelwoning	
was	uitgerust	met	CUBEX-kasten,	een	elektrisch	fornuis	en	stromend	water.	[fig.	34]	
Het	is	niet	verwonderlijk	dat	het	paneel	‘les	repas’	op	de	eerste	plaats	kwam.	Sinds	
omstreeks	de	jaren	twintig	van	de	20ste	eeuw	beschouwde	de	Europese	avant-garde	
de	 functioneel	 ingerichte	 keuken	 als	 een	 van	 de	 meest	 essentiële	 aspecten	 van	
de	 rationeel	 georganiseerde	 woning.121	 Vooral	 de	 gestandaardiseerde	 Frankfur-
ter	 Küche	 –	 een	 ontwerp	 van	 de	 Weense	 Grete	 Schütte-Lihotzky	 dat	 onder	 meer	
op	 het	 tweede	 CIAM-congres	 in	 Frankfurt	 (1929)	 was	 te	 zien	 –	 werd	 beschouwd	
als	 een	 mijlpaal	 in	 de	 geschiedenis	 van	 het	 keukendesign.122	 Veel	 aandacht	 ging	
ook	naar	de	CUBEX-keuken.123	Dit	ontwerp	was	voor	het	eerst	tentoongesteld	op	

��� De interesse van de avant-garde voor rationeel georganiseerde keukens was een internationaal 
fenomeen waarbij twee publicaties een cruciale rol hebben gespeeld: Scientific Management in the 
Home. Household Engineering van Christine Frederick (Londen, 1920) en Der neue Haushalt van 
Erna Meyer (Stuttgart, 1926).

��� Voor het eerst werden immers de klassieke onderdelen van de keuken – het fornuis, de waterpomp, 
de tafel en de voorraadkast – ontdaan van hun traditionele, ‘individuele’ vormgeving. Zie A. Rüegg, 
‘La contribution de De Koninck à L’Habitation Nouvelle’, Louis Herman De Koninck. Architecte des 
années modernes, AAM, Brussel, 1998, pp. 186-215.

��� Voor artikels over ‘rationele’ keukenorganisatie in Belgische vaktijdschriften uit het interbellum, 
zie bijvoorbeeld P. Gilles, ‘Le plan, maitre de la cuisine’, Bâtir, nr. 39, febr. 1936, pp. 562-563; ‘A 
propos de l’aménagement rationnel des cuisines. Un anniversaire et une mise au point’, Bâtir, nr. 
72, nov. 1938, pp. 488-489; etc. Voor een inhoudelijke bespreking van het thema van de ‘rationele’ 

[Fig.	34]	
keuken van het modelappartement in de Belgische 
sectie 
bron: AAM, fonds Louis-Herman De Koninck
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CIAM	 III	 in	 1930	 in	 Brussel	 –	 een	 congres	 gewijd	 aan	 de	 rationele	 woning	 –	 en	
bood,	wat	de	samenstelling	van	onderdelen	betreft,	heel	wat	meer	vrijheden	dan	
de	Frankfurter	Küche.124	De	CUBEX-keuken	was	volgens	de	Belgische	CIAM-groep	
geschikt	voor	alle	sociale	klassen,	maar	ze	werd	vooral	een	groot	succes	bij	de	meer	
gegoede	middenklasse.	In	de	eerste	jaren	na	Wereldoorlog	II	bleef	de	rationele	keu-
ken	een	belangrijk	thema	in	de	Belgische	architectuurtijdschriften.	In	grote	lijnen	
werden	 de	 ideeën	 over	 de	 functionele	 en	 arbeidsbesparende	 organisatie	 uit	 het	
interbellum	opnieuw	opgenomen.125	
Voor	 de	 vertegenwoordigers	 van	 de	 arbeidersvrouwen	 in	 de	 adviserende	
tentoonstellingscommissies	was	het	minder	vanzelfsprekend	om	voor	een	afzon-
derlijke	keuken	zoals	deze	in	de	modelwoning	te	kiezen.	Verschillende	prominente	
figuren	 uit	 de	 Belgische	 verenigingen	 voor	 arbeidersvrouwen	 waren	 sinds	 het	
interbellum	goed	op	de	hoogte	van	de	modernistische	opvattingen	over	de	ratio-
nele	keuken.	Zo	waren	Angéline	Japsenne	en	Helena	De	Coster,	de	twee	algemeen	
secretarissen	van	het	toenmalige	Nationaal	Verbond	der	Christelijke	Vrouwengil-
den,	 betrokken	 geweest	 bij	 de	 voorbereidingen	 van	 het	 tweede	 CIAM-congres	 in	
Frankfurt.126	Ze	hadden	hun	medewerking	verleend	bij	het	invullen	van	twee	vra-
genlijsten	omtrent	de	‘hygiënische	en	economische	basis’	van	de	minimumwoning	
en	waren	als	gevolg	daarvan	uitgenodigd	om	deel	uit	 te	maken	van	de	Belgische	
delegatie.	Japsenne	rapporteerde	over	het	congres	in	het	tijdschrift	La femme Belge,	
maar,	zoals	Auke	van	Caudenberg	en	Hilde	Heynen	hebben	aangetoond,	vond	het	
idee	van	de	functionele	‘werk-keuken’	in	het	interbellum	nauwelijks	weerklank	in	
de	ledenbladen	van	de	arbeidersvrouwen	zelf.127	Dit	gold	ook	voor	de	ledenbladen	
van	de	 socialistische	vrouwenbeweging	die	bovendien	–	mogelijks	als	gevolg	van	
haar	gespannen	verhouding	met	de	socialistische	partijleiding	–	niet	was	ingegaan	

keuken in Belgische vaktijdschriften uit het interbellum, zie A. Van Caudenberg, H. Heynen, ‘The 
rational kitchen in the interwar period in Belgium: discourses and realities’, Home Cultures, nr. 1, 
2004, pp. 23-50.

��� Voor een bespreking van de CUBEX-keuken zie A. Rüegg, op. cit.
��5 Voor La Maison, zie bijvoorbeeld L.-H. De Koninck, ‘Situation de la cuisine (1)’, La Maison, nr. 4, juli 

1945, pp. 127-130; E. Maréchal, ‘Propos sur les cuisines modernes’, La Maison, nr. 10, okt. 1947, 
pp. 270-272; J. Moutschen, ‘La Technique au service de la ménagère. L’évolution de la cuisine’, La 
Maison, nr. 1, jan. 1948, pp. 17-22; etc. 

��� Het Nationaal Verbond der Christelijke Vrouwengilden was in 1920 opgericht en bestond uit een 
Vlaamse en een Franstalige afdeling. Het telde bijgevolg ook twee algemeen secretarissen, Helena 
De Coster en Angéline Japsenne. In 1932 werden de taken van het Nationaal Verbond officieel 
overgenomen door de Kristelijke Arbeiders Vrouwengilden en de Ligues Ouvrières Féminines 
Chrétiennes. Zie A. Osaer (red.), A. De Decker, N. Ista, D. Keymolen, ‘De Christelijke Arbeiders-
vrouwenbeweging’, in E. Gerard (ed.), De Christelijke Arbeidersbeweging in België. Deel 2, in de reeks 
KADOC-studies, nr. 11, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1991, pp. 316-411. Voor de deelname 
van de Christelijke Vrouwengilden aan het tweede CIAM-congres: zie I. Strauven, Victor Bourgeois 
(1897-1962) Radicaliteit en pragmatisme. Moderniteit en traditie (doctoraal proefschrift, in voorbe-
reiding), Faculteit Ingenieurswetenschappen, UGent, Gent.

��� Zie A. Japsenne, ‘La Maison Minimum’, La femme Belge, nr. 9, nov. 1929, pp. 553-557. Zie ook A. 
Van Caudenberg, H. Heynen, op. cit.
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CIAM	 III	 in	 1930	 in	 Brussel	 –	 een	 congres	 gewijd	 aan	 de	 rationele	 woning	 –	 en	
bood,	wat	de	samenstelling	van	onderdelen	betreft,	heel	wat	meer	vrijheden	dan	
de	Frankfurter	Küche.124	De	CUBEX-keuken	was	volgens	de	Belgische	CIAM-groep	
geschikt	voor	alle	sociale	klassen,	maar	ze	werd	vooral	een	groot	succes	bij	de	meer	
gegoede	middenklasse.	In	de	eerste	jaren	na	Wereldoorlog	II	bleef	de	rationele	keu-
ken	een	belangrijk	thema	in	de	Belgische	architectuurtijdschriften.	In	grote	lijnen	
werden	 de	 ideeën	 over	 de	 functionele	 en	 arbeidsbesparende	 organisatie	 uit	 het	
interbellum	opnieuw	opgenomen.125	
Voor	 de	 vertegenwoordigers	 van	 de	 arbeidersvrouwen	 in	 de	 adviserende	
tentoonstellingscommissies	was	het	minder	vanzelfsprekend	om	voor	een	afzon-
derlijke	keuken	zoals	deze	in	de	modelwoning	te	kiezen.	Verschillende	prominente	
figuren	 uit	 de	 Belgische	 verenigingen	 voor	 arbeidersvrouwen	 waren	 sinds	 het	
interbellum	goed	op	de	hoogte	van	de	modernistische	opvattingen	over	de	ratio-
nele	keuken.	Zo	waren	Angéline	Japsenne	en	Helena	De	Coster,	de	twee	algemeen	
secretarissen	van	het	toenmalige	Nationaal	Verbond	der	Christelijke	Vrouwengil-
den,	 betrokken	 geweest	 bij	 de	 voorbereidingen	 van	 het	 tweede	 CIAM-congres	 in	
Frankfurt.126	Ze	hadden	hun	medewerking	verleend	bij	het	invullen	van	twee	vra-
genlijsten	omtrent	de	‘hygiënische	en	economische	basis’	van	de	minimumwoning	
en	waren	als	gevolg	daarvan	uitgenodigd	om	deel	uit	 te	maken	van	de	Belgische	
delegatie.	Japsenne	rapporteerde	over	het	congres	in	het	tijdschrift	La femme Belge,	
maar,	zoals	Auke	van	Caudenberg	en	Hilde	Heynen	hebben	aangetoond,	vond	het	
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keuken in Belgische vaktijdschriften uit het interbellum, zie A. Van Caudenberg, H. Heynen, ‘The 
rational kitchen in the interwar period in Belgium: discourses and realities’, Home Cultures, nr. 1, 
2004, pp. 23-50.

��� Voor een bespreking van de CUBEX-keuken zie A. Rüegg, op. cit.
��5 Voor La Maison, zie bijvoorbeeld L.-H. De Koninck, ‘Situation de la cuisine (1)’, La Maison, nr. 4, juli 

1945, pp. 127-130; E. Maréchal, ‘Propos sur les cuisines modernes’, La Maison, nr. 10, okt. 1947, 
pp. 270-272; J. Moutschen, ‘La Technique au service de la ménagère. L’évolution de la cuisine’, La 
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Vlaamse en een Franstalige afdeling. Het telde bijgevolg ook twee algemeen secretarissen, Helena 
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(1897-1962) Radicaliteit en pragmatisme. Moderniteit en traditie (doctoraal proefschrift, in voorbe-
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��� Zie A. Japsenne, ‘La Maison Minimum’, La femme Belge, nr. 9, nov. 1929, pp. 553-557. Zie ook A. 
Van Caudenberg, H. Heynen, op. cit.
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op	de	invitatie	om	mee	te	werken	aan	het	tweede	CIAM-congres.128	Wellicht	stond	
de	rationele	‘werk-keuken’	nog	te	ver	af	van	de	realiteit	van	de	arbeiderswoning.	In	
het	interbellum	woonden	de	meeste	arbeiders	in	België	immers	in	huizen	met	een	
‘keuken-woonkamer’	die	voorzien	was	van	een	kolenkachel	–	vaak	de	enige	warm-
tebron	 in	de	woning	–	waarrond	het	belangrijkste	deel	van	het	 familieleven	zich	
afspeelde.	Kort	na	de	Tweede	Wereldoorlog	was	de	situatie	nog	niet	veel	veranderd,	
maar	de	plannen	voor	de	wederopbouw	en	voor	de	uitbreiding	van	de	energiedis-
tributie	 (gas	 en	 elektriciteit),	 leek	 het	 thema	 van	 de	 ‘werk-keuken’	 bespreekbaar	
te	maken	bij	de	arbeidersvrouwen.	Dit	was	voornamelijk	het	geval	bij	de	socialis-
tische	 arbeidersvrouwen.	 Zo	 publiceerde	 De Stem der Vrouw – het	 ledenblad	 van	
de	SVV	–	in	juni	1945	het	artikel	‘De	ideale	keuken’	waarin	Frans	Dille	ingaat	op	
de	 voordelen	 van	 een	 ‘goed’	 ingerichte	 ‘werk-keuken’.129	 De	 ledenbladen	 van	 de	
Katholieke	 arbeidersvrouwen	 waagden	 zich	 voorlopig	 nog	 niet	 zo	 ver.	 Vrouwen-
beweging	 –	 het	 ledenblad	 van	 de	 KAV	 –	 week	 nauwelijks	 af	 van	 het	 vooroorlogse	
discours	 en	 hield	 het	 bij	 suggesties	 voor	 organisatorische	 verbeteringen	 van	 de	
‘woonkamer-keuken’.130	De	enige	‘werk-keuken’	die	in	de	eerste	jaren	na	de	oorlog	
in	 Vie Féminine	–	het	 ledenblad	van	de	LOFC	–	verscheen,	was	de	keuken	van	de	
modelwoning	in	Parijs.131	

Niet	 alleen	 een	 goed	 georganiseerde	 keuken	 zou,	 volgens	 de	 Belgische	 sectie,	 de	
kwaliteit	van	het	gezinsleven	bevorderen.	Het	paneel	‘le	stockage’	wees	op	de	vele	
ingebouwde	 kasten	 van	 het	 modelappartement	 en	 concludeerde	 dat	 alles	 binnen	
handbereik	kon	worden	opgeborgen.	“Plus	de	pas	inutiles”	beweerde	de	slogan	die	
wellicht	vooral	op	de	huisvrouw	doelde.	 ‘L’hygiène	des	enfants’	 trok	de	aandacht	
op	de	badkamer,	voorzien	van	een	ligbad	met	douchescherm,	een	lavabo,	een	inge-
bouwde	 kast	 en	 een	 wasmachine.	 [fig.	 35]	 Deze	 “salle	 de	 bain	 correctement	 amé-
nagée”	zou	bijzonder	geschikt	zijn	voor	het	verzorgen	van	kinderen,	al	is	het	niet	
onmiddellijk	 duidelijk	 waar	 de	 verzorgingstafel	 van	 de	 baby,	 die	 op	 de	 collage	 is	
te	zien,	zich	kon	bevinden.	Het	paneel	 ‘le	bricolage’	had	betrekking	op	het	 ‘werk-

��8 Victor Bourgeois, lid van de CIAM, had ook de socialistische arbeidersbeweging meermaals om 
haar medewerking verzocht, maar deze kon daar, zogenaamd om procedurele redenen, niet op 
ingaan. Zie I. Strauven, op. cit. Dat in het bijzonder de socialistische vrouwenbeweging niet heeft 
meegewerkt aan de voorbereidingen van het CIAM-congres is eigenaardig. Het is geweten dat vele 
Belgische modernisten socialistisch waren georiënteerd. Bovendien stond het ‘verlichten’ van de 
huishoudelijke taken van de vrouw al voor Wereldoorlog I op de agenda van de socialistische vrou-
wen. Het is echter mogelijk dat de medewerking van de socialistische vrouwenbeweging aan de 
voorbereidingen van het CIAM-congres werd geblokkeerd door de Belgische Werkliedenpartij zelf. 
Beide leefden immers al jaren op gespannen voet. Alle correspondentie omtrent het CIAM-congres 
verliep bovendien via de BWP en de socialistische vakbond. Het zou niet de eerste keer zijn geweest 
dat de BWP een invitatie voor de Socialistische vrouwen naast zich neer zou hebben gelegd. Zie D. 
De Weerdt, ‘De BWP en haar vrouwen’, D. De Weerdt (ed.), op. cit., pp. 14-36.

��� F. Dille, ‘De ideale keuken’, De Stem der Vrouw, nr. 6, juni 1945, pp. 5, 7.
��0 Zie bijvoorbeeld ‘De vrouw in dienst van het huis of het huis in dienst van de vrouw’, Vrouwenbe-

weging, s.n., mei 1947, pp. 4-7.
��� Zie A. Japsenne, ‘du bonheur sur 93 m�’, Vie Féminine, s.n., dec. 1947, pp 4-5.

[Fig.	35]	
badkamer van het modelappartement in de Belgische sectie 
bron: AAM, fonds Louis-Herman De Koninck
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hoekje’	 in	 het	 modelappartement.	 De	 foto	 in	 de	 collage	 stelt	 het	 kamertje	 voor	
als	 een	 plaats	 waar	 jongens	 kunnen	 knutselen	 en	 een	 vader	 zich	 kan	 uitleven	 in	
klein	 doe-het-zelf-werk.	 De	 bijhorende	 slogan	 laat	 echter	 duidelijk	 merken	 dat	
het	 niet	 zomaar	 om	 een	 vrijetijdslokaaltje	 gaat:	 “Le	 père	 a	 un	 grand	 rôle	 à	 jouer	
dans	 l’entretien	 et	 l’embellissement	 du	 foyer”.	 Impliciet	 wijst	 deze	 uitdrukking	
er	natuurlijk	op	dat	elk	werk	dat	de	vader	op	zich	neemt,	een	taak	minder	is	voor	
de	 moeder.	 Erg	 veel	 ruimte	 krijgen	 de	 echtgenoot	 en	 zijn	 zonen	 echter	 niet.	 Het	
werkhoekje	 van	 de	 modelwoning	 was	 ongeveer	 1,4	 op	 2,3	 meter	 groot.	 Een	 situ-
atie	zoals	op	de	foto,	met	vader	en	zoon	aan	weerzijden	van	de	werkbank,	kon	zich	
hierin	onmogelijk	voordoen.
Het	volgende	paneel,	 ‘La	vie	des	enfants’,	belichtte	de	kinderkamers.	Deze	waren	
eveneens	erg	compact,	maar	de	deskundige	inrichting	van	interieurarchitect	Yvan	
Obozinski	 zou	 ervoor	 zorgen	 dat	 op	 een	 oppervlakte	 van	 ongeveer	 3,4	 op	 3,4	
meter	twee	kinderen	konden	studeren,	lezen,	spelen	en	slapen.	De	kamers	waren	
voorzien	van	opklapbedden	met	aan	de	onderzijde	een	bord	om	op	te	tekenen.132	
Als	de	bedden	opgeklapt	waren	kon	een	bijkomend	werktafeltje	worden	uitgeklapt.	
Het	gezamenlijke	familieleven	situeerde	zich	in	de	woon-	en	eetkamer,	het	onder-
werp	van	het	paneel	‘les	loisirs	familiaux’.	Deze	collage	is	opnieuw	wat	misleidend.	
Ze	 toont	een	 traditioneel	ouderpaar	en	 twee	kinderen.	De	vader	maakt	aanteke-
ningen	in	een	fauteuil	terwijl	de	moeder	en	de	kinderen	verdiept	zijn	 in	een	spel	
met	blokken.	Als	om	te	verdoezelen	dat	de	modelwoning	in	kwestie	een	compact	
appartement	was,	prijkt	op	de	achtergrond	een	foto	van	een	grote	raampartij	met	
zicht	op	een	terras	en	een	aangrenzende	tuin	–	een	beeld	vanuit	de	living	van	de	
veelvuldig	gepubliceerde	woning	Canneel	 in	Oudergem,	een	alleenstaand	moder-
nistisch	 huis	 uit	 1931	 naar	 ontwerp	 van	 Louis-Herman	 De	 Koninck.133	 Ook	 het	
meubilair	 in	 de	 collage	 correspondeerde	 niet	 met	 het	 interieur	 van	 het	 tentoon-
gestelde	appartement.	De	fauteuil	van	de	vader	en	de	houten	bank	met	bewerkte	
poten	 waarop	 de	 moeder	 zit,	 vertoonden	 geen	 enkele	 gelijkenis	 met	 de	 eenvou-
dige	houten	meubelen	die	 interieurarchitect	Stéphane	Jasinski	 in	de	zithoek	van	
de	modelwoning	had	voorzien.	[fig.	36]	Het	paneel	‘les	loisirs	familiaux’	toonde	het	
modelappartement	niet	zoals	het	was,	maar	trachtte	het	te	linken	aan	het	verlei-
delijke	beeld	van	een	ruim	familiaal	huis	met	een	tuin	en	met	een	 interieur	met	
eerder	 rijkelijke	 meubelstukken.	 De	 panelenreeks	 concludeerde	 met	 een	 axono-
metrisch	 perspectief	 van	 het	 volledige	 modelappartement	 waarin	 alle	 bespro-
ken	 onderdelen,	 alsook	 de	 onbesproken	 ruimtes	 zoals	 de	 ouderslaapkamer	 of	 de	
inkomhal,	waren	samengevoegd.134	

��� Deze ‘vondst’ wordt toegelicht in A. J., ‘Comme il y a 50 ans’, Vie Féminine, s.n., jan. 1948, p. 14.
��� Zie M. Dubois, ‘La Maison Canneel’, in Louis Herman De Koninck. Architecte des années modernes, 

AAM, Brussel, 1998, pp. 138-163.
��� Van het laatste paneel hebben we geen beeld teruggevonden, maar het wordt beschreven in de 

catalogus. Zie ‘Belgische deelneming aan de internationale tentoonstelling ‘Urbanisme & Habi-
tation’ te Parijs 1947. Leidingsraad voor de verschillende secties’, in Internationale Tentoonstelling 

[Fig.	36]	
woonkamer van het modelappartement in de Belgische sectie 
bron: AAM, fonds Louis-Herman De Koninck
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Halverwege	de	presentatie	‘la	vie	au	foyer’	zette	een	paneel	met	als	titel	‘travail	de	
la	mère’	alle	huishoudelijke	taken	die	de	‘rationeel’	georganiseerde	woning	zou	ver-
lichten	op	een	rij.	Het	bovenste	deel	van	de	collage	verbeeldde	de	actualiteit.	Het	
liet	zien	hoe	moeders	in	1947	talrijke	uren	besteedden	aan	het	met	de	hand	was-
sen	van	lakens	en	kleren,	aan	het	poetsen	van	de	vloer,	aan	boodschappen	doen	en	
aan	het	wassen	van	hun	kroost.	Volgens	het	onderste	deel	van	de	collage	zouden	
dezelfde	 taken	 in	 een	 ‘goed’	 uitgeruste	 woning	 slechts	 één	 uur	 in	 beslag	 nemen.	
We	 zien	 dezelfde	 vrouw	 nu	 in	 de	 weer	 met	 een	 stofzuiger,	 een	 wasmachine,	 een	
telefoon	en	een	bad	met	lopend	water.	Een	bijkomend	beeld	van	de	moeder,	zittend	
in	een	zetel	met	een	boek,	suggereert	bovendien	dat	ze,	naast	alle	huishoudelijke	
taken,	 wat	 tijd	 over	 zou	 houden	 voor	 haar	 eigen	 ontwikkeling.	 Het	 tweede	 deel	
van	 de	 collage	 was	 een	 toekomstperspectief,	 maar	 volgens	 het	 tentoonstellings-
paneel	 zou	 de	 goed	 georganiseerde	 woning	 in	 1950	 voor	 velen	 al	 een	 bereikbaar	
ideaal	zijn.	

Het	 uitgebalanceerde	 apparaat	 van	 voorbereidende	 commissies	 lag	 aan	 de	 basis	
van	 een	 ‘modelwoning	 voor	 de	 toekomst’	 waarin	 alle	 betrokken	 partijen,	 van	
welke	 politieke	 strekking	 ook,	 zich	 kennelijk	 konden	 vinden.	 ‘Avec	 les	 Femmes	
Prévoyantes	 à	 Paris.	 L’Habitation	 Rêvée’	 titelde	 een	 artikel	 in	 La Femme Prévoy-
ante,	 het	 Franstalige	 maandblad	 van	 de	 SVV.135	 Hierin	 werden	 de	 Socialistische	
Vooruitziende	 Vrouwen	 beeldrijk	 omschreven	 als	 “les	 marraines	 d’un	 enfant	 qui	
a	bel	aspect,	qui	porte	bien	et	qui	promet”.	Het	voorbeeldige	kind	was	een	meta-
foor	voor	de	modelwoning	van	Louis-Herman	De	Koninck,	Monique	De	Koninck	
en	Jacques	Donnay.	 In	Vie Féminine	bracht	Angéline	Japsenne	verslag	uit.	Onder	
de	titel	 ‘du	bonheur	sur	93	m2’	sprak	ze	haar	tevredenheid	uit	over	de	modelwo-
ning	die	het	resultaat	was	van	vele	maanden	voorbereidend	werk.136	Beide	artikels	
erkenden	 dat	 het	 gepresenteerde	 appartement	 voorlopig	 nog	 erg	 duur	 was,	 maar	
de	auteurs	waren	ervan	overtuigd	dat	een	grondige	reorganisatie	van	de	bouwin-
dustrie	zoals	voorgesteld	in	de	tentoonstelling	de	kostprijs	snel	zou	doen	dalen.	
De	consensus	en	het	gedeelde	vertrouwen	 in	een	toekomstige	betere	huisvesting	
die	bij	de	voorbereidingen	van	de	tentoonstelling	in	Parijs	tot	stand	was	gekomen,	
was	 echter	 broos.	 In	 oktober	 1947,	 wanneer	 de	 Belgische	 sectie	 in	 Luik	 getoond	
werd,	 verscheen	 in	 KWB,	 een	 maandblad	 van	 de	 Katholieke	 Werkliedenbonden,	
het	 artikel	 ‘Er	 is	 geen	 geld	 voor	 huizen.	 Onthullingen	 rond	 de	 Woningpolitiek’	
waarin	zowel	de	tentoonstelling	in	het	Jubelpark	als	deze	in	Parijs	als	pure	geld-
verkwisting	werden	afgedaan:	“Het	Nationaal	Instituut	voor	Woning	en	Huisves-

Urbanisme et Habitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1947, 
pp. 35-54.

��5 G. V., ‘Avec les Femmes Prévoyantes à Paris. L’Habitation Rêvée’, La Femme Prévoyante, nr. 8, aug. 
1947, pp. 5, 7. Een Nederlandse vertaling van dit artikel verscheen later in De Stem der Vrouw: W. 
V., ‘De S.V.V. te Parijs. De gedroomde Woning’, De Stem der Vrouw, nr. 11, nov. 1947, p. 5.

��� A. Japsenne, ‘du bonheur sur 93 m�’, Vie Féminine, s.n., dec. 1947, pp 4-5. 
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dezelfde	 taken	 in	 een	 ‘goed’	 uitgeruste	 woning	 slechts	 één	 uur	 in	 beslag	 nemen.	
We	 zien	 dezelfde	 vrouw	 nu	 in	 de	 weer	 met	 een	 stofzuiger,	 een	 wasmachine,	 een	
telefoon	en	een	bad	met	lopend	water.	Een	bijkomend	beeld	van	de	moeder,	zittend	
in	een	zetel	met	een	boek,	suggereert	bovendien	dat	ze,	naast	alle	huishoudelijke	
taken,	 wat	 tijd	 over	 zou	 houden	 voor	 haar	 eigen	 ontwikkeling.	 Het	 tweede	 deel	
van	 de	 collage	 was	 een	 toekomstperspectief,	 maar	 volgens	 het	 tentoonstellings-
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welke	 politieke	 strekking	 ook,	 zich	 kennelijk	 konden	 vinden.	 ‘Avec	 les	 Femmes	
Prévoyantes	 à	 Paris.	 L’Habitation	 Rêvée’	 titelde	 een	 artikel	 in	 La Femme Prévoy-
ante,	 het	 Franstalige	 maandblad	 van	 de	 SVV.135	 Hierin	 werden	 de	 Socialistische	
Vooruitziende	 Vrouwen	 beeldrijk	 omschreven	 als	 “les	 marraines	 d’un	 enfant	 qui	
a	bel	aspect,	qui	porte	bien	et	qui	promet”.	Het	voorbeeldige	kind	was	een	meta-
foor	voor	de	modelwoning	van	Louis-Herman	De	Koninck,	Monique	De	Koninck	
en	Jacques	Donnay.	 In	Vie Féminine	bracht	Angéline	Japsenne	verslag	uit.	Onder	
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ning	die	het	resultaat	was	van	vele	maanden	voorbereidend	werk.136	Beide	artikels	
erkenden	 dat	 het	 gepresenteerde	 appartement	 voorlopig	 nog	 erg	 duur	 was,	 maar	
de	auteurs	waren	ervan	overtuigd	dat	een	grondige	reorganisatie	van	de	bouwin-
dustrie	zoals	voorgesteld	in	de	tentoonstelling	de	kostprijs	snel	zou	doen	dalen.	
De	consensus	en	het	gedeelde	vertrouwen	 in	een	toekomstige	betere	huisvesting	
die	bij	de	voorbereidingen	van	de	tentoonstelling	in	Parijs	tot	stand	was	gekomen,	
was	 echter	 broos.	 In	 oktober	 1947,	 wanneer	 de	 Belgische	 sectie	 in	 Luik	 getoond	
werd,	 verscheen	 in	 KWB,	 een	 maandblad	 van	 de	 Katholieke	 Werkliedenbonden,	
het	 artikel	 ‘Er	 is	 geen	 geld	 voor	 huizen.	 Onthullingen	 rond	 de	 Woningpolitiek’	
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��5 G. V., ‘Avec les Femmes Prévoyantes à Paris. L’Habitation Rêvée’, La Femme Prévoyante, nr. 8, aug. 
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ting	bestudeert	met	veel	 ijver	 (?!)	en	moed	 (?!)	het	woningprobleem	 in	ons	 land.	
Het	stelt	zelfs	oplossingen	voor.	We	hebben	er	staaltjes	van	gezien:	Een	tentoon-
stelling	 van	 noodwoningen	 die	 niemand	 willen	 kopen	 heeft.	 Twee	 modellen	 van	
geprefabriceerde	huizen	(twee	plaatsen	en	twee	kamers)	aan	400.000	fr.	(Een	met-
ser	doet	het	minder	zonder	prefabricatie).	Datzelfde	instituut	heeft	een	geweldige	
krachtinspanning	 gedaan	 om	 in	 de	 internationale	 tentoonstelling	 voor	 Woning-
bouw	 en	 Urbanisatie	 in	 Parijs	 een	 prachtige	 Belgische	 sectie	 op	 te	 bouwen.	 Het	
is	 daar	 dan	 ook	 in	 geslaagd.	 Jammer	 genoeg	 is	 de	 rekening	 nogal	 gepeperd:	 het	
grapje	kostte	amper	vier-en-twintig	millioen	(de	kaarten	voor	gratis	bezoek,	reis-
kosten	inbegrepen,	die	zo	maar	rondgestuurd	werden,	zijn	meegeteld).	Als	we	goed	
kunnen	rekenen,	zijn	daar	een	slordige	honderd	werkmanswoningen	in	‘t	niet	ver-
zwonden”.137	De	modelwoning	–	en	 in	het	bijzonder	de	werkplaats	–	was	volgens	
de	auteur	te	klein	en	de	kostprijs	–	opnieuw	zo’n	400.000	fr.	–	te	hoog.	Een	reorga-
nisatie	van	de	bouwindustrie	zou	bovendien	te	veel	tijd	in	beslag	nemen.	Al	deze	
‘misvattingen’	waren	volgens	het	artikel	uiteindelijk	te	wijten	aan	het	feit	dat	er	te	
veel	verantwoordelijkheden	met	betrekking	tot	het	huisvestingsbeleid	 in	handen	
waren	van	de	socialisten,	“of	erger”.	Wellicht	doelt	de	auteur	hier	nog	op	de	rege-
ring	Huysmans	(3	aug.	1946	-	12	maart	1947),	waarbij	de	communistische	minis-
ters	Albert	Marteaux	en	Jean	Terfve	bevoegd	waren	voor	respectievelijk	‘Openbare	
Gezondheid	 en	 het	 Gezin’	 en	 ‘Wederopbouw’	 en	 waarbij	 de	 socialistische	 Eerste	
Minister	het	vraagstuk	van	de	mijnwerkershuisvesting	beheerde.138

Ook	 vanuit	 socialistische	 hoek	 rezen	 al	 gauw	 twijfels	 over	 de	 haalbaarheid	 van	
de	 nationale	 plannen	 voorgesteld	 in	 ‘Urbanisme	 et	 Habitation’,	 al	 was	 de	 kritiek	
heel	wat	minder	scherp	dan	die	van	de	KWB.	 In	het	artikel	 ‘Le	problème	crucial	
du	logement’	van	december	1947	in	La Femme Prévoyante	blikt	A.	Guilmain-Melin	
terug	op	de	presentatie	van	de	Belgische	sectie	in	Luik.139	Met	een	zekere	waarde-
ring	verwijst	ze	naar	“diverses	manifestations	organisées	au	cours	du	mois	d’octo-
bre	dans	le	cadre	magnifique	de	l’Exposition	de	l’Urbanisme	et	de	l’Habitation	et	
consacrées	à	l’examen	du	problème	du	logement”.	Maar	ze	wil	er	met	haar	artikel	
vooral	 op	 wijzen	 “que	 l’ère	 des	 paroles	 et	 des	 discours	 est	 terminée	 et	 qu’il	 faut	
résolument	entrer	dans	 la	voie	des	 réalisations	pratiques”.	Het	standpunt	van	de	
auteur	 was	 wellicht	 mede	 ingegeven	 door	 het	 contrast	 tussen	 de	 optimistische	
plannen	van	de	Belgische	sectie	en	de	schrijnende	woningnood	 in	Luik,	met	een	
tekort	van	zo’n	30.000	huizen.140	“Que	la	maison	‘idéale’,	que	nous	avons	admirée	
à	 l’Exposition,	ne	reste	pas	un	 ‘rêve’	pour	 les	ménagères	de	 la	classe	travailleuse,	

��� ‘Er is geen geld voor huizen. Onthullingen rond de Woningpolitiek’, KWB, nr. 10, okt. 1947, p. 3.
��8 In de daaropvolgende regering Spaak II was ‘Openbare Gezondheid’ de bevoegdheid van A. Verbist 

(CVP), ‘Wederopbouw’ van R. De Man (CVP) en ‘Brandstof en Energie’ van A. Delattre (BSP.).
��� A. Guilmain-Melin, ‘Le problème crucial du logement’, La Femme Prévoyante, nr. 12, dec. 1947, p. 

3.
��0 De raming van het woningtekort in Luik was bekendgemaakt op een van de vergaderingen die naar 

aanleiding van de tentoonstelling in de stad waren georganiseerd. Zie A. Guilmain-Melin, op. cit.
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ser	doet	het	minder	zonder	prefabricatie).	Datzelfde	instituut	heeft	een	geweldige	
krachtinspanning	 gedaan	 om	 in	 de	 internationale	 tentoonstelling	 voor	 Woning-
bouw	 en	 Urbanisatie	 in	 Parijs	 een	 prachtige	 Belgische	 sectie	 op	 te	 bouwen.	 Het	
is	 daar	 dan	 ook	 in	 geslaagd.	 Jammer	 genoeg	 is	 de	 rekening	 nogal	 gepeperd:	 het	
grapje	kostte	amper	vier-en-twintig	millioen	(de	kaarten	voor	gratis	bezoek,	reis-
kosten	inbegrepen,	die	zo	maar	rondgestuurd	werden,	zijn	meegeteld).	Als	we	goed	
kunnen	rekenen,	zijn	daar	een	slordige	honderd	werkmanswoningen	in	‘t	niet	ver-
zwonden”.137	De	modelwoning	–	en	 in	het	bijzonder	de	werkplaats	–	was	volgens	
de	auteur	te	klein	en	de	kostprijs	–	opnieuw	zo’n	400.000	fr.	–	te	hoog.	Een	reorga-
nisatie	van	de	bouwindustrie	zou	bovendien	te	veel	tijd	in	beslag	nemen.	Al	deze	
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auteur	 was	 wellicht	 mede	 ingegeven	 door	 het	 contrast	 tussen	 de	 optimistische	
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à	 l’Exposition,	ne	reste	pas	un	 ‘rêve’	pour	 les	ménagères	de	 la	classe	travailleuse,	

��� ‘Er is geen geld voor huizen. Onthullingen rond de Woningpolitiek’, KWB, nr. 10, okt. 1947, p. 3.
��8 In de daaropvolgende regering Spaak II was ‘Openbare Gezondheid’ de bevoegdheid van A. Verbist 

(CVP), ‘Wederopbouw’ van R. De Man (CVP) en ‘Brandstof en Energie’ van A. Delattre (BSP.).
��� A. Guilmain-Melin, ‘Le problème crucial du logement’, La Femme Prévoyante, nr. 12, dec. 1947, p. 
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mais	 qu’elle	 devienne	 bientôt	 une	 réalité”	 verzuchtte	 Guilmain-Melin	 tenslotte.	
Jeanne	Vanderveken	die,	zoals	hierboven	vermeld,	rechtstreeks	bij	de	tentoonstel-
ling	was	betrokken,	maakte	gelijkaardige	bedenkingen.	In	hetzelfde	nummer	van	
La Femme Prévoyante	drukte	ze	de	vrees	uit	dat	de	vele	studies	omtrent	het	huis-
vestingsprobleem	 “n’aboutissent	 pas	 à	 des	 réalisations	 pratiques”.141	 De	 bezorgd-
heid	van	Vanderveken	was	ten	dele	terecht.	Het	huisvestingsbeleid	dat	de	komende	
jaren	in	voege	zou	treden,	zou	inderdaad	weinig	overeenkomsten	vertonen	met	de	
‘toekomst’	die	de	Belgische	sectie	van	 ‘Urbanisme	et	Habitation’	had	verkondigd.	
Er	zou	in	de	komende	decennia	geen	sprake	zijn	van	een	onderbouwd	stedenbouw-
kundig	beleid	en	het	aandeel	van	de	groepeerde	woningbouw	ten	opzichte	van	de	
totale	 hoeveelheid	 nieuwbouwwoningen	 zou	 beperkt	 blijven.	 Bovendien	 zouden	
de	meeste	nieuwe	arbeiderswoningen	ook	na	1950	weinig	gemeen	hebben	met	het	
‘modern’	uitgeruste	modelappartement	van	Louis-Herman	De	Koninck,	Monique	
De	Koninck	en	Jacques	Donnay.

Het	woonmodel	dat	gepresenteerd	werd	 in	de	Belgische	sectie	van	 ‘Urbanisme	et	
Habitation’	 was	 gebaseerd	 op	 een	 precair	 evenwicht	 tussen	 de	 ideologische	 aspi-
raties	van	diverse	belangengroepen.	De	tentoonstelling	promootte	een	woonvorm	
die	zorgvuldige	compromissen	leek	te	sluiten	tussen	de	socialistische	en	de	katho-
lieke	ideologie,	tussen	ontwerpers	en	vertegenwoordigers	van	de	vrouwelijke	arbei-
dersklasse,	 tussen	 een	 traditionele	 en	 een	 moderne	 vormgeving,	 etc.	 Dit	 leverde	
een	 complex	 en	 soms	 misleidend	 beeld	 op.	 Zo	 leek	 het	 compacte	 modelapparte-
ment	in	de	collages	veel	weg	te	hebben	van	een	ruim	huis	en	waren	er	ook	discre-
panties	 in	de	voorstellingen	van	de	 interieurinrichting.	Deze	vormen	van	 ‘tegen-
spraak’	 maakten	 echter	 constructief	 deel	 uit	 van	 de	 gerealiseerde	 consensus.	 Ze	
zorgden	ervoor	dat	alle	belangengroepen	zich	net	voldoende	konden	terugvinden	
in	het	vooropgestelde	toekomstbeeld	van	de	moderne	woning.	Tegelijk	bemoeilijk-
ten	de	interne	tegenstellingen	een	langdurige	consensus.	Door	tegemoet	te	willen	
komen	aan	de	wensen	van	alle	betrokken	partijen	had	het	NIWHUIS	immers	een	
model	 gecreëerd	 dat	 allerlei	 belangen	 gedeeltelijk,	 maar	 nooit	 erg	 expliciet	 ver-
tolkte.	

��� J. Vanderveken, ‘L’épineux problème du logement’, La Femme Prévoyante, nr. 12, dec. 1947, p. 4.
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Won�ngen	voor	oorlogsgetroffenen1

Het	herstel	van	het	woningenpatrimonium	in	de	eerste	jaren	na	de	Tweede	Wereld-
oorlog	was	een	belangrijke	zorg	van	het	Ministerie	van	Wederopbouw.	Dit	minis-
terie	was	onder	meer	bevoegd	voor	“het	herstel	der	schade	die	door	de	oorlog	aan	
private	goederen	veroorzaakt	werd”.2	De	restauratie	van	vernielde	of	beschadigde	
woningen	maakte	hier	een	aanzienlijk	deel	van	uit.	Twee	opeenvolgende	Ministers	
van	Wederopbouw,	van	verschillende	politieke	strekking,	bepaalden	de	voornaam-
ste	 krachtlijnen	 van	 het	 naoorlogse	 wederopbouwbeleid	 inzake	 huisvesting.	 De	
eerste	was	de	communist	Jean	Terfve	die	minister	was	vanaf	31	maart	1946.3	Hij	
werd	op	20	maart	1947	opgevolgd	door	de	katholiek	Robert	De	Man.4	Zoals	te	ver-
wachten,	 zorgde	 deze	 opvolging	 voor	 verhitte	 politieke	 debatten,	 maar	 ze	 leidde	
niet	 tot	 een	 radicale	 koerswijziging	 van	 het	 beleid	 met	 betrekking	 tot	 de	 weder-

� De eerste resultaten van het onderzoek dat aan de basis ligt van dit hoofdstuk werden voorgesteld 
op 4 september 2004 in Ieper, op ‘Living with History 1914-1964. 3de Internationaal Restauratie-
symposium. De wederopbouw in Europa na de beide wereldoorlogen en de monumentenzorg’ (1-5 
september 2004, Leuven en Ieper). De paper is inmiddels aanvaard voor publicatie in de procee-
dings. Zie F. Floré, ‘Housing for War Victims (1946-1948). A Problematic Building Project by the 
Belgian Government’, in L. Verpoest, N. Bullock (eds.), Living with History 1914-1964, in de reeks 
KADOC-Artes (in voorbereiding).

� Tot en met november 1947 was het Ministerie van Wederopbouw ook bevoegd voor ‘het bestuur 
der schade aan personen’. Zie ‘Ministerie van Wederopbouw. Bilan van twee jaren beheer’ (nota, 
niet gepubliceerd), KADOC, fonds Robert De Man, nr. 8.2.2, s.d. (ca. april 1949), p. 1.

� Jean Terfve was de eerste naoorlogse Minister van Wederopbouw. Hij bekleedde deze functie gedu-
rende twee regeringen: de regering A. Van Acker III (31 maart 1946 – 10 juli 1946) en de regering 
C. Huysmans (3 aug. 1946 – 12 maart 1947). In de twee korte regeringen die hieraan voorafgaan 
zetelden achtereenvolgens twee verschillende Ministers van Oorlogsschade: J. Bastijn van de nieu-
we partij Union Démocratique Belge (regering A. Van Acker II, 2 aug. 1945 – 9 jan. 1946) en de 
socialist P. Vermeylen (regering P.-H. Spaak I, 13 maart 1946 – 19 maart 1946). In de eerste twee 
naoorlogse regeringen (regering H. Pierlot, 27 sept. 1944 – 7 febr. 1945 en regering A. Van Acker 
I, 12 febr. 1945 – 2 aug. 1945) zetelde geen Minister van Wederopbouw of Oorlogsschade. Zie 
Th. Luykx, Politieke geschiedenis van België 2. Van 1945-1977, Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1978 
(eerste druk in 1964), pp. 710-712.

� Robert De Man was Minister van Wederopbouw in de regering P.-H. Spaak II (20 maart 1947 – 27 
juni 1949). Hij werd opgevolgd door de liberaal J. Rey in de regering G. Eyskens I (11 aug. 1949 – 6 
juni 1950). Zie Th. Luykx, op. cit., p. 712.
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opbouw	 van	 het	 woningenpatrimonium.5	 In	 grote	 lijnen	 nam	 De	 Man	 het	 pro-
gramma	dat	door	zijn	voorganger	was	ontworpen	over.	
In	wat	volgt	trachten	we	een	licht	te	werpen	op	de	voornaamste	krachtlijnen	van	
het	wederopbouwbeleid	onder	de	ministers	Terfve	en	De	Man.	Dit	beleid	was	tot	
op	zekere	hoogte	verwant	aan	dat	na	Wereldoorlog	I.	Ook	toen	werd	de	reconstruc-
tie	van	het	woningenpatrimonium	in	belangrijke	mate	overgelaten	aan	het	private	
initiatief	en	trad	de	overheid	zelf	op	als	bouwheer	van	een	beperkt	aantal	huisves-
tingsprojecten	 voor	 ‘oorlogsgetroffenen’.6	 Dit	 hoofdstuk	 bespreekt	 de	 woningen	
voor	oorlogsgetroffenen	die	na	Wereldoorlog	II	zijn	opgetrokken.	Het	laat	zien	dat	
het	Ministerie	van	Wederopbouw	bij	het	huisvestingsprogramma	voor	oorlogsge-
troffenen	 een	 uitgesproken	 paternalistische	 houding	 aannam,	 vergelijkbaar	 met	
de	aanpak	van	het	Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	bij	de	‘huisvestingsprojec-
ten	voor	oorlogsgetroffenen’	na	Wereldoorlog	I.	Het	gelijktijdig	onderzoek	van	het	
NIWHUIS	 over	 volkshuisvesting	 liet	 het	 Ministerie	 van	 Wederopbouw	 volledig	
links	liggen.	

Dit	 hoofdstuk	 beoogt	 niet	 de	 geschiedenis	 van	 alle	 woningbouwprojecten	 voor	
oorlogsgetroffenen	in	detail	te	bespreken.	In	het	kader	van	dit	proefschrift	tracht-
ten	 we	 in	 de	 eerste	 plaats	 het	 huisvestingsprogramma	 van	 het	 Ministerie	 van	
Wederopbouw	 te	 evalueren	 als	 een	 didactisch	 geïnspireerd	 overheidsproject.	 We	
tonen	 aan	 dat	 de	 kwalitatief	 erg	 uiteenlopende	 ruimtelijke	 modellen	 die	 aan	 de	
basis	lagen	van	de	woningen	voor	oorlogsgetroffenen	onder	Minister	Terfve	geba-
seerd	 waren	 op	 nauwelijks	 gegronde	 vooronderstellingen	 omtrent	 de	 smaak,	 de	
noden	en	de	wensen	van	het	doelpubliek.	Mede	als	gevolg	hiervan	ontpopten	deze	
woningen	zich,	op	een	aantal	uitzonderingen	na,	tot	uitgelezen	plaatsen	van	non-
communicatie,	 in	 de	 eerste	 plaats	 tussen	 de	 overheid	 en	 de	 oorlogsgetroffenen,	
onrechtstreeks	 ook	 tussen	 het	 Ministerie	 van	 Wederopbouw	 en	 het	 NIWHUIS.	
Minister	 De	 Man	 probeerde	 hierin	 verandering	 te	 brengen,	 maar	 slaagde	 slechts	
gedeeltelijk	in	dit	opzet.	

Over	 het	 huisvestingsprogramma	 voor	 oorlogsgetroffenen	 na	 Wereldoorlog	 II	
zijn	 nog	 geen	 studies	 verschenen.7	 Dit	 hoofdstuk	 is	 bijgevolg	 in	 de	 eerste	 plaats	

5 Als voorbeeld van de verhitte discussies kunnen we verwijzen naar de periode kort na de aanstel-
ling van minister De Man wanneer oud-minister Terfve zijn opvolger ervan beschuldigde verschil-
lende personeelsleden van het departement van wederopbouw ten onrechte te hebben afgedankt. 
Zie diverse krantenknipsels in KADOC, fonds Robert De Man, nr. 8.2.3. Dat de toenemende inter-
nationale spanningen tussen Oost en West niet alleen de buitenlandse politiek, maar ook de bin-
nenlandse politiek van België sterk hebben beïnvloed, stelt onder meer Theo Luykx in Th. Luykx, 
op. cit., p. 441. 

� Met oorlogsgetroffenen wordt in dit proefschrift bedoeld: eigenaars van een of meerdere wonin-
gen die door de oorlog waren beschadigd.

� Wel vinden we enkele beknopte besprekingen of vermeldingen terug. Zo bijvoorbeeld in A. Mal-
herbe, ‘Un regard’, in de l’Utopie au Réel. 1919-1994, 75 ans de logement social en Wallonie, Les Chi-
roux Centre Culturel, Luik, 1994, pp. 74-97.
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gebaseerd	 op	 onderzoek	 van	 primair	 bronnenmateriaal,	 bestaande	 uit	 tijdschrif-
ten,	dagbladen,	verslagen,	 tekeningen,	etc.	We	deden	hiervoor	beroep	op	diverse	
archieven,	waaronder	het	fonds	van	Robert	De	Man	in	het	KADOC	in	Leuven,	ver-
schillende	 fondsen	 in	 de	 AAM	 in	 Brussel	 waaronder	 dat	 van	 Renaat	 Braem,	 het	
fonds	 van	 Léon	 Stynen	 in	 het	 Architectuurarchief	 van	 de	 Provincie	 Antwerpen,	
het	 privé-archief	 van	 Aimée	 Huysmans	 en	 Raymond	 Van	 Loo	 in	 Brussel	 en	 het	
archief	van	de	dienst	Stedenbouwkundige	Vergunningen	van	het	Districtshuis	van	
Borgerhout.8	Ook	de	interviews	met	bevoorrechte	getuigen	als	Eric	Lemesre,	Ray-
mond	Van	Loo	en	Aimée	Huysmans	hebben	in	belangrijke	mate	bijgedragen	tot	dit	
onderzoek.	

8 Een groot deel van het archief van Robert De Man werd na zijn overlijden vernietigd. Een deel 
van zijn ministeriële papieren wordt bewaard bij het KADOC in Leuven. De ministeriële archieven 
van Jean Terfve heeft de auteur tot op heden niet kunnen traceren. Ze bevinden zich noch bij het 
Rijksarchief, noch bij het CARCOB (Centre des Archives Communistes en Belgique) in Brussel. 
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Nationale	bouwplaatsen	onder	Minister	Terfve

Een	van	de	belangrijkste	taken	van	het	Ministerie	van	Wederopbouw	en	het	daar-
aan	 voorafgaande	 Ministerie	 van	 Oorlogsschade	 was	 het	 uitwerken	 van	 een	 wet	
die	 de	 mate	 van	 schadevergoeding	 zou	 vastleggen.	 Deze	 thematiek	 leidde	 kort	
na	de	oorlog	 tot	hevige	parlementaire	en	publieke	debatten	waarbij	vooral	het	al	
dan	niet	toekennen	van	een	‘integrale	vergoeding’	voor	onenigheid	zorgde.	Pas	op	
1	oktober	1947,	onder	het	mandaat	van	Robert	De	Man,	kon	de	meerderheid	van	
de	toenmalige	coalitieregering	van	socialisten	en	katholieken	–	het	eerste	naoor-
logs	 ministerie	 zonder	 communisten	 -	 zich	 achter	 een	 wetsvoorstel	 scharen.9	 De	
toen	gestemde	‘wet	op	de	oorlogsschade’	bepaalde	dat	privé-personen	die	eigenaar	
waren	 van	 een	 beschadigde	 woning	 en	 die	 zelf	 het	 initiatief	 namen	 om	 herstel-
lingswerken	uit	 te	voeren,	 recht	hadden	op	een	schadevergoeding.	 ‘Kleine’	bezit-
ters	 hadden	 recht	 op	 een	 ‘gehele	 vergoeding’.10	 ‘Grote’	 bezitters	 hadden	 slechts	
recht	 op	 een	 gedeeltelijke	 vergoeding,	 maar	 konden	 leningen	 aangaan	 tegen	 de	
lage	rentevoet	van	2	tot	2,75%.11	In	totaal	zou	het	land	voor	ongeveer	55	miljard	
Belgische	 frank	 aan	 vergoedingen	 moeten	 uitkeren.12	 Zoals	 Goossens	 opmerkt,	
had	de	 ‘wet	op	de	oorlogsschade’	een	sterk	 individualistisch	karakter.	Ze	bevoor-
deelde	eigenaars	van	woningen	en	maakte	de	wederopbouw,	net	zoals	na	Wereld-
oorlog	I,	rechtstreeks	afhankelijk	van	het	private	initiatief.13	Ook	voor	de	‘wet	op	
de	oorlogsschade’	had	de	overheid	al	enkele	voorlopige	maatregelen	getroffen	die	
het	private	 initiatief	aanmoedigden.	Eigenaars	die	zelf	met	de	wederopbouw	van	
hun	woning	wilden	beginnen,	konden	sinds	1940	aan	een	 lage	 interest	een	 ‘her-
stelkrediet’	 lenen.	 Vanaf	 december	 1945	 konden	 ze	 ook	 een	 renteloos	 voorschot	
krijgen	op	hun	schadevergoeding.14	

� Het zou vervolgens nog tot september 1948 duren vooraleer de wet kon uitgevoerd worden.
�0 De inhoud van de wet op de oorlogsschade van 1 oktober 1947 werd onder meer toegelicht in 

‘Oorlogsschade’, Het Bouwbedrijf, nr. 30, 26 okt. 1947, pp. 319-321. Een ‘gehele vergoeding’ komt 
overeen met de waarde van de schade op 31 augustus 1939, vermenigvuldigd met ‘een vast te stel-
len verhogingscoëfficiënt’.

�� Zie Th. Luykx, op. cit., p. 458.
�� Zie ‘Ministerie van Wederopbouw. Bilan van twee jaren beheer’ (nota, niet gepubliceerd), KADOC, 

archief Robert De Man, nr. 8.2.2, s.d. (ca. april 1949), p. 8.
�� Kort na Wereldoorlog I ging zowel de regering als de publieke opinie ervan uit dat de overheid, als 

schuldeiser van Duitsland, zijn taak kon beperken tot het uitkeren van oorlogsschade aan de ge-
troffen eigenaars. De materiële wederopbouw was aanvankelijk volledig afhankelijk van het privé-
initiatief. Zie J. Maes, ‘De tuinwijkexperimenten in het kader van de Belgische wederopbouw na 
1918’, in G. Bekaert, J. Celis, R. De Meyer, G. Geenen, R. Gobyn, J. Maes, M. Smets, H. Stynen, 
P. Uyttenhove, Resurgam. De Belgische wederopbouw na 1914, Gemeentekrediet, Brussel, 1985, pp. 
189-213.

�� Tussen 1940 en april 1949 verleende de overheid 66.143 ‘herstelkredieten’ voor een totaal bedrag 
van 7.975.647.099 Belgische Frank. De toekenning van de ‘renteloze voorschotten’ werd gere-
geld door de besluitwet van 21 december 1945. Volgens deze wet kon een voorschot maximaal de 
kostprijs op 31 augustus 1939 van de herstelling bedragen. Tussen december 1945 en april 1949 
verleende de overheid 41.584 voorschotten voor een totaal bedrag van 2.202.953.079 Belgische 
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Het	 Ministerie	 van	 Wederopbouw	 voorzag	 niet	 alleen	 een	 financiële	 ondersteu-
ning	 van	 de	 private	 reconstructiewerken.	 Het	 reserveerde	 ook	 een	 deel	 van	 de	
schaarse	hoeveelheid	beschikbare	bouwmaterialen	voor	de	oorlogsgetroffenen	en	
verleende	 technisch	 en	 administratief	 advies.	 In	 concreto	 werkte	 het	 ministerie	
hiervoor	 samen	 met	 de	 ‘coöperatieven	 van	 oorlogsgetroffenen’.	 Deze	 coöperatie-
ven,	 waarvan	 het	 statuut	 bij	 wet	 was	 vastgelegd,	 stonden	 onder	 leiding	 van	 oor-
logsgetroffenen,	maar	werden	door	de	overheid	gesubsidieerd	en	gecontroleerd.15	
In	1948	waren	er,	verspreid	over	het	hele	land,	47	erkende	coöperatieven	waarvan	
de	meeste	in	1946	van	start	waren	gegaan.	Aanvankelijk,	tijdens	het	mandaat	van	
Terfve,	hadden	ze	zich	vooral	toegelegd	op	de	distributie	van	bouwstoffen.	Tijdens	
het	mandaat	van	De	Man	begon	de	materiaalschaarste	 langzaam	af	te	nemen	en	
wijdden	de	coöperatieven	zich	meer	aan	hun	raadgevende	functie.	Oorlogsgetrof-
fenen	konden	vrijblijvend	advies	 inwinnen	over	de	meest	voordelige	financiering	
van	 hun	 project	 en	 over	 de	 beschikbare	 kredieten.	 Bovendien	 volgden	 de	 coöpe-
ratieven,	indien	gewenst,	private	werven	op.	Het	opzet	hiervan	was	om	zowel	het	
logistiek	als	het	constructief	werk	van	de	individuele	projecten	zo	te	bundelen	dat	
de	 administratieve	 procedures	 sneller	 werden	 doorlopen	 en	 de	 bouwprijs	 werd	
gedrukt.	Dit	systeem	ondersteunde	dus	het	privaat	initiatief,	maar	het	had	tegelijk	
de	financiële	voordelen	van	gegroepeerde	woningbouw.	

Omdat	het	private	initiatief	niet	zou	volstaan	om	binnen	korte	termijn	de	woning-
nood	 te	 lenigen,	 nam	 het	 Ministerie	 van	 Wederopbouw	 kort	 na	 Wereldoorlog	
II	 ook	 zelf	 het	 initiatief	 om	 te	 bouwen.	 Zo	 lanceerde	 Minister	 Terfve	 omstreeks	
1946	een	programma	van	‘nationale	bouwplaatsen’.	Dit	hield	in	dat	het	ministerie	
in	de	zwaarst	geteisterde	gebieden	van	het	 land	zelf	als	bouwpromotor	van	huis-
vestingprojecten	 zou	 optreden.16	 Het	 initiatief	 is	 vergelijkbaar	 met	 een	 project	
van	omstreeks	1919	van	Minister	van	Binnenlandse	Zaken	Charles	de	Broqueville	
waarbij	de	overheid	zinnens	was	om	2.000	arbeiderswoningen	en	2.000	pachthoe-
ven	te	bouwen	in	de	verwoeste	gebieden.17	In	beide	gevallen	zouden	oorlogsgetrof-
fenen	aan	voordelige	voorwaarden	een	nieuwbouwwoning	kunnen	verwerven.	Bij	
de	nationale	bouwplaatsen	kwam	het	erop	neer	dat	oorlogsgetroffenen	een	woonst	

Frank. Zie ‘Ministerie van Wederopbouw. Bilan van twee jaren beheer’ (nota, niet gepubliceerd), 
KADOC, archief Robert De Man, nr. 8.2.2, s.d. (ca. april 1949), p. 11. Zie ook ‘Oorlogsschade’, Het 
Bouwbedrijf, nr. 3, 3 febr. 1946, pp. 23-24.

�5 Het statuut van de ‘coöperatieven van oorlogsgetroffenen’ werd eveneens bepaald door de besluit-
wet van 21 december 1945. Zie ‘Les chantiers nationaux dans le cadre des activités du Ministère de 
la Reconstruction. Interview de M. Marcel Stevigny. Ingénieur Civil des Constructions. Directeur-
Général au Ministère de la Reconstruction’, La Maison, nr. 3, maart 1948, pp. 58-87.

�� Vooral Antwerpen, de kust en de Ardennen waren zwaar getroffen door de oorlogsverwoestingen. 
�� De uitwerking van het bouwprogramma van de Broqueville werd toevertrouwd aan de Dienst der 

Verwoeste Gewesten. Uiteindelijk werden slechts 625 arbeiderswoningen en geen pachthoeven 
gerealiseerd. Het project werd immers een halt toegeroepen door Jules Renkin, die de Broqueville 
op 2 december 1919 opvolgde als Minister van Binnenlandse Zaken. Zie J. Maes, op. cit., pp. 189-
213.
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konden	 krijgen	 ‘in	 ruil’	 voor	 de	 hun	 gerechtigde	 schadevergoeding,	 indien	 nodig	
aangevuld	met	een	 lening	tegen	 lage	rentevoet.18	 In	afwachting	van	de	uitkering	
van	 de	 schadevergoeding,	 zouden	 de	 toekomstige	 eigenaars	 de	 huizen	 kunnen	
huren.	Deze	huur	zou	dan	in	mindering	gebracht	worden	van	de	totale	kostprijs.	

Tijdens	 het	 mandaat	 van	 Terfve	 gingen	 dertien	 nationale	 bouwplaatsen	 van	
start.19	 Ze	 waren	 gesitueerd	 aan	 de	 kust,	 in	 Antwerpen,	 rond	 Gent,	 in	 de	 nabij-
heid	van	Waver,	bij	Bergen	en	bij	Malmédy.	De	staat	kocht	hiervoor	bouwterreinen	
van	een	gemeente	of	van	een	andere	publieke	instelling.20	Het	ging	telkens	om	een	
kleine	 ‘wijk’	met	minimum	8	tot	maximum	60	woningen	in	een	stedelijke	omge-
ving.21	 Op	 enkele	 uitzonderingen	 na	 was	 er	 geen	 toegevoegd	 programma	 voor-
zien.	Voor	elk	project	sprak	het	Ministerie	van	Wederopbouw	zelf	een	architect	en	
eventueel	een	stedenbouwkundige	aan.22	Zo	gingen	twee	van	de	eerste	opdrachten	
naar	de	ontwerpers	Renaat	Braem,	Géo	Brosens	en	Flor	Laforce.	Braem,	een	over-
tuigd	 communist,	 kreeg	 aanvankelijk	 een	 plaats	 aangeboden	 in	 het	 kabinet	 van	
Terfve,	 maar	 ruilde	 dit	 voorstel	 in	 voor	 een	 engagement	 in	 concrete	 projecten.23	
Samen	 met	 Brosens	 en	 Laforce	 werd	 hij	 belast	 met	 het	 ontwerp	 van	 twee	 kleine	
woonwijken	 voor	 oorlogsgetroffenen:	 in	 de	 Jacob	 Smitsstraat	 in	 Borgerhout	 en	
nabij	‘het	fortje’	in	Deurne.	

Het	project	 in	Borgerhout	 is,	zoals	Francis	Strauven	het	omschrijft,	 “een	eenvou-
dig	 pretentieloos	 ensemble”.24	 Aan	 weerszijden	 van	 de	 Jacob	 Smitsstraat	 ont-
wierpen	 Braem,	 Brosens	 en	 Laforce	 dertig	 identieke	 grondontsloten	 rijwoningen	

�8 ‘Chantiers Nationaux. D’après un entretien avec M. Marcel Stévigny, Directeur général au Minis-
tère de la Reconstruction’, Architecture Urbanisme Habitation, nr. 12, dec. 1947, pp. 181-183.

�� ‘Quand l’état construit. Le beau cadeau de M. Terfve’, (krantenknipsel, zonder referentie), KADOC, 
archief Robert De Man, nr. 8.2.3, s.d. (ca. 1950).

�0 De nationale bouwplaatsen die onder het mandaat van Terfve zijn opgestart waren gesitueerd in 
Borgerhout, Deurne (2 bouwplaatsen), Ertvelde-Rieme (2 bouwplaatsen), Heist-aan-zee, Limal, 
Malmédy, Nieuwpoort, Oostende, Ottignies, Saint-Ghislain en Stavelot. Er werden in principe 
geen private gronden voor onteigend of aangekocht. Zie ‘Les chantiers nationaux dans le cadre des 
activités du Ministère de la Reconstruction. Interview de M. Marcel Stevigny. Ingénieur Civil des 
Constructions. Directeur-Général au Ministère de la Reconstruction’, La Maison, nr. 3, maart 1948, 
pp. 58-87.

�� ‘Les chantiers nationaux dans le cadre des activités du Ministère de la Reconstruction. Interview 
de M. Marcel Stevigny. Ingénieur Civil des Constructions. Directeur-Général au Ministère de la Re-
construction’, La Maison, nr. 3, maart 1948, pp. 58-87. Dit artikel bevat verschillende projectom-
schrijvingen. Voor een bespreking van de tuinwijkgedachte in België, zie M. Smets, De ontwikkeling 
van de tuinwijkgedachte in België. Een overzicht van de Belgische volkswoningbouw / 1830-1930, Pierre 
Mardaga, Brussel/Luik, 1977.

�� Het kabinet van minister Terfve werkte voor de nationale bouwplaatsen onder meer samen met 
de volgende architecten en stedenbouwkundigen: Renaat Braem, Géo Brosens, Peter De Groote, 
Gustave De Preter, M. C. Dethiou, Albert Devillers, P. De Vroye, Jean Hebbelinck, L. Kuypers, Flor 
Laforce, Maurice Lhoir, Louis Mettewie, René Panis, Antoine Pompe en Em.G. Rulens. 

�� Zie F. Strauven, Renaat Braem. Architect, AAM, Brussel, 1983, p. 57.
�� Zie F. Strauven, op. cit., p. 58.
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konden	 krijgen	 ‘in	 ruil’	 voor	 de	 hun	 gerechtigde	 schadevergoeding,	 indien	 nodig	
aangevuld	met	een	 lening	tegen	 lage	rentevoet.18	 In	afwachting	van	de	uitkering	
van	 de	 schadevergoeding,	 zouden	 de	 toekomstige	 eigenaars	 de	 huizen	 kunnen	
huren.	Deze	huur	zou	dan	in	mindering	gebracht	worden	van	de	totale	kostprijs.	

Tijdens	 het	 mandaat	 van	 Terfve	 gingen	 dertien	 nationale	 bouwplaatsen	 van	
start.19	 Ze	 waren	 gesitueerd	 aan	 de	 kust,	 in	 Antwerpen,	 rond	 Gent,	 in	 de	 nabij-
heid	van	Waver,	bij	Bergen	en	bij	Malmédy.	De	staat	kocht	hiervoor	bouwterreinen	
van	een	gemeente	of	van	een	andere	publieke	instelling.20	Het	ging	telkens	om	een	
kleine	 ‘wijk’	met	minimum	8	tot	maximum	60	woningen	in	een	stedelijke	omge-
ving.21	 Op	 enkele	 uitzonderingen	 na	 was	 er	 geen	 toegevoegd	 programma	 voor-
zien.	Voor	elk	project	sprak	het	Ministerie	van	Wederopbouw	zelf	een	architect	en	
eventueel	een	stedenbouwkundige	aan.22	Zo	gingen	twee	van	de	eerste	opdrachten	
naar	de	ontwerpers	Renaat	Braem,	Géo	Brosens	en	Flor	Laforce.	Braem,	een	over-
tuigd	 communist,	 kreeg	 aanvankelijk	 een	 plaats	 aangeboden	 in	 het	 kabinet	 van	
Terfve,	 maar	 ruilde	 dit	 voorstel	 in	 voor	 een	 engagement	 in	 concrete	 projecten.23	
Samen	 met	 Brosens	 en	 Laforce	 werd	 hij	 belast	 met	 het	 ontwerp	 van	 twee	 kleine	
woonwijken	 voor	 oorlogsgetroffenen:	 in	 de	 Jacob	 Smitsstraat	 in	 Borgerhout	 en	
nabij	‘het	fortje’	in	Deurne.	

Het	project	 in	Borgerhout	 is,	zoals	Francis	Strauven	het	omschrijft,	 “een	eenvou-
dig	 pretentieloos	 ensemble”.24	 Aan	 weerszijden	 van	 de	 Jacob	 Smitsstraat	 ont-
wierpen	 Braem,	 Brosens	 en	 Laforce	 dertig	 identieke	 grondontsloten	 rijwoningen	

�8 ‘Chantiers Nationaux. D’après un entretien avec M. Marcel Stévigny, Directeur général au Minis-
tère de la Reconstruction’, Architecture Urbanisme Habitation, nr. 12, dec. 1947, pp. 181-183.

�� ‘Quand l’état construit. Le beau cadeau de M. Terfve’, (krantenknipsel, zonder referentie), KADOC, 
archief Robert De Man, nr. 8.2.3, s.d. (ca. 1950).

�0 De nationale bouwplaatsen die onder het mandaat van Terfve zijn opgestart waren gesitueerd in 
Borgerhout, Deurne (2 bouwplaatsen), Ertvelde-Rieme (2 bouwplaatsen), Heist-aan-zee, Limal, 
Malmédy, Nieuwpoort, Oostende, Ottignies, Saint-Ghislain en Stavelot. Er werden in principe 
geen private gronden voor onteigend of aangekocht. Zie ‘Les chantiers nationaux dans le cadre des 
activités du Ministère de la Reconstruction. Interview de M. Marcel Stevigny. Ingénieur Civil des 
Constructions. Directeur-Général au Ministère de la Reconstruction’, La Maison, nr. 3, maart 1948, 
pp. 58-87.

�� ‘Les chantiers nationaux dans le cadre des activités du Ministère de la Reconstruction. Interview 
de M. Marcel Stevigny. Ingénieur Civil des Constructions. Directeur-Général au Ministère de la Re-
construction’, La Maison, nr. 3, maart 1948, pp. 58-87. Dit artikel bevat verschillende projectom-
schrijvingen. Voor een bespreking van de tuinwijkgedachte in België, zie M. Smets, De ontwikkeling 
van de tuinwijkgedachte in België. Een overzicht van de Belgische volkswoningbouw / 1830-1930, Pierre 
Mardaga, Brussel/Luik, 1977.

�� Het kabinet van minister Terfve werkte voor de nationale bouwplaatsen onder meer samen met 
de volgende architecten en stedenbouwkundigen: Renaat Braem, Géo Brosens, Peter De Groote, 
Gustave De Preter, M. C. Dethiou, Albert Devillers, P. De Vroye, Jean Hebbelinck, L. Kuypers, Flor 
Laforce, Maurice Lhoir, Louis Mettewie, René Panis, Antoine Pompe en Em.G. Rulens. 

�� Zie F. Strauven, Renaat Braem. Architect, AAM, Brussel, 1983, p. 57.
�� Zie F. Strauven, op. cit., p. 58.
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uit	 dragend	 metselwerk,	 elk	 met	 een	 bebouwde	 oppervlakte	 van	 51	 m2,	 één	 ver-
dieping	 en	 een	 plat	 dak.25	 [fig.	 1]	 De	 centraal	 gelegen	 huizen	 zijn	 teruggetrokken	
ten	opzichte	van	de	rooilijn:	een	courante	ontwerpregel	bij	de	Belgische	tuinwijken	
waardoor	 het	 perspectief	 plaatselijk	 verbreedt	 en	 de	 monotonie	 van	 het	 straat-
beeld	 wordt	 doorbroken.	 [fig.	 2]	 De	 ruimte	 voor	 deze	 woningen	 was	 aanvankelijk	
als	 publieke	 ruimte	 bedoeld,	 maar	 werd	 uiteindelijk	 opgedeeld	 in	 afzonderlijke	
voortuintjes.	 Het	 straatbeeld	 is	 overwegend	 horizontaal,	 hetgeen	 nog	 wordt	 ver-
sterkt	doordat	voor	het	gelijkvloers	en	de	etage	 twee	verschillende	kleuren	pare-
ment	zijn	gebruikt.	 [fig.	3]	In	het	noorden	wordt	het	ensemble	begrensd	door	twee	
hogere	appartementsgebouwen	(met	drie	etages).	[fig.	4]	Braem,	Brosens	en	Laforce	
bedachten	 compacte,	 comfortabele	 rijwoningen	 voor	 de	 oorlogsgetroffenen,	 vol-
gens	 de	 modernistische	 functionaliteitprincipes.26	 Op	 het	 gelijkvloers	 vinden	 we	
een	 inkom	die	ook	traphal	en	fietsenberging	 is,	een	wc	(binnenshuis),	een	woon-	
en	eetkamer	en	een	afzonderlijke	keuken,	voorzien	van	een	werkblad	en	een	aan-
sluiting	 voor	 een	 gasfornuis.	 [fig.	 5]	 Op	 de	 verdieping	 bevinden	 zich	 drie	 kamers	
met	ingebouwde	kasten,	een	badkamer	(met	douche	en	lavabo)	en	een	bergruimte.	
De	woningen	in	Borgerhout	zijn	breder	dan	ze	diep	zijn.	Dit	zorgt	onder	meer	voor	
een	ruime	en	diepe	lichtinval.	Enkel	de	kelderverdieping	met	een	kolenhok	en	een	
vertrek	 dat	 als	 voorraadruimte,	 werkkamer	 of	 washok	 kon	 dienen,	 krijgt	 geen	
rechtstreeks	zonlicht.	
Het	architectentrio	paste	hetzelfde	type	rijwoningen	ook	toe	in	hun	ontwerp	voor	
een	nationale	bouwplaats	in	Deurne.27	Dit	project	bestond	uit	twaalf	woningen	en	
maakte,	samen	met	een	huizengroep	voor	oorlogsgetroffenen	van	architect	L.	Kuy-
pers,	deel	uit	van	een	herbestemmingsplan	dat	Braem	in	samenwerking	met	inge-
nieur	Mennes	ontwikkelde	voor	de	terreinen	van	 ‘het	 fortje’,	een	van	de	weinige	
niet-geklasseerde	 legervestingen	 in	 Antwerpen.	 Dit	 stedenbouwkundig	 ontwerp	
toont	een	groene	wijk	waarin	rijhuizen	en	lage	appartementsgebouwen	zijn	inge-
plant	langs	de	randen	van	het	terrein	en	de	contouren	van	de	voormalige	militaire	
vesting.	[fig.	6]	In	een	eerder	plan	voor	de	site	hadden	Braem	en	Mennes	veel	minder	
woningen	voorzien	en	waren	de	centraal	gelegen	ruïnes	van	het	fort	omgebouwd	

�5 Het bouwdossier van de nationale bouwplaats in Borgerhout wordt bewaard bij de dienst Ste-
denbouwkundige Vergunningen van het Districtshuis van Borgerhout. Het bestaat uit plannen, 
snedes, geveltekeningen en enkele administratieve documenten. Het project ging van start op 2 
december 1946. Zie H. K. Schodts, ‘Nota aan de heer minister. Stand der nationale werven op 15 
maart 1949’ (nota, niet gepubliceerd), KADOC, archief Robert De Man, nr. 8.2.2, 15 maart 1949, 
p. 1.

�� De basisprincipes voor de modernistische, functionele woning voor het bestaansminimum wer-
den voornamelijk geformuleerd op het CIAM-congres in Frankfurt (1929). Ze hadden onder meer 
betrekking op een doorgedreven aandacht voor comfort, hygiëne, woonoppervlakte en technische 
uitrusting (elektriciteit, gas, water) en op het gebruik van gestandaardiseerde bouwelementen. Zie 
P. Desombere, K. Spitaels, K. Herregodts, ‘Aspecten van sociale architectuur’, in Bouwstenen van 
sociaal woonbeleid. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 1, Vlaamse Huisves-
tingsmaatschappij, Brussel, 1997, pp. 353-403.

�� De bouw van de woningen voor oorlogsgetroffenen in Deurne, naar ontwerp van Braem, Brosens 
en Laforce, ging van start op 2 januari 1947. Zie H. K. Schodts, op. cit., p. 1.

[Fig.	1]	
architecten Renaat Braem, Géo Brosens en Flor 
Laforce, inplantingsplan nationale bouwplaats, 
Borgerhout 
bron: La Maison, nr. 3, maart 1948

[Fig.	2]	
architecten Renaat Braem, Géo Brosens en Flor Laforce, nationale 
bouwplaats, Borgerhout 
bron: (foto Fredie Floré)
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ten	opzichte	van	de	rooilijn:	een	courante	ontwerpregel	bij	de	Belgische	tuinwijken	
waardoor	 het	 perspectief	 plaatselijk	 verbreedt	 en	 de	 monotonie	 van	 het	 straat-
beeld	 wordt	 doorbroken.	 [fig.	 2]	 De	 ruimte	 voor	 deze	 woningen	 was	 aanvankelijk	
als	 publieke	 ruimte	 bedoeld,	 maar	 werd	 uiteindelijk	 opgedeeld	 in	 afzonderlijke	
voortuintjes.	 Het	 straatbeeld	 is	 overwegend	 horizontaal,	 hetgeen	 nog	 wordt	 ver-
sterkt	doordat	voor	het	gelijkvloers	en	de	etage	 twee	verschillende	kleuren	pare-
ment	zijn	gebruikt.	 [fig.	3]	In	het	noorden	wordt	het	ensemble	begrensd	door	twee	
hogere	appartementsgebouwen	(met	drie	etages).	[fig.	4]	Braem,	Brosens	en	Laforce	
bedachten	 compacte,	 comfortabele	 rijwoningen	 voor	 de	 oorlogsgetroffenen,	 vol-
gens	 de	 modernistische	 functionaliteitprincipes.26	 Op	 het	 gelijkvloers	 vinden	 we	
een	 inkom	die	ook	traphal	en	fietsenberging	 is,	een	wc	(binnenshuis),	een	woon-	
en	eetkamer	en	een	afzonderlijke	keuken,	voorzien	van	een	werkblad	en	een	aan-
sluiting	 voor	 een	 gasfornuis.	 [fig.	 5]	 Op	 de	 verdieping	 bevinden	 zich	 drie	 kamers	
met	ingebouwde	kasten,	een	badkamer	(met	douche	en	lavabo)	en	een	bergruimte.	
De	woningen	in	Borgerhout	zijn	breder	dan	ze	diep	zijn.	Dit	zorgt	onder	meer	voor	
een	ruime	en	diepe	lichtinval.	Enkel	de	kelderverdieping	met	een	kolenhok	en	een	
vertrek	 dat	 als	 voorraadruimte,	 werkkamer	 of	 washok	 kon	 dienen,	 krijgt	 geen	
rechtstreeks	zonlicht.	
Het	architectentrio	paste	hetzelfde	type	rijwoningen	ook	toe	in	hun	ontwerp	voor	
een	nationale	bouwplaats	in	Deurne.27	Dit	project	bestond	uit	twaalf	woningen	en	
maakte,	samen	met	een	huizengroep	voor	oorlogsgetroffenen	van	architect	L.	Kuy-
pers,	deel	uit	van	een	herbestemmingsplan	dat	Braem	in	samenwerking	met	inge-
nieur	Mennes	ontwikkelde	voor	de	terreinen	van	 ‘het	 fortje’,	een	van	de	weinige	
niet-geklasseerde	 legervestingen	 in	 Antwerpen.	 Dit	 stedenbouwkundig	 ontwerp	
toont	een	groene	wijk	waarin	rijhuizen	en	lage	appartementsgebouwen	zijn	inge-
plant	langs	de	randen	van	het	terrein	en	de	contouren	van	de	voormalige	militaire	
vesting.	[fig.	6]	In	een	eerder	plan	voor	de	site	hadden	Braem	en	Mennes	veel	minder	
woningen	voorzien	en	waren	de	centraal	gelegen	ruïnes	van	het	fort	omgebouwd	

�5 Het bouwdossier van de nationale bouwplaats in Borgerhout wordt bewaard bij de dienst Ste-
denbouwkundige Vergunningen van het Districtshuis van Borgerhout. Het bestaat uit plannen, 
snedes, geveltekeningen en enkele administratieve documenten. Het project ging van start op 2 
december 1946. Zie H. K. Schodts, ‘Nota aan de heer minister. Stand der nationale werven op 15 
maart 1949’ (nota, niet gepubliceerd), KADOC, archief Robert De Man, nr. 8.2.2, 15 maart 1949, 
p. 1.

�� De basisprincipes voor de modernistische, functionele woning voor het bestaansminimum wer-
den voornamelijk geformuleerd op het CIAM-congres in Frankfurt (1929). Ze hadden onder meer 
betrekking op een doorgedreven aandacht voor comfort, hygiëne, woonoppervlakte en technische 
uitrusting (elektriciteit, gas, water) en op het gebruik van gestandaardiseerde bouwelementen. Zie 
P. Desombere, K. Spitaels, K. Herregodts, ‘Aspecten van sociale architectuur’, in Bouwstenen van 
sociaal woonbeleid. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 1, Vlaamse Huisves-
tingsmaatschappij, Brussel, 1997, pp. 353-403.

�� De bouw van de woningen voor oorlogsgetroffenen in Deurne, naar ontwerp van Braem, Brosens 
en Laforce, ging van start op 2 januari 1947. Zie H. K. Schodts, op. cit., p. 1.

[Fig.	1]	
architecten Renaat Braem, Géo Brosens en Flor 
Laforce, inplantingsplan nationale bouwplaats, 
Borgerhout 
bron: La Maison, nr. 3, maart 1948

[Fig.	2]	
architecten Renaat Braem, Géo Brosens en Flor Laforce, nationale 
bouwplaats, Borgerhout 
bron: (foto Fredie Floré)
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tot	een	groot	sport-	en	cultuurcentrum.	[fig.	7]	Op	vraag	van	de	gemeente,	die	niet	
kon	of	wou	investeren	in	een	groot	recreatief	programma,	werd	dit	ontwerp	echter	
herzien.28	Ook	van	het	nieuwe	plan	werd	slechts	een	fractie	uitgevoerd.

Binnen	 het	 oeuvre	 van	 Braem	 zijn	 de	 nationale	 bouwplaatsen	 in	 Borgerhout	 en	
Deurne	erg	bescheiden	van	omvang.	Dit	was,	volgens	Strauven,	het	gevolg	van	de	
gedwongen	soberheidspolitiek	van	de	naoorlogse	periode	en	wellicht	ook	van	“het	
gebrek	aan	armslag	van	een	partij	die,	ondanks	haar	reformistische	koers,	spoedig	
bij	 de	 publieke	 opinie	 in	 ongenade	 zou	 vallen”.29	 Wanneer	 Braem	 in	 de	 loop	 van	
de	jaren	vijftig	opnieuw	verschillende	plannen	maakt	voor	de	woonwijk	rond	‘het	
fortje’,	 dragen	 die	 inderdaad	 veel	 duidelijker	 zijn	 radicaal	 utopische	 visie	 uit.	 Zo	
ontwikkelt	Braem	omstreeks	1958,	in	samenwerking	met	Oktaaf	de	Koninckx,	een	
ontwerp	waarin	de	nog	steeds	bewaarde	ruïnes	van	het	 fort	opnieuw	de	bestem-
ming	van	een	sportcentrum	of	een	‘huis	der	sport’	krijgen.30	[fig.	8]	De	omliggende	
bebouwing	bestaat	uit	een	combinatie	van	woontorens	en	lage	strokenbouw,	waar-
onder	 de	 reeds	 gerealiseerde	 woningen	 voor	 oorlogsgetroffenen.	 Verschillende	
contemporaine	schetsen	van	Braem	verbeelden	het	nieuwe	maatschappelijk	leven	
dat	in	deze	wijk	zou	kunnen	ontstaan.31	[fig.	9]	Ze	tonen	een	kleurrijke	woonbuurt	
met	‘het	huis	der	sport’	als	centrum	voor	allerlei	gemeenschappelijke	activiteiten.	
Een	 van	 de	 meest	 wervende	 tekeningen	 toont	 het	 interieur	 van	 de	 sporthal	 met	
een	grote	groep	volwassenen	in	uniforme	maillots	die	gezamenlijk	turnoefeningen	
uitvoeren.	[fig.	10]

Nagenoeg	 alle	 nationale	 bouwplaatsen	 die	 tijdens	 het	 mandaat	 van	 Terfve	 zijn	
opgestart,	waren	bescheiden	van	omvang	en	getuigden	van	een	pragmatische	aan-
pak.	 Bij	 sommige	 projecten,	 zoals	 dat	 in	 Borgerhout,	 werd	 een	 duidelijke	 poging	
ondernomen	om	de	nieuwe	wijk	met	minimale	middelen	–	materiaalgebruik,	scha-
keling	 van	 bouwvolumes,	 combinatie	 van	 verschillende	 woningtypes,	 etc.	 –	 een	
eigen	of	‘lokaal’	karakter	te	geven.	Hierbij	werden	meermaals	referenties	gemaakt	
naar	 de	 architectuur	 of	 het	 materiaalgebruik	 van	 de	 streek.	 Een	 sprekend	 voor-
beeld	hiervan	is	de	nationale	bouwplaats	in	Malmédy	van	architect	Albert	Devil-
lers,	 bestaande	 uit	 vijftig	 eengezinswoningen	 met	 een	 natuurstenen	 onderbouw	

�8 Zie ‘Le chantier national de Deurne. Urbaniste: Renaat Braem et Mennes, ingénieur. Architectes du 
1er groupe: Renaat Braem, Géo Brosens, Flor Laforce. Architecte du 2me groupe: L. Kuypers’, La 
Maison, nr. 3, maart 1948, pp. 69-72.

�� Zie F. Strauven, op. cit., p. 58.
�0 ‘Het fortje’ werd tussen 1959 en 1963 daadwerkelijk verbouwd tot sport-en cultuurcentrum. Zie 

F. Floré, ‘Sport- en cultuurcentrum Arena (Fortje)’, in M. De Kooning, R. De Meyer, F. Floré (eds.), 
van Moderne Makelij 1952-1977. De Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene in Antwerpen, erfgoedcel 
Antwerpen, Antwerpen, 2002, pp. 46-54.

�� De meeste ontwerptekeningen van de wijk rond ‘het fortje’ bevinden zich in de AAM, fonds Renaat 
Braem.

[Fig.	3]	
architecten Renaat Braem, Géo Brosens en Flor Laforce, nationale 
bouwplaats, Borgerhout 
bron: (foto Fredie Floré)

[Fig.	4]	
architecten Renaat Braem, Géo Brosens en Flor Laforce, nationale 
bouwplaats, Borgerhout 
bron: (foto Fredie Floré)
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bij	 de	 publieke	 opinie	 in	 ongenade	 zou	 vallen”.29	 Wanneer	 Braem	 in	 de	 loop	 van	
de	jaren	vijftig	opnieuw	verschillende	plannen	maakt	voor	de	woonwijk	rond	‘het	
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ming	van	een	sportcentrum	of	een	‘huis	der	sport’	krijgen.30	[fig.	8]	De	omliggende	
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onder	 de	 reeds	 gerealiseerde	 woningen	 voor	 oorlogsgetroffenen.	 Verschillende	
contemporaine	schetsen	van	Braem	verbeelden	het	nieuwe	maatschappelijk	leven	
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�8 Zie ‘Le chantier national de Deurne. Urbaniste: Renaat Braem et Mennes, ingénieur. Architectes du 
1er groupe: Renaat Braem, Géo Brosens, Flor Laforce. Architecte du 2me groupe: L. Kuypers’, La 
Maison, nr. 3, maart 1948, pp. 69-72.

�� Zie F. Strauven, op. cit., p. 58.
�0 ‘Het fortje’ werd tussen 1959 en 1963 daadwerkelijk verbouwd tot sport-en cultuurcentrum. Zie 

F. Floré, ‘Sport- en cultuurcentrum Arena (Fortje)’, in M. De Kooning, R. De Meyer, F. Floré (eds.), 
van Moderne Makelij 1952-1977. De Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene in Antwerpen, erfgoedcel 
Antwerpen, Antwerpen, 2002, pp. 46-54.
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[Fig.	3]	
architecten Renaat Braem, Géo Brosens en Flor Laforce, nationale 
bouwplaats, Borgerhout 
bron: (foto Fredie Floré)

[Fig.	4]	
architecten Renaat Braem, Géo Brosens en Flor Laforce, nationale 
bouwplaats, Borgerhout 
bron: (foto Fredie Floré)
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die	verwijst	naar	de	traditionele	woningbouw	in	de	Ardennen.32	 [fig.	11]	Bij	andere	
nationale	bouwwerven	was	de	ambitie	om	de	wijk	een	eigen	karakter	te	geven	min-
der	expliciet	aanwezig	en	bestond	het	ontwerp	soms	uit	nauwelijks	meer	dan	een	
eenvoudige	repetitie	van	grondontsloten	rijhuizen	met	een	tuintje.	Dit	is	bijvoor-
beeld	het	geval	bij	het	project	van	architect	Louis	Mettewie	in	Ertvelde	bij	Gent.33	
[fig.	12]

Over	 het	 algemeen	 hadden	 de	 woningen	 van	 de	 nationale	 bouwplaatsen	 een	
bebouwde	oppervlakte	van	ongeveer	45m2	en	telden	ze	één	verdieping.	Net	zoals	
in	 Deurne	 en	 in	 Borgerhout	 bevonden	 zich	 op	 het	 gelijkvloers	 doorgaans	 een	
inkom,	 een	 traphal,	 een	 wc,	 een	 woonkamer	 en	 een	 afzonderlijke	 keuken.	 Ver-
schillende	projecten	voorzagen	tevens	een	bergruimte	of	een	washok	op	de	begane	
grond.	 Woningen	 met	 een	 handelsfunctie,	 zoals	 de	 hoekhuizen	 in	 de	 woonwijk	
voor	 oorlogsgetroffenen	 in	 Heist-aan-Zee,	 kwamen	 zelden	 voor.34	 Op	 de	 verdie-
ping	vonden	we	bij	de	nationale	bouwplaatsen	steeds	twee	of	drie	slaapkamers.35	
Meestal	 was	 er	 ook	 een	 badkamer,	 maar	 dit	 was	 geen	 evidentie.	 De	 projecten	 in	
Nieuwpoort	of	in	Heist-aan-Zee	lieten	dit	duidelijk	zien.36	[fig.	13,	14]	Deze	nationale	
bouwplaatsen	 voorzagen	 immers	 woningen	 mét	 en	 woningen	 zonder	 badkamer.	
Bovendien	 waren	 de	 badkamers	 in	 de	 nieuwe	 woningen	 voor	 oorlogsgetroffenen	
niet	altijd	ingericht.37

�� Sommige huizen waren opgetrokken met grijze zandsteen uit de streek van Aywaille, andere met 
okerkleurige zandsteen uit de streek van de Ourthe, nog andere met rossige zandsteen uit de om-
geving van Malmédy. Zie ‘Le chantier national de malmédy. Architecte: Albert Devillers’, La Maison, 
nr. 3, maart 1948, pp. 83-85.

�� Dit project bestond uit een rij van acht woningen in rode baksteen en met wit geschilderd schrijn-
werk. Zie ‘Le chantier national d’Ertvelde-Rieme. Architecte: Louis Mettewie’, La Maison, nr. 3, 
maart 1948, pp. 72-73. Louis Mettewie studeerde in 1934 af als architect aan de Académie Royale 
des Beaux-Arts in Brussel.

�� De nationale bouwplaats in Heist-aan-Zee is een ontwerp van de stedenbouwkundige Gustave 
De Preter en de architect Pierre De Groote. Het project bestond uit 26 woningen. De Preter en De 
Groote studeerden allebei af als architect aan de Académie Royale des Beaux-Arts in Brussel, de 
eerste in 1935, de tweede in 1929.

�5 De scheiding tussen de leefvertrekken op het gelijkvloers en de slaapvertrekken op de verdieping 
was een principe dat sinds het begin van de 20ste eeuw bij de volkshuisvesting in België werd toe-
gepast. De volkshuisvesting volgde hiermee het model van de traditionele 19de-eeuwse burger-
woning. Omstreeks het einde van het interbellum kwam het opnieuw regelmatig voor dat men 
arbeiderswoningen voorzag van een extra slaapkamer op het gelijkvloers. Deze kwam dan vaak 
in de plaats van de ‘beste kamer’ omdat de nationale bouwmaatschappijen deze op dat moment 
als ‘nutteloos’ begonnen te beschouwen. Zie P. Desombere, K. Spitaels, K. Herregodts, op. cit., pp. 
353-403.

�� De nationale bouwplaats in Nieuwpoort is een ontwerp van architect M. C. Dethiou. Het project 
telt 24 huizen. 

�� De badkamers in de woningen van de nationale bouwplaats van architect Louis Mettewie in Ertvel-
de waren bijvoorbeeld niet ingericht. Zie ‘Le chantier national d’Ertvelde-Rieme. Architecte: Louis 
Mettewie’, La Maison, nr. 3, maart 1948, pp. 72-73. Een ‘ingerichte’ badkamer in de woningen voor 
oorlogsgetroffenen was doorgaans voorzien van een lavabo en een douche of een lavabo en een 
bad.

[Fig.	6]	
arch. Renaat Braem en ir. Mennes, stedenbouwkundig ontwerp 
voor de terreinen van ‘het fortje’, Deurne, ca. 1945 
bron: La Maison, nr. 3, maart 1948

[Fig.	5]	
architecten Renaat Braem, Géo Brosens en Flor Laforce, grondplannen eengezinswoning, 
nationale bouwplaats, Borgerhout 
bron: La Maison, nr. 3, maart 1948
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De	 woningen	 van	 enkele	 huisvestingsprojecten	 voor	 oorlogsgetroffenen	 die	 onder	
Terfve	werden	opgestart,	hebben	een	planopbouw	die	duidelijk	verwant	is	aan	deze	
van	Braem,	Brosens	en	Laforce.	Het	betreft	bijvoorbeeld	de	nationale	bouwplaatsen	
van	architect	Kuypers	in	Deurne	en	van	architect	Em.G.	Rulens	en	stedenbouwkun-
dige	Antoine	Pompe	in	Ottignies.38	Andere	projecten	knopen	eerder	aan	bij	de	voor-
oorlogse	 typologieën	 van	 de	 NMGWW,	 maar	 dan	 zonder	 ‘spreekkamer’	 of	 ‘parloir’	
en	meestal	met	een	al	dan	niet	compacte	 ‘werk-keuken’	 in	plaats	van	een	 ‘keuken-
woonkamer’	met	‘afwasplaats’	of	‘laverie’.39	[fig.	15]	Het	huisvestingsproject	in	Heist-
aan-Zee,	bestemd	voor	de	families	van	kleine	vissers,	is	hier	een	voorbeeld	van.	De	
woningen	van	type	A	in	dit	ontwerp	zijn	bijvoorbeeld	ongeveer	5,50	meter	breed	en	
bestaan	uit	een	aaneenschakeling	van	afzonderlijke	kamers	die	via	een	laterale	trap-
hal	worden	ontsloten.	De	wc	en	de	berging	bevinden	zich	 in	een	gelijkvloerse	aan-
bouw	achteraan	het	huis	en	zijn	alleen	bereikbaar	vanaf	het	terras.40	Een	artikel	in	
La Maison	verklaart	dat	architect	Pierre	De	Groote	deze	uitbreiding	heeft	ontworpen	
“pour	éviter	que	l’habitant	soit	tenté	de	construire	en	façade	postérieure,	à	l’aide	de	
planches,	tôles	rouillées	et	carton	bitumé,	une	cabane	sordide	pour	ranger	les	outils,	
entreposer	 le	charbon	ou	élever	des	 lapins”.41	Om	zeker	te	zijn	dat	de	toekomstige	
bewoners	de	architectuur	van	hun	woning	niet	zouden	onteren	met	armoedige	doe-
het-zelf	 constructies,	 incorporeerde	 De	 Groote	 gelijkaardige	 bouwvolumes	 in	 zijn	
ontwerp.	 Kennelijk	 wou	 hij	 de	 bestaande	 woongebruiken	 niet	 radicaal	 afwijzen,	
maar	was	hij	er	eerder	op	uit	ze	beter	vorm	te	geven	en	tegelijk	voorzichtig	bij	te	stu-
ren,	bijvoorbeeld	door	de	introductie	van	een	afzonderlijke	keuken	in	plaats	van	de	

�8 Antoine Pompe werkte als stedenbouwkundige mee aan het ontwerp van de nationale bouwplaats 
in Ottignies. Het project telde 40 woningen.

�� Bij sommige woningen voor oorlogsgetroffenen was de ‘werk-keuken’ ruim genoeg voor een kleine 
tafel. Voor een bespreking van de evolutie in de typologie en de uitrusting van de volkswoning in 
België, zie P. Desombere, K. Spitaels, K. Herregodts, op. cit., pp. 353-403. Voor type-plannen van 
de NMGWW uit de jaren twintig, zie bijvoorbeeld Plans Types de Maisons Economiques. Standaard-
plannen voor Economische Huizen, NMGWW, Brussel, 1924. De keukens van de woningen voor oor-
logsgetroffenen waren doorgaans voorzien van een gootsteen en van kasten. In de meeste gevallen 
laten de plannen van de woningen zien dat het de bedoeling was om te koken in de keuken (bij-
voorbeeld door het tekenen van een fornuis). De nationale bouwplaats in Saint-Ghislain vormde 
een uitzondering hierop. Op het plan van het gelijkvloers van deze woningen staat duidelijk ‘lave-
rie’ vermeld en staat de stoof in het ‘séjour’-vertrek. Zie ‘Le chantier national de Saint-Ghislain. 
Architectes: René Panis et Maurice Lhoir’, La Maison, nr. 3, maart 1948, p. 82.

�0 Ook bij de typeplannen van de NMGWW uit 1924 en 1927 was het toilet enkel langs buiten bereik-
baar. Zie P. Desombere, K. Spitaels, K. Herregodts, op. cit., pp. 353-403.

�� ‘Les chantiers nationaux dans le cadre des activités du Ministère de la Reconstruction. Interview 
de M. Marcel Stevigny. Ingénieur Civil des Constructions. Directeur-Général au Ministère de la 
Reconstruction’, La Maison, nr. 3, maart 1948, pp. 58-87. 

[Fig.	7]	
arch. Renaat Braem en ir. Mennes, stedenbouwkundig ontwerp voor de terreinen van ‘het 
fortje’, Deurne, ca. 1945 
bron: La Maison, nr. 3, maart 1948

[Fig.	8]	
architecten Renaat Braem en Oktaaf de Koninckx, stedenbouwkun-
dig ontwerp voor de terreinen van ‘het fortje’, Deurne, ca. 1958 
bron: collectie Stad Antwerpen, Techniek, Aankoop en Logistiek, Sector NA
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in	arbeidersmilieus	vaak	nog	gebruikelijke	keuken-woonkamer.42	Van	een	badkamer	
was	er	bij	woningtype	A	echter	nog	geen	sprake.43

Op	constructief	vlak	wordt	er	op	de	nationale	bouwplaatsen	die	door	Terfve	zijn	
ingezet,	 nauwelijks	 geëxperimenteerd.	 De	 huizen	 waren	 steeds	 opgetrokken	 uit	
dragend	 metselwerk	 en	 het	 schrijnwerk	 was	 grotendeels	 van	 hout.	 Volgens	 ir.	
Marcel	 Stevigny,	 directeur-generaal	 bij	 het	 Ministerie	 van	 Wederopbouw	 onder	
De	 Man,	 werd	 van	 bij	 de	 aanvang	 van	 de	 nationale	 bouwplaatsen	 gekozen	 voor	
traditionele	constructiemethodes	om	de	“goûts	réels	actuels”	van	de	toekomstige	
bewoners	niet	te	bruuskeren:	“Si,	lors	de	la	conception	des	plans,	nous	ne	connais-
sons	riens	des	individus	qui	occuperont	nos	maisons,	nous	ne	pouvons	cepandant	
ignorer	leur	mentalité,	façonnée	par	les	traditions	locales	et	nationales,	qu’il	serait	
maladroit	 de	 bousculer	 sans	 une	 adaptation	 préalable	 fort	 longue...	 trop	 longue	
pour	 que	 nous	 puissions	 l’envisager	 dans	 notre	 sphère	 d’activité”.44	 Als	 er	 toch	
niet-traditionele	 bouwmethodes	 werden	 toegepast,	 dan	 ging	 het	 doorgaans	 om	
constructieonderdelen	die	na	afwerking	nagenoeg	onzichtbaar	bleven.	De	huizen	
van	de	nationale	bouwplaats	 in	Saint-Ghislain	bijvoorbeeld	hadden	een	 lichte	en	
snel	monteerbare	stalen	kapconstructie.45	Bovendien	waren	ze,	als	gevolg	van	een	
moerassige	en	onstabiele	bodem,	gegrondvest	op	een	speciaal	funderingssysteem	
met	gewapende	betonbalken.46	

�� Een enquête van Guillaume Jacquemyns uit 1951 liet zien dat bij 77,82% van de participerende 
arbeiders en ambachtslui in België het familielieven zich hoofdzakelijk in de keuken afspeelde. Zie 
G. Jacquemyns, Le logement. Celui que l’on a – Celui que l’on désire, INSOC, Brussel, 1951, p. 36. In 
deze studie wees Jacquemeyns ook op enkele oorzaken van deze situatie. Zo hadden vele gezinnen 
slechts één kamer waar het familieleven zich kon afspelen. Anderen hielden eraan om de traditie 
van de ‘schone kamer’ in ere te houden. Ook verwarming speelde een rol. In veel arbeidershuizen 
was de kolenkachel of Leuvense stoof in de keuken de enige warmtebron. Slechts 3,8% van de 
participerende arbeiders en ambachtslui had al centrale verwarming.

�� Ook bij de typeplannen van de NMGWW uit 1924 en 1927 was er nog geen badkamer voorzien. 
Zie P. Desombere, K. Spitaels, K. Herregodts, op. cit., pp. 353-403.

�� ‘Les chantiers nationaux dans le cadre des activités du Ministère de la Reconstruction. Interview 
de M. Marcel Stevigny. Ingénieur Civil des Constructions. Directeur-Général au Ministère de la 
Reconstruction’, La Maison, nr. 3, maart 1948, pp. 58-87.

�5 De nationale bouwplaats in Saint-Ghislain is een ontwerp van architecten René Panis en Maurice 
Lhoir. Het project telde 60 huizen. Saint-Ghislain was door de bombardementen van april en mei 
1944 grotendeels verwoest. Na de bevrijding ontwierp architect René Panis nieuwe stedenbouw-
kundige plannen voor de stad. Zie C. Pierard, ‘Mons (Hainaut), ville bombardée pendant la guerre 
1940-1945’, in Verwoesting en wederopbouw van steden, van de middeleeuwen tot heden. Handelingen, 
in de reeks Historische Uitgaven in-8°, nr. 100, Gemeentekrediet, Brussel, 1999, pp. 265-310. Mau-
rice Lhoir studeerde in 1928 af als architect aan de Académie Royale des Beaux-Arts in Brussel. 
René Panis studeerde in 1932 af als architect aan Sint-Lucas in Bergen en in 1940 als architect-
stedenbouwkundige aan de Université Libre de Bruxelles.

�� De funderingen in gewapend beton werden uitgevoerd door Entreprises Générales Alex. Ruelle 
et Cie uit Brussel. De stabiliteitsstudie was het werk van ingenieur J. Grondel. Zie ‘Le chantier 
national de Saint-Ghislain’ (advertentie), La Maison, nr. 3, maart 1948, p. IX. Het hele bouwexpe-
riment ontlokte echter veel kritiek. “C’est de l’aberration d’avoir choisi ce terrain et de construire 
des maisons pareilles” stond in La Meuse. Vooral de terreinkeuze van de ‘maisons Terfve’ – zoals de 
woningen spottend werden genoemd – stootte op onbegrip. De permanente drainage en de dure 
constructietechnieken waren natuurlijk overbodig geweest indien men op een minder problema-

[Fig.	9]	
architecten Renaat Braem en Oktaaf de Koninckx, schets van de 
wijk rond ‘het fortje’, Deurne, ca. 1958 
bron: AAM, fonds Renaat Braem

[Fig.	10]	
architecten Renaat Braem en Oktaaf de Koninckx, interieurschets van 
het ‘huis der sport’, Deurne, ca. 1958  
bron: AAM, fonds Renaat Braem
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Hoewel	 er	 duidelijke	 kwaliteitsverschillen	 waren	 tussen	 de	 verschillende	 nati-
onale	 bouwplaatsen,	 bood	 	 minister	 Terfve	 de	 oorlogsgetroffenen	 tot	 op	 zekere	
hoogte	een	consistent	woonmodel	aan.	De	nationale	bouwplaatsen	waren	relatief	
kleine	tuinwijkjes	met	voornamelijk	grondontsloten	rijwoningen	van	traditionele	
makelij.	 Dat	 de	 communistische	 minister	 niet	 meer	 aandacht	 besteedde	 aan	 het	
gemeenschapsleven	 in	 de	 nieuwe	 woonprojecten	 is	 enigszins	 verwonderlijk.	 Het	
eerste	 stedenbouwkundig	 plan	 van	 Braem	 voor	 de	 wijk	 rond	 ‘het	 fortje’	 is	 wel-
licht	 het	 enige	 ontwerp	 dat	 uitdrukkelijk	 aandacht	 besteedde	 aan	 diverse	 aspec-
ten	van	het	wonen	in	gemeenschap	en	aan	de	integratie	van	algemene	voorzienin-
gen.	 Maar	 uiteindelijk	 omvatte	 ook	 dit	 project	 uitsluitend	 woningen.	 Er	 kunnen	
verschillende	 verklaringen	 gevonden	 worden	 voor	 de	 beperkte	 aandacht	 van	 het	
ministerie	 voor	 het	 gemeenschapsleven	 in	 de	 nationale	 bouwplaatsen.	 Vooreerst	
was	de	schaal	van	de	projecten	over	het	algemeen	erg	klein.	Daarnaast	speelden,	
zoals	in	Deurne,	de	gemeenten	vaak	een	beslissende	rol.	Tenslotte	golden	de	oor-
zaken	die	Francis	Strauven	aanhaalde	voor	de	discretie	van	de	huisvestingsprojec-
ten	van	Braem,	Brosens	en	Laforce,	bij	uitbreiding	voor	het	hele	bouwprogramma	
van	 de	 nationale	 bouwplaatsen	 onder	 Terfve.	 De	 algemene	 soberheidspolitiek	
na	 Wereldoorlog	 II	 en	 de	 dalende	 politieke	 invloed	 van	 de	 communistische	 par-
tij	waren	allerminst	bevorderlijk	voor	bijkomende	 investeringen	naast	de	al	hoge	
bouwkost	van	de	woningen.

tische site had gebouwd. Zie J. Neves, ‘Dans le monde des sinistrés de la guerre’, La Meuse, 12 jan. 
1948 (krantenknipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, 
Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs II’). Zie ook Cincinnatus, ‘Bilan Communiste’, Septembre, 20 
april 1947; ‘Die 25.000 Häuser für Kriegsgeschädigte des Ministers Terfve’, Grenz-Echo, 30 april 
1947 (krantenknipsels uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, 
Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs I’).

[Fig.	11]	
woning van de nationale bouwplaats in Malmédy 
(arch. Albert Devillers) op de cover van La Maison 
bron: La Maison, nr. 3, maart 1948

[Fig.	12]	
arch. Louis Mettewie, nationale bouwplaats, Ertvelde 
bron: La Maison, nr. 3, maart 1948
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Nationale	bouwplaatsen	onder	Minister	De	Man

De	 architecten	 en	 stedenbouwkundigen	 van	 de	 nationale	 bouwplaatsen	 die	 tij-
dens	Terfves	mandaat	van	start	zijn	gegaan,	werden	steeds	rechtstreeks	door	de	
minister	aangeduid.47	Het	waren	ontwerpers	uit	de	privé-sector	die	voor	de	bouw	
van	de	woningen	voor	oorlogsgetroffenen	samen	dienden	te	werken	met	de	Direc-
tion	Centrale	des	Services	Techniques van	het	Ministerie	van	Wederopbouw.	Op	
het	 einde	 van	 zijn	 mandaat	 zou	 Terfve	 echter	 zelf	 nog	 een	 initiatief	 nemen	 om	
de	 keuze	 van	 de	 ontwerpers	 in	 de	 toekomst	 minder	 willekeurig	 te	 laten	 verlo-
pen.48	 Op	 22	 februari	 1947	 lanceert	 hij	 een	 open	 architectuurwedstrijd	 met	 als	
onderwerp	“la	recherche	d’un	plan-type	de	maison	d’habitation	pour	sinistrés,	à	
ériger	en	groupe,	suivant	le	choix	des	concurrents	dans	une	des	régions	ci-après:	
Littoral,	 Flandre	 rurale,	 Agglomération	 urbaine	 (Anvers-Bruxelles-Liège),	 Bas-
sin	houiller,	Ardennes”.49	Het	opzet	was	een	aantal	architecten	te	selecteren	die	
in	aanmerking	kwamen	om,	 in	opdracht	van	het	Ministerie	voor	Wederopbouw,	
een	 nationale	 bouwplaats	 te	 ontwerpen	 en	 op	 te	 volgen.	 De	 prijzenpot	 bedroeg	
500.000	Belgische	frank	te	verdelen	onder	de	laureaten.	De	uiterste	indiendatum,	
24	maart	1947,	viel	net	binnen	de	ambtstermijn	van	de	nieuwe	minister	De	Man.	

Het	wedstrijdprogramma	omschreef	een	fictief,	vlak	bouwterrein	met	zandgrond	
en	 een	 trapeziumvormige	 contour,	 begrensd	 door	 twee	 autowegen	 van	 verschil-
lende	 breedte	 en	 omgeven	 door	 huizen	 met	 één	 verdieping.50	 [fig.	 16]	 Overeen-
komstig	 de	 reeds	 gestarte	 nationale	 bouwwerven	 vroeg	 het	 ministerie	 naar	 een	
huisvestingsproject	met	een	lage	densiteit:	32	tot	37	wooneenheden	per	hectare.	
De	woningen	mochten	een	gebouwd	volume	hebben	van	250	à	300	m3	en	dienden	
afgestemd	te	zijn	op	een	gezin	bestaande	uit	twee	ouders	en	drie	kinderen	(twee	
jongens	en	één	meisje	of	één	jongen	en	twee	meisjes).	Binnen	architectuurkringen	
was	er	veel	belangstelling	voor	de	wedstrijd.	Het	ministerie	ontving	ongeveer	455	
inzendingen	waarvan	er	28	werden	bekroond.	Tot	de	laureaten	behoorden	onder	
meer	 het	 architectenbureau	 Groupe	 EGAU,	 Gaston	 Eysselinck,	 Jean	 de	 Ligne,	
Gustave	 Herbosch,	 Isia	 Isgour,	 Henri	 Saint-Jean	 en	 Robert	 Schuiten.51	 De	 jury	

�� Zie ‘Les chantiers nationaux dans le cadre des activités du Ministère de la Reconstruction. Inter-
view de M. Marcel Stevigny. Ingénieur Civil des Constructions. Directeur-Général au Ministère de 
la Reconstruction’, La Maison, nr. 3, maart 1948, pp. 58-87.

�8 Het is niet duidelijk wat de aanleiding is geweest om de procedure te wijzigen.
�� Architecture Urbanisme Habitation, nr. 12, dec. 1947 (themanummer over de wedstrijd), p. 198. 

Voor de data van de openverklaring en sluiting van de wedstrijd, zie ‘L’Actualité’, Architecture Urba-
nisme Habitation, nr. 2, febr. 1947, p. 23.

50 Architecture Urbanisme Habitation, nr. 12, dec. 1947 (themanummer over de wedstrijd), p. 183.
5� EGAU staat voor Etudes en Groupe d’Architecture et d’Urbanisme. Dit Luikse architectenbureau 

stond onder leiding van Charles Carlier, Hyacinthe Lhoest en Jules Mozin. De overige laureaten 
van de wedstrijd waren: Robert Busch & Gaston Marchot, André Cambier, Auguste Daloze & Gau-
blomme, Carlo De Coninck, Marcel Gérard, Daniel Lipszyc, Edgard Lelubre & Robert Verbanck, 

[Fig.	13]	
urbanist Gustave De Preter en arch. Pierre De 
Groote, grondplannen van woningtype A, natio-
nale bouwplaats, Heist-aan-Zee 
bron: La Maison, nr. 3, maart 1948

[Fig.	14]	
urbanist Gustave De Preter en arch. Pierre De 
Groote, grondplannen van woningtype B, natio-
nale bouwplaats, Heist-aan-Zee 
bron: La Maison, nr. 3, maart 1948

doctoraat_fredie.indb   67 2/05/2006   15:47:05



  Lessen in Modern Wonen  
  Deel	1:	Goed	wonen.	Thema	in	de	marge	van	de	wederopbouw	(1945-1948)	|	Hoofdstuk	2	 	 ��

Nationale	bouwplaatsen	onder	Minister	De	Man

De	 architecten	 en	 stedenbouwkundigen	 van	 de	 nationale	 bouwplaatsen	 die	 tij-
dens	Terfves	mandaat	van	start	zijn	gegaan,	werden	steeds	rechtstreeks	door	de	
minister	aangeduid.47	Het	waren	ontwerpers	uit	de	privé-sector	die	voor	de	bouw	
van	de	woningen	voor	oorlogsgetroffenen	samen	dienden	te	werken	met	de	Direc-
tion	Centrale	des	Services	Techniques van	het	Ministerie	van	Wederopbouw.	Op	
het	 einde	 van	 zijn	 mandaat	 zou	 Terfve	 echter	 zelf	 nog	 een	 initiatief	 nemen	 om	
de	 keuze	 van	 de	 ontwerpers	 in	 de	 toekomst	 minder	 willekeurig	 te	 laten	 verlo-
pen.48	 Op	 22	 februari	 1947	 lanceert	 hij	 een	 open	 architectuurwedstrijd	 met	 als	
onderwerp	“la	recherche	d’un	plan-type	de	maison	d’habitation	pour	sinistrés,	à	
ériger	en	groupe,	suivant	le	choix	des	concurrents	dans	une	des	régions	ci-après:	
Littoral,	 Flandre	 rurale,	 Agglomération	 urbaine	 (Anvers-Bruxelles-Liège),	 Bas-
sin	houiller,	Ardennes”.49	Het	opzet	was	een	aantal	architecten	te	selecteren	die	
in	aanmerking	kwamen	om,	 in	opdracht	van	het	Ministerie	voor	Wederopbouw,	
een	 nationale	 bouwplaats	 te	 ontwerpen	 en	 op	 te	 volgen.	 De	 prijzenpot	 bedroeg	
500.000	Belgische	frank	te	verdelen	onder	de	laureaten.	De	uiterste	indiendatum,	
24	maart	1947,	viel	net	binnen	de	ambtstermijn	van	de	nieuwe	minister	De	Man.	

Het	wedstrijdprogramma	omschreef	een	fictief,	vlak	bouwterrein	met	zandgrond	
en	 een	 trapeziumvormige	 contour,	 begrensd	 door	 twee	 autowegen	 van	 verschil-
lende	 breedte	 en	 omgeven	 door	 huizen	 met	 één	 verdieping.50	 [fig.	 16]	 Overeen-
komstig	 de	 reeds	 gestarte	 nationale	 bouwwerven	 vroeg	 het	 ministerie	 naar	 een	
huisvestingsproject	met	een	lage	densiteit:	32	tot	37	wooneenheden	per	hectare.	
De	woningen	mochten	een	gebouwd	volume	hebben	van	250	à	300	m3	en	dienden	
afgestemd	te	zijn	op	een	gezin	bestaande	uit	twee	ouders	en	drie	kinderen	(twee	
jongens	en	één	meisje	of	één	jongen	en	twee	meisjes).	Binnen	architectuurkringen	
was	er	veel	belangstelling	voor	de	wedstrijd.	Het	ministerie	ontving	ongeveer	455	
inzendingen	waarvan	er	28	werden	bekroond.	Tot	de	laureaten	behoorden	onder	
meer	 het	 architectenbureau	 Groupe	 EGAU,	 Gaston	 Eysselinck,	 Jean	 de	 Ligne,	
Gustave	 Herbosch,	 Isia	 Isgour,	 Henri	 Saint-Jean	 en	 Robert	 Schuiten.51	 De	 jury	

�� Zie ‘Les chantiers nationaux dans le cadre des activités du Ministère de la Reconstruction. Inter-
view de M. Marcel Stevigny. Ingénieur Civil des Constructions. Directeur-Général au Ministère de 
la Reconstruction’, La Maison, nr. 3, maart 1948, pp. 58-87.

�8 Het is niet duidelijk wat de aanleiding is geweest om de procedure te wijzigen.
�� Architecture Urbanisme Habitation, nr. 12, dec. 1947 (themanummer over de wedstrijd), p. 198. 

Voor de data van de openverklaring en sluiting van de wedstrijd, zie ‘L’Actualité’, Architecture Urba-
nisme Habitation, nr. 2, febr. 1947, p. 23.

50 Architecture Urbanisme Habitation, nr. 12, dec. 1947 (themanummer over de wedstrijd), p. 183.
5� EGAU staat voor Etudes en Groupe d’Architecture et d’Urbanisme. Dit Luikse architectenbureau 

stond onder leiding van Charles Carlier, Hyacinthe Lhoest en Jules Mozin. De overige laureaten 
van de wedstrijd waren: Robert Busch & Gaston Marchot, André Cambier, Auguste Daloze & Gau-
blomme, Carlo De Coninck, Marcel Gérard, Daniel Lipszyc, Edgard Lelubre & Robert Verbanck, 

[Fig.	13]	
urbanist Gustave De Preter en arch. Pierre De 
Groote, grondplannen van woningtype A, natio-
nale bouwplaats, Heist-aan-Zee 
bron: La Maison, nr. 3, maart 1948

[Fig.	14]	
urbanist Gustave De Preter en arch. Pierre De 
Groote, grondplannen van woningtype B, natio-
nale bouwplaats, Heist-aan-Zee 
bron: La Maison, nr. 3, maart 1948
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was	voor	een	groot	deel	samengesteld	uit	architecten	waarvan	enkelen	verbonden	
aan	een	ministerie.52	De	andere	leden	waren	de	directeur-generaal	van	het	Minis-
terie	van	Wederopbouw,	de	commissaris-generaal	 van	het	 toerisme,	een	raadge-
ver	van	de	afdeling	Schone	Kunsten	van	het	Ministerie	van	Openbaar	Onderwijs,	
een	 beeldhouwer,	 een	 tuinarchitect,	 de	 Burgemeester	 van	 Saint-Ghislain	 en	 de	
secretaris-generaal	van	de	vereniging	Ardenne	et	Gaume.53	De	oorlogsgetroffenen	
waren	zelf	niet	vertegenwoordigd	in	de	jury.	

De	 geselecteerde	 projecten	 waren	 varianten	 op	 het	 model	 van	 de	 tuinwijk.	 De	
woningen	waren	gebundeld	 in	kleine	groepjes,	waren	grondontsloten	en	hadden	
een	 private	 tuin.	 Zoals	 bij	 de	 eerste	 woningen	 voor	 oorlogsgetroffenen	 was	 er	
doorgaans	 een	 duidelijke	 scheiding	 tussen	 de	 leefvertrekken	 op	 het	 gelijkvloers	
en	de	slaapvertrekken	op	de	verdieping	en	was	er	een	‘werk-keuken’	en	een	afzon-
derlijke	 ‘woon-	en	eetkamer’	in	plaats	van	de	combinatie	van	een	‘keuken-woon-
kamer’	en	een	‘afwasplaats’.54	Anders	dan	bij	de	eerste	nationale	bouwwerven	zijn	
zo	goed	als	alle	huizen	in	de	wedstrijdontwerpen	voorzien	van	een	afzonderlijke	
badkamer	op	de	verdieping	en	van	een	toilet	in	de	woning.55	De	wc	grensde	vaak	
aan	de	voorgevel.	Dit	was	mogelijk	geworden	dankzij	de	ontwikkeling	van	de	rio-
leringsnetwerken	na	Wereldoorlog	II.56

Net	als	de	eerste	nationale	bouwwerven	waren	de	geselecteerde	wedstrijdontwer-
pen	projecten	met	een	bescheiden	omvang	en	programma.	Ook	nu	trachtten	ver-
schillende	architecten	met	minimale	middelen	de	wijk	een	eigen	of	lokaal	karak-
ter	 te	 geven,	 de	 een	 al	 met	 meer	 verbeelding	 dan	 de	 andere.	 Sommigen	 verwe-
zen	 naar	 de	 traditionele	 architecturale	 vormentaal	 en	 het	 materiaalgebruik	 van	
de	 regio.	 Dit	 is	 bijvoorbeeld	 het	 geval	 bij	 de	 ontwerpen	 van	 Gustave	 Herbosch,	

Franz Mertens, Louis Mettewie, Paul Tombeur & Joseph Clesse, Gérard Traets, Willy Valcke, Mau-
rice Vancauwelaert, Pierre Vandenberghe & Louis De Ro, Willy Van Gils & Clara Bourgonjon, Mar-
cel Viehoff, Pierre Vinck en Jean Wijnen. Van Franz Mertens, Louis Mettewie en Henri Saint-Jean 
werden telkens twee inzendingen bekroond. 

5� Acht van de vijftien juryleden waren architecten. Het betreft Victor Bourgeois, Jan De Braey, Paul-
L. Fitschy (l’Equerre), Axel-W. Lemesre, Adolphe Puissant, Léon Stynen, Marcel van Goethem en 
Charles Van Nueten. Léon Stynen was op dat moment verbonden aan het kabinet van het Minis-
terie van Brandstof en Energie. Axel-W. Lemesre was ‘architecte en chef ’ bij het Ministerie van 
Wederopbouw.

5� Het gaat hier respectievelijk om Marcel Stévigny, Arthur Haulot, Em. Langui, Jancelevici, Jules 
Buyssens, Désiré De Meyer en Maurice Cosyn. De vzw Ardenne et Gaume werd in 1941 opgericht 
en zet zich in voor de bescherming van sites met een uitzonderlijke biologische, geologische, arche-
ologische, historische of esthetische waarde. Zie www.ardenne-et-gaume.be.

5� Alleen architect Gustave Herbosch had huizen ontworpen met een slaapkamer (voor de ouders) op 
het gelijkvloers, met een ‘parloir’, een ‘laverie’ en een ‘salle commun-cuisine’ of ‘keuken-woonka-
mer’.

55 Alleen architect M. Gérard ontwierp woningen zonder badkamer. Architect Gustave Herbosch ont-
wierp huizen met een gelijkvloerse badkamer. 

5� Zie P. Desombere, K. Spitaels, K. Herregodts, op. cit., pp. 353-403.

[Fig.	15]	
enkele typeplannen van de NMGWW uit 1924 
bron: Plans Types de Maisons Economiques. Standaardplannen 
voor Economische Huizen, NMGWW, Brussel, 1924

[Fig.	16]	
terrein van de wedstrijd voor nationale bouwplaatsen 
bron: Architecture Urbanisme Habitation, nr. 12, dec. 1947
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was	voor	een	groot	deel	samengesteld	uit	architecten	waarvan	enkelen	verbonden	
aan	een	ministerie.52	De	andere	leden	waren	de	directeur-generaal	van	het	Minis-
terie	van	Wederopbouw,	de	commissaris-generaal	 van	het	 toerisme,	een	raadge-
ver	van	de	afdeling	Schone	Kunsten	van	het	Ministerie	van	Openbaar	Onderwijs,	
een	 beeldhouwer,	 een	 tuinarchitect,	 de	 Burgemeester	 van	 Saint-Ghislain	 en	 de	
secretaris-generaal	van	de	vereniging	Ardenne	et	Gaume.53	De	oorlogsgetroffenen	
waren	zelf	niet	vertegenwoordigd	in	de	jury.	

De	 geselecteerde	 projecten	 waren	 varianten	 op	 het	 model	 van	 de	 tuinwijk.	 De	
woningen	waren	gebundeld	 in	kleine	groepjes,	waren	grondontsloten	en	hadden	
een	 private	 tuin.	 Zoals	 bij	 de	 eerste	 woningen	 voor	 oorlogsgetroffenen	 was	 er	
doorgaans	 een	 duidelijke	 scheiding	 tussen	 de	 leefvertrekken	 op	 het	 gelijkvloers	
en	de	slaapvertrekken	op	de	verdieping	en	was	er	een	‘werk-keuken’	en	een	afzon-
derlijke	 ‘woon-	en	eetkamer’	in	plaats	van	de	combinatie	van	een	‘keuken-woon-
kamer’	en	een	‘afwasplaats’.54	Anders	dan	bij	de	eerste	nationale	bouwwerven	zijn	
zo	goed	als	alle	huizen	in	de	wedstrijdontwerpen	voorzien	van	een	afzonderlijke	
badkamer	op	de	verdieping	en	van	een	toilet	in	de	woning.55	De	wc	grensde	vaak	
aan	de	voorgevel.	Dit	was	mogelijk	geworden	dankzij	de	ontwikkeling	van	de	rio-
leringsnetwerken	na	Wereldoorlog	II.56

Net	als	de	eerste	nationale	bouwwerven	waren	de	geselecteerde	wedstrijdontwer-
pen	projecten	met	een	bescheiden	omvang	en	programma.	Ook	nu	trachtten	ver-
schillende	architecten	met	minimale	middelen	de	wijk	een	eigen	of	lokaal	karak-
ter	 te	 geven,	 de	 een	 al	 met	 meer	 verbeelding	 dan	 de	 andere.	 Sommigen	 verwe-
zen	 naar	 de	 traditionele	 architecturale	 vormentaal	 en	 het	 materiaalgebruik	 van	
de	 regio.	 Dit	 is	 bijvoorbeeld	 het	 geval	 bij	 de	 ontwerpen	 van	 Gustave	 Herbosch,	

Franz Mertens, Louis Mettewie, Paul Tombeur & Joseph Clesse, Gérard Traets, Willy Valcke, Mau-
rice Vancauwelaert, Pierre Vandenberghe & Louis De Ro, Willy Van Gils & Clara Bourgonjon, Mar-
cel Viehoff, Pierre Vinck en Jean Wijnen. Van Franz Mertens, Louis Mettewie en Henri Saint-Jean 
werden telkens twee inzendingen bekroond. 

5� Acht van de vijftien juryleden waren architecten. Het betreft Victor Bourgeois, Jan De Braey, Paul-
L. Fitschy (l’Equerre), Axel-W. Lemesre, Adolphe Puissant, Léon Stynen, Marcel van Goethem en 
Charles Van Nueten. Léon Stynen was op dat moment verbonden aan het kabinet van het Minis-
terie van Brandstof en Energie. Axel-W. Lemesre was ‘architecte en chef ’ bij het Ministerie van 
Wederopbouw.

5� Het gaat hier respectievelijk om Marcel Stévigny, Arthur Haulot, Em. Langui, Jancelevici, Jules 
Buyssens, Désiré De Meyer en Maurice Cosyn. De vzw Ardenne et Gaume werd in 1941 opgericht 
en zet zich in voor de bescherming van sites met een uitzonderlijke biologische, geologische, arche-
ologische, historische of esthetische waarde. Zie www.ardenne-et-gaume.be.

5� Alleen architect Gustave Herbosch had huizen ontworpen met een slaapkamer (voor de ouders) op 
het gelijkvloers, met een ‘parloir’, een ‘laverie’ en een ‘salle commun-cuisine’ of ‘keuken-woonka-
mer’.

55 Alleen architect M. Gérard ontwierp woningen zonder badkamer. Architect Gustave Herbosch ont-
wierp huizen met een gelijkvloerse badkamer. 

5� Zie P. Desombere, K. Spitaels, K. Herregodts, op. cit., pp. 353-403.

[Fig.	15]	
enkele typeplannen van de NMGWW uit 1924 
bron: Plans Types de Maisons Economiques. Standaardplannen 
voor Economische Huizen, NMGWW, Brussel, 1924

[Fig.	16]	
terrein van de wedstrijd voor nationale bouwplaatsen 
bron: Architecture Urbanisme Habitation, nr. 12, dec. 1947
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Isia	 Isgour,	 Louis	 Mettewie	 en	 Robert	 Schuiten.57	 [fig.	 17,	 18]	 Andere	 architecten	
besteedden	nadrukkelijk	aandacht	aan	het	ontwerp	van	de	publieke	ruimte	in	de	
wijk.	André	Cambier	bijvoorbeeld	reserveerde	een	centrale	plaats	voor	een	sport-
plein	in	de	wijk,	waarrond	kleine	groepjes	woningen	met	een	modulaire	plan-	en	
gevelopbouw	 waren	 geschikt.	 [fig.	 19]	 Zoals	 het	 tijdschrift	 Architecture Urbanisme 
Habitation	na	afloop	van	de	wedstrijd	vaststelt,	waren	niet	alle	geselecteerde	pro-
jecten	 even	 kwalitatief.58	 Toch	 werden	 ze	 alle	 ex	 aequo	 bekroond.59	 Het	 Minis-
terie	 was	 er	 immers	 niet	 op	 uit	 tot	 een	 consensus	 te	 komen	 over	 één	 of	 enkele	
typewoningen	voor	oorlogsgetroffenen.	De	wedstrijd	was	eerder	bedoeld	om,	op	
een	democratische	wijze,	een	verzameling	van	potentiële	bouwmeesters	samen	te	
stellen.

Minister	De	Man	deed	in	de	loop	van	zijn	mandaat	beroep	op	verschillende	wed-
strijdlaureaten	 voor	 het	 ontwerp	 en	 de	 opvolging	 van	 nieuwe	 nationale	 bouw-
werven.	 Onder	 meer	 André	 Cambier,	 Isia	 Isgour,	 Henri	 Saint-Jean	 en	 Groupe	
EGAU	kregen	een	opdracht	toegewezen.	In	totaal	richtte	De	Man	tien	bijkomende	
woonwijken	 voor	 oorlogsgetroffenen	 op,	 onder	 meer	 gesitueerd	 aan	 de	 kust,	 in	
de	buurt	van	Aalst,	 in	Antwerpen,	bij	Charleroi,	bij	Bastenaken,	in	Bergen	en	bij	
Luik.60	De	gerealiseerde	projecten	sloten	over	het	algemeen	nauw	aan	bij	de	inge-
zonden	 wedstrijdontwerpen.	 Het	 tuinwijkmodel	 bleef	 de	 norm.	 “Pas	 plus	 dans	
les	 grands	 chantiers	 que	 dans	 les	 chantiers	 moyens	 ou	 petits,	 nous	 ne	 voulons	
d’ensembles	 architecturaux	 monotones	 ou	 rébarbatifs,”	 legde	 Marcel	 Stevigny	
uit,	 “L’implantation	 des	 maisons	 par	 groupes	 de	 2,	 4	 ou	 6	 maximum,	 au	 milieu	
d’espaces	libres	boisés,	et	dans	un	complexe	de	rues	bordées	de	plantations	et	de	
jardinets,	vise	à	réaliser	des	quartiers-jardins	au	sens	réel	du	terme”.61	

De	Man	continueerde	hiermee	het	programma	van	nationale	bouwplaatsen	zoals	
het	was	opgestart	door	Terfve.	Toch	ging	hij	enigszins	anders	te	werk.	Opvallend	

5� Pas enkele jaren later zou Isia Isgour resoluut voor een moderne ontwerptaal kiezen. Jean-Marc 
Basyn situeert dit moment omstreeks 1952, met de constructie van het theater in de woonwijk 
Meulenberg (i.s.m. Constantin Brodzki). Zie Jean-Marc Basyn, ‘Isgour, Isia’ in A. Van Loo (ed.), 
Repertorium van de architectuur in België. Van 1830 tot heden, Mercatorfonds, Antwerpen, 2003, pp. 
361-362.

58 Zie ‘Concours d’Architecture pour l’élaboration de Projets-Types de Maisons d’Habitation pour Si-
nistrés’, Architecture Urbanisme Habitation, nr. 12, dec. 1947 (themanummer over de wedstrijd), p. 
183.

5� Zie ‘L’Actualité’, Architecture Urbanisme Habitation, nr. 6, juni 1947, p. 105.
�0 Het gaat hier om projecten in Muizen, Haine Saint-Pierre, Jambes, Houffalize, Zeebrugge, Bas-

tenaken, Bergen, Schoten, Angleur. Zie H. K. Schodts, op. cit., pp. 5-7. Zie ook ‘Quand l’état con-
struit. Le beau cadeau de M. Terfve’, (krantenknipsel, zonder referentie), KADOC, fonds Robert De 
Man, nr. 8.2.3, s.d. (ca. 1950).

�� ‘Les chantiers nationaux dans le cadre des activités du Ministère de la Reconstruction. Interview 
de M. Marcel Stevigny. Ingénieur Civil des Constructions. Directeur-Général au Ministère de la 
Reconstruction’, La Maison, nr. 3, maart 1948, pp. 58-87.

[Fig.	17]	
arch. Gustave Herbosch, wedstrijdinzending 
bron: Architecture Urbanisme Habitation, nr. 12, dec. 1947

[Fig.	18]	
arch. Isia Isgour, wedstrijdinzending 
 bron: Architecture Urbanisme Habitation, nr. 12, dec. 1947
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Isia	 Isgour,	 Louis	 Mettewie	 en	 Robert	 Schuiten.57	 [fig.	 17,	 18]	 Andere	 architecten	
besteedden	nadrukkelijk	aandacht	aan	het	ontwerp	van	de	publieke	ruimte	in	de	
wijk.	André	Cambier	bijvoorbeeld	reserveerde	een	centrale	plaats	voor	een	sport-
plein	in	de	wijk,	waarrond	kleine	groepjes	woningen	met	een	modulaire	plan-	en	
gevelopbouw	 waren	 geschikt.	 [fig.	 19]	 Zoals	 het	 tijdschrift	 Architecture Urbanisme 
Habitation	na	afloop	van	de	wedstrijd	vaststelt,	waren	niet	alle	geselecteerde	pro-
jecten	 even	 kwalitatief.58	 Toch	 werden	 ze	 alle	 ex	 aequo	 bekroond.59	 Het	 Minis-
terie	 was	 er	 immers	 niet	 op	 uit	 tot	 een	 consensus	 te	 komen	 over	 één	 of	 enkele	
typewoningen	voor	oorlogsgetroffenen.	De	wedstrijd	was	eerder	bedoeld	om,	op	
een	democratische	wijze,	een	verzameling	van	potentiële	bouwmeesters	samen	te	
stellen.

Minister	De	Man	deed	in	de	loop	van	zijn	mandaat	beroep	op	verschillende	wed-
strijdlaureaten	 voor	 het	 ontwerp	 en	 de	 opvolging	 van	 nieuwe	 nationale	 bouw-
werven.	 Onder	 meer	 André	 Cambier,	 Isia	 Isgour,	 Henri	 Saint-Jean	 en	 Groupe	
EGAU	kregen	een	opdracht	toegewezen.	In	totaal	richtte	De	Man	tien	bijkomende	
woonwijken	 voor	 oorlogsgetroffenen	 op,	 onder	 meer	 gesitueerd	 aan	 de	 kust,	 in	
de	buurt	van	Aalst,	 in	Antwerpen,	bij	Charleroi,	bij	Bastenaken,	in	Bergen	en	bij	
Luik.60	De	gerealiseerde	projecten	sloten	over	het	algemeen	nauw	aan	bij	de	inge-
zonden	 wedstrijdontwerpen.	 Het	 tuinwijkmodel	 bleef	 de	 norm.	 “Pas	 plus	 dans	
les	 grands	 chantiers	 que	 dans	 les	 chantiers	 moyens	 ou	 petits,	 nous	 ne	 voulons	
d’ensembles	 architecturaux	 monotones	 ou	 rébarbatifs,”	 legde	 Marcel	 Stevigny	
uit,	 “L’implantation	 des	 maisons	 par	 groupes	 de	 2,	 4	 ou	 6	 maximum,	 au	 milieu	
d’espaces	libres	boisés,	et	dans	un	complexe	de	rues	bordées	de	plantations	et	de	
jardinets,	vise	à	réaliser	des	quartiers-jardins	au	sens	réel	du	terme”.61	

De	Man	continueerde	hiermee	het	programma	van	nationale	bouwplaatsen	zoals	
het	was	opgestart	door	Terfve.	Toch	ging	hij	enigszins	anders	te	werk.	Opvallend	

5� Pas enkele jaren later zou Isia Isgour resoluut voor een moderne ontwerptaal kiezen. Jean-Marc 
Basyn situeert dit moment omstreeks 1952, met de constructie van het theater in de woonwijk 
Meulenberg (i.s.m. Constantin Brodzki). Zie Jean-Marc Basyn, ‘Isgour, Isia’ in A. Van Loo (ed.), 
Repertorium van de architectuur in België. Van 1830 tot heden, Mercatorfonds, Antwerpen, 2003, pp. 
361-362.

58 Zie ‘Concours d’Architecture pour l’élaboration de Projets-Types de Maisons d’Habitation pour Si-
nistrés’, Architecture Urbanisme Habitation, nr. 12, dec. 1947 (themanummer over de wedstrijd), p. 
183.

5� Zie ‘L’Actualité’, Architecture Urbanisme Habitation, nr. 6, juni 1947, p. 105.
�0 Het gaat hier om projecten in Muizen, Haine Saint-Pierre, Jambes, Houffalize, Zeebrugge, Bas-

tenaken, Bergen, Schoten, Angleur. Zie H. K. Schodts, op. cit., pp. 5-7. Zie ook ‘Quand l’état con-
struit. Le beau cadeau de M. Terfve’, (krantenknipsel, zonder referentie), KADOC, fonds Robert De 
Man, nr. 8.2.3, s.d. (ca. 1950).

�� ‘Les chantiers nationaux dans le cadre des activités du Ministère de la Reconstruction. Interview 
de M. Marcel Stevigny. Ingénieur Civil des Constructions. Directeur-Général au Ministère de la 
Reconstruction’, La Maison, nr. 3, maart 1948, pp. 58-87.

[Fig.	17]	
arch. Gustave Herbosch, wedstrijdinzending 
bron: Architecture Urbanisme Habitation, nr. 12, dec. 1947

[Fig.	18]	
arch. Isia Isgour, wedstrijdinzending 
 bron: Architecture Urbanisme Habitation, nr. 12, dec. 1947
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is	vooral	het	verschil	in	frequentie	waarmee	beide	ministers	nieuwe	projecten	lan-
ceerden.	Terfve	opende	dertien	werven	in	een	periode	van	zes	maanden.62	“Plein	
d’ardeur	le	ministre	communiste	ouvrit	chantier	sur	chantier”	schrijft	een	krant	
achteraf.63	De	Man	daarentegen	startte	 tien	werven	op	 in	een	termijn	van	twee	
jaar.	 Deze	 beduidend	 lagere	 frequentie	 was	 een	 rechtstreeks	 gevolg	 van	 de	 gro-
tere	 behoedzaamheid	 van	 de	 nieuwe	 minister.	 De	 eerste	 nationale	 bouwwerven	
brachten	immers	een,	althans	voor	Terfve,	onverwacht	probleem	aan	het	licht.	Er	
bleken	namelijk	geen	of	nauwelijks	oorlogsgetroffenen	te	zijn	die	zich	de	nieuwe	
huizen	 wilden	 aanschaffen.	 Van	 de	 in	 de	 loop	 van	 1948	 voltooide	 projecten	 in	
Deurne,	Heist-aan-Zee,	Oostende,	Ottignies,	Stavelot	en	Saint-Ghislain	was	er	in	
maart	1949	nog	geen	enkele	woning	verkocht.64	Een	rapport	van	het	Ministerie	
De	 Man	 omschrijft	 Terfves	 programma	 van	 nationale	 bouwplaatsen	 schertsend	
als	 een	 “spectaculaire	 politiek	 die	 op	 een	 totale	 mislukking	 uitliep:	 de	 in	 natio-
nale	 werven	 gebouwde	 huizen	 beantwoorden	 noch	 aan	 de	 behoeften,	 noch	 aan	
de	mogelijkheden	van	de	geteisterde	waarvoor	ze	bestemd	zijn”.65	Alles	wijst	erop	
dat	 het	 kabinet	 van	 Terfve	 op	 geen	 enkele	 wijze	 voorafgaandelijk	 naar	 de	 wen-
sen	en	financiële	mogelijkheden	van	de	oorlogsgetroffenen	had	gepeild.	“Les	sini-
strés	demandaient	des	maisons?	Paternellement,	le	ministre	communiste	leur	en	
a	construit	sans	s’inquiéter	de	savoir	si	les	sinistrés	voudraient	des	chefs-d’oeuvre	
d’architecture	qu’il	leur	dédiait,”	stond	enkele	jaren	later	in	de	krant.66	In	de	pers	
verschenen	 vooral	 klachten	 over	 de	 beperkte	 oppervlakte	 en	 de	 hoge	 kostprijs	
van	de	woningen.67	De	geschiedenis	 leek	zich	te	herhalen,	want	met	de	huisves-
tingsprojecten	die	de	staat	na	de	Eerste	Wereldoorlog	had	gebouwd,	hadden	zich	
gelijkaardige	problemen	voorgedaan.	Zo	waren	de	bewoners	van	de	Batavia-wijk	
in	Roesselare	–	hét	model-project	van	de	Dienst	voor	Verwoeste	Gewesten	voor	de	
wederopbouw	van	het	huisvestingspatrimonium	na	Wereldoorlog	I	–	eveneens	erg	
misnoegd	over	de	beperkte	oppervlakte	en	de	hoge	huurprijs	van	de	woningen.68	

�� De eerste werf onder Terfve startte op 20 oktober 1946 in Malmédy. 
�� ‘Quand l’état construit. Le beau cadeau de M. Terfve’, (krantenknipsel, zonder referentie), KADOC, 

fonds Robert De Man, nr. 8.2.3, s.d. (ca. 1950).
�� Zie H. K. Schodts, op. cit., pp. 5-7.
�5 ‘Ministerie van Wederopbouw. Bilan van twee jaren beheer’ (nota, niet gepubliceerd), KADOC, 

fonds Robert De Man, nr. 8.2.2, s.d. (ca. april 1949), p. 6.
�� ‘Quand l’état construit. Le beau cadeau de M. Terfve’, (krantenknipsel, zonder referentie), KADOC, 

fonds Robert De Man, nr. 8.2.3, s.d. (ca. 1950).
�� Zoals eerder vermeld hadden de woningen voor oorlogsgetroffenen die onder Terfve waren ge-

bouwd doorgaans een gelijkvloers en een verdieping, telkens van ongeveer 45 m2. De kostprijs van 
deze woningen varieerde van ongeveer 210.000 tot bijna 400.000 Belgische frank. Voor meer info 
over de kostprijs per woning, zie H. K. Schodts, op. cit.

�8 J. Maes, ‘Woningbouwexperimenten bij Roeselares wederopbouw’, Wonen-TA/BK, nr. 4-5, 1983, 
pp. 44-55. Raphaël Verwilghen had geprobeerd om de huurprijs van de woningen zo veel mogelijk 
af te stemmen op de financiële mogelijkheden van de bewoners. De uiteindelijke huurprijs lag 
echter veel hoger (528 i.p.v. 288 frank per jaar), onder meer omdat de overheid financieel niet zou 
tussenkomen zoals Verwilghen aanvankelijk had voorgesteld. 

[Fig.	20]	
architecten Groupe EGAU, inplantingsplan nationale bouwplaats, Angleur 
bron: La Technique des Travaux, nr. 7-8, juli-aug. 1952

[Fig.	19]	
arch. André Cambier, wedstrijdinzending 
bron: Architecture Urbanisme Habitation, nr. 12, dec. 1947
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De	Man	nam	verschillende	maatregelen	om	dergelijke	problemen	in	de	toekomst	
te	vermijden.	La Maison	vermeldt	in	maart	1948	dat	de	minister	preventief	onder-
zoek	 liet	uitvoeren	naar	het	aantal	oorlogsgetroffenen	dat	geïnteresseerd	was	 in	
de	 aankoop	 van	 een	 woning	 op	 een	 nationale	 bouwwerf.69	 Het	 eerder	 vermelde	
ministerieel	 rapport	 stelt	 dat	 De	 Man	 alleen	 maar	 nieuwe	 werven	 opende	 “op	
aanvraag	van	de	gemeentebesturen	en	voor	geteisterden	die	recht	hebben	op	vol-
doende	vergoeding	en	die	de	formele	en	schriftelijke	verbintenis	aangegaan	heb-
ben	één	dezer	huizen	te	nemen,	 in	ruil	voor	hun	oorlogsschade”.70	Om	de	bouw-
kost	te	drukken,	introduceerde	De	Man	bovendien	het	gebruik	van	gestandaardi-
seerde	bouwelementen	zoals	raamkaders	en	deuren,	zoals	de	Bouwdienst	van	de	
Dienst	der	Verwoeste	Gewesten	dat	had	gedaan	na	WOI.71	

De	nieuwe	aanpak	wierp	positieve	resultaten	af.	De	nationale	bouwwerf	 in	Ang-
leur	van	Groupe	EGAU	is	hier	een	voorbeeld	van.	Dit	project	bestaat	uit	45	grond-
ontsloten	 rijwoningen,	 waaronder	 39	 voor	 oorlogsgetroffenen	 en	 zes	 voor	 reke-
ning	van	de	Nationale	Maatschappij	voor	Goedkope	Woningen	en	Woonvertrek-
ken.72	 De	 licht	 hellende	 site	 was	 ongeveer	 één	 hectare	 groot	 en	 was	 gelegen	 in	
het	centrum	van	de	gemeente.73	[fig.20,	21]	Stroken	van	vijf	à	zes	woningen	werden	
afgewisseld	met	kleine	openbare	pleintjes.	De	huizen	waren	opgetrokken	uit	dra-
gend	metselwerk	en	waren,	 in	 tegenstelling	 tot	de	 inzending	van	EGAU	voor	de	
wedstrijd	van	het	Ministerie	voor	Wederopbouw,	voorzien	van	een	zadeldak.	[fig.	

22,	23]		De	gevels	waren	bekleed	met	parement	uit	gele	zandsteen,	afgewisseld	met	

�� ‘Les chantiers nationaux dans le cadre des activités du Ministère de la Reconstruction. Interview 
de M. Marcel Stevigny. Ingénieur Civil des Constructions. Directeur-Général au Ministère de la 
Reconstruction’, La Maison, nr. 3, maart 1948, p. 62.

�0 ‘Ministerie van Wederopbouw. Bilan van twee jaren beheer’ (nota, niet gepubliceerd), KADOC, 
fonds Robert De Man, nr. 8.2.2, s.d. (ca. april 1949), p. 16.

�� De eerste grote aanbesteding van gestandaardiseerde deuren (3750 stuks) en ramen (9500 stuks) 
voor de nationale bouwplaatsen en de coöperatieve werven door het Ministerie van Wederop-
bouw dateert van januari 1948. Zie ‘Ministerie van Wederopbouw. Bericht van aanbesteding nr. 
336.5/III’, Het Bouwbedrijf, nr. 4, 25 jan. 1948, p. 59. Na Wereldoorlog I had de Bouwdienst van 
de Dienst der Verwoeste Gewesten (Ministerie van Binnenlandse Zaken) eveneens het gebruik 
van gestandaardiseerde bouwonderdelen, zoals ramen en deuren, aangemoedigd. Zie H. Stynen, 
‘Profiel: Architect Richard Acke (1873-1934) en de woningbouw in de frontstreek’, Monumenten & 
Landschappen, nr. 5, sept.-okt. 1983, pp. 42-53.

�� Zie L. Despins, ‘Le chantier du mois. Le chantier national d’Angleur. Groupe EGAU, Liège’, 
L’Habitation, nr. 1, jan. 1952, pp. 42-49. In tegenstelling tot dit artikel maakt een ‘nota aan de heer 
minister’ van enkele jaren voordien slechts melding van 37 huizen voor oorlogsgetroffenen. Zie H. 
K. Schodts, op. cit., p. 5.

�� Het gaat hier om een privé-terrein dat de staat na de oorlog aan een ‘gunsttarief ’ heeft kunnen 
aankopen. Zie L. De Neuville, ‘Le ‘chantier national’ d’habitations pour sinistrés et l’immeuble de 
l’union coopérative d’angleur-lez-Liège’, La Technique des Travaux, nr. 7-8, juli-aug. 1952, pp. 211-
216.

[Fig.	22]	
architecten Groupe EGAU, wedstrijdinzending 
bron: Architecture Urbanisme Habitation, nr. 12, dec. 1947

[Fig.	21]	
architecten Groupe EGAU, nationale bouwplaats, Angleur 
bron: La Technique des Travaux, nr. 7-8, juli-aug. 1952
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[Fig.	22]	
architecten Groupe EGAU, wedstrijdinzending 
bron: Architecture Urbanisme Habitation, nr. 12, dec. 1947
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architecten Groupe EGAU, nationale bouwplaats, Angleur 
bron: La Technique des Travaux, nr. 7-8, juli-aug. 1952
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wit	pleisterwerk.74	De	nationale	bouwwerf	kon	van	bij	de	aanvang	rekenen	op	de	
steun	van	de	gemeente	Angleur.	De	administratieve	diensten	leverden	een	actieve	
bijdrage	 bij	 de	 uitvoering	 van	 technische	 studies,	 bij	 de	 opstelling	 van	 subsidie-
aanvragen	voor	de	aanleg	en	de	uitrusting	van	nieuwe	wegen,	etc.75	Angleur	 liet	
bovendien,	gelijktijdig	met	de	bouwwerken,	een	bijzonder	plan	van	aanleg	opma-
ken	voor	de	nationale	bouwplaats	en	de	aangrenzende	woonwijk.	Dit	plan	was	een	
ontwerp	van	Karl	Bernard,	de	‘directeur	des	travaux’	van	de	gemeente,	in	samen-
werking	met	EGAU.	Het	bepaalde	onder	meer	dat	de	buitenzijde	van	de	woningen	
voor	oorlogsgetroffenen	ongewijzigd	moest	blijven.76

Nog	 voor	 de	 oplevering	 waren	 bijna	 alle	 huizen	 voor	 oorlogsgetroffenen	 ver-
kocht.77

Verschillende	 van	 de	 toekomstige	 bewoners	 waren	 al	 van	 bij	 de	 ontwerpfase	 bij	
het	 project	 betrokken.	 Via	 informatievergaderingen	 volgden	 ze	 het	 verloop	 van	
de	 werken	 en	 maakten	 ze	 hun	 wensen	 kenbaar.	 Dit	 heeft	 het	 uiteindelijk	 ont-
werp	van	de	nationale	bouwplaats	 in	Angleur	duidelijk	gestuurd.	Vooreerst	wer-
den	de	typewoningen	uit	het	wedstrijdontwerp	aangepast	aan	de	omvang	van	de	
schadevergoeding	 van	 de	 toekomstige	 eigenaars.78	 Zo	 ontwikkelde	 EGAU	 twee	
minimum-typewoningen	van	zes	meter	breed	en	een	bebouwde	oppervlakte	van	
45	 m2	 (type	 I	 en	 II)	 en	 één	 grotere	 typewoning	 voor	 oorlogsgetroffenen	 die	 een	
grotere	 schade	 hadden	 opgelopen,	 met	 een	 gevel	 van	 zeven	 meter	 breed	 en	 een	
bebouwde	oppervlakte	van	52,5	m2	(type	III).79	[fig.	24]	Daarnaast	gaf	de	meerder-
heid	van	de	toekomstige	eigenaars	te	kennen	dat	ze	een	washuis	op	kelderniveau	
wilden.	EGAU	kwam	aan	deze	vraag	tegemoet	door,	anders	dan	in	hun	wedstrijd-
ontwerp,	 een	 half	 ondergrondse	 verdieping	 te	 voorzien.	 Op	 die	 manier	 situeert	
het	washuis	zich,	naar	gelang	de	situatie,	op	het	niveau	van	de	achtertuin	of	van	
een	lager	gelegen	koer.	Als	gevolg	van	deze	ontwerpwijziging	ligt	de	gelijkvloerse	

�� Voor een beschrijving van de toegepaste bouwmaterialen, zie ‘Chantier National à Angleur. Archi-
tecte: Groupe EGAU (Liège)’, La Maison, nr. 3, maart 1952, pp. 73-74.

�5 Zie L. Despins, op. cit., pp. 42-49.
�� Zie L. Despins, op. cit., pp. 42-49. Zie ook R. Coppens, Prijs Van de Ven: Oefening geschiedenis van 

de bouwkunst 2001-2002: de Chantier National van Angleur door de groep E.G.A.U.: derde en vierde 
vermelding ex aequo in het jaar 1952 (studentenpaper, niet gepubliceerd), Faculteit Letteren en Wijs-
begeerte, UGent, Gent, 2002.

�� Zie H. K. Schodts, op. cit., p. 5. Volgens deze nota ging de nationale bouwwerf in Angleur op 16 
nov. 1948 van start en zouden de werken vermoedelijk eindigen omstreeks eind september 1949. 
In maart 1949 zijn er al 33 huizen verkocht en zijn de onderhandelingen over de verkoop van de 
vier resterende woningen lopende. (Volgens de nota waren er in totaal 37 woningen voor oorlogs-
getroffenen. Zie hoger.)

�8 De kostprijs van een woning zonder grond varieerde voor een ‘tussenhuis’ van 242.500 tot 276.000 
Belgische frank, voor een ‘hoekhuis’ van 261.500 tot 309.000 Belgische frank. Zie H. K. Schodts, 
op. cit., p. 5.

�� Zie ‘Le ‘chantier national’ d’habitations pour sinistrés et l’immeuble de l’union coopérative 
d’angleur-lez-Liège’, La Technique des Travaux, nr. 7-8, juli-aug. 1952, pp. 211-216.

[Fig.	24]	
architecten Groupe EGAU, typeplannen van de woningen op de 
nationale bouwplaats, Angleur 
bron: La Technique des Travaux, nr. 7-8, juli-aug. 1952 

[Fig.	23]	
architecten Groupe EGAU, nationale bouwplaats, Angleur 
bron: (foto Fredie Floré)
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wit	pleisterwerk.74	De	nationale	bouwwerf	kon	van	bij	de	aanvang	rekenen	op	de	
steun	van	de	gemeente	Angleur.	De	administratieve	diensten	leverden	een	actieve	
bijdrage	 bij	 de	 uitvoering	 van	 technische	 studies,	 bij	 de	 opstelling	 van	 subsidie-
aanvragen	voor	de	aanleg	en	de	uitrusting	van	nieuwe	wegen,	etc.75	Angleur	 liet	
bovendien,	gelijktijdig	met	de	bouwwerken,	een	bijzonder	plan	van	aanleg	opma-
ken	voor	de	nationale	bouwplaats	en	de	aangrenzende	woonwijk.	Dit	plan	was	een	
ontwerp	van	Karl	Bernard,	de	‘directeur	des	travaux’	van	de	gemeente,	in	samen-
werking	met	EGAU.	Het	bepaalde	onder	meer	dat	de	buitenzijde	van	de	woningen	
voor	oorlogsgetroffenen	ongewijzigd	moest	blijven.76

Nog	 voor	 de	 oplevering	 waren	 bijna	 alle	 huizen	 voor	 oorlogsgetroffenen	 ver-
kocht.77

Verschillende	 van	 de	 toekomstige	 bewoners	 waren	 al	 van	 bij	 de	 ontwerpfase	 bij	
het	 project	 betrokken.	 Via	 informatievergaderingen	 volgden	 ze	 het	 verloop	 van	
de	 werken	 en	 maakten	 ze	 hun	 wensen	 kenbaar.	 Dit	 heeft	 het	 uiteindelijk	 ont-
werp	van	de	nationale	bouwplaats	 in	Angleur	duidelijk	gestuurd.	Vooreerst	wer-
den	de	typewoningen	uit	het	wedstrijdontwerp	aangepast	aan	de	omvang	van	de	
schadevergoeding	 van	 de	 toekomstige	 eigenaars.78	 Zo	 ontwikkelde	 EGAU	 twee	
minimum-typewoningen	van	zes	meter	breed	en	een	bebouwde	oppervlakte	van	
45	 m2	 (type	 I	 en	 II)	 en	 één	 grotere	 typewoning	 voor	 oorlogsgetroffenen	 die	 een	
grotere	 schade	 hadden	 opgelopen,	 met	 een	 gevel	 van	 zeven	 meter	 breed	 en	 een	
bebouwde	oppervlakte	van	52,5	m2	(type	III).79	[fig.	24]	Daarnaast	gaf	de	meerder-
heid	van	de	toekomstige	eigenaars	te	kennen	dat	ze	een	washuis	op	kelderniveau	
wilden.	EGAU	kwam	aan	deze	vraag	tegemoet	door,	anders	dan	in	hun	wedstrijd-
ontwerp,	 een	 half	 ondergrondse	 verdieping	 te	 voorzien.	 Op	 die	 manier	 situeert	
het	washuis	zich,	naar	gelang	de	situatie,	op	het	niveau	van	de	achtertuin	of	van	
een	lager	gelegen	koer.	Als	gevolg	van	deze	ontwerpwijziging	ligt	de	gelijkvloerse	

�� Voor een beschrijving van de toegepaste bouwmaterialen, zie ‘Chantier National à Angleur. Archi-
tecte: Groupe EGAU (Liège)’, La Maison, nr. 3, maart 1952, pp. 73-74.

�5 Zie L. Despins, op. cit., pp. 42-49.
�� Zie L. Despins, op. cit., pp. 42-49. Zie ook R. Coppens, Prijs Van de Ven: Oefening geschiedenis van 

de bouwkunst 2001-2002: de Chantier National van Angleur door de groep E.G.A.U.: derde en vierde 
vermelding ex aequo in het jaar 1952 (studentenpaper, niet gepubliceerd), Faculteit Letteren en Wijs-
begeerte, UGent, Gent, 2002.

�� Zie H. K. Schodts, op. cit., p. 5. Volgens deze nota ging de nationale bouwwerf in Angleur op 16 
nov. 1948 van start en zouden de werken vermoedelijk eindigen omstreeks eind september 1949. 
In maart 1949 zijn er al 33 huizen verkocht en zijn de onderhandelingen over de verkoop van de 
vier resterende woningen lopende. (Volgens de nota waren er in totaal 37 woningen voor oorlogs-
getroffenen. Zie hoger.)

�8 De kostprijs van een woning zonder grond varieerde voor een ‘tussenhuis’ van 242.500 tot 276.000 
Belgische frank, voor een ‘hoekhuis’ van 261.500 tot 309.000 Belgische frank. Zie H. K. Schodts, 
op. cit., p. 5.

�� Zie ‘Le ‘chantier national’ d’habitations pour sinistrés et l’immeuble de l’union coopérative 
d’angleur-lez-Liège’, La Technique des Travaux, nr. 7-8, juli-aug. 1952, pp. 211-216.

[Fig.	24]	
architecten Groupe EGAU, typeplannen van de woningen op de 
nationale bouwplaats, Angleur 
bron: La Technique des Travaux, nr. 7-8, juli-aug. 1952 

[Fig.	23]	
architecten Groupe EGAU, nationale bouwplaats, Angleur 
bron: (foto Fredie Floré)
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verdieping	hoger	dan	de	straat.	Dit	niveauverschil	wordt	aan	de	voorkant	van	de	
woning	 overbrugd	 door	 een	 hellende	 voortuin,	 aan	 de	 achterzijde	 door	 een	 ter-
ras	en	trappen.	[fig.	25,	26]	In	beperkte	mate	konden	de	toekomstige	bewoners	ten-
slotte	individuele	aanpassingen	aanvragen	in	de	configuratie	van	de	gelijkvloerse	
verdieping.	Zo	opteerden	verschillende	oorlogsgetroffenen	ervoor	om	bij	woning-
type	 nr.	 II	 of	 III	 de	 wand	 tussen	 de	 keuken	 en	 de	 eethoek	 weg	 te	 nemen,	 maar	
wel	een	scheiding	te	voorzien	tussen	de	eethoek	en	de	zithoek.	Deze	keuze	doet	
vermoeden	dat	de	toekomstige	eigenaars	de	mogelijkheid	wilden	hebben	om	een	
afzonderlijk	 ‘salon’	 in	 te	 richten	 in	combinatie	met	een	 ‘woonkamer-keuken’.	Bij	
woningtype	nr.	III	werd	soms	ook	gevraagd	een	deel	van	de	keuken	af	te	sluiten	
voor	een	berging.80	

De	nationale	bouwplaats	in	Angleur	werd	in	vakkringen	destijds	als	een	‘geslaagd’	
project	 beschouwd.	 “On	 sait	 que	 les	 chantiers	 nationaux	 n’ont	 pas	 été	 une	 réus-
site	–	pour	des	diverses	raisons	que	nous	ne	connaissons	pas.”	schreef	Despins	in	
L’Habitation,	“Celui	d’Angleur	fait	exception”.81	Een	belangrijke	maatstaf	voor	het	
welslagen	van	het	project	was	natuurlijk	het	feit	dat	de	woningen	door	de	oorlogs-
getroffenen	 werden	 aanvaard.	 Maar	 de	 woonwijk	 in	 Angleur	 werd	 ook	 expliciet	
gelauwerd	omwille	van	haar	architecturale	en	stedenbouwkundige	kwaliteiten.	In	
1952	kreeg	het	project,	ex	aequo	met	een	ontwerp	van	architecte	Simone	Guillis-
sen-Hoa,	 de	 derde	 en	 vierde	 vermelding	 in	 de	 jaarlijkse	 Prijs	 Van	 de	 Ven.82	 Het	
werd	onder	meer	geprezen	voor	de	open	inplanting,	de	optimale	bezonning	en	de	
rationele	opbouw	van	de	woningen.	Toch	was	het	ook	voor	de	juryleden	duidelijk	
dat	er	 compromissen	 waren	gesloten.	Zo	 vermeldt	het	 juryrapport	 uitdrukkelijk	
dat	 de	 zadeldaken	 en	 de	 houten	 raamkaders	 opgelegd	 waren	 door	 het	 Ministe-
rie	van	Wederopbouw.83	Anders	dan	de	modernistische	hoogbouwprojecten	naar	
Corbusiaans	 model	 die	 EGAU	 ondertussen	 ontwerpt	 voor	 Angleur	 en	 het	 Plaine	
de	 Droixhe,	 getuigt	 de	 nationale	 bouwplaats	 in	 Angleur	 in	 de	 eerste	 plaats	 van	
een	complexe	evenwichtsoefening	tussen	de	realisatie	van	architecturale	en	ste-

80 Zie L. Despins, op. cit., pp. 42-49.
8� L. Despins, op. cit., pp. 42-49.
8� Zie ‘Le prix Van de Ven 1952’, La Maison, nr. 3, maart 1952, p. 61. Zie ook ‘Prix d’Architecture Van 

de Ven 1952. Procès verbal de la réunion du Jury – en date du mardi 12 février 1952’ (verslag, niet 
gepubliceerd), AAM, fonds Prijs Van de Ven, 12 febr. 1952. De jury werd in 1952 voorgezeten door 
Henri Leborgne en bestond verder uit Jan Dieltjens, Paul Etienne, Henri Gielen, Gaston Marchot 
en Poly Scherpereel. Architect Marc Segers was laureaat. De eerste, tweede en vijfde vermelding 
gingen respectievelijk naar een project van P. Nickmans, Van Steenberghe en J. Poskin. De natio-
nale bouwplaats in Angleur was het eerste project voor ‘sociale’ woningen dat in het kader van de 
Prijs Van de Ven werd geprimeerd. Zie H. Foncke en L. Meganck, ‘De naoorlogse jaren van de Prijs 
Van de Ven (1950-1968): de zoektocht naar een architectuur voor de moderne tijd’, Monumenten & 
Landschappen, nr. 2, maart-april 2003, pp. 6-35.

8� Zie H. Foncke en L. Meganck, op. cit., pp. 6-35.

[Fig.	26]	
architecten Groupe EGAU, nationale bouwplaats, Angleur 
bron: La Maison, nr. 3, maart 1952

[Fig.	25]	
architecten Groupe EGAU, nationale bouwplaats, Angleur 
bron: La Maison, nr. 3, maart 1952
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verdieping	hoger	dan	de	straat.	Dit	niveauverschil	wordt	aan	de	voorkant	van	de	
woning	 overbrugd	 door	 een	 hellende	 voortuin,	 aan	 de	 achterzijde	 door	 een	 ter-
ras	en	trappen.	[fig.	25,	26]	In	beperkte	mate	konden	de	toekomstige	bewoners	ten-
slotte	individuele	aanpassingen	aanvragen	in	de	configuratie	van	de	gelijkvloerse	
verdieping.	Zo	opteerden	verschillende	oorlogsgetroffenen	ervoor	om	bij	woning-
type	 nr.	 II	 of	 III	 de	 wand	 tussen	 de	 keuken	 en	 de	 eethoek	 weg	 te	 nemen,	 maar	
wel	een	scheiding	te	voorzien	tussen	de	eethoek	en	de	zithoek.	Deze	keuze	doet	
vermoeden	dat	de	toekomstige	eigenaars	de	mogelijkheid	wilden	hebben	om	een	
afzonderlijk	 ‘salon’	 in	 te	 richten	 in	combinatie	met	een	 ‘woonkamer-keuken’.	Bij	
woningtype	nr.	III	werd	soms	ook	gevraagd	een	deel	van	de	keuken	af	te	sluiten	
voor	een	berging.80	

De	nationale	bouwplaats	in	Angleur	werd	in	vakkringen	destijds	als	een	‘geslaagd’	
project	 beschouwd.	 “On	 sait	 que	 les	 chantiers	 nationaux	 n’ont	 pas	 été	 une	 réus-
site	–	pour	des	diverses	raisons	que	nous	ne	connaissons	pas.”	schreef	Despins	in	
L’Habitation,	“Celui	d’Angleur	fait	exception”.81	Een	belangrijke	maatstaf	voor	het	
welslagen	van	het	project	was	natuurlijk	het	feit	dat	de	woningen	door	de	oorlogs-
getroffenen	 werden	 aanvaard.	 Maar	 de	 woonwijk	 in	 Angleur	 werd	 ook	 expliciet	
gelauwerd	omwille	van	haar	architecturale	en	stedenbouwkundige	kwaliteiten.	In	
1952	kreeg	het	project,	ex	aequo	met	een	ontwerp	van	architecte	Simone	Guillis-
sen-Hoa,	 de	 derde	 en	 vierde	 vermelding	 in	 de	 jaarlijkse	 Prijs	 Van	 de	 Ven.82	 Het	
werd	onder	meer	geprezen	voor	de	open	inplanting,	de	optimale	bezonning	en	de	
rationele	opbouw	van	de	woningen.	Toch	was	het	ook	voor	de	juryleden	duidelijk	
dat	er	 compromissen	 waren	gesloten.	Zo	 vermeldt	het	 juryrapport	 uitdrukkelijk	
dat	 de	 zadeldaken	 en	 de	 houten	 raamkaders	 opgelegd	 waren	 door	 het	 Ministe-
rie	van	Wederopbouw.83	Anders	dan	de	modernistische	hoogbouwprojecten	naar	
Corbusiaans	 model	 die	 EGAU	 ondertussen	 ontwerpt	 voor	 Angleur	 en	 het	 Plaine	
de	 Droixhe,	 getuigt	 de	 nationale	 bouwplaats	 in	 Angleur	 in	 de	 eerste	 plaats	 van	
een	complexe	evenwichtsoefening	tussen	de	realisatie	van	architecturale	en	ste-

80 Zie L. Despins, op. cit., pp. 42-49.
8� L. Despins, op. cit., pp. 42-49.
8� Zie ‘Le prix Van de Ven 1952’, La Maison, nr. 3, maart 1952, p. 61. Zie ook ‘Prix d’Architecture Van 

de Ven 1952. Procès verbal de la réunion du Jury – en date du mardi 12 février 1952’ (verslag, niet 
gepubliceerd), AAM, fonds Prijs Van de Ven, 12 febr. 1952. De jury werd in 1952 voorgezeten door 
Henri Leborgne en bestond verder uit Jan Dieltjens, Paul Etienne, Henri Gielen, Gaston Marchot 
en Poly Scherpereel. Architect Marc Segers was laureaat. De eerste, tweede en vijfde vermelding 
gingen respectievelijk naar een project van P. Nickmans, Van Steenberghe en J. Poskin. De natio-
nale bouwplaats in Angleur was het eerste project voor ‘sociale’ woningen dat in het kader van de 
Prijs Van de Ven werd geprimeerd. Zie H. Foncke en L. Meganck, ‘De naoorlogse jaren van de Prijs 
Van de Ven (1950-1968): de zoektocht naar een architectuur voor de moderne tijd’, Monumenten & 
Landschappen, nr. 2, maart-april 2003, pp. 6-35.

8� Zie H. Foncke en L. Meganck, op. cit., pp. 6-35.

[Fig.	26]	
architecten Groupe EGAU, nationale bouwplaats, Angleur 
bron: La Maison, nr. 3, maart 1952

[Fig.	25]	
architecten Groupe EGAU, nationale bouwplaats, Angleur 
bron: La Maison, nr. 3, maart 1952
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denbouwkundige	aspiraties	en	de	vertegenwoordiging	van	diverse	belangengroe-
pen.84

De	voorzichtige	aanpak	van	De	Man	was	doeltreffend	om	de	nationale	bouwwer-
ven	die	 tijdens	zijn	mandaat	werden	geopend	aan	de	betrokken	oorlogsgetroffe-
nen	verkocht	 te	krijgen.	Van	het	project	 in	Haine	Saint-Pierre	van	architect	 Isia	
Isgour	hadden	bij	de	oplevering	nagenoeg	alle	huizen	een	eigenaar.85	Dit	was	ook	
het	 geval	 met	 de	 nationale	 bouwplaats	 in	 Bergen	 van	 architect	 André	 Cambier	
of	met	de	woonwijk	in	Bastenaken	van	de	architecten	Henri	Saint-Jean	en	Geor-
ges	 Lambeau.86	 [fig.	 27]	 Slechts	 één	 project	 uit	 de	 periode	 De	 Man	 oogstte	 opval-
lend	weinig	succes.	Van	de	34	woningen	van	de	nationale	bouwplaats	 in	Jambes	
waren	er,	ongeveer	een	jaar	na	de	oplevering,	maar	zeven	verkocht.87	Het	was	de	
eerste	bouwwerf	die	onder	de	nieuwe	minister	was	geopend	en	het	ontwerp	van	
architect	 Richard	 Vandendaele	 dateerde	 nog	 uit	 de	 beleidsperiode	 van	 minister	
Terfve.88	De	heldere,	functionele	planopbouw	van	de	woningen	in	dit	project	was	
verwant	aan	deze	van	de	huizen	op	de	nationale	bouwplaatsen	in	Borgerhout	en	
Deurne,	 maar	 werd	gecombineerd	 met	een	enigszins	 rustieke	vormgeving.	 Zo	 is	
de	gevel	gedeeltelijk	bekleed	met	breuksteen	uit	de	vallei	van	de	Ourthe.

De	 Man	 probeerde	 de	 nationale	 bouwplaatsen	 waarvan	 er	 op	 voorhand	 geen	 of	
weinig	 woningen	 waren	 verkocht,	 te	 promoten	 door	 middel	 van	 ‘openingsten-
toonstellingen’.	 In	 de	 loop	 van	 1948	 inviteerde	 zijn	 departement	 ontwerpers,	
decoratiefirma’s	 en	 warenhuizen	 om	 een	 modelwoning	 in	 te	 richten	 in	 een	 van	
de	recent	opgeleverde	woonwijken	in	Deurne,	Ertvelde-Rieme,	Jambes,	etc.89	Het	

8� De eerste fase van het sociale huisvestingsproject op het Plaine de Droixhe in Luik dateert van 
1951-56. De eerste hoogbouwblok in Angleur dateert van 1951-1954. Zie G. Bekaert, F. Strauven, 
Bouwen in België 1945-1970, Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf, 1971, pp. 304-305. Voor 
een bespreking van het oeuvre van EGAU zie onder meer M. De Kooning, ‘Groupe EGAU’, in M. De 
Kooning (ed.), Horta and After. 25 Masters of Modern Architecture in Belgium (tentoonstellingscata-
logus), Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, UGent, Gent, 1999, pp. 176-191.

85 Zie H. K. Schodts, op. cit., p. 6. Voor meer info over het project, zie ‘Les chantiers nationaux dans 
le cadre des activités du Ministère de la Reconstruction. Interview de M. Marcel Stevigny. Ingéni-
eur Civil des Constructions. Directeur-Général au Ministère de la Reconstruction’, La Maison, nr. 3, 
maart 1948, pp. 58-87.

8� Zie H. K. Schodts, op. cit., p. 6. Het project in Bastenaken werd gepubliceerd in ‘Les maisons grou-
pées en Belgique’, Rythme, nr. 10, febr. 1951, pp. 5-16.

8� Zie H. K. Schodts, op. cit., p. 3.
88 Bij de AAM wordt een dossier van dit project bewaard. Het bevat plannen, snedes, geveltekenin-

gen, details en perspectieven. Het ontwerp werd tevens gepubliceerd in ‘Les chantiers nationaux 
dans le cadre des activités du Ministère de la Reconstruction. Interview de M. Marcel Stevigny. In-
génieur Civil des Constructions. Directeur-Général au Ministère de la Reconstruction’, La Maison, 
nr. 3, maart 1948, pp. 58-87.

8� De tentoonstelling in Ertvelde-Rieme vond plaats in mei 1948, in de huizen van architect Louis 
Mettewie. Zie bijvoorbeeld ‘Nieuwe woningen ingehuldigd’, Het Laatste Nieuws, nr. 133, 12 mei 
1948, p. 6. De tentoonstelling in Jambes vond plaats in april 1948. Zie bijvoorbeeld ‘A Jambes. 
Inauguration de maisons pour sinistrés’, Le Soir, nr. 104, 14 april 1948, p. 5. De tentoonstelling in 

[Fig.	27]	
architecten Henri Saint-Jean en Georges Lambeau, nationale 
bouwplaats, Bastenaken 
bron: Rythme, nr. 10, febr. 1951
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denbouwkundige	aspiraties	en	de	vertegenwoordiging	van	diverse	belangengroe-
pen.84

De	voorzichtige	aanpak	van	De	Man	was	doeltreffend	om	de	nationale	bouwwer-
ven	die	 tijdens	zijn	mandaat	werden	geopend	aan	de	betrokken	oorlogsgetroffe-
nen	verkocht	 te	krijgen.	Van	het	project	 in	Haine	Saint-Pierre	van	architect	 Isia	
Isgour	hadden	bij	de	oplevering	nagenoeg	alle	huizen	een	eigenaar.85	Dit	was	ook	
het	 geval	 met	 de	 nationale	 bouwplaats	 in	 Bergen	 van	 architect	 André	 Cambier	
of	met	de	woonwijk	in	Bastenaken	van	de	architecten	Henri	Saint-Jean	en	Geor-
ges	 Lambeau.86	 [fig.	 27]	 Slechts	 één	 project	 uit	 de	 periode	 De	 Man	 oogstte	 opval-
lend	weinig	succes.	Van	de	34	woningen	van	de	nationale	bouwplaats	 in	Jambes	
waren	er,	ongeveer	een	jaar	na	de	oplevering,	maar	zeven	verkocht.87	Het	was	de	
eerste	bouwwerf	die	onder	de	nieuwe	minister	was	geopend	en	het	ontwerp	van	
architect	 Richard	 Vandendaele	 dateerde	 nog	 uit	 de	 beleidsperiode	 van	 minister	
Terfve.88	De	heldere,	functionele	planopbouw	van	de	woningen	in	dit	project	was	
verwant	aan	deze	van	de	huizen	op	de	nationale	bouwplaatsen	in	Borgerhout	en	
Deurne,	 maar	 werd	gecombineerd	 met	een	enigszins	 rustieke	vormgeving.	 Zo	 is	
de	gevel	gedeeltelijk	bekleed	met	breuksteen	uit	de	vallei	van	de	Ourthe.
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8� De eerste fase van het sociale huisvestingsproject op het Plaine de Droixhe in Luik dateert van 
1951-56. De eerste hoogbouwblok in Angleur dateert van 1951-1954. Zie G. Bekaert, F. Strauven, 
Bouwen in België 1945-1970, Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf, 1971, pp. 304-305. Voor 
een bespreking van het oeuvre van EGAU zie onder meer M. De Kooning, ‘Groupe EGAU’, in M. De 
Kooning (ed.), Horta and After. 25 Masters of Modern Architecture in Belgium (tentoonstellingscata-
logus), Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, UGent, Gent, 1999, pp. 176-191.

85 Zie H. K. Schodts, op. cit., p. 6. Voor meer info over het project, zie ‘Les chantiers nationaux dans 
le cadre des activités du Ministère de la Reconstruction. Interview de M. Marcel Stevigny. Ingéni-
eur Civil des Constructions. Directeur-Général au Ministère de la Reconstruction’, La Maison, nr. 3, 
maart 1948, pp. 58-87.

8� Zie H. K. Schodts, op. cit., p. 6. Het project in Bastenaken werd gepubliceerd in ‘Les maisons grou-
pées en Belgique’, Rythme, nr. 10, febr. 1951, pp. 5-16.

8� Zie H. K. Schodts, op. cit., p. 3.
88 Bij de AAM wordt een dossier van dit project bewaard. Het bevat plannen, snedes, geveltekenin-

gen, details en perspectieven. Het ontwerp werd tevens gepubliceerd in ‘Les chantiers nationaux 
dans le cadre des activités du Ministère de la Reconstruction. Interview de M. Marcel Stevigny. In-
génieur Civil des Constructions. Directeur-Général au Ministère de la Reconstruction’, La Maison, 
nr. 3, maart 1948, pp. 58-87.

8� De tentoonstelling in Ertvelde-Rieme vond plaats in mei 1948, in de huizen van architect Louis 
Mettewie. Zie bijvoorbeeld ‘Nieuwe woningen ingehuldigd’, Het Laatste Nieuws, nr. 133, 12 mei 
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[Fig.	27]	
architecten Henri Saint-Jean en Georges Lambeau, nationale 
bouwplaats, Bastenaken 
bron: Rythme, nr. 10, febr. 1951
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opzet	 van	 de	 tentoonstellingen	 was	 drievoudig.90	 Vooreerst	 wou	 het	 ministerie	
laten	 zien	 dat	 het	 mogelijk	 was	 om	 met	 de	 wettelijk	 bepaalde	 schadevergoeding	
voor	 in	de	oorlog	verloren	gegaan	meubilair	een	eenvoudig,	maar	goed	 interieur	
in	te	richten.	Tegelijk	wou	het	de	potentiële	bewoners	laten	zien	hoe	een	rationeel	
opgevatte	minimumwoning	kon	worden	uitgerust.	Tenslotte	werden	de	tentoon-
stellingen	 gezien	 als	 een	 promotiecampagne	 voor	 het	 programma	 van	 de	 natio-
nale	bouwwerven.	Het	ministerie	was	aanvankelijk	ook	van	plan	om	zelf	meubi-
lair	 ontwikkelen	 voor	 de	 nationale	 bouwplaatsen.	 Eric	 Lemesre,	 een	 decorateur	
die	 in	 1944	 aan	 La	 Cambre	 was	 afgestudeerd,	 werd	 hiervoor	 geëngageerd.91	 Hij	
maakte	 ontwerpen	 voor	 “des	 mobiliers	 modulés	 et	 standardisés,	 susceptibles	
d’être	 produits	 en	 séries	 grâce	 aux	 moyens	 mécaniques	 modernes”.92	 [fig.	 28]	 De	
meubelen	–	ingebouwde	kasten	en	losse	meubelstukken	–	zouden	zoveel	mogelijk	
zijn	samengesteld	uit	combineerbare	basiselementen	van	Noors	dennenhout,	een	
materiaal	waar	België	een	zekere	voorraad	van	had.	Om	ongekende	redenen	wer-
den	ze	echter	nooit	uitgevoerd.

Alles	wijst	erop	dat	het	ministerie	met	de	openingstentoonstellingen	en	het	meu-
belproject	de	kritiek	op	de	woningen	voor	oorlogsgetroffenen	die	in	opdracht	van	
Terfve	 waren	 ontworpen,	 wou	 nuanceren.	 In	 1947	 en	 begin	 1948	 stond	 immers	
herhaaldelijk	in	de	pers	te	lezen	dat	de	plannen	van	deze	huizen	niet	goed	waren	
geconcipieerd.93	Zo	stelde	Grenz-Echo	 in	april	1947	dat	de	woningen	in	Malmédy	
van	architect	Albert	Devillers	zo	klein	waren	“daß	eine	Familie	mit	vier	Kindern	
keinen	 Platz	 darin	 findet”.94	 De	 oppervlakte	 van	 deze	 huizen	 –	 2	 x	 ca.	 48	 m2	 +	
een	kelderverdieping	–	stemde	overeen	met	deze	van	de	meeste	woningen	van	de	
toenmalige	 ‘nationale	 bouwplaatsen’.	 De	 omvang	 van	 de	 woningen	 werd	 echter	
niet	alleen	beoordeeld	in	functie	van	het	aantal	bewoners.	De	oorlogsgetroffenen	
koesterden	ook	verwachtingen	met	betrekking	tot	de	inrichting	van	hun	huis	en	
moesten	 wellicht	 vaak	 vaststellen	 dat	 meerdere	 meubelstukken	 te	 volumineus	
waren	voor	de	nieuwbouwhuizen.	“Toutes	les	pièces	sont	trop	petites	pour	y	per-

Deurne vond plaats van 8 tot 17 oktober 1948. Zie bijvoorbeeld ‘Anvers. Une exposition de mobi-
lier’, Le Soir, nr. 283, 10 okt. 1948, p. 5.

�0 Zie ‘Tentoonstelling binnenhuisinrichting’ (krantenknipsel, zonder referentie), archief Amée 
Huysmans en Raymond Van Loo, s.d.

�� M. De Kooning, I. Strauven, ‘Het fifties-meubel in België’, in M. De Kooning, F. Floré, I. Strauven 
(eds.), Alfred Hendrickx en het fifties meubel in België, Stedelijke Musea Mechelen, Mechelen, 2000, 
pp. 9-49.

�� P.-L. Flouquet, ‘La reconstruction et les ameublements’, La Maison, nr. 5, mei 1948, pp. 143-145.
�� De artikels die verder in de tekst worden geciteerd, kunnen aangevuld worden met bijvoorbeeld: 

‘Les réalisations de l’Etat-constructeur: autant en emporte le vent’, Echo de la Bourse, 9 jan. 1948 
(krantenknipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 
b-c, map ‘Maisons Mineurs II’).

�� ‘Die 25.000 Häuser für Kriegsgeschädigte des Ministers Terfve’, Grenz-Echo, 30 april 1947 (kran-
tenknipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, 
map ‘Maisons Mineurs I’).  

[Fig.	28]	
ontwerper Eric Lemesre, schets van het meubilair voor de natio-
nale bouwplaatsen 
bron: La Maison, nr. 5, mei 1948
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nale bouwplaatsen 
bron: La Maison, nr. 5, mei 1948
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mettre	l’installation	d’un	mobilier	normal,”	schreef	René	Fraikin	in	juni	1947	in	
La Nation Belge	 over	 de	 woningen	 die	 in	 opdracht	 van	 Terfve	 werden	 opgetrok-
ken.95	Met	normale	meubelen	doelde	de	auteur	wellicht	op	de	traditionele,	burger-
lijke	meubelensembles,	zoals	een	eetkamer	bestaande	uit	een	centraal	geplaatste	
tafel	 met	 zes	 stoelen	 en	 een	 buffetkast.	 Het	 leeuwendeel	 van	 de	 Belgische	 meu-
belmarkt	 was	 destijds	 immers	 nog	 steeds	 afgestemd	 op	 dergelijke	 modellen.	 De	
tentoonstellingen	 in	 de	 nationale	 bouwplaatsen	 dienden	 een	 beter	 voorbeeld	
te	 stellen.	 Hoewel	 er	 tot	 op	 heden	 weinig	 fotomateriaal	 van	 de	 modelwoningen	
is	 teruggevonden,	 kunnen	 we	 uit	 enkele	 artikels	 afleiden	 dat	 de	 interpretaties	
van	een	goed	 interieur	nogal	uiteenliepen.	Zo	richtte	het	Brusselse	warenhuis	A	
l’Innovation	in	de	woonwijk	van	Braem,	Brosens	en	Laforce	in	Deurne	een	model-
woning	in	met	bedden	in	‘Bretonse	stijl’,	 ‘klassieke	beeldjes’,	 ‘cosy-corners’,	etc.96	
In	diezelfde	tentoonstelling	kreeg	ook	het	jonge	Brusselse	ontwerpersduo	Aimée	
Huysmans	 en	 Raymond	 Van	 Loo	 de	 gelegenheid	 zijn	 werk	 te	 tonen.	 Ze	 richtten	
een	woonkamer	in	met	prototypes	van	eenvoudige,	lichte	houten	meubeltjes:	een	
hangkast,	 twee	 stoelen,	 een	 salontafeltje	 en	 een	 rek	 met	 verplaatsbare	 schap-
pen	dat	tegelijk	als	schrijftafel	kon	worden	gebruikt.97	[fig.	29]	In	tegenstelling	tot	
het	volle	interieur	van	A	l’Innovation,	hadden	Huysmans	en	Van	Loo	er	alles	aan	
gedaan	om	het	modelvertrek	zo	sober	en	ruim	mogelijk	te	houden.

De	 uiteenlopende	 inrichtingen	 van	 de	 tentoonstellingswoningen	 lijken	 erop	 te	
wijzen	 dat	 het	 ministerie	 zich,	 wat	 het	 interieur	 betreft,	 niet	 onmiddellijk	 als	
smaakopvoeder	 wou	 profileren.	 Het	 kabinet	 van	 De	 Man	 was	 er	 vooral	 op	 uit	
potentiële	kopers	te	overtuigen	dat	de	nieuwbouwwoningen	best	wel	groot	genoeg	
waren	 voor	 een	 gezinsleven	 op	 voorwaarde	 dat	 men	 een	 minder	 conventioneel,	
maar	 daarom	 niet	 minder	 degelijk,	 meubilair	 zou	 kiezen.	 De	 tentoonstellingen	
waren	echter	weinig	succesvol	in	het	overbrengen	van	deze	boodschap.	Zo	getui-
gen	Huysmans	en	Van	Loo	dat	de	modelwoningen	in	Deurne	het	onbegrip	of	het	
wantrouwen	van	de	oorlogsgetroffenen	jegens	de	architectuur	van	Braem,	Brosens	
en	 Laforce	 nauwelijks	 konden	 wegnemen.98	 De	 verkoop	 van	 de	 meeste	 wonin-
gen	 die	 in	 opdracht	 van	 Terfve	 waren	 ontworpen,	 bleef	 dan	 ook	 problematisch.	

�5 R. Fraikin, ‘On ne reconstruit pas parce qu’il y a M. Lebureau et que l’argent fait défaut. Mais cela 
va-t-il durer longtemps encore?’, La Nation Belge, 11 juni 1947 (krantenknipsel uit Architectuurar-
chief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs II’).

�� ‘Tentoonstelling binnenhuisinrichting’ (krantenknipsel, zonder referentie), archief Amée Huys-
mans & Raymond Van Loo, s.d. Pierre-Louis Flouquet schreef ook over deze tentoonstelling in 
P.-L. Flouquet, ‘Reconstruction et harmonie. Pour meubler le peuple’, La Maison, nr. 1, jan. 1949, 
pp. 9-13.

�� Huysmans en Van Loo richtten om budgettaire redenen slechts één vertrek van een modelwo-
ning in. Het ministerie voorzag immers geen vergoeding voor de exposanten. Het stelde enkel 
de woningen ter beschikking. Zie ‘Tentoonstelling binnenhuisinrichting’ (krantenknipsel, zonder 
referentie), archief Amée Huysmans & Raymond Van Loo, s.d.

�8 Uit verschillende gesprekken van de auteur met Raymond Van Loo en Aimée Huysmans, Brussel, 
2001.

[Fig.	29]	
ontwerpers Aimée Huysmans en Raymond Van Loo, modelinrich-
ting van een woonkamer, nationale bouwplaats, Deurne 
bron: archief Aimée Huysmans en Raymond Van Loo
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De	 kritiek	 betrof	 immers	 niet	 alleen	 de	 grootte	 van	 de	 huizen.	 De	 pers	 maakte	
melding	 van	 projectgebonden	 klachten	 zoals	 het	 ontbreken	 van	 een	 open	 haard	
in	de	zitkamers	van	de	woningen	in	Malmédy.99	Sommige	auteurs	beweerden	ook	
dat	de	kostprijs	van	de	woningen	–	gelegen	tussen	200.000	en	340.000	Belgische	
frank	–	over	het	algemeen	te	hoog	was.100	Tenslotte	herinnerde	de	bijnaam	van	de	
woningen,	‘les	maisons	Terfve’,	eraan	dat	het	initiatief	afkomstig	was	uit	commu-
nistische	hoek.	Bij	de	oplevering	van	de	meeste	woningen	voor	oorlogsgetroffenen	
was	deze	politieke	strekking,	onder	meer	door	de	contemporaine	ontwikkelingen	
in	de	buitenlandse	politiek,	sterk	in	populariteit	gedaald	en	was	ze	niet	meer	ver-
tegenwoordigd	in	de	nationale	regering.

Dit	 alles	 in	 acht	 genomen,	 is	 het	 niet	 verwonderlijk	 dat	 veel	 oorlogsgetroffenen	
de	 voorkeur	 gaven	 aan	 de	 effectieve	 uitkering	 van	 de	 hun	 gerechtigde	 schade-
vergoeding	 –	 en	 de	 hiermee	 gepaard	 gaande	 vrije	 keuze	 van	 een	 nieuwe	 woonst	
–	boven	de	aankoop	van	een	door	de	staat	opgetrokken	huis	in	een	wijk	met	‘lot-
genoten’.	 De	 interesse	 voor	 de	 huizen	 van	 de	 nationale	 bouwplaatsen	 bleef	 dan	
ook	 beperkt,	 zowel	 tijdens	 het	 mandaat	 van	 Terfve	 als	 tijdens	 dat	 van	 De	 Man.	
De	 weinig	 problematische	 verkoop	 van	 de	huizen	die	 in	opdracht	 van	 de	katho-
lieke	minister	waren	opgetrokken,	was	vooral	te	danken	aan	het	voorafgaandelijk	
onderzoek	naar	kandidaat-kopers	en	de	selectie	van	de	bouwprojecten	in	functie	
van	hun	garantie	op	succes.	Het	merendeel	van	de	geplande	nationale	bouwplaat-
sen	–	ongeveer	31	projecten	–	werd	na	deze	prospectie	echter	afgelast.101	In	Huy	
bijvoorbeeld	was	er	nauwelijks	interesse	voor	een	woonwijk	van	de	staat.	In	febru-
ari	 1948	 meldde	 het	 Bulletin des Sinistrés,	 het	 informatieblad	 van	 de	 oorlogsge-
troffenen	in	Huy-Waremme	:	“A	la	demande	du	Ministère,	nous	avons	essayé	une	
3e	fois	d’aider	à	 la	constitution	de	 ‘chantiers	nationaux’.	Nous	n’avons	pas	réussi	
à	 convaincre	 les	 Sinistrés	 bien	 que	 l’inscription	 que	 nous	 leur	 proposions	 ne	 les	
engageait	aucunement.	Ils	n’en	ont	pas	voulu.”102	Van	het	aanvankelijk	ambitieuze	
programma	 van	 nationale	 bouwplaatsen	 is	 uiteindelijk	 maar	 een	 fractie	 gereali-
seerd.	Terfve	startte	in	1946	met	de	bouw	van	337	huizen,103	in	plaats	van	10.000	

�� R. Fraikin, op. cit.
�00 Zie bijvoorbeeld: ‘Les réalisations de l’Etat-constructeur: autant en emporte le vent’, Echo de la 

Bourse, 9 jan. 1948 (krantenknipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds 
Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs II’). Voor de kostprijs van de verschillende wonin-
gen voor oorlogsgetroffenen, zie H. K. Schodts, op. cit. 

�0� De afgelaste nationale bouwwerven waren gesitueerd in Aalst, Ans, Bassence, Blankenberge, Cha-
telet, Chenée-Grivegnée, Duffel, Ekeren, Flawinne, Gent, Halen, Harelbeke, Herstal (2 projecten), 
Huy, Jodoigne, Jupille, Kapelle-op-den-Bosch, Kessel-Loo, Kortrijk, Lier, Montignies-sur-Sambre, 
Mortsel, Rochefort, Schaffen, Seraing, Sint Niklaas, Verviers, Wavre, Wilrijk en Wonck. Zie H. K. 
Schodts, op. cit., p. 7.

�0� Tomson, ‘Réunion du Conseil d’Administration’, Bulletin des Sinistrés, nr. 3, 28 febr. 1948, pp. 1-3.
�0� R. Fraikin, op. cit.
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M�jnwerkerswon�ngen

In	 dezelfde,	 korte	 regeringsperiode	 ‘van	 Acker	 III’	 (31	 maart	 tot	 10	 juli	 1946),	
waarin	 minister	 Terfve	 het	 woningbouwprogramma	 voor	 oorlogsslachtoffers	 in	
het	 leven	 roept,	 gaat	 een	 tweede	 huisvestingsprogramma	 van	 de	 nationale	 over-
heid	van	start.1	Op	voorstel	van	de	socialist	Achille	van	Acker,	toenmalige	Eerste	
Minister	 en	 Minister	 van	 Kolenmijnen,	 neemt	 de	 regering	 zich	 voor	 om	 25.000	
mijnwerkerswoningen	te	bouwen,	verspreid	over	de	vijf	mijnbekkens	van	België.2	
Dit	 initiatief	 kaderde	 in	 de	 beleidsoptie	 om	 de	 nationale	 steenkoolproductie,	 en	
aldus	de	nationale	economie,	terug	op	te	vijzelen.3	Door	in	een	betere	huisvesting	
te	voorzien,	hoopten	de	regeringsleiders	immers	het	massaal	ontvluchte	mijnwer-
kersberoep	 opnieuw	 aantrekkelijker	 te	 maken.	 De	 regeringen	 ‘van	 Acker	 I’	 (12	
febr.	tot	2	aug.	1945)	en	‘van	Acker	II’	(2	aug.	1945	tot	9	jan.	1946)	hadden	wat	dit	
betreft	al	enkele	maatregelen	genomen.4	In	1945	waren	een	aantal	besluitwetten	
uitgevaardigd	die	uitsluitend	bedoeld	waren	om	de	wooncondities	van	mijnarbei-
ders	 te	 verbeteren.5	 Ze	 bepaalden	 dat	 mijnwerkers	 die	 een	 huis	 wilden	 kopen	 of	
bouwen	tot	100%	van	het	benodigde	kapitaal	konden	lenen	aan	een	rentevoet	van	
slechts	 0,5	 tot	 2,5%.6	 Aan	 deze	 uitzonderlijke	 condities	 was	 echter	 een	 uitdruk-

� De regering ‘van Acker III’ was een coalitie van socialisten, liberalen en communisten. 
� Deze bekkens zijn: de Kempen, het Centrum, Charleroi, Luik en Bergen.
� Zie bijvoorbeeld ‘Een woning voor de mijnwerker’, in Sociaal Woonbeleid, Koning Boudewijnstich-

ting, Brussel, 1983, pp. 20-21.
� Ook in de regeringen ‘van Acker I’ en ‘van Acker II’ was Achille van Acker Eerste Minister en Minis-

ter van Kolenmijnen. Omdat hij de steenkoolnijverheid een centrale rol toebedeelde in het econo-
misch herstelbeleid, kreeg hij de bijnaam ‘Achille Charbon’. 

5 Het gaat onder meer om de besluitwetten van 14 april 1945 en 12 december 1945. Deze wetgeving 
werd gewijzigd in 1953. Zie ‘Kleine landeigendommen voor de mijnwerkers’, in G. Dejongh, P. Van 
Windekens, Van Kleine Landeigendom tot Vlaamse Landmaatschappij. Vijfenzestig jaar werking op het 
Vlaamse platteland. 1935-2001, Vlaamse Landmaatschappij, Brussel, 2002, pp. 52-56.

� De mijnwerkers konden deze leningen aangaan bij de ASLK of de NMKL. Arbeiders met minder 
dan vijf jaar dienst hadden recht op een rentevoet van 2,5%. Per schijf van vijf jaar dienst werd de 
interest verlaagd met telkens 0,5%. Het merendeel van de leningen voor mijnwerkers werd uitge-
schreven door de ASLK. Zie bijvoorbeeld ‘Kleine landeigendommen voor de mijnwerkers’, in G. 
Dejongh, P. Van Windekens, op. cit., pp. 52-56. Ter vergelijking: de sociale rentevoet bedroeg tus-
sen 1945 en 1950 3,75%. Zie A. Leeman, De Woningmarkt in België (1890-1950), in de reeks Reeks 
van de School voor Economische Wetenschappen. Katholieke Universiteit Leuven, nr. 50, Uitgeverij Jos. 
Vermaut, Kortrijk, 1955, p. 72.
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kelijke	 voorwaarde	 verbonden:	 de	 betrokken	 mijnwerkers	 dienden	 trouw	 te	 blij-
ven	aan	hun	beroep.7	Wie	dit	niet	deed,	verloor	zijn	 recht	op	verminderde	rente.	
In	1946	wou	Eerste	Minister	van	Acker	deze	maatregelen	ter	bevordering	van	het	
private	 initiatief	 aanvullen	 met	 een	 van	 overheidswege	 collectief	 georganiseerd	
bouwprogramma	voor	mijnwerkerswoningen.	Hijzelf	heeft	dit	project	niet	kunnen	
verwezenlijken,	 maar	 de	 eerstkomende	 regeringen	 ‘Huysmans’	 (3	 aug.	 1946	 tot		
12	maart	1947)	en	‘Spaak	II’	(20	maart	1947	tot	27	juni	1949)	brachten	zijn	plan-
nen	tot	op	zekere	hoogte	ten	uitvoer.8

Dit	hoofdstuk	gaat	in	op	het	naoorlogs	huisvestingsprogramma	voor	mijnwerkers.	
Het	zoomt	 in	het	bijzonder	 in	op	een	aantal	modelplannen	voor	mijnwerkerswo-
ningen	die	in	1947	onder	leiding	van	architect	Léon	Stynen	op	het	kabinet	‘Brand-
stof	en	Energie’	werden	ontwikkeld.	Net	als	bij	het	huisvestingsprogramma	voor	
oorlogsgetroffenen	 werden	 deze	 modelplannen	 van	 overheidswege,	 zonder	 veel	
voorafgaandelijk	extern	overleg,	gelanceerd	en	in	woningbouwprojecten	omgezet.	
De	 plannen	 vertolkten	 een	 op	 het	 eerste	 zicht	 weinig	 radicale	 interpretatie	 van	
modern	wonen.	Net	als	bij	de	modelhuizen	op	de	 ‘Internationale	Tentoonstelling	
van	Woningen’	was	het	vooral	de	constructie	die	het	moderne	karakter	van	de	hui-
zen	bepaalde.	Dit	was	ook	de	reden	waarom	ir.	Marcel	Stevigny,	directeur-generaal	
bij	het	Ministerie	van	Wederopbouw,	het	programma	van	de	mijnwerkershuisves-
ting	enigszins	benijdde.9	Net	als	bij	de	woningen	voor	oorlogsgetroffenen	leken	de	
modellen	voor	mijnwerkerswoningen	in	de	praktijk	echter	te	falen,	en	dit	weerom	
om	diverse	redenen:	de	politieke	kleur	van	het	huisvestingsprogramma,	het	logge	
functioneren	 van	 de	 gemeentelijke	 administratie,	 de	 compactheid	 van	 de	 wonin-
gen	(in	het	bijzonder	de	afwezigheid	van	kelder	en	zolder),	etc.	Opnieuw	ontpop-
ten	de	overheidsmodellen	voor	modern	wonen	zich	tot	plaatsen	van	sociaal-poli-
tiek	conflict.

Analoog	aan	wat	geschreven	werd	in	het	hoofdstuk	over	de	nationale	bouwplaat-
sen,	viel	het	buiten	het	opzet	van	het	proefschrift	om	alle	huisvestingsprojecten	
voor	 mijnwerkers	 die	 op	 basis	 van	 de	 typeplannen	 zijn	 gebouwd	 gedetailleerd	 in	

� De koppeling van huisvestingsfaciliteiten en beroepsgetrouwheid bestond al vanaf omstreeks de 
aanvang van de mijnindustrie in België. Zie bijvoorbeeld ‘De oplossing van het woningvraagstuk 
rond de mijnen’, in Volkswoningbouw. De Tuinwijkgedachte. Internationaal. Nationaal en Provincie 
Limburg, PHAI – Studiecentrum voor Volkswoningbouw, Hasselt, 1982, pp. 433-447.

8 Pas in de loop van de jaren vijftig zou de EGKS of CECA (opgericht in 1951) een belangrijke partner 
worden in de ontwikkeling en financiering van de huisvesting voor mijnwerkers. Zie ‘Kleine landei-
gendommen voor de mijnwerkers’, in G. Dejongh, P. Van Windekens, op. cit., pp. 52-56.

� “Nous ne pourrons qu’envier la Société Nationale des Habitations à Bon Marché qui peut se per-
mettre, ne fut-ce que pour les chantiers importants des maisons pour mineurs, de rompre avec les 
goûts locaux dont se nourrit la tradition, et de faire appel aux possibilités économiques et techni-
ques de la préfabrication,” stelde Stevigny in ‘Les chantiers nationaux dans le cadre des activités du 
Ministère de la Reconstruction. Interview de M. Marcel Stevigny. Ingénieur Civil des Constructi-
ons. Directeur-Général au Ministère de la Reconstruction’, La Maison, nr. 3, maart 1948, p. 60.
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� De koppeling van huisvestingsfaciliteiten en beroepsgetrouwheid bestond al vanaf omstreeks de 
aanvang van de mijnindustrie in België. Zie bijvoorbeeld ‘De oplossing van het woningvraagstuk 
rond de mijnen’, in Volkswoningbouw. De Tuinwijkgedachte. Internationaal. Nationaal en Provincie 
Limburg, PHAI – Studiecentrum voor Volkswoningbouw, Hasselt, 1982, pp. 433-447.

8 Pas in de loop van de jaren vijftig zou de EGKS of CECA (opgericht in 1951) een belangrijke partner 
worden in de ontwikkeling en financiering van de huisvesting voor mijnwerkers. Zie ‘Kleine landei-
gendommen voor de mijnwerkers’, in G. Dejongh, P. Van Windekens, op. cit., pp. 52-56.

� “Nous ne pourrons qu’envier la Société Nationale des Habitations à Bon Marché qui peut se per-
mettre, ne fut-ce que pour les chantiers importants des maisons pour mineurs, de rompre avec les 
goûts locaux dont se nourrit la tradition, et de faire appel aux possibilités économiques et techni-
ques de la préfabrication,” stelde Stevigny in ‘Les chantiers nationaux dans le cadre des activités du 
Ministère de la Reconstruction. Interview de M. Marcel Stevigny. Ingénieur Civil des Constructi-
ons. Directeur-Général au Ministère de la Reconstruction’, La Maison, nr. 3, maart 1948, p. 60.
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kaart	te	brengen.	Het	onderzoek	spitste	zich	voornamelijk	toe	op	de	historiek	van	
de	modelplannen,	de	vorm	van	modern	wonen	die	ze	vertolkten	en	op	de	fricties	
die	ze	in	de	praktijk	teweeg	brachten.	Over	het	naoorlogs	huisvestingsprogramma	
voor	 mijnwerkers	 is	 tot	 op	 heden	 nog	 geen	 uitgebreide	 studie	 verschenen.10	 Een	
belangrijke	bron	voor	dit	onderzoek	 is	het	rijk	gestoffeerde	dossier	over	de	mijn-
werkerswoningen	 in	 het	 fonds	 Léon	 Stynen	 van	 het	 Architectuurarchief	 van	 de	
Provincie	Antwerpen.

�0 Enkele publicaties bevatten een beknopte bespreking of vermelding van het naoorlogs huisves-
tingsprogramma voor mijnwerkers. Zie vooral 100 000 Woningen gebouwd onder de auspiciën van 
de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken, NMGWW, Brussel, s.d.; De 
Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken is 30 jaar oud, Editions Saturne, 
Brussel, 1950; de l’Utopie au Réel. 1919-1994, 75 ans de logement social en Wallonie, Les Chiroux 
Centre Culturel, Luik, 1994; G. Dejongh, P. Van Windekens, op. cit. 
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Mijnwerkershuisvesting	onder	Minister	Huysmans

Van	het	ministerie	 ‘Huysmans’	was	het	de	socialistische	Eerste	Minister	Camille	
Huysmans	–	voormalig	burgemeester	van	Antwerpen	–	die	het	project	van	de	mijn-
werkershuisvesting	verder	opvolgde.11	Om	Van	Ackers	 initiële	plan	voor	de	bouw	
van	25.000	woningen	uit	 te	werken	 tot	een	concreet	project	 inviteerde	hij	 archi-
tect	en	stadgenoot	Léon	Stynen	om	kabinetsmedewerker	te	worden.	Stynen	aan-
vaardde	de	opdracht	en	ging	begin	november	1946	aan	de	slag.12	Op	dat	moment	
had	de	Fédération	des	Associations	Charbonnières	de	Belgique	net	een	studie	vol-
tooid	 waarin	 de	 actuele	 noden	 van	 de	 arbeidershuisvesting	 per	 steenkoolbekken	
in	 kaart	 waren	 gebracht.13	 Hierin	 werd	 het	 totale	 tekort	 aan	 nieuwe	 woningen	
op	23.168	geschat.	Dit	aantal	zou	snel	toenemen,	want,	omdat	er	in	eigen	land	te	
weinig	arbeiders	bereid	waren	in	de	mijnen	te	werken,	had	de	regering	in	de	loop	
van	1946	verschillende	maatregelen	genomen	om,	uitsluitend	voor	de	mijnen,	een	
georganiseerde	 import	 van	 meer	 dan	 50.000	 buitenlandse	 werkkrachten	 moge-
lijk	 te	 maken.14	 De	 bouw	 van	 25.000	 mijnwerkerswoningen	 moest	 er	 mede	 voor	
zorgen	 dat	 deze	 nieuwe	 arbeiders	 gehuisvest	 konden	 worden.	 Stynen	 kreeg	 als	
opdracht	na	te	gaan	hoe	dit	programma	op	korte	termijn	gerealiseerd	kon	worden	
en	 werd	 tevens	 gevraagd	 de	 overkoepelende	 coördinatie	 van	 de	 bouwwerken	 op	
zich	te	nemen.15	Dat	hij	capabel	was	om	grote	bouwprojecten	tot	een	goed	einde	te	
brengen	had	hij	voor	de	oorlog	al	bewezen	met	onder	meer	de	casino’s	van	Knokke	
en	Chaudfontaine.16	Bovendien	had	Stynen	ook	ervaring	in	de	woningbouw.17

�� Voor zijn mandaat van Eerste Minister, was Huysmans Burgemeester van Antwerpen (van 1 janu-
ari 1933 tot 2 augustus 1946).

�� Zie bijvoorbeeld ‘Pour activer la construction des maisons de mineurs l’architecte Léon Stynen 
prendra la direction des travaux’, Le Peuple, 4 nov. 1946 (krantenknipsel uit Architectuurarchief 
van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs I’).

�� ‘Fédération des Associations Charbonnières de Belgique. Commission main d’oeuvre étrangère’ 
(verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, 
Doos 126d, 30 okt. 1946.

�� Zo werd op 20 mei 1946 in Rome een Belgisch-Italiaans protocol ondertekend dat voorzag in de 
overkomst van circa 50.000 Italiaanse arbeiders voor de Belgische steenkoolmijnen. De Fédération 
des Associations Charbonnières de Belgique organiseerde de rekrutering. Naast Italianen zijn er in 
de late jaren veertig ook vele Polen in de Belgische mijnen komen werken (ca. 20.000).

�5 ‘Pour activer la construction des maisons de mineurs l’architecte Léon Stynen prendra la direction 
des travaux’, Le Peuple, 4 nov. 1946 (krantenknipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Ant-
werpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs I’).

�� Het Casino van Knokke werd opgetrokken in 1930-1931 en is later verbouwd door L. Govaerts. 
Het casino en hotel voor L’Immobilière de Chaudfontaine dateren van 1937-1940. Zie D. Laureys 
(ed.), Bouwen in Beeld. De collectie van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, Provincie-
bestuur Antwerpen/Brepols, Antwerpen, 2004, p. 268.

�� Stynen had voor Wereldoorlog II diverse private woningen gebouwd. Zie bijvoorbeeld G. Bekaert, 
R. De Meyer, Léon Stynen, een architect. Antwerpen, 1899-1990, deSingel, Antwerpen, 1990. Een 
artikeltje uit Le Peuple van 4 november 1946 vermeldde dat Stynen op dat moment ook “plusieurs 
groupes d’habitations à bon marché” op zijn actief had. In het archief van Stynen is hier echter 
geen informatie over terug te vinden. Zie ‘Pour activer la construction des maisons de mineurs 
l’architecte Léon Stynen prendra la direction des travaux’, Le Peuple, 4 nov. 1946 (krantenknipsel 
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In	 een	 nota	 van	 26	 november	 1946	 aan	 François	 Vinck,	 	 de	 kabinetschef	 van	 de	
Eerste	Minister,	stelde	Stynen	voor	om	een	vijfjarenplan	op	te	maken	waarbij	per	
jaar	 5.000	 mijnwerkerswoningen	 zouden	 worden	 opgetrokken.18	 Hij	 raamde	 de	
gemiddelde	 kost	 van	 een	 woning	 op	 200.000	 Belgische	 frank,	 hetgeen	 overeen-
kwam	 met	 een	 investering	 van	 een	 miljard	 per	 jaar	 of	 vijf	 miljard	 in	 totaal.	 Vol-
gens	Stynen	was	het	aangewezen	om	voor	de	financiering	en	de	planning	samen	
te	werken	met	de	Nationale	Maatschappij	voor	Goedkope	Woningen	en	Woonver-
trekken	(NMGWW)19.	Dit	organisme	had	immers	al	een	ruime	ervaring	met	soci-
ale	 huisvesting	 en	 zou	 dus	 het	 hele	 bouwproces	 kunnen	 bespoedigen.	 Het	 alter-
natief	waarbij	het	ministerie	rechtstreeks	als	bouwheer	zou	optreden,	“genre	pro-
gramme	 de	 reconstruction	 du	 ministère	 Terfve”,	 schoof	 Stynen	 liever	 opzij.20	 In	
zijn	voorstel	zou	de	NMGWW	tegen	een	lage	rentevoet	leningen	verstrekken	aan	
zowel	de	 lokale	maatschappijen	die	bij	haar	zijn	aangesloten	als	aan	 ‘maatschap-
pijen	 van	 industriële	 aard’	 die	 mijnwerkerswoningen	 willen	 oprichten.	 Aan	 het	
Hoofdbestuur	voor	Stedebouw	zou	gevraagd	worden	per	kolenbekken	de	geschikte	
bouwterreinen	in	kaart	te	brengen	die	in	het	bezit	zijn	van	een	gemeente,	van	een	
mijn	of	van	de	NMGWW.21	Het	kabinet	van	de	Eerste	Minister	zou	bij	dit	alles	een	
coördinerende	rol	spelen.
Het	voorstel	van	Stynen	vormde	in	de	daarop	volgende	jaren	de	basis	voor	het	nati-
onaal	beleid	inzake	mijnwerkershuisvesting.	Om	het	hele	project	in	goede	banen	te	
leiden,	installeerde	minister	Huysmans	op	3	januari	1947	de	Algemene	Raad	voor	
de	 Bouw	 van	 Mijnwerkerswoningen.22	 Hierin	 waren	 de	 verschillende	 betrokken	
ministeriële	 kabinetten	 vertegenwoordigd	 (Financiën,	 Openbare	 Werken,	 Arbeid	
en	Sociale	Voorzorg,	Economische	Zaken,	Volksgezondheid	en	het	Gezin,	Weder-
opbouw,	 ’s	Lands	Wederuitrusting	en	het	kabinet	van	de	Eerste	Minister),	alsook	

uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons 
Mineurs I’).

�8 L. Stynen, ‘Note à Monsieur Vinck, Chef du Cabinet Charbon (Cabinet du Premier Ministre)’ (nota, 
niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 
126d, 26 nov. 1946.

�� Initieel wou Stynen voor de bouw van de mijnwerkerswoningen een nieuwe nationale maatschap-
pij oprichten, maar dat bleek te duur te zijn. Zie W. Enzimck, ‘Ontmoeting met architect Leon 
Stynen’, Architectura, nr. 2, 1948, pp. 19-32.

�0 L. Stynen, op. cit.
�� Het Franstalige synoniem van Hoofdbestuur voor Stedebouw is Direction Générale de 

l’Urbanisme. 
�� Het Franstalige synoniem van de Algemene Raad voor de Bouw van Mijnwerkerswoningen was 

Conseil Central de la Construction d’Habitations pour Mineurs. Zie ‘Le Conseil Central de la Con-
struction d’Habitations pour Mineurs a été installé le 3 janvier 1947’, Le Journal du Bâtiment et des 
Travaux Publics, 11 jan. 1947 (knipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds 
Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs I’). Het voorstel om een dergelijke raad op te 
richten was een van de conclusies van de vergadering van 19 dec. 1946 van de Commission pour 
l’Etude de la Reconstruction du Pays. In deze commissie zetelden Emile Vinck (voorzitter), M. 
Mombach, Léon Stynen, Litwinski, Albert De Smaele, Joseph Paquay, Louis Baes, Louis-Herman 
De Koninck en Henri De Bruyne. Zie ‘Commission pour l’étude de la reconstruction du pays. Pro-
ces-verbal de la séance preparatoire du 19/12/1946’, (verslag, niet gepubliceerd), Architectuurar-
chief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126d, 19 dec. 1946.
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�8 L. Stynen, ‘Note à Monsieur Vinck, Chef du Cabinet Charbon (Cabinet du Premier Ministre)’ (nota, 
niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 
126d, 26 nov. 1946.

�� Initieel wou Stynen voor de bouw van de mijnwerkerswoningen een nieuwe nationale maatschap-
pij oprichten, maar dat bleek te duur te zijn. Zie W. Enzimck, ‘Ontmoeting met architect Leon 
Stynen’, Architectura, nr. 2, 1948, pp. 19-32.

�0 L. Stynen, op. cit.
�� Het Franstalige synoniem van Hoofdbestuur voor Stedebouw is Direction Générale de 

l’Urbanisme. 
�� Het Franstalige synoniem van de Algemene Raad voor de Bouw van Mijnwerkerswoningen was 

Conseil Central de la Construction d’Habitations pour Mineurs. Zie ‘Le Conseil Central de la Con-
struction d’Habitations pour Mineurs a été installé le 3 janvier 1947’, Le Journal du Bâtiment et des 
Travaux Publics, 11 jan. 1947 (knipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds 
Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs I’). Het voorstel om een dergelijke raad op te 
richten was een van de conclusies van de vergadering van 19 dec. 1946 van de Commission pour 
l’Etude de la Reconstruction du Pays. In deze commissie zetelden Emile Vinck (voorzitter), M. 
Mombach, Léon Stynen, Litwinski, Albert De Smaele, Joseph Paquay, Louis Baes, Louis-Herman 
De Koninck en Henri De Bruyne. Zie ‘Commission pour l’étude de la reconstruction du pays. Pro-
ces-verbal de la séance preparatoire du 19/12/1946’, (verslag, niet gepubliceerd), Architectuurar-
chief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126d, 19 dec. 1946.
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de	NMGWW,	de	ASLK	en	het	NIWHUIS.23	De	‘Algemene’	of	later	‘Hoge’	Raad	voor	
de	 Bouw	 van	 Mijnwerkerswoningen	 was	 een	 controle-	 en	 adviesorgaan	 en	 werd	
voorgezeten	door	de	Eerste	Minister.24	De	financiering	van	het	grote	project	voor	
mijnwerkershuisvesting	 werd	 in	 eerste	 instantie	 geregeld	 via	 een	 regentbesluit	
van	28	februari	1947.25	Hierin	stond	dat	de	NMGWW	tussen	1947	en	1951,	onder	
waarborg	van	de	staat,	 jaarlijks	een	miljard	mocht	 lenen	voor	de	bouw	van	mijn-
werkerswoningen.26	 De	 Hoge	 Raad	 voor	 de	 Bouw	 van	 Mijnwerkerswoningen	 was	
bevoegd	om	de	aanwending	van	deze	budgetten	te	regelen.
Stynen	was	van	bij	de	aanvang	lid	van	de	Algemene	Raad	voor	de	Bouw	van	Mijn-
werkerswoningen.	 Op	 zijn	 initiatief	 stelden	 de	 raadsleden	 op	 7	 februari	 1947	 de	
Commissie	 van	 het	 Plan	 samen.	 Deze	 commissie	 had	 een	 dubbele	 opdracht:	 het	
ontwikkelen	 van	 typeplannen	 voor	 mijnwerkershuizen	 en	 het	 onderzoek	 naar	
de	 mogelijkheden	 van	 gestandaardiseerde	 constructie-elementen	 in	 de	 woning-
bouw.27	De	commissie	bestond	aanvankelijk	uit	zes	architecten	en	een	ingenieur,	
respectievelijk	 Léon	 Stynen	 (voorzitter),	 Géo	 Brosens,	 Henri	 De	 Bruyne,	 Louis-
Herman	 De	 Koninck,	 Gaston	 Eysselinck,	 Adolphe	 Puissant	 en	 Louis	 Baes.28	 Om	
een	 zekere	 neutraliteit	 te	 garanderen,	 moesten	 deze	 leden	 zich	 ertoe	 verbinden	

�� Voor de samenstelling van de Algemene Raad voor de Bouw van Mijnwerkerswoningen, zie bij-
voorbeeld Annuaire Administratif et Judiciaire de Belgique et de la Capitale du Royaume, Etablissement 
Emile Bruylant, Brussel, 1948. 

�� Met een regentbesluit van 28 februari 1947 kreeg de Algemene Raad voor de Bouw van Mijn-
werkerswoningen een nieuwe naam: de Hoge Raad voor de Bouw van Mijnwerkerswoningen. De 
samenstelling en het opzet bleven echter in grote lijnen dezelfde. Het regentbesluit bepaalde dat 
de raad maximaal uit twaalf leden mocht bestaan. De vertegenwoordiging van het NIWHUIS werd 
vervangen door een vertegenwoordiging van de Hoge Raad voor Volkshuisvesting en Volkswonin-
gen. Zie ‘Le logement des mineurs étrangers. Institution d’un conseil supérieur’, Echo de la Bourse, 
28 febr. 1947 (krantenknipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon 
Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs I’). 

�5 ‘Exposé des motifs’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, 
fonds Léon Stynen, Doos 126d, s.d.

�� ‘Besluitwet, waarbij de Nationale maatschappij voor goedkope woningen en woonvertrekken er 
toe gemachtigd wordt een leening aan te gaan voor een kapitaal nominaal groot 5 milliard frank, 
met het oog op de verwezenlijking van den bouw van woningen ten behoeve van de, in de kool-
mijnen, te werk gestelde mijnarbeiders’ (stencil van het ontwerp van de besluitwet waarop ‘defi-
nitief ’ is geschreven, vermoedelijk door Stynen geparafeerd), Architectuurarchief van de Provincie 
Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126d, s.d. Eind 1946 had de NMGWW al een voorschot 
van 300.000 miljoen Belgische frank gekregen van de staat. Zie ‘Note à Monsieur Vinck, Chef du 
Cabinet Charbon, Cabinet du Premier Ministre’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van 
de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 230c, 17 dec. 1946.

�� ‘Réunion du 7 février 1947 du Conseil Supérieur de la Construction d’Habitations pour Mineurs’ 
(verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, 
Doos 126d, 7 febr. 1947. Stynen had dit voorstel al eerder geopperd, namelijk op de vergadering 
van 19 dec. 1946 van de Commission pour l’Etude de la Reconstruction du Pays. Zie ‘Commission 
pour l’étude de la reconstruction du pays. Proces-verbal de la séance preparatoire du 19/12/1946’, 
(verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, 
Doos 126d 19 dec. 1946.

�8 De Bruyne wordt kort nadien vervangen door architect Tack van de NMGWW. Zie ‘Rapport à son 
Excellence le Ministre du Charbon et de l’Energie – Monsieur A. Delattre’ (verslag, niet gepubli-
ceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Map 230c, 18 maart 
1947.

doctoraat_fredie.indb   83 2/05/2006   15:47:21



  Lessen in Modern Wonen  
  Deel	1:	Goed	wonen.	Thema	in	de	marge	van	de	wederopbouw	(1945-1948)	|	Hoofdstuk	3	 	 ��

de	NMGWW,	de	ASLK	en	het	NIWHUIS.23	De	‘Algemene’	of	later	‘Hoge’	Raad	voor	
de	 Bouw	 van	 Mijnwerkerswoningen	 was	 een	 controle-	 en	 adviesorgaan	 en	 werd	
voorgezeten	door	de	Eerste	Minister.24	De	financiering	van	het	grote	project	voor	
mijnwerkershuisvesting	 werd	 in	 eerste	 instantie	 geregeld	 via	 een	 regentbesluit	
van	28	februari	1947.25	Hierin	stond	dat	de	NMGWW	tussen	1947	en	1951,	onder	
waarborg	van	de	staat,	 jaarlijks	een	miljard	mocht	 lenen	voor	de	bouw	van	mijn-
werkerswoningen.26	 De	 Hoge	 Raad	 voor	 de	 Bouw	 van	 Mijnwerkerswoningen	 was	
bevoegd	om	de	aanwending	van	deze	budgetten	te	regelen.
Stynen	was	van	bij	de	aanvang	lid	van	de	Algemene	Raad	voor	de	Bouw	van	Mijn-
werkerswoningen.	 Op	 zijn	 initiatief	 stelden	 de	 raadsleden	 op	 7	 februari	 1947	 de	
Commissie	 van	 het	 Plan	 samen.	 Deze	 commissie	 had	 een	 dubbele	 opdracht:	 het	
ontwikkelen	 van	 typeplannen	 voor	 mijnwerkershuizen	 en	 het	 onderzoek	 naar	
de	 mogelijkheden	 van	 gestandaardiseerde	 constructie-elementen	 in	 de	 woning-
bouw.27	De	commissie	bestond	aanvankelijk	uit	zes	architecten	en	een	ingenieur,	
respectievelijk	 Léon	 Stynen	 (voorzitter),	 Géo	 Brosens,	 Henri	 De	 Bruyne,	 Louis-
Herman	 De	 Koninck,	 Gaston	 Eysselinck,	 Adolphe	 Puissant	 en	 Louis	 Baes.28	 Om	
een	 zekere	 neutraliteit	 te	 garanderen,	 moesten	 deze	 leden	 zich	 ertoe	 verbinden	

�� Voor de samenstelling van de Algemene Raad voor de Bouw van Mijnwerkerswoningen, zie bij-
voorbeeld Annuaire Administratif et Judiciaire de Belgique et de la Capitale du Royaume, Etablissement 
Emile Bruylant, Brussel, 1948. 

�� Met een regentbesluit van 28 februari 1947 kreeg de Algemene Raad voor de Bouw van Mijn-
werkerswoningen een nieuwe naam: de Hoge Raad voor de Bouw van Mijnwerkerswoningen. De 
samenstelling en het opzet bleven echter in grote lijnen dezelfde. Het regentbesluit bepaalde dat 
de raad maximaal uit twaalf leden mocht bestaan. De vertegenwoordiging van het NIWHUIS werd 
vervangen door een vertegenwoordiging van de Hoge Raad voor Volkshuisvesting en Volkswonin-
gen. Zie ‘Le logement des mineurs étrangers. Institution d’un conseil supérieur’, Echo de la Bourse, 
28 febr. 1947 (krantenknipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon 
Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs I’). 

�5 ‘Exposé des motifs’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, 
fonds Léon Stynen, Doos 126d, s.d.

�� ‘Besluitwet, waarbij de Nationale maatschappij voor goedkope woningen en woonvertrekken er 
toe gemachtigd wordt een leening aan te gaan voor een kapitaal nominaal groot 5 milliard frank, 
met het oog op de verwezenlijking van den bouw van woningen ten behoeve van de, in de kool-
mijnen, te werk gestelde mijnarbeiders’ (stencil van het ontwerp van de besluitwet waarop ‘defi-
nitief ’ is geschreven, vermoedelijk door Stynen geparafeerd), Architectuurarchief van de Provincie 
Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126d, s.d. Eind 1946 had de NMGWW al een voorschot 
van 300.000 miljoen Belgische frank gekregen van de staat. Zie ‘Note à Monsieur Vinck, Chef du 
Cabinet Charbon, Cabinet du Premier Ministre’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van 
de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 230c, 17 dec. 1946.

�� ‘Réunion du 7 février 1947 du Conseil Supérieur de la Construction d’Habitations pour Mineurs’ 
(verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, 
Doos 126d, 7 febr. 1947. Stynen had dit voorstel al eerder geopperd, namelijk op de vergadering 
van 19 dec. 1946 van de Commission pour l’Etude de la Reconstruction du Pays. Zie ‘Commission 
pour l’étude de la reconstruction du pays. Proces-verbal de la séance preparatoire du 19/12/1946’, 
(verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, 
Doos 126d 19 dec. 1946.

�8 De Bruyne wordt kort nadien vervangen door architect Tack van de NMGWW. Zie ‘Rapport à son 
Excellence le Ministre du Charbon et de l’Energie – Monsieur A. Delattre’ (verslag, niet gepubli-
ceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Map 230c, 18 maart 
1947.
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geen	 opdrachten	 voor	 de	 bouw	 van	 mijnwerkerswoningen	 te	 aanvaarden.	 Vol-
gens	 Stynen	 was	 het	 daarom	 van	 belang	 “de	 désigner	 des	 architectes	 n’habitant	
pas	dans	la	région	des	charbonnages”.29	Een	meer	gedetailleerde	motivatie	voor	de	
samenstelling	van	de	commissie	is	 in	de	verslagen	niet	terug	te	vinden.	Er	wordt	
enkel	vermeld	dat	Baes,	De	Bruyne	en	Puissant	respectievelijk	het	NIWHUIS,	de	
NMGWW	 en	 het	 Hoofdbestuur	 voor	 Stedebouw	 vertegenwoordigen.	 De	 Koninck	
was	 op	 dat	 moment	 lid	 van	 de	 Technische	 Commissie	 van	 de	 NMGWW,	 maar	
wordt	 gewoon	 als	 ‘architect’	 vermeld.	 Eysselinck	 en	 Brosens	 hadden	 geen	 duide-
lijke	institutionele	band,	maar	waren	wellicht,	net	als	De	Koninck,	als	geestesver-
wante	modernisten	door	Stynen	geïnviteerd.	

Het	nationale	huisvestingsprogramma	voor	mijnwerkers	lokte	al	gauw	controverse	
uit	in	de	pers,	zoals	te	verwachten	voornamelijk	vanuit	katholieke	hoek.	In	de	eer-
ste	plaats	waren	verschillende	critici	verontwaardigd	over	de	snelheid	waarmee	de	
regering	middelen	vrijmaakte	voor	de	mijnwerkerswoningen	terwijl	de	wetgeving	
op	 de	 schadevergoeding	 en	 de	 huisvestingsproblematiek	 van	 de	 oorlogsgetroffe-
nen	nauwelijks	vooruitgang	boekte.	“Il	faut	loger	les	mineurs	étrangers:	d’accord,”	
stond	 op	 8	 januari	 1947	 te	 lezen	 in	 het	 katholieke	 blad	 L’Avenir du Luxembourg,	
“mais	 pourquoi	 ne	 consacrait-on	 pas	 immédiatement	 cinq	 milliards	 à	 construire	
25	mille	maisons	pour	les	sinistrés,	les	plus	déshérités,	les	vieux,	les	impotents,	les	
sans-défense?”.30	La Lanterne publiceerde	een	gelijkaardige	kritiek	op	het	nationale	
huisvestingsprogramma	voor	mijnwerkers:	“Puisque	le	Gouvernement	a	pu	trouver	
aussi	promptement	5	milliards	pour	cette	entreprise,	n’aurait-il	pu	avoir,	de	même	
et	plus	tôt,	un	geste	semblable	à	l’égard	des	grands	sinistrés,	dont	la	situation	est	
de	 plus	 en	 plus	 tragique	 et	 pitoyable?”.31	 Het	 nationale	 huisvestingsproject	 voor	
mijnwerkers	was	ook	controversieel	omdat	het	 in	eerste	 instantie	enkel	huurwo-
ningen	ter	beschikking	zou	stellen.	Op	die	manier	wou	de	overheid	zo	lang	moge-
lijk	de	controle	behouden	over	de	bestemming	van	de	huizen.32	De	huurcontracten	
zouden	immers	een	clausule	bevatten	die	bepaalde	dat	bewoners	die	het	mijnwer-

�� ‘Réunion du 7 février 1947 du Conseil Supérieur de la Construction d’Habitations pour Mineurs’ 
(verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, 
Doos 126d, 7 febr. 1947.

�0 C. D., ‘Générosité gouvernementale pour les mineurs étrangers et pour les sinistrés’, L’Avenir du 
Luxembourg, 8 jan. 1947 (krantenknipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, 
fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs I’).

�� ‘Construire’, La Lanterne, 6 jan. 1947 (krantenknipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Ant-
werpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs I’). Het overzicht van de Fransta-
lige dagbladtitels in De pers in België door Els De Bens specificeert geen politieke strekking bij La 
Lanterne. Zie E. De Bens, De pers in België: het verhaal van de Belgische dagbladpers gisteren, vandaag 
en morgen, Lannoo, Tielt, 1997, p. 77.

�� Zie ‘Conseil Supérieur de la Construction d’Habitations pour Mineurs’ (verslag, niet gepubliceerd), 
Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126d, 30 april 1947.
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geen	 opdrachten	 voor	 de	 bouw	 van	 mijnwerkerswoningen	 te	 aanvaarden.	 Vol-
gens	 Stynen	 was	 het	 daarom	 van	 belang	 “de	 désigner	 des	 architectes	 n’habitant	
pas	dans	la	région	des	charbonnages”.29	Een	meer	gedetailleerde	motivatie	voor	de	
samenstelling	van	de	commissie	is	 in	de	verslagen	niet	terug	te	vinden.	Er	wordt	
enkel	vermeld	dat	Baes,	De	Bruyne	en	Puissant	respectievelijk	het	NIWHUIS,	de	
NMGWW	 en	 het	 Hoofdbestuur	 voor	 Stedebouw	 vertegenwoordigen.	 De	 Koninck	
was	 op	 dat	 moment	 lid	 van	 de	 Technische	 Commissie	 van	 de	 NMGWW,	 maar	
wordt	 gewoon	 als	 ‘architect’	 vermeld.	 Eysselinck	 en	 Brosens	 hadden	 geen	 duide-
lijke	institutionele	band,	maar	waren	wellicht,	net	als	De	Koninck,	als	geestesver-
wante	modernisten	door	Stynen	geïnviteerd.	

Het	nationale	huisvestingsprogramma	voor	mijnwerkers	lokte	al	gauw	controverse	
uit	in	de	pers,	zoals	te	verwachten	voornamelijk	vanuit	katholieke	hoek.	In	de	eer-
ste	plaats	waren	verschillende	critici	verontwaardigd	over	de	snelheid	waarmee	de	
regering	middelen	vrijmaakte	voor	de	mijnwerkerswoningen	terwijl	de	wetgeving	
op	 de	 schadevergoeding	 en	 de	 huisvestingsproblematiek	 van	 de	 oorlogsgetroffe-
nen	nauwelijks	vooruitgang	boekte.	“Il	faut	loger	les	mineurs	étrangers:	d’accord,”	
stond	 op	 8	 januari	 1947	 te	 lezen	 in	 het	 katholieke	 blad	 L’Avenir du Luxembourg,	
“mais	 pourquoi	 ne	 consacrait-on	 pas	 immédiatement	 cinq	 milliards	 à	 construire	
25	mille	maisons	pour	les	sinistrés,	les	plus	déshérités,	les	vieux,	les	impotents,	les	
sans-défense?”.30	La Lanterne publiceerde	een	gelijkaardige	kritiek	op	het	nationale	
huisvestingsprogramma	voor	mijnwerkers:	“Puisque	le	Gouvernement	a	pu	trouver	
aussi	promptement	5	milliards	pour	cette	entreprise,	n’aurait-il	pu	avoir,	de	même	
et	plus	tôt,	un	geste	semblable	à	l’égard	des	grands	sinistrés,	dont	la	situation	est	
de	 plus	 en	 plus	 tragique	 et	 pitoyable?”.31	 Het	 nationale	 huisvestingsproject	 voor	
mijnwerkers	was	ook	controversieel	omdat	het	 in	eerste	 instantie	enkel	huurwo-
ningen	ter	beschikking	zou	stellen.	Op	die	manier	wou	de	overheid	zo	lang	moge-
lijk	de	controle	behouden	over	de	bestemming	van	de	huizen.32	De	huurcontracten	
zouden	immers	een	clausule	bevatten	die	bepaalde	dat	bewoners	die	het	mijnwer-

�� ‘Réunion du 7 février 1947 du Conseil Supérieur de la Construction d’Habitations pour Mineurs’ 
(verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, 
Doos 126d, 7 febr. 1947.

�0 C. D., ‘Générosité gouvernementale pour les mineurs étrangers et pour les sinistrés’, L’Avenir du 
Luxembourg, 8 jan. 1947 (krantenknipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, 
fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs I’).

�� ‘Construire’, La Lanterne, 6 jan. 1947 (krantenknipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Ant-
werpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs I’). Het overzicht van de Fransta-
lige dagbladtitels in De pers in België door Els De Bens specificeert geen politieke strekking bij La 
Lanterne. Zie E. De Bens, De pers in België: het verhaal van de Belgische dagbladpers gisteren, vandaag 
en morgen, Lannoo, Tielt, 1997, p. 77.

�� Zie ‘Conseil Supérieur de la Construction d’Habitations pour Mineurs’ (verslag, niet gepubliceerd), 
Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126d, 30 april 1947.
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kersberoep	verlieten,	uit	hun	woning	konden	worden	gezet.33	Verschillende	katho-
lieke	 dagbladen	 vonden	 het	 geen	 goed	 idee	 om	 de	 mijnwerkerswoningen	 enkel	
te	verhuren.	Volgens	het	artikel	 ‘L’état	bâtisseur.	La	faillite	organisée’	 in	La Libre 
Belgique	van	18	maart	1947	zou	dit	leiden	tot	een	financieel	fiasco.34	Het	verwees	
naar	 een	 zitting	 van	 de	 kamer	 waarin	 de	 Eerste	 Minister	 had	 verklaard	 dat	 de	
huurgelden	in	overeenkomst	met	de	besluitwet	van	februari	1945	zouden	worden	
vastgelegd.	Huysmans	had	hieraan	toegevoegd	dat	“au	cas	où,	par	suite	de	l’insuf-
fisance	des	loyers,	le	bilan	des	sociétés	clôturerait	en	déficit,	des	mesures	propres	
à	 rémidier	 à	 cette	 situation	 devraient	 être	 envisagées”.	 Volgens	 de	 auteur	 van	 La 
Libre Belgique	 toonde	 dit	 aan	 dat	 “l’Etat	 s’engage	 dans	 une	 affaire,	 sans	 savoir	 si	
elle	est	viable	économiquement”.
Kort	 nadat	 ze	 de	 eerste	 maatregelen	 voor	 de	 ontwikkeling	 van	 een	 nationaal	
bouwprogramma	van	mijnwerkerswoningen	had	genomen,	viel	de	regering		‘Huys-
mans’.	Op	dat	moment	had	de	NMGWW	al	enkele	bouwwerven	met	mijnwerkers-
woningen	geopend.35	Dit	hoofdstuk	spitst	zich	echter	voornamelijk	toe	op	de	daar-
opvolgende	 regeringsperiode	 met	 het	 ministerie	 ‘Spaak	 II’	 waarvan	 het	 nieuwe	
kabinet	‘Brandstof	en	Energie’,	onder	leiding	van	de	socialistische	minister	Achille	
Delattre,	de	kwestie	van	de	mijnwerkerswoningen	verder	behartigde.36	In	die	peri-
ode	lanceerde	de	Commissie	van	het	Plan	haar	typeplannen	voor	mijnwerkerswo-
ningen.	 Deze	 kregen	 vervolgens	 gestalte	 in	 verschillende	 concrete	 huisvestings-
projecten.

�� De kwestie van de huurcontracten stond al vanaf begin 1947 op de agenda van de Hoge Raad 
voor de Bouw van Mijnwerkerswoningen. Een Besluit van de Regent van 2 april 1948 legde de 
formaliteiten wettelijk vast. Zie ‘Besluit van de Regent, betreffende de bijzondere voorwaarden 
gesteld voor het verhuren van de woningen gebouwd ten behoeve van mijnwerkers in dienst bij 
de kolenmijnen, voor rekening van vennootschappen aangenomen door de Nationale Maatschap-
pij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken’, Belgisch Staatsblad, 21 april 1948 (knipsel uit 
Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126a).

�� ‘L’état bâtisseur. La faillite organisée’, La Libre Belgique, 18 maart 1947 (krantenknipsel uit Archi-
tectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mi-
neurs I’).

�5 Het gaat hier bijvoorbeeld over een wijk van 120 woningen in Châtelineau waarvan de eerste steen 
door minister Huysmans werd gelegd op 10 januari 1947. De wijk werd gebouwd door Le Foyer 
Moderne, een lokale maatschappij die aangesloten was bij de NMGWW. Enkele dagen voordien 
had minister Huysmans ook de eerste steen gelegd van een wijk in Winterslag. Zie bijvoorbeeld 
L.B., ‘Le première de nos ‘Cités-champignons’ commence à se développer’, La Dernière Heure, 7 jan. 
1947 of ‘La bataille du charbon. M. Huysmans pose la première pierre d’une cité ouvrière à Châte-
lineau’, Le Soir, 12 jan. 1947 (krantenknipsels uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, 
fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs I’).

�� Met het regentbesluit van 26-27 juni 1947 volgde Minister Delattre Huysmans officieel op als 
voorzitter van de Hoge Raad voor de Bouw van Mijnwerkerswoningen. In de raad bleven dezelfde 
ministeries en nationale organismen vertegenwoordigd als voorheen, met één bijkomende ver-
tegenwoordiging van de NMKL. Zie ‘Le Conseil supérieur de la construction d’habitations pour 
minieurs’, La Chronique de l’Entrepreneur et de l’Industrie, 5 juli 1947 (knipsel uit Architectuurarchief 
van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs II’).
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kersberoep	verlieten,	uit	hun	woning	konden	worden	gezet.33	Verschillende	katho-
lieke	 dagbladen	 vonden	 het	 geen	 goed	 idee	 om	 de	 mijnwerkerswoningen	 enkel	
te	verhuren.	Volgens	het	artikel	 ‘L’état	bâtisseur.	La	faillite	organisée’	 in	La Libre 
Belgique	van	18	maart	1947	zou	dit	leiden	tot	een	financieel	fiasco.34	Het	verwees	
naar	 een	 zitting	 van	 de	 kamer	 waarin	 de	 Eerste	 Minister	 had	 verklaard	 dat	 de	
huurgelden	in	overeenkomst	met	de	besluitwet	van	februari	1945	zouden	worden	
vastgelegd.	Huysmans	had	hieraan	toegevoegd	dat	“au	cas	où,	par	suite	de	l’insuf-
fisance	des	loyers,	le	bilan	des	sociétés	clôturerait	en	déficit,	des	mesures	propres	
à	 rémidier	 à	 cette	 situation	 devraient	 être	 envisagées”.	 Volgens	 de	 auteur	 van	 La 
Libre Belgique	 toonde	 dit	 aan	 dat	 “l’Etat	 s’engage	 dans	 une	 affaire,	 sans	 savoir	 si	
elle	est	viable	économiquement”.
Kort	 nadat	 ze	 de	 eerste	 maatregelen	 voor	 de	 ontwikkeling	 van	 een	 nationaal	
bouwprogramma	van	mijnwerkerswoningen	had	genomen,	viel	de	regering		‘Huys-
mans’.	Op	dat	moment	had	de	NMGWW	al	enkele	bouwwerven	met	mijnwerkers-
woningen	geopend.35	Dit	hoofdstuk	spitst	zich	echter	voornamelijk	toe	op	de	daar-
opvolgende	 regeringsperiode	 met	 het	 ministerie	 ‘Spaak	 II’	 waarvan	 het	 nieuwe	
kabinet	‘Brandstof	en	Energie’,	onder	leiding	van	de	socialistische	minister	Achille	
Delattre,	de	kwestie	van	de	mijnwerkerswoningen	verder	behartigde.36	In	die	peri-
ode	lanceerde	de	Commissie	van	het	Plan	haar	typeplannen	voor	mijnwerkerswo-
ningen.	 Deze	 kregen	 vervolgens	 gestalte	 in	 verschillende	 concrete	 huisvestings-
projecten.

�� De kwestie van de huurcontracten stond al vanaf begin 1947 op de agenda van de Hoge Raad 
voor de Bouw van Mijnwerkerswoningen. Een Besluit van de Regent van 2 april 1948 legde de 
formaliteiten wettelijk vast. Zie ‘Besluit van de Regent, betreffende de bijzondere voorwaarden 
gesteld voor het verhuren van de woningen gebouwd ten behoeve van mijnwerkers in dienst bij 
de kolenmijnen, voor rekening van vennootschappen aangenomen door de Nationale Maatschap-
pij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken’, Belgisch Staatsblad, 21 april 1948 (knipsel uit 
Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126a).

�� ‘L’état bâtisseur. La faillite organisée’, La Libre Belgique, 18 maart 1947 (krantenknipsel uit Archi-
tectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mi-
neurs I’).

�5 Het gaat hier bijvoorbeeld over een wijk van 120 woningen in Châtelineau waarvan de eerste steen 
door minister Huysmans werd gelegd op 10 januari 1947. De wijk werd gebouwd door Le Foyer 
Moderne, een lokale maatschappij die aangesloten was bij de NMGWW. Enkele dagen voordien 
had minister Huysmans ook de eerste steen gelegd van een wijk in Winterslag. Zie bijvoorbeeld 
L.B., ‘Le première de nos ‘Cités-champignons’ commence à se développer’, La Dernière Heure, 7 jan. 
1947 of ‘La bataille du charbon. M. Huysmans pose la première pierre d’une cité ouvrière à Châte-
lineau’, Le Soir, 12 jan. 1947 (krantenknipsels uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, 
fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs I’).

�� Met het regentbesluit van 26-27 juni 1947 volgde Minister Delattre Huysmans officieel op als 
voorzitter van de Hoge Raad voor de Bouw van Mijnwerkerswoningen. In de raad bleven dezelfde 
ministeries en nationale organismen vertegenwoordigd als voorheen, met één bijkomende ver-
tegenwoordiging van de NMKL. Zie ‘Le Conseil supérieur de la construction d’habitations pour 
minieurs’, La Chronique de l’Entrepreneur et de l’Industrie, 5 juli 1947 (knipsel uit Architectuurarchief 
van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs II’).
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De	mijnwerkershuisvesting	onder	Minister	Delattre

In	een	nota	aan	Delattre	van	18	maart	1947	legde	Stynen	uit	dat	de	typeplannen	
voor	 de	 mijnwerkerswoningen	 als	 doel	 hadden	 “d’organiser	 le	 travail	 en	 grande	
série,	 d’en	 rendre	 possible	 l’industrialisation	 et	 de	 réduire	 considérablement	 les	
prix”.37	Stynen	profileerde	zich	hiermee	als	een	voorstander	van	het	gebruik	van	
prefabricatie	 in	de	woningbouw.	 In	hoofdstuk	1	wezen	we	er	al	op	dat	het	debat	
over	 de	 toepassing	 van	 gestandaardiseerde	 elementen	 en	 industriële	 processen	
voor	de	huisvesting	opnieuw	erg	actueel	was.38	Tegenstanders	stelden	onder	meer	
dat	het	publiek	de	geprefabriceerde	huizen	nooit	zou	aanvaarden.39	Voorstanders,	
zoals	Stynen,	prezen	vooral	de	tijdswinst	en	de	hiermee	gepaard	gaande	financiële	
voordelen	van	geïndustrialiseerde	bouwprocessen.	Stynen	legde	er	in	de	naoorlogse	
periode	wel	de	nadruk	op	dat	geprefabriceerde	woningen	volgens	hem	beter	geen	
tijdelijk	of	voorlopig	karakter	hebben.	Vooral	houten	prefabwoningen	moesten	het	
bij	 hem	 ontgelden.	 “Il	 convient	 de	 noter	 que	 l’entretien	 de	 constructions	 en	 bois	
est	 beaucoup	 plus	 onéreux	 que	 celui	 des	 constructions	 en	 matériaux	 durs,”	 legde	
hij	uit	in	een	nota	van	17	april	1946	aan	minister	Delattre,	“J’attire	également	l’at-
tention	sur	une	question	d’hygiène	que	j’estime	fort	importante,	à	savoir	que,	dans	
une	 construction	 en	 bois,	 la	 vermine	 peut	 se	 multiplier	 de	 telle	 façon	 que,	 après	
un	délai	relativement	court,	toute	désinfection	devient	impossible	et	qu’il	ne	reste	
plus	 qu’à	 brûler	 simplement	 une	 telle	 construction”.40	 Stynen	 reageerde	 hiermee	
op	 het	 besluit	 van	 de	 minister	 om	 1.000	 geprefabriceerde	 houten	 dubbelwonin-
gen	van	de	Brusselse	firma	François	et	Fils	aan	te	kopen.41	Delattre	had	deze	vrij-
staande	huizen	zonder	verdieping	of	kelder	wellicht	gezien	op	de	 ‘Internationale	
Tentoonstelling	van	Woningen’	van	1946	in	Brussel.42	In	tegenstelling	tot	Stynen,	
meende	hij	dat	houten	prefabwoningen,	mits	enkele	eenvoudige	ingrepen,	vaak	tot	
duurzame	 constructies	 konden	 worden	 omgevormd.	 Zo	 zouden	 de	 daken	 van	 de	
traditionalistische	 houten	 bungalows	 van	 François	 et	 Fils	 onder	 een	 grotere	 hel-
ling	 worden	 geconstrueerd	 zodat	 de	 voorlopige	 dakbedekking	 in	 bitumenkarton	

�� L. Stynen, ‘Rapport à son Excellence le Ministre du Charbon et de l’Energie – Monsieur A. Delattre’ 
(verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, 
Doos 230c, 18 maart 1947.

�8 Zie ook P. Lombaerde, ‘De wederopbouw in België na de Tweede Wereldoorlog: 1946-1958’, in 
Verwoesting en wederopbouw van steden, van de middeleeuwen tot heden. Handelingen, in de reeks His-
torische Uitgaven in-8°, nr. 100, Gemeentekrediet, Brussel, 1999, pp. 427-454.

�� Piet Lombaerde verwijst bijvoorbeeld naar de architect Raymond Moenaert die zijn argwaan je-
gens prefabricatie onder meer vertolkte in Het Bouwbedrijf, nr. 16, 04 aug. 1946, p. 178. Zie P. 
Lombaerde, op. cit., pp. 427-454.

�0 L. Stynen, ‘Note pour Monsieur le Ministre Delattre’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurarchief 
van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 230c, 17 april 1947.

�� C. L., ‘Les maisons préfabriquées pour les mineurs. Elles pourront être rendues définitives’, Le 
Peuple, 10 april 1947 (krantenknipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds 
Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs I’).

�� Zie hoofdstuk 1.
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De	mijnwerkershuisvesting	onder	Minister	Delattre

In	een	nota	aan	Delattre	van	18	maart	1947	legde	Stynen	uit	dat	de	typeplannen	
voor	 de	 mijnwerkerswoningen	 als	 doel	 hadden	 “d’organiser	 le	 travail	 en	 grande	
série,	 d’en	 rendre	 possible	 l’industrialisation	 et	 de	 réduire	 considérablement	 les	
prix”.37	Stynen	profileerde	zich	hiermee	als	een	voorstander	van	het	gebruik	van	
prefabricatie	 in	de	woningbouw.	 In	hoofdstuk	1	wezen	we	er	al	op	dat	het	debat	
over	 de	 toepassing	 van	 gestandaardiseerde	 elementen	 en	 industriële	 processen	
voor	de	huisvesting	opnieuw	erg	actueel	was.38	Tegenstanders	stelden	onder	meer	
dat	het	publiek	de	geprefabriceerde	huizen	nooit	zou	aanvaarden.39	Voorstanders,	
zoals	Stynen,	prezen	vooral	de	tijdswinst	en	de	hiermee	gepaard	gaande	financiële	
voordelen	van	geïndustrialiseerde	bouwprocessen.	Stynen	legde	er	in	de	naoorlogse	
periode	wel	de	nadruk	op	dat	geprefabriceerde	woningen	volgens	hem	beter	geen	
tijdelijk	of	voorlopig	karakter	hebben.	Vooral	houten	prefabwoningen	moesten	het	
bij	 hem	 ontgelden.	 “Il	 convient	 de	 noter	 que	 l’entretien	 de	 constructions	 en	 bois	
est	 beaucoup	 plus	 onéreux	 que	 celui	 des	 constructions	 en	 matériaux	 durs,”	 legde	
hij	uit	in	een	nota	van	17	april	1946	aan	minister	Delattre,	“J’attire	également	l’at-
tention	sur	une	question	d’hygiène	que	j’estime	fort	importante,	à	savoir	que,	dans	
une	 construction	 en	 bois,	 la	 vermine	 peut	 se	 multiplier	 de	 telle	 façon	 que,	 après	
un	délai	relativement	court,	toute	désinfection	devient	impossible	et	qu’il	ne	reste	
plus	 qu’à	 brûler	 simplement	 une	 telle	 construction”.40	 Stynen	 reageerde	 hiermee	
op	 het	 besluit	 van	 de	 minister	 om	 1.000	 geprefabriceerde	 houten	 dubbelwonin-
gen	van	de	Brusselse	firma	François	et	Fils	aan	te	kopen.41	Delattre	had	deze	vrij-
staande	huizen	zonder	verdieping	of	kelder	wellicht	gezien	op	de	 ‘Internationale	
Tentoonstelling	van	Woningen’	van	1946	in	Brussel.42	In	tegenstelling	tot	Stynen,	
meende	hij	dat	houten	prefabwoningen,	mits	enkele	eenvoudige	ingrepen,	vaak	tot	
duurzame	 constructies	 konden	 worden	 omgevormd.	 Zo	 zouden	 de	 daken	 van	 de	
traditionalistische	 houten	 bungalows	 van	 François	 et	 Fils	 onder	 een	 grotere	 hel-
ling	 worden	 geconstrueerd	 zodat	 de	 voorlopige	 dakbedekking	 in	 bitumenkarton	

�� L. Stynen, ‘Rapport à son Excellence le Ministre du Charbon et de l’Energie – Monsieur A. Delattre’ 
(verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, 
Doos 230c, 18 maart 1947.

�8 Zie ook P. Lombaerde, ‘De wederopbouw in België na de Tweede Wereldoorlog: 1946-1958’, in 
Verwoesting en wederopbouw van steden, van de middeleeuwen tot heden. Handelingen, in de reeks His-
torische Uitgaven in-8°, nr. 100, Gemeentekrediet, Brussel, 1999, pp. 427-454.

�� Piet Lombaerde verwijst bijvoorbeeld naar de architect Raymond Moenaert die zijn argwaan je-
gens prefabricatie onder meer vertolkte in Het Bouwbedrijf, nr. 16, 04 aug. 1946, p. 178. Zie P. 
Lombaerde, op. cit., pp. 427-454.

�0 L. Stynen, ‘Note pour Monsieur le Ministre Delattre’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurarchief 
van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 230c, 17 april 1947.

�� C. L., ‘Les maisons préfabriquées pour les mineurs. Elles pourront être rendues définitives’, Le 
Peuple, 10 april 1947 (krantenknipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds 
Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs I’).

�� Zie hoofdstuk 1.
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later	 kon	 vervangen	 worden	 door	 leien.	 De	 huizen	 zouden	 ook	 voorzien	 worden	
van	kelders	om	beter	te	beantwoorden	aan	de	‘nationale	woongebruiken’.43	Stynen	
kon	 met	 deze	 operatie	 moeilijk	 akkoord	 gaan.	 Behalve	 het	 meningsverschil	 over	
de	kwaliteiten	van	hout	als	bouwmateriaal,	leek	de	aankoop	van	Delattre	immers	
geen	rekening	te	houden	met	de	opdracht	en	de	expertise	van	de	Commissie	van	
het	Plan.	“J’insiste	pour	que	l’on	fasse	confiance	à	la	Commission	qui	s’occupe	de	la	
construction	des	habitations	pour	mineurs,”	concludeert	Stynen	in	de	nota	van	17	
april	aan	Delattre,	“Elle	ne	ménage	ni	son	temps	ni	sa	peine	pour	arriver	au	plus	
vite	et	dans	les	meilleures	conditions	au	résultat	le	plus	favorable”.44

De	Commissie	van	het	Plan	ontwierp	zes	verschillende	typewoningen	die	bedoeld	
waren	om	in	series	van	500	gebouwd	te	worden.45	[fig.	1,	2,	3,	4,	5,	6]	Het	ging	uitslui-
tend	om	grondontsloten	rijhuizen	met	een	tuin	die,	volgens	de	plannen,	idealiter	
in	een	soort	tuinwijk	waren	gesitueerd.	[fig.	7,	8]	Van	andere	mogelijke	woonvormen,	
zoals	 appartementen	 of	 studio’s,	 is	 nergens	 sprake,	 ook	 niet	 in	 de	 fase	 van	 het	
schetsontwerp.46	De	huizen	hebben	een	verdieping	en	een	zadeldak	en	zijn	per	7	à	
11	gegroepeerd.	Hun	nuttige	oppervlakte	bedraagt	doorgaans	zo’n	86	m2,	met	uit-
zondering	van	het	type	3	met	slechts	75,5	m2.	De	woningen	hebben	geen	kelder	en	
de	ruimte	onder	het	dak	wordt	niet	als	leefruimte	voorgesteld.	[fig.	9]	Op	het	gelijk-
vloers	is	er	doorgaans	een	inkom,	een	woonkamer,	een	keuken	(al	dan	niet	afzon-
derlijk),	een	wc,	een	wasplaats,	een	opslagplaats	voor	kolen	en	een	berging.	Op	de	
verdieping	bevinden	zich	meestal	drie	à	vier	slaapkamers	en	een	berging	voor	lin-
nen.	Type	6	is	de	enige	woning	met	een	afzonderlijk	salon.	Samen	met	type	3	heeft	
dit	 huis	 bovendien	 een	 wc	 op	 de	 verdieping	 in	 plaats	 van	 op	 het	 gelijkvloers.	 De	
Commissie	van	het	Plan	bepaalde	dat	de	typeplannen	per	project	mochten	aange-
past	worden	voor	zover	de	gebouwde	oppervlakte	en	het	volume	niet	toenamen,	de	
gestandaardiseerde	elementen	niet	gewijzigd	werden	en	de	prijs	niet	of	nauwelijks	
werd	beïnvloed.47

Op	 basis	 van	 de	 typeplannen	 lanceerde	 de	 NMGWW	 in	 samenwerking	 met	 het	
Ministerie	van	Energie	en	Brandstof	op	4	mei	1947	een	prijsvraag	voor	de	bouw	

�� In de verschillende mijnbekkens van België werden reeksen houten prefabwoningen van Fran-
çois et Fils opgetrokken. Zie ‘L’Effort des Charbonnages’, Le Soir, 6 dec. 1947 (krantenknipsel uit 
Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons 
Mineurs III’).

�� L. Stynen, ‘Note pour Monsieur le Ministre Delattre’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurarchief 
van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 230c, 17 april 1947.

�5 De planafdrukken van de verschillende typewoningen bevinden zich in Architectuurarchief van de 
Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126a, s.d. 

�� De schetsontwerpen van drie typewoningen (pen op kalk, ongesigneerd) bevinden zich in Archi-
tectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126c, s.d.

�� L. Stynen, brief aan Jan De Braey (niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Ant-
werpen, fonds Léon Stynen, Doos 126a, 11 juni 1947.

[Fig.	1]	
grondplannen mijnwerkerswoningen type 1 
bron: Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, doos 126a

[Fig.	2]	
grondplannen mijnwerkerswoningen type 2 
bron: Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, doos 126a
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later	 kon	 vervangen	 worden	 door	 leien.	 De	 huizen	 zouden	 ook	 voorzien	 worden	
van	kelders	om	beter	te	beantwoorden	aan	de	‘nationale	woongebruiken’.43	Stynen	
kon	 met	 deze	 operatie	 moeilijk	 akkoord	 gaan.	 Behalve	 het	 meningsverschil	 over	
de	kwaliteiten	van	hout	als	bouwmateriaal,	leek	de	aankoop	van	Delattre	immers	
geen	rekening	te	houden	met	de	opdracht	en	de	expertise	van	de	Commissie	van	
het	Plan.	“J’insiste	pour	que	l’on	fasse	confiance	à	la	Commission	qui	s’occupe	de	la	
construction	des	habitations	pour	mineurs,”	concludeert	Stynen	in	de	nota	van	17	
april	aan	Delattre,	“Elle	ne	ménage	ni	son	temps	ni	sa	peine	pour	arriver	au	plus	
vite	et	dans	les	meilleures	conditions	au	résultat	le	plus	favorable”.44

De	Commissie	van	het	Plan	ontwierp	zes	verschillende	typewoningen	die	bedoeld	
waren	om	in	series	van	500	gebouwd	te	worden.45	[fig.	1,	2,	3,	4,	5,	6]	Het	ging	uitslui-
tend	om	grondontsloten	rijhuizen	met	een	tuin	die,	volgens	de	plannen,	idealiter	
in	een	soort	tuinwijk	waren	gesitueerd.	[fig.	7,	8]	Van	andere	mogelijke	woonvormen,	
zoals	 appartementen	 of	 studio’s,	 is	 nergens	 sprake,	 ook	 niet	 in	 de	 fase	 van	 het	
schetsontwerp.46	De	huizen	hebben	een	verdieping	en	een	zadeldak	en	zijn	per	7	à	
11	gegroepeerd.	Hun	nuttige	oppervlakte	bedraagt	doorgaans	zo’n	86	m2,	met	uit-
zondering	van	het	type	3	met	slechts	75,5	m2.	De	woningen	hebben	geen	kelder	en	
de	ruimte	onder	het	dak	wordt	niet	als	leefruimte	voorgesteld.	[fig.	9]	Op	het	gelijk-
vloers	is	er	doorgaans	een	inkom,	een	woonkamer,	een	keuken	(al	dan	niet	afzon-
derlijk),	een	wc,	een	wasplaats,	een	opslagplaats	voor	kolen	en	een	berging.	Op	de	
verdieping	bevinden	zich	meestal	drie	à	vier	slaapkamers	en	een	berging	voor	lin-
nen.	Type	6	is	de	enige	woning	met	een	afzonderlijk	salon.	Samen	met	type	3	heeft	
dit	 huis	 bovendien	 een	 wc	 op	 de	 verdieping	 in	 plaats	 van	 op	 het	 gelijkvloers.	 De	
Commissie	van	het	Plan	bepaalde	dat	de	typeplannen	per	project	mochten	aange-
past	worden	voor	zover	de	gebouwde	oppervlakte	en	het	volume	niet	toenamen,	de	
gestandaardiseerde	elementen	niet	gewijzigd	werden	en	de	prijs	niet	of	nauwelijks	
werd	beïnvloed.47

Op	 basis	 van	 de	 typeplannen	 lanceerde	 de	 NMGWW	 in	 samenwerking	 met	 het	
Ministerie	van	Energie	en	Brandstof	op	4	mei	1947	een	prijsvraag	voor	de	bouw	

�� In de verschillende mijnbekkens van België werden reeksen houten prefabwoningen van Fran-
çois et Fils opgetrokken. Zie ‘L’Effort des Charbonnages’, Le Soir, 6 dec. 1947 (krantenknipsel uit 
Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons 
Mineurs III’).

�� L. Stynen, ‘Note pour Monsieur le Ministre Delattre’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurarchief 
van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 230c, 17 april 1947.

�5 De planafdrukken van de verschillende typewoningen bevinden zich in Architectuurarchief van de 
Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126a, s.d. 

�� De schetsontwerpen van drie typewoningen (pen op kalk, ongesigneerd) bevinden zich in Archi-
tectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126c, s.d.

�� L. Stynen, brief aan Jan De Braey (niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Ant-
werpen, fonds Léon Stynen, Doos 126a, 11 juni 1947.

[Fig.	1]	
grondplannen mijnwerkerswoningen type 1 
bron: Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, doos 126a

[Fig.	2]	
grondplannen mijnwerkerswoningen type 2 
bron: Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, doos 126a
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van	 500	 mijnwerkerswoningen.48	 De	 hoop	 was	 dat	 deze	 aanbestedingswed-
strijd	 de	 grote	 bouwondernemers	 en	 productiehuizen	 zou	 aanzetten	 om	 nieuwe,	
geïndustrialiseerde	 technieken	 op	 punt	 te	 stellen	 en	 in	 de	 praktijk	 uit	 te	 testen.	
De	 architecten	 die	 samen	 werkten	 met	 de	 lokale	 bouwmaatschappijen	 van	 de	
NMGWW	dienden	enkel	de	inplanting	van	de	woningen	te	ontwerpen	en	de	werf	
op	te	volgen.49	Het	succes	van	de	hele	operatie	was	echter	beperkt.	Vooreerst	rees	
er	 van	 bij	 de	 openverklaring	 van	 de	 aanbesteding,	 heel	 wat	 kritiek	 op	 de	 type-
plannen.	De	belangrijkste	bezwaren	kwamen	uit	de	hoek	van	de	Centrale	Syndi-
cale	 des	 Mineurs	 Belges.	 Op	 20	 mei	 1947,	 een	 paar	 weken	 na	 de	 bekendmaking	
van	de	typeplannen,	stemde	het	uitvoerend	comité	van	deze	centrale	een	resolutie	
“protestant	contre	ces	projets	et	appelant	les	mineurs	à	se	préparer	à	toute	action	
qui	pourrait	être	requise	pour	empêcher	leur	mise	en	oeuvre”.50	De	kritiek	had	in	
de	eerste	plaats	betrekking	op	het	ontbreken	van	een	kelder	in	de	typewoningen,	
op	de	beperkte	plafondhoogte	van	2,5	m	en	op	de	relatief	kleine	oppervlakte	van	
de	 slaapkamers.	 De	 Centrale	 Syndicale was	 bovendien	 verontwaardigd	 omdat	 de	
NMGWW	 geen	 nieuwe	 projecten	 voor	 mijnwerkershuisvesting	 van	 haar	 lokale	
sociëteiten	 meer	 goedkeurde,	 tenzij	 ze	 zich	 inschreven	 in	 de	 ontwerpen	 van	 de	
Commissie	van	het	Plan.
De	 kritiek	 kwam	 de	 overheid	 snel	 ter	 ore,	 want	 op	 dezelfde	 dag	 dat	 de	 resolutie	
werd	 gestemd,	 had	 de	 Centrale	 Syndicale	 al	 een	 onderhoud	 met	 Minister	 Delat-
tre	 en	 twee	 van	 zijn	 medewerkers,	 waaronder	 Stynen.	 De	 centrale	 ging	 akkoord	
om	met	de	publicatie	van	de	resolutie	te	wachten	tot	na	2	 juni	1947,	wanneer	ze	
opnieuw	zou	vergaderen	met	het	ministerie	en	enkele	andere	betrokken	partijen.51	
In	deze	vergadering	stelde	de	overheid	zich	toegeeflijk	op.	“La	question	des	caves	
sera	réexaminée”	concludeerde	Delattre	in	het	verslag	en	Baes	voegde	daaraan	toe	
dat	de	Commissie	van	het	Plan	aan	de	bemerkingen	van	de	Centrale	Syndicale zou	
verhelpen	“dans	la	limite	de	ses	possibilités”.52	De	typeplannen	waren	ondertussen	

�8 ‘Adjucation de maisons pour mineurs’, Le Peuple, 5 mei 1947 (krantenknipsel uit Architectuurar-
chief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs I’).

�� Zie M. Mombach, ‘Activités des organismes du logement. La Société Nationale des Habitations et 
Logements à Bon Marché’, L’Habitation, nr. 6, dec. 1949, pp. 43-54.

50 N. Dethier, ‘La maison du mineur’, L’Ouvrier Mineur, juni 1947 (knipsel uit Architectuurarchief van 
de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs II’).

5� Deze vergadering vond plaats op het Ministerie van Energie en Brandstof. Ze werd voorgezeten 
door Minister Delattre, bijgestaan door zijn kabinetschef Bourgeois en Stynen. De andere aanwezi-
gen waren: afgevaardigden van de Centrale Vakbond van de Belgische Mijnwerkers, afgevaardigden 
van de Fédération des Charbonnages, de leden van Hoge Raad voor de Bouw van Mijnwerkerswo-
ningen en de leden van de Commissie van het Plan. Zie ‘Proces-verbal de la réunion du 2 juin 1947 
au Ministère du Combustile et de l’Energie avec les délégués des Centrales de mineurs et de la 
Fédération des Charbonnages au sujet de la construction des séries de 500 maisons suivant plans-
types’ (verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon 
Stynen, Doos 126d, 2 juni 1947.

5� ‘Proces-verbal de la réunion du 2 juin 1947 au Ministère du Combustile et de l’Energie avec les 
délégués des Centrales de mineurs et de la Fédération des Charbonnages au sujet de la construc-
tion des séries de 500 maisons suivant plans-types’ (verslag, niet gepubliceerd), Architectuurar-
chief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126d, 2 juni 1947.

[Fig.	3]	
grondplannen mijnwerkerswoningen type 3 
bron: Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, doos 126a

[Fig.	4]	
grondplannen mijnwerkerswoningen type 4 
bron: Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, doos 126a
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van	 500	 mijnwerkerswoningen.48	 De	 hoop	 was	 dat	 deze	 aanbestedingswed-
strijd	 de	 grote	 bouwondernemers	 en	 productiehuizen	 zou	 aanzetten	 om	 nieuwe,	
geïndustrialiseerde	 technieken	 op	 punt	 te	 stellen	 en	 in	 de	 praktijk	 uit	 te	 testen.	
De	 architecten	 die	 samen	 werkten	 met	 de	 lokale	 bouwmaatschappijen	 van	 de	
NMGWW	dienden	enkel	de	inplanting	van	de	woningen	te	ontwerpen	en	de	werf	
op	te	volgen.49	Het	succes	van	de	hele	operatie	was	echter	beperkt.	Vooreerst	rees	
er	 van	 bij	 de	 openverklaring	 van	 de	 aanbesteding,	 heel	 wat	 kritiek	 op	 de	 type-
plannen.	De	belangrijkste	bezwaren	kwamen	uit	de	hoek	van	de	Centrale	Syndi-
cale	 des	 Mineurs	 Belges.	 Op	 20	 mei	 1947,	 een	 paar	 weken	 na	 de	 bekendmaking	
van	de	typeplannen,	stemde	het	uitvoerend	comité	van	deze	centrale	een	resolutie	
“protestant	contre	ces	projets	et	appelant	les	mineurs	à	se	préparer	à	toute	action	
qui	pourrait	être	requise	pour	empêcher	leur	mise	en	oeuvre”.50	De	kritiek	had	in	
de	eerste	plaats	betrekking	op	het	ontbreken	van	een	kelder	in	de	typewoningen,	
op	de	beperkte	plafondhoogte	van	2,5	m	en	op	de	relatief	kleine	oppervlakte	van	
de	 slaapkamers.	 De	 Centrale	 Syndicale was	 bovendien	 verontwaardigd	 omdat	 de	
NMGWW	 geen	 nieuwe	 projecten	 voor	 mijnwerkershuisvesting	 van	 haar	 lokale	
sociëteiten	 meer	 goedkeurde,	 tenzij	 ze	 zich	 inschreven	 in	 de	 ontwerpen	 van	 de	
Commissie	van	het	Plan.
De	 kritiek	 kwam	 de	 overheid	 snel	 ter	 ore,	 want	 op	 dezelfde	 dag	 dat	 de	 resolutie	
werd	 gestemd,	 had	 de	 Centrale	 Syndicale	 al	 een	 onderhoud	 met	 Minister	 Delat-
tre	 en	 twee	 van	 zijn	 medewerkers,	 waaronder	 Stynen.	 De	 centrale	 ging	 akkoord	
om	met	de	publicatie	van	de	resolutie	te	wachten	tot	na	2	 juni	1947,	wanneer	ze	
opnieuw	zou	vergaderen	met	het	ministerie	en	enkele	andere	betrokken	partijen.51	
In	deze	vergadering	stelde	de	overheid	zich	toegeeflijk	op.	“La	question	des	caves	
sera	réexaminée”	concludeerde	Delattre	in	het	verslag	en	Baes	voegde	daaraan	toe	
dat	de	Commissie	van	het	Plan	aan	de	bemerkingen	van	de	Centrale	Syndicale zou	
verhelpen	“dans	la	limite	de	ses	possibilités”.52	De	typeplannen	waren	ondertussen	

�8 ‘Adjucation de maisons pour mineurs’, Le Peuple, 5 mei 1947 (krantenknipsel uit Architectuurar-
chief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs I’).

�� Zie M. Mombach, ‘Activités des organismes du logement. La Société Nationale des Habitations et 
Logements à Bon Marché’, L’Habitation, nr. 6, dec. 1949, pp. 43-54.

50 N. Dethier, ‘La maison du mineur’, L’Ouvrier Mineur, juni 1947 (knipsel uit Architectuurarchief van 
de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs II’).

5� Deze vergadering vond plaats op het Ministerie van Energie en Brandstof. Ze werd voorgezeten 
door Minister Delattre, bijgestaan door zijn kabinetschef Bourgeois en Stynen. De andere aanwezi-
gen waren: afgevaardigden van de Centrale Vakbond van de Belgische Mijnwerkers, afgevaardigden 
van de Fédération des Charbonnages, de leden van Hoge Raad voor de Bouw van Mijnwerkerswo-
ningen en de leden van de Commissie van het Plan. Zie ‘Proces-verbal de la réunion du 2 juin 1947 
au Ministère du Combustile et de l’Energie avec les délégués des Centrales de mineurs et de la 
Fédération des Charbonnages au sujet de la construction des séries de 500 maisons suivant plans-
types’ (verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon 
Stynen, Doos 126d, 2 juni 1947.

5� ‘Proces-verbal de la réunion du 2 juin 1947 au Ministère du Combustile et de l’Energie avec les 
délégués des Centrales de mineurs et de la Fédération des Charbonnages au sujet de la construc-
tion des séries de 500 maisons suivant plans-types’ (verslag, niet gepubliceerd), Architectuurar-
chief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126d, 2 juni 1947.

[Fig.	3]	
grondplannen mijnwerkerswoningen type 3 
bron: Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, doos 126a

[Fig.	4]	
grondplannen mijnwerkerswoningen type 4 
bron: Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, doos 126a
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ook	al	 ter	sprake	gekomen	 in	de	kamer	van	volksvertegenwoordigers.	Zo	meldde	
De Bouwkroniek dat	de	socialistische	volksvertegenwoordiger	en	architect	Fernand	
Brunfaut	op	de	zitting	van	28	mei	1947	had	opgemerkt	dat	“de	ontworpen	plans	
dezer	mijnwerkerswoningen	den	mijnwerkers	niet	bevredigen	en	tegen	alle	gezond	
verstand	in	zijn	opgevat”.53	Volgens	Brunfaut	was	er	vooral	te	weinig	berging	voor-
zien:	“Op	het	platteland	kan	men	zich	moeilijk	een	gerieflijke	woning	voorstellen	
zonder	voldoende	bergruimten,	te	meer	wijl	aan	de	mijnwerkers	grote	rantsoenen	
kolen	 worden	 toegekend,	 die	 hun	 niet	 per	 zakjes	 van	 10	 kg	 worden	 afgeleverd”.	
Minister	Delattre	verklaarde	 in	de	kamer	dat	men	aan	dit	euvel	zou	proberen	te	
verhelpen.54

De	bezwaren	van	de	Centrale	Syndicale	des	Mineurs	Belges	en	van	Brunfaut	waren	
in	de	eerste	plaats	van	praktische	aard	en	konden	moeilijk	worden	weerlegd.	Daar	
arbeiders	 doorgaans	 nog	 niet	 over	 een	 elektrische	 ijskast	 beschikten,	 was	 een	
koele	 ondergrondse	 berging	 onmisbaar.	 Met	 de	 gelijkvloerse	 provisiekast	 van	 de	
typeplannen,	die	bij	de	types	4	en	6	zelfs	in	de	directe	nabijheid	van	de	kachel	was	
gesitueerd,	 zou	 de	 bewaartermijn	 van	 verse	 voedingswaren	 erg	 beperkt	 zijn.	 De	
afwezigheid	van	een	kolenkelder	zou,	zoals	Brunfaut	had	opgemerkt,	vooral	pro-
blemen	geven	bij	de	maandelijkse	kolenbevoorrading.	Gewoonlijk	werden	de	kolen	
via	een	keldergat	aan	de	straatzijde	 in	huis	gestort.	Bij	de	 typewoningen	was	dit	
echter	niet	mogelijk.	In	de	slechtste	gevallen	–	zoals	bij	type	2	en	3	–	moesten	de	
stoffige	en	zware	kolenzakken	via	de	inkom	en	de	woonkeuken	tot	in	de	wasplaats	
worden	gesjouwd.	Daar	moesten	de	arbeiders	de	voorraad	op	een	of	andere	manier	
zien	te	stapelen	in	een	kolenkast	met	amper	1	m2	oppervlakte.	Zoals	beloofd,	heeft	
de	overheid	de	kelderkwestie	echter	herzien.	Bij	de	meeste	projecten	voor	mijnwer-
kershuisvesting	werden	de	typewoningen	uitgebreid	met	een	kelder,	bestaande	uit	
twee	compartimenten:	één	voor	kolen	en	één	voor	provisie.	Terwijl	de	Commissie	
van	het	Plan	om	economische	redenen	de	relatief	dure	ondergrondse	bouwwerken	
had	 willen	 vermijden,	 bleek	 de	 kelder	 onmisbaar	 voor	 de	 woongebruiken	 van	 de	
kolenarbeiders.	

De	 kritiek	 op	 de	 typeplannen	 was	 echter	 niet	 het	 enige	 probleem	 waarmee	 het	
nationale	 programma	 voor	 de	 bouw	 van	 mijnwerkerswoningen	 geconfronteerd	
werd.	 Kort	 na	 het	 sluiten	 van	 de	 aanbestedingsinschrijvingen	 op	 27	 mei	 1947,	
moest	Stynen	vaststellen	dat	de	 ingezonden	offertes	niet	volledig	tegemoet	kwa-
men		aan	zijn	verwachtingen:	“L’adjudication	a	révélé	qu’il	y	a,	parmi	les	entrepre-
neurs,	 relativement	 peu	 d’enthousiasme	 pour	 l’industrialisation	 du	 bâtiment	 en	

5� ‘De aanbesteding der mijnwerkerswoningen’, De Bouwkroniek, 1 juni 1947 (knipsel uit Architec-
tuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs 
II’).

5� Zie ‘De aanbesteding der mijnwerkerswoningen’, De Bouwkroniek, 1 juni 1947 (knipsel uit Architec-
tuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs 
II’).

[Fig.	5]	
grondplannen mijnwerkerswoningen type 5 
bron: Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, doos 126a

[Fig.	6]	
grondplannen mijnwerkerswoningen type 6 
bron: Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, doos 126a
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ook	al	 ter	sprake	gekomen	 in	de	kamer	van	volksvertegenwoordigers.	Zo	meldde	
De Bouwkroniek dat	de	socialistische	volksvertegenwoordiger	en	architect	Fernand	
Brunfaut	op	de	zitting	van	28	mei	1947	had	opgemerkt	dat	“de	ontworpen	plans	
dezer	mijnwerkerswoningen	den	mijnwerkers	niet	bevredigen	en	tegen	alle	gezond	
verstand	in	zijn	opgevat”.53	Volgens	Brunfaut	was	er	vooral	te	weinig	berging	voor-
zien:	“Op	het	platteland	kan	men	zich	moeilijk	een	gerieflijke	woning	voorstellen	
zonder	voldoende	bergruimten,	te	meer	wijl	aan	de	mijnwerkers	grote	rantsoenen	
kolen	 worden	 toegekend,	 die	 hun	 niet	 per	 zakjes	 van	 10	 kg	 worden	 afgeleverd”.	
Minister	Delattre	verklaarde	 in	de	kamer	dat	men	aan	dit	euvel	zou	proberen	te	
verhelpen.54

De	bezwaren	van	de	Centrale	Syndicale	des	Mineurs	Belges	en	van	Brunfaut	waren	
in	de	eerste	plaats	van	praktische	aard	en	konden	moeilijk	worden	weerlegd.	Daar	
arbeiders	 doorgaans	 nog	 niet	 over	 een	 elektrische	 ijskast	 beschikten,	 was	 een	
koele	 ondergrondse	 berging	 onmisbaar.	 Met	 de	 gelijkvloerse	 provisiekast	 van	 de	
typeplannen,	die	bij	de	types	4	en	6	zelfs	in	de	directe	nabijheid	van	de	kachel	was	
gesitueerd,	 zou	 de	 bewaartermijn	 van	 verse	 voedingswaren	 erg	 beperkt	 zijn.	 De	
afwezigheid	van	een	kolenkelder	zou,	zoals	Brunfaut	had	opgemerkt,	vooral	pro-
blemen	geven	bij	de	maandelijkse	kolenbevoorrading.	Gewoonlijk	werden	de	kolen	
via	een	keldergat	aan	de	straatzijde	 in	huis	gestort.	Bij	de	 typewoningen	was	dit	
echter	niet	mogelijk.	In	de	slechtste	gevallen	–	zoals	bij	type	2	en	3	–	moesten	de	
stoffige	en	zware	kolenzakken	via	de	inkom	en	de	woonkeuken	tot	in	de	wasplaats	
worden	gesjouwd.	Daar	moesten	de	arbeiders	de	voorraad	op	een	of	andere	manier	
zien	te	stapelen	in	een	kolenkast	met	amper	1	m2	oppervlakte.	Zoals	beloofd,	heeft	
de	overheid	de	kelderkwestie	echter	herzien.	Bij	de	meeste	projecten	voor	mijnwer-
kershuisvesting	werden	de	typewoningen	uitgebreid	met	een	kelder,	bestaande	uit	
twee	compartimenten:	één	voor	kolen	en	één	voor	provisie.	Terwijl	de	Commissie	
van	het	Plan	om	economische	redenen	de	relatief	dure	ondergrondse	bouwwerken	
had	 willen	 vermijden,	 bleek	 de	 kelder	 onmisbaar	 voor	 de	 woongebruiken	 van	 de	
kolenarbeiders.	

De	 kritiek	 op	 de	 typeplannen	 was	 echter	 niet	 het	 enige	 probleem	 waarmee	 het	
nationale	 programma	 voor	 de	 bouw	 van	 mijnwerkerswoningen	 geconfronteerd	
werd.	 Kort	 na	 het	 sluiten	 van	 de	 aanbestedingsinschrijvingen	 op	 27	 mei	 1947,	
moest	Stynen	vaststellen	dat	de	 ingezonden	offertes	niet	volledig	tegemoet	kwa-
men		aan	zijn	verwachtingen:	“L’adjudication	a	révélé	qu’il	y	a,	parmi	les	entrepre-
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5� ‘De aanbesteding der mijnwerkerswoningen’, De Bouwkroniek, 1 juni 1947 (knipsel uit Architec-
tuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs 
II’).
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[Fig.	5]	
grondplannen mijnwerkerswoningen type 5 
bron: Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, doos 126a

[Fig.	6]	
grondplannen mijnwerkerswoningen type 6 
bron: Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, doos 126a
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Belgique”.55	Een	eerste	studie	van	de	inzendingen	door	de	Technische	Commissie	
van	de	NMGWW	had	bovendien	uitgewezen	dat	“les	offres	 les	plus	avantageuses	
et	 celles	donnant	 le	maximum	de	garantie	étaient	précisement	celles	qui	avaient	
été	établies	d’après	les	principes	et	les	procédés	de	la	construction	traditionelle,	ne	
réclamant	aucune	commande	par	série”.	In	Engeland	kwam	men	omstreeks	die	tijd	
tot	gelijkaardige	vaststellingen.56	Vooral	wat	de	kostprijs	betreft	bleek	de	perma-
nente	 huisvesting	 volgens	 niet-traditionele	 bouwprocédés	 uiteindelijk	 nauwelijks	
te	kunnen	concurreren	met	de	conventionele	woningbouw.	In	België	was	dat	onder	
meer	 een	 gevolg	 van	 het	 beperkte	 aantal	 bouwfirma’s	 dat	 in	 staat	 was	 om	 grote	
bouwwerven	 uit	 te	 voeren.	 “La	 concurrence	 fut	 insuffisante,	 les	 prix	 restèrent	
élevés,”	 stelde	 Architecture Urbanisme Habitation.57	 De	 ontnuchterende	 conclusie	
van	 de	 Technische	 Commissie	 zette	 Stynen	 ertoe	 aan	 een	 “proposition	 de	 modi-
fication	à	l’entreprise”	op	te	stellen	waarin	hij	voorstelde	om	de	toewijzing	van	de	
aanbesteding	af	te	gelasten.58	In	plaats	daarvan	zouden	in	sneltempo	kleine	series	
nieuwbouwwoningen	 kunnen	 opgetrokken	 worden	 door	 tal	 van	 grote	 en	 kleine	
bouwondernemers.	 Dit	 voorstel	 bleef	 echter	 zonder	 gevolg.	 De	 aanbesteding	 van	
series	 van	 500	 woningen	 werd	 door	 het	 ministerie	 niet	 geblokkeerd.	 Mogelijks	
vonden	de	ministers	het	te	laat	om	zo’n	groot	project,	dat	door	de	media	op	de	voet	
werd	gevolgd,	terug	te	fluiten.59

Op	25	juni	1947	ging	de	Hoge	Raad	voor	de	Bouw	van	Mijnwerkerswoningen	over	
tot	de	selectie	van	de	inzendingen.60	Er	hadden	zich	35	bouwondernemingen	kan-
didaat	gesteld	met	in	totaal	73	projecten,	verspreid	over	de	vijf	mijnbekkens.	Vol-
gens	 het	 rapport	 sloten	 heel	 wat	 inzendingen	 zichzelf	 uit:	 omdat	 de	 prijsofferte	
niet	 definitief	 was,	 omdat	 ze	 de	 typeplannen	 niet	 hadden	 gerespecteerd,	 omdat	

55 L. Stynen, ‘Proposition de modification à l’entreprise’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurar-
chief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126d, 10 juni 1947.

5� Zie ‘Non-traditional building in practice: new forms of house building, 1945-48’, in N. Bullock, 
Building the Post-war World. Modern Architecture and Reconstruction in Britain, Routledge, Londen/
New York, 2002, pp. 191-193. Bullock wijst erop dat het Burt Committee dat alternatieve bouw-
procédés moest aanmoedigen en evalueren zich vooral concentreerde op het besparen van traditi-
onele bouwmaterialen en het gebruik van prefabricatie in plaats van op het besparen van geld. 

5� ‘Actualités’, Architecture Urbanisme Habitation, nr. 2, febr. 1948, pp. XXVI-XXIX. Dit artikel wees 
er ook op dat grote werven sneller een grote achterstand oplopen bij een onregelmatige bevoor-
rading en dat de nieuwe industriële bouwsystemen pas goed kunnen roderen als de ondernemers 
achtereenvolgens meerdere omvangrijke opdrachten toegekend krijgen. Dit laatste hield volgens 
het tijdschrift dan weer het gevaar in dat capabele middelgrote bouwondernemers heel wat minder 
opdrachten in de wacht zouden kunnen slepen en dit terwijl de industriële bouwsystemen vaak 
hun kwaliteiten nog niet bewezen hadden. 

58 L. Stynen, ‘Proposition de modification à l’entreprise’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurar-
chief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126d, 10 juni 1947.

5� De talrijke krantenknipsels (uit dagbladen van diverse politieke strekking) in het archief van Sty-
nen getuigen van de ruime mediabelangstelling voor het vraagstuk van de mijnwerkershuisvesting. 
Zie Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c.

�0 ‘Conseil Supérieur du Logement pour Ouvriers Mineurs. Proces-verbal de la scéance du 25 juin 
1947’, (verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon 
Stynen, Doos 126a, 25 juni 1947.

[Fig.	8]	
inplanting mijnwerkerswoningen type 2  
bron: Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, 
fonds Léon Stynen, doos 126a

[Fig.	7]	
inplanting mijnwerkerswoningen type 1 
bron: Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, 
fonds Léon Stynen, doos 126a
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het	aantal	woningen	kleiner	was	dan	500,	etc.	De	NMGWW	stelde	voor	om	van	de	
resterende	kandidaten	de	volgende	te	weerhouden:	de	Entreprises	et	Manufactu-
res	de	l’Escaut	voor	de	Kempen,	de	firma	Carpeaux	voor	Luik,	de	firma	Van	Ryme-
nant	 voor	 Charleroi	 en	 het	 Centrum	 en	 de	 firma	 Engema	 voor	 Bergen.	 Van	 deze	
vier	had	alleen	de	Entreprises	et	Manufactures	de	l’Escaut	een	traditioneel	bouw-
procédé	met	spouwmuren	voorgesteld.	Zoals	de	hierboven	aangehaalde	nota’s	van	
Stynen	al	doen	vermoeden,	was	deze	firma	ook	veruit	de	goedkoopste.	De	kandi-
daten	 waren	 gevraagd	 prijs	 te	 geven	 voor	 een	 woning	 van	 het	 type	 1,	 maar	 met	
een	kelder	van	10	m2.	Terwijl	de	kostprijs	van	Engema,	Van	Rymenant	en	Carpeau	
ca.	 230.000	 BF	 was,	 raamde	 de	 Entreprises	 et	 Manufactures	 de	 l’Escaut	 slechts	
192.900	BF	per	huis.61	
Toch	kwam	deze	laatste	firma	uiteindelijk	niet	in	aanmerking	voor	de	aanneming.	
In	 tegenstelling	 tot	 de	 andere	 drie	 ondernemingen	 was	 de	 Entreprises	 et	 Manu-
factures	de	l’Escaut	immers	niet	in	het	bezit	van	een	officiële	erkenning	om	grote	
overheidsopdrachten	uit	te	voeren.62	De	firma	probeerde	deze	erkenning	alsnog	te	
verkrijgen,	maar	omdat	dit	niet	lukte	binnen	een	korte	termijn,	werd	de	opdracht	
verdeeld	 tussen	 Engema,	 Van	 Rymenant	 en	 Carpeau.63	 Engema	 kreeg	 een	 bouw-
opdracht	van	478	woningen	in	Bergen	en	346	woningen	in	Charleroi.	Van	Ryme-

�� Terwijl in het verslag van 25 juni 1947 voor de firma Engema een eenheidsprijs van 229.803 Belgi-
sche frank staat vermeld, vinden we in een document van 16 juli 1947 een lagere eenheidsprijs te-
rug: 204.637 Belgische frank. In beide gevallen gaat het om een woning van het type 1 met kelder. 
Zie ‘Question parlementaire n° 33’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie 
Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126d, 16 juli 1947.

�� Het probleem van de officiële erkenning (l’agréation) kwam ter sprake in de vergadering van de 
Hoge Raad voor de Bouw van Mijnwerkerswoningen van 25 juni 1947. Baes merkte op dat de 
Entreprises et Manufactures de l’Escaut nog geen erkenning had en dat Carpeau slechts een erken-
ning had tot een maximum van 75 miljoen Belgische frank. Zie ‘Conseil Supérieur du Logement 
pour Ouvriers Mineurs. Proces-verbal de la scéance du 25 juin 1947’ (verslag, niet gepubliceerd), 
Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126a, 25 juni 1947. 
Wellicht leverde de uitbreiding van de erkenning van de firma Carpeau weinig problemen op, want 
haar opdracht werd later niet in omvang beperkt. Op 17 juni 1947 had Stynen de kwestie van 
de officiële erkenning ook besproken met de Fédération des Entrepreneurs. In deze vergadering 
gaf hij toe dat men bij het project voor de mijnwerkerswoningen de problematiek van de officiële 
erkenning uit het oog was verloren. Zie ‘Proces-verbal de la réunion tenue au Cabinet du Ministre 
du Combustile et de l’Energie, le 10 juin 1947, en présence de la Fédération des Entrepreneurs’ 
(verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, 
Doos 230c, 17 juni 1947.

�� “La firme Entreprises et Manufactures de l’Escaut n’a pu obtenir l’agréation requise pour l’exécu-
tion de travaux pour l’Etat” meldt het verslag ‘Rapport au Conseil Supérieur du Logement pour 
Ouvriers Mineurs. Changement dans la répartition des chantiers’ (verslag, niet gepubliceerd), 
Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 230c, 30 sept. 1947. 
Engema en Van Rymenant waren gevestigd in Brussel, Carpeau in Luik. De procedure om een 
bouwonderneming officieel te erkennen verliep via de Commission d’Agréation des Entrepreneurs, 
samengesteld door de Minister van Openbare Werken. Zie ‘Conseil Supérieur du Logement pour 
Ouvriers Mineurs. Proces-verbal de la scéance du 25 juin 1947’, (verslag, niet gepubliceerd), Archi-
tectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126a 25 juni 1947. Verschil-
lende documenten in het archief van Stynen verwijzen naar de traagheid waarmee de Commission 
d’Agréation des Entrepreneurs dossiers behandelde. Zie bijvoorbeeld L. Stynen, ‘Note pour Mon-
sieur le Ministre’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds 
Léon Stynen, Doos 230c, 2 juli 1947.

[Fig.	9]	
doorsnede mijnwerkerswoningen type 3 
bron: Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, 
fonds Léon Stynen, doos 126a
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nant	mocht	501	mijnwerkershuizen	bouwen	in	het	Centrum	en	202	in	de	Kempen.	
Carpeau	wordt	aangenomen	voor	de	bouw	van	491	woningen	in	Luik.	Deze	grote	
bouwopdrachten	 werden	 telkens	 verdeeld	 over	 verschillende	 werven	 van	 20	 tot	
160	mijnwerkershuizen.64

Nu	 de	 Entreprises	 et	 Manufactures	 de	 l’Escaut	 geen	 deel	 kon	 hebben	 in	 de	 aan-
neming,	bleven	enkel	projecten	met,	voor	de	woningbouw,	niet-traditionele	bouw-
procédés	 over.65	 Engema	 en	 Carpeau	 pasten	 allebei	 dezelfde	 techniek	 toe,	 geba-
seerd	 op	 betonskeletbouw	 en	 geprefabriceerde	 betonnen	 platen.	 [fig.	 10,	 11,	 12]	 De	
draagstructuur	van	de	mijnwerkershuizen	van	deze	firma’s	bestond	uit	een	skelet	
van	gewapend	beton	dat	ter	plaatse	werd	gegoten	met	behulp	van	een	gestandaar-
diseerde	 bekisting.	 [fig.	 13,	 14]	 Aan	 de	 buitenkant	 werden	 de	 huizen	 bekleed	 met	
panelen	van	beton	met	gerold	grind	waarvan	de	zichtzijde	was	uitgewassen.	Aan	
de	binnenzijde	van	het	skelet	werden	houten	latten	bevestigd	met	daartussen	een	
raamwerk	bespannen	met	een	 isolerend	en	waterdicht	doek.	Dit	 lattenwerk	werd	
tenslotte	 afgewerkt	 met	 pleisteren	 platen.	 De	 keldermuren	 waren	 gemaakt	 van	
betonblokken	met	speciale	uitsparingen	voor	het	gieten	van	verticale	steunribben	
in	 gewapend	 beton.	 De	 vloer	 van	 het	 gelijkvloers	 bestond	 uit	 holle	 betondallen,	
deze	 van	 de	 verdieping	 uit	 balken	 van	 gewapend	 beton.	 Op	 de	 huizen	 stond	 een	
traditioneel	pannendak,	opgebouwd	met	houten	spanten.66	
Van	Rymenant	paste	het	bouwprocédé	‘no-fines’	toe	bij	de	mijnwerkerswoningen.	
[fig.	15]	 Deze	 nieuwe	 bouwmethode,	 die	 destijds	 ook	 in	 Engeland	 veelvuldig	 werd	
toegepast,	maakte	gebruik	van	een	speciale	betonsamenstelling	die	voornamelijk	
bestaat	 uit	 cement	 en	 steenachtige	 materie,	 waarbij	 alle	 fijne	 bestanddelen	 zoals	

�� [nota, niet gepubliceerd, zonder titel], Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds 
Léon Stynen, Doos 126d, s.d.

�5 De bouwprocédés staan beschreven in M. Mombach, ‘Cités-jardins pour ouvriers mineurs en Bel-
gique. Réalisation d’un important programme de construction d’habitations à l’aide de procédés et 
de materiaux non traditionels’, La Technique des Travaux, nr. 11-12, nov.-dec. 1948, pp. 330-342. 
Dit artikel beschrijft ook een derde procédé, op basis van Z-vormige betonstenen, dat door de NM-
GWW werd toegepast op een werf in Anderlecht. Het procédé was al van voor de oorlog gekend. De 
NMGWW nam zich voor om het ook te gebruiken voor de bouw van mijnwerkerswoningen.

�� Engema realiseerde 67 mijnwerkerswoningen in Bouffioulx, 20 in Courcelles, 69 in Fontaine-
l’Evêque, 120 in Roux, 50 in Tamines, 20 in Trazegnies, 64 in Frameries, 81 in Quaregnon, 74 in 
Pâturages, 42 in Elouges, 73 in Hornu, 40 in La Bouverie en 100 in Jemappes. Carpeau bouwde 
52 woningen in Jupille, 18 in Vaux-s/Chèvremont, 28 in Vivegnies, 73 in Flémalle-Grande, 48 in 
Saive, 24 in Hollogne, 40 in Jemeppe-s/Meuse, 100 in Tribouillet-Liège, 52 in Montegnée en 56 in 
St-Nicolas-lez-Liège. Zie M. Mombach, ‘Cités-jardins pour ouvriers mineurs en Belgique. Réalisa-
tion d’un important programme de construction d’habitations à l’aide de procédés et de materiaux 
non traditionels’, La Technique des Travaux, nr. 11-12, nov.-dec. 1948, pp. 330-342. De woningen in 
Fontaine-l’Evêque werden opgetrokken in opdracht van de maatschappij Le Foyer Fontainois, de 
woningen in Quaregnon in opdracht van de Société des Habitations à Bon Marché de Quaregnon, 
de woningen in Saive in opdracht van Le Foyer de la Région de Fléron. Zie 100 000 Woningen ge-
bouwd onder de auspiciën van de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken, 
NMGWW, Brussel, s.d., pp. 26-27, 70-71, 82, 98-99. Voor meer info over de woonwijk in Roux, zie 
‘La Cité de la Paix. Roux, 1947-1955’, in R. Schoonbrodt, Sociologie de l’habitat social. Comportement 
des habitants et architecture des cités, AAM, Brussel, 1979, pp. 222-223.

[Fig.	11]	
firma Carpeau, mijnwerkerswoningen, Saive (bij Luik) 
bron: (foto Jef Vervoort)

[Fig.	10]	
firma Carpeau, mijnwerkerswoningen, Saive (bij Luik) 
bron: La Technique des Travaux, nr. 11-12, nov.-dec. 1948
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zand	en	stof	zijn	geëlimineerd.67	‘No-fines’	beton	vertoont	veel	holtes	die	regelma-
tig	in	de	massa	zijn	verspreid	en	kent	nauwelijks	krimp.	De	muren	van	de	huizen	
werden	 ter	 plaatse	 gestort	 in	 speciaal	 ontwikkelde,	 gestandaardiseerde	 bekistin-
gen	die	tot	twee	verdiepingen	hoog	kunnen	zijn.	[fig.	16,	17]	Aan	de	buitenzijde	wer-
den	de	wanden	afgewerkt	met	een	laag	getinte	Chromolith	(gelaagde	pleister),	aan	
de	 binnenzijde	 met	 gewone	 pleister.	 De	 verdiepingsvloer	 bestond	 uit	 houten	 bal-
ken.	Het	pannendak	rustte	op	gordingen	die	op	hun	beurt	steunden	op	de	beton-
nen	puntgevels.	Het	procédé	‘no-fines’	muntte	vooral	uit	in	snelheid.	Het	betonne-
ren	gebeurde	aan	een	gemiddeld	ritme	van	één	woning	per	dag.68

Ondanks	de	initiële	controverse,	de	kritiek	op	de	typeplannen	en	de	relatief	hoge	
eenheidsprijs	van	de	typewoningen	in	uitvoering,	kende	het	bouwexperiment	van	
het	 Ministerie	 van	 Brandstof	 en	 Energie	 toch	 een	 opmerkelijke	 start.	 In	 totaal	
investeerde	de	NMGWW	in	1947	in	de	bouw	van	zo’n	3.257	nieuwe	mijnwerkers-
huizen,	 waarvan	 zo’n	 2.080	 volgens	 de	 ontwerpen	 van	 de	 Commissie	 van	 het	
Plan.69	Dit	stond	nog	ver	af	van	de	aanvankelijk	geplande	5.000	woningen	per	jaar,	
maar	Stynen	meende	begin	 juli	1947	niettemin	te	kunnen	concluderen	“que	si	 le	
but	n’a	pas	été	entièrement	atteint,	nous	pouvons	néamoins	considérer	le	résultat	
comme	satisfaisant”.70	Naast	de	huisvestingsprojecten	van	de	NMGWW,	bouwden	
of	kochten	de	mijnarbeiders	zelf	1.870	woningen	(met	behulp	van	de	wetten	van	
1945)	 en	 de	 kolenmijnen	 6.119	 woningen	 of	 barakken	 in	 1947.	 Dit	 betekent	 dat	
er	in	dat	jaar	in	totaal	zo’n	11.246	nieuwe	mijnwerkershuizen	waren	bijgekomen.	
Dit	was	nog	maar	een	deel	van	de	vereiste	hoeveelheid	woningen,	want	in	oktober	
1947	waren	al	zo’n	46.000	buitenlandse	arbeiders	geïmmigreerd	om	in	de	mijnen	

�� Voor het gebruik van de ‘no-fines’ techniek in de woningbouw in naoorlogs Engeland, zie ‘Non-
traditional forms of construction for permanent housing’, in N. Bullock, op. cit., pp. 176-180.

�8 Van Rymenant realiseerde 122 mijnwerkerswoningen in Zwartberg, 84 in Houthalen, 20 in Trazeg-
nies, 160 in Saint-Vaast, 100 in Haine-St-Pierre, 83 in Chapelle-lez-Herlaimont en 100 in Renaix. 
Zie M. Mombach, ‘Cités-jardins pour ouvriers mineurs en Belgique. Réalisation d’un important 
programme de construction d’habitations à l’aide de procédés et de materiaux non traditionels’, La 
Technique des Travaux, nr. 11-12, nov.-dec. 1948, pp. 330-342. De woningen in Houthalen werden 
opgetrokken in opdracht van de maatschappij Goedkope Woningen van Meulenberg. Zie Volkswo-
ningbouw. De Tuinwijkgedachte. Internationaal. Nationaal en Provincie Limburg, PHAI – Studiecen-
trum voor Volkswoningbouw, Hasselt, 1982, p. 482.

�� Zie ‘Note pour Monsieur Vinck-Chef de Cabinet’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van 
de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126a, 13 jan. 1948. Het totaal aantal woningen 
dat in juni 1947 was aanbesteed, was 2018. In juli 1947 was het totaal aantal geplande typewonin-
gen nog lichtjes toegenomen tot 2080. Zie L. Stynen, ‘Note pour Monsieur le Ministre’ (nota, niet 
gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 230c, 2 
juli 1947.

�0 L. Stynen, ‘Note pour Monsieur le Ministre’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de 
Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 230c, 2 juli 1947.

[Fig.	12]	
firma Carpeau, mijnwerkerswoningen, Saive (bij Luik) 
bron: La Technique des Travaux, nr. 11-12, nov.-dec. 1948
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te	 werken.71	 In	 afwachting	 van	 een	 woning	 werden	 velen	 van	 hen	 gehuisvest	 in	
voormalige	gevangeniskampen	of	in	falanstères.72

Stynen	meende	dat,	nu	de	eerste	grote	stappen	waren	gezet,	het	nationaal	bouw-
programma	van	mijnwerkerswoningen	geenszins	mocht	stilvallen.	In	een	nota	van	
19	augustus	1947,	gericht	aan	Minister	Delattre,	deed	hij	meteen	voorstellen	voor	
de	strategie	van	het	komende	jaar.73	Alles	wijst	erop	dat	Stynen	de	eerste	kritieken	
op	het	beleid	inzake	mijnwerkershuisvesting	van	1947	in	de	toekomst	wou	onder-
vangen.	Rekening	houdend	met	de	beperkte	voordelen	van	het	eerste	 industriële	
bouwexperiment,	keerde	hij	de	aanpak	grotendeels	om.	Voor	het	bouwprogramma	
van	 1948	 zou	 Stynen	 eerst	 en	 vooral,	 met	 de	 goedkeuring	 van	 het	 Departement	
van	Brandstof	en	Energie,	de	Fédération	des	Associations	Charbonnières,	de	vak-
bonden,	de	NMGWW	en	de	Dienst	Stedebouw	een	lijst	opstellen	van	de	gemeen-
tes	waar	mijnwerkerswoningen	kunnen	opgetrokken	worden.	De	overheid	zou	zelf	
geen	 typeplannen	 meer	 opleggen.	 In	 plaats	 daarvan	 zou	 ze	 aan	 de	 lokale	 bouw-
maatschappijen,	die	verbonden	zijn	aan	de	NMGWW,	vragen	om	een	aantal	archi-
tecten	te	inviteren	om	per	regio	typeplannen	uit	te	werken.	De	NMGWW	zou	ver-
volgens	 een	 selectie	 uit	 deze	 ontwerpen	 officieel	 erkennen.	 De	 aanbesteding	 van	
de	woningen	zou	niet	meer	per	grote	hoeveelheden	gebeuren,	maar	per	werf	en	in	
samenspraak	met	de	Fédération	des	Entrepreneurs	de	Belgique,	een	organisme	dat	
eerder	kritiek	had	geuit	op	de	aanbesteding	van	juni	1947.74	Het	zou	wel	mogelijk	
blijven	 om	 opdrachten	 te	 cumuleren	 zodat	 geïndustrialiseerde	 of	 gestandaardi-
seerde	bouwprocessen	niet	werden	uitgesloten.	Het	voorstel	van	Stynen	werd	door	
het	departement	aanvaard	maar	zou,	voornamelijk	om	financiële	redenen,	pas	hal-
verwege	1948	in	de	praktijk	worden	toegepast.

�� I. L., ‘Ce dimanche, à Tamines, la Ligue des Familles Nombreuses de l’arrondissement de Namur a 
tenu une journée d’études’, Vers l’Avenir, 27 okt. 1947 (krantenknipsel uit Architectuurarchief van 
de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs II’).

�� In de gevangeniskampen werden aanvankelijk Duitse krijgsgevangenen vastgehouden. Sommigen 
van hen bleven na de bevrijding vrijwillig in de mijnen werken. Falanstères waren huisvestingspro-
jecten waar een groep van bijvoorbeeld een veertigtal arbeiders samen woonde. Ze werden door-
gaans geleid door een Belgische familie die instond voor de maaltijden (in de gemeenschappelijke 
eetkamer) en eventueel ook voor de was. De mijnwerkers sliepen er met drie à vier op één kamer. 
Zie ‘Le problème du logement des ouvriers étrangers travaillant dans les charbonnages Belges’, 
Côte Libre, 18 nov. 1947 (krantenknipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, 
fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs III’).

�� L. Stynen, ‘Note pour Monsieur le Ministre du Combustile et de l’Energie, A. Delattre’ (nota, niet 
gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 230c, 19 
aug. 1947.

�� De Fédération des Entrepreneurs vroeg zich af waarom de Hoge Raad voor de Bouw van Mijnwer-
kerswoningen haar niet had geconsulteerd in verband met de aanbesteding van juni 1947. Ze was 
onder meer van mening dat het lastenboek niet voldoende was gedetailleerd en dat er te weinig 
tijd was voorzien om het programma naar behoren te bestuderen. Zie ‘Proces-verbal de la réunion 
tenue au Cabinet du Ministre du Combustile et de l’Energie, le 10 juin 1947, en présence de la 
Fédération des Entrepreneurs’ (verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie 
Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 230c, 17 juni 1947. Een gelijkaardige kritiek was te lezen in 
‘En de 25.000 huizen voor onze mijnarbeiders?...’, Het Bouwbedrijf, nr. 11, 14 maart 1948, p. 155.

[Fig.	14]	
mijnwerkerswoningen in opbouw op basis van betonskeletbouw 
en geprefabriceerde betonnen platen 
bron: La Technique des Travaux, nr. 11-12, nov.-dec. 1948

[Fig.	13]	
mijnwerkerswoningen in opbouw op basis van beton-
skeletbouw en geprefabriceerde betonnen platen 
bron: La Technique des Travaux, nr. 11-12, nov.-dec. 1948
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te	 werken.71	 In	 afwachting	 van	 een	 woning	 werden	 velen	 van	 hen	 gehuisvest	 in	
voormalige	gevangeniskampen	of	in	falanstères.72

Stynen	meende	dat,	nu	de	eerste	grote	stappen	waren	gezet,	het	nationaal	bouw-
programma	van	mijnwerkerswoningen	geenszins	mocht	stilvallen.	In	een	nota	van	
19	augustus	1947,	gericht	aan	Minister	Delattre,	deed	hij	meteen	voorstellen	voor	
de	strategie	van	het	komende	jaar.73	Alles	wijst	erop	dat	Stynen	de	eerste	kritieken	
op	het	beleid	inzake	mijnwerkershuisvesting	van	1947	in	de	toekomst	wou	onder-
vangen.	Rekening	houdend	met	de	beperkte	voordelen	van	het	eerste	 industriële	
bouwexperiment,	keerde	hij	de	aanpak	grotendeels	om.	Voor	het	bouwprogramma	
van	 1948	 zou	 Stynen	 eerst	 en	 vooral,	 met	 de	 goedkeuring	 van	 het	 Departement	
van	Brandstof	en	Energie,	de	Fédération	des	Associations	Charbonnières,	de	vak-
bonden,	de	NMGWW	en	de	Dienst	Stedebouw	een	lijst	opstellen	van	de	gemeen-
tes	waar	mijnwerkerswoningen	kunnen	opgetrokken	worden.	De	overheid	zou	zelf	
geen	 typeplannen	 meer	 opleggen.	 In	 plaats	 daarvan	 zou	 ze	 aan	 de	 lokale	 bouw-
maatschappijen,	die	verbonden	zijn	aan	de	NMGWW,	vragen	om	een	aantal	archi-
tecten	te	inviteren	om	per	regio	typeplannen	uit	te	werken.	De	NMGWW	zou	ver-
volgens	 een	 selectie	 uit	 deze	 ontwerpen	 officieel	 erkennen.	 De	 aanbesteding	 van	
de	woningen	zou	niet	meer	per	grote	hoeveelheden	gebeuren,	maar	per	werf	en	in	
samenspraak	met	de	Fédération	des	Entrepreneurs	de	Belgique,	een	organisme	dat	
eerder	kritiek	had	geuit	op	de	aanbesteding	van	juni	1947.74	Het	zou	wel	mogelijk	
blijven	 om	 opdrachten	 te	 cumuleren	 zodat	 geïndustrialiseerde	 of	 gestandaardi-
seerde	bouwprocessen	niet	werden	uitgesloten.	Het	voorstel	van	Stynen	werd	door	
het	departement	aanvaard	maar	zou,	voornamelijk	om	financiële	redenen,	pas	hal-
verwege	1948	in	de	praktijk	worden	toegepast.

�� I. L., ‘Ce dimanche, à Tamines, la Ligue des Familles Nombreuses de l’arrondissement de Namur a 
tenu une journée d’études’, Vers l’Avenir, 27 okt. 1947 (krantenknipsel uit Architectuurarchief van 
de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs II’).

�� In de gevangeniskampen werden aanvankelijk Duitse krijgsgevangenen vastgehouden. Sommigen 
van hen bleven na de bevrijding vrijwillig in de mijnen werken. Falanstères waren huisvestingspro-
jecten waar een groep van bijvoorbeeld een veertigtal arbeiders samen woonde. Ze werden door-
gaans geleid door een Belgische familie die instond voor de maaltijden (in de gemeenschappelijke 
eetkamer) en eventueel ook voor de was. De mijnwerkers sliepen er met drie à vier op één kamer. 
Zie ‘Le problème du logement des ouvriers étrangers travaillant dans les charbonnages Belges’, 
Côte Libre, 18 nov. 1947 (krantenknipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, 
fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs III’).

�� L. Stynen, ‘Note pour Monsieur le Ministre du Combustile et de l’Energie, A. Delattre’ (nota, niet 
gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 230c, 19 
aug. 1947.

�� De Fédération des Entrepreneurs vroeg zich af waarom de Hoge Raad voor de Bouw van Mijnwer-
kerswoningen haar niet had geconsulteerd in verband met de aanbesteding van juni 1947. Ze was 
onder meer van mening dat het lastenboek niet voldoende was gedetailleerd en dat er te weinig 
tijd was voorzien om het programma naar behoren te bestuderen. Zie ‘Proces-verbal de la réunion 
tenue au Cabinet du Ministre du Combustile et de l’Energie, le 10 juin 1947, en présence de la 
Fédération des Entrepreneurs’ (verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie 
Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 230c, 17 juni 1947. Een gelijkaardige kritiek was te lezen in 
‘En de 25.000 huizen voor onze mijnarbeiders?...’, Het Bouwbedrijf, nr. 11, 14 maart 1948, p. 155.
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Verschillende	 belemmeringen,	 voornamelijk	 van	 financiële	 aard,	 zetten	 een	 rem	
op	de	ontwikkelingen	van	het	nationale	bouwprogramma	voor	mijnwerkershuis-
vesting.	Vooreerst	verliep	de	realisatie	van	de	huisvestingsprojecten	voor	de	mijn-
werkers	 niet	 zonder	 problemen.	 De	 beperkte	 beschikbaarheid	 van	 materialen	 en	
arbeidskrachten,	 een	 problematiek	 die	 de	 nationale	 bouwindustrie	 in	 zijn	 geheel	
kenmerkte,	 bemoeilijkte	 ook	 de	 bouw	 van	 de	 mijnwerkershuizen.75	 Bovendien	
veroorzaakten	problemen	van	financiële	en	administratieve	aard	ernstige	vertra-
gingen	 bij	 de	 aanleg	 van	 de	 wegen	 en	 de	 publieke	 voorzieningen	 (water,	 elektri-
citeit,	gas,	riolering)	 in	de	nieuwe	mijnwerkerswijken.	Volgens	de	normale	proce-
dure	diende	de	NMGWW	toestemming	te	vragen	aan	de	betrokken	gemeenten	om	
een	nieuwe	wijk	te	bouwen.	De	gemeenten	dienden	vervolgens	als	opdrachtgever	
op	te	treden	voor	de	aanleg	van	de	wegen	en	de	publieke	voorzieningen.	Voor	de	
financiering	 konden	 ze	 aankloppen	 bij	 de	 Dienst	 Stedebouw	 van	 het	 Ministerie	
van	Openbare	Werken.	Deze	procedure	nam	echter	veel	tijd	in	beslag	en	werd	door	
de	 NMGWW	 relatief	 laat	 ingezet,	 waardoor	 de	 wegen-	 en	 rioleringswerken	 vaak	
sterk	achteropliepen	op	de	bouw	van	de	arbeidershuizen.76	Zo	beschrijft	Pouraux	
van	 de	 NMGWW	 in	 een	 vergadering	 van	 9	 oktober	 1947	 met	 de	 drie	 hoofdaan-
nemers	“la	situation	du	chantier	de	Hornu	qui	sera	bientôt	inaccessible	si	 les	tra-
vaux	de	voirie	ne	sont	pas	entrepris”.77	Om	hieraan	te	verhelpen,	 stelde	de	Hoge	
Raad	voor	de	Bouw	van	Mijnwerkerswoningen	voor	dat	niet	de	gemeente,	maar	de	
NMGWW	zou	instaan	voor	de	wegen-	en	rioleringswerken	in	de	nieuwe	wijken.78	
Ze	was	van	mening	dat	deze	operatie	het	best	geprefinancierd	kon	worden	met	een	
deel	 (ca.	100	miljoen)	van	de	 jaarlijks	toegestane	 lening	van	1	miljard.	Deze	kos-
ten	zouden	 later	door	de	betrokken	gemeenten	 terugbetaald	moeten	worden.	De	
Katholieke	 Minister	 van	 Volksgezondheid,	 Alfons	 Verbist,	 onder	 wiens	 voogdij-
schap	de	NMGWW	stond,	ging	echter	niet	akkoord	met	deze	ongewone	procedure.	
Hij	stelde	dat	de	toegestane	lening	niet	voor	wegeninfrastructuur	was	bestemd	en	
vond	dat	de	gangbare	procedure	gevolgd	moest	worden.	Volgens	Verbist	konden	er	
wel	afspraken	gemaakt	worden	met	de	betrokken	administraties	om	de	dossiers	zo	
snel	mogelijk	te	behandelen.79	

�5 ‘Entretien du 11 septembre 1947, à 16 h. auquel assistèrent MM. Stynen et Six du Cabinet du 
Ministre du Combustile et de l’Energie, MM. Tack et Pouraux de la Société Nationale des Habita-
tions et Logements à Bon Marché et les adjudicataires de la Ière série de maisons pour mineurs’ 
(verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, 
Doos 126d, 15 sept. 1947.

�� A. Dachy, ‘Note à Monsieur le Ministre du Combustile et de l’Energie’ (nota, niet gepubliceerd), 
Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126d, 15 jan. 1948.

�� ‘Séance du 9 octobre 1947’(verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Ant-
werpen, fonds Léon Stynen, Doos 126d, 14 okt. 1947.

�8 Zie ‘Conseil Supérieur du Logement pour Ouvriers Mineurs. Procès-verbal de la séance du 2 octo-
bre 1947’ (verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon 
Stynen, Doos 126d, 8 okt. 1947.

�� A.Verbist, brief van aan de directeur-generaal van de NMGWW (niet gepubliceerd), Architectuur-
archief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126d, 24 okt. 1947.

[Fig.	16]	
mijnwerkerswoningen in opbouw op basis van 
‘no-fines’ 
bron: La Technique des Travaux, nr. 11-12, nov.-dec. 1948

[Fig.	15]	
firma Van Rymenant, mijnwerkerswoningen, Houthalen 
bron: La Technique des Travaux, nr. 11-12, nov.-dec. 1948
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vesting.	Vooreerst	verliep	de	realisatie	van	de	huisvestingsprojecten	voor	de	mijn-
werkers	 niet	 zonder	 problemen.	 De	 beperkte	 beschikbaarheid	 van	 materialen	 en	
arbeidskrachten,	 een	 problematiek	 die	 de	 nationale	 bouwindustrie	 in	 zijn	 geheel	
kenmerkte,	 bemoeilijkte	 ook	 de	 bouw	 van	 de	 mijnwerkershuizen.75	 Bovendien	
veroorzaakten	problemen	van	financiële	en	administratieve	aard	ernstige	vertra-
gingen	 bij	 de	 aanleg	 van	 de	 wegen	 en	 de	 publieke	 voorzieningen	 (water,	 elektri-
citeit,	gas,	riolering)	 in	de	nieuwe	mijnwerkerswijken.	Volgens	de	normale	proce-
dure	diende	de	NMGWW	toestemming	te	vragen	aan	de	betrokken	gemeenten	om	
een	nieuwe	wijk	te	bouwen.	De	gemeenten	dienden	vervolgens	als	opdrachtgever	
op	te	treden	voor	de	aanleg	van	de	wegen	en	de	publieke	voorzieningen.	Voor	de	
financiering	 konden	 ze	 aankloppen	 bij	 de	 Dienst	 Stedebouw	 van	 het	 Ministerie	
van	Openbare	Werken.	Deze	procedure	nam	echter	veel	tijd	in	beslag	en	werd	door	
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vaux	de	voirie	ne	sont	pas	entrepris”.77	Om	hieraan	te	verhelpen,	 stelde	de	Hoge	
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NMGWW	zou	instaan	voor	de	wegen-	en	rioleringswerken	in	de	nieuwe	wijken.78	
Ze	was	van	mening	dat	deze	operatie	het	best	geprefinancierd	kon	worden	met	een	
deel	 (ca.	100	miljoen)	van	de	 jaarlijks	toegestane	 lening	van	1	miljard.	Deze	kos-
ten	zouden	 later	door	de	betrokken	gemeenten	 terugbetaald	moeten	worden.	De	
Katholieke	 Minister	 van	 Volksgezondheid,	 Alfons	 Verbist,	 onder	 wiens	 voogdij-
schap	de	NMGWW	stond,	ging	echter	niet	akkoord	met	deze	ongewone	procedure.	
Hij	stelde	dat	de	toegestane	lening	niet	voor	wegeninfrastructuur	was	bestemd	en	
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In	de	loop	van	1948	volgden	verschillende	bijeenkomsten	met	afgevaardigden	van	
alle	 betrokken	 kabinetten	 –	 Volksgezondheid,	 Brandstof	 en	 Energie,	 Openbare	
Werken,	Binnenlandse	Zaken	–	om	de	financieringsprocedure	te	versnellen,	maar	
de	ministers	bereikten	geen	consensus.80	Ondertussen	drukten	enkele	socialisti-
sche	 auteurs	 hun	 ontgoocheling	 uit	 dat	 het	 ambitieuze	 huisvestingsproject	 voor	
mijnwerkers	uiteindelijk	 toch	 leek	te	stranden.	Zo	beschreef	Alain	Colinet	 in	het	
artikel	 ‘Maisons	 pour	 Mineurs	 ou	 la	 symphonie	 inachevée’	 in	 Le Peuple	 van	 24	
april	 1948	 de	 nieuwe	 mijnwerkerswijk	 van	 de	 firma	 Van	 Rymenant	 in	 Chapelle-
lez-Herlaimont.81	 De	 woningen	 van	 dit	 project	 waren	 klaar,	 maar	 de	 inrichting	
van	de	publieke	ruimte	liet,	zo	blijkt	uit	de	bespreking,	al	enige	tijd	op	zich	wach-
ten:	“L’espace	compris	entre	les	blocs	prévu	pour	une	rue	avec	5	mètres	de	jardinet,	
devant	chaque	maison,	est	un	bled	argileux	ou	pousse	la	mauvaise	herbe”.	Zonder	
iemand	met	de	vinger	 te	wijzen,	omschreef	de	auteur	het	project	als	 “une	bonne	
volonté	aussi	évidente,	le	plus	manifeste	désir	de	bien	faire,	brisés	en	plain	effort	
par	le	gâchis	le	plus	regrettable”.	Alleen	een	snelle	en	goed	gecoördineerde	inspan-
ning	van	de	overheid	zou	volgens	hem	de	zaak	nog	kunnen	redden.	Een	dergelijke	
actie	bleef	echter	uit	en	vele	nieuwe	mijnwerkerswijken	bleven	nog	tot	eind	1948	
of	langer	verstoken	van	publieke	voorzieningen.82	
De	 Hoge	 Raad	 voor	 de	 Bouw	 van	 Mijnwerkerswoningen	 moest	 begin	 1948	 ook	
vaststellen	 dat	 de	 financiering	 van	 het	 huisvestingprogramma	 voor	 mijnarbei-
ders	in	haar	geheel	niet	van	een	leien	dakje	liep.	De	NMGWW	had	de	leningen	ten	
bedrage	 van	 het	 eerste	 miljard	 Belgische	 Frank	 slechts	 met	 moeite	 kunnen	 ver-
garen	en	Stynen	vreesde	dat	een	gelijkaardig	scenario	zich	ook	in	1948	zou	kun-
nen	voordoen.83	De	financiering	van	het	 tweede	 jaar	van	het	huisvestingsproject	

80 Voor een overzicht van de onderhandelingen, zie ‘Travaux de voirie aux cités pour ouvriers mi-
neurs. Historique’ (verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, 
fonds Léon Stynen, Doos 126a, 15 april 1948. Zie ook ‘Note pour le conseil des ministres’ (nota, 
niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 
126a, 29 april 1948.

8� A. Colinet, ‘Maisons pour Mineurs ou la symphonie inachevée’, Le Peuple, 24 april 1948 (kranten-
knipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map 
‘Maisons Mineurs III’).

8� Op 13 september 1948 verscheen een artikel in Le Drapeau Rouge dat erop wees dat er nog steeds 
heel wat nieuwe mijnwerkerswijken geen publieke voorzieningen hadden. Zie H. Laurent, ‘Pour 
reconstruire notre pays II. Plus de 500 maisons toutes neuves attendent leurs locataires... mais 
elles manquent d’égouts!’, Le Drapeau Rouge, 13 sept. 1948 (knipsel uit Architectuurarchief van de 
Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs III’). Ook A. Deldime 
van de ASLK wees op de problemen met de water- en gasleidingen, rioleringen, elektriciteit en we-
gennet in de nieuwe woonwijken voor mijnwerkers en op de reacties die deze hadden losgemaakt. 
Zie A. Deldime, ‘Kanttekeningen betreffende het woningvraagstuk in België’, Huisvesting, nr. 4, 
dec. 1948, pp. 26-30. Pas begin 1950 zouden de laatste werven met prefabwoningen voor mijnwer-
kers afgewerkt zijn. Zie M. Mombach, ‘Activités des organismes du logement. La Société Nationale 
des Habitations et Logements à Bon Marché’, L’Habitation, nr. 6, dec. 1949, pp. 43-54.

8� Stynen drukte zijn ontevredenheid over het in 1947 gevolgde financiële parcours uit op de verga-
dering van de Hoge Raad van 22 januari 1948. Op dat moment had de NMGWW een lening van 
300 miljoen Belgische frank kunnen aangaan bij de ASLK en een lening van 200 miljoen Belgische 
frank bij het Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs. In afwachting van bijkomende 
leningen, had de overheid haar de resterende 500 miljoen Belgische frank zelf ter beschikking 

[Fig.	17]	
mijnwerkerswoningen in opbouw op basis van ‘no-fines’ 
bron: La Technique des Travaux, nr. 11-12, nov.-dec. 1948
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In	de	loop	van	1948	volgden	verschillende	bijeenkomsten	met	afgevaardigden	van	
alle	 betrokken	 kabinetten	 –	 Volksgezondheid,	 Brandstof	 en	 Energie,	 Openbare	
Werken,	Binnenlandse	Zaken	–	om	de	financieringsprocedure	te	versnellen,	maar	
de	ministers	bereikten	geen	consensus.80	Ondertussen	drukten	enkele	socialisti-
sche	 auteurs	 hun	 ontgoocheling	 uit	 dat	 het	 ambitieuze	 huisvestingsproject	 voor	
mijnwerkers	uiteindelijk	 toch	 leek	te	stranden.	Zo	beschreef	Alain	Colinet	 in	het	
artikel	 ‘Maisons	 pour	 Mineurs	 ou	 la	 symphonie	 inachevée’	 in	 Le Peuple	 van	 24	
april	 1948	 de	 nieuwe	 mijnwerkerswijk	 van	 de	 firma	 Van	 Rymenant	 in	 Chapelle-
lez-Herlaimont.81	 De	 woningen	 van	 dit	 project	 waren	 klaar,	 maar	 de	 inrichting	
van	de	publieke	ruimte	liet,	zo	blijkt	uit	de	bespreking,	al	enige	tijd	op	zich	wach-
ten:	“L’espace	compris	entre	les	blocs	prévu	pour	une	rue	avec	5	mètres	de	jardinet,	
devant	chaque	maison,	est	un	bled	argileux	ou	pousse	la	mauvaise	herbe”.	Zonder	
iemand	met	de	vinger	 te	wijzen,	omschreef	de	auteur	het	project	als	 “une	bonne	
volonté	aussi	évidente,	le	plus	manifeste	désir	de	bien	faire,	brisés	en	plain	effort	
par	le	gâchis	le	plus	regrettable”.	Alleen	een	snelle	en	goed	gecoördineerde	inspan-
ning	van	de	overheid	zou	volgens	hem	de	zaak	nog	kunnen	redden.	Een	dergelijke	
actie	bleef	echter	uit	en	vele	nieuwe	mijnwerkerswijken	bleven	nog	tot	eind	1948	
of	langer	verstoken	van	publieke	voorzieningen.82	
De	 Hoge	 Raad	 voor	 de	 Bouw	 van	 Mijnwerkerswoningen	 moest	 begin	 1948	 ook	
vaststellen	 dat	 de	 financiering	 van	 het	 huisvestingprogramma	 voor	 mijnarbei-
ders	in	haar	geheel	niet	van	een	leien	dakje	liep.	De	NMGWW	had	de	leningen	ten	
bedrage	 van	 het	 eerste	 miljard	 Belgische	 Frank	 slechts	 met	 moeite	 kunnen	 ver-
garen	en	Stynen	vreesde	dat	een	gelijkaardig	scenario	zich	ook	in	1948	zou	kun-
nen	voordoen.83	De	financiering	van	het	 tweede	 jaar	van	het	huisvestingsproject	

80 Voor een overzicht van de onderhandelingen, zie ‘Travaux de voirie aux cités pour ouvriers mi-
neurs. Historique’ (verslag, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, 
fonds Léon Stynen, Doos 126a, 15 april 1948. Zie ook ‘Note pour le conseil des ministres’ (nota, 
niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 
126a, 29 april 1948.

8� A. Colinet, ‘Maisons pour Mineurs ou la symphonie inachevée’, Le Peuple, 24 april 1948 (kranten-
knipsel uit Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map 
‘Maisons Mineurs III’).

8� Op 13 september 1948 verscheen een artikel in Le Drapeau Rouge dat erop wees dat er nog steeds 
heel wat nieuwe mijnwerkerswijken geen publieke voorzieningen hadden. Zie H. Laurent, ‘Pour 
reconstruire notre pays II. Plus de 500 maisons toutes neuves attendent leurs locataires... mais 
elles manquent d’égouts!’, Le Drapeau Rouge, 13 sept. 1948 (knipsel uit Architectuurarchief van de 
Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 1 b-c, map ‘Maisons Mineurs III’). Ook A. Deldime 
van de ASLK wees op de problemen met de water- en gasleidingen, rioleringen, elektriciteit en we-
gennet in de nieuwe woonwijken voor mijnwerkers en op de reacties die deze hadden losgemaakt. 
Zie A. Deldime, ‘Kanttekeningen betreffende het woningvraagstuk in België’, Huisvesting, nr. 4, 
dec. 1948, pp. 26-30. Pas begin 1950 zouden de laatste werven met prefabwoningen voor mijnwer-
kers afgewerkt zijn. Zie M. Mombach, ‘Activités des organismes du logement. La Société Nationale 
des Habitations et Logements à Bon Marché’, L’Habitation, nr. 6, dec. 1949, pp. 43-54.

8� Stynen drukte zijn ontevredenheid over het in 1947 gevolgde financiële parcours uit op de verga-
dering van de Hoge Raad van 22 januari 1948. Op dat moment had de NMGWW een lening van 
300 miljoen Belgische frank kunnen aangaan bij de ASLK en een lening van 200 miljoen Belgische 
frank bij het Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs. In afwachting van bijkomende 
leningen, had de overheid haar de resterende 500 miljoen Belgische frank zelf ter beschikking 

[Fig.	17]	
mijnwerkerswoningen in opbouw op basis van ‘no-fines’ 
bron: La Technique des Travaux, nr. 11-12, nov.-dec. 1948
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voor	mijnwerkers	verliep	inderdaad	niet	zonder	moeilijkheden.	Begin	1948	vroeg	
de	Hoge	Raad	voor	de	Bouw	van	Mijnwerkerswoningen	aan	het	departement	van	
Volksgezondheid	 om	 een	 wetsvoorstel	 uit	 te	 werken	 dat	 de	 NMGWW	 opnieuw	
zou	toelaten	leningen	aan	te	gaan	voor	een	totaal	bedrag	van	1	miljard	Belgische	
Frank.	 De	 onderhandelingen	 hieromtrent	 sleepten	 echter	 maanden	 aan,	 waar-
door	 de	 Bestuursraad	 van	 de	 NMGWW	 zich	 genoodzaakt	 zag	 de	 start	 van	 het	
programma	van	1948	steeds	verder	uit	 te	 stellen.84	Pas	 in	april	kwam	de	Minis-
terraad	 tot	 een	 besluit.	 Er	 werden	 opnieuw	 budgetten	 vrijgemaakt	 voor	 de	 bouw	
van	mijnwerkerswoningen,	maar	slechts	tot	een	maximum	van	600	miljoen	Belgi-
sche	Frank.85	Uiteindelijk	werd	die	600	miljoen	opgedeeld	in	540	miljoen	voor	de	
NMGWW	en	60	miljoen	voor	de	NMKL.86	Omstreeks	 juni	ging	de	nieuwe	bouw-
procedure	met	een	aanzienlijke	vertraging	van	start.	

Stynen	interpreteerde	de	toenemende	financiële	belemmeringen	als	een	bewijs	dat	
de	 interesse	 van	 de	 nationale	 overheid	 voor	 de	 huisvestingsproblematiek	 van	 de	
mijnarbeiders	sterk	was	afgenomen.	Zijn	functie	van	kabinetsmedewerker	en	kata-
lysator	van	een	nationaal	project	voor	de	mijnwerkershuisvesting	had	volgens	hem	
daarom	nog	weinig	te	betekenen.	Op	8	september	1948	stelde	Stynen	dan	ook	zijn	
ontslagbrief	op.	“Le	Gouvernement	semble	ne	plus	attacher	à	cette	question	toute	
l’importance	qu’il	lui	attribuait	précédemment”,	schreef	hij	over	het	vraagstuk	van	
de	mijnwerkerswoningen,	“cette	année	nous	avons	obtenu	à	grande	peine	600	mil-
lions;	par	ailleurs	 la	Société	Nationale	des	Habitations	et	Logements	à	Bon	Mar-
ché	continue	à	suivre	un	processus	datant	d’un	autre	âge”.87	Maar	ook	het	gebrek	

gesteld, als een voorschot van de schatkist. Zie ‘Projet de proces-verbal de la séance du Conseil 
Supérieur de la Construction d’Habitations pour Mineurs, le 22 janvier 1948’ (verslag, niet gepu-
bliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126d, 22 jan. 
1948.

8� Zie ‘Note pour Monsieur le Ministre’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provin-
cie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126a, 13 maart 1948. Voor meer info over de tijdrovende 
procedure die aan de basis lag van het uitstel, zie ook ‘Zullen onze mijnarbeiders woningen heb-
ben?’, Het Bouwbedrijf, nr. 12, 21 maart 1948, pp. 169-170.

85 De NMGWW kreeg de toelating om 200 miljoen te lenen. De overige 400 miljoen was afkomstig 
van een ‘uitzonderlijk fonds’ van het Ministerie van Economische Zaken. Deze beslissing werd ge-
nomen in de ministerraad van 5 april 1948. Zie ‘Historique des démarches effectuées pour financer 
le programme de construction des maisons pour mineurs en 1948’ (verslag, niet gepubliceerd), 
Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126a, s.d.

8� Voor de verdeling van de budgetten over de NMGWW en de NMKL zie bijvoorbeeld ‘De mijnwer-
kerswoningen’, Huisvesting, nr. 2, sept. 1948, p. 35. Aanvankelijk was men van plan om in 1948 
4.000 mijnwerkerswoningen op te trekken, dit in de vooronderstelling dat er opnieuw 1 miljoen 
Belgische Frank ter beschikking zou worden gesteld. Als gevolg van de budgetvermindering be-
perkte men de plannen tot zo’n 2.170 woningen (348 in Bergen, 299 in het Centrum, 539 in 
Charleroi, 503 in Luik, 481 in de Kempen). De omvang van de geplande werven varieerde tussen 
10 en 205 woningen. Uiteindelijk startte de NMGWW in 1948 met de bouw van 2.159 mijnwer-
kerswoningen. Zie G. Vanderveken, ‘Activités des organismes du logement. La Société Nationale 
des Habitations et Logements à Bon Marché’, L’Habitation, nr. 1, febr. 1949, pp. 28-32.

8� L. Stynen, ontslagbrief als kabinetsmedewerker van het Ministerie van Brandstof en Energie (niet 
gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126a, 8 
sept. 1948.
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Frank.	 De	 onderhandelingen	 hieromtrent	 sleepten	 echter	 maanden	 aan,	 waar-
door	 de	 Bestuursraad	 van	 de	 NMGWW	 zich	 genoodzaakt	 zag	 de	 start	 van	 het	
programma	van	1948	steeds	verder	uit	 te	 stellen.84	Pas	 in	april	kwam	de	Minis-
terraad	 tot	 een	 besluit.	 Er	 werden	 opnieuw	 budgetten	 vrijgemaakt	 voor	 de	 bouw	
van	mijnwerkerswoningen,	maar	slechts	tot	een	maximum	van	600	miljoen	Belgi-
sche	Frank.85	Uiteindelijk	werd	die	600	miljoen	opgedeeld	in	540	miljoen	voor	de	
NMGWW	en	60	miljoen	voor	de	NMKL.86	Omstreeks	 juni	ging	de	nieuwe	bouw-
procedure	met	een	aanzienlijke	vertraging	van	start.	

Stynen	interpreteerde	de	toenemende	financiële	belemmeringen	als	een	bewijs	dat	
de	 interesse	 van	 de	 nationale	 overheid	 voor	 de	 huisvestingsproblematiek	 van	 de	
mijnarbeiders	sterk	was	afgenomen.	Zijn	functie	van	kabinetsmedewerker	en	kata-
lysator	van	een	nationaal	project	voor	de	mijnwerkershuisvesting	had	volgens	hem	
daarom	nog	weinig	te	betekenen.	Op	8	september	1948	stelde	Stynen	dan	ook	zijn	
ontslagbrief	op.	“Le	Gouvernement	semble	ne	plus	attacher	à	cette	question	toute	
l’importance	qu’il	lui	attribuait	précédemment”,	schreef	hij	over	het	vraagstuk	van	
de	mijnwerkerswoningen,	“cette	année	nous	avons	obtenu	à	grande	peine	600	mil-
lions;	par	ailleurs	 la	Société	Nationale	des	Habitations	et	Logements	à	Bon	Mar-
ché	continue	à	suivre	un	processus	datant	d’un	autre	âge”.87	Maar	ook	het	gebrek	

gesteld, als een voorschot van de schatkist. Zie ‘Projet de proces-verbal de la séance du Conseil 
Supérieur de la Construction d’Habitations pour Mineurs, le 22 janvier 1948’ (verslag, niet gepu-
bliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126d, 22 jan. 
1948.

8� Zie ‘Note pour Monsieur le Ministre’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provin-
cie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126a, 13 maart 1948. Voor meer info over de tijdrovende 
procedure die aan de basis lag van het uitstel, zie ook ‘Zullen onze mijnarbeiders woningen heb-
ben?’, Het Bouwbedrijf, nr. 12, 21 maart 1948, pp. 169-170.

85 De NMGWW kreeg de toelating om 200 miljoen te lenen. De overige 400 miljoen was afkomstig 
van een ‘uitzonderlijk fonds’ van het Ministerie van Economische Zaken. Deze beslissing werd ge-
nomen in de ministerraad van 5 april 1948. Zie ‘Historique des démarches effectuées pour financer 
le programme de construction des maisons pour mineurs en 1948’ (verslag, niet gepubliceerd), 
Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126a, s.d.

8� Voor de verdeling van de budgetten over de NMGWW en de NMKL zie bijvoorbeeld ‘De mijnwer-
kerswoningen’, Huisvesting, nr. 2, sept. 1948, p. 35. Aanvankelijk was men van plan om in 1948 
4.000 mijnwerkerswoningen op te trekken, dit in de vooronderstelling dat er opnieuw 1 miljoen 
Belgische Frank ter beschikking zou worden gesteld. Als gevolg van de budgetvermindering be-
perkte men de plannen tot zo’n 2.170 woningen (348 in Bergen, 299 in het Centrum, 539 in 
Charleroi, 503 in Luik, 481 in de Kempen). De omvang van de geplande werven varieerde tussen 
10 en 205 woningen. Uiteindelijk startte de NMGWW in 1948 met de bouw van 2.159 mijnwer-
kerswoningen. Zie G. Vanderveken, ‘Activités des organismes du logement. La Société Nationale 
des Habitations et Logements à Bon Marché’, L’Habitation, nr. 1, febr. 1949, pp. 28-32.

8� L. Stynen, ontslagbrief als kabinetsmedewerker van het Ministerie van Brandstof en Energie (niet 
gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126a, 8 
sept. 1948.
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aan	 erkenning	 voor	 de	 inspanningen	 van	 hemzelf	 en	 van	 de	 Commissie	 van	 het	
Plan	 zal	 zijn	 ontslag	 wellicht	 mede	 hebben	 geïnspireerd.88	 Een	 aantal	 maanden	
voordien	 waren	 in	 de	 vakpers	 immers	 scherpe	 kritieken	 verschenen.	 Architecture 
Urbanisme Habitation	 had	 in	 haar	 nieuwsrubriek	 van	 februari	 1948	 bericht	 over	
een	ministerie	dat	ten	rade	was	gegaan	bij	“un	technicien	talentueux	mais	incom-
pétent	 en	 habitations	 ouvrières”.89	 In	 een	 artikel	 over	 ‘bouwen	 in	 grote	 serie’	 in	
Het Bouwbedrijf	 van	 30	 mei	 1948	 was	 er	 sprake	 van	 “nutteloze	 commissies	 van	
theoretici”	waarmee	men	zonder	twijfel	doelde	op	de	Commissie	van	het	Plan.90	
Met	 zijn	 ontslagbrief	 maakte	 Stynen	 de	 balans	 op	 van	 de	 werking	 van	 de	 Com-
missie	 van	 het	 Plan	 en	 oordeelde	 dat	 haar	 inspanningen	 niet	 voldoende	 werden	
beloond.	 Voor	 de	 modelplannen,	 die	 vooral	 ‘modern’	 waren	 op	 constructief	 vlak,	
hadden	 de	 modernistisch	 geïnspireerde	 commissieleden	 nochtans	 belangrijke	
offers	 gebracht.	 “Il	 faut	 servir,	 fût-ce	 contre	 son	 propre	 idéal	 architectural”	 had	
Stynen	 in	 een	 interview	 met	 La Maison	 enkele	 maanden	 voordien	 nog	 gezegd.91	
Graag	had	hij	de	mogelijkheid	gehad	om	“unités	d’habitations	complètes	avec	cen-
tre	de	santé,	écoles	gardiennes	et	primaires,	 centre	de	 loisirs...”	 te	bouwen,	maar	
de	 beperkte	 middelen	 en	 de	 reële	 woningnood	 hadden	 hem	 ertoe	 gebracht	 com-
promissen	te	sluiten.	De	typeplannen	waren	een	erezaak,	maar	de	erkenning	bleef	
uit.	

We	kunnen	besluiten	dat	het	overheidsproject	van	geprefabriceerde	mijnwerkers-
huizen	naar	model	van	de	staat	niet	bij	machte	was	de	engagementen,	de	sociale	
noden	 en	 de	 politieke	 agenda’s	 van	 de	 uiteenlopende	 belangengroepen	 in	 balans	
te	 brengen.	 De	 typeplannen	 waren	 eenzijdig	 opgelegd	 en	 werden	 het	 onderwerp	
van	spanningen	tussen	de	katholieke	en	de	socialistische	zuil,	tussen	architecten	
en	vakpers,	tussen	beroepsverenigingen	en	overheid,	tussen	nationale	en	gemeen-
telijke	regeringen,	tussen	ministeries	onderling,	tussen	ontwerp	en	bouwpraktijk,	

88 Uit de ontslagbrief van Stynen blijkt ook dat hij, bij wijze van beloning voor zijn engagement 
op het kabinet een grote overheidsopdracht had verwacht. “J’avais espéré que l’Etat aurait pu me 
confier la construction d’un édifice public en compensation des sacrifices que je m’étais imposés,” 
schreef hij, “or pas le moindre travail ne m’a été offert jusqu’à présent”. Zie L. Stynen, ontslagbrief 
als kabinetsmedewerker van het Ministerie van Brandstof en Energie (niet gepubliceerd), Architec-
tuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126a, 8 sept. 1948. Ook andere 
leden van de Commissie van het Plan voelden zich miskend. Dit blijkt onder meer uit een brief 
die Louis-Herman De Koninck aan Léon Stynen schreef naar aanleiding van het verschijnen van 
het artikel over de mijnwerkerswoningen in La Technique des Travaux. De Koninck was verbolgen 
over het feit dat de Commissie van het Plan in dit artikel niet werd vermeld en stelde dat het werk 
van deze commissie met opzet werd genegeerd. Zie L.-H. De Koninck, brief aan Léon Stynen (niet 
gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, Doos 126a, 19 
febr. 1949.

8� ‘Actualités’, Architecture Urbanisme Habitation, nr. 2, febr. 1948, pp. XXVI-XXIX. Volgens dit artikel 
had het ministerie onder meer een veel te korte uitvoeringstermijn voorzien voor de bouw van de 
mijnwerkerswoningen.

�0 ‘Bouwen in grote serie’, Het Bouwbedrijf, nr. 22, 30 mei 1948, p. 333.
�� ‘Architecture et politique. Les habitations pour mineurs. Interview de M. Léon Stynen, architecte’, 

La Maison, nr. 6,  juni 1948, pp. 166-169.
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8� ‘Actualités’, Architecture Urbanisme Habitation, nr. 2, febr. 1948, pp. XXVI-XXIX. Volgens dit artikel 
had het ministerie onder meer een veel te korte uitvoeringstermijn voorzien voor de bouw van de 
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�0 ‘Bouwen in grote serie’, Het Bouwbedrijf, nr. 22, 30 mei 1948, p. 333.
�� ‘Architecture et politique. Les habitations pour mineurs. Interview de M. Léon Stynen, architecte’, 

La Maison, nr. 6,  juni 1948, pp. 166-169.
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etc.	 Na	 de	 eerste	 aanbestedingsronde	 hield	 men	 het	 dirigistische	 systeem	 voor	
bekeken	en	liet	men	lokale	typeplannen	ontwikkelen.	Het	duurde	bovendien	niet	
lang	vooraleer	alle	minder	gegoede	personen,	mijnwerkers	of	niet,	aanspraak	kon-
den	maken	op	alle	nieuwbouwwoningen	van	de	NMGWW.92

�� Zie ‘Mijnwerkerswoningen’, in De Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrek-
ken is 30 jaar oud, Editions Saturne, Brussel, 1950, p. 27. Voor zover we konden achterhalen, wer-
den na 1948 geen budgetten meer gereserveerd voor de bouw van mijnwerkerswoningen door de 
NMGWW. 
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Inle�d�ng

Het	tweede	deel	van	dit	proefschrift	gaat	in	op	de	periode	van	1949	tot	omstreeks	
1957.	Bij	de	aanvang	van	deze	tijdsspanne	nam,	volgens	het	tijdschrift	Huisvesting,	
de	 woningbouw	 in	 België	 “een	 merkwaardige	 –	 zij	 het	 dan	 ook	 een	 vrij	 laattijdig	
ingezette	–	vlucht”.1	Dit	was	het	gevolg	van	het	in	voege	treden	van	het	nationaal	
huisvestingsbeleid	 dat	 voornamelijk	 gebaseerd	 was	 op	 twee	 nieuwe	 subsidiewet-
ten:	 de	 wet	 De	 Taeye	 (dd.	 29	 mei	 1948)	 en	 de	 wet	 Brunfaut	 (dd.	 15	 april	 1949).	
Beide	wetten	werden	gestemd	 in	de	beleidsperiode	van	de	 regering	Spaak	 II,	 een	
coalitie	 van	 de	 socialistische	 en	 de	 katholieke	 partijen.	 De	 wet	 De	 Taeye	 kwam	
er	op	voorstel	van	volksvertegenwoordiger	Alfred	De	Taeye	van	de	CVP/PSC.2	Ze	
voorzag	 enerzijds	 in	 gratis	 premies	 voor	 de	 aankoop	 van	 een	 woning	 gebouwd	
door	 een	 erkende	 vennootschap	 van	 de	 NMGWW	 of	 van	 de	 NMKL,	 door	 een	
openbaar	bestuur	of	door	een	openbare	instelling.	Anderzijds	garandeerde	ze	ook	
gratis	premies	voor	de	bouw,	op	privaat	initiatief,	van	woningen	die	gelijk	gesteld	
konden	 worden	 met	 ‘goedkope	 woningen’	 of	 ‘kleine	 landeigendommen’.3	 De	 wet	
De	 Taeye	 bepaalde	 bovendien	 dat	 de	 staat	 grotendeels	 garant	 zou	 staan	 voor	 de	
hypothecaire	leningen	die	in	dit	verband	door	de	ASLK	of	de	NMKL	zouden	wor-
den	toegekend.4	

De	wet	Brunfaut	kwam	er	op	voorstel	van	de	socialistische	volksvertegenwoordi-
ger	 en	 architect	 Fernand	 Brunfaut	 en	 was	 bedoeld	 als	 een	 aanvulling	 op	 de	 wet	

� ‘Editoriaal’, Huisvesting, nr. 4, april 1950, pp. 1-4.
� Voor meer informatie over Alfred De Taeye (1905-1958), zie C. Goethals, Alfred De Taeye (1905-

1958). Van kajotter tot minister (catalogus), Stad Kortrijk, Kortrijk, 1998. De eerste uitvoerings-
besluiten met betrekking tot de wet De Taeye dateren van augustus 1948. De wet De Taeye kan 
beschouwd worden als een nazaat van het premiestelsel Moyersoen uit het interbellum.

� Voor een meer gedetailleerde bespreking van de wet De Taeye, zie bijvoorbeeld L. Goossens, Het so-
ciaal huisvestingsbeleid in België. Een historisch-sociologische analyse van de maatschappelijke probleem-
behandeling op het gebied van het wonen. Deel 2 (doctoraal proefschrift, niet gepubliceerd), Faculteit 
der Sociale Wetenschappen, KULeuven, Leuven, 1982, pp. 4.2.-36 – 4.2.-39. De gelijkwaardigheid 
van de bouwpremiewoningen met ‘goedkope woningen’ werd verzekerd door een reeks voorwaar-
den. Het basisbedrag van de bouwpremie en de aankooppremie was vastgelegd op 22.000 Belgi-
sche frank en werd vermeerderd naar gelang de ligging en de gezinsgrootte. 

� De staat stond bij deze hypothecaire leningen garant voor 70 tot 90% van de volle waarde van het 
goed.
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De	 Taeye.	 Het	 katholiek	 geïnspireerde	 premiestelsel	 was	 immers	 vooral	 gericht	
op	 het	 kwantitatieve	 woningentekort,	 bood	 nauwelijks	 garanties	 voor	 een	 plan-
matig	 woon-	 en	 ruimtebeleid	 en	 ondersteunde	 voornamelijk	 de	 financieel	 beter	
gesitueerden.	Het	wetsvoorstel	Brunfaut	wou	deze	lacunes	opvullen	door	de	staat,	
voornamelijk	via	de	werking	van	de	NMGWW,	een	veel	ruimere	inbreng	te	geven.	
Het	voorstel	bepleitte	een	planmatige	aanpak	op	middellange	termijn	(10	jaar)	en	
legde	de	nadruk	op	het	belang	van	een	inkomensgebonden	huurbeleid,	naast	een	
politiek	 van	 eigendomsverwerving.	 Als	 gevolg	 van	 allerlei	 amendementen	 werd	
de	 inhoud	 van	 dit	 voorstel	 echter	 sterk	 gereduceerd.	 De	 wet	 Brunfaut	 bevatte	
weliswaar	 enkele	 belangrijke	 nieuwigheden	 –	 zoals	 de	 beslissing	 dat	 de	 uitrust-
ings-	en	saneringswerken	van	de	wegen	in	de	wijken	van	de	NMGWW	en	de	NMKL	
voortaan	ten	laste	zouden	komen	van	de	staat	–	maar	de	inhoud	vertolkte	slechts	
in	beperkte	mate	het	 initiële	opzet.5	Ook	de	uitvoeringsbesluiten	reduceerden	de	
inhoudelijke	mogelijkheden	van	de	wet	Brunfaut.6	Bijgevolg	was	het	vooral	de	wet	
De	 Taeye	 die	 richting	 zou	 geven	 aan	 het	 naoorlogs	 huisvestingsbeleid	 in	 België.	
Het	succes	van	deze	wet	vormde,	samen	met	de	afwezigheid	van	een	sturend	plan-
matig	 beleid,	 een	 van	 de	 belangrijkste	 oorzaken	 van	 het	 vandaag	 sterk	 versnip-
perde	stedelijk	landschap	in	België.	

Met	 de	 wetten	 De	 Taeye	 en	 Brunfaut	 eindigt	 een	 periode	 waarin	 instellingen	 of	
departementen	 van	 de	 nationale	 overheid	 in	 het	 kader	 van	 grote	 tentoonstellin-
gen	 of	 ambitieuze	 bouwprogramma’s	 architecturale	 modellen	 uitwerkten	 voor	
de	 volkswoning.	 De	 naoorlogse	 huisvestingsprogramma’s	 van	 het	 Ministerie	 van	
Wederopbouw	(de	nationale	bouwplaatsen)	en	van	het	Ministerie	van	Brandstof	en	
Energie	(de	mijnwerkerswoningen)	liepen	op	hun	einde.	De	Belgische	overheid	orga-
niseerde	 de	 komende	 jaren	 geen	 tentoonstellingen	 meer	 met	 een	 omvang	 als	 deze	
van	 de	 ‘Internationale	 Tentoonstelling	 van	 Woningen’	 of	 van	 de	 Belgische	 sectie	
van	 ‘Urbanisme	 et	 Habitation’.	 De	 woonopvoeding	 van	 de	 nationale	 overheidsin-
stellingen	nam	voortaan	veel	bescheidener	proporties	aan.	 In	het	 tweede	deel	van	
dit	proefschrift	illustreren	we	dit	aan	de	hand	van	de	nieuwe	modelplannen	van	de	
NMGWW	en	de	NMKL	en	de	activiteiten	van	het	Nationaal	Instituut	tot	Bevorde-

5 Zo werd de verhoopte planperiode in de definitieve regeling gehalveerd en was er sprake van een 
fundamentele verschraling van het aanvankelijk voorziene beleidsvoorbereidend werk. De studie- 
en onderzoeksdienst en de uitvoerings- en controledienst waarin de wet voorzag, bleven in hun 
opdracht beperkt tot de fysisch-kwalitatieve aspecten van de individuele woning en tot haar kost-
prijs. De dimensie ruimtelijke ordening en dus de kwaliteit van het overkoepelende woonmilieu 
werden volledig genegeerd. Zie Sociaal Woonbeleid, Koning Boudewijnstichting, Brussel, 1983, pp. 
21-24.

� Voortgaande op de formulering van de wet Brunfaut, had men kunnen verwachten dat er voortaan 
meer geïnvesteerd zou kunnen worden in de maatschappelijke dimensie van de goedkope woon-
wijken onder de vorm van bijvoorbeeld collectieve sociale voorzieningen. Via de uitvoeringsbeslui-
ten werd deze mogelijkheid echter verengd tot de financiering van de materiële comfortinfrastruc-
tuur van de volkshuisvestingswijken (bestrating, nutsvoorzieningen, etc.). Zie Sociaal Woonbeleid, 
Koning Boudewijnstichting, Brussel, 1983, pp. 21-24.
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ring	 van	 de	 Huisvesting,	 een	 instelling	 die	 als	 de	 opvolger	 van	 het	 NIWHUIS	 kan	
worden	 beschouwd.	 Tegelijk	 laten	 we	 zien	 dat	 in	 de	 periode	 1948-1957	 een	 aantal	
andere	woonopvoeders	met	een	nationale	of	gewestelijke	actieradius	zich	duidelijker	
ging	profileren.	Het	gaat	om	de	katholieke	en	de	socialistische	arbeidersbewegingen,	
de	 Belgische	 Boerinnenbond	 en	 enkele	 spelers	 uit	 de	 culturele	 sector:	 het	 Gentse	
Museum	voor	Sierkunst	en	de	vereniging	Formes	Nouvelles.	Opvallend	is	dat	deze	
instanties,	 voor	 wat	 hun	 woonvoorlichting	 betreft,	 zo	 goed	 als	 onafhankelijk	 van	
elkaar	opereerden.	Dit	ondanks	het	 feit	dat	hun	ambities	 inhoudelijk	en	vormelijk	
soms	duidelijke	 raakpunten	vertoonden.	Eveneens	opmerkelijk	 is	dat	het	zwaarte-
punt	van	de	woonvoorlichting	zich	in	Vlaanderen	en	Brabant	bevond.	Hiervoor	zijn	
echter	enkele	verklaringen	te	vinden	die	verder	in	het	proefschrift	ook	nog	aan	bod	
komen.	Zo	was	de	bevolkingsdichtheid	in	Vlaanderen	en	Brabant	groter	dan	in	Wal-
lonië	en	lag	het	zwaartepunt	van	de	meubelindustrie	eveneens	in	het	noorden	van	
het	 land.	Daarnaast	kunnen	we	erop	wijzen	dat	de	Christelijke	Arbeidersbeweging	
zich	 in	 het	 overwegend	 socialistische	 Wallonië	 vooral	 toelegde	 op	 haar	 apostoli-
sche	opdracht,	 terwijl	 in	het	katholieke	Vlaanderen	haar	vormingsactiviteiten	pri-
meerden.	 De	 socialistische	 arbeidersbeweging	 was	 globaal	 gezien	 minder	 actief	 op	
het	 vlak	 van	 de	 woonvoorlichting.	 De	 Belgische	 Boerinnenbond	 tenslotte	 telde	 in	
de	jaren	vijftig	enkel	leden	in	Vlaanderen,	Brabant	en	de	Oostkantons.	Aan	Waalse	
zijde	vonden	we	geen	landelijk	woonvoorlichtingsprogramma	met	een	gelijkaardige	
omvang	terug.	

Ook	in	het	tweede	deel	van	dit	proefschrift	peilen	we	naar	de	ruimtelijke	vertolk-
ing	van	de	beschouwde	woonidealen	en	focussen	we	op	de	schaal	van	het	huis.	Ter-
wijl	we	de	woonmodellen	uit	het	eerste	deel	van	dit	proefschrift	konden	karakter-
iseren	als	plaatsen	van	een	gelaagd	publiek	conflict	of	een	moeizame	dialoog,	kun-
nen	 we	 deze	 uit	 het	 tweede	 deel	 eerder	 omschrijven	 als	 plaatsen	 die	 zo	 goed	 als	
gevrijwaard	 bleven	 van	 een	 dialoog	 of	 conflict	 met	 externen.	 De	 woonopvoeders	
opereerden	elk	voor	zich,	al	dan	niet	met	een	directe	feedback	van	hun	doelpub-
liek.	Sommigen,	zoals	de	Christelijke	Arbeidersbeweging	en	de	Belgische	Boerin-
nenbond,	beconcurreerden	mekaar,	maar	de	strijd	was	zelden	openbaar.	De	ruim-
telijke	modellen	die	we	in	dit	tweede	deel	bespreken	fungeerden	in	de	eerste	plaats	
als	medium	tussen	woonopvoeder	en	doelpubliek.	Ze	gaven	zelden	aanleiding	tot	
een	ruimer	debat.	

Op	 inhoudelijk	 vlak	 continueerden	 en	 heroriënteerden	 de	 meeste	 van	 de	 hier	
beschouwde	 woonopvoeders	 een	 vooroorlogs	 programma.	 Sinds	 het	 interbel-
lum	hielden	verschillende	onder	hen	een	pleidooi	voor	beter	wonen	gebaseerd	op	
onder	meer	hygiëne,	comfort	en	de	ontwikkeling	en	het	gebruik	van	beter	meubi-
lair.	Deze	thema’s	stonden	ook	in	de	hier	beschouwde	periode	centraal.	Maar	het	
nieuwe	 huisvestingsbeleid,	 en	 de	 veranderende	 socio-economische	 leefomstan-
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digheden	(de	langzaam	stijgende	materiële	welvaart,	de	arbeidsduurvermindering,	
etc.),	 noopten	 tot	 een	 inhoudelijke,	 ruimtelijke	 en	 vormelijke	 bijsturing.7	 Net	 dit	
heroriëntatieproces	maakt	de	studie	van	de	naoorlogse	woonvoorlichting	interes-
sant.	Het	is	immers	een	treffende	illustratie	van	de	wijze	waarop	in	de	jaren	vijftig	
diverse	bewegingen	of	organisaties	hun	modernistisch	geïnspireerde	visie	op	goed	
wonen	opnieuw	in	balans	trachtten	te	brengen	met	de	veranderde	sociale	en	econ-
omische	 realiteit.	 Verschillende	 woonopvoeders	 wisten	 opnieuw	 een	 overtuigend	
discours	uit	 te	bouwen,	maar	een	parallelle	studie	van	deze	vernieuwde	discours	
en	 hun	 onderliggende	 woonmodellen	 brengt	 een	 aantal	 ingrijpende	 verschuivin-
gen	aan	het	licht.

Een	van	die	verschuivingen	heeft	betrekking	op	het	sterk	vervagende	onderscheid	
tussen	het	beeld	van	het	moderne	wonen	in	een	stedelijke	dan	wel	landelijke	con-
text,	een	proces	dat	in	de	hand	werd	gewerkt	door	het	nieuwe	huisvestingsbeleid.	
Deze	problematiek	duikt	bijvoorbeeld	op	bij	de	modelplannen	van	de	NMGWW	en	
de	NMKL	die	 in	de	 loop	van	de	 jaren	vijftig,	vooral	wat	hun	functionele	opbouw	
betreft,	naar	mekaar	toe	groeiden.	Het	was	ook	het	geval	bij	het	woonadvies	van	de	
Belgische	Boerinnenbond.	Sinds	haar	ontstaan	wou	deze	vereniging	een	bijdrage	
leveren	 in	 de	 instandhouding	 van	 de	 landelijke	 wooncultuur,	 maar	 de	 landelijke	
eigenschappen	 van	 haar	 naoorlogse,	 gemoderniseerde	 woonmodellen	 waren	 dun	
tot	bijna	karikaturaal.	Een	vergelijking	met	de	woonvoorlichting	van	de	christeli-
jke	arbeidersbeweging	laat	bovendien	zien	hoe	dicht	de	adviezen	van	beide	concur-
rerende	organisaties	bij	elkaar	in	de	buurt	waren	gekomen.
Ook	 de	 woonadviezen	 van	 de	 christelijke	 en	 de	 socialistische	 arbeidersbewegin-
gen	 lagen	minder	ver	uiteen	dan	men	zou	kunnen	verwachten.	 In	beide	gevallen	
zien	 we	 bovendien	 een	 toenemende	 aandacht	 voor	 de	 persoonlijke	 ontwikkel-
ing	en	ontspanning	van	de	gezinsleden	binnen	de	woning,	vooral	voor	die	van	de	
schoolgaande	 jeugd.	De	arbeidsduurvermindering	en	de	hiermee	gepaard	gaande	
bezorgdheid	voor	de	‘gepaste’	invulling	van	de	vrije	tijd	manifesteerde	zich	bij	de	
christelijke	arbeidersbeweging	bovendien	in	een	steeds	uitgebreider	interesse	voor	
doe-het-zelf-werk	als	een	vorm	van	geëngageerde	woninginrichting.	

Een	ander	 ingrijpend	fenomeen	was	dat	van	de	naoorlogse	ontwikkelingen	 in	de	
Belgische	 meubelindustrie.	 We	 zien	 de	 toenmalige	 economische	 problemen	 van	
deze	sector	onder	meer	weerspiegeld	in	de	beweging	rond	het	modern	sociaal	meu-

� Voor wat de veranderende socio-economische leefomstandigheden betreft, kunnen we onder meer 
verwijzen naar de invoer van de overlegeconomie en de uitbouw van de verzorgingsstaat in de 
jaren vijftig. Concreet betekende dit dat de basisvoorzieningen in verband met werkeloosheid, ge-
zondheidszorg, pensioen en gezinsvergoedingen - gelieerd aan de in 1944 opgerichte Rijksdienst 
voor Maatschappelijke Zekerheid - verder werden uitgebouwd. Bovendien werden de lonen begin 
jaren vijftig geïndexeerd en de arbeidsduur langzamerhand ingekort. Etc. Zie bijvoorbeeld G. De 
Brabander, ‘Economische transitie’, in R. Gobyn, F. Vanhaecke (eds.), De fifties in België, ASLK, 
Brussel, 1988, pp. 104-121.
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bel.	 In	dit	proefschrift	bespreken	we	de	 initiatieven	van	 twee	belangrijke	beziel-
ers	van	deze	beweging:	Formes	Nouvelles	en	het	Gentse	Museum	voor	Sierkunst.	
Beide	 instanties	 hebben	 een	 belangrijke	 bijdrage	 geleverd	 aan	 de	 vernieuwing	
en	 de	 promotie	 van	 het	 Belgisch	 meubeldesign.	 Ze	 zagen	 het	 als	 een	 gewichtige	
sociaal-economische	opdracht	om	een	lans	te	breken	voor	de	nationale	productie	
en	het	gebruik	van	betaalbare,	moderne	seriemeubelen.	In	hun	perspectief	vorm-
den	betere	meubelen	immers	een	primordiaal	onderdeel	van	een	betere	wooncul-
tuur.	Deze	visie	werd	echter	vrij	letterlijk	vertolkt.	Zo	werd	de	verhouding	tussen	
architectuur	 en	 het	 meubel	 in	 beide	 gevallen	 slechts	 oppervlakkig	 aangekaart	 of	
geproblematiseerd.	 Formes	 Nouvelles	 legde	 in	 zijn	 meubeltentoonstellingen	 uit-
drukkelijk	de	link	met	socialistisch	geïnspireerde	woningbouwprojecten,	maar	de	
betekenis	van	deze	 link	bleef	vaak	beperkt	tot	een	eenvoudig	politiek	statement.	
Het	 Museum	 voor	 Sierkunst	 maakte	 zo	 goed	 als	 geen	 referenties	 naar	 de	 won-
ingbouw	en	legde	zich	voornamelijk	toe	op	de	organisatie	van	een	soort	artistiek	
gecontroleerde	meubelbeurzen	in	de	hoop	zo	greep	te	krijgen	op	de	nationale	meu-
belhandel.
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Een	nat�onaal	hu�svest�ngsbele�d

Het	 nieuwe	 huisvestingsbeleid	 na	 Wereldoorlog	 II	 bracht	 een	 aantal	 structurele	
verande-ringen	 met	 zich	 mee	 die	 richting	 gaven	 aan	 de	 conceptie	 en	 de	 bouw	
van	 volkswoningen	 en	 die	 een	 wending	 gaven	 aan	 de	 wooneducatieve	 rol	 van	 de	
nationale	 overheid.	 In	 eerste	 instantie	 kregen	 de	 nationale	 bouwmaatschappijen	
opnieuw	ruimere	financiële	werkingsmiddelen.	De	bouwactiviteit	van	de	NMGWW	
en	 de	 NMKL	 nam	 toe	 en	 beide	 organisaties	 ontwikkelden	 nieuwe	 modelplan-
nen	 voor	 de	 volkswoning.	 In	 het	 eerste	 deel	 van	 dit	 hoofdstuk	 gaan	 we	 in	 op	 de	
ruimtelijke	en	functionele	opbouw	van	deze	modelplannen	en	op	de	wijze	waarop	
deze	 het	 midden	 trachtten	 te	 houden	 tussen	 de	 introductie	 van	 moderniteit	 en	
de	 bestendiging	 van	 traditionele	 woongebruiken	 binnen	 de	 gegeven	 culturele	 en	
economische	 context.	 De	 NMGWW	 en	 de	 NMKL	 namen	 hierbij	 een	 veel	 minder	
dirigistische	houding	aan	dan	het	Ministerie	van	Wederopbouw	of	het	Ministerie	
van	Brandstof	en	Energie	bij	de	huisvestingsprogramma’s	voor	respectievelijk	oor-
logsgetroffenen	 en	 mijnwerkers.	 De	 modelplannen	 van	 de	 nationale	 bouwmaat-
schappijen	waren	geen	opgelegde	modellen.	Ze	waren	eerder	bedoeld	als	 leidraad	
voor	lokale	bouwmaatschappijen	of	particuliere	bouwers	om	goedkope,	goede	hui-
zen	op	te	 trekken.	 In	dit	hoofdstuk	tonen	we	aan	dat	de	NMGWW	en	de	NMKL	
met	hun	respectievelijke	woonmodellen	de	volkswoning	op	zachte	wijze	trachtten	
te	 moderniseren,	 maar	 dat	 in	 dit	 proces	 het	 onderscheid	 tussen	 beide	 modellen	
onvermijdelijk	afnam.

Het	 tweede	 deel	 van	 dit	 hoofdstuk	 gaat	 in	 op	 de	 verdere	 ontwikkeling	 van	 het	
NIWHUIS.	De	taken	van	dit	 instituut	werden	begin	1949	overgenomen	door	het	
Nationaal	 Instituut	 tot	 Bevordering	 van	 de	 Huisvesting	 (NIBH).	 Deze	 laatste	
instelling	voerde	onder	meer	een	pleidooi	om	de	interieurinrichting	en	de	meubile-
ring	van	de	volkswoning	te	erkennen	als	een	essentieel	onderdeel	van	het	huisves-
tingsprobleem.	In	dit	hoofdstuk	besteden	we	ruim	aandacht	aan	dit	programma-
punt.	Het	huiselijk	interieur	en	het	volksmeubel	waren	immers	ook	centrale	aan-
dachtspunten	 van	 andere	 contemporaine	 woonopvoeders	 die	 verder	 in	 dit	 proef-
schrift	worden	besproken.	We	tonen	aan	dat	het	NIBH	de	lovenswaardige	ambitie	
had	om	een	coördinerende	rol	te	vervullen	in	de	verschillende	discours	over	goed	
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verande-ringen	 met	 zich	 mee	 die	 richting	 gaven	 aan	 de	 conceptie	 en	 de	 bouw	
van	 volkswoningen	 en	 die	 een	 wending	 gaven	 aan	 de	 wooneducatieve	 rol	 van	 de	
nationale	 overheid.	 In	 eerste	 instantie	 kregen	 de	 nationale	 bouwmaatschappijen	
opnieuw	ruimere	financiële	werkingsmiddelen.	De	bouwactiviteit	van	de	NMGWW	
en	 de	 NMKL	 nam	 toe	 en	 beide	 organisaties	 ontwikkelden	 nieuwe	 modelplan-
nen	 voor	 de	 volkswoning.	 In	 het	 eerste	 deel	 van	 dit	 hoofdstuk	 gaan	 we	 in	 op	 de	
ruimtelijke	en	functionele	opbouw	van	deze	modelplannen	en	op	de	wijze	waarop	
deze	 het	 midden	 trachtten	 te	 houden	 tussen	 de	 introductie	 van	 moderniteit	 en	
de	 bestendiging	 van	 traditionele	 woongebruiken	 binnen	 de	 gegeven	 culturele	 en	
economische	 context.	 De	 NMGWW	 en	 de	 NMKL	 namen	 hierbij	 een	 veel	 minder	
dirigistische	houding	aan	dan	het	Ministerie	van	Wederopbouw	of	het	Ministerie	
van	Brandstof	en	Energie	bij	de	huisvestingsprogramma’s	voor	respectievelijk	oor-
logsgetroffenen	 en	 mijnwerkers.	 De	 modelplannen	 van	 de	 nationale	 bouwmaat-
schappijen	waren	geen	opgelegde	modellen.	Ze	waren	eerder	bedoeld	als	 leidraad	
voor	lokale	bouwmaatschappijen	of	particuliere	bouwers	om	goedkope,	goede	hui-
zen	op	te	 trekken.	 In	dit	hoofdstuk	tonen	we	aan	dat	de	NMGWW	en	de	NMKL	
met	hun	respectievelijke	woonmodellen	de	volkswoning	op	zachte	wijze	trachtten	
te	 moderniseren,	 maar	 dat	 in	 dit	 proces	 het	 onderscheid	 tussen	 beide	 modellen	
onvermijdelijk	afnam.

Het	 tweede	 deel	 van	 dit	 hoofdstuk	 gaat	 in	 op	 de	 verdere	 ontwikkeling	 van	 het	
NIWHUIS.	De	taken	van	dit	 instituut	werden	begin	1949	overgenomen	door	het	
Nationaal	 Instituut	 tot	 Bevordering	 van	 de	 Huisvesting	 (NIBH).	 Deze	 laatste	
instelling	voerde	onder	meer	een	pleidooi	om	de	interieurinrichting	en	de	meubile-
ring	van	de	volkswoning	te	erkennen	als	een	essentieel	onderdeel	van	het	huisves-
tingsprobleem.	In	dit	hoofdstuk	besteden	we	ruim	aandacht	aan	dit	programma-
punt.	Het	huiselijk	interieur	en	het	volksmeubel	waren	immers	ook	centrale	aan-
dachtspunten	 van	 andere	 contemporaine	 woonopvoeders	 die	 verder	 in	 dit	 proef-
schrift	worden	besproken.	We	tonen	aan	dat	het	NIBH	de	lovenswaardige	ambitie	
had	om	een	coördinerende	rol	te	vervullen	in	de	verschillende	discours	over	goed	
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wonen,	 maar	 dat	 het	 instituut	 onvoldoende	 armslag	 wist	 te	 ontwikkelen	 om	 dit	
voornemen	daadwerkelijk	te	realiseren.	

Dit	hoofdstuk	legt	zich	voornamelijk	toe	op	de	periode	van	1949	tot	1956.	In	dat	
laatste	 jaar	 hielden	 de	 NMGWW	 en	 het	 NIBH	 immers	 op	 te	 bestaan	 en	 werden	
in	plaats	daarvan	de	Nationale	Maatschappij	voor	de	Huisvesting	 (NMH)	en	het	
Nationaal	 Instituut	 voor	 de	 Huisvesting	 (NIH)	 in	 het	 leven	 geroepen.1	 De	 archi-
valische	 bronnen	 van	 de	 NMGWW,	 de	 NMKL	 en	 de	 NIBH	 zijn,	 voor	 wat	 de	 hier	
beschouwde	 periode	 en	 thematiek	 betreft,	 beperkt.	 Het	 archief	 van	 het	 NIH	 is	
toegankelijk	 via	 de	 bibliotheek	 van	 de	 Brusselse	 Gewestelijke	 Huisvestingsmaat-
schappij	 (BGHM),	 maar	 bevat	 zo	 goed	 als	 geen	 informatie	 over	 het	 NIBH.2	 Het	
archief	 van	 de	 NMH	 wordt	 eveneens	 beheerd	 door	 de	 BGHM,	 maar	 over	 de	 hier	
beschouwde	 periode	 is	 weinig	 materiaal	 bewaard	 gebleven.3	 Een	 aanzienlijk	 deel	
van	het	archief	van	de	NMKL	bevindt	zich	bij	de	Centrale	Directie	van	de	Vlaamse	
Landmaatschappij	(VLM)	in	Brussel,	maar	het	bevat	geen	architecturale	gegevens	
of	 bouwplannen	 van	 de	 kleine	 landeigendommen.4	 Voor	 dit	 hoofdstuk	 deden	 we	
bijgevolg	voornamelijk	beroep	op	contemporaine	uitgaven	–	boeken,	catalogi,	tijd-
schriften	en	gepubliceerde	verslagen	–	die	terug	te	vinden	zijn	in	diverse	bibliothe-
ken,	 waaronder	 de	 Koninklijke	 Bibliotheek	 van	 België	 in	 Brussel,	 de	 bibliotheek	
van	 de	 Vakgroep	 Architectuur	 en	 Stedenbouw	 van	 de	 UGent	 en	 de	 seminariebi-
bliotheek	Geschiedenis	van	de	Bouwkunst	en	Monumentenzorg	van	de	Vakgroep	
Kunst-,	muziek-	en	theaterwetenschappen	van	de	UGent.

� Dit gebeurde met de wet van 27 juni 1956. De NMKL werd pas op 22 juli 1970 omgedoopt tot 
Nationale Landmaatschappij (NLM). Zowel de NHM als de NLM werden in 1988 geregionaliseerd. 
Zie bijvoorbeeld G. Dejongh, P. Van Windekens, Van Kleine Landeigendom tot Vlaamse Landmaat-
schappij. Vijfenzestig jaar werking op het Vlaamse platteland. 1935-2001, Vlaamse Landmaatschappij, 
Brussel, 2002.

� Zie M. Hoebanx, Inventaris van de archieven van het Nationaal Instituut voor de Huisvesting, BGHM, 
Brussel, 1996. De bibliotheek van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) of 
Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) bevindt zich in de Jourdanstraat 
45-55, 1060 Brussel.

� Zie M. Hoebanx, Inventaire des archives de la Société Nationale du Logement, SLRB, Brussel, 1996. 
Hoebanx stelt hierin onder meer vast dat van de periode voor 1975 enkel de dossiers betreffende 
de aankoop van terreinen en de verslagen van de beheerraad bewaard zijn gebleven. 

� Voor een overzicht van de inhoud van dit archief, zie ‘archivalische bronnen’, G. Dejongh, P. Van 
Windekens, op. cit., p. 271. Dat het archief van de NMKL geen architecturale gegevens of bouw-
plannen bevat, werd ons per e-mail meegedeeld door Peter Van Windekens van de VLM. 
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De	modelplannen	van	de	NMGWW	en	de	NMKL

De	NMGWW	en	de	NMKL	waren	in	België	de	enige	overheidsinstellingen	waarvan	
de	 opdracht	 geheel	 of	 voor	 het	 leeuwendeel	 gericht	 was	 op	 de	 ontwikkeling	 van	
de	volkshuisvesting.5	De	eerste	en	 tevens	oudste	maatschappij	was	voornamelijk	
werkzaam	in	de	stedelijke	gemeenten	en	bouwde	zowel	huur-	als	koopwoningen.6	
De	NMKL	opereerde	in	de	plattelandsgemeenten,	financierde	hoofdzakelijk	koop-
woningen	en	trachtte	tegelijk	de	kleine	 landbouw	en	veeteelt	 te	stimuleren.7	Om	
het	onderscheid	te	maken	tussen	stad	en	platteland	deed	men	eind	 jaren	veertig	
beroep	 op	 een	 classificatie	 van	 gemeenten	 die	 in	 1938	 was	 opgemaakt	 voor	 de	
toepassing	 van	 de	 wetgeving	 op	 de	 werkeloosheid.	 Op	 basis	 hiervan	 definieerde	
men	 plattelandsgemeenten	 als	 gemeenten	 met	 een	 bevolkingsdichtheid	 die	 lager	
is	dan	1000	inwoners	per	km2	en	waarvan	minder	dan	2/3	van	de	bevolking	een	
industrieel	of	commercieel	beroep	uitoefent.8	In	die	optiek	leefde	eind	1948	40%	

5 De NMGWW en de NMKL onderscheidden zich hiermee van het Woningfonds van de Bond der 
Kroostrijke Gezinnen van België (WBKGB) en van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK). Het 
WBKGB werd opgericht in 1929. Het was een private coöperatieve maatschappij van openbaar 
belang die goedkope leningen verstrekte aan kroostrijke gezinnen. Zie Sociaal Woonbeleid, Koning 
Boudewijnstichting, Brussel, 1983, p. 19. De ASLK was een financiële instelling die, met de eerste 
huisvestingswet in België van 1889, de toelating had gekregen om onder bepaalde voorwaarden 
een deel van haar financiële middelen in te zetten voor de arbeidershuisvesting. Ze kon dit doen 
door goedkope hypothecaire leningen te verstrekken, gekoppeld aan een levensverzekeringscon-
tract. Zie Sociaal Woonbeleid, Koning Boudewijnstichting, Brussel, 1983, p. 15.

� De NMGWW werd in 1919 opgericht. Aanvankelijk was de NMGWW hoofdzakelijk belast met de 
bouw van goedkope huurwoningen voor gezinnen met lage inkomens, maar reeds in het begin van 
de jaren twintig werd, vooral om financiële redenen, ook de verkoop van sociale woningen toege-
laten en zelfs gestimuleerd. Zie H. De Smet, ‘De VHM: de rechtsvoorgangers en hun leefwereld, 
de eerste schreden’, in Bouwstenen van sociaal woonbeleid. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in 
Vlaanderen. Deel 1, Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, Brussel, 1997, pp. 83-160.

� De NMKL werd in 1935 opgericht en had aanvankelijk als belangrijkste taak de terugkeer van 
werkloze arbeiders uit de stad naar het platteland te begeleiden. De instelling kende hypothecaire 
leningen tegen een lage rentevoet toe aan minder gegoede gezinnen die op het platteland een stuk 
grond wilden bewerken of kleine culturen onderhouden. Ze bouwde ook nieuwe eengezinswonin-
gen en renoveerde verkrotte woningen. De NMKL investeerde tenslotte ook in de groepsbouw van 
kleine landeigendommen die bestemd waren voor de verkoop met termijnbetaling. De stichters 
van de NMKL wilden niet alleen de werkgelegenheid in de bouwnijverheid bevorderen. Ze wens-
ten ook kleinlandbouw en kleinveeteelt als aanvullende inkomstenbron te stimuleren. Zie Sociaal 
Woonbeleid, Koning Boudewijnstichting, Brussel, 1983. Zie ook ‘Bref historique de la fondation 
de la Société Nationale de la Petite Propriété Terrienne’, La Maison, nr. 8, aug. 1956, pp. 224-227 
en De Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom. 25ste verjaring, NMKL, Brussel, 1960. 
In het eerste decennium na WOII waren het vooral industriearbeiders die met de steun van de 
NMKL woningen aankochten of bouwden (59% van de verrichtingen). Twee andere belangrijke 
groepen waren de bedienden (17%) en de mijnwerkers (15%). Regionaal gesproken concentreerde 
de werking van de NMKL zich in die periode in de provincies Limburg, Brabant en Antwerpen. Zie 
G. Dejongh, P. Van Windekens, op. cit., pp. 56-57.

8 R. Marique, ‘Het huisvestingsprobleem op het platteland’, Landeigendom, nr. 10, okt. 1948, pp. 6-8. 
Voor een grafische voorstelling van de bevolkingsdichtheid in België in 1947, opgedeeld in streken 
met meer dan 1000 inwoners per km�, streken met 150 tot 1000 inwoners per km� en streken met 
minder dan 150 inwoners per km�, zie G. Simon, ‘Waar verblijft de Belgische bevolking?’, Landei-
gendom, nr. 109, jan. 1957, pp. 6-9.
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van	de	Belgische	bevolking	op	de	buiten,	waaronder	heel	wat	industriearbeiders.9	
De	 opdeling	 tussen	 stads-	 en	 plattelandsgemeenten	 was	 natuurlijk	 tot	 op	 zekere	
hoogte	artificieel.	Vanaf	de	jaren	vijftig	zou	bovendien,	onder	meer	als	gevolg	van	
de	 toenemende	 transport-	 en	 communicatiemogelijkheden	 en	 het	 ongestructu-
reerde	ruimtelijk	beleid,	de	tweeledigheid	stad-platteland	gaandeweg	verdwijnen.10	
Dit	hoofdstuk	toont	aan	dat	dit	moderniseringsproces	ook	een	weerslag	had	op	de	
modelplannen	 van	 de	 nationale	 bouwmaatschappijen.	 Hoewel	 Robert	 Marique,	
directeur-generaal	 van	 de	 NMKL,	 in	 1948	 nog	 uitdrukkelijk	 stelde	 dat	 de	 werk-
manswoning	op	het	platteland	niet	mocht	opgevat	worden	als	een	werkmanswo-
ning	in	de	stad,	werd	het	onderscheid	tussen	modelwoningen	van	de	NMGWW	en	
de	NMKL	in	de	loop	van	de	 jaren	vijftig,	onder	invloed	van	onder	meer	moderne	
opvattingen	over	de	functionele	organisatie	van	het	huis,	minder	groot.11

Al	sinds	hun	oprichting	ontwikkelden	de	NMGWW	en	de	NMKL	elk	afzonderlijk	
typeplannen	 of	 minimumplannen	 voor	 goedkope	 woningen,	 respectievelijk	 gele-
gen	in	de	stad	en	op	het	platteland.	Deze	voorbeelden	waren	bedoeld	als	leidraad	
voor	nieuwe	bouwprojecten.	De	NMGWW	en	de	NMKL	wilden	met	hun	typeplan-
nen	 tonen	 hoe	 op	 economische	 wijze	 goede	 woningen	 konden	 gebouwd	 worden.	
De	achterliggende	motivatie	was	dat	arbeiders	of	minvermogende	personen	door	
de	 verbetering	 van	 hun	 woonsituatie	 ook	 een	 meer	 verantwoorde	 levenswijze	
zouden	 aannemen.12	 In	 de	 eerste	 plaats	 ambieerde	 men	 hygiënische	 normen	 te	
installeren.13	Daarnaast	hoopten	de	NMGWW	en	de	NMKL	ook	dat	comfortabele,	

� R. Marique, op. cit., pp. 6-8. Uit een volkstelling van 1947 bleek dat 1.792 Belgische gemeenten 
minder dan 2.000 inwoners telden. 31% van de werkende bevolking in deze gemeenten was land-
arbeider, 42% industriearbeider. Zie ‘Cooperation de la Petite Propriété Terrienne avec les indu-
striels’, L’Habitation, nr. 4-5, april-mei 1951, p. 74.

�0 Helmut Gaus heeft het over de definitieve ‘mentale val van de stadsmuren’ in de jaren vijftig in H. 
Gaus, ‘Een oude Tijd voorbij, een nieuwe Tijd aangebroken’, in R. Gobyn, F. Vanhaecke (eds.), De 
fifties in België, ASLK, Brussel, 1988, pp. 16-43. Volgens Francis Strauven kende de teloorgang van 
het ‘unieke leefmilieu’ waarbij het wonen zich concentreerde in welomlijnde steden en dorpen, 
een beslissende doorbraak in de jaren vijftig. Zie F. Strauven, ‘Het lelijkste land?’, in R. Gobyn, F. 
Vanhaecke (eds.), op. cit., pp. 268-281.

�� Zie R. Marique, op. cit., pp. 6-8. In dit artikel wees Marique onder meer op de noodzaak van een 
kelder voor de opslag van aardappelen, een zolder voor het drogen, een gereedschapsbergplaats en 
landbouwaanhorigheden voor het vee bij de landelijke arbeiderswoningen. Hij stelde ook dat de 
stedelijke arbeiderswoning steeds onderdeel is van het architectonisch geheel van de straat, terwijl 
de landelijke arbeiderswoning op zichzelf een eenheid vormt. De stedelijke woning moet enkel 
plaats bieden voor rust en ontspanning, terwijl de landelijke woning ook ruimte moest hebben 
voor arbeid. Etc.

�� In Sociaal Woonbeleid (Koning Boudewijnstichting, Brussel, 1983) spreekt men in dit verband van 
een ‘hygiënisch-cultureel georiënteerde benadering’ van de woningproblematiek.

�� Marcel Smets verduidelijkt in De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België dat hygiëne steeds 
een van de belangrijkste motieven van de regelgeving inzake sociale huisvesting is geweest. “Alle 
studiekommissies en kongressen die gedurende de negentiende eeuw zullen samengeroepen wor-
den om zich over de toestand van de volkswoning uit te spreken, zijn in de eerste plaats van hygië-
nische aard; met als gevolg dat zowel de kwaliteitseisen die aan de volkshuisvesting zullen worden 
opgelegd, als de wetten met betrekking tot de krotopruiming, tot op heden toe, haast uitsluitend 
op hygiënische gronden gebaseerd zijn.” Zie M. Smets, De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in 
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van	de	Belgische	bevolking	op	de	buiten,	waaronder	heel	wat	industriearbeiders.9	
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de	NMKL	in	de	loop	van	de	 jaren	vijftig,	onder	invloed	van	onder	meer	moderne	
opvattingen	over	de	functionele	organisatie	van	het	huis,	minder	groot.11

Al	sinds	hun	oprichting	ontwikkelden	de	NMGWW	en	de	NMKL	elk	afzonderlijk	
typeplannen	 of	 minimumplannen	 voor	 goedkope	 woningen,	 respectievelijk	 gele-
gen	in	de	stad	en	op	het	platteland.	Deze	voorbeelden	waren	bedoeld	als	leidraad	
voor	nieuwe	bouwprojecten.	De	NMGWW	en	de	NMKL	wilden	met	hun	typeplan-
nen	 tonen	 hoe	 op	 economische	 wijze	 goede	 woningen	 konden	 gebouwd	 worden.	
De	achterliggende	motivatie	was	dat	arbeiders	of	minvermogende	personen	door	
de	 verbetering	 van	 hun	 woonsituatie	 ook	 een	 meer	 verantwoorde	 levenswijze	
zouden	 aannemen.12	 In	 de	 eerste	 plaats	 ambieerde	 men	 hygiënische	 normen	 te	
installeren.13	Daarnaast	hoopten	de	NMGWW	en	de	NMKL	ook	dat	comfortabele,	
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arbeider, 42% industriearbeider. Zie ‘Cooperation de la Petite Propriété Terrienne avec les indu-
striels’, L’Habitation, nr. 4-5, april-mei 1951, p. 74.

�0 Helmut Gaus heeft het over de definitieve ‘mentale val van de stadsmuren’ in de jaren vijftig in H. 
Gaus, ‘Een oude Tijd voorbij, een nieuwe Tijd aangebroken’, in R. Gobyn, F. Vanhaecke (eds.), De 
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het ‘unieke leefmilieu’ waarbij het wonen zich concentreerde in welomlijnde steden en dorpen, 
een beslissende doorbraak in de jaren vijftig. Zie F. Strauven, ‘Het lelijkste land?’, in R. Gobyn, F. 
Vanhaecke (eds.), op. cit., pp. 268-281.

�� Zie R. Marique, op. cit., pp. 6-8. In dit artikel wees Marique onder meer op de noodzaak van een 
kelder voor de opslag van aardappelen, een zolder voor het drogen, een gereedschapsbergplaats en 
landbouwaanhorigheden voor het vee bij de landelijke arbeiderswoningen. Hij stelde ook dat de 
stedelijke arbeiderswoning steeds onderdeel is van het architectonisch geheel van de straat, terwijl 
de landelijke arbeiderswoning op zichzelf een eenheid vormt. De stedelijke woning moet enkel 
plaats bieden voor rust en ontspanning, terwijl de landelijke woning ook ruimte moest hebben 
voor arbeid. Etc.

�� In Sociaal Woonbeleid (Koning Boudewijnstichting, Brussel, 1983) spreekt men in dit verband van 
een ‘hygiënisch-cultureel georiënteerde benadering’ van de woningproblematiek.

�� Marcel Smets verduidelijkt in De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België dat hygiëne steeds 
een van de belangrijkste motieven van de regelgeving inzake sociale huisvesting is geweest. “Alle 
studiekommissies en kongressen die gedurende de negentiende eeuw zullen samengeroepen wor-
den om zich over de toestand van de volkswoning uit te spreken, zijn in de eerste plaats van hygië-
nische aard; met als gevolg dat zowel de kwaliteitseisen die aan de volkshuisvesting zullen worden 
opgelegd, als de wetten met betrekking tot de krotopruiming, tot op heden toe, haast uitsluitend 
op hygiënische gronden gebaseerd zijn.” Zie M. Smets, De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in 
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gezonde	huizen,	bij	voorkeur	buiten	de	dichtbevolkte	stedelijke	centra,	het	gezins-
leven	 zouden	 intensifiëren	 en	 zo	 op	 maatschappelijk	 vlak	 een	 stabiliserende	 rol	
zouden	vervullen.14

De	eerste	modelplannen	van	de	NMGWW	dateren	van	1924	en	werden	regelmatig	
herwerkt	of	aangevuld.15	Ze	waren	vooral	bedacht	als	ondersteuning	van	de	door	
de	NMGWW	erkende	bouwmaatschappijen.16	Dit	was	ook	het	geval	na	Wereldoor-
log	 II.	 Min	 of	 meer	 gelijktijdig	 met	 het	 in	 voege	 treden	 van	 het	 nieuwe	 huisves-
tingsbeleid,	publiceerde	de	NMGWW	aangepaste	richtlijnen	voor	de	volkswoning.	
Het	betrof	enerzijds	een	pakket	minimumeisen	met	betrekking	tot	de	inplanting	
en	 de	 oppervlakte	 van	 goedkope	 woningen,	 uitgegeven	 eind	 1948.17	 Deze	 mini-
mumeisen	 bepaalden	 onder	 meer	 dat	 een	 eengezinshuis	 voor	 vier	 personen	 een	
bewoonbare	oppervlakte	van	75	tot	82	m2	moest	hebben,	voor	vijf	personen	een	
oppervlakte	van	82	tot	88	m2	en	voor	zes	personen	een	oppervlakte	van	88	tot	95	
m2.18	Net	zoals	in	het	interbellum,	raadde	de	NMGWW	ook	aan	de	nieuwbouwwo-
ningen	een	oost-west	oriëntatie	te	geven.19	Het	pakket	minimumeisen	werd	begin	

België. Een overzicht van de Belgische volkswoningbouw / 1830-1930, Pierre Mardaga, Brussel/Luik, 
1977, p. 17.

�� Zie M. Smets, op. cit. 
�5 Plans Types de Maisons Economiques. Standaardplannen voor Economische Huizen, NMGWW, Brussel, 

1924. Een tweede reeks typeplannen volgde in 1927 met als belangrijke wijziging een toename 
van de nuttige oppervlakte. In 1929 verscheen het eerste typeplan van een appartement. Zie 100 
000 Woningen gebouwd onder de auspiciën van de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen 
en Woonvertrekken, NMGWW, Brussel, s.d. (ca. 1954); Zie ook P. Desombere, K. Spitaels, K. Her-
regodts, ‘Aspecten van sociale architectuur’, in Bouwstenen van sociaal woonbeleid. De VHM bekijkt 
50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 1, Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, Brussel, 1997, 
pp. 353-403. De nationale overheid had voor de oprichting van de NMGWW al typeplannen voor 
‘goedkope’ arbeiderswoningen ontwikkeld. Omstreeks 1900 had het Office du Travail van het Mi-
nistère de l’Industrie et du Travail een Album de plans types d’habitations à Bon Marché gepubliceerd. 
Dit album was gevuld met rijwoningen. Zie B. De Meulder, J. Schreurs, A. Cock, B. Notteboom, 
‘Sleutelen aan het Belgische stadslandschap’, Oase, nr. 52, 1999, pp. 78-95.

�� “Voorgelicht door de ondervinding en bezorgd om de uitgaven, noodzakelijk voor hare werking, 
tot een minimum te brengen, had de Nationale Maatschappij tot plicht de aangesloten Maatschap-
pijen voor Goedkope Woningen te helpen om hun programma met een minimum van uitgaven te 
doen uitvoeren. Alzoo ontstond de gedachte minima plannen door haren technischen dienst te 
doen opmaken.” uit Plans Types de Maisons Economiques. Standaardplannen voor Economische Huizen, 
NMGWW, Brussel, 1924, s.p.

�� Zie Algemene Normen voor de Woning 1948, NMGWW, Brussel, 1948. Het pakket minimumeisen 
van de NMGWW uit 1948 is, voor wat de woonoppervlakte betreft, achteraf te vaag gebleken. 
Bovendien liet het de differentiatie in de woningtypologie over aan de willekeur. Om hieraan te-
gemoet te komen, publiceerde de NMH in 1955 de PO/55 (onderrichtingen aan de aangenomen 
vennootschappen voor het opmaken van bouwontwerpen). Deze PO/55 legde strikte minima- en 
maximaoppervlaktes op en bevatte ook een soort typebestek met administratieve en bouwtechni-
sche bepalingen. Zie P. Desombere, K. Spitaels, K. Herregodts, op. cit., pp. 353-403.

�8 Deze oppervlaktenormen waren vergelijkbaar met deze in andere West-Europese landen en in de 
USA. Zie L. De Vestel, ‘Normes générales pour l’habitation’, La Maison, nr. 4, april 1949, pp. 97-98 
of L. De Vestel, ‘Normes générales pour l’habitation’, L’Habitation, nr. 1, juli 1948, pp. 34-39. Deze 
artikels bevatten een vergelijkende tabel voor de USA, Frankrijk, Engeland, Nederland, Polen en 
België.

�� De oost-west oriëntatie wordt ook aanbevolen in Album de plans-types. Album van modelplannen, 
bijzondere uitgave van L’Habitation à Bon Marché, Brussel, s.d. (1923), p. 2.
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gezonde	huizen,	bij	voorkeur	buiten	de	dichtbevolkte	stedelijke	centra,	het	gezins-
leven	 zouden	 intensifiëren	 en	 zo	 op	 maatschappelijk	 vlak	 een	 stabiliserende	 rol	
zouden	vervullen.14

De	eerste	modelplannen	van	de	NMGWW	dateren	van	1924	en	werden	regelmatig	
herwerkt	of	aangevuld.15	Ze	waren	vooral	bedacht	als	ondersteuning	van	de	door	
de	NMGWW	erkende	bouwmaatschappijen.16	Dit	was	ook	het	geval	na	Wereldoor-
log	 II.	 Min	 of	 meer	 gelijktijdig	 met	 het	 in	 voege	 treden	 van	 het	 nieuwe	 huisves-
tingsbeleid,	publiceerde	de	NMGWW	aangepaste	richtlijnen	voor	de	volkswoning.	
Het	betrof	enerzijds	een	pakket	minimumeisen	met	betrekking	tot	de	inplanting	
en	 de	 oppervlakte	 van	 goedkope	 woningen,	 uitgegeven	 eind	 1948.17	 Deze	 mini-
mumeisen	 bepaalden	 onder	 meer	 dat	 een	 eengezinshuis	 voor	 vier	 personen	 een	
bewoonbare	oppervlakte	van	75	tot	82	m2	moest	hebben,	voor	vijf	personen	een	
oppervlakte	van	82	tot	88	m2	en	voor	zes	personen	een	oppervlakte	van	88	tot	95	
m2.18	Net	zoals	in	het	interbellum,	raadde	de	NMGWW	ook	aan	de	nieuwbouwwo-
ningen	een	oost-west	oriëntatie	te	geven.19	Het	pakket	minimumeisen	werd	begin	

België. Een overzicht van de Belgische volkswoningbouw / 1830-1930, Pierre Mardaga, Brussel/Luik, 
1977, p. 17.

�� Zie M. Smets, op. cit. 
�5 Plans Types de Maisons Economiques. Standaardplannen voor Economische Huizen, NMGWW, Brussel, 

1924. Een tweede reeks typeplannen volgde in 1927 met als belangrijke wijziging een toename 
van de nuttige oppervlakte. In 1929 verscheen het eerste typeplan van een appartement. Zie 100 
000 Woningen gebouwd onder de auspiciën van de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen 
en Woonvertrekken, NMGWW, Brussel, s.d. (ca. 1954); Zie ook P. Desombere, K. Spitaels, K. Her-
regodts, ‘Aspecten van sociale architectuur’, in Bouwstenen van sociaal woonbeleid. De VHM bekijkt 
50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 1, Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, Brussel, 1997, 
pp. 353-403. De nationale overheid had voor de oprichting van de NMGWW al typeplannen voor 
‘goedkope’ arbeiderswoningen ontwikkeld. Omstreeks 1900 had het Office du Travail van het Mi-
nistère de l’Industrie et du Travail een Album de plans types d’habitations à Bon Marché gepubliceerd. 
Dit album was gevuld met rijwoningen. Zie B. De Meulder, J. Schreurs, A. Cock, B. Notteboom, 
‘Sleutelen aan het Belgische stadslandschap’, Oase, nr. 52, 1999, pp. 78-95.

�� “Voorgelicht door de ondervinding en bezorgd om de uitgaven, noodzakelijk voor hare werking, 
tot een minimum te brengen, had de Nationale Maatschappij tot plicht de aangesloten Maatschap-
pijen voor Goedkope Woningen te helpen om hun programma met een minimum van uitgaven te 
doen uitvoeren. Alzoo ontstond de gedachte minima plannen door haren technischen dienst te 
doen opmaken.” uit Plans Types de Maisons Economiques. Standaardplannen voor Economische Huizen, 
NMGWW, Brussel, 1924, s.p.

�� Zie Algemene Normen voor de Woning 1948, NMGWW, Brussel, 1948. Het pakket minimumeisen 
van de NMGWW uit 1948 is, voor wat de woonoppervlakte betreft, achteraf te vaag gebleken. 
Bovendien liet het de differentiatie in de woningtypologie over aan de willekeur. Om hieraan te-
gemoet te komen, publiceerde de NMH in 1955 de PO/55 (onderrichtingen aan de aangenomen 
vennootschappen voor het opmaken van bouwontwerpen). Deze PO/55 legde strikte minima- en 
maximaoppervlaktes op en bevatte ook een soort typebestek met administratieve en bouwtechni-
sche bepalingen. Zie P. Desombere, K. Spitaels, K. Herregodts, op. cit., pp. 353-403.

�8 Deze oppervlaktenormen waren vergelijkbaar met deze in andere West-Europese landen en in de 
USA. Zie L. De Vestel, ‘Normes générales pour l’habitation’, La Maison, nr. 4, april 1949, pp. 97-98 
of L. De Vestel, ‘Normes générales pour l’habitation’, L’Habitation, nr. 1, juli 1948, pp. 34-39. Deze 
artikels bevatten een vergelijkende tabel voor de USA, Frankrijk, Engeland, Nederland, Polen en 
België.

�� De oost-west oriëntatie wordt ook aanbevolen in Album de plans-types. Album van modelplannen, 
bijzondere uitgave van L’Habitation à Bon Marché, Brussel, s.d. (1923), p. 2.

doctoraat_fredie.indb   110 2/05/2006   15:47:46



  Lessen in Modern Wonen  
  Deel	2:	Meerstemmige	woonvoorlichting.	Variaties	op	de	‘moderne	thuis’	(1949-1957)		|	Hoofdstuk	�	 	 ���

1949	gevolgd	door	de	uitgave	van	een	reeks	minimumplannen,	samengesteld	door	
de	NMGWW.20	In	tegenstelling	tot	de	typeplannen	uit	het	interbellum,	werden	de	
nieuwe	modellen	getypeerd	aan	de	hand	van	de	omvang	en	de	samenstelling	van	
het	gezin	waarvoor	ze	waren	bedoeld.	De	bundel	bevatte	voorbeelden	van	eenge-
zinswoningen	voor	bejaarden,	voor	gezinnen	met	één	kind	en	voor	gezinnen	met	
drie	 kinderen	 en	 modellen	 van	 appartementen	 voor	 gezinnen	 zonder	 kinderen,	
voor	gezinnen	met	één	kind	en	voor	gezinnen	met	twee	kinderen.	[fig.	1,	2,	3]	Naar	
Nederlands	voorbeeld	waren	ook	twee-	en	viergezinswoningen	in	de	bundel	opge-
nomen,	telkens	bedoeld	voor	gezinnen	zonder	kinderen.21	[fig.	4]	De	minimumplan-
nen	bestonden	enkel	uit	horizontale	doorsneden,	één	per	verdieping.	In	tegenstel-
ling	 tot	 de	 vooroorlogse	 typeplannen	 van	 de	 NMGWW,	 gaven	 de	 minimumplan-
nen	van	1949	geen	voorstelling	of	gedetailleerde	beschrijving	van	de	gevels	van	de	
woningen.	Volgens	M.	Mombach,	directeur-generaal	van	de	NMGWW,	waarborgde	
dit	 de	 nodige	 ontwerpvrijheid,	 want	 het	 was	 naar	 zijn	 mening	 “l’aspect	 extéri-
eur	 des	 immeubles,	 qui	 relève	 du	 talent	 de	 l’architecte	 de	 la	 société”.22	 Ook	 over	
de	inplanting	en	de	schakeling	van	de	minimumwoningen	werd	in	de	bundel	niet	
verder	uitgeweid.	De	NMGWW	publiceerde	in	de	loop	van	de	jaren	vijftig	verschil-
lende	bijkomende	typeplannen	die	aansloten	bij	deze	uit	de	bundel	van	1949.23	

De	 eerste	 modelplannen	 van	 de	 NMKL	 dateren	 van	 kort	 na	 de	 oprichting	 van	
de	 maatschappij	 in	 1935	 en	 werden	 nadien	 verschillende	 malen	 aangevuld.24	 Ze	
waren	zowel	bedoeld	als	voorbeeld	voor	particuliere	bouwers	als	voor	de	door	de	
NMKL	 erkende	 bouwmaatschappijen.25	 Het	 initiële	 opzet	 van	 de	 NMKL	 was	 het	
wonen	op	het	platteland,	alsook	het	eigenhandig	bewerken	van	grond	en	het	hoe-
den	van	een	kleine	veestapel	als	bijverdienste	aantrekkelijker	te	maken,	in	het	bij-
zonder	voor	de	arbeiders	die	door	de	economische	crisis	waren	getroffen.	Het	was	

�0 Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché. Plans Minima. Première série. 1948-
1949. Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. Minima Plannen. Eerste 
Reeks. 1948-1949, NMGWW, Brussel, 1949.

�� De typeplannen voor tweegezinswoningen van de NMGWW waren geïnspireerd op de Nederland-
se duplexwoning, bestaande uit een benedenhuis en een bovenhuis. Zie A. Van Billoen, ‘Activités 
des organismes du logement. Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché. Les 
maisons pour deux ménages’, L’Habitation, nr. 3, maart 1950, pp. 45-48. Dit artikel werd ook af-
zonderlijk uitgegeven, zie A. Van Billoen, Twee-gezinswoningen, NMGWW, Brussel, 1950. Bij de 
illustraties zitten ook enkele perspectieftekeningen van het exterieur van deze huizen.

�� M. Mombach, ‘Activités des organismes du logement. La Société Nationale des Habitations et Lo-
gements à Bon Marché’, L’Habitation, nr. 6, dec. 1949, pp. 43-54.

�� Zie bijvoorbeeld M. Mombach, op. cit., pp. 45-48. Dit artikel bevat bijkomende typewoningen voor 
kleine huishoudens: B10, B12, B11, B13, B14, C3.

�� M. Thirry, Nationale Landmaatschappij (scriptie, niet gepubliceerd), Hoger Sint-Lucas Instituut, 
Gent, 1974. Bijlage 5 van deze scriptie bevat een selectie van de eerste modelplannen van de 
NMKL.

�5 De NMKL stimuleerde het private bouwinitiatief, maar voorzag, vooral vanaf de jaren vijftig, ook 
in groeps- en complexbouw. Complexbouw werd gedefinieerd als groepsbouw van kleine landei-
gendommen voorzien van collectieve nutsvoorzieningen en een gemeenschappelijke uitrusting 
(school, speelplein, vergaderzaal, etc.). Zie G. Dejongh, P. Van Windekens, op. cit., pp. 47-49. 

[Fig.	1]	
modelplannen voor woning type B1 (woning voor gezin met 1 kind)  
bron: Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché. Plans Minima. Première série. 1948-1949. Natio-
nale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. Minima Plannen. Eerste Reeks. 1948-1949, NMGWW, 
Brussel, 1949

[Fig.	2]	
modelplannen voor woning type B7 (woning voor gezin met 3 kinderen) 
bron: Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché. Plans Minima. Première série. 1948-1949. Natio-
nale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. Minima Plannen. Eerste Reeks. 1948-1949, NMGWW, 
Brussel, 1949
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1949	gevolgd	door	de	uitgave	van	een	reeks	minimumplannen,	samengesteld	door	
de	NMGWW.20	In	tegenstelling	tot	de	typeplannen	uit	het	interbellum,	werden	de	
nieuwe	modellen	getypeerd	aan	de	hand	van	de	omvang	en	de	samenstelling	van	
het	gezin	waarvoor	ze	waren	bedoeld.	De	bundel	bevatte	voorbeelden	van	eenge-
zinswoningen	voor	bejaarden,	voor	gezinnen	met	één	kind	en	voor	gezinnen	met	
drie	 kinderen	 en	 modellen	 van	 appartementen	 voor	 gezinnen	 zonder	 kinderen,	
voor	gezinnen	met	één	kind	en	voor	gezinnen	met	twee	kinderen.	[fig.	1,	2,	3]	Naar	
Nederlands	voorbeeld	waren	ook	twee-	en	viergezinswoningen	in	de	bundel	opge-
nomen,	telkens	bedoeld	voor	gezinnen	zonder	kinderen.21	[fig.	4]	De	minimumplan-
nen	bestonden	enkel	uit	horizontale	doorsneden,	één	per	verdieping.	In	tegenstel-
ling	 tot	 de	 vooroorlogse	 typeplannen	 van	 de	 NMGWW,	 gaven	 de	 minimumplan-
nen	van	1949	geen	voorstelling	of	gedetailleerde	beschrijving	van	de	gevels	van	de	
woningen.	Volgens	M.	Mombach,	directeur-generaal	van	de	NMGWW,	waarborgde	
dit	 de	 nodige	 ontwerpvrijheid,	 want	 het	 was	 naar	 zijn	 mening	 “l’aspect	 extéri-
eur	 des	 immeubles,	 qui	 relève	 du	 talent	 de	 l’architecte	 de	 la	 société”.22	 Ook	 over	
de	inplanting	en	de	schakeling	van	de	minimumwoningen	werd	in	de	bundel	niet	
verder	uitgeweid.	De	NMGWW	publiceerde	in	de	loop	van	de	jaren	vijftig	verschil-
lende	bijkomende	typeplannen	die	aansloten	bij	deze	uit	de	bundel	van	1949.23	

De	 eerste	 modelplannen	 van	 de	 NMKL	 dateren	 van	 kort	 na	 de	 oprichting	 van	
de	 maatschappij	 in	 1935	 en	 werden	 nadien	 verschillende	 malen	 aangevuld.24	 Ze	
waren	zowel	bedoeld	als	voorbeeld	voor	particuliere	bouwers	als	voor	de	door	de	
NMKL	 erkende	 bouwmaatschappijen.25	 Het	 initiële	 opzet	 van	 de	 NMKL	 was	 het	
wonen	op	het	platteland,	alsook	het	eigenhandig	bewerken	van	grond	en	het	hoe-
den	van	een	kleine	veestapel	als	bijverdienste	aantrekkelijker	te	maken,	in	het	bij-
zonder	voor	de	arbeiders	die	door	de	economische	crisis	waren	getroffen.	Het	was	

�0 Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché. Plans Minima. Première série. 1948-
1949. Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. Minima Plannen. Eerste 
Reeks. 1948-1949, NMGWW, Brussel, 1949.

�� De typeplannen voor tweegezinswoningen van de NMGWW waren geïnspireerd op de Nederland-
se duplexwoning, bestaande uit een benedenhuis en een bovenhuis. Zie A. Van Billoen, ‘Activités 
des organismes du logement. Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché. Les 
maisons pour deux ménages’, L’Habitation, nr. 3, maart 1950, pp. 45-48. Dit artikel werd ook af-
zonderlijk uitgegeven, zie A. Van Billoen, Twee-gezinswoningen, NMGWW, Brussel, 1950. Bij de 
illustraties zitten ook enkele perspectieftekeningen van het exterieur van deze huizen.

�� M. Mombach, ‘Activités des organismes du logement. La Société Nationale des Habitations et Lo-
gements à Bon Marché’, L’Habitation, nr. 6, dec. 1949, pp. 43-54.

�� Zie bijvoorbeeld M. Mombach, op. cit., pp. 45-48. Dit artikel bevat bijkomende typewoningen voor 
kleine huishoudens: B10, B12, B11, B13, B14, C3.

�� M. Thirry, Nationale Landmaatschappij (scriptie, niet gepubliceerd), Hoger Sint-Lucas Instituut, 
Gent, 1974. Bijlage 5 van deze scriptie bevat een selectie van de eerste modelplannen van de 
NMKL.

�5 De NMKL stimuleerde het private bouwinitiatief, maar voorzag, vooral vanaf de jaren vijftig, ook 
in groeps- en complexbouw. Complexbouw werd gedefinieerd als groepsbouw van kleine landei-
gendommen voorzien van collectieve nutsvoorzieningen en een gemeenschappelijke uitrusting 
(school, speelplein, vergaderzaal, etc.). Zie G. Dejongh, P. Van Windekens, op. cit., pp. 47-49. 

[Fig.	1]	
modelplannen voor woning type B1 (woning voor gezin met 1 kind)  
bron: Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché. Plans Minima. Première série. 1948-1949. Natio-
nale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. Minima Plannen. Eerste Reeks. 1948-1949, NMGWW, 
Brussel, 1949

[Fig.	2]	
modelplannen voor woning type B7 (woning voor gezin met 3 kinderen) 
bron: Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché. Plans Minima. Première série. 1948-1949. Natio-
nale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. Minima Plannen. Eerste Reeks. 1948-1949, NMGWW, 
Brussel, 1949
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de	bedoeling	dat	de	maatschappij	de	ontvolking	van	de	 landelijke	gemeentes	zou	
bestrijden	en	de	eventuele	terugkeer	van	werkloze	arbeiders	zou	organiseren.	De	
NMKL	moedigde	daarom	de	bouw	en	de	aankoop	aan	van	woningen	met	een	bij-
behorende	lap	grond	die	geschikt	zouden	zijn	voor	beperkte	landbouw	en	voor	het	
houden	van	kleinvee.26	De	eerste	modelwoningen	van	de	NMKL	waren	vrijstaande	
of	 aan	 één	 zijde	 aangebouwde	 huizen	 en	 werden	 gepresenteerd	 aan	 de	 hand	 van	
grondplannen	 en	 geveltekeningen.27	 De	 ontwerpen	 waren,	 afhankelijk	 van	 het	
type,	 voorzien	 van	 een	 koestal,	 een	 varkensstal,	 een	 hoenderhok,	 een	 konijnen-
hok,	een	schuur,	etc.	Deze	lokalen	bevonden	zich	bij	de	eerste	modelplannen	onder	
één	dak	met	de	woonvertrekken.	Later	kwam	het	ook	voor	dat	pluim-	en	kleinvee	
in	een	afzonderlijk	‘landelijk	bijgebouw’	werden	ondergebracht.28

Na	Wereldoorlog	II	nam	de	omvang	van	de	lokalen	voor	landbouw	en	kleinvee	in	
de	typeplannen	voor	kleine	landeigendommen	geleidelijk	af.29	Deze	evolutie	is	dui-
delijk	 merkbaar	 in	 Landeigendom of	 La Propriété Terrienne,	 het	 in	 november	 1947	
opgerichte	tijdschrift	van	de	NMKL.	[fig.	5]	Dit	populaire	blad	had	in	de	jaren	vijf-
tig	een	oplage	van	ca.	25.000	exemplaren	en	richtte	zich	tot	alle	op	het	platteland	
wonende	gezinnen.30 Landeigendom	bevatte	richtlijnen	en	tips	voor	de	exploitatie	

�� Het opzet van de NMKL werd duidelijk omschreven in het Koninklijk Besluit van 27 februari 1935 
m.b.t. de oprichting van de maatschappij: “De NMKL (...) heeft tot doel het stichten en inrichten 
van kleine landeigendommen, het oprichten van de gebouwen, het aankopen van materiaal en van 
vee die zij nodig hebben voor de exploitatie ervan. (...) De stichting van die kleine eigendommen zal 
den terugkeer naar het land mogelijk maken van een aantal personen die, tijdens de periode van 
industriële overbedrijvigheid, het platteland hebben verlaten en thans geen werk meer vinden.” 
De maatschappij liet zich echter niet alleen in met de opbouw en de financiering van kleine landei-
gendommen. Ze zette zich ook in voor het ter beschikking stellen van gronden in de nabijheid van 
stedelijke agglomeraties waar werklieden, minvermogenden en werklozen aan kleine teelten en 
tuinbouw konden doen. Zie Sociaal Woonbeleid, Koning Boudewijnstichting, Brussel, 1983, pp. 19-
20. Zie ook L. Goossens, Het sociaal huisvestingsbeleid in België. Een historisch-sociologische analyse 
van de maatschappelijke probleembehandeling op het gebied van het wonen (doctoraal proefschrift, niet 
gepubliceerd), Faculteit der Sociale Wetenschappen, KULeuven, Leuven, 1982, p. 3.2.-75. 

�� Volgens het oprichtingsbesluit van de NMKL betekende het begrip ‘klein landeigendom’: “1° de 
onroerende goederen die een landbouwbedrijf uitmaken, 2° de gronden die tot tuinen of kleine 
teelten ingericht zijn”. Zie G. Dejongh, P. Van Windekens, op. cit., p. 29.

�8 Zie bijvoorbeeld Van Hecke, ‘Wenken aan bouwers. Een practisch landelijk bijgebouw’, Landeigen-
dom, nr. 33, sept. 1950, p. 275. Zie ook P. Desombere, K. Spitaels, K. Herregodts, op. cit., p. 366.

�� Desombere, Spitaels en Herregodts schrijven de geleidelijke afname in de jaren vijftig van een 
plaats voor kleinvee in de modelwoningen van de NMKL toe aan de stijgende welvaart waardoor 
het houden van kleinvee steeds minder noodzakelijk was. Zie P. Desombere, K. Spitaels, K. Her-
regodts, op. cit., p. 366.

�0 Voor het opzet van het tijdschrift, zie R. Marique, ‘Ons Streven’, Landeigendom, nr. 1, nov. 1947, 
pp. 4-5. Anders dan de NMGWW had de NMKL een veel nauwere band met haar ‘klanten’ of de 
bewoners van kleine landeigendommen. Het maandblad Landeigendom was hierbij een belangrijk 
medium. Zie H. De Smet, ‘De VHM: de rechtsvoorgangers en hun leefwereld, de eerste schreden’, 
in Bouwstenen van sociaal woonbeleid. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 1, 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, Brussel, 1997, p. 117. In 1956 had Landeigendom een oplage 
van 25.000 exemplaren. Zie ‘Onderzoek bij de onderwijzers die het maandblad lezen’, Landeigen-
dom, nr. 99, maart 1956, p. 90. L’ Habitation à Bon Marché, het tijdschrift van de NMGWW, richtte 
zich in de eerste plaats tot de bouwmaatschappijen, de beschermcomités, de stedelijke en gemeen-
telijke administraties, industriëlen, architecten, aannemers, etc. Zie Comité de Rédaction, ‘A nos 
Lecteurs’, L’ Habitation à Bon Marché, nr. 1, jan. 1921, pp. 1-3.

[Fig.	3]	
modelplan voor appartement type D2 (woning voor gezin met 1 kind) 
bron: Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché. Plans Minima. Première série. 1948-1949. Natio-
nale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. Minima Plannen. Eerste Reeks. 1948-1949, NMGWW, 
Brussel, 1949

[Fig.	4]	
modelplannen voor woning type C1 (tweegezinswoning voor gezin zonder kinderen) 
bron: Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché. Plans Minima. Première série. 1948-1949. Natio-
nale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. Minima Plannen. Eerste Reeks. 1948-1949, NMGWW, 
Brussel, 1949
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de	bedoeling	dat	de	maatschappij	de	ontvolking	van	de	 landelijke	gemeentes	zou	
bestrijden	en	de	eventuele	terugkeer	van	werkloze	arbeiders	zou	organiseren.	De	
NMKL	moedigde	daarom	de	bouw	en	de	aankoop	aan	van	woningen	met	een	bij-
behorende	lap	grond	die	geschikt	zouden	zijn	voor	beperkte	landbouw	en	voor	het	
houden	van	kleinvee.26	De	eerste	modelwoningen	van	de	NMKL	waren	vrijstaande	
of	 aan	 één	 zijde	 aangebouwde	 huizen	 en	 werden	 gepresenteerd	 aan	 de	 hand	 van	
grondplannen	 en	 geveltekeningen.27	 De	 ontwerpen	 waren,	 afhankelijk	 van	 het	
type,	 voorzien	 van	 een	 koestal,	 een	 varkensstal,	 een	 hoenderhok,	 een	 konijnen-
hok,	een	schuur,	etc.	Deze	lokalen	bevonden	zich	bij	de	eerste	modelplannen	onder	
één	dak	met	de	woonvertrekken.	Later	kwam	het	ook	voor	dat	pluim-	en	kleinvee	
in	een	afzonderlijk	‘landelijk	bijgebouw’	werden	ondergebracht.28

Na	Wereldoorlog	II	nam	de	omvang	van	de	lokalen	voor	landbouw	en	kleinvee	in	
de	typeplannen	voor	kleine	landeigendommen	geleidelijk	af.29	Deze	evolutie	is	dui-
delijk	 merkbaar	 in	 Landeigendom of	 La Propriété Terrienne,	 het	 in	 november	 1947	
opgerichte	tijdschrift	van	de	NMKL.	[fig.	5]	Dit	populaire	blad	had	in	de	jaren	vijf-
tig	een	oplage	van	ca.	25.000	exemplaren	en	richtte	zich	tot	alle	op	het	platteland	
wonende	gezinnen.30 Landeigendom	bevatte	richtlijnen	en	tips	voor	de	exploitatie	

�� Het opzet van de NMKL werd duidelijk omschreven in het Koninklijk Besluit van 27 februari 1935 
m.b.t. de oprichting van de maatschappij: “De NMKL (...) heeft tot doel het stichten en inrichten 
van kleine landeigendommen, het oprichten van de gebouwen, het aankopen van materiaal en van 
vee die zij nodig hebben voor de exploitatie ervan. (...) De stichting van die kleine eigendommen zal 
den terugkeer naar het land mogelijk maken van een aantal personen die, tijdens de periode van 
industriële overbedrijvigheid, het platteland hebben verlaten en thans geen werk meer vinden.” 
De maatschappij liet zich echter niet alleen in met de opbouw en de financiering van kleine landei-
gendommen. Ze zette zich ook in voor het ter beschikking stellen van gronden in de nabijheid van 
stedelijke agglomeraties waar werklieden, minvermogenden en werklozen aan kleine teelten en 
tuinbouw konden doen. Zie Sociaal Woonbeleid, Koning Boudewijnstichting, Brussel, 1983, pp. 19-
20. Zie ook L. Goossens, Het sociaal huisvestingsbeleid in België. Een historisch-sociologische analyse 
van de maatschappelijke probleembehandeling op het gebied van het wonen (doctoraal proefschrift, niet 
gepubliceerd), Faculteit der Sociale Wetenschappen, KULeuven, Leuven, 1982, p. 3.2.-75. 

�� Volgens het oprichtingsbesluit van de NMKL betekende het begrip ‘klein landeigendom’: “1° de 
onroerende goederen die een landbouwbedrijf uitmaken, 2° de gronden die tot tuinen of kleine 
teelten ingericht zijn”. Zie G. Dejongh, P. Van Windekens, op. cit., p. 29.

�8 Zie bijvoorbeeld Van Hecke, ‘Wenken aan bouwers. Een practisch landelijk bijgebouw’, Landeigen-
dom, nr. 33, sept. 1950, p. 275. Zie ook P. Desombere, K. Spitaels, K. Herregodts, op. cit., p. 366.

�� Desombere, Spitaels en Herregodts schrijven de geleidelijke afname in de jaren vijftig van een 
plaats voor kleinvee in de modelwoningen van de NMKL toe aan de stijgende welvaart waardoor 
het houden van kleinvee steeds minder noodzakelijk was. Zie P. Desombere, K. Spitaels, K. Her-
regodts, op. cit., p. 366.

�0 Voor het opzet van het tijdschrift, zie R. Marique, ‘Ons Streven’, Landeigendom, nr. 1, nov. 1947, 
pp. 4-5. Anders dan de NMGWW had de NMKL een veel nauwere band met haar ‘klanten’ of de 
bewoners van kleine landeigendommen. Het maandblad Landeigendom was hierbij een belangrijk 
medium. Zie H. De Smet, ‘De VHM: de rechtsvoorgangers en hun leefwereld, de eerste schreden’, 
in Bouwstenen van sociaal woonbeleid. De VHM bekijkt 50 jaar volkshuisvesting in Vlaanderen. Deel 1, 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, Brussel, 1997, p. 117. In 1956 had Landeigendom een oplage 
van 25.000 exemplaren. Zie ‘Onderzoek bij de onderwijzers die het maandblad lezen’, Landeigen-
dom, nr. 99, maart 1956, p. 90. L’ Habitation à Bon Marché, het tijdschrift van de NMGWW, richtte 
zich in de eerste plaats tot de bouwmaatschappijen, de beschermcomités, de stedelijke en gemeen-
telijke administraties, industriëlen, architecten, aannemers, etc. Zie Comité de Rédaction, ‘A nos 
Lecteurs’, L’ Habitation à Bon Marché, nr. 1, jan. 1921, pp. 1-3.

[Fig.	3]	
modelplan voor appartement type D2 (woning voor gezin met 1 kind) 
bron: Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché. Plans Minima. Première série. 1948-1949. Natio-
nale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. Minima Plannen. Eerste Reeks. 1948-1949, NMGWW, 
Brussel, 1949

[Fig.	4]	
modelplannen voor woning type C1 (tweegezinswoning voor gezin zonder kinderen) 
bron: Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché. Plans Minima. Première série. 1948-1949. Natio-
nale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken. Minima Plannen. Eerste Reeks. 1948-1949, NMGWW, 
Brussel, 1949
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van	kleine	landeigendommen,	bijvoorbeeld	over	teelttechnieken,	pluimveeziektes,	
bijenteelt	 etc,	 maar	 het	 publiceerde	 ook	 regelmatig	 artikels	 over	 woningbouw	 en	
over	de	nieuwe	 typeplannen	van	de	NMKL.31	 [fig.	6]	De	modelwoningen	die	 in	de	
jaren	 veertig	 en	 vijftig	 in	 het	 tijdschrift	 verschenen,	 waren	 doorgaans	 projecten	
in	 voorbereiding	 of	 uitvoering.	 Elk	 huis	 werd	 voorgesteld	 aan	 de	 hand	 van	 plan-
nen,	 een	 foto	 of	 een	 perspectieftekening	 en	 een	 bespreking	 met	 vermelding	 van	
de	 bouwkost.	 De	 overheersende	 teneur	 van	 de	 artikels	 in	 Landeigendom	 was	 van	
een	opvoedende	aard	en	was	tekenend	voor	de	ambitieuze	culturele	missie	van	de	
NMKL.32	Door	de	 landelijke	bevolking	 ‘beter’	te	 leren	wonen	en	leven,	hoopte	de	
maatschappij	immers	niet	alleen	de	landelijke,	maar	ook	de	stedelijke	cultuur	ten	
goede	te	beïnvloeden.	 ‘Zo	het	dorp,	zo	het	 land’	was	de	ondertitel	van	Landeigen-
dom vanaf	eind	1950.33

De	modelplannen	van	de	NMGWW	en	de	NMKL	zoomden	voornamelijk	in	op	de	
lay-out	van	de	individuele	woning	en	stonden	in	het	teken	van	hygiëne	en	comfort.	
De	concrete	invulling	van	deze	begrippen	was	niet	constant,	maar	evolueerde	mee	
met	de	culturele,	maatschappelijke	en	economische	ontwikkelingen.	De	modelwo-
ningen	van	de	NMGWW	en	de	NMKL	waren	na	Wereldoorlog	II,	net	als	voorheen,	
toonbeelden	van	compacte,	goed	verlichte	en	verluchte	woningen,	bij	voorkeur	met	
een	tuin.	
Een	belangrijk	nieuw	aandachtspunt	was	de	 introductie	van	de	badkamer.	Bij	de	
modelplannen	van	de	NMGWW	of	de	NMKL	uit	het	interbellum	was	er	nog	nau-
welijks	sprake	geweest	van	een	afzonderlijke	kamer	voor	het	baden.	Het	was	toen	
gebruikelijk	 dat	 de	 leden	 van	 een	 arbeidersgezin	 zich	 in	 de	 keuken	 –	 de	 enige	
verwarmde	 kamer	 van	 het	 huis	–	,	 in	 de	 achterkeuken	 of	 buitenshuis	 wasten.	
Pas	 na	 Wereldoorlog	 II	 wensten	 de	 nationale	 bouwmaatschappijen	 hier	 verande-
ring	 in	te	brengen.	De	NMGWW	nam	wat	dit	betreft	een	duidelijk	standpunt	 in.	
Alle	 typewoningen	uit	1949	waren	voorzien	van	een	badkamer	op	het	niveau	en	
in	 de	 directe	 nabijheid	 van	 de	 slaapvertrekken.	 Bovendien	 bepaalde	 het	 pakket	

�� Zie bijvoorbeeld R. Hendrickx, ‘Plan van een klein landeigendom. Nr 13b, op te richten op een per-
ceel grond van 10 tot 20 aren’, Landeigendom, nr. 1, nov. 1947, pp. 10-11; R. Hendrickx, ‘Modelplan 
nr. 12C’, Landeigendom, nr. 2, dec. 1947, pp. 16-18; R. Hendrickx, ‘Plan n° 214’, Landeigendom, nr. 
6, april 1948, p. 16; etc.

�� In Sociaal Woonbeleid (Koning Boudewijnstichting, Brussel, 1983) wordt de ruime aandacht van de 
NMKL voor de culturele vorming van de landelijke bevolking gepresenteerd als een voorbeeld van 
de evolutie van “de typisch 19de-eeuwse repressief getinte opstelling naar een meer zacht-integra-
tieve aanpak” van het huisvestingsbeleid. Deze evolutie wordt in de publicatie in verband gebracht 
met het toenemend politiek gewicht van de arbeidersmassa sinds de jaren dertig. Zie Sociaal Woon-
beleid, Koning Boudewijnstichting, Brussel, 1983, p. 20.

�� Tot eind 1950 was de ondertitel van Landeigendom ‘Dorpsaanleg, bouw, landbouw, veeteelt’. De on-
dertitel van La Propriété Terrienne was tot eind 1950 ‘Ruralisme, construction, cultures, élevages’. 
De ondertitel ‘Zo het dorp, zo het land’ of ‘Tant vaut le village, tant vaut le pays’ was afgeleid van 
een uitspraak van Paul De Vuyst, stichter van de Nationale Commissie voor de Verfraaiing van het 
Landleven: “Zoals het dorp vaart, zo vaart ook het Land”. Zie R. Jurdant, ‘De balans van de Kleine 
Landeigendom in 1949. Elf nieuwe dorpen’, Landeigendom, nr. 29, mei 1950, pp. 126-127.

[Fig.	5]	
bron: Landeigendom, nr. 69, 15 sept. 1953

[Fig.	6]	
plan nr. 13 b van de NMKL met ‘landbouwhorigheden’ (nrs. 9, 10 en 11 in de axonometrie) 
bron: Landeigendom, nr. 1, nov. 1947
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minimumeisen	van	de	NMGWW	uit	1948	dat	alle	nieuwbouwwoningen	voorzien	
moesten	zijn	van	een	lokaal	voor	de	 inrichting	van	een	badkamer.	Dit	betekende	
niet	dat	elke	volkswoning	voortaan	over	een	ingerichte	badkamer	zou	beschikken.	
De	installatie	van	de	sanitaire	toestellen	in	deze	ruimte	was	aanvankelijk	immers	
facultatief.	Als	de	eigenaar	van	de	woning	niet	over	de	nodige	fondsen	beschikte,	
kon	 hij	 de	 ruimte	 voorlopig	 voor	 andere	 doeleinden	 gebruiken.34	 Pas	 in	 de	 loop	
van	de	jaren	vijftig	werd	de	installatie	van	sanitaire	toestellen	door	de	NMGWW	
opgelegd.35	 De	 NMKL	 nam	 eind	 jaren	 veertig	 een	 minder	 duidelijk	 standpunt	 in	
over	 de	 wenselijkheid	 van	 een	 badkamer	 in	 de	 landelijke	 volkswoning.	 Sommige	
modelhuizen	hadden,	net	als	bij	de	minimumplannen	van	de	NMGWW,	een	bad-
kamer	in	de	directe	nabijheid	van	de	slaapkamers,	anderen	hadden	er	geen.	Vanaf	
omstreeks	de	tweede	helft	van	de	jaren	vijftig	kwam	hier	verandering	in	en	waren	
nagenoeg	alle	voorbeeldhuizen	in	Landeigendom voorzien	van	een	badkamer.36

Essentieel	 is	 dat	 met	 de	 introductie	 van	 de	 badkamer	 in	 de	 volkswoning,	 een	 dui-
delijke	poging	werd	ondernomen	om	 lichaamshygiëne	en	comfort	 te	koppelen	aan	
privacy.	 In	het	begin	van	de	 jaren	vijftig	was	deze	 link,	voor	wat	de	arbeidershuis-
vesting	betreft,	niet	evident.	Voor	de	meeste	arbeidersgezinnen	was	het	financieel	
of	praktisch	(geen	stromend	water)	nog	steeds	niet	mogelijk	om	een	badkamer	in	te	
richten.37	Maar	zelfs	wanneer	die	mogelijkheid	er	wel	was,	kon	men	er	ook	gewoon	
voor	 kiezen	 het	 baden	 in	 de	 keuken,	 de	 achterkeuken	 of	 het	 washuis	 hygiënischer	
en	 comfortabeler	 te	 maken.	 Men	 kon	 hiervoor	 gebruik	 maken	 van	 enkele	 nieuwe	
sanitaire	apparaten.	Zo	verscheen	in	1953	in	Landeigendom	een	artikel	en	een	adver-
tentie	 over	 het	 ‘lavet’,	 een	 soort	 grote	 lavabo	 die	 volgens	 zijn	 Nederlandse	 produ-
cent	 Ocriet	 de	 functies	 combineerde	 van	 “wastafel,	 toilettafel,	 kinderbad,	 baby-
bad,	 voetenbad,	 zit-douchebad,	 gelegenheid	 voor	 het	 verrichten	 van	 de	 gezinswas,	
kleine	was,	enz.,	wringerblok,	bergruimte	(onder	het	Lavet)”.38	 [fig.	7]	De	bijhorende	

�� Zie A.-M. Charlet-Michielsen, ‘Pour ou contre la salle de bains?’, L’Habitation, nr. 4, dec. 1948, pp. 
27-30.

�5 Zie ‘De binnenuitrusting’ in 100 000 Woningen gebouwd onder de auspiciën van de Nationale Maat-
schappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken, NMGWW, Brussel, s.d. (ca. 1954), pp. 57-62.

�� De discussies omtrent de wenselijkheid van een badkamer in een landelijke arbeiderswoning be-
gonnen al eerder. Zie bijvoorbeeld H. Van Mechelen, ‘Wenken aan Bouwers. De badkamer’, Landei-
gendom, nr. 68, 15 aug. 1953, pp. 295-296. Hierin ging Van Mechelen in tegen de gangbare opvat-
ting dat een badinrichting op het platteland een ‘overbodige luxe’ was.

�� De meerderheid van de arbeidende bevolking waste zich in de jaren vijftig nog steeds in de keuken, 
in de achterkeuken of buiten. Pas vanaf de jaren zestig zou de ingerichte badkamer een vast onder-
deel van de (sociale) woning worden.

�8 ‘Het Lavet, alles in één. Een product van Ocriet’ (advertentie), Landeigendom, nr. 69, 15 sept. 1953, 
p. 323. Voor het artikel over het ‘lavet’, zie J. Grimaldi, ‘Huishoudelijke uitrusting’, Landeigendom, 
nr. 69, 15 sept. 1953, p. 343. Dit artikel vermeldt onder meer de afmetingen en de kostprijs van 
het ‘lavet’. Het ‘lavet’ wordt ook kort besproken in R. Oldenziel, M. Berendsen, A.A. Albert de la 
Bruhèze, I. Cieraad, C.J.M. van Dorst, J.C. Drogendijk, J. Linders, ‘Het huishouden tussen droom 
en werkelijkheid: oorlogseconomie in vredestijd, 1945-1963’, in J.W. Schot, H.W. Lintsen, A. Rip, 
A.A. Albert de la Bruhèze (ed.), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel IV. Huishoudtechnolo-
gie. Medische techniek, Stichting Historie der Techniek/Walburg Pers, Zutphen, 2001, pp. 102-131. 
Het toestel werd in de jaren vijftig in een aantal woningwetwoningen in Nederland geplaatst.

[Fig.	7]	
advertentie van het ‘lavet’ van de firma Ocriet 
bron: Landeigendom, nr. 69, 15 sept. 1953
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foto’s	 illustreerden	 de	 multifunctionaliteit	 van	 het	 nieuwe	 sanitaire	 apparaat.	 Op	
de	afbeelding	van	het	lavet	als	zit-douchebad,	zit	een	vrouw	achter	een	transparant	
douchegordijntje.

De	introductie	van	de	private	badkamer	in	de	sociale	woningbouw	in	de	loop	van	de	
jaren	vijftig	sloot	aan	bij	een	algemene	toename,	in	België	en	andere	Westerse	lan-
den,	van	de	aandacht	voor	en	het	belang	van	het	individu	en	de	persoonlijke	ontwik-
keling	binnen	het	arbeidersgezin.39	Deze	tendens	was	ook	zichtbaar	in	andere	delen	
van	de	modelwoningen	van	de	NMGWW	en	de	NMKL,	in	het	bijzonder	in	de	keuken	
en	de	 leefruimtes.	Bijna	alle	modelhuizen	en	-appartementen	van	de	NMGWW	uit	
1949	hadden	een	werkkeuken.40	Deze	keuken	werd	in	de	meeste	gevallen	gecombi-
neerd	met	een	living.41	Deze	laatste	term	verwees	naar	een	kamer	waar	plaats	was	
voor	 een	 zithoek	 en	 meestal	 ook	 voor	 een	 eettafel	 en	 waar	 niet	 werd	 gekookt.	 De	
overige	 typewoningen	 waren	 voorzien	 van	 ofwel	 een	 living	 en	 een	 afzonderlijke	
eethoek,	 ofwel	 een	 spreekkamer	 en	 een	 living.42	 De	 NMGWW	 was	 duidelijk	 afge-
stapt	 van	 de	 combinatie	 van	 een	 woonkamer-keuken	 en	 een	 afwasplaats,	 zoals	 in	
haar	 modelhuizen	 uit	 het	 interbellum.	 Met	 haar	 naoorlogse	 typeplannen	 sprak	 ze	
een	expliciete	voorkeur	uit	om	het	koken	weg	te	halen	uit	de	leefruimtes.43	Ook	bij	
de	modelplannen	van	de	NMKL	doet	de	werkkeuken	zijn	intrede	in	de	loop	van	de	
jaren	vijftig,	zij	het	geleidelijk	aan.	De	eerste	naoorlogse	modelplannen	van	de	maat-

�� Antoine Prost beschrijft het toenemend belang van het persoonlijk leven en de individuele ontwik-
keling binnen het arbeidersgezin in de 20ste eeuw in Frankrijk. Zie A. Prost, ‘Grenzen en ruimte 
van het persoonlijke’, in A. Prost, G. Vincent (eds.), Van de Eerste Wereldoorlog tot onze tijd, deel 5 
van Ph. Ariès, G. Duby (eds.), Geschiedenis van het persoonlijk leven, AGON, Amsterdam, 1990, pp. 
13-126. (vertaling van Ph. Ariès, G. Duby (eds.), Histoire de la vie privée, Seuil, Parijs, 1987.)

�0 Er zijn twee uitzonderingen. Bij type B9 vermelden de plannen een afwasplaats of laverie in plaats 
van een keuken of cuisine. Toch staan op het grondplan van de afwasplaats kookplaten getekend. 
Op het grondplan van type A, de bejaardenwoning, staat een bergplaats of réduit waarin een goot-
steen en kookplaten zijn getekend. Zie Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché. 
Plans Minima. Première série. 1948-1949. Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woon-
vertrekken. Minima Plannen. Eerste Reeks. 1948-1949, NMGWW, Brussel, 1949.

�� Het betreft negen van de vijftien typewoningen. De bejaardenwoning, type A, werd hierin meege-
rekend, maar is eigenlijk een twijfelgeval. Zoals eerder vermeld, kreeg de keuken (met kookplaten) 
immers de naam bergplaats. Bovendien is er op de plannen sprake van een woonkamer of salle 
commune in plaats van een living. De naamgeving lijkt te suggereren dat het koken evengoed in de 
woonkamer kon plaatsvinden. Het Franse synoniem voor keuken was bij de type-plannen cuisine. 
Living werd zowel in het Nederlands als het Frans gebruikt. Zie Société Nationale des Habitations 
et Logements à Bon Marché. Plans Minima. Première série. 1948-1949. Nationale Maatschappij voor 
Goedkope Woningen en Woonvertrekken. Minima Plannen. Eerste Reeks. 1948-1949, NMGWW, Brus-
sel, 1949. In de typeplannen uit 1924 werd de term living nog niet gebruikt, wel woonplaats of 
salle commune. Zie Plans Types de Maisons Economiques. Standaardplannen voor Economische Huizen, 
NMGWW, Brussel, 1924.

�� Het betreft hier respectievelijk twee en vier van de vijftien typewoningen. Bij deze laatste groep 
werd type B9 meegerekend dat eigenlijk een afwasplaats combineert met een spreekkamer en een 
living. Zie hoger. Het Franse synoniem van spreekkamer is parloir. Dat van eethoek is coin à man-
ger.

�� De juiste benamingen op de typeplannen uit 1924 zijn ‘woonkamer’ of ‘salle commune’ en ‘wasch-
plaats’ of ‘laverie’. Zie Plans Types de Maisons Economiques. Standaardplannen voor Economische Hui-
zen, NMGWW, Brussel, 1924.
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foto’s	 illustreerden	 de	 multifunctionaliteit	 van	 het	 nieuwe	 sanitaire	 apparaat.	 Op	
de	afbeelding	van	het	lavet	als	zit-douchebad,	zit	een	vrouw	achter	een	transparant	
douchegordijntje.

De	introductie	van	de	private	badkamer	in	de	sociale	woningbouw	in	de	loop	van	de	
jaren	vijftig	sloot	aan	bij	een	algemene	toename,	in	België	en	andere	Westerse	lan-
den,	van	de	aandacht	voor	en	het	belang	van	het	individu	en	de	persoonlijke	ontwik-
keling	binnen	het	arbeidersgezin.39	Deze	tendens	was	ook	zichtbaar	in	andere	delen	
van	de	modelwoningen	van	de	NMGWW	en	de	NMKL,	in	het	bijzonder	in	de	keuken	
en	de	 leefruimtes.	Bijna	alle	modelhuizen	en	-appartementen	van	de	NMGWW	uit	
1949	hadden	een	werkkeuken.40	Deze	keuken	werd	in	de	meeste	gevallen	gecombi-
neerd	met	een	living.41	Deze	laatste	term	verwees	naar	een	kamer	waar	plaats	was	
voor	 een	 zithoek	 en	 meestal	 ook	 voor	 een	 eettafel	 en	 waar	 niet	 werd	 gekookt.	 De	
overige	 typewoningen	 waren	 voorzien	 van	 ofwel	 een	 living	 en	 een	 afzonderlijke	
eethoek,	 ofwel	 een	 spreekkamer	 en	 een	 living.42	 De	 NMGWW	 was	 duidelijk	 afge-
stapt	 van	 de	 combinatie	 van	 een	 woonkamer-keuken	 en	 een	 afwasplaats,	 zoals	 in	
haar	 modelhuizen	 uit	 het	 interbellum.	 Met	 haar	 naoorlogse	 typeplannen	 sprak	 ze	
een	expliciete	voorkeur	uit	om	het	koken	weg	te	halen	uit	de	leefruimtes.43	Ook	bij	
de	modelplannen	van	de	NMKL	doet	de	werkkeuken	zijn	intrede	in	de	loop	van	de	
jaren	vijftig,	zij	het	geleidelijk	aan.	De	eerste	naoorlogse	modelplannen	van	de	maat-

�� Antoine Prost beschrijft het toenemend belang van het persoonlijk leven en de individuele ontwik-
keling binnen het arbeidersgezin in de 20ste eeuw in Frankrijk. Zie A. Prost, ‘Grenzen en ruimte 
van het persoonlijke’, in A. Prost, G. Vincent (eds.), Van de Eerste Wereldoorlog tot onze tijd, deel 5 
van Ph. Ariès, G. Duby (eds.), Geschiedenis van het persoonlijk leven, AGON, Amsterdam, 1990, pp. 
13-126. (vertaling van Ph. Ariès, G. Duby (eds.), Histoire de la vie privée, Seuil, Parijs, 1987.)

�0 Er zijn twee uitzonderingen. Bij type B9 vermelden de plannen een afwasplaats of laverie in plaats 
van een keuken of cuisine. Toch staan op het grondplan van de afwasplaats kookplaten getekend. 
Op het grondplan van type A, de bejaardenwoning, staat een bergplaats of réduit waarin een goot-
steen en kookplaten zijn getekend. Zie Société Nationale des Habitations et Logements à Bon Marché. 
Plans Minima. Première série. 1948-1949. Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woon-
vertrekken. Minima Plannen. Eerste Reeks. 1948-1949, NMGWW, Brussel, 1949.

�� Het betreft negen van de vijftien typewoningen. De bejaardenwoning, type A, werd hierin meege-
rekend, maar is eigenlijk een twijfelgeval. Zoals eerder vermeld, kreeg de keuken (met kookplaten) 
immers de naam bergplaats. Bovendien is er op de plannen sprake van een woonkamer of salle 
commune in plaats van een living. De naamgeving lijkt te suggereren dat het koken evengoed in de 
woonkamer kon plaatsvinden. Het Franse synoniem voor keuken was bij de type-plannen cuisine. 
Living werd zowel in het Nederlands als het Frans gebruikt. Zie Société Nationale des Habitations 
et Logements à Bon Marché. Plans Minima. Première série. 1948-1949. Nationale Maatschappij voor 
Goedkope Woningen en Woonvertrekken. Minima Plannen. Eerste Reeks. 1948-1949, NMGWW, Brus-
sel, 1949. In de typeplannen uit 1924 werd de term living nog niet gebruikt, wel woonplaats of 
salle commune. Zie Plans Types de Maisons Economiques. Standaardplannen voor Economische Huizen, 
NMGWW, Brussel, 1924.

�� Het betreft hier respectievelijk twee en vier van de vijftien typewoningen. Bij deze laatste groep 
werd type B9 meegerekend dat eigenlijk een afwasplaats combineert met een spreekkamer en een 
living. Zie hoger. Het Franse synoniem van spreekkamer is parloir. Dat van eethoek is coin à man-
ger.

�� De juiste benamingen op de typeplannen uit 1924 zijn ‘woonkamer’ of ‘salle commune’ en ‘wasch-
plaats’ of ‘laverie’. Zie Plans Types de Maisons Economiques. Standaardplannen voor Economische Hui-
zen, NMGWW, Brussel, 1924.
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schappij	 waren	 nog	 steevast	 voorzien	 van	 een	 woonkamer-keuken.44	 [fig.	 8]	 Vanaf	
omstreeks	1950	waren	de	typehuizen	al	vaker	voorzien	van	een	woonkamer	in	com-
binatie	 met	 bijvoorbeeld	 een	 achterkeuken	 waar	 ook	 gekookt	 kon	 worden.45	 [fig.	 9]	
Halverwege	de	jaren	vijftig	tenslotte	publiceert	Landeigendom	meestal	modelwonin-
gen	met	een	living	en	een	compacte	werkkeuken.46	[fig.	10]

Voorstanders	 van	 de	 compacte,	 goed	 georganiseerde	 werkkeuken	 beweerden	 dat	
deze	de	huisvrouw	heel	wat	overbodig	 loopwerk	zou	besparen.	Dit	argument	was	
natuurlijk	niet	nieuw.	In	de	jaren	twintig	van	de	20ste	eeuw	hadden	de	ideeën	over	
taylorisme	en	arbeidsbesparende	keukeninrichtingen,	onder	meer	via	de	publica-
ties	van	Christine	Frederick	en	van	Erna	Meyer,	hun	weg	gevonden	naar	de	Euro-
pese	 architectenmilieus.47

	 Daarnaast	 had,	 in	 Frankrijk	 en	 België,	 de	 Franse	 let-
terkundige	en	filosofe	Paulette	Bernège	een	belangrijke	rol	gespeeld	in	de	bemid-
deling	 en	 de	 ontwikkeling	 van	 het	 gedachtegoed	 over	 de	 huishoudelijke	 arbeids-
besparing.48	 Na	 Wereldoorlog	 II	 verschenen	 onder	 meer	 in	 La Maison	 nog	 steeds	
regelmatig	artikels	van	haar	hand.49

De	 naoorlogse	 pleitbezorgers	 van	 de	 compacte	 werkkeuken	 waren	 er	 zich	 door-
gaans	 van	 bewust	 dat	 ze	 geen	 nieuw	 gedachtegoed	 verkondigden.	 Ze	 meenden	
echter	 dat	 nog	 steeds	 een	 te	 beperkt	 bevolkingssegment	 op	 de	 hoogte	 was	 van	
de	 voordelen	 van	 een	 arbeidsbesparende	 keukeninrichting	 en	 zagen	 het	 als	 hun	
taak	de	onwetenden	te	informeren.	Zo	stelde	architect	Rob	Van	Tenten	in	1951	in	
L’Habitation:	“Dans	une	cuisine	mal	agencée,	la	femme	est	toujours	en	mouvement,	
sans	 une	 minute	 de	 répit	 (...)	 Non	 seulement	 elle	 perd	 ainsi	 beaucoup	 de	 temps,	
mais	par	rapport	au	travail	fourni	son	effort	est	beaucoup	trop	considérable.	Que	
la	 solution	 à	 ce	 double	 gaspillage	 doive	 être	 trouvée	 dans	 l’analyse	 puis	 dans	 la	
rationalisation	 du	 travail	 dans	 la	 cuisine	 est	 déjà	 devenu	 pour	 beaucoup	 un	 lieu	
commun.	Mais	il	est	indispensable	que	toutes	les	couches	de	la	population	en	soi-

�� Zie bijvoorbeeld R. Hendrickx, ‘Plan nr. 2C’, Landeigendom, nr. 7, mei-juni 1948, p. 13. 
�5 Zie bijvoorbeeld H. Van Mechelen, ‘Plan B16. Een flink plan van koppelwoning’, Landeigendom, 

nr. 35, nov. 1950, pp. 340-341. Op het grondplan van deze woningen stond ‘afwas’ of ‘buanderie’ 
vermeld, maar het artikel spreekt over een ‘achterkeuken’ met een pompsteen, een schouw en 
bergkasten die geschikt is “tot het bereiden van de eetmalen”.

�� Zie bijvoorbeeld A. Bettesone, ‘Een modern Klein Landeigendom te Terhulpen’, Landeigendom, nr. 
118, okt. 1957, p. 375. 

�� The New Housekeeping: Efficiency Studies in Home Management van de Amerikaanse Christine Fre-
derick werd in 1913 in New York uitgegeven. In 1920 verscheen het boek in Engeland onder de 
titel Scientific Management in the Home. Het werd kort nadien ook verschillende keren vertaald, 
bijvoorbeeld naar het Duits door Irene Witte (Berlijn, 1920). Erna Meyer schreef de bestseller Der 
neue Haushalt (Stuttgart, 1926). 

�8 Paulette Bernège is auteur van het boek Si les femmes faisaient les maisons, Mon chez-moi, Parijs, 
1928. Voor de betekenis van Bernège in Frankrijk, zie bijvoorbeeld C. Clarisse, Cuisine, recettes 
d’architecture, Les Editions de l’Imprimeur, Parijs, 2004, pp. 63-66.

�� Zie bijvoorbeeld P. Bernège, ‘Les réalisations sociales en Suède. Frilufstaden, La ville au grand air’, 
La Maison, nr. 8, aug. 1947, pp. 198-202, 223; P. Bernège, ‘La salle de bains, centre d’hygiène’, La 
Maison, nr. 6, juni 1949, pp.186-189; P. Bernège, ‘Pour une physiologie de l’habitation. Viscères’, La 
Maison, nr. 2 , febr. 1950, pp. 57-61, 33; etc.

[Fig.	8]	
plan nr. 2C van de NMKL met een woonkamer-keuken 
bron: Landeigendom, nr. 7, mei-juni 1948
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schappij	 waren	 nog	 steevast	 voorzien	 van	 een	 woonkamer-keuken.44	 [fig.	 8]	 Vanaf	
omstreeks	1950	waren	de	typehuizen	al	vaker	voorzien	van	een	woonkamer	in	com-
binatie	 met	 bijvoorbeeld	 een	 achterkeuken	 waar	 ook	 gekookt	 kon	 worden.45	 [fig.	 9]	
Halverwege	de	jaren	vijftig	tenslotte	publiceert	Landeigendom	meestal	modelwonin-
gen	met	een	living	en	een	compacte	werkkeuken.46	[fig.	10]

Voorstanders	 van	 de	 compacte,	 goed	 georganiseerde	 werkkeuken	 beweerden	 dat	
deze	de	huisvrouw	heel	wat	overbodig	 loopwerk	zou	besparen.	Dit	argument	was	
natuurlijk	niet	nieuw.	In	de	jaren	twintig	van	de	20ste	eeuw	hadden	de	ideeën	over	
taylorisme	en	arbeidsbesparende	keukeninrichtingen,	onder	meer	via	de	publica-
ties	van	Christine	Frederick	en	van	Erna	Meyer,	hun	weg	gevonden	naar	de	Euro-
pese	 architectenmilieus.47

	 Daarnaast	 had,	 in	 Frankrijk	 en	 België,	 de	 Franse	 let-
terkundige	en	filosofe	Paulette	Bernège	een	belangrijke	rol	gespeeld	in	de	bemid-
deling	 en	 de	 ontwikkeling	 van	 het	 gedachtegoed	 over	 de	 huishoudelijke	 arbeids-
besparing.48	 Na	 Wereldoorlog	 II	 verschenen	 onder	 meer	 in	 La Maison	 nog	 steeds	
regelmatig	artikels	van	haar	hand.49

De	 naoorlogse	 pleitbezorgers	 van	 de	 compacte	 werkkeuken	 waren	 er	 zich	 door-
gaans	 van	 bewust	 dat	 ze	 geen	 nieuw	 gedachtegoed	 verkondigden.	 Ze	 meenden	
echter	 dat	 nog	 steeds	 een	 te	 beperkt	 bevolkingssegment	 op	 de	 hoogte	 was	 van	
de	 voordelen	 van	 een	 arbeidsbesparende	 keukeninrichting	 en	 zagen	 het	 als	 hun	
taak	de	onwetenden	te	informeren.	Zo	stelde	architect	Rob	Van	Tenten	in	1951	in	
L’Habitation:	“Dans	une	cuisine	mal	agencée,	la	femme	est	toujours	en	mouvement,	
sans	 une	 minute	 de	 répit	 (...)	 Non	 seulement	 elle	 perd	 ainsi	 beaucoup	 de	 temps,	
mais	par	rapport	au	travail	fourni	son	effort	est	beaucoup	trop	considérable.	Que	
la	 solution	 à	 ce	 double	 gaspillage	 doive	 être	 trouvée	 dans	 l’analyse	 puis	 dans	 la	
rationalisation	 du	 travail	 dans	 la	 cuisine	 est	 déjà	 devenu	 pour	 beaucoup	 un	 lieu	
commun.	Mais	il	est	indispensable	que	toutes	les	couches	de	la	population	en	soi-

�� Zie bijvoorbeeld R. Hendrickx, ‘Plan nr. 2C’, Landeigendom, nr. 7, mei-juni 1948, p. 13. 
�5 Zie bijvoorbeeld H. Van Mechelen, ‘Plan B16. Een flink plan van koppelwoning’, Landeigendom, 

nr. 35, nov. 1950, pp. 340-341. Op het grondplan van deze woningen stond ‘afwas’ of ‘buanderie’ 
vermeld, maar het artikel spreekt over een ‘achterkeuken’ met een pompsteen, een schouw en 
bergkasten die geschikt is “tot het bereiden van de eetmalen”.

�� Zie bijvoorbeeld A. Bettesone, ‘Een modern Klein Landeigendom te Terhulpen’, Landeigendom, nr. 
118, okt. 1957, p. 375. 

�� The New Housekeeping: Efficiency Studies in Home Management van de Amerikaanse Christine Fre-
derick werd in 1913 in New York uitgegeven. In 1920 verscheen het boek in Engeland onder de 
titel Scientific Management in the Home. Het werd kort nadien ook verschillende keren vertaald, 
bijvoorbeeld naar het Duits door Irene Witte (Berlijn, 1920). Erna Meyer schreef de bestseller Der 
neue Haushalt (Stuttgart, 1926). 

�8 Paulette Bernège is auteur van het boek Si les femmes faisaient les maisons, Mon chez-moi, Parijs, 
1928. Voor de betekenis van Bernège in Frankrijk, zie bijvoorbeeld C. Clarisse, Cuisine, recettes 
d’architecture, Les Editions de l’Imprimeur, Parijs, 2004, pp. 63-66.

�� Zie bijvoorbeeld P. Bernège, ‘Les réalisations sociales en Suède. Frilufstaden, La ville au grand air’, 
La Maison, nr. 8, aug. 1947, pp. 198-202, 223; P. Bernège, ‘La salle de bains, centre d’hygiène’, La 
Maison, nr. 6, juni 1949, pp.186-189; P. Bernège, ‘Pour une physiologie de l’habitation. Viscères’, La 
Maison, nr. 2 , febr. 1950, pp. 57-61, 33; etc.

[Fig.	8]	
plan nr. 2C van de NMKL met een woonkamer-keuken 
bron: Landeigendom, nr. 7, mei-juni 1948
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ent	 persuadées	 et	 puissent	 bénéficier	 des	 avantages	 incontestables	 d’une	 cuisine	
rationelle”.50	Van	Tenten	illustreerde	zijn	artikel	met	een	plattegrond	van	een	com-
pacte	werkkeuken	met	aanduiding	van	de	drie	zogenaamde	werkcentra:	‘centre	de	
rangement’,	‘centre	de	cuisson’,	‘centre	de	lavage’.	

Dat	 de	 compacte	 werkkeuken	 in	 de	 loop	 van	 de	 jaren	 vijftig	 ingang	 vond	 bij	 de	
NMGWW	 en	 de	 NMKL	 had	 echter	 niet	 alleen	 te	 maken	 met	 een	 ambitie	 om	 de	
arbeid	 van	 het	 koken	 te	 verlichten.	 Strikt	 genomen	 konden	 immers	 ook	 keuken-
woonkamers	efficiënt	of	rationeel	georganiseerd	worden.	Meer	zelfs,	in	het	tweede	
geval	 vroeg	 het	 opdienen	 van	 de	 maaltijden	 minder	 loopwerk	 en	 moest	 er	 maar	
één	ruimte	onderhouden	worden	in	plaats	van	twee.	In	een	themanummer	van La 
Maison	 van	 april	 1949	 over	 ‘la	 petite	 maison	 familiale	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 loi	 De	
Taeye’,	werd	bovendien	opgemerkt	dat	een	afzonderlijke	werkkeuken	meer	verwar-
mings-	en	verlichtingskosten	met	zich	mee	bracht	dan	in	het	geval	van	een	woon-
kamer-keuken.51	 Voor	 La Maison	 waren	 beide	 keukentypes	 aanvaardbaar,	 maar	
het	tijdschrift	 legde	er	toch	de	nadruk	op	dat	de	tweedeling	werkkeuken	–	living	
een	 belangrijk	 voordeel	 had.	 Afzonderlijke	 lokalen	 voor	 de	 keuken	 en	 de	 leefrui-
mte	“proposent	à	la	famille	plus	ou	moins	évoluée	(au	sens	culturel)	une	ambiance	
plus	digne,	permettant	 l’étude,	 les	 jeux	et	 les	travaux	calmes”	stelde	La Maison.52	
De	werkkeuken	werd	hier	dus	niet	alleen	beargumenteerd	als	een	bijdrage	tot	de	
vereenvoudiging	van	de	arbeid	in	de	keuken,	maar	vooral	als	een	meerwaarde	voor	
de	vrijetijdsbesteding	en	de	studie	in	gezinsverband,	twee	aspecten	van	het	arbei-
dersleven	 die	 stilaan	 in	 belang	 zouden	 toenemen.	 In	 de	 loop	 van	 de	 jaren	 vijftig	
deed	 het	 concept	 ‘vrije	 tijd’	 immers	 zijn	 intrede	 bij	 de	 arbeidersstand	 en	 gingen	
steeds	meer	kinderen,	ook	van	de	lagere	sociale	klassen,	naar	school.53	De	woonka-
mer	werd	bijgevolg	steeds	vaker	door	het	hele	gezin	in	gebruik	genomen	en	diende	
tegelijk	als	studieplek	voor	de	kroost.54

50 R. Van Tenten, ‘La cuisine’, L’Habitation, nr. 2, febr. 1951, pp. 41-45.
5� ‘Cuisine de séjour ou pieces séparées?’, La Maison, nr. 4, april 1949, pp. 112-115. Dit voorbeeld 

toont aan dat de discours over arbeidsbesparende ‘werkkeukens’ steeds in hun socio-culturele con-
text moeten worden geplaatst. Zie hiervoor ook C. Clarisse, op. cit.

5� ‘Cuisine de séjour ou pieces séparées?’, La Maison, nr. 4, april 1949, pp. 112-115.
5� “Dankzij het sociaal pact dat door Achille Van Acker na de oorlog was uitgewerkt en door het 

patronaat, uit schrik voor een toenemend communisme was aanvaard, begonnen de arbeiders het 
financieel, vooral inzake arbeidsduur, heel wat beter te hebben dan voor de oorlog. Met het invoe-
ren van de vijfdagenweek die de vakbonden in 1955 hadden afgedwongen en die nadien overal in 
voege kwam, kregen de arbeiders voor het eerst sinds hun bestaan twee dagen per week vrij en 
hadden zij na 45 uur werk de vrijdagavond gedaan.” Uit H. Gaus, op. cit., pp. 16-43.

5� La Maison geeft het voorbeeld van de vrouw van een bediende die volgens het tijdschrift door-
gaans de noodzaak inziet van een afzonderlijke woonkamer “pour assurer aux enfants d’âge sco-
laire le moyen d’étudier leurs leçons et de rédiger leurs devoirs, loin d’une atmosphère odorante et 
bruyante qui nuit à la concentration intellectuelle”. Zie ‘Cuisine de séjour ou pieces séparées?’, La 
Maison, nr. 4, april 1949, pp. 112-115. Kinderen maakten hun huiswerk doorgaans niet op hun ka-
mers. De slaapkamers waren vaak niet verwarmd en het werd bovendien als ‘ongepast’ beschouwd 
dat kinderen zich overdag zouden terugtrekken op hun kamer. Zie vergelijkbare voorbeelden uit 

[Fig.	9]	
plan nr. B16 van de NMKL met ruime achterkeuken 
bron: Landeigendom, nr. 35, nov. 1950
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ent	 persuadées	 et	 puissent	 bénéficier	 des	 avantages	 incontestables	 d’une	 cuisine	
rationelle”.50	Van	Tenten	illustreerde	zijn	artikel	met	een	plattegrond	van	een	com-
pacte	werkkeuken	met	aanduiding	van	de	drie	zogenaamde	werkcentra:	‘centre	de	
rangement’,	‘centre	de	cuisson’,	‘centre	de	lavage’.	

Dat	 de	 compacte	 werkkeuken	 in	 de	 loop	 van	 de	 jaren	 vijftig	 ingang	 vond	 bij	 de	
NMGWW	 en	 de	 NMKL	 had	 echter	 niet	 alleen	 te	 maken	 met	 een	 ambitie	 om	 de	
arbeid	 van	 het	 koken	 te	 verlichten.	 Strikt	 genomen	 konden	 immers	 ook	 keuken-
woonkamers	efficiënt	of	rationeel	georganiseerd	worden.	Meer	zelfs,	in	het	tweede	
geval	 vroeg	 het	 opdienen	 van	 de	 maaltijden	 minder	 loopwerk	 en	 moest	 er	 maar	
één	ruimte	onderhouden	worden	in	plaats	van	twee.	In	een	themanummer	van La 
Maison	 van	 april	 1949	 over	 ‘la	 petite	 maison	 familiale	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 loi	 De	
Taeye’,	werd	bovendien	opgemerkt	dat	een	afzonderlijke	werkkeuken	meer	verwar-
mings-	en	verlichtingskosten	met	zich	mee	bracht	dan	in	het	geval	van	een	woon-
kamer-keuken.51	 Voor	 La Maison	 waren	 beide	 keukentypes	 aanvaardbaar,	 maar	
het	tijdschrift	 legde	er	toch	de	nadruk	op	dat	de	tweedeling	werkkeuken	–	living	
een	 belangrijk	 voordeel	 had.	 Afzonderlijke	 lokalen	 voor	 de	 keuken	 en	 de	 leefrui-
mte	“proposent	à	la	famille	plus	ou	moins	évoluée	(au	sens	culturel)	une	ambiance	
plus	digne,	permettant	 l’étude,	 les	 jeux	et	 les	travaux	calmes”	stelde	La Maison.52	
De	werkkeuken	werd	hier	dus	niet	alleen	beargumenteerd	als	een	bijdrage	tot	de	
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dersleven	 die	 stilaan	 in	 belang	 zouden	 toenemen.	 In	 de	 loop	 van	 de	 jaren	 vijftig	
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50 R. Van Tenten, ‘La cuisine’, L’Habitation, nr. 2, febr. 1951, pp. 41-45.
5� ‘Cuisine de séjour ou pieces séparées?’, La Maison, nr. 4, april 1949, pp. 112-115. Dit voorbeeld 

toont aan dat de discours over arbeidsbesparende ‘werkkeukens’ steeds in hun socio-culturele con-
text moeten worden geplaatst. Zie hiervoor ook C. Clarisse, op. cit.

5� ‘Cuisine de séjour ou pieces séparées?’, La Maison, nr. 4, april 1949, pp. 112-115.
5� “Dankzij het sociaal pact dat door Achille Van Acker na de oorlog was uitgewerkt en door het 

patronaat, uit schrik voor een toenemend communisme was aanvaard, begonnen de arbeiders het 
financieel, vooral inzake arbeidsduur, heel wat beter te hebben dan voor de oorlog. Met het invoe-
ren van de vijfdagenweek die de vakbonden in 1955 hadden afgedwongen en die nadien overal in 
voege kwam, kregen de arbeiders voor het eerst sinds hun bestaan twee dagen per week vrij en 
hadden zij na 45 uur werk de vrijdagavond gedaan.” Uit H. Gaus, op. cit., pp. 16-43.

5� La Maison geeft het voorbeeld van de vrouw van een bediende die volgens het tijdschrift door-
gaans de noodzaak inziet van een afzonderlijke woonkamer “pour assurer aux enfants d’âge sco-
laire le moyen d’étudier leurs leçons et de rédiger leurs devoirs, loin d’une atmosphère odorante et 
bruyante qui nuit à la concentration intellectuelle”. Zie ‘Cuisine de séjour ou pieces séparées?’, La 
Maison, nr. 4, april 1949, pp. 112-115. Kinderen maakten hun huiswerk doorgaans niet op hun ka-
mers. De slaapkamers waren vaak niet verwarmd en het werd bovendien als ‘ongepast’ beschouwd 
dat kinderen zich overdag zouden terugtrekken op hun kamer. Zie vergelijkbare voorbeelden uit 

[Fig.	9]	
plan nr. B16 van de NMKL met ruime achterkeuken 
bron: Landeigendom, nr. 35, nov. 1950
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Zoals	 het	 citaat	 aangeeft,	 zouden	 volgens	 La Maison	 vooral	 families	 met	 een	 zeker	
‘cultureel	niveau’	baat	hebben	bij	een	afzonderlijke	werkkeuken.	Tegelijk	meende	het	
tijdschrift	 dat	 de	 geschiktheid	 van	 een	 keukentype	 afhankelijk	 was	 van	 de	 sociale	
status	van	het	gezin.	“Il	est	notoire	que	l’ouvrier	rural	préfère	séjourner	dans	la	cui-
sine.	Son	ambiance	simple,	son	mouvement	et	ses	odeurs	familières	plaisent	à	sa	rus-
ticité.	Il	peut	y	séjourner	sans	faire	de	façons,	ce	qui	est	dans	sa	manière.	Par	contre	
dès	qu’il	atteint	un	certain	niveau	social,	l’ouvrier	technicien,	de	même	que	l’employé	
s’accommode	mieux	d’une	salle	à	manger	formant	living.	De	son	côté	le	manoeuvre,	
qu’il	soit	du	bâtiment	ou	de	l’usine,	partage	généralement	le	goût	de	l’ouvrier	rural”.55	
Fabrieksarbeiders,	bouwvakkers,	maar	vooral	landarbeiders	gaven	volgens	La Maison	
de	voorkeur	aan	een	woonkamer-keuken.

Een	 gelijkaardige	 link	 tussen	 de	 sociale	 stand	 en	 de	 culturele	 ontwikkeling	 van	 de	
bewoners	enerzijds	en	de	geschiktheid	van	een	bepaalde	keukentypologie	anderzijds	
vinden	 we	 begin	 jaren	 vijftig	 ook	 terug	 bij	 de	 nationale	 bouwmaatschappijen.	 “Een	
kwestie	over	welke	 lang	werd	geredetwist	 is	deze	aangaande	de	vorm	en	de	belang-
rijkheid	van	de	keuken”	stond	in	een	publicatie	uit	1950	naar	aanleiding	van	het	der-
tigjarig	bestaan	van	de	NMGWW,	“De	enen	willen	een	zeer	kleine	keuken,	een	ware	
zogenoemde	keuken-laboratorium	met,	daarnaast	een	zeer	grote	gemeenschapszaal;	
dit	om	te	beletten	dat	de	ganse	familie	zich	ophoudt	in	de	gewone	keuken,	slecht	ver-
lucht	en	berookt	lokaal	dat	niet	geschikt	is	voor	het	rusten,	het	lezen	en	het	school-
werk	van	de	kinderen.	 (...)	Andere	personen	daarentegen	zijn	de	mening	 toegedaan	
dat	de	keuken	en	de	gemeenschapszaal	moeten	worden	verenigd	in	éénzelfde	lokaal,	
omdat	 de	 arbeidersgezinnen	 meestal	 op	 die	 manier	 leven.	 (...)	 De	 twee	 zienswijzen	
kunnen	worden	verdedigd,	maar	de	eerste	heeft	meer	aanhangers	in	de	steden,	in	de	
meer	ontwikkelde	middens;	de	tweede	oplossing	kent	meer	bijval	 in	de	plattelands-
streken”.56	 Uit	 dit	 citaat	 blijkt	 dat	 de	 NMGWW	 het	 type	 van	 de	 werkkeuken	 in	 de	
eerste	plaats	koppelde	aan	de	‘meer	ontwikkelde’	stedelijke	milieus.	Vandaar	dat	haar	
typewoningen	uit	1949	alle	voorzien	waren	van	een	werkkeuken.	De	NMGWW	legde	
zich	immers	toe	op	de	verbetering	van	de	huisvesting	en	de	wooncultuur	in	de	stede-
lijke	gemeenten.	Anders	dan	in	La Maison,	maakte	ze	verder	geen	onderscheid	tussen	
woningen	voor	fabrieksarbeiders,	bouwvakkers,	technische	arbeiders,	etc.

Zoals	 eerder	 vermeld,	 waren	 de	 modelplannen	 van	 de	 NMKL	 in	 het	 begin	 van	 de	
jaren	 vijftig	 meestal	 voorzien	 van	 een	 woonkamer-keuken	 en	 kwam	 hier	 pas	 gaan-
deweg	verandering	in.	De	belangrijkste	drijfveren	van	deze	evolutie	vinden	we	terug	
in	 Landeigendom	 en	 houden	 opnieuw	 verband	 met	 een	 toenemende	 aandacht	 voor	

Nederland in P. Stokvis, Huishouden, huwelijk, gezin. Huiselijk leven in de 20e eeuw, Ad. Donker, Rot-
terdam, 2003.

55 ‘Cuisine de séjour ou pieces séparées?’, La Maison, nr. 4, april 1949, pp. 112-115.
5� De Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken is 30 jaar oud, Les Editions 

Saturne S.A., Brussel, 1950.

[Fig.	10]	
modelwoning van de NMKL met compacte werkkeuken 
bron: Landeigendom, nr. 118, okt. 1957
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sine.	Son	ambiance	simple,	son	mouvement	et	ses	odeurs	familières	plaisent	à	sa	rus-
ticité.	Il	peut	y	séjourner	sans	faire	de	façons,	ce	qui	est	dans	sa	manière.	Par	contre	
dès	qu’il	atteint	un	certain	niveau	social,	l’ouvrier	technicien,	de	même	que	l’employé	
s’accommode	mieux	d’une	salle	à	manger	formant	living.	De	son	côté	le	manoeuvre,	
qu’il	soit	du	bâtiment	ou	de	l’usine,	partage	généralement	le	goût	de	l’ouvrier	rural”.55	
Fabrieksarbeiders,	bouwvakkers,	maar	vooral	landarbeiders	gaven	volgens	La Maison	
de	voorkeur	aan	een	woonkamer-keuken.

Een	 gelijkaardige	 link	 tussen	 de	 sociale	 stand	 en	 de	 culturele	 ontwikkeling	 van	 de	
bewoners	enerzijds	en	de	geschiktheid	van	een	bepaalde	keukentypologie	anderzijds	
vinden	 we	 begin	 jaren	 vijftig	 ook	 terug	 bij	 de	 nationale	 bouwmaatschappijen.	 “Een	
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rijkheid	van	de	keuken”	stond	in	een	publicatie	uit	1950	naar	aanleiding	van	het	der-
tigjarig	bestaan	van	de	NMGWW,	“De	enen	willen	een	zeer	kleine	keuken,	een	ware	
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lucht	en	berookt	lokaal	dat	niet	geschikt	is	voor	het	rusten,	het	lezen	en	het	school-
werk	van	de	kinderen.	 (...)	Andere	personen	daarentegen	zijn	de	mening	 toegedaan	
dat	de	keuken	en	de	gemeenschapszaal	moeten	worden	verenigd	in	éénzelfde	lokaal,	
omdat	 de	 arbeidersgezinnen	 meestal	 op	 die	 manier	 leven.	 (...)	 De	 twee	 zienswijzen	
kunnen	worden	verdedigd,	maar	de	eerste	heeft	meer	aanhangers	in	de	steden,	in	de	
meer	ontwikkelde	middens;	de	tweede	oplossing	kent	meer	bijval	 in	de	plattelands-
streken”.56	 Uit	 dit	 citaat	 blijkt	 dat	 de	 NMGWW	 het	 type	 van	 de	 werkkeuken	 in	 de	
eerste	plaats	koppelde	aan	de	‘meer	ontwikkelde’	stedelijke	milieus.	Vandaar	dat	haar	
typewoningen	uit	1949	alle	voorzien	waren	van	een	werkkeuken.	De	NMGWW	legde	
zich	immers	toe	op	de	verbetering	van	de	huisvesting	en	de	wooncultuur	in	de	stede-
lijke	gemeenten.	Anders	dan	in	La Maison,	maakte	ze	verder	geen	onderscheid	tussen	
woningen	voor	fabrieksarbeiders,	bouwvakkers,	technische	arbeiders,	etc.

Zoals	 eerder	 vermeld,	 waren	 de	 modelplannen	 van	 de	 NMKL	 in	 het	 begin	 van	 de	
jaren	 vijftig	 meestal	 voorzien	 van	 een	 woonkamer-keuken	 en	 kwam	 hier	 pas	 gaan-
deweg	verandering	in.	De	belangrijkste	drijfveren	van	deze	evolutie	vinden	we	terug	
in	 Landeigendom	 en	 houden	 opnieuw	 verband	 met	 een	 toenemende	 aandacht	 voor	
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55 ‘Cuisine de séjour ou pieces séparées?’, La Maison, nr. 4, april 1949, pp. 112-115.
5� De Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken is 30 jaar oud, Les Editions 
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bron: Landeigendom, nr. 118, okt. 1957
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een	efficiënte	huishoudelijke	organisatie	en	vooral	voor	de	kwaliteit	van	de	ontspan-
ning,	de	rust,	de	studie	en	het	gezinsleven	in	huis.	Zo	publiceerde	het	tijdschrift	 in	
1950	een	lovende	bespreking	van	Paulette	Bernège’s	nieuwe	boek	J’organise ma petite 
ferme.57	 De	 publicatie	 werd	 te	 koop	 aangeboden	 via	 de	 NMKL	 en	 bevatte	 allerlei	
praktische	 tips	 voor	 een	 arbeidsbesparende	 inrichting	 van	 kleine	 landeigendom-
men.58	In	datzelfde	jaar	verscheen	ook	een	artikel	waarin	Anne-Marie	Esteingeldoir	
inging	 op	 het	 belang	 van	 het	 ‘huishoudelijk	 taylorisme’,	 een	 begrip	 dat	 door	 haar	
werd	samengevat	als	“het	maximum	werk	verrichten	met	een	minimum	inspanning	
en	in	een	minimum	tijd”.59	“Dit	principe	biedt	talrijke	voordelen,”	stelde	ze,	“Het	laat	
ons	toe	 tijd	uit	 te	sparen	om	ons	vrije	uren	voor	 te	behouden	die	wij	zullen	wijden	
aan	 onze	 persoonlijke	 cultuur	 of	 aan	 onze	 ontspanning;	 het	 laat	 ons	 eveneens	 toe	
onze	krachten	te	sparen”.	Esteingeldoir	was	voorstander	van	een	kleine	en	praktische	
keuken,	 net	 zoals	 H.	 Van	 Mechelen	 en	 K.	 Van	 Meensel	 die	 vanaf	 1952	 regelmatig	
korte	bijdragen	schreven	in	Landeigendom	over	de	rationele	inrichting	van	de	kleine	
landelijke	 woning.60	 Ook	 enkele	 abonnees	 van	 het	 tijdschrift	 toonden	 begin	 jaren	
vijftig	expliciet	interesse	voor	de	compacte	werkkeuken.	Zo	vroeg	een	lezer	in	1953	
hoe	hij	 zijn	kleine	berging	het	beste	kon	omvormen	tot	een	 ‘volwaardige	keuken’.61	
Van	 Mechelen	 beantwoordde	 de	 vraag	 en	 gaf	 advies	 over	 de	 plaatsing	 van	 de	 goot-
steen,	het	kolen-	of	gasfornuis,	de	‘rookopvanger’	en	de	kasten.62	De	auteur	besloot:	
“De	inrichting	van	uw	keuken	is	nu	gereed	en	de	huisvrouw	kan	de	living	uitsluitend	
voorbehouden	voor	het	gezinsleven”.	In	1956	tenslotte	besprak	A.	De	Kerpel	in	Land-
eigendom	een	gedetailleerd	plan	van	een	werkkeuken	van	3,2	op	2	meter.63	[fig.	11]	In	
tegenstelling	tot	de	eerder	aangehaalde	artikels	over	de	keuken	had	deze	auteur	het	
niet	over	de	voordelen	van	de	werkkeuken	versus	de	woonkamer-keuken.	Hij	gaf	in	
de	eerste	plaats	allerlei	nuttige	tips	voor	de	economische	realisatie	van	een	gebruiks-
vriendelijke	ruimte.	De	teneur	van	het	artikel	gaf	aan	dat	de	werkkeuken	volgens	de	
auteur	een	aanvaard	begrip	was.	

5� Zie R. Jurdant, ‘Ik organiseer mijn Hofstedeken. Een boek door de 200.000 slecht wonende klein-
landbouwers te lezen’, Landeigendom, nr. 27, maart 1950, pp. 67-69. Zie ook P. Bernège, J’organise 
ma petite ferme, Editions du Salon des Arts Ménagers, Parijs, s.d. (ca. 1949).

58 Het boek kon besteld worden door een storting van 40 Belgische frank op de rekening van de 
NMKL. Zie advertentie op p. 105 van nr. 28 van Landeigendom (april 1950).

5� A.-M. Esteingeldoir, ‘Wenken aan onze huismoeders. Huishoudelijk taylorisme’, Landeigendom, nr. 
32, aug. 1950, p. 236.

�0 Zie bijvoorbeeld H. Van Mechelen, K. Van Meensel, ‘De binneninrichting van de keuken die niet als 
eetplaats mag dienen!’, Landeigendom, nr. 58, okt. 1952, pp. 371-372.

�� H. V.M., ‘Wenken aan bouwers. Inrichtingsplan voor keuken van 7m2’, Landeigendom, nr. 71, nov. 
1953, p. 416.

�� De auteur raadde het gebruik van standaardmeubelen aan. In dit nummer van Landeigendom stond 
een advertentie van de Cubex-keuken van Ets. E. J. Van de Ven en van de Monta-keuken van 
Bruynzeel n.v. Zie Landeigendom, nr. 71, nov. 1953, pp. 403, 440.

�� A. De Kerpel, ‘Inrichting van een K.L.E. Hoe een keuken inrichten in een lokaal van 3,20 x 2 m.?’, 
Landeigendom, nr. 108, dec. 1956, pp. 455-456.

[Fig.	11]	
	bron: Landeigendom, nr. 108, dec. 1956
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een	efficiënte	huishoudelijke	organisatie	en	vooral	voor	de	kwaliteit	van	de	ontspan-
ning,	de	rust,	de	studie	en	het	gezinsleven	in	huis.	Zo	publiceerde	het	tijdschrift	 in	
1950	een	lovende	bespreking	van	Paulette	Bernège’s	nieuwe	boek	J’organise ma petite 
ferme.57	 De	 publicatie	 werd	 te	 koop	 aangeboden	 via	 de	 NMKL	 en	 bevatte	 allerlei	
praktische	 tips	 voor	 een	 arbeidsbesparende	 inrichting	 van	 kleine	 landeigendom-
men.58	In	datzelfde	jaar	verscheen	ook	een	artikel	waarin	Anne-Marie	Esteingeldoir	
inging	 op	 het	 belang	 van	 het	 ‘huishoudelijk	 taylorisme’,	 een	 begrip	 dat	 door	 haar	
werd	samengevat	als	“het	maximum	werk	verrichten	met	een	minimum	inspanning	
en	in	een	minimum	tijd”.59	“Dit	principe	biedt	talrijke	voordelen,”	stelde	ze,	“Het	laat	
ons	toe	 tijd	uit	 te	sparen	om	ons	vrije	uren	voor	 te	behouden	die	wij	zullen	wijden	
aan	 onze	 persoonlijke	 cultuur	 of	 aan	 onze	 ontspanning;	 het	 laat	 ons	 eveneens	 toe	
onze	krachten	te	sparen”.	Esteingeldoir	was	voorstander	van	een	kleine	en	praktische	
keuken,	 net	 zoals	 H.	 Van	 Mechelen	 en	 K.	 Van	 Meensel	 die	 vanaf	 1952	 regelmatig	
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We	 kunnen	 besluiten	 dat	 de	 NMGWW	 en	 de	 NMKL	 in	 de	 loop	 van	 de	 jaren	 vijftig	
aangepaste	 typeplannen	 trachtten	 te	 ontwikkelden	 in	 overeenstemming	 met	 de	
bestaande	 of	 gewenste	 wooncultuur	 van	 de	 respectievelijk	 stedelijke	 en	 landelijke	
regio’s.64	 In	 eerste	 instantie	 onderscheidden	 deze	 typeplannen	 zich	 van	 elkaar	 wat	
betreft	de	dichtheid	waarmee	ze	geschakeld	konden	worden.	Zo	voorzag	de	NMKL,	
in	tegenstelling	tot	de	NMGWW,	geen	gestapelde	woningen.	De	NMKL	bleef	boven-
dien	 uitdrukkelijk	 pleiten	 voor	 een	 specifieke	 ‘landelijke	 bouwstijl’.	 Dit	 had	 vooral	
betrekking	op	het	exterieur	van	de	woningen	dat	 ‘schoon’	moest	zijn	en	moest	har-
moniëren	met	de	landelijke	omgeving.65	De	lezers	van	Landeigendom	kregen	in	1953	
bijvoorbeeld	 de	 raad	 om	 hun	 buitengevels	 af	 te	 werken	 met	 parementwerk	 in	 een	
handgevormde	steen	of	een	lokale	baksteen,	overschilderd	met	witte	cementverf	en	
gecombineerd	met	groen,	rood	of	bruin	schrijnwerk.
Eind	jaren	veertig	waren	er	ook	duidelijke	verschillen	in	het	programma	en	de	interne	
configuratie	 van	 de	 modelwoningen	 van	 beide	 nationale	 maatschappijen.	 Dit	 hoofd-
stuk	 toont	 echter	 aan	 dat	 deze	 verschillen	 in	 de	 loop	 van	 de	 jaren	 vijftig	 geleidelijk	
afnamen.	Dit	was	onder	meer	een	gevolg	van	het	 feit	dat	de	NMGWW	en	de	NMKL	
gaandeweg	een	gelijkaardige	visie	aannamen	ten	aanzien	van	comfort,	hygiëne,	pri-
vacy,	studie	en	vrijetijdsbesteding	in	de	volkswoning.	De	afzonderlijke	badkamer	deed	
zijn	intrede	en	de	woonkamer-keuken	kwam	steeds	minder	voor.	Bovendien	verdwe-
nen,	bij	de	modelwoningen	van	de	NMKL,	de	stallen	voor	kleinvee	langzamerhand	uit	
het	 huis.	 Het	 oplossen	 van	 de	 tegenstelling	 tussen	 stad	 en	 platteland	 was	 bijgevolg	
niet	alleen	een	 landschappelijk	 fenomeen.	Ook	op	schaal	van	de	(sociale)	woning	en	
haar	interne	configuratie	liet	het	proces	zijn	sporen	na.	Meer	zelfs,	het	werd	door	de	
modelplannen	van	de	nationale	bouwmaatschappijen	onbewust	mee	begeleid.

�� De bouwmaatschappijen maakten verder geen typologisch onderscheid tussen woningen voor de 
Vlaamse of de Waalse regio.

�5 Zie bijvoorbeeld E. Hemeleers, ‘Een stijl Landeigendom komt tot stand op het platteland. Waarom 
de muren witten gebouwd in lokale steen?’, Landeigendom, nr. 68, 15 aug. 1953, pp. 300-302.
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Het	NIBH,	een	informatieknooppunt	
voor	volkshuisvesting	en	volksmeubilair

Ook	voor	het	NIWHUIS	brak	eind	jaren	veertig	een	nieuwe	periode	aan.	In	maart	
1949	veranderde	het	studie-	en	 informatieorgaan	van	de	nationale	huisvestings-
organismen	immers	van	naam	en	van	statuut.66	Het	was	voortaan	een	‘instelling	
van	openbaar	nut’	met	als	titel	Nationaal	 Instituut	tot	Bevordering	van	de	Huis-
vesting	 (NIBH).67	 Het	 NIBH	 was,	 net	 als	 het	 NIWHUIS,	 gelieerd	 aan	 het	 Minis-
terie	van	Volksgezondheid	en	het	Gezin	en	bleef	gevestigd	in	de	Wolvengracht	in	
Brussel.	Het	nieuwe	instituut	kwam	nagenoeg	onder	dezelfde	leiding	te	staan	als	
zijn	 voorganger.	 De	 katholieke	 oud-minister	 Emmanuel	 Ronse	 werd	 aangesteld	
als	 voorzitter	 en	 Emile	 Vinck	 als	 vice-voorzitter.68	 F.	 Gosseries	 was	 secretaris-
generaal,	 maar	 werd	 al	 gauw	 opgevolgd	 door	 Joseph	 Paquay.69	 Ook	 de	 taak	 van	
het	NIBH	verschilde	nauwelijks	van	deze	van	het	NIWHUIS.	Volgens	de	statuten	
had	 het	 instituut	 als	 functie	 “d’étudier	 scientifiquement	 les	 problèmes	 relatifs	 à	
l’habitation	et	d’éduquer	l’opinion	publique	en	ces	matières.	Son	activité	s’étend	à	
tous	les	domaines	connexes	à	cette	étude,	comportant	notamment	la	création	d’un	
centre	 de	 documentation	 et	 d’information,	 la	 publication	 de	 documents,	 études,	
revues,	et,	en	général,	tout	ce	qui	doit	faciliter	l’étude	des	problèmes	ayant	trait	à	
l’habitation	et	 la	diffusion	du	résultat	de	ces	études”.70	Het	NIBH	verrichte	voor-
namelijk	 studies	 op	 verzoek	 van	 het	 Ministerie	 van	 Volksgezondheid	 en	 van	 het	
Gezin,	van	de	Hoge	Raad	voor	Volkshuisvesting	en	Volkswoningen,	van	de	offici-
ele	huisvestingsorganismen	en	van	privé-organismen.71	Het	onderzoek	had	veelal	
betrekking	 op	 het	 nieuwe	 huisvestingsbeleid	 en,	 in	 het	 bijzonder,	 op	 het	 ‘pro-

�� De verandering van naam en statuut verscheen in het Belgisch Staatsblad op 18 maart 1949. Zie E. 
Ronse, ‘Editoriaal’, Huisvesting, nr. 2, april 1949, pp. 1-3.

�� Het Franstalige synoniem van Nationaal Instituut tot Bevordering van de Huisvesting was Institut 
National pour la Promotion de l’Habitation (INPH).

�8 E. Ronse was tevens voorzitter van de Hoge Raad voor Volkshuisvesting en Volkswoningen, een 
raadgevend lichaam dat was opgericht in maart 1946. Zie ‘Informaties. Hoge Raad voor Volkshuis-
vesting en Volkswoningen’, Huisvesting, nr. 1, juli 1948, p. 42.

�� Voor de initiële samenstelling van de beheerraad van het NIBH, zie ‘Nationaal Instituut tot Bevor-
dering van de Huisvesting. Raad van Beheer’, Huisvesting, nr. 2, april 1949, p. 4. Gosseries (NMKL) 
was al secretaris-generaal van het NIWHUIS geweest, samen met Van Billoen (ASLK). De Annuaire 
Administratif et Judiciaire de Belgique et de la Capitale du Royaume van 1950 vermeldt Joseph Paquay 
als secretaris-generaal van het NIBH. Zie ‘Institut National pour la Promotion de l’Habitation 
(INPH)’, in Annuaire Administratif et Judiciaire de Belgique et de la Capitale du Royaume, Etablisse-
ment Emile Bruylant, Brussel, 1950, p. 350.

�0 ‘Institut National pour la Promotion de l’Habitation (INPH)’, in Annuaire Administratif et Judiciaire 
de Belgique et de la Capitale du Royaume, Etablissement Emile Bruylant, Brussel, 1950, p. 350.

�� Zie Nationaal Instituut tot Bevordering van de Huisvesting (NIBH). Jaarverslag 1952, NIBH, Brussel, 
1953, p. 8. De Hoge Raad voor Volkshuisvesting en Volkswoningen werd ingesteld met een minis-
terieel besluit van maart 1946 en was een raadgevend lichaam verbonden aan het Ministerie van 
Volksgezondheid en van het Gezin. Deze raad ontwikkelde pas een zekere activiteit vanaf 1948. 
Voordien kon ze enkel bijeen komen op uitnodiging van de minister. Zie ‘Informaties. Hoge Raad 
voor Volkshuisvesting en Volkswoningen’, Huisvesting, nr. 1, juli 1948, p. 42. 
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�0 ‘Institut National pour la Promotion de l’Habitation (INPH)’, in Annuaire Administratif et Judiciaire 
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bleem’	van	de	arbeidershuisvesting.72	Het	NIBH	publiceerde	de	resultaten	van	de	
studies	 voornamelijk	 in	 het	 tijdschrift	 Huisvesting	 of	 L’Habitation	 dat	 het	 zonder	
noemenswaardige	 wijzigingen	 had	 overgenomen	 van	 het	 NIWHUIS.	 Net	 als	 zijn	
voorganger	 gaf	 het	 instituut	 ook	 afzonderlijke	 publicaties	 uit.	 Zo	 wijdde	 het	 in	
1952	 een	 Nederlands-	 en	 Franstalige	 brochure	 aan	 ‘de	 sociale	 woningpolitiek	 in	
België’	waarin	een	synthese	werd	gemaakt	van	de	uitvoeringsmaatregelen	van	de	
volkshuisvestingspolitiek.73	 Dit	 document	 was	 vooral	 bestemd	 voor	 de	 Belgische	
participanten	aan	internationale	congressen	over	huisvesting.	Andere	publicaties	
dienden	in	eerste	instantie	om	de	bevolking	te	informeren	over	de	mogelijkheden	
van	het	nieuwe	huisvestingsbeleid.	Zo	publiceerde	het	instituut	in	1949	de	vulga-
risatiebrochure	Hoe bouw ik mijn huis?	of	Comment je construirai ma maison?.74	Deze	
handleiding	 bevatte	 voornamelijk	 financiële	 en	 administratieve	 informatie	 voor	
jonge	bouwers	en	werd	op	ruim	35.000	exemplaren	verspreid.75	Naast	de	publica-
ties	gaf	het	NIBH	ook	voorlichting	via	een	documentatiecentrum	–	met	een	uitge-
breide	bibliotheek	–	en	onder	de	vorm	van	congressen,	voordrachten,	rondleidin-
gen,	individueel	advies	en	tentoonstellingen.	

Binnen	 zijn	 opvoedkundige	 opdracht	 besteedde	 het	 NIBH	 bijzondere	 aandacht	
aan	het	 interieur	van	de	volkswoning.	In	een	 jaarverslag	van	1952	was	er	sprake	
van	een	“actie	voor	een	smaakvolle	en	toch	goedkope	inrichting	der	woningen”.76	
Het	 NIBH	 wou	 vooral	 de	 productie	 en	 het	 gebruik	 van	 zogenaamde	 ‘rationele	
volksmeubelen’	 aanmoedigen.	 Joseph	 Paquay	 was	 een	 belangrijke	 pleitbezorger	
van	deze	missie.	In	het	artikel	 ‘Pour	un	meilleur	mobilier	populaire’	uit	augustus	
1945	 had	 hij	 er	 al	 op	 gewezen	 dat	 “le	 problème	 mobilier	 populaire	 est	 lié	 à	 celui	
de	l’habitation”.77	Paquay	was	op	dat	moment	secretaris	van	het	Bestendig	Comité	

�� In 1952 bijvoorbeeld verrichtte het NIBH onder meer onderzoek naar: de gemeentelijke initiatie-
ven inzake volkshuisvesting, de strijd tegen de krotwoningen, de fiscale voordelen inzake woning-
bouw en huisvesting, de woningpolitiek in 1951, de huurovereenkomsten, etc. Zie Nationaal Insti-
tuut tot Bevordering van de Huisvesting (NIBH). Jaarverslag 1952, NIBH, Brussel, 1953, pp. 17-26.

�� Zie Nationaal Instituut tot Bevordering van de Huisvesting (NIBH). Jaarverslag 1952, NIBH, Brussel, 
1953, p. 34.

�� Er bestond een Nederlandstalige en een Franstalige uitgave van de brochure: J. Gilles, Hoe bouw 
ik mijn huis?, NIBH, Brussel, 1949 en J. Gilles, Comment je construirai ma maison?, INPH, Brussel, 
1949. Deze brochure werd ook uitgegeven als: J. Gilles, Hoe bouw ik mijn huis?, in de reeks Het Dage-
lijks Leven, Dienst voor Opvoeding bij het Leger van het Ministerie van Landsverdediging, Brussel, 
1949; J. Gilles, Comment je construirai ma maison?, in de reeks La Vie Courante, Service d’Education 
à l’Armée du Ministère de la Défense Nationale, Brussel, 1949; J. Gilles, Hoe bouw ik mijn huis?, 
Arbeiderspers, Brussel, 1949.

�5 De oplage van de brochure wordt vermeld in ‘Kroniek van het NIBH. Verslag over de activiteit in 
1950’, Huisvesting, nr. 7, aug.-sept. 1951, pp. 45-51. In het jaarverslag van 1952 van het NIBH 
werd meegedeeld dat de Nederlandstalige uitgave van de brochure volledig uitgeput was en dat 
men een herdruk overwoog. Zie Nationaal Instituut tot Bevordering van de Huisvesting (NIBH). Jaar-
verslag 1952, NIBH, Brussel, 1953, p. 35.

�� Nationaal Instituut tot Bevordering van de Huisvesting (NIBH). Jaarverslag 1952, NIBH, Brussel, 
1953, p. 40.

�� J. Paquay, ‘Pour un meilleur mobilier populaire’, La Maison, nr. 5, aug. 1945, pp. 167-169.
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aan	het	 interieur	van	de	volkswoning.	In	een	 jaarverslag	van	1952	was	er	sprake	
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�� In 1952 bijvoorbeeld verrichtte het NIBH onder meer onderzoek naar: de gemeentelijke initiatie-
ven inzake volkshuisvesting, de strijd tegen de krotwoningen, de fiscale voordelen inzake woning-
bouw en huisvesting, de woningpolitiek in 1951, de huurovereenkomsten, etc. Zie Nationaal Insti-
tuut tot Bevordering van de Huisvesting (NIBH). Jaarverslag 1952, NIBH, Brussel, 1953, pp. 17-26.

�� Zie Nationaal Instituut tot Bevordering van de Huisvesting (NIBH). Jaarverslag 1952, NIBH, Brussel, 
1953, p. 34.

�� Er bestond een Nederlandstalige en een Franstalige uitgave van de brochure: J. Gilles, Hoe bouw 
ik mijn huis?, NIBH, Brussel, 1949 en J. Gilles, Comment je construirai ma maison?, INPH, Brussel, 
1949. Deze brochure werd ook uitgegeven als: J. Gilles, Hoe bouw ik mijn huis?, in de reeks Het Dage-
lijks Leven, Dienst voor Opvoeding bij het Leger van het Ministerie van Landsverdediging, Brussel, 
1949; J. Gilles, Comment je construirai ma maison?, in de reeks La Vie Courante, Service d’Education 
à l’Armée du Ministère de la Défense Nationale, Brussel, 1949; J. Gilles, Hoe bouw ik mijn huis?, 
Arbeiderspers, Brussel, 1949.

�5 De oplage van de brochure wordt vermeld in ‘Kroniek van het NIBH. Verslag over de activiteit in 
1950’, Huisvesting, nr. 7, aug.-sept. 1951, pp. 45-51. In het jaarverslag van 1952 van het NIBH 
werd meegedeeld dat de Nederlandstalige uitgave van de brochure volledig uitgeput was en dat 
men een herdruk overwoog. Zie Nationaal Instituut tot Bevordering van de Huisvesting (NIBH). Jaar-
verslag 1952, NIBH, Brussel, 1953, p. 35.

�� Nationaal Instituut tot Bevordering van de Huisvesting (NIBH). Jaarverslag 1952, NIBH, Brussel, 
1953, p. 40.

�� J. Paquay, ‘Pour un meilleur mobilier populaire’, La Maison, nr. 5, aug. 1945, pp. 167-169.
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voor	 Woonst	 en	 Huisvesting,	 een	 organisatie	 die	 als	 de	 voorloper	 van	 het	 NIW-
HUIS	kan	worden	beschouwd.78	Tijdens	Wereldoorlog	 II	had	dit	 comité	een	com-
missie	samengesteld	om	de	kwestie	van	het	volksmeubel	te	bestuderen.79	Het	had	
zich	voorgenomen	een	fonds	op	te	richten	om	dit	onderzoek	te	bekostigen,	om	op	
diverse	locaties	tentoonstellingen	over	volksmeubilair	te	organiseren	en	om	in	elk	
nieuw	 sociaal	 woningbouwproject	 bij	 wijze	 van	 voorbeeld	 tenminste	 één	 woning	
volledig	in	te	richten.	De	NIBH	zou	dit	laatste	initiatief	vanaf	omstreeks	1950,	het	
moment	 waarop	 verschillende	 nationale	 bouwmaatschappijen	 opnieuw	 een	 noe-
menswaardige	bouwactiviteit	ontwikkelden,	in	de	praktijk	omzetten.

Volgens	 Paquay	 was	 het	 noodzakelijk	 dat	 de	 overheid	 niet	 alleen	 aandacht	
besteedde	aan	een	goede	volkshuisvesting,	maar	tevens	aan	de	ontwikkeling	van	
goed	volksmeubilair.	“Le	bon	mobilier	aide	une	famille	à	occuper	normalement	un	
logement	et	à	en	tirer	profit,	un	mauvais	mobilier	l’en	empêche,”	verklaarde	hij.80	
Maar	wat	maakte	een	meubel	precies	tot	een	goed	meubel?	Volgens	Paquay	waren	
er	twee	belangrijke	voorwaarden.	Vooreerst	moest	het	om	rationele	meubelen	gaan	
die	in	overeenstemming	waren	met	“les	besoins	et	les	possibilités	matérielles	des	
familles	modestes”,	met		“l’espace	habitable	dont	ces	familles	disposent”,	met	hun	
eigen	functie,	met	“l’organisation	rationelle	du	travail	ménager	et	de	la	vie	famili-
ale”	en	met	“les	besoins	personnels	légitimes	de	chacun	des	membres	de	famille”.	
Dit	 wil	 zeggen	 dat	 het	 gebruiksvriendelijke,	 onderhoudsvriendelijke,	 solide,	 een-
voudige	en	betaalbare	meubelen	moesten	zijn.	Bovendien	stelde	Paquay	dat	goed	
volksmeubilair	een	eigen	stijl	moest	hebben,	“répondant	au	caractère,	à	l’âme	des	
familles	ouvrières	des	différentes	régions	du	pays”.	Een	van	de	foto’s	bij	het	arti-
kel	‘Pour	un	meillieur	mobilier	populaire’	toont	een	eenvoudige	eetkamer	met	een	
tafel,	stoelen,	een	porseleinkast	en	een	buffetkast	in	geoliede	eik.	[fig.	12]

Paquay	 gaf	 geen	 duidelijke	 omschrijving	 van	 wat	 hij	 precies	 met	 stijlvolle	 volks-
meubelen	 voor	 ogen	 had.	 Hij	 legde	 er	 vooral	 de	 nadruk	 op	 dat	 volksmeubilair	
geenszins	 “une	 pauvre	 imitation	 du	 mobilier	 bourgeois”	 mocht	 zijn.	 Paquay	 rea-
geerde	 hiermee	 tegen	 de	 zogenaamde	 verburgerlijking	 van	 de	 arbeidersklasse.81	
Hij	zag	het	als	een	probleem	dat	de	arbeidersbevolking	geen	eigen	cultuur	ontwik-
kelde,	maar	dat	ze	zich	alleen	een	burgerlijke	en	materialistische	levensstijl	eigen	
maakte.	Dit	was	vooral	merkbaar	in	het	huis,	dat	in	zijn	ogen	doorgaans	te	veel	op	

�8 Het Bestendig Comité voor Woonst en Huisvesting of Comité Permanent du Logement et de 
l’Habitation was tijdens WOII opgericht. Dit comité nam de plaats in van het ‘bestendig bureau’ 
dat in 1898 was opgericht, tijdens de eerste Nationale Conferentie van de Verenigde Maatschap-
pijen voor Werkmanswoningen.

�� Zie J. Paquay, op. cit., pp. 167-169.
80 J. Paquay, op. cit., pp. 167-169.
8� Voor een bespreking van de ‘verburgerlijking’ van de arbeidersstand in de jaren dertig, zie M. Rey-

nebeau, ‘Mensen zonder eigenschappen’, in R. Gobyn, W. Spriet (eds.), De jaren ’30 in België. De 
massa in verleiding, Ludion/ASLK, Brussel, 1994, pp. 12-73.

[Fig.	12]	
illustratie bij het artikel ‘Pour un meilleur mobilier populaire’ 
bron: La Maison, nr. 5, aug. 1945
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kel	‘Pour	un	meillieur	mobilier	populaire’	toont	een	eenvoudige	eetkamer	met	een	
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Paquay	 gaf	 geen	 duidelijke	 omschrijving	 van	 wat	 hij	 precies	 met	 stijlvolle	 volks-
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80 J. Paquay, op. cit., pp. 167-169.
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[Fig.	12]	
illustratie bij het artikel ‘Pour un meilleur mobilier populaire’ 
bron: La Maison, nr. 5, aug. 1945

doctoraat_fredie.indb   123 2/05/2006   15:48:04



  Lessen in Modern Wonen  
  Deel	2:	Meerstemmige	woonvoorlichting.	Variaties	op	de	‘moderne	thuis’	(1949-1957)		|	Hoofdstuk	�	 	 ���

een	goedkope	replica	van	een	burgerwoning	geleek.	Het	idee	was	dat	de	ontwikke-
ling	van	een	eigen,	populaire	wooncultuur	dit	probleem	zou	kunnen	ondervangen	
en	 het	 volk	 zou	 helpen	 emanciperen.	 Dit	 was	 echter	 geen	 eenvoudig	 proces.	 Het	
volksmeubilair	dat	Paquay	voor	ogen	had,	was	in	België	na	Wereldoorlog	II	immers	
niet	voorhanden.	“Il	n’existe	pas,	en	Belgique,	de	mobilier	populaire	adapté”	stelde	
hij	in	1945.82	Om	hieraan	te	verhelpen	zou	volgens	hem	enerzijds	de	meubelindu-
strie	aangemoedigd	moeten	worden	om	haar	productie	aan	te	passen.	Anderzijds	
zou	de	smaak	van	het	volk	gevormd	moeten	worden.	De	ambitie	om	de	massa	te	
ontvoogden	 werd	 hiermee	 als	 vanzelfsprekend	 gekoppeld	 aan	 het	 concept	 van	
smaakopvoeding.	Dit	was	natuurlijk	niet	nieuw.	Paquay	zelf	verwees	naar	diverse	
instanties	en	organisaties	die	reeds	voor	de	oorlog	met	een	gelijkaardige	motiva-
tie	 initiatieven	hadden	genomen	om	de	ontwikkeling	en	de	appreciatie	van	kwa-
litatief	volksmeubilair	 te	bespoedigen.	Zo	waren	er	de	volledig	 ingerichte	model-
woningen	 op	 de	 wereldtentoonstellingen	 van	 1905	 in	 Luik,	 van	 1910	 in	 Brussel	
en	van	1930	 in	Antwerpen.83	Paquay	vermeldde	ook	de	 in	1919	opgerichte	Com-
mission	des	Loisirs	Ouvriers	du	Hainaut	die	in	de	jaren	twintig	in	samenwerking	
met	 de	 NMGWW	 meubelwedstrijden	 had	 georganiseerd	 en	 voor	 de	 volkswoning	
geschikte	kunstgravures	en	keramiek	had	verkocht.84	Verder	verwees	hij	naar	de	
eerder	 vermelde	 CUBEX-keuken	 en	 naar	 de	 meubelwedstrijden	 en	 de	 tentoon-
stellingen	 van	 de	 Kristelijke	 Arbeidersvrouwengilden	 van	 het	 einde	 van	 de	 jaren	
dertig,	waaronder	de	prijskamp	‘Voor	doelmatige	schoone	keukenmeubelen’	en	de	
reizende	presentatie	‘Modern	Gezinsleven.	Wij	Bouwen	een	Nieuwen	Thuis’,	beide	
uit	1939.85	Tenslotte	maakte	hij	ook	melding	van	de	meubelbedeling	tijdens	en	na	
Wereldoorlog	II	van	het	Fonds	National	de	Secours	aux	Sinistrés.	Al	deze	 lovens-

8� J. Paquay, op. cit., pp. 167-169. Voor de figuur van Paquay en zijn pleidooi voor beter volksmeu-
bilair, zie ook M. De Kooning, Willy Van Der Meeren. Architectuur Stedebouw Design Research On-
derwijs (doctoraal proefschrift, niet gepubliceerd), Faculteit Toegepaste Wetenschappen, UGent, 
1997, p. 51.

8� Wat de wereldtentoonstelling van 1910 betreft, is het mogelijk dat Paquay doelde op de modelwo-
ning van de ASLK. Zie M. Smets, op. cit., pp. 52-54.

8� Een van de meubelwedstrijden in samenwerking met de NMGWW dateerde van 1922. Zie ‘Con-
cours pour mobilier incorporé dans l’immeuble’, L’Habitation à Bon Marché, nr. 4, april 1922, pp. 
83-84.

85 De prijskamp ‘Voor doelmatige schoone keukenmeubelen’ liep parallel met ‘Voor een echt famili-
aal huis’, een prijskamp voor het ontwerp van een arbeiderswoning, eveneens georganiseerd door 
de Kristelijke Arbeidersvrouwengilden. Beide wedstrijden waren bedoeld voor vaklui. Voor meer 
informatie, zie bijvoorbeeld ‘De vrouwengilde schrijft twee groote prijskampen uit’, Vrouwenbewe-
ging, s.n., febr. 1939, p. 18; ‘En de groote prijskampen voor de arbeiderswoning’, Vrouwenbeweging, 
s.n., april 1939, p. 9; ‘Onze prijskampen. Meer dan 300 medewerkers’, Vrouwenbeweging, s.n., mei 
1939, p. 16. De tentoonstelling ‘Modern Gezinsleven. Wij Bouwen een Nieuwen Thuis’ was in 
de loop van 1939 achtereenvolgens te zien in Gent, Aalst, Sint-Niklaas, Roeselare, Antwerpen, 
Brugge, Tongeren, Mechelen, Dendermonde, Ieper, Kortrijk, Leuven, Oostende en Brussel. Voor 
meer informatie, zie bijvoorbeeld H. De Coster, ‘Onze Nieuwe Thuis... Hoera!...’, Vrouwenbeweging, 
s.n., juni 1939, pp. 26-27; ‘Wij bouwen een nieuwen thuis’, Vrouwenbeweging, s.n., aug. 1939, pp. 
4-5; ‘De tentoonstellingen’, Vrouwenbeweging, s.n., sept. 1939, pp. 10-11. Zie ook S. De Caigny, 
‘Catholicism and the Domestic Sphere: Working-class Women in Inter-war Flanders’, Home Cultu-
res, nr. 1, 2005, pp. 1-24.
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waardige	 initiatieven	 om	 volksmeubelen	 te	 ontwikkelen	 en	 te	 promoten	 hadden	
volgens	Paquay	echter	beperkte	resultaten	opgeleverd.	Ofwel	was	de	kwaliteit	van	
de	meubelen	ondermaats,	ofwel	was	het	doelpubliek	er	niet	klaar	voor.	Dit	laatste	
was	 volgens	 Paquay	 bijvoorbeeld	 het	 geval	 met	 de	 CUBEX-keuken.	 “La	 bourgeoi-
sie	surtout	s’y	intéresse,	les	classes	modestes	restant	fidèles	aux	ameublements	en	
pitchpin	verni,”	stelde	hij	vast.86	

Het	NIBH	zag	het	als	 zijn	 taak	om,	als	onderdeel	van	zijn	ondersteunende	 func-
tie	inzake	huisvestingsbeleid,	de	strijd	voor	het	betere	volksmeubel	verder	te	zet-
ten.	In	het	artikel	 ‘De	inrichting	van	de	goedkope	woningen’	uit	1950	sloot	voor-
zitter	Ronse	naadloos	aan	bij	de	visie	van	Paquay:	“Terwijl	de	bouwpolitiek	er	naar	
streeft	een	voldoende	aantal	woningen	te	bouwen,	heeft	de	huisvestingspolitiek	tot	
doel	 aan	 elke	 familie	 voldoende	 bewoonbare	 ruimte	 te	 verschaffen.	 Op	 die	 wijze	
neemt	dus	het	uitrustingsvraagstuk	zijn	plaats	in	in	de	algemene	politiek	van	het	
woningwezen”.87	 Ronse	 stelde	 gelijkaardige	 voorwaarden	 aan	 het	 volksmeubilair	
als	Paquay:	 “het	moet	beantwoorden	aan	de	behoeften	en	de	materiële	mogelijk-
heden	van	de	bescheiden	gezinnen”,	“het	mobilair	(sic.)	moet	geriefelijk	zijn”,	“het	
mobilair	moet	stevig	zijn”	en	“tenslotte	moet	het	mobilair	een	eigen	stijl	bezitten	
die	beantwoordt	aan	het	karakter,	aan	de	ziel	van	de	arbeidersgezinnen	in	de	ver-
schillende	streken	van	het	land”.88	Omdat	dergelijke	goede	meubelen	in	België	nog	
onvoldoende	voor	handen	waren,	organiseerde	het	NIBH	vanaf	1950	tentoonstel-
lingen	in	nieuwe	bouwprojecten	van	de	NMGWW	en	de	NMKL.	Hierbij	werden	tel-
kens	 een	 of	 meerdere	 woningen	 bemeubeld	 en	 ingericht.	 Deze	 tentoonstellingen	
waren	bedoeld	“enerzijds,	om	aan	de	bevolking	te	tonen	hoe	zij	haar	voordeel	kan	
halen	uit	de	nieuwe	woningen	waarover	zij	kan	beschikken	en	om	een	volmaakt	
en	smaakvol	mobilair	 in	de	volkse	middens	te	verspreiden,	en,	anderzijds,	om	de	
fabrikanten	 van	 meubelen	 en	 huishoudelijke	 artikelen	 te	 interesseren	 aan	 het	
vraagstuk	van	het	volksmobilair	en	de	volkse	uitrusting”.
Door	 een	 gebrek	 aan	 archiefmateriaal	 is	 het	 vandaag	 moeilijk	 om	 een	 volledig	
beeld	te	krijgen	van	de	modelinterieurs	van	het	NIBH.89	Ronse	vermeldde	dat	het	

8� J. Paquay, op. cit., pp. 167-169.
8� E. Ronse, ‘De inrichting van de goedkope woningen’, Huisvesting, nr. 3, maart 1950, pp. 39-42.
88 idem
8� Uit referenties in publicaties weten we dat er 18 hebben plaats gevonden in 1950 (15 in Wallonië, 

5 in Vlaanderen, 1 in Brussel) met in totaal zo’n 60.000 bezoekers. In 1952 zijn een 16tal ten-
toonstellingen ingericht: in Antwerpen, Dalhem, Doornik, Evere-Brussel, Flémalle-Haute, Gent, 
Heverlee, Horion-Hozémont, Jambes, Luik, Lokeren, Les Awirs, La Calamine, Mechelen, Seilles en 
in Sint-Lambrechts-Woluwe. Verder hebben we informatie teruggevonden van 2 tentoonstellingen 
in 1949 (Couillet, Hasselt), 3 in 1951 (Mons-bij-Luik, Flémalle-Grande, Ivoz-Ramet) en 1 in 1954 
(Doornik). De drie tentoonstellingen uit 1951 zouden telkens zo’n 5.000 bezoekers over de vloer 
gekregen hebben. Zie ‘Activiteit van het NIBH’, Huisvesting, nr. 5, okt. 1949, pp. 56-57; ‘Activiteit 
van het NIBH’, Huisvesting, nr. 1, jan. 1950, p. 53; ‘Woontentoonstelling’, Huisvesting, nr. 9, nov. 
1951, p. 56; ‘Tentoonstelling december 54 in een modelwoning van de NMGW’, Bouwen en Wonen, 
nr. 1, jan. 1955, p. 21. Zie ook Nationaal Instituut tot Bevordering van de Huisvesting (NIBH). Jaarver-
slag 1952, NIBH, Brussel, 1953, p. 41.
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instituut	verschillende	meubelbedrijven	inviteerde	om	mee	te	werken	aan	de	ten-
toonstellingen	en	dat	de	selectie	gebeurde	door	een	comité	van	architecten,	 inte-
rieurontwerpers	en	afgevaardigden	van	de	sociale	organismen	dat	hiervoor	speci-
aal	 was	 opgericht	 binnen	 het	 kader	 van	 de	 Hoge	 Raad	 voor	 Volkshuisvesting	 en	
Volkswoningen.90	Een	van	de	firma’s	die	haar	medewerking	verleende	aan	de	ten-
toonstellingen	 was	 Van	 Den	 Berghe-Pauvers	 uit	 Gent.91	 Dit	 familiebedrijf	 stond	
onder	meer	in	voor	de	inrichting	van	een	woning	in	een	nieuw	huisvestingsproject	
van	de	Nationale	Maatschappij	voor	Goedkope	Woningen	in	Doornik	in	december	
1954.92	 In	 de	 woonkamer	 stonden	 eenvoudige	 houten	 kasten,	 een	 salontafel	 en	
zetels	van	de	jonge	ontwerper	Jos	De	Mey.93	[fig.	13]

Verschillende	organisaties	en	instellingen	hebben	in	de	loop	van	de	jaren	vijftig	via	
tentoonstellingen,	publicaties,	wedstrijden,	etc.	een	nationaal	of	gewestelijk	geori-
enteerd	programma	uitgebouwd	voor	goede,	betaalbare	meubelen.	De	belangrijk-
ste	onder	hen	–	het	NIBH,	Formes	Nouvelles,	het	Gentse	Museum	voor	Sierkunst,	
de	Christelijke	Arbeidersbeweging	en	de	Belgische	Boerinnenbond	–	worden	in	dit	
tweede	deel	uitgebreid	besproken.	Zoals	verder	zal	blijken,	gingen	deze	organisa-
ties	doorgaans	onafhankelijk	van	elkaar	 te	werk	en	benaderden	ze	het	woonpro-
bleem	en	het	daaraan	gekoppelde	begrip	‘goede	smaak’	op	verschillende	manieren.	
Het	NIBH	was	niet	de	meest	actieve	woonopvoeder	in	België	in	de	hier	beschouwde	
periode.	 De	 intensiteit	 van	 het	 educatieve	 programma	 van	 Formes	 Nouvelles	 of	
van	 de	 Christelijke	 Arbeidersbeweging	 bijvoorbeeld	 overtrof	 veruit	 dit	 van	 het	
nationaal	 instituut.	 Anders	 dan	 de	 andere	 woonopvoeders	 probeerde	 het	 NIBH	
echter	tegelijk	een	coördinerende	rol	te	vervullen.	Zo	betrok	het	instituut	diverse	
socio-culturele	 organisaties	 met	 een	 wooneducatief	 programma	 bij	 de	 redactie	
van	Huisvesting.	De	aanzet	voor	deze	interactie	was	genomen	door	het	voormalige	
NIWHUIS	met	de	 installatie,	omstreeks	1948,	van	een	 ‘technisch	comité’	en	een	
reeks	 ‘kroniekcomités’.94	 Deze	 laatste	 stonden	 in	 voor	 een	 aantal	 afzonderlijke	

�0 Dit comité was gelieerd aan de 3de sectie (de sectie voor de voorlichting van de bevolking) van de 
Hoge Raad voor Volkshuisvesting en Volkswoningen. Zie E. Ronse, ‘De inrichting van de goedkope 
woningen’, Huisvesting, nr. 3, maart 1950, pp. 39-42. Zie ook R. Bottelberghs, ‘Hoe ver staan wij? 
Activiteit van de Dienst voor Volkshuisvesting en Volkswoningen bij het Ministerie van  Volksge-
zondheid en van het Gezin’, Huisvesting, nr. 5, mei 1950, pp. 23-35.

�� De meubelmakerij van de familie Van Den Berghe kent een geschiedenis die teruggaat tot het 
einde van de 18de eeuw. Sinds 1907 was de onderneming gevestigd in de Meibloemstraat in Gent. 
In 1920 werd het bedrijf Van Den Berghe-Pauvers opgericht (een verwijzing naar Désiré Van Den 
Berghe en zijn vrouw Marie Pauvers). Zie E. De Clercq, Van Den Berghe-Pauvers. Van hout tot meubel. 
Twee generaties moderne vormgeving (licenciaatsverhandeling, niet gepubliceerd), Vakgroep Kunst-, 
Muziek- en Theaterwetenschappen, UGent, Gent, 2003.

�� ‘Tentoonstelling december 54 in een modelwoning van de NMGW’, Bouwen en Wonen, nr. 1, jan. 
1955, p. 21.

�� Voor een bespreking van de meubelontwerpen van Jos De Mey, zie F. Floré, ‘Het getemperd mo-
dernisme van Jos De Mey (1928)’, in M. De Kooning, F. Floré, I. Strauven (eds.), Alfred Hendrickx 
en het fifties meubel in België, Stedelijke Musea Mechelen, Mechelen, 2000, pp. 105-112.

�� Zie ‘Nationaal Instituut voor Woning en Huisvesting v.z.w.d.’, Huisvesting, nr. 1, juli 1948, pp. 1-4.

[Fig.	13]	
firma Van Den Berghe-Pauvers i.s.m. interieurarch. Jos De Mey, 
modelinrichting van een woning van de Nationale Maatschappij 
voor Goedkope Woningen, Doornik, 1954 
bron: archief Van Den Berghe-Pauvers
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rubrieken	 in	 Huisvesting:	 een	 ‘economisch-financiële	 kroniek’,	 een	 ‘juridische	 en	
fiscale	kroniek’,	een	‘koloniale	kroniek’,	een	‘technische	kroniek’,	een	‘kroniek	van	
de	 bouw-	 en	 stedenbouwkunde’,	 een	 ‘buitenlandse	 kroniek’,	 een	 ‘sociale	 kroniek’	
en	 een	 ‘uitrustingskroniek’.	 Deze	 comités	 waren	 voornamelijk	 samengesteld	 uit	
vertegenwoordigers	van	de	nationale	huisvestingsorganismen	en	bouwverenigin-
gen,	uit	architecten	en	academici.	Het	comité	van	de	‘uitrustingskroniek’	vormde	
hierop	echter	een	uitzondering.	Het	bestond	uit	Sirène	Blieck	en	Jeanne	Vander-
veken	van	de	SVV,	Angéline	Japsenne	van	de	LOFC,	Philippine	Vande	Putte	van	
de	KAV,	Jeanne	Cardijn	van	de	Belgische	Boerinnenbond,	doctor	A.	De	Voghel,	etc.	
In	deze	kroniek	over	de	inrichting	van	de	woning	verschenen	onder	meer	een	arti-
kel	van	interieurarchitect	Rob	Van	Tenten,	die	regelmatig	advies	verleende	aan	de	
KAV,	en	een	tekst	van	interieurarchitect	Emiel	Veranneman,	wiens	meubelen	vaak	
te	zien	waren	op	de	tentoonstellingen	van	de	KAV	en	van	de	Belgische	Boerinnen-
bond.95	Huisvesting	berichtte	bovendien	zowel	over	de	educatieve	activiteiten	van	
het	NIBH	als	over	deze	van	de	socio-culturele	verenigingen,	van	Formes	Nouvelles	
en	van	het	Museum	voor	Sierkunst.

Alles	wijst	erop	dat	het	NIBH	in	de	jaren	vijftig	de	ambitie	had	om	een	spilpositie	
te	 verwerven	 in	 de	 voorlichting	 over	 goed	 wonen	 in	 België.	 Dit	 blijkt	 niet	 alleen	
uit	de	inhoud	en	de	werking	van	Huisvesting,	maar	ook	uit	de	organisatie	van	het	
‘1ste	 Nationaal	 Salon	 van	 de	 Huisvesting	 en	 Woninginrichting’	 in	 maart	 1953	
in	 de	 Eeuwfeestpaleizen	 in	 Brussel.96	 Dit	 salon	 was	 uitdrukkelijk	 bedoeld	 om	 de	
aandacht	 te	 vestigen	 op	 het	 belang	 van	 de	 interne	 uitrusting	 van	 de	 woning	 als	
onderdeel	 van	 het	 huisvestingsvraagstuk.	 “Al	 te	 lang	 werd	 in	 België	 slechts	 een	
zeer	 betrekkelijk	 belang	 gehecht	 aan	 de	 rationele	 inrichting	 van	 de	 woning,”	 zo	
stelde	 de	 catalogus,	 “Een	 huis	 is	 echter	 veel	 meer	 dan	 een	 massa	 bakstenen,	 en	
een	 gezond	 familiaal	 klimaat	 kan	 enkel	 bekomen	 worden	 door	 een	 smaakvolle	
en	praktische	 inrichting”.97	Volgens	Frans	Liekens	 in	L’Habitation was	de	tijd	rijp	
“pour	 réunir	 les	 industriels,	 les	 pouvoirs	 publics	 et	 les	 acheteurs	 et	 leur	 donner	
l’occasion	 de	 confronter	 leurs	 opinions	 devant	 les	 mobiliers	 et	 les	 équipements	
rationnels”.98	

�5 Zie R. Van Tenten, ‘La cuisine’, L’Habitation, nr. 2, febr. 1951, pp. 41-45; E. Veranneman, ‘Le living 
d’aujourd’hui’, L’Habitation, nr. 9, nov. 1951, pp. 46-50.

�� Het ‘1ste Nationaal Salon van de Huisvesting en Woninginrichting’ of ‘1er Salon National de 
l’Habitation, du Confort, de l’Equipement et de l’Aménagement intérieur’ vond plaats van 14 tot 
29 maart 1953. Zie 1ste Nationaal Salon van de Huisvesting en Woninginrichting. 1er Salon Natio-
nal de l’Habitation, du Confort, de l’Equipement et de l’Aménagement intérieur (catalogus), Salon de 
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�� 1ste Nationaal Salon van de Huisvesting en Woninginrichting. 1er Salon National de l’Habitation, du 
Confort, de l’Equipement et de l’Aménagement intérieur (catalogus), Salon de l’Habitation, Brussel, 
1953, p. 1.

�8 F. L., ‘Bruxelles – Le premier salon de l’habitation’, L’Habitation, nr. 4, april-mei 1953, pp. 241-
244.
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Het	salon	had	de	steun	van	de	minister	van	Economische	Zaken	en	Middenstand	
en	 van	 de	 minister	 van	 Volksgezondheid	 en	 van	 het	 Gezin.	 Het	 bestond	 uit	 een	
‘educatieve	afdeling’	en	een	‘documentaire	afdeling’.	De	laatste	sectie	was	in	han-
den	van	het	NIBH	en	de	nationale	huisvestingsorganismen.99	De	‘educatieve	afde-
ling’	 bevatte	 een	 reeks	 deelpresentaties	 die	 aan	 diverse	 instanties	 werden	 uitbe-
steed.	De	KAV,	KWB,	LOFC	en	de	Christelijke	arbeiderscoöperatieve	Welvaart	of	
Bien-Être	stonden	 in	voor	 ‘De	Woning	van	Heden’,	het	Ministerie	van	Onderwijs	
voor	 ‘De	Kunst	 in	de	Woning’,	de	Nationale	Confederatie	van	Meubelfabrikanten	
voor	 ‘Het	 Moderne	 Meubel’,	 de	 Ateliers	 ITEARD	 voor	 ‘Wij	 Moderniseren	 onze	
Woning’	 en	 het	 tijdschrift	 La Maison in	 samenwerking	 met	 Ets	 E.	 J.	 Van	 de	 Ven	
voor	 ‘De	Moderne	Keuken’.	Over	de	 lay-out	en	de	opstelling	van	het	 ‘1ste	Natio-
naal	Salon	van	de	Huisvesting	en	Woninginrichting’	is	niet	veel	informatie	terug	
te	 vinden.	 De	 enkele	 gepubliceerde	 foto’s	 laten	 wel	 zien	 dat	 er	 ruimte	 was	 voor	
diverse	vormen	van	moderniteit.	Zo	bestond	de	inkom	van	het	salon	uit	een	monu-
mentale	 portiek	 van	 massieve	 ronde	 zuilen	 en	 een	 licht	 uitbuigende	 dwarsbalk	
waarop	de	titel	was	aangebracht.	[fig.	14]	Deze	entree	gaf	uit	op	een	pad	waarlangs	
verschillende	 standen	 waren	 georganiseerd,	 waaronder	 ‘Wij	 Moderniseren	 onze	
Woning’	of	 ‘Modernisons	nos	Maisons’.	Een	ander	beeld	toont	een	zithoek	in	een	
‘stand	van	een	exposant’	met	een	eenvoudige	zitbank	onder	een	raam	met	zonne-
luiken,	maar	ook	met	een	zetel	met	een	druk	plantenmotief	en	een	(semi-)lederen	
fauteuil	met	klinknagels.	Van	de	‘documentaire	afdeling’	weten	we	dat	de	nieuwe	
sociale	huisvestingswijk	op	het	Kiel	in	Antwerpen	uitgebreid	werd	gepresenteerd.	

Het	NIBH	had	belangrijke	troeven	 in	handen	om	uit	 te	groeien	tot	een	 informa-
tieknooppunt	 in	 de	 discours	 over	 goed	 wonen	 in	 België.	 Maar,	 zoals	 het	 vervolg	
van	dit	proefschrift	aantoont,	is	dit	niet	gebeurd.	Het	instituut	miste	hiervoor	de	
nodige	beleidsmatige	en	mogelijks	ook	financiële	slagkracht.	Verschillende	initia-
tieven	 van	 het	 NIBH	 werden	 niet	 of	 slechts	 gedeeltelijk	 gerealiseerd.	 Zo	 had	 het	
instituut	 omstreeks	 1950	 het	 ministerie	 van	 Economische	 Zaken	 ertoe	 aangezet	
om	diverse	meubelstukken	te	laten	ontwikkelen	voor	‘de	woningen	van	de	Wet	De	
Taeye	en	de	Wet	Brunfaut’.100	De	resultaten	zouden	gepresenteerd	worden	op	drie	
tentoonstellingen	 die	 in	 de	 lente	 van	 1951	 achtereenvolgens	 zouden	 plaats	 vin-
den	in	Brussel,	in	Vlaanderen	en	in	Wallonië.	Het	NIBH	had	al	een	gedetailleerde	
visie	 op	 de	 organisatie	 van	 deze	 evenementen.	 L’Habitation	 deelde	 mee	 dat	 de	
geselecteerde	projecten	“seront	présentés	avec	 le	concours	de	grands	magasins	et	
de	coopératives	de	consommateurs”.101	Er	zouden	geleide	bezoeken	zijn	en	er	zou	
nota	gemaakt	worden	van	de	appreciatie	van	het	publiek.	Daaropvolgend	zou	het	

�� Met ‘nationale huisvestingsorganismen’ wordt hier bedoeld: de NMGWW, de NMKL, de ASLK en 
het Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België.

�00 ‘Pour un mobilier populaire’, L’Habitation, nr. 9, nov. 1950, pp. 41-44.
�0� idem

[Fig.	14]	
‘1ste Nationaal Salon van de Huisvesting en Woninginrichting’, 
Brussel, 1953 
bron: L’Habitation, nr. 4, april-mei 1953
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Ministerie	van	Economische	Zaken	ook	twee	nationale	meubelwedstrijden	organi-
seren.	Naar	alle	waarschijnlijkheid	is	van	deze	projecten	niets	terecht	gekomen.102

Zonder	 een	 overkoepelend	 richtinggevend	 beleid,	 ontwikkelden	 de	 verschillende	
woonopvoeders	elk	hun	eigen	agenda	en	programma.	Tekenend	hiervoor	is	dat	in	
1953,	soms	zelfs	gelijktijdig	met	het	 ‘1ste	Nationaal	Salon	van	de	Huisvesting	en	
Woninginrichting’	 talrijke	andere	 tentoonstellingen	over	huisvesting	en	woning-
inrichting	plaats	vonden.	Zo	presenteerde	de	Vlaamse	Boerinnenbond	in	maart	de	
eerste	editie	van	de	modelwoning	 ‘Het	Huis	onzer	Dromen’.103	Formes	Nouvelles	
organiseerde	verschillende	woontentoonstellingen	in	1953,	waarvan	‘Het	Nieuwe	
Wonen’	op	het	Kiel	in	Antwerpen	de	omvangrijkste	en	meest	bezochte	was.104	De	
KAV	 en	 KWB	 tenslotte	 beschouwden	 hun	 medewerking	 aan	 het	 ‘1ste	 Nationaal	
Salon	van	de	Huisvesting	en	Woninginrichting’	als	een	van	de	edities	van	hun	ten-
toonstellingsreeks	‘De	Thuis’	die	ze	in	1949	hadden	opgestart	en	waarvan	later	op	
het	jaar	nog	een	editie	doorging.105.

�0� Wel vonden we een vermelding terug van een door het NIBH georganiseerd geleid bezoek van een 
groep Belgische meubelproducenten aan het Parijse ‘Salon des Arts Ménagers’ van 1953. Zie J. P., 
‘Parijs. Het Salon des Arts Ménagers. In het teken van het huishoudelijk comfort’, Huisvesting, nr. 
4, april-mei 1953, pp. 249-252. Op deze editie van het Parijse salon was ook een stand van Formes 
Nouvelles te zien.

�0� De eerste editie van ‘Het Huis onzer Dromen’ vond plaats in de Rijschool, Rijschoolstraat, Leuven 
en was opengesteld voor het publiek op 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 en 26 maart 1953. In mei werd 
dezelfde modelwoning tentoon gesteld in De Beurs op de Kouter in Gent. Zie F. Floré, Lessen in 
Modern Wonen. Bronnenboek over woontentoonstellingen in België 1945-1958, in de reeks Vlees en 
Beton, nr. 64, WZW Editions and Productions, Gent, 2004.

�0� ‘Het Nieuwe Wonen’ of ‘Le Nouvel Habitat’ was een tentoonstelling van de Samenwerkende Maat-
schappij Huisvesting-Antwerpen i.s.m. Formes Nouvelles. Ze vond plaats van 20 juni tot 12 juli in 
een wooneenheid van architecten Hendrik Maes, Viktor Maeremans en Renaat Braem op het Kiel 
in Antwerpen. Zie F. Floré, Lessen in Modern Wonen. Bronnenboek over woontentoonstellingen in België 
1945-1958, in de reeks Vlees en Beton, nr. 64, WZW Editions and Productions, Gent, 2004.

�05 Het betreft hier de tentoonstelling ‘De Thuis’ die doorging van 29 augustus tot 6 september 1953 
in een nieuw project van de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen, Aalst. Zie 
F. Floré, Lessen in Modern Wonen. Bronnenboek over woontentoonstellingen in België 1945-1958, in de 
reeks Vlees en Beton, nr. 64, WZW Editions and Productions, Gent, 2004. Over ‘De Woning van 
Heden’ in de Eeuwfeestpaleizen stond in Vrouwenbeweging dat het voor zich sprak dat de stand 
“naar inhoud en naar opvatting de traditie van de tentoonstellingen De Thuis zal voortzetten”. Zie 
‘De vrouwengilde exposeert op de nationale tentoonstelling van de huisvesting’, Vrouwenbeweging, 
s.n., maart 1953, p. 9.
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en was opengesteld voor het publiek op 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 en 26 maart 1953. In mei werd 
dezelfde modelwoning tentoon gesteld in De Beurs op de Kouter in Gent. Zie F. Floré, Lessen in 
Modern Wonen. Bronnenboek over woontentoonstellingen in België 1945-1958, in de reeks Vlees en 
Beton, nr. 64, WZW Editions and Productions, Gent, 2004.

�0� ‘Het Nieuwe Wonen’ of ‘Le Nouvel Habitat’ was een tentoonstelling van de Samenwerkende Maat-
schappij Huisvesting-Antwerpen i.s.m. Formes Nouvelles. Ze vond plaats van 20 juni tot 12 juli in 
een wooneenheid van architecten Hendrik Maes, Viktor Maeremans en Renaat Braem op het Kiel 
in Antwerpen. Zie F. Floré, Lessen in Modern Wonen. Bronnenboek over woontentoonstellingen in België 
1945-1958, in de reeks Vlees en Beton, nr. 64, WZW Editions and Productions, Gent, 2004.

�05 Het betreft hier de tentoonstelling ‘De Thuis’ die doorging van 29 augustus tot 6 september 1953 
in een nieuw project van de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen, Aalst. Zie 
F. Floré, Lessen in Modern Wonen. Bronnenboek over woontentoonstellingen in België 1945-1958, in de 
reeks Vlees en Beton, nr. 64, WZW Editions and Productions, Gent, 2004. Over ‘De Woning van 
Heden’ in de Eeuwfeestpaleizen stond in Vrouwenbeweging dat het voor zich sprak dat de stand 
“naar inhoud en naar opvatting de traditie van de tentoonstellingen De Thuis zal voortzetten”. Zie 
‘De vrouwengilde exposeert op de nationale tentoonstelling van de huisvesting’, Vrouwenbeweging, 
s.n., maart 1953, p. 9.
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De	woonvoorl�cht�ng	
van	de	arbe�dersbeweg�ngen1

Woonvoorlichting	stond	na	Wereldoorlog	II	ook	op	het	programma	van	de	groot-
ste	arbeidersbewegingen	in	België:	de	christelijke	en	de	socialistische	arbeidersbe-
weging.	Beide,	 tot	op	zekere	hoogte	rivaliserende	bewegingen	ontstonden	op	het	
einde	 van	 de	 negentiende	 eeuw	 en	 waren	 gericht	 op	 de	 sociale,	 economische	 en	
later	 ook	 op	 de	 culturele	 ontvoogding	 van	 de	 arbeidersklasse.2	 Ze	 hechtten	 alle-
bei	veel	belang	aan	vormingswerk	of	volksontwikkeling.3	Hierbij	kwamen	diverse	
maatschappelijke,	 religieuze,	 culturele	 of	 politieke	 thema’s	 aan	 bod,	 waaronder	
de	wooncultuur	en	de	arbeidershuisvesting.	Dit	was	ook	zo	na	Wereldoorlog	II.	In	
de	 hier	 beschouwde	 periode	 ontwikkelde	 de	 christelijke	 arbeidersbeweging	 zich	
zelfs	tot	een	van	de	best	georganiseerde	en	invloedrijkste	woonopvoeders	van	de	
arbeidersklasse	 in	 België.	 Dit	 was	 vooral	 zo	 in	 Vlaanderen	 waar	 ze,	 onder	 meer	

� De eerste resultaten van het onderzoek dat aan de basis ligt van dit hoofdstuk werden voorge-
steld op 12 september 2003, op de Design History Society Conference, Norwich School of Art 
and Design. Het thema van deze conferentie was ‘Sex object. Desire and design in a gendered 
world’. De onderzoeksresultaten werden vervolgens verwerkt tot een bijdrage in een boek: F. Floré, 
‘Promoting Catholic family values and modern domesticity in postwar Belgium’, in H. Heynen, G. 
Baydar (eds), Negotiating Domesticity. Spatial productions of gender in modern architecture, Routledge, 
Londen/New York, 2005, pp. 83-102. De auteurs werden ook uitgenodigd om een lezing te geven 
over dit onderwerp op de Studiedag Historisch Interieur van 25 maart 2005 in Gent (Vakgroep 
Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen, UGent) en op de 16th Annual Workshop of the Wo-
men’s Committee of the Economic History Society van 18-19 november 2005 (Gender & Built 
Space Research Group, University of Brighton).

� Voor de ontstaansgeschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging, zie J. Dhondt, Geschiede-
nis van de socialistische arbeidersbeweging in België, Uitgeverij S.M. Ontwikkeling, Antwerpen, 1960. 
Voor de ontstaansgeschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging, zie E. Gerard (ed.), De Chris-
telijke Arbeidersbeweging in België. Deel 1, in de reeks KADOC-studies, nr. 11, Universitaire Pers Leu-
ven, Leuven, 1991.

� Voor het belang van het vormingswerk bij de arbeidersbewegingen kunnen we verwijzen naar de 
eerder aangehaalde overzichtswerken. Voor de betekenis van de ‘volkshuizen’ en de ‘katholieke 
huizen’ bij dit vormingswerk verwijzen we naar R. Stallaerts, L. Schokkaert, Onder dak. Een eeuw 
volks- en gildenhuizen, in de reeks Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 5, Provincie-
bestuur Oost-Vlaanderen, Gent, 1987. In deel III van deze studie, over de ‘volksontwikkeling in 
de katholieke huizen’, stelt Luc Schokkaert dat het woord ‘volksontwikkeling’ bij de christelijke 
arbeidersbeweging voor het eerst opduikt omstreeks 1906. Deze vorming situeerde zich toen op 
drie vlakken: de ‘zedelijk-godsdienstige opvoeding’, de ‘beroepsvervolmaking’ en de ‘algemene en 
culturele vorming’.
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door	haar	directe	banden	met	de	Vlaamse	Beweging,	een	grote	aanhang	had.4	De	
socialistische	arbeidersbeweging	telde	de	meeste	 leden	 in	Wallonië	en	was	 in	die	
jaren	beduidend	minder	actief	op	het	vlak	van	de	woonvoorlichting.	Om	die	reden	
zoomt	dit	hoofdstuk	in	de	eerste	plaats	 in	op	de	woonopvoeding	en	de	woonmo-
dellen	van	de	christelijke	arbeidersbeweging.	Waar	mogelijk	wordt	de	vergelijking	
gemaakt	met	initiatieven	van	de	socialistische	arbeidersbeweging.	

Hoewel	 de	 visies	 van	 de	 katholieke	 en	 de	 socialistische	 regeringspartijen	 op	 de	
sociale	 huisvesting	 sterk	 uiteen	 liepen,	 lagen	 de	 voorlichtingsinitiatieven	 van	 de	
katholieke	en	socialistische	arbeidersbewegingen	in	de	jaren	vijftig	niet	zo	ver	uit-
een.	Dit	hoofdstuk	toont	aan	dat	in	beide	gevallen	de	aandacht	niet	zozeer	uitging	
naar	de	architectuur	dan	wel	naar	het	 interieur	van	de	woning.	Zowel	de	katho-
lieke	 als	 de	 socialistische	 arbeidersbeweging	 zochten	 naar	 een	 vorm	 van	 sociaal	
aanvaardbare,	 huiselijke	 moderniteit	 in	 functie	 van	 het	 gezin.	 De	 socialistische	
arbeidersbeweging	richtte	haar	woonvoorlichting	vooral	op	de	culturele	en	eman-
cipatorische	opvoeding	van	de	vrouw	onder	meer	door	het	verschaffen	van	inzich-
ten	inzake	comfort,	hygiëne	en	goed	meubilair.	De	Christelijke	arbeidersorganisa-
ties	hadden	enigszins	verwante	ideeën	over	het	interieur,	maar	hun	voorlichting,	
stevig	 ingebed	 in	 de	 Christelijke	 leer,	 richtte	 zich	 structureel	 op	 het	 hele	 gezin.	
Veel	explicieter	dan	bij	de	socialistische	arbeidersbeweging,	verdeelde	de	Christe-
lijke	 arbeidersbeweging	 de	 verantwoordelijkheid	 voor	 het	 creëren	 van	 een	 goede	
woning	over	alle	betrokken	familieleden.

Voor	dit	hoofdstuk	deden	we	beroep	op	diverse	archieven,	waaronder	het	KADOC	
(fondsen	 KAV	 en	 KWB	 Antwerpen),	 het	 Architectuurarchief	 van	 de	 Provincie	
Antwerpen	 (fonds	 Jul	 De	 Roover),	 het	 AMSAB-Instituut	 voor	 Sociale	 Geschiede-
nis	 (fonds	 ABVV	 Gewest	 Limburg),	 het	 archief	 van	 Vie	 Féminine	 (fonds	 LOFC),	
de	bedrijfsarchieven	van	Van	Den	Berghe-Pauvers	en	het	privé-archief	van	Jos	De	
Mey.5	Het	archief-	en	bibliotheekonderzoek	werd	aangevuld	door	 interviews	met	
verschillende	bevoorrechte	getuigen	waaronder	Regina	Cattrysse,	Jos	De	Mey,	Jul	
De	Roover	en	Liesje	Moelants.6

� Voor beschouwingen over de stimulerende rol van de Vlaamse Beweging bij de ontwikkeling van de 
christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen, zie bijvoorbeeld L. Wils, ‘De historische verstrenge-
ling tussen de christelijke arbeidersbeweging en de Vlaamse beweging’, in E. Gerard, J. Mampuys 
(eds.), Voor kerk en werk. Opstellen over de geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging. Kadoc 
jaarboek 1985, Universitaire Pers, Leuven, 1986, pp. 15-40.

5 De bedrijfsarchieven van Van Den Berghe-Pauvers bevinden zich in Gent, bij de firma Van Den 
Berghe-Pauvers. Ze werden in 2003 geïnventariseerd door Ellen De Clercq in het kader van haar 
licentiaatsverhandeling. Zie E. De Clercq, Van Den Berghe-Pauvers. Van hout tot meubel. Twee genera-
ties moderne vormgeving (licentiaatsverhandeling, niet gepubliceerd), Vakgroep Kunst-, Muziek- en 
Theaterwetenschappen, UGent, Gent, 2003. De archieven van Vie Féminine bevinden zich in Brus-
sel, in de lokalen van Vie Féminine. Het privé-archief van Jos De Mey werd gedeeltelijk in bewaring 
gegeven aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, UGent.

� De betekenis van deze personen voor dit onderzoek wordt verder in dit hoofdstuk geduid.
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Structurele	organisatie	van	de	woonvoorlichting

De	 structuur	 en	 de	 werking	 van	 de	 christelijke	 arbeidersbeweging	 in	 de	 hier	
beschouwde	 periode	 waren	 het	 resultaat	 van	 een	 hervorming	 uit	 de	 eerste	 jaren	
na	 Wereldoorlog	 II	 en	 zijn	 tot	 op	 vandaag	 grosso	 modo	 dezelfde	 gebleven.7	 De	
beweging	stond	onder	leiding	van	een	nationaal	bureau	met	een	in	de	eerste	plaats	
coördinerende	functie:	het	Algemeen	Christelijk	Werkersverbond	(ACW)	of	Mou-
vement	 Ouvrier	 Chrétien	 (MOC).	 De	 werking	 ervan	 berustte	 op	 een	 cluster	 van	
relatief	autonome	deelorganisaties.8	Enerzijds	was	er	een	reeks	educatieve	en	apos-
tolische	takken	met	afzonderlijke	organisaties	voor	mannen,	vrouwen,	jongens	en	
meisjes,	zowel	 in	Vlaanderen	als	 in	Wallonië.9	Anderzijds	was	er	een	aantal	soci-
aal-economische	takken	zoals	de	mutualiteiten,	de	vakbond	en	de	coöperatieven.10	
Deze	waren	nationaal	georganiseerd.	De	meeste	van	de	hier	aangehaalde	 takken	
bestonden	al	sinds	het	interbellum	of	vroeger.	Hoewel	de	herstructurering	van	de	
christelijke	arbeidersbeweging	na	de	Tweede	Wereldoorlog	niet	zonder	moeilijkhe-
den	was	verlopen,	kwam	er	toch	vrij	snel	een	hernieuwde	beweging	tot	stand	die	
zich	 een	 stevige	 plaats	 verwierf	 in	 het	 verzuilde	 België.11	 De	 christelijke	 mutua-
liteiten	 bijvoorbeeld	 overtroffen	 vanaf	 1946	 hun	 socialistische	 concurrenten.	 De	
christelijke	vakbond	werd	 in	de	tweede	helft	van	de	 jaren	vijftig	de	grootste	van	
het	 land.	Volgens	Patrick	Pasture	was	dit	 “een	unieke	prestatie	 in	 internationaal	
perspectief”.12	 In	 het	 buitenland	 was	 de	 arbeidersbeweging	 immers	 in	 de	 eerste	
plaats	verbonden	met	het	socialistische	gedachtegoed.13	De	sterke	positie	van	de	
christelijke	arbeidersbeweging	in	België	was	uitzonderlijk.	

Woonvoorlichting	 was	 na	 Wereldoorlog	 II	 in	 de	 eerste	 plaats	 een	 bekommernis	
van	 de	 educatieve	 en	 apostolische	 deelorganisaties	 van	 de	 christelijke	 arbeiders-

� Voor een bespreking van de inhoud en de motieven van deze hervorming, zie P. Pasture, ‘Herstel 
en expansie (1944-1960)’, in E. Gerard (ed.), op. cit., pp. 244-297.

8 Zie P. Pasture, op. cit.
� Het gaat hier voor Vlaanderen om de Katholieke Werkliedenbonden (KWB), de Kristelijke Arbei-

dersvrouwengilden (KAV), de Kristelijke Arbeidersjeugd (KAJ) en de Vrouwelijke Kristelijke Ar-
beidersjeugd (VKAJ). Voor Wallonië gaat het om de Equipes Populaires (EP), de Ligues Ouvrières 
Féminines Chrétiennes (LOFC), de Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) en de Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne Féminine (JOCF). Zie ‘Organigram van de christelijke arbeidersbeweging in 1949’, in 
E. Gerard (ed.), op. cit., p. 263.

�0 Het gaat hier respectievelijk om de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM), het Algemeen 
Christelijk Vakverbond (ACV) en het Landelijk Verbond der Christelijke Coöperaties (LVCC). On-
der de LVCC ressorteren de BAC, De Volksverzekering (DVV) en Welvaart. Zie ook ‘Organigram 
van de christelijke arbeidersbeweging in 1949’, in E. Gerard (ed.), op. cit., p. 263.

�� Luc Schokkaert situeert de ‘definitieve doorbraak’ van de christelijke arbeidersbeweging in de jaren 
dertig. De ‘achterstand’ ten opzichte van de socialistische beweging was toen ingelopen. Zie L. 
Schokkaert, ‘In het spoor van de katholieke actie 1930-1960’, in R. Stallaerts, L. Schokkaert, op. 
cit., p. 184.

�� P. Pasture, op. cit., p. 265.
�� Zie ook ‘Inleiding’, in E. Gerard (ed.), op. cit., p. 17.
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na	 Wereldoorlog	 II	 en	 zijn	 tot	 op	 vandaag	 grosso	 modo	 dezelfde	 gebleven.7	 De	
beweging	stond	onder	leiding	van	een	nationaal	bureau	met	een	in	de	eerste	plaats	
coördinerende	functie:	het	Algemeen	Christelijk	Werkersverbond	(ACW)	of	Mou-
vement	 Ouvrier	 Chrétien	 (MOC).	 De	 werking	 ervan	 berustte	 op	 een	 cluster	 van	
relatief	autonome	deelorganisaties.8	Enerzijds	was	er	een	reeks	educatieve	en	apos-
tolische	takken	met	afzonderlijke	organisaties	voor	mannen,	vrouwen,	jongens	en	
meisjes,	zowel	 in	Vlaanderen	als	 in	Wallonië.9	Anderzijds	was	er	een	aantal	soci-
aal-economische	takken	zoals	de	mutualiteiten,	de	vakbond	en	de	coöperatieven.10	
Deze	waren	nationaal	georganiseerd.	De	meeste	van	de	hier	aangehaalde	 takken	
bestonden	al	sinds	het	interbellum	of	vroeger.	Hoewel	de	herstructurering	van	de	
christelijke	arbeidersbeweging	na	de	Tweede	Wereldoorlog	niet	zonder	moeilijkhe-
den	was	verlopen,	kwam	er	toch	vrij	snel	een	hernieuwde	beweging	tot	stand	die	
zich	 een	 stevige	 plaats	 verwierf	 in	 het	 verzuilde	 België.11	 De	 christelijke	 mutua-
liteiten	 bijvoorbeeld	 overtroffen	 vanaf	 1946	 hun	 socialistische	 concurrenten.	 De	
christelijke	vakbond	werd	 in	de	tweede	helft	van	de	 jaren	vijftig	de	grootste	van	
het	 land.	Volgens	Patrick	Pasture	was	dit	 “een	unieke	prestatie	 in	 internationaal	
perspectief”.12	 In	 het	 buitenland	 was	 de	 arbeidersbeweging	 immers	 in	 de	 eerste	
plaats	verbonden	met	het	socialistische	gedachtegoed.13	De	sterke	positie	van	de	
christelijke	arbeidersbeweging	in	België	was	uitzonderlijk.	

Woonvoorlichting	 was	 na	 Wereldoorlog	 II	 in	 de	 eerste	 plaats	 een	 bekommernis	
van	 de	 educatieve	 en	 apostolische	 deelorganisaties	 van	 de	 christelijke	 arbeiders-

� Voor een bespreking van de inhoud en de motieven van deze hervorming, zie P. Pasture, ‘Herstel 
en expansie (1944-1960)’, in E. Gerard (ed.), op. cit., pp. 244-297.

8 Zie P. Pasture, op. cit.
� Het gaat hier voor Vlaanderen om de Katholieke Werkliedenbonden (KWB), de Kristelijke Arbei-

dersvrouwengilden (KAV), de Kristelijke Arbeidersjeugd (KAJ) en de Vrouwelijke Kristelijke Ar-
beidersjeugd (VKAJ). Voor Wallonië gaat het om de Equipes Populaires (EP), de Ligues Ouvrières 
Féminines Chrétiennes (LOFC), de Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) en de Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne Féminine (JOCF). Zie ‘Organigram van de christelijke arbeidersbeweging in 1949’, in 
E. Gerard (ed.), op. cit., p. 263.

�0 Het gaat hier respectievelijk om de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM), het Algemeen 
Christelijk Vakverbond (ACV) en het Landelijk Verbond der Christelijke Coöperaties (LVCC). On-
der de LVCC ressorteren de BAC, De Volksverzekering (DVV) en Welvaart. Zie ook ‘Organigram 
van de christelijke arbeidersbeweging in 1949’, in E. Gerard (ed.), op. cit., p. 263.

�� Luc Schokkaert situeert de ‘definitieve doorbraak’ van de christelijke arbeidersbeweging in de jaren 
dertig. De ‘achterstand’ ten opzichte van de socialistische beweging was toen ingelopen. Zie L. 
Schokkaert, ‘In het spoor van de katholieke actie 1930-1960’, in R. Stallaerts, L. Schokkaert, op. 
cit., p. 184.

�� P. Pasture, op. cit., p. 265.
�� Zie ook ‘Inleiding’, in E. Gerard (ed.), op. cit., p. 17.
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beweging.	Het	ideologisch	kader	van	dit	educatief	programma	werd	in	grote	lijnen	
uitgezet	door	het	ACW,	maar	bij	de	uitwerking	en	de	publieke	communicatie	speel-
den	 vooral	 de	 christelijke	 deelorganisaties	 voor	 arbeiders	 en	 voor	 arbeidersvrou-
wen	 een	 grote	 rol.14	 Langs	 Vlaamse	 zijde	 waren	 dit	 respectievelijk	 de	 Katholieke	
Werkliedenbonden	(KWB)	en	de	Kristelijke	Arbeidersvrouwengilden	(KAV),	langs	
Waalse	zijde	de	Equipes	Populaires	 (EP)	en	de	Ligues	Ouvrières	Féminines	Chré-
tiennes	 (LOFC).	 Deze	 organisaties	 kenden	 na	 Wereldoorlog	 II,	 net	 als	 de	 meeste	
andere	 suborganisaties	 van	 de	 christelijke	 arbeidersbeweging,	 een	 sterke	 bloei.	
Het	ledenaantal	van	de	KAV	bijvoorbeeld	groeide	van	92.460	in	1933	tot	210.279	
in	1950.15	Dit	betekende	dat	ze	 in	het	begin	van	de	 jaren	vijftig,	afhankelijk	van	
de	regio,	30	tot	55%	van	de	Vlaamse	arbeidersvrouwen	bereikte.16	Het	ledenaantal	
van	 de	 LOFC	 was	 minder	 groot,	 maar	 groeide	 toch	 ook	 snel	 van	 89.375	 in	 1933	
tot	een	piek	van	ongeveer	160.000	rond	1950.17	De	KAV	verzorgde	na	Wereldoor-
log	 II	 onder	 meer	 de	 werking	 in	 Vlaanderen	 van	 een	 aantal	 nationaal	 opgezette	
diensten:	 de	 Praktische	 School	 voor	 Gezins-	 en	 Huishoudopleiding	 met	 allerlei	
vormingscursussen,	 de	 Studiedienst	 die	 de	 sociale	 actualiteit	 op	 de	 voet	 volgde,	
de	Sociale	Inlichtingsdienst	die	leden	wegwijs	diende	te	maken	in	bijvoorbeeld	de	
nieuwe	sociale	wetgeving	en	de	dienst	Familiale	Hulp.18	Ze	gaf	ook	het	ledenblad	
Vrouwenbeweging	uit.19	De	LOFC	publiceerde	na	Wereldoorlog	II	het	ledenblad	Vie 

�� Rudi Laermans spreekt in dit verband van twee gezagsniveaus binnen het geheel van publieke 
uitspraken van de socio-culturele takken van het ACW: enerzijds de teksten van de congressen, 
handvesten, manifesten etc. waarin de organisatorische top de voorgestane opvattingen, waarden 
en dergelijke verwoordde, anderzijds de publiek toegankelijke kader- en ledenbladen, brochures 
en dergelijke die de in congressen of handvesten geproclameerde algemene opvattingen concreti-
seerden voor de leden.  Zie ‘8.0. Vorming, discours, ACW-vormingsorganisaties: enkele inleidende 
kanttekeningen bij het onderzoeksveld’, R. Laermans, In de greep van de moderne tijd. Modernisering 
en verzuiling. Evoluties binnen de ACW-vormingsorganisaties, Garant Uitgevers, Leuven/Apeldoorn, 
1992, pp. 87-97.

�5 Zie ‘Bijlage 2: Ledenstatistiek’, in E. Gerard (ed.), De Christelijke Arbeidersbeweging in België. Deel 
2, in de reeks KADOC-studies, nr. 11, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1991, pp. 410-411. Voor 
een grafische voorstelling van het ledenaantal van de KAV tussen 1940 en 1985, zie A. Osaer, A. 
De Decker, N. Ista, D. Keymolen, ‘De christelijke arbeidersvrouwenbeweging’, in E. Gerard (ed.), De 
Christelijke Arbeidersbeweging in België. Deel 2, in de reeks KADOC-studies, nr. 11, Universitaire Pers 
Leuven, Leuven, 1991, p. 385. De KAV en de LOFC werden opgericht in 1932. Ze namen de plaats 
in van het Nationaal Verbond van Christelijke Vrouwengilden dat in 1920 was opgericht. Zie A. 
Osaer, A. De Decker, N. Ista, D. Keymolen, op. cit., pp. 316-411.

�� Zie ‘Samenvattend verslag werking KAV 1949-1950-1951’ (verslag, niet gepubliceerd), KADOC, 
fonds KAV, nr. 2.5.1, s.d., p. 8.

�� Zie ‘Bijlage 2: Ledenstatistiek’, in E. Gerard (ed.), De Christelijke Arbeidersbeweging in België. Deel 2, 
in de reeks KADOC-studies, nr. 11, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1991, pp. 410-411. Zie ook 
A. Osaer, A. De Decker, N. Ista, D. Keymolen, op. cit., p. 386. 

�8 De Praktische School bestond al sinds 1934 en kwam in de plaats van de nationale cursusdienst. 
De Studiedienst werd in 1944 op het nationaal secretariaat opgericht. De Sociale Inlichtingsdienst 
was de opvolger van de vooroorlogse ‘volksburelen’. De dienst Familiale Hulp werd in 1948 opge-
richt. Zie A. Osaer, A. De Decker, N. Ista, D. Keymolen, op. cit., pp. 371-374.

�� Vrouwenbeweging bestond al sinds 1910. Ook tijdens de oorlog is het blad blijven verschijnen, zij 
het minder regelmatig en onder een wisselende gedaante. De KAV publiceerde ook Helpende Han-
den (een blad voor de kernleden of wijkmeesteressen) en Dageraad (een blad voor aanvullende in-
tellectuele vorming). Deze bladen werden in het kader van dit onderzoek eveneens geconsulteerd, 
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beweging.	Het	ideologisch	kader	van	dit	educatief	programma	werd	in	grote	lijnen	
uitgezet	door	het	ACW,	maar	bij	de	uitwerking	en	de	publieke	communicatie	speel-
den	 vooral	 de	 christelijke	 deelorganisaties	 voor	 arbeiders	 en	 voor	 arbeidersvrou-
wen	 een	 grote	 rol.14	 Langs	 Vlaamse	 zijde	 waren	 dit	 respectievelijk	 de	 Katholieke	
Werkliedenbonden	(KWB)	en	de	Kristelijke	Arbeidersvrouwengilden	(KAV),	langs	
Waalse	zijde	de	Equipes	Populaires	 (EP)	en	de	Ligues	Ouvrières	Féminines	Chré-
tiennes	 (LOFC).	 Deze	 organisaties	 kenden	 na	 Wereldoorlog	 II,	 net	 als	 de	 meeste	
andere	 suborganisaties	 van	 de	 christelijke	 arbeidersbeweging,	 een	 sterke	 bloei.	
Het	ledenaantal	van	de	KAV	bijvoorbeeld	groeide	van	92.460	in	1933	tot	210.279	
in	1950.15	Dit	betekende	dat	ze	 in	het	begin	van	de	 jaren	vijftig,	afhankelijk	van	
de	regio,	30	tot	55%	van	de	Vlaamse	arbeidersvrouwen	bereikte.16	Het	ledenaantal	
van	 de	 LOFC	 was	 minder	 groot,	 maar	 groeide	 toch	 ook	 snel	 van	 89.375	 in	 1933	
tot	een	piek	van	ongeveer	160.000	rond	1950.17	De	KAV	verzorgde	na	Wereldoor-
log	 II	 onder	 meer	 de	 werking	 in	 Vlaanderen	 van	 een	 aantal	 nationaal	 opgezette	
diensten:	 de	 Praktische	 School	 voor	 Gezins-	 en	 Huishoudopleiding	 met	 allerlei	
vormingscursussen,	 de	 Studiedienst	 die	 de	 sociale	 actualiteit	 op	 de	 voet	 volgde,	
de	Sociale	Inlichtingsdienst	die	leden	wegwijs	diende	te	maken	in	bijvoorbeeld	de	
nieuwe	sociale	wetgeving	en	de	dienst	Familiale	Hulp.18	Ze	gaf	ook	het	ledenblad	
Vrouwenbeweging	uit.19	De	LOFC	publiceerde	na	Wereldoorlog	II	het	ledenblad	Vie 

�� Rudi Laermans spreekt in dit verband van twee gezagsniveaus binnen het geheel van publieke 
uitspraken van de socio-culturele takken van het ACW: enerzijds de teksten van de congressen, 
handvesten, manifesten etc. waarin de organisatorische top de voorgestane opvattingen, waarden 
en dergelijke verwoordde, anderzijds de publiek toegankelijke kader- en ledenbladen, brochures 
en dergelijke die de in congressen of handvesten geproclameerde algemene opvattingen concreti-
seerden voor de leden.  Zie ‘8.0. Vorming, discours, ACW-vormingsorganisaties: enkele inleidende 
kanttekeningen bij het onderzoeksveld’, R. Laermans, In de greep van de moderne tijd. Modernisering 
en verzuiling. Evoluties binnen de ACW-vormingsorganisaties, Garant Uitgevers, Leuven/Apeldoorn, 
1992, pp. 87-97.

�5 Zie ‘Bijlage 2: Ledenstatistiek’, in E. Gerard (ed.), De Christelijke Arbeidersbeweging in België. Deel 
2, in de reeks KADOC-studies, nr. 11, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1991, pp. 410-411. Voor 
een grafische voorstelling van het ledenaantal van de KAV tussen 1940 en 1985, zie A. Osaer, A. 
De Decker, N. Ista, D. Keymolen, ‘De christelijke arbeidersvrouwenbeweging’, in E. Gerard (ed.), De 
Christelijke Arbeidersbeweging in België. Deel 2, in de reeks KADOC-studies, nr. 11, Universitaire Pers 
Leuven, Leuven, 1991, p. 385. De KAV en de LOFC werden opgericht in 1932. Ze namen de plaats 
in van het Nationaal Verbond van Christelijke Vrouwengilden dat in 1920 was opgericht. Zie A. 
Osaer, A. De Decker, N. Ista, D. Keymolen, op. cit., pp. 316-411.

�� Zie ‘Samenvattend verslag werking KAV 1949-1950-1951’ (verslag, niet gepubliceerd), KADOC, 
fonds KAV, nr. 2.5.1, s.d., p. 8.

�� Zie ‘Bijlage 2: Ledenstatistiek’, in E. Gerard (ed.), De Christelijke Arbeidersbeweging in België. Deel 2, 
in de reeks KADOC-studies, nr. 11, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1991, pp. 410-411. Zie ook 
A. Osaer, A. De Decker, N. Ista, D. Keymolen, op. cit., p. 386. 

�8 De Praktische School bestond al sinds 1934 en kwam in de plaats van de nationale cursusdienst. 
De Studiedienst werd in 1944 op het nationaal secretariaat opgericht. De Sociale Inlichtingsdienst 
was de opvolger van de vooroorlogse ‘volksburelen’. De dienst Familiale Hulp werd in 1948 opge-
richt. Zie A. Osaer, A. De Decker, N. Ista, D. Keymolen, op. cit., pp. 371-374.

�� Vrouwenbeweging bestond al sinds 1910. Ook tijdens de oorlog is het blad blijven verschijnen, zij 
het minder regelmatig en onder een wisselende gedaante. De KAV publiceerde ook Helpende Han-
den (een blad voor de kernleden of wijkmeesteressen) en Dageraad (een blad voor aanvullende in-
tellectuele vorming). Deze bladen werden in het kader van dit onderzoek eveneens geconsulteerd, 
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Féminine.20	Ze	verzorgde	aanvankelijk	een	gelijkaardig	sociaal	dienstenpakket	als	
de	KAV,	maar	legde	zich	gaandeweg	steeds	meer	toe	op	missionaire	acties.

De	vormingsorganisaties	voor	arbeiders	werden	pas	in	de	jaren	veertig	opgericht.21	
De	ledenaantallen	van	de	KWB	en	de	EP	waren	heel	wat	kleiner	dan	deze	van	de	
KAV	en	de	LOFC,	maar	kenden	in	het	eerste	decennium	na	de	Tweede	Wereldoor-
log	 ook	 een	 opmerkelijke	 groei.	 Tien	 jaar	 na	 hun	 oprichting	 telden	 de	 arbeiders-
organisaties	respectievelijk	66.117	en	1.989	leden.22	De	KWB	gaf	vanaf	1945	een	
ledenblad	uit.	Dit	tijdschrift	onderging	kort	na	elkaar	verschillende	naamwisselin-
gen:	Het Uur H, Nieuwe tijden, Leven, Opmarsch, KWB, KWB-maandblad	en	tenslotte,	
vanaf	mei	1948,	Raak.23	De	KWB	organiseerde	ook	studiekringen,	retraites,	bede-
vaarten	en	voordrachten	en	richtte	sociale	inlichtingsbureaus	in.	Het	programma	
van	de	EP	was	verwant	aan	dat	van	de	KWB,	maar	de	organisatie	leunde	veel	dich-
ter	aan	bij	de	Kerk.	

De	KWB,	KAV,	EP	en	LOFC	hadden	elk	een	afzonderlijke	werking,	maar	zowel	de	
deelorganisaties	voor	arbeiders	als	deze	voor	arbeidersvrouwen	hadden	onderling	
regelmatig	 contact.24	 Wat	 woonvoorlichting	 betreft,	 namen	 ze	 zelfs	 gelijkaardige	
initiatieven	 zoals	 woontentoonstellingen	 of	 voorlichtingsartikels	 in	 de	 ledenbla-
den.	Opvallend	is	echter	dat	het	wooneducatieve	programma	in	Vlaanderen	in	de	
hier	beschouwde	periode	veel	intenser	was	dan	in	Wallonië.	Dit	was	een	onrecht-
streeks	gevolg	van	de	sterke	positie	van	het	socialisme	in	Wallonië.	Gezien	de	con-
currentie	vanuit	socialistische	hoek,	legden	de	EP	en	de	LOFC	zich	in	belangrijke	
mate	 toe	 op	 de	 kerstening	 van	 de	 arbeidersstand.25	 Hun	 apostolische	 opdracht	
werd	bijgevolg	vooral	als	missionering	opgevat.	In	het	katholieke	Vlaanderen	daar-

maar de focus ligt op de ledenbladen van de arbeidersorganisaties. Idem voor KWB-Leiding, een 
blad voor de kernleden of wijkmeesters van de KWB.

�0 Vie Féminine werd in 1946 opgericht.
�� De KWB werd in 1941 opgericht, de EP in 1947. Zie W. Nauwelaerts, ‘De Kristelijke Werknemers-

beweging’ en G. Zelis, ‘De Equipes Populaires’, in E. Gerard (ed.), De Christelijke Arbeidersbeweging 
in België. Deel 2, in de reeks KADOC-studies, nr. 11, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1991, pp. 
484-525 en pp. 526-545. In 1944 werd, vanuit christelijke hoek en naar voorbeeld van het Franse 
Ligue Ouvrière Chrétienne, ook de Mouvement Populaire des Familles (MPF) opgericht: een Frans-
talige, educatieve en apostolische ‘gezinsbeweging’. De MPF kende aanvankelijk een aanzienlijk 
succes, maar kreeg meteen ook zware tegenwind, onder meer omdat ze zich vrij ‘pluralistisch’ wou 
opstellen. Al in 1949 werd het MPF ontbonden. De mannelijke leden werden aangespoord om lid 
te worden van de EP, hun echtgenotes van de LOFC. Zie G. Zelis, op. cit., pp. 527-532.

�� Zie ‘Bijlage 2: Ledenstatistiek KWB’ en ‘Bijlage 2: Ledenstatistiek Equipes populaires’, in E. Gerard 
(ed.), De Christelijke Arbeidersbeweging in België. Deel 2, in de reeks KADOC-studies, nr. 11, Universi-
taire Pers Leuven, Leuven, 1991, p 524, 545.

�� Zie W. Nauwelaerts, op. cit., p. 493. Het opzet van het ledenblad Raak verschilde duidelijk van dat 
van zijn voorgangers. In vergelijking met KWB-maandblad was er meer plaats voor de inhoudelijke 
uitdieping van de arbeidersproblematiek. 

�� Dit gebeurde aan de hand van ‘aparte overlegstructuren’. Zie P. Pasture, op. cit., p. 262.
�5 Voor wat de LOFC betreft, zie bijvoorbeeld A. Osaer, A. De Decker, N. Ista, D. Keymolen, op. cit., 

pp. 376-378. Voor wat de EP betreft, zie G. Zelis, op. cit., pp. 527-543.
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Féminine.20	Ze	verzorgde	aanvankelijk	een	gelijkaardig	sociaal	dienstenpakket	als	
de	KAV,	maar	legde	zich	gaandeweg	steeds	meer	toe	op	missionaire	acties.

De	vormingsorganisaties	voor	arbeiders	werden	pas	in	de	jaren	veertig	opgericht.21	
De	ledenaantallen	van	de	KWB	en	de	EP	waren	heel	wat	kleiner	dan	deze	van	de	
KAV	en	de	LOFC,	maar	kenden	in	het	eerste	decennium	na	de	Tweede	Wereldoor-
log	 ook	 een	 opmerkelijke	 groei.	 Tien	 jaar	 na	 hun	 oprichting	 telden	 de	 arbeiders-
organisaties	respectievelijk	66.117	en	1.989	leden.22	De	KWB	gaf	vanaf	1945	een	
ledenblad	uit.	Dit	tijdschrift	onderging	kort	na	elkaar	verschillende	naamwisselin-
gen:	Het Uur H, Nieuwe tijden, Leven, Opmarsch, KWB, KWB-maandblad	en	tenslotte,	
vanaf	mei	1948,	Raak.23	De	KWB	organiseerde	ook	studiekringen,	retraites,	bede-
vaarten	en	voordrachten	en	richtte	sociale	inlichtingsbureaus	in.	Het	programma	
van	de	EP	was	verwant	aan	dat	van	de	KWB,	maar	de	organisatie	leunde	veel	dich-
ter	aan	bij	de	Kerk.	

De	KWB,	KAV,	EP	en	LOFC	hadden	elk	een	afzonderlijke	werking,	maar	zowel	de	
deelorganisaties	voor	arbeiders	als	deze	voor	arbeidersvrouwen	hadden	onderling	
regelmatig	 contact.24	 Wat	 woonvoorlichting	 betreft,	 namen	 ze	 zelfs	 gelijkaardige	
initiatieven	 zoals	 woontentoonstellingen	 of	 voorlichtingsartikels	 in	 de	 ledenbla-
den.	Opvallend	is	echter	dat	het	wooneducatieve	programma	in	Vlaanderen	in	de	
hier	beschouwde	periode	veel	intenser	was	dan	in	Wallonië.	Dit	was	een	onrecht-
streeks	gevolg	van	de	sterke	positie	van	het	socialisme	in	Wallonië.	Gezien	de	con-
currentie	vanuit	socialistische	hoek,	legden	de	EP	en	de	LOFC	zich	in	belangrijke	
mate	 toe	 op	 de	 kerstening	 van	 de	 arbeidersstand.25	 Hun	 apostolische	 opdracht	
werd	bijgevolg	vooral	als	missionering	opgevat.	In	het	katholieke	Vlaanderen	daar-

maar de focus ligt op de ledenbladen van de arbeidersorganisaties. Idem voor KWB-Leiding, een 
blad voor de kernleden of wijkmeesters van de KWB.

�0 Vie Féminine werd in 1946 opgericht.
�� De KWB werd in 1941 opgericht, de EP in 1947. Zie W. Nauwelaerts, ‘De Kristelijke Werknemers-

beweging’ en G. Zelis, ‘De Equipes Populaires’, in E. Gerard (ed.), De Christelijke Arbeidersbeweging 
in België. Deel 2, in de reeks KADOC-studies, nr. 11, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1991, pp. 
484-525 en pp. 526-545. In 1944 werd, vanuit christelijke hoek en naar voorbeeld van het Franse 
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�� Zie ‘Bijlage 2: Ledenstatistiek KWB’ en ‘Bijlage 2: Ledenstatistiek Equipes populaires’, in E. Gerard 
(ed.), De Christelijke Arbeidersbeweging in België. Deel 2, in de reeks KADOC-studies, nr. 11, Universi-
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�� Zie W. Nauwelaerts, op. cit., p. 493. Het opzet van het ledenblad Raak verschilde duidelijk van dat 
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�� Dit gebeurde aan de hand van ‘aparte overlegstructuren’. Zie P. Pasture, op. cit., p. 262.
�5 Voor wat de LOFC betreft, zie bijvoorbeeld A. Osaer, A. De Decker, N. Ista, D. Keymolen, op. cit., 

pp. 376-378. Voor wat de EP betreft, zie G. Zelis, op. cit., pp. 527-543.
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entegen	interpreteerden	de	KAV	en	KWB	hun	apostolaat	in	de	eerste	plaats	als	het	
bevorderen	van	de	geloofsverdieping	en	de	herkerstening.26	Een	uitgebreid	voor-
lichtingsprogramma	met	betrekking	tot	het	wonen	sloot	in	die	zin	dichter	aan	bij	
de	objectieven	van	de	KAV	en	KWB	dan	bij	die	van	de	LOFC	en	de	EP.	Des	te	meer	
omdat	 de	 christelijke	 arbeidersbeweging	 in	 Vlaanderen	 sinds	 haar	 ontstaan	 ver-
strengeld	was	met	de	Vlaamse	Beweging	en	aldus	de	ontwikkeling	van	een	eigen	
volkscultuur	bijzonder	genegen	was.27

In	de	hier	beschouwde	periode	van	1949	tot	1957	ontwikkelden	vooral	de	KAV	en	
de	 KWB	 een	 intens	 wooneducatief	 programma.	 Het	 begin-	 en	 eindjaar	 van	 deze	
periode	komen	overeen	met	het	eerste	en	het	 laatste	 jaar	waarin	de	vormingsor-
ganisaties	de	woontentoonstelling	‘De	Thuis’	inrichtten.	[fig.	1]	Zoals	verder	zal	blij-
ken,	vormde	deze	tentoonstelling	de	ruggengraat	van	de	gezamenlijke	naoorlogse	
wooneducatieve	campagne	van	de	KAV	en	de	KWB.	De	hier	gehanteerde	tijdsinde-
ling	impliceert	echter	niet	dat	de	christelijke	vormingsorganisaties	zich	voor	1949	
niet	met	woonvoorlichting	hebben	ingelaten.	De	wooneducatieve	initiatieven	van	
de	 vrouwenorganisaties	 gaan	 terug	 tot	 het	 interbellum	 en	 ook	 in	 de	 eerste	 jaren	
na	 de	 bevrijding	 hadden	 ze	 al	 enkele	 beproefde	 educatieve	 formules	 opnieuw	 in	
gebruik	genomen.28	 In	de	eerste	plaats	waren	er	de	 ledenbladen	die	 tussen	1945	
en	1949	reeds	af	en	toe	woonadvies	verleenden.29	Bovendien	organiseerde	de	KAV	
vanaf	 1947	 voordrachten	 over	 wooncultuur.30	 Tenslotte	 richtten	 de	 KAV	 en	 de	
LOFC	in	de	eerste	jaren	na	de	bevrijding	ook	enkele	prijskampen	in	die	betrekking	
hadden	op	de	huisvesting	en	de	woninginrichting	van	de	arbeidersbevolking.31	

�� Zie P. Pasture, op. cit., p. 263. Zie ook ‘9.0. Zonde als gedurig gevaar: de nationale publicaties 
van de (V)KAJ, KAV en KWB tijdens de periode 1945-1957’, in R. Laermans, op. cit., pp. 99-110. 
In hoofdstuk 10.0. van dit boek toont Laermans bovendien aan dat het naoorlogse herkerste-
ningbetoog nog steeds in het teken stond van de Katholieke Actie (een beweging die tijdens het 
pontificaat van Pius XI (1918-1939) was opgestart en die onder meer veel belang hechtte aan het 
lekenapostolaat). 

�� Voor een historische duiding van het begrip ‘volkscultuur’, zie bijvoorbeeld A. De Jong, De dirigen-
ten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940, 
SUN, Nijmegen, 2001.

�8 We moeten hier opmerken dat de KAV en de LOFC ook tijdens de oorlog actief waren gebleven, 
zij het in beperkte mate. Voor meer informatie over hun werking in de periode 1940-1944, zie 
bijvoorbeeld ‘De werking van de KAV gedurende de bezetting’ (nota, niet gepubliceerd), KADOC, 
fonds KAV, nr. 2.2.6/3, s.d. Zie ook Vrouwenwijsheid en vrouwenmoed. Werkprogramma 1943-1944, 
KAV, Brussel, 1943.

�� Vrouwenbeweging besteedde al sinds het interbellum aandacht aan de wooncultuur van de arbei-
dersklasse.

�0 Zie bijvoorbeeld ‘Een thuis voor de moderne mens. De eerste kunst van de moderne vrouw: een 
thuis maken. Werkjaar 1947-1948. 1e voordracht’ (nota, niet gepubliceerd), KADOC, fonds KAV, 
nr. 2.10.55/22, s.d. (1947).

�� We kunnen hier verwijzen naar de ‘prijskamp zonder prijzen’ van de KAV uit 1948 waarbij de 
leden werden uitgenodigd om foto’s en beschrijvingen in te sturen van de ‘praktische veranderin-
gen’ die hun huis aangenamer hadden gemaakt. Zie bijvoorbeeld ‘Architect in ons. Uitslagen van 
de prijskamp zonder prijzen’, Vrouwenbeweging, s.n., nov. 1948, p. 2. Omstreeks dezelfde periode 
organiseerde de LOFC een ‘questionnaire-concours’ waarbij de leden werden uitgenodigd om een 

[Fig.	1]	
cover van de catalogus van ‘De Thuis’, 1949 
bron: Tentoonstelling De Thuis (catalogus), KAV/KWB, Brussel, 1949

doctoraat_fredie.indb   135 2/05/2006   15:48:11



  Lessen in Modern Wonen  
  Deel	2:	Meerstemmige	woonvoorlichting.	Variaties	op	de	‘moderne	thuis’	(1949-1957)		|	Hoofdstuk	�	 	 ���

entegen	interpreteerden	de	KAV	en	KWB	hun	apostolaat	in	de	eerste	plaats	als	het	
bevorderen	van	de	geloofsverdieping	en	de	herkerstening.26	Een	uitgebreid	voor-
lichtingsprogramma	met	betrekking	tot	het	wonen	sloot	in	die	zin	dichter	aan	bij	
de	objectieven	van	de	KAV	en	KWB	dan	bij	die	van	de	LOFC	en	de	EP.	Des	te	meer	
omdat	 de	 christelijke	 arbeidersbeweging	 in	 Vlaanderen	 sinds	 haar	 ontstaan	 ver-
strengeld	was	met	de	Vlaamse	Beweging	en	aldus	de	ontwikkeling	van	een	eigen	
volkscultuur	bijzonder	genegen	was.27

In	de	hier	beschouwde	periode	van	1949	tot	1957	ontwikkelden	vooral	de	KAV	en	
de	 KWB	 een	 intens	 wooneducatief	 programma.	 Het	 begin-	 en	 eindjaar	 van	 deze	
periode	komen	overeen	met	het	eerste	en	het	 laatste	 jaar	waarin	de	vormingsor-
ganisaties	de	woontentoonstelling	‘De	Thuis’	inrichtten.	[fig.	1]	Zoals	verder	zal	blij-
ken,	vormde	deze	tentoonstelling	de	ruggengraat	van	de	gezamenlijke	naoorlogse	
wooneducatieve	campagne	van	de	KAV	en	de	KWB.	De	hier	gehanteerde	tijdsinde-
ling	impliceert	echter	niet	dat	de	christelijke	vormingsorganisaties	zich	voor	1949	
niet	met	woonvoorlichting	hebben	ingelaten.	De	wooneducatieve	initiatieven	van	
de	 vrouwenorganisaties	 gaan	 terug	 tot	 het	 interbellum	 en	 ook	 in	 de	 eerste	 jaren	
na	 de	 bevrijding	 hadden	 ze	 al	 enkele	 beproefde	 educatieve	 formules	 opnieuw	 in	
gebruik	genomen.28	 In	de	eerste	plaats	waren	er	de	 ledenbladen	die	 tussen	1945	
en	1949	reeds	af	en	toe	woonadvies	verleenden.29	Bovendien	organiseerde	de	KAV	
vanaf	 1947	 voordrachten	 over	 wooncultuur.30	 Tenslotte	 richtten	 de	 KAV	 en	 de	
LOFC	in	de	eerste	jaren	na	de	bevrijding	ook	enkele	prijskampen	in	die	betrekking	
hadden	op	de	huisvesting	en	de	woninginrichting	van	de	arbeidersbevolking.31	

�� Zie P. Pasture, op. cit., p. 263. Zie ook ‘9.0. Zonde als gedurig gevaar: de nationale publicaties 
van de (V)KAJ, KAV en KWB tijdens de periode 1945-1957’, in R. Laermans, op. cit., pp. 99-110. 
In hoofdstuk 10.0. van dit boek toont Laermans bovendien aan dat het naoorlogse herkerste-
ningbetoog nog steeds in het teken stond van de Katholieke Actie (een beweging die tijdens het 
pontificaat van Pius XI (1918-1939) was opgestart en die onder meer veel belang hechtte aan het 
lekenapostolaat). 

�� Voor een historische duiding van het begrip ‘volkscultuur’, zie bijvoorbeeld A. De Jong, De dirigen-
ten van de herinnering. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815-1940, 
SUN, Nijmegen, 2001.

�8 We moeten hier opmerken dat de KAV en de LOFC ook tijdens de oorlog actief waren gebleven, 
zij het in beperkte mate. Voor meer informatie over hun werking in de periode 1940-1944, zie 
bijvoorbeeld ‘De werking van de KAV gedurende de bezetting’ (nota, niet gepubliceerd), KADOC, 
fonds KAV, nr. 2.2.6/3, s.d. Zie ook Vrouwenwijsheid en vrouwenmoed. Werkprogramma 1943-1944, 
KAV, Brussel, 1943.

�� Vrouwenbeweging besteedde al sinds het interbellum aandacht aan de wooncultuur van de arbei-
dersklasse.

�0 Zie bijvoorbeeld ‘Een thuis voor de moderne mens. De eerste kunst van de moderne vrouw: een 
thuis maken. Werkjaar 1947-1948. 1e voordracht’ (nota, niet gepubliceerd), KADOC, fonds KAV, 
nr. 2.10.55/22, s.d. (1947).

�� We kunnen hier verwijzen naar de ‘prijskamp zonder prijzen’ van de KAV uit 1948 waarbij de 
leden werden uitgenodigd om foto’s en beschrijvingen in te sturen van de ‘praktische veranderin-
gen’ die hun huis aangenamer hadden gemaakt. Zie bijvoorbeeld ‘Architect in ons. Uitslagen van 
de prijskamp zonder prijzen’, Vrouwenbeweging, s.n., nov. 1948, p. 2. Omstreeks dezelfde periode 
organiseerde de LOFC een ‘questionnaire-concours’ waarbij de leden werden uitgenodigd om een 

[Fig.	1]	
cover van de catalogus van ‘De Thuis’, 1949 
bron: Tentoonstelling De Thuis (catalogus), KAV/KWB, Brussel, 1949

doctoraat_fredie.indb   135 2/05/2006   15:48:11



  Lessen in Modern Wonen  
  Deel	2:	Meerstemmige	woonvoorlichting.	Variaties	op	de	‘moderne	thuis’	(1949-1957)		|	Hoofdstuk	�	 	 ���

Een	 belangrijke	 verandering	 bij	 de	 woonopvoeding	 van	 de	 KAV	 na	 Wereldoorlog	
II	 was	 de	 samenwerking	 met	 de	 tijdens	 de	 oorlog	 opgerichte	 KWB.	 Deze	 samen-
werking	kreeg	vorm	omstreeks	1948-1949.32	Maar	ook	de	KWB	besteedde	al	vroe-
ger	aandacht	aan	woonvoorlichting,	in	het	bijzonder	in	zijn	ledenblad.	Het	maart-
nummer	 van	 KWB	 uit	 1946	 bijvoorbeeld	 was	 volledig	 aan	 ‘het	 vraagstuk	 van	 de	
volkswoning’	 gewijd.	 De	 in	 1947	 opgerichte	 EP	 liet	 zich	 heel	 wat	 minder	 in	 met	
woonvoorlichting,	 maar	 verleende	 wel	 zijn	 medewerking	 aan	 enkele	 educatieve	
initiatieven	 van	 de	 LOFC.	 Tenslotte	 namen	 de	 KAV,	 de	 KWB,	 de	 LOFC	 en	 de	 EP	
ook	 enkele	 keren	 gezamenlijk	 een	 voorlichtingsinitiatief.	 Zo	 organiseerden	 ze	 in	
1950	de	‘Nationale	Wedstrijd	voor	de	Huisinrichting’	met	als	opzet	nieuwe	ideeën	
te	 verzamelen	 voor	 de	 inrichting	 van	 de	 woonkamer	 en	 de	 slaapkamers	 van	 de	
arbeiderswoning.33

Binnen	 de	 socialistische	 arbeidersbeweging	 in	 België	 waren	 het	 in	 de	 hier	
beschouwde	periode	vooral	de	Socialistische	Vooruitziende	Vrouwen	 (SVV)	of	de	
Femmes	 Prévoyantes	 Socialistes	 (FPS)	 die	 zich	 met	 woonvoorlichting	 inlieten.34	
De	Centrale	voor	Arbeidersopvoeding	(CAO),	die	het	algemeen	culturele	leven	van	
de	arbeidersbevolking	wou	bevorderen,	concentreerde	zich	voornamelijk	op	andere	
thema’s	zoals	 toneel,	 literatuur,	film	of	 sport.35	De	SVV/FPS	was	een	mutualisti-

vragenlijstje te beantwoorden over hoe men de ‘chambre de famille’ zou inrichten. Zie ‘Question-
naire-concours’, Vie Féminine, s.n., nov. 1948, p. 10. De KAV had op het einde van de jaren dertig 
al enkele prijskampen georganiseerd die betrekking hadden op de arbeiderswoning, bijvoorbeeld 
‘Vanuit Moeders Keuken’ (congres en prijskamp, 1939), ‘Voor doelmatige schoone keukenmeu-
belen’ (prijskamp, 1939) en ‘Voor een echt familiaal huis’ (prijskamp, 1939). Zie KADOC, fonds 
KAV, nr. 2.10.45 en nr. 2.10.64. Zie ook ‘De vrouwengilde schrijft twee groote prijskampen uit’, 
Vrouwenbeweging, s.n., febr. 1939, p. 18.

�� “Samen met de KWB werd in 1948 het zeer moeilijk woningvraagstuk aangevat,” vermeldt een 
rapport van omstreeks januari 1949. Zie ‘De activiteit van de KAV gedurende de periode 1945-
1948’ (verslag, niet gepubliceerd), KADOC, fonds KAV, nr. 2.2.6/3, s.d. (1949), p. 2. De eerste 
gezamenlijke voorlichtingsinitiatieven van de KAV en KWB met betrekking tot het wonen dateren 
van 1949.

�� Er waren 28 inzendingen. Interieurarchitect Jos De Mey uit Gent won de eerste prijs. De tweede 
prijs werd niet toegekend en de derde prijs ging naar interieurarchitect Luc Boschmans uit Meche-
len. Zie bijvoorbeeld ‘Nationale wedstrijd voor huisinrichting’, Huisvesting, nr. 10, dec. 1950, pp. 
59-60.

�� De SVV/FPS werd in 1922  opgericht als ‘vrouwelijke’ afdeling van het Nationaal Verbond der 
Socialistische Mutualiteiten (NVSM). Een overzichtelijke studie van de interne structuren van de 
socialistische arbeidersbeweging (partij, vakbonden, coöperatieven, mutualiteiten...) na Wereld-
oorlog II is nog niet voorhanden. Het belangrijkste overzichtswerk dateert van 1960: J. Dhondt, 
op. cit. 

�5 De Centrale voor Arbeidsopvoeding was het vormingsinstituut van de BWP. Voor Wereldoorlog II 
had het zich voornamelijk geconcentreerd op de vorming van kaderpersoneel en militanten. Na-
dien kwam het accent vooral te liggen op een breed opgevatte culturele opvoeding van de leden van 
de socialistische beweging. In 1968 werd de CAO ontbonden en werd de Centrale voor Socialistisch 
Cultuurbeleid opgericht. Zie L. Janssens, 75 jaar Centrale voor Arbeidersopvoeding. Centrale voor So-
cialistisch Cultuurbeleid, V.U.: Willy Seeuws, Brussel, 1986. Zie ook D. De Weerdt, ‘Vorming versus 
volkscultuur’, in D. De Weerdt (ed.), De dochters van Marianne. 75 jaar SVV, AMSAB/Hadewijch, 
Gent/Antwerpen, 1997, pp. 158-168.
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sche	 beweging	 en	 was	 destijds	 de	 grootste	 socialistische	 vrouwenbeweging	 van	
het	 land.36	In	1949	telde	ze	zo’n	240.000	leden,	 in	1953	zo’n	350.000.37	Het	aan-
tal	Waalse	SVV-leden	was	doorgaans	iets	groter	dan	het	aantal	Vlaamse.38	Halver-
wege	 de	 jaren	 vijftig	 toonde	 ook	 het	 Nationale	 Verbond	 der	 Socialistische	 Mutu-
aliteiten	 (NVSM)	 interesse	 voor	 de	 problematiek	 van	 de	 woonvoorlichting.	 Op	 1	
februari	1955	werd	immers	in	de	schoot	van	de	NVSM	de	vereniging	‘De	rationele	
woning	 van	 de	 jonge	 arbeider’	 opgericht.39	 Deze	 vzw	 werd	 ook	 gesteund	 door	 de	
socialistische	 coöperatieven,	 de	 ABVV	 en	 de	 Centrale	 van	 Bouw	 en	 Hout.40	 Vol-
gens	haar	statuten	had	‘De	rationele	woning	van	de	jonge	arbeider’	tot	doel	“jonge	
mensen	en	de	bescheiden	gezinnen	op	te	voeden,	voor	te	lichten	en	te	helpen,	ten-
einde	hun	woning	te	voorzien	van	een	rationele,	economische	en	smaakvolle	uit-
rusting”.41	De	vereniging	was	van	plan	dit	te	doen	door	middel	van	voordrachten	
in	de	verschillende	socialistische	organisaties,	artikels	in	de	socialistische	pers	en	
een	 permanente	 tentoonstellingszaal	 in	 Brussel.42	 Daarnaast	 wou	 men	 ook	 ten-
toonstellingen	inrichten	in	de	socialistische	coöperatieve	winkels	en	“in	de	schoot	

�� Er bestond ook een coöperatieve socialistische vrouwenbeweging en een politieke socialistische 
vrouwenbeweging. Deze laatste had als titel NFSV of SV en koesterde net als de SVV ambities om 
de grootste socialistische vrouwenbeweging van België te worden. In de eerste jaren na WOII nam 
het partijbestuur diverse maatregelen om de SVV en de SV tot een zekere vorm van samenwerking 
te brengen, door onder meer de oprichting van een overkoepelend Nationaal Comité. De SV was in 
die periode ook vertegenwoordigd in de redactie van De Stem der Vrouw. De SVV zou in de eerste 
decennia na WOII echter de meeste leden tellen. In 1949 bijvoorbeeld telde de SVV zo’n 240.000 
leden, de SV slechts zo’n 35.000. Enkel in Gent en in Antwerpen bleef er een sterke SV-groep be-
staan. Zie D. De Weerdt (ed.), op. cit. Zie ook P. Verbruggen, ‘Cherchez la femme dans les archives 
de l’AMSAB’, Brood & Rozen, nr. 3, 1996, pp. 89-99.

�� Zie Y. Lambert, ‘Notre campagne de recrutement. Vers les 400.000!’, La Femme Prévoyante, nr. 4, 
april 1953, p. 3.

�8 Voor een indicatie van de verhouding tussen het aantal Vlaamse en Waalse leden van de SVV kun-
nen we ons beroepen op de oplagecijfers van De Stem der Vrouw en La Femme Prévoyante die in de 
loop van de jaren vijftig geleidelijk aan onder alle respectievelijk Vlaamse en Waalse SVV-leden 
werden verspreid. Zo had De Stem der Vrouw in 1956 een oplage van 127.375, La Femme Prévoyante 
een oplage van 177.000. Volledigheidshalve moet hierbij wel worden vermeld dat in 1956 nog niet 
alle federaties het ‘collectief abonnement’ hadden ingevoerd en dat De Stem der Vrouw ook los werd 
verkocht. Zie ‘De oplage’, in S. Vanweehaeghe, De Socialistische Vrouwen, de Socialistische Vooruit-
ziende Vrouwen & De Stem der Vrouw (licenciaatsverhandeling, niet gepubliceerd), Faculteit Letteren 
en Wijsbegeerte, UGent, Gent, 1983, pp. 259-260.

�� Voor de datum van oprichting en voor de samenstelling van het uitvoerend comité en de raad 
van beheer, zie F. Delécluse, ‘Moreel rapport voor het dienstjaar 1955’ (verslag, niet gepubliceerd), 
AMSAB, fonds ABVV Gewest Limburg, nr. 169/17.1, 19 jan. 1956, pp. 1, 6. ‘De rationele woning 
van de jonge arbeider’ was gevestigd in de Abdijstraat nrs. 22-24 in Elsene. Jul De Roover was lid 
van het uitvoerend comité en van de raad van beheer.

�0 Zie F. Delécluse, op. cit., p. 1. Zowel de ABVV, de Coöperatieven en de NVSM verbonden zich er 
in 1955 toe een bijdrage van 25.000 Belgische frank te investeren in ‘De rationele woning van de 
jonge arbeider’. De Centrale van Bouw en Hout gaf een toelage van 5.000 Belgische frank.

�� Zie J. De Roover, ‘De rationele woning van de jonge arbeider’, De Stem der Vrouw, nr. 3, maart 1955, 
pp. 12-13. Zie ook J. De Roover, ‘Le logis rationnel du jeune travailleur’, La Femme Prévoyante, nr. 3, 
maart 1955, p. 17.

�� Men wou een permanente tentoonstellingszaal inrichten in de lokalen van de NVSM in de Van 
Eyckstraat in Brussel. Zie F. Delécluse, op. cit., p. 1.
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sche	 beweging	 en	 was	 destijds	 de	 grootste	 socialistische	 vrouwenbeweging	 van	
het	 land.36	In	1949	telde	ze	zo’n	240.000	leden,	 in	1953	zo’n	350.000.37	Het	aan-
tal	Waalse	SVV-leden	was	doorgaans	iets	groter	dan	het	aantal	Vlaamse.38	Halver-
wege	 de	 jaren	 vijftig	 toonde	 ook	 het	 Nationale	 Verbond	 der	 Socialistische	 Mutu-
aliteiten	 (NVSM)	 interesse	 voor	 de	 problematiek	 van	 de	 woonvoorlichting.	 Op	 1	
februari	1955	werd	immers	in	de	schoot	van	de	NVSM	de	vereniging	‘De	rationele	
woning	 van	 de	 jonge	 arbeider’	 opgericht.39	 Deze	 vzw	 werd	 ook	 gesteund	 door	 de	
socialistische	 coöperatieven,	 de	 ABVV	 en	 de	 Centrale	 van	 Bouw	 en	 Hout.40	 Vol-
gens	haar	statuten	had	‘De	rationele	woning	van	de	jonge	arbeider’	tot	doel	“jonge	
mensen	en	de	bescheiden	gezinnen	op	te	voeden,	voor	te	lichten	en	te	helpen,	ten-
einde	hun	woning	te	voorzien	van	een	rationele,	economische	en	smaakvolle	uit-
rusting”.41	De	vereniging	was	van	plan	dit	te	doen	door	middel	van	voordrachten	
in	de	verschillende	socialistische	organisaties,	artikels	in	de	socialistische	pers	en	
een	 permanente	 tentoonstellingszaal	 in	 Brussel.42	 Daarnaast	 wou	 men	 ook	 ten-
toonstellingen	inrichten	in	de	socialistische	coöperatieve	winkels	en	“in	de	schoot	

�� Er bestond ook een coöperatieve socialistische vrouwenbeweging en een politieke socialistische 
vrouwenbeweging. Deze laatste had als titel NFSV of SV en koesterde net als de SVV ambities om 
de grootste socialistische vrouwenbeweging van België te worden. In de eerste jaren na WOII nam 
het partijbestuur diverse maatregelen om de SVV en de SV tot een zekere vorm van samenwerking 
te brengen, door onder meer de oprichting van een overkoepelend Nationaal Comité. De SV was in 
die periode ook vertegenwoordigd in de redactie van De Stem der Vrouw. De SVV zou in de eerste 
decennia na WOII echter de meeste leden tellen. In 1949 bijvoorbeeld telde de SVV zo’n 240.000 
leden, de SV slechts zo’n 35.000. Enkel in Gent en in Antwerpen bleef er een sterke SV-groep be-
staan. Zie D. De Weerdt (ed.), op. cit. Zie ook P. Verbruggen, ‘Cherchez la femme dans les archives 
de l’AMSAB’, Brood & Rozen, nr. 3, 1996, pp. 89-99.

�� Zie Y. Lambert, ‘Notre campagne de recrutement. Vers les 400.000!’, La Femme Prévoyante, nr. 4, 
april 1953, p. 3.

�8 Voor een indicatie van de verhouding tussen het aantal Vlaamse en Waalse leden van de SVV kun-
nen we ons beroepen op de oplagecijfers van De Stem der Vrouw en La Femme Prévoyante die in de 
loop van de jaren vijftig geleidelijk aan onder alle respectievelijk Vlaamse en Waalse SVV-leden 
werden verspreid. Zo had De Stem der Vrouw in 1956 een oplage van 127.375, La Femme Prévoyante 
een oplage van 177.000. Volledigheidshalve moet hierbij wel worden vermeld dat in 1956 nog niet 
alle federaties het ‘collectief abonnement’ hadden ingevoerd en dat De Stem der Vrouw ook los werd 
verkocht. Zie ‘De oplage’, in S. Vanweehaeghe, De Socialistische Vrouwen, de Socialistische Vooruit-
ziende Vrouwen & De Stem der Vrouw (licenciaatsverhandeling, niet gepubliceerd), Faculteit Letteren 
en Wijsbegeerte, UGent, Gent, 1983, pp. 259-260.

�� Voor de datum van oprichting en voor de samenstelling van het uitvoerend comité en de raad 
van beheer, zie F. Delécluse, ‘Moreel rapport voor het dienstjaar 1955’ (verslag, niet gepubliceerd), 
AMSAB, fonds ABVV Gewest Limburg, nr. 169/17.1, 19 jan. 1956, pp. 1, 6. ‘De rationele woning 
van de jonge arbeider’ was gevestigd in de Abdijstraat nrs. 22-24 in Elsene. Jul De Roover was lid 
van het uitvoerend comité en van de raad van beheer.

�0 Zie F. Delécluse, op. cit., p. 1. Zowel de ABVV, de Coöperatieven en de NVSM verbonden zich er 
in 1955 toe een bijdrage van 25.000 Belgische frank te investeren in ‘De rationele woning van de 
jonge arbeider’. De Centrale van Bouw en Hout gaf een toelage van 5.000 Belgische frank.

�� Zie J. De Roover, ‘De rationele woning van de jonge arbeider’, De Stem der Vrouw, nr. 3, maart 1955, 
pp. 12-13. Zie ook J. De Roover, ‘Le logis rationnel du jeune travailleur’, La Femme Prévoyante, nr. 3, 
maart 1955, p. 17.

�� Men wou een permanente tentoonstellingszaal inrichten in de lokalen van de NVSM in de Van 
Eyckstraat in Brussel. Zie F. Delécluse, op. cit., p. 1.
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van	 de	 Verenigingen	 voor	 Goedkope	 Woningen”.43	 Parallel	 hiermee	 zou	 ook	 een	
rondreizende	tentoonstelling	worden	voorzien.	‘De	rationele	woning	van	de	jonge	
arbeider’	realiseerde	 in	de	eerste	 jaren	na	haar	oprichting	echter	slechts	een	deel	
van	haar	ambitieus	programma.	Het	plan	om	veel	voordrachten	te	geven	was	wel-
licht	 het	 eenvoudigst	 te	 verwezenlijken.	 In	 1955	 organiseerde	 de	 vereniging	 bij-
voorbeeld	 zo’n	 45	 spreekbeurten,	 voornamelijk	 in	 Antwerpen,	 Brussel,	 Namen,	
Gent	en	Mechelen.	Andere	initiatieven	waren	moeilijker	te	realiseren.	Zo	vonden	
in	1955	in	totaal	slechts	drie	tentoonstellingen	plaats:	twee	in	coöperatieve	win-
kels	 in	Antwerpen	en	een	in	het	Volkshuis	 in	Brussel.44	Vele	andere	tentoonstel-
lingsplannen	werden	afgelast	wegens	een	gebrek	aan	tijd	en	middelen.45	 In	1955	
wist	de	vereniging	ook	een	aantal	artikels	 te	publiceren,	maar	het	waren	er	 lang	
niet	zoveel	als	verhoopt.46	“Spijtig	genoeg	hebben	we	niet	altijd	de	gewenste	ver-
standhouding	ontmoet”	scheef	Firmin	Delécluse	hierover	in	het	jaarverslag.47	Ver-
der	had	de	vereniging	in	1955	werk	gemaakt	van	een	Franstalige	syllabus,	maar	ze	
miste	de	financiën	voor	het	maken	van	een	 folder,	voor	het	aankopen	van	docu-
mentatie,	 voor	 de	 aanmaak	 van	 dia’s,	 etc.48	 Voor	 zover	 we	 konden	 achterhalen,	
namen	de	activiteiten	van	‘De	rationele	woning	van	de	jonge	arbeider’	in	de	daar-
opvolgende	jaren	nauwelijks	toe.49

De	SVV	had	een	nationaal	bestuur,	maar	haar	werking	was	per	gewest	georgani-
seerd.50	 Haar	 naoorlogs	 programma	 behelsde	 onder	 meer	 de	 uitbouw	 van	 medi-
sche	 consultatiebureaus	 voor	 moeders	 en	 kinderen,	 de	 organisatie	 van	 kinderva-
kanties,	 het	 toekennen	 van	 leningen	 voor	 jonggehuwden,	 de	 promotie	 van	 voor-
huwelijkssparen	en	de	organisatie	van	gezins-	en	bejaardenhulp.51	De	SVV	gaf	ook	
woonvoorlichting,	bijvoorbeeld	in	de	marge	van	de	 ‘huishoudelijke	 leergangen’	of	
via	 enkele	 tentoonstellingen	 zoals	 ‘Vrouwenleven’	 in	 Antwerpen	 in	 1952	 of	 ‘Een	

�� F. Delécluse, op. cit., p. 1.
�� De tentoonstellingen in Antwerpen vonden plaats in juni-juli en in oktober-november 1955. Zie F. 

Delécluse, op. cit., p. 2. De firma Van Den Berghe-Pauvers nam deel aan een of beide tentoonstel-
lingen in Antwerpen. Zie L.-L. Sosset, ‘Het hedendaags meubel en zijn vervaardigers. De firma Van 
Den Berghe-Pauvers’, Guide Intérieur Gids, nr. 481, okt. 1957, pp. 22-24.

�5 Men had onder meer tentoonstellingsplannen voor Aalst, Nieuwpoort, Bosvoorde, Luik, Vilvoor-
de, de Borinage en Ukkel. Ook het idee om een rondreizende tentoonstelling in te richten werd in 
1955 niet verder uitgewerkt. Zie F. Delécluse, op. cit., p. 3.

�� Het ging om artikels in Vooruit, Volksgazet, De Werker, Germinal, Syndicats, l’Effort, Wilskracht, Le 
Soir en een aantal plaatselijke bladen.

�� F. Delécluse, op. cit., p. 3.
�8 De Franstalige syllabus heeft als titel: ‘L’Aménagement rationnel des intérieurs’ (stencils), AMSAB, 

fonds ABVV Gewest Limburg, nr. 169/17.1, 1955.
�� Over de vereniging is al bij al weinig informatie terug te vinden. De meeste informatie vonden we 

in enkele artikels van Jul De Roover in De Stem der Vrouw en in een beperkt aantal documenten in 
het AMSAB.

50 Zie P. Verbruggen, op. cit., pp. 89-99.
5� Zie N. Bracke, ‘Ons doel: het gezinsgeluk. Sociale voordelen voor moeder en kind, 1945-1980’, in 

D. De Weerdt (ed.), op. cit., pp. 218-237.
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van	 de	 Verenigingen	 voor	 Goedkope	 Woningen”.43	 Parallel	 hiermee	 zou	 ook	 een	
rondreizende	tentoonstelling	worden	voorzien.	‘De	rationele	woning	van	de	jonge	
arbeider’	realiseerde	 in	de	eerste	 jaren	na	haar	oprichting	echter	slechts	een	deel	
van	haar	ambitieus	programma.	Het	plan	om	veel	voordrachten	te	geven	was	wel-
licht	 het	 eenvoudigst	 te	 verwezenlijken.	 In	 1955	 organiseerde	 de	 vereniging	 bij-
voorbeeld	 zo’n	 45	 spreekbeurten,	 voornamelijk	 in	 Antwerpen,	 Brussel,	 Namen,	
Gent	en	Mechelen.	Andere	initiatieven	waren	moeilijker	te	realiseren.	Zo	vonden	
in	1955	in	totaal	slechts	drie	tentoonstellingen	plaats:	twee	in	coöperatieve	win-
kels	 in	Antwerpen	en	een	in	het	Volkshuis	 in	Brussel.44	Vele	andere	tentoonstel-
lingsplannen	werden	afgelast	wegens	een	gebrek	aan	tijd	en	middelen.45	 In	1955	
wist	de	vereniging	ook	een	aantal	artikels	 te	publiceren,	maar	het	waren	er	 lang	
niet	zoveel	als	verhoopt.46	“Spijtig	genoeg	hebben	we	niet	altijd	de	gewenste	ver-
standhouding	ontmoet”	scheef	Firmin	Delécluse	hierover	in	het	jaarverslag.47	Ver-
der	had	de	vereniging	in	1955	werk	gemaakt	van	een	Franstalige	syllabus,	maar	ze	
miste	de	financiën	voor	het	maken	van	een	 folder,	voor	het	aankopen	van	docu-
mentatie,	 voor	 de	 aanmaak	 van	 dia’s,	 etc.48	 Voor	 zover	 we	 konden	 achterhalen,	
namen	de	activiteiten	van	‘De	rationele	woning	van	de	jonge	arbeider’	in	de	daar-
opvolgende	jaren	nauwelijks	toe.49

De	SVV	had	een	nationaal	bestuur,	maar	haar	werking	was	per	gewest	georgani-
seerd.50	 Haar	 naoorlogs	 programma	 behelsde	 onder	 meer	 de	 uitbouw	 van	 medi-
sche	 consultatiebureaus	 voor	 moeders	 en	 kinderen,	 de	 organisatie	 van	 kinderva-
kanties,	 het	 toekennen	 van	 leningen	 voor	 jonggehuwden,	 de	 promotie	 van	 voor-
huwelijkssparen	en	de	organisatie	van	gezins-	en	bejaardenhulp.51	De	SVV	gaf	ook	
woonvoorlichting,	bijvoorbeeld	in	de	marge	van	de	 ‘huishoudelijke	 leergangen’	of	
via	 enkele	 tentoonstellingen	 zoals	 ‘Vrouwenleven’	 in	 Antwerpen	 in	 1952	 of	 ‘Een	

�� F. Delécluse, op. cit., p. 1.
�� De tentoonstellingen in Antwerpen vonden plaats in juni-juli en in oktober-november 1955. Zie F. 

Delécluse, op. cit., p. 2. De firma Van Den Berghe-Pauvers nam deel aan een of beide tentoonstel-
lingen in Antwerpen. Zie L.-L. Sosset, ‘Het hedendaags meubel en zijn vervaardigers. De firma Van 
Den Berghe-Pauvers’, Guide Intérieur Gids, nr. 481, okt. 1957, pp. 22-24.

�5 Men had onder meer tentoonstellingsplannen voor Aalst, Nieuwpoort, Bosvoorde, Luik, Vilvoor-
de, de Borinage en Ukkel. Ook het idee om een rondreizende tentoonstelling in te richten werd in 
1955 niet verder uitgewerkt. Zie F. Delécluse, op. cit., p. 3.

�� Het ging om artikels in Vooruit, Volksgazet, De Werker, Germinal, Syndicats, l’Effort, Wilskracht, Le 
Soir en een aantal plaatselijke bladen.

�� F. Delécluse, op. cit., p. 3.
�8 De Franstalige syllabus heeft als titel: ‘L’Aménagement rationnel des intérieurs’ (stencils), AMSAB, 

fonds ABVV Gewest Limburg, nr. 169/17.1, 1955.
�� Over de vereniging is al bij al weinig informatie terug te vinden. De meeste informatie vonden we 

in enkele artikels van Jul De Roover in De Stem der Vrouw en in een beperkt aantal documenten in 
het AMSAB.

50 Zie P. Verbruggen, op. cit., pp. 89-99.
5� Zie N. Bracke, ‘Ons doel: het gezinsgeluk. Sociale voordelen voor moeder en kind, 1945-1980’, in 

D. De Weerdt (ed.), op. cit., pp. 218-237.
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goede	woning,	een	gelukkig	gezin’	 in	Hemiksem	in	1954.52	[fig.	2]	De	meest	uitge-
breide	 vorm	 van	 woonvoorlichting	 van	 de	 SVV	 was	 echter	 terug	 te	 vinden	 in	 de	
ledenbladen:	 De Stem der Vrouw	 en	 La Femme Prévoyante.53	 Zo	 verschenen	 in	 de	
loop	 van	 de	 jaren	 veertig	 en	 vijftig	 in	 De Stem der Vrouw	 diverse	 rubrieken	 met	
onder	meer	huishoudtips	en	interieuradvies:	 ‘de	vrouw	en	haar	gezin’,	 ‘op	nieuwe	
wegen	ook	in	de	huishouding’,	 ‘hoekje	van	de	verstandige	huisvrouw’,	 ‘weetjes	en	
wenken’	 en	 ‘gezinseconomie’.54	 Deze	 rubrieken	 knoopten	 min	 of	 meer	 aan	 bij	 de	
artikels	over	huishouden	en	woningcomfort	die	in	de	jaren	dertig	in	het	tijdschrift	
waren	verschenen.55	Vanaf	maart	1948	tot	1956	publiceerde	het	ledenblad	ook	een	
afzonderlijke	 rubriek	 over	 woninginrichting	 met	 de	 Antwerpse	 architect	 Jul	 De	
Roover	 als	 vaste	 auteur.56	 In	 La Femme Prévoyante	 kwamen	 gelijkaardige	 thema’s	
aan	bod,	zij	het	heel	wat	minder	uitgebreid.	Vermeldenswaard	zijn	in	dit	verband	
vooral	 de	 bijdragen	 van	 Jeanne	 Vanderveken	 waaronder	 de	 rubriek	 ‘La	 Maison	
telle	que	nous	la	voulons’	uit	1950.

5� De eerste huishoudelijke leergangen van de SVV werden in 1948 ingericht in de Borinage, in Brus-
sel, in Luik, in Gent en in West-Vlaanderen. Het programma van de leergangen omvatte aanvan-
kelijk kooklessen, naailessen, lessen over huishoudelijk onderhoud en algemene cursussen. Zie S. 
Vanweehaeghe, op. cit., pp. 327-328. ‘Vrouwenleven’ vond plaats van 6 tot 16 september 1952 in 
de Stadsfeestzaal in Antwerpen. Op deze tentoonstelling, naar ontwerp van Goossens en Bellings, 
stond een ‘woonkamer zoals wij ze wensen’ naar ontwerp van architect Jul De Roover. Zie Vrou-
wenleven (folder), Socialistische Vooruitziende Vrouwen, Antwerpen, 1952. ‘Een goede woning, 
een gelukkig gezin’ vond plaats van 4 tot 18 juni 1954 in een woning van een nieuw huisvestings-
project in Hemiksem. Ze was georganiseerd door de SVV in samenwerking met het plaatselijke 
gemeentebestuur. Zie ‘Hemiksem’, De Stem der Vrouw, nr. 9, sept. 1954, p. 20. 

5� De Stem der Vrouw stond van april 1936 tot eind 1967 onder redactie van Vogelina Dille-Lobe. 
Estelle Goldstein werd na Wereldoorlog II benoemd tot hoofdredactrice van La Femme Prevoyante. 
Aan De Stem der Vrouw is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd in het overzichtswerk van Denise De 
Weerdt: L. Lievijns, ‘De Stem der Vrouw. Het verhaal van een tijdschrift’, in D. De Weerdt (ed.), op. 
cit., pp. 284-295. Het tijdschrift wordt ook uitvoerig besproken in S. Vanweehaeghe, op. cit.

5� De hier vermelde rubrieken verschenen respectievelijk van 1945 tot 1951, van 1945 tot 1946, van 
1947 tot 1951, in 1955 en van 1955 tot eind jaren zestig. Zie ‘De vaste rubrieken’ in S. Vanwee-
haeghe, op. cit., pp. 182-258.

55 We kunnen hier onder meer verwijzen naar een educatieve rubriek over huishouden van Jeanne 
Vanderveken. Zie J. Vanderveken, ‘Huishouden. Mogen wij u onze rubriek voorstellen?’, De Stem 
der Vrouw, nr. 1, jan. 1937, p. 10.

5� Jul De Roover schreef in totaal 57 artikels in De Stem der Vrouw. Nadien nam Christiane Mag-
niette, oud-leerlinge van De Roover op het Hoger Instituut voor Architectuur in Antwerpen, zijn 
opdracht bij het tijdschrift over. Tussen 1961 en 1964 schrijft zij 10 artikels. Zie S. Vanweehaeghe, 
op. cit., pp. 207-208.

[Fig.	2]	
arch. Jul De Roover, ‘De woonkamer zoals wij ze wensen’ op de 
tentoonstelling ‘Vrouwenleven’, Antwerpen, 1952 
bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent (foto 
Frans Claes)
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goede	woning,	een	gelukkig	gezin’	 in	Hemiksem	in	1954.52	[fig.	2]	De	meest	uitge-
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wenken’	 en	 ‘gezinseconomie’.54	 Deze	 rubrieken	 knoopten	 min	 of	 meer	 aan	 bij	 de	
artikels	over	huishouden	en	woningcomfort	die	in	de	jaren	dertig	in	het	tijdschrift	
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5� De eerste huishoudelijke leergangen van de SVV werden in 1948 ingericht in de Borinage, in Brus-
sel, in Luik, in Gent en in West-Vlaanderen. Het programma van de leergangen omvatte aanvan-
kelijk kooklessen, naailessen, lessen over huishoudelijk onderhoud en algemene cursussen. Zie S. 
Vanweehaeghe, op. cit., pp. 327-328. ‘Vrouwenleven’ vond plaats van 6 tot 16 september 1952 in 
de Stadsfeestzaal in Antwerpen. Op deze tentoonstelling, naar ontwerp van Goossens en Bellings, 
stond een ‘woonkamer zoals wij ze wensen’ naar ontwerp van architect Jul De Roover. Zie Vrou-
wenleven (folder), Socialistische Vooruitziende Vrouwen, Antwerpen, 1952. ‘Een goede woning, 
een gelukkig gezin’ vond plaats van 4 tot 18 juni 1954 in een woning van een nieuw huisvestings-
project in Hemiksem. Ze was georganiseerd door de SVV in samenwerking met het plaatselijke 
gemeentebestuur. Zie ‘Hemiksem’, De Stem der Vrouw, nr. 9, sept. 1954, p. 20. 

5� De Stem der Vrouw stond van april 1936 tot eind 1967 onder redactie van Vogelina Dille-Lobe. 
Estelle Goldstein werd na Wereldoorlog II benoemd tot hoofdredactrice van La Femme Prevoyante. 
Aan De Stem der Vrouw is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd in het overzichtswerk van Denise De 
Weerdt: L. Lievijns, ‘De Stem der Vrouw. Het verhaal van een tijdschrift’, in D. De Weerdt (ed.), op. 
cit., pp. 284-295. Het tijdschrift wordt ook uitvoerig besproken in S. Vanweehaeghe, op. cit.

5� De hier vermelde rubrieken verschenen respectievelijk van 1945 tot 1951, van 1945 tot 1946, van 
1947 tot 1951, in 1955 en van 1955 tot eind jaren zestig. Zie ‘De vaste rubrieken’ in S. Vanwee-
haeghe, op. cit., pp. 182-258.

55 We kunnen hier onder meer verwijzen naar een educatieve rubriek over huishouden van Jeanne 
Vanderveken. Zie J. Vanderveken, ‘Huishouden. Mogen wij u onze rubriek voorstellen?’, De Stem 
der Vrouw, nr. 1, jan. 1937, p. 10.

5� Jul De Roover schreef in totaal 57 artikels in De Stem der Vrouw. Nadien nam Christiane Mag-
niette, oud-leerlinge van De Roover op het Hoger Instituut voor Architectuur in Antwerpen, zijn 
opdracht bij het tijdschrift over. Tussen 1961 en 1964 schrijft zij 10 artikels. Zie S. Vanweehaeghe, 
op. cit., pp. 207-208.
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tentoonstelling ‘Vrouwenleven’, Antwerpen, 1952 
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Ideologisch	kader	van	de	woonvoorlichting

Na	 Wereldoorlog	 II	 stelde	 de	 christelijke	 arbeidersbeweging	 een	 ernstige,	 morele	
en	 materiële	 verloedering	 vast	 bij	 de	 arbeidersklasse.	 Deze	 situatie	 werd	 toege-
schreven	 aan	 de	 nasleep	 van	 de	 oorlogsomstandigheden,	 maar	 ook	 aan	 de	 nega-
tieve	effecten	van	het	kapitalistisch	systeem	–	zoals	een	excessief	winstbejag	–	en	
aan	de	zogenaamd	slechte	invloed	van	de	socialistische	en	communistische	arbei-
dersorganisaties.57	De	christelijke	arbeidersbeweging	nam	zich	voor	het	morele	en	
materiële	 levenskader	 van	 de	 Belgische	 arbeiders	 opnieuw	 op	 te	 krikken.	 Ze	 liet	
zich	 hiervoor	 inspireren	 door	 het	 ‘christelijk	 personalisme’,	 een	 begrip	 dat	 in	 de	
eerste	plaats	verwijst	naar	de	toenmalige	sociale	leer	van	de	Kerk.58	In	de	lijn	van	
deze	denkrichting,	ging	de	christelijke	arbeidersbeweging	ervan	uit	dat	elke	per-
soon	 een	 eeuwige	 bestemming	 heeft	 die	 hij	 enkel	 kan	 bereiken	 door	 zichzelf	 op	
materieel	 en	 geestelijk	 vlak	 te	 ontplooien.59	 “Niets	 op	 deze	 wereld	 mag	 de	 mens	
belemmeren	in	zijn	opgang	naar	dit	doel,	dat	de	opgang	is	van	het	schepsel	naar	
zijn	 Schepper,”	 stelde	 het	 ACW	 in	 1952.60	 Elk	 individu	 had	 daarom	 een	 aantal	
onvervreemdbare	 rechten:	 het	 recht	 op	 leven,	 het	 recht	 op	 een	 ongeschonden	
lichaam	 en	 het	 recht	 op	 bestaansmiddelen.	 Dit	 laatste	 impliceerde	 ook	 het	 recht	
op	arbeid,	eigendom,	vereniging,	waarheid	en	deugd-	en	godsdienstbeoefening.61	
Het	 christelijk	 personalisme	 ontsloeg	 het	 individu	 evenwel	 niet	 van	 zijn	 sociale	
opdracht.	Een	volwaardige	ontplooiing	werd	enkel	mogelijk	geacht	binnen	de	con-
text	van	verschillende	gemeenschappen,	waarvan	het	gezin,	de	arbeid,	het	volk,	de	
staat	en	de	Kerk	de	belangrijkste	waren.
Het	 christelijk	 personalisme	 gaf	 duidelijk	 richting	 aan	 de	 opvattingen	 van	 de	
christelijke	 arbeidersbeweging	 over	 cultuur,	 opvoeding	 en	 vrijetijdsbesteding.62	
“De	 ‘zedelijk-culturele	 verheffing’	 van	 de	 arbeiders	 betekende	 in	 het	 geheel	 niet	
het	overnemen	van	het	dominante,	op	intellectuele	vorming	gerichte	cultuurmo-
del,	 maar	 veeleer	 het	 ontwikkelen	 van	 een	 eigen	 persoonlijkheid	 als	 mens,	 van	

5� Zie P. Pasture, op. cit., p. 271. Pasture verwijst onder meer naar A. Brys, Het Belgisch socialisme en 
de godsdienst (brochure), s.l., s.d en A. Brys, Zoo bouwen wij een nieuwen arbeidersstand. Vade-Mecum 
voor onze Katholieke Werkliedenbonden, Brussel, 1945.

58 De sociale leer van de Kerk kreeg gestalte in verschillende kerkelijke documenten. Naast talrijke 
boodschappen van de toenmalige paus Pius XII, bleven de sociale encyclieken Quadragesimo anno 
over het herstel van de sociale orde (1931) en Divini redemptoris tegen het communisme (1937) 
van Pius XI een centrale rol spelen. De christelijke arbeidersbeweging liet zich ook inspireren door 
de toenmalige filosofische interpretatie van het christelijk personalisme (Jacques Maritain, Em-
manuel Mounier). Zie P. Pasture, op. cit., pp. 269-271.

5� De belangrijkste autoriteit met betrekking tot het christelijk personalisme in België was de Leu-
vense hoogleraar kanunnik Louis Janssens. Zijn opvattingen werden op bredere schaal verspreid 
door onder meer ACW-proost Antoon Brys. Zie bijvoorbeeld A. Brys, ‘Persoon en Gemeenschap’, 
De Gids op Maatschappelijk Gebied, nr. 1, jan. 1946, pp. 50-61. Zie ook P. Pasture, op. cit., p. 270.

�0 Oriëntering XVIe Congres, Brussel, 28-29-30 November 1952, ACW, Brussel, 1953, p. 19.
�� Zie P. Pasture, op. cit., p. 271.
�� Zie P. Pasture, op. cit., p. 274.
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opdracht.	Een	volwaardige	ontplooiing	werd	enkel	mogelijk	geacht	binnen	de	con-
text	van	verschillende	gemeenschappen,	waarvan	het	gezin,	de	arbeid,	het	volk,	de	
staat	en	de	Kerk	de	belangrijkste	waren.
Het	 christelijk	 personalisme	 gaf	 duidelijk	 richting	 aan	 de	 opvattingen	 van	 de	
christelijke	 arbeidersbeweging	 over	 cultuur,	 opvoeding	 en	 vrijetijdsbesteding.62	
“De	 ‘zedelijk-culturele	 verheffing’	 van	 de	 arbeiders	 betekende	 in	 het	 geheel	 niet	
het	overnemen	van	het	dominante,	op	intellectuele	vorming	gerichte	cultuurmo-
del,	 maar	 veeleer	 het	 ontwikkelen	 van	 een	 eigen	 persoonlijkheid	 als	 mens,	 van	

5� Zie P. Pasture, op. cit., p. 271. Pasture verwijst onder meer naar A. Brys, Het Belgisch socialisme en 
de godsdienst (brochure), s.l., s.d en A. Brys, Zoo bouwen wij een nieuwen arbeidersstand. Vade-Mecum 
voor onze Katholieke Werkliedenbonden, Brussel, 1945.

58 De sociale leer van de Kerk kreeg gestalte in verschillende kerkelijke documenten. Naast talrijke 
boodschappen van de toenmalige paus Pius XII, bleven de sociale encyclieken Quadragesimo anno 
over het herstel van de sociale orde (1931) en Divini redemptoris tegen het communisme (1937) 
van Pius XI een centrale rol spelen. De christelijke arbeidersbeweging liet zich ook inspireren door 
de toenmalige filosofische interpretatie van het christelijk personalisme (Jacques Maritain, Em-
manuel Mounier). Zie P. Pasture, op. cit., pp. 269-271.

5� De belangrijkste autoriteit met betrekking tot het christelijk personalisme in België was de Leu-
vense hoogleraar kanunnik Louis Janssens. Zijn opvattingen werden op bredere schaal verspreid 
door onder meer ACW-proost Antoon Brys. Zie bijvoorbeeld A. Brys, ‘Persoon en Gemeenschap’, 
De Gids op Maatschappelijk Gebied, nr. 1, jan. 1946, pp. 50-61. Zie ook P. Pasture, op. cit., p. 270.

�0 Oriëntering XVIe Congres, Brussel, 28-29-30 November 1952, ACW, Brussel, 1953, p. 19.
�� Zie P. Pasture, op. cit., p. 271.
�� Zie P. Pasture, op. cit., p. 274.
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het	ontplooien	van	alle	menselijke	kwaliteiten,”	legt	Pasture	uit.	Maar	hij	voegt	er	
onmiddellijk	aan	toe	dat	de	personalistische	grondhouding	in	de	praktijk	wel	ver-
mengd	 werd	 met	 “enerzijds	 het	 burgerlijke	 ideaalbeeld	 en	 anderzijds	 met	 een	 uit	
de	negentiende	eeuw	overgeërfde	negatieve	houding	tegenover	de	uitingen	van	de	
moderne	tijd	(anti-modernisme)”.63	Pasture	verwijst	hiervoor	naar	de	traditionele	
visie	van	de	christelijke	arbeidersbeweging	op	het	onderwijs	en	naar	haar	conser-
vatieve	 houding	 ten	 aanzien	 van	 sommige	 vormen	 van	 moderne	 vrijetijdsbeste-
ding	zoals	dansen,	film	en	literatuur.

Ook	in	haar	woonvoorlichting	gaf	de	christelijke	arbeidersbeweging	blijk	van	een	
ambigue	positie	ten	aanzien	van	de	moderniteit.	Zo	hield	de	beweging	een	gedre-
ven	pleidooi	voor	de	creatie	van	een	contemporaine	wooncultuur	als	onderdeel	van	
een	 ‘nieuwe’	 christelijke	 volkscultuur	 terwijl	 haar	 stedenbouwkundige	 en	 archi-
tecturale	modellen	in	de	eerste	plaats	weerspiegelingen	waren	van	de	traditionele,	
burgerlijke	voorbeelden.	De	woninginrichting	die	ze	promootte,	was	progressiever,	
maar	ook	dit	kan	niet	 los	gezien	worden	van	haar	aversie	 jegens	sommige	aspec-
ten	 van	 de	 moderne	 samenleving.	 De	 woontentoonstellingen	 van	 de	 beweging	
laten	dit	duidelijk	zien.	De	eerste	reizende	woontentoonstelling	van	de	KAV	–	de	
voorloper	van	de	tentoonstelling	‘De	Thuis’	–	vond	plaats	in	1939	en	had	als	titel	
‘Modern	Gezinsleven.	Wij	bouwen	een	Nieuwen	Thuis’.64	[fig.	3]	Het	eerste	deel	van	
de	presentatie	ging	 in	op	de	moeilijkheid	om	een	thuis	 te	bouwen	 in	een	tijd	die	
een	‘bedreiging’	betekende	“voor	de	ontplooiing,	het	doel,	de	liefde,	het	geluk	van	
de	gezinnen”.65	Als	voorbeelden	van	deze	bedreiging	vermeldde	de	catalogus	onder	
meer	 ‘overdreven	uithuizig	vermaak’,	 ‘zelfzucht’	en	 ‘berekening’.	Door	het	huise-
lijke	 interieur	 voor	 te	 stellen	 als	 een	 actueel	 en	 uitdagend	 gezinsproject	 wou	 de	
KAV	een	sterk	alternatief	bieden	voor	de	negatieve	verlokkingen	van	de	moderne	
maatschappij.	Hoewel	de	inhoud	van	het	discours	na	Wereldoorlog	II	lichtjes	evo-
lueerde,	 bleven	 gelijkaardige	 spanningen	 de	 woonopvoeding	 van	 de	 christelijke	

�� Zie P. Pasture, op. cit., p. 274. Laermans stelt dat de Vlaamse vormingsorganisaties van de Chris-
telijke arbeidersbeweging in de periode 1945-1957 vooral negatief stonden tegenover de moderne 
massaconsumptie en diverse vormen van commerciële vrijetijdsbesteding, met in de eerste plaats 
film en populaire lectuur. Zie ‘9.0. Zonde als gedurig gevaar: de nationale publicaties van de (V)KAJ, 
KAV en KWB tijdens de periode 1945-1957’, in R. Laermans, op. cit., pp. 99-110.

�� De tentoonstelling was in 1939 achtereenvolgens te zien in Gent, Aalst, Sint-Niklaas, Roeselare, 
Antwerpen (6.600 bezoekers), Brugge, Tongeren, Mechelen (2.500 bezoekers), Dendermonde 
(2.500 bezoekers), Ieper (2.900 bezoekers), Kortrijk, Leuven, Oostende en Brussel. Zie Wij bouwen 
een nieuwen thuis (catalogus), KAV, Brussel, 1939. Zie ook ‘Wij bouwen een nieuwen thuis’, Vrou-
wenbeweging, s.n., aug. 1939, pp. 4-5 en ‘De tentoonstellingen’, Vrouwenbeweging, s.n., sept. 1939, 
pp. 10-11. De tentoonstelling telde in totaal 38.340 bezoekers. Zie notities op ‘Modern gezinsle-
ven. Wij bouwen een nieuwen thuis’ (postkaart), KADOC, fonds KAV, nr. 2.10.45, s.d. (1939).

�5 Wij bouwen een nieuwen thuis (catalogus), KAV, Brussel, 1939, p. 1. Voor de opbouw van de ten-
toonstelling, zie ook ‘Plan tentoonstelling modern gezinsleven’ (nota, niet gepubliceerd), KADOC, 
fonds KAV, nr. 2.10.45, s.d. (1939).

[Fig.	3]	
cover van de catalogus van ‘Modern Gezinsleven. 
Wij bouwen een nieuwen thuis’, 1939  
bron: Wij bouwen een nieuwen thuis (catalogus), KAV, Brus-
sel, 1939
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ven. Wij bouwen een nieuwen thuis’ (postkaart), KADOC, fonds KAV, nr. 2.10.45, s.d. (1939).

�5 Wij bouwen een nieuwen thuis (catalogus), KAV, Brussel, 1939, p. 1. Voor de opbouw van de ten-
toonstelling, zie ook ‘Plan tentoonstelling modern gezinsleven’ (nota, niet gepubliceerd), KADOC, 
fonds KAV, nr. 2.10.45, s.d. (1939).

[Fig.	3]	
cover van de catalogus van ‘Modern Gezinsleven. 
Wij bouwen een nieuwen thuis’, 1939  
bron: Wij bouwen een nieuwen thuis (catalogus), KAV, Brus-
sel, 1939
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arbeidersbeweging	kenmerken.66	Met	de	arbeidsduurvermindering	in	de	jaren	vijf-
tig	nam	de	kans	om	aan	‘foute’	vrijetijdsbesteding	te	doen	immers	toe.

Ook	 volgens	 de	 SVV	 behoorden	 het	 huis	 en	 het	 gezinsleven	 tot	 de	 belangrijkste	
vaste	bakens	in	de	moderne	samenleving.	Hoewel	ze	heel	wat	minder	expliciet	ful-
mineerde	tegen	de	zogenaamd	negatieve	uitwassen	van	de	moderne	maatschappij,	
deelde	de	socialistische	vrouwenorganisatie	de	mening	van	haar	katholieke	tegen-
polen	dat	men	van	het	huis	het	best	een	veilig	nest	kon	maken.	Vooral	de	rol	van	
de	 moeder	 stond	 hierbij	 centraal.	 Tegelijk	 moeten	 we	 hier	 opmerken	 dat	 de	 visie	
op	het	gezin	bij	de	SVV	afweek	van	die	van	de	KAV	en	LOFC.	De	christelijke	arbei-
dersvrouwen	waren	immers	voorstanders	van	kroostrijke	gezinnen,	terwijl	de	soci-
alistische	vrouwen	eerder	pleitten	voor	middelgrote	gezinnen,	met	maximum	drie	
tot	vier	kinderen.67	Beide	vrouwenbewegingen	oordeelden	bovendien	dat	het	ver-
kieslijk	 was	 dat	 gehuwde	 moeders	 niet	 buitenshuis	 gingen	 werken,	 maar,	 anders	
dan	de	KAV,	behartigde	de	SVV	ook	de	rechten	van	de	vrouwen	die	dit	wel	wilden	
doen.68	 Daarom	 waren	 de	 socialistische	 vrouwen	 voorstander	 van	 de	 oprichting	
van	onder	meer	kinderopvangcentra,	collectieve	wasplaatsen	en	volksrestaurants.	
Een	zorgende	moeder	kon	volgen	de	SVV	tegelijk	een	werkende	moeder	zijn.	Over	
het	 algemeen	 kunnen	 we	 stellen	 dat	 de	 SVV	 haar	 woonvoorlichting	 vóór	 alles	
kaderde	in	haar	opvattingen	over	de	‘rechten	van	de	vrouw’.69	“Wij	zijn	inderdaad	
overtuigd	dat	de	vrouwenemancipatie	slechts	volledig	zal	zijn,	de	dag	waarop	ieder	
gezin	over	een	voldoende	en	volmaakt	ingerichte	woning	zal	kunnen	beschikken,	
voorwaarde	‘sine	qua	non’	om	de	vrouw	te	ontlasten	van	de	ontelbare	karweien	die	
nog	 steeds	 op	 haar	 wegen,”	 stelde	 Alice	 Guillemin-Melin	 in	 1954	 in	 De Stem der 
Vrouw.70	

�� Voor een bespreking van de woonopvoeding van de KAV in het interbellum, zie S. De Caigny, ‘Ca-
tholicism and the Domestic Sphere: Working-class Women in Inter-war Flanders’, Home Cultures, 
nr. 1, 2005, pp. 1-24.

�� Zie ‘De moeder maar aan de haard laten’, in D. De Weerdt, En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging 
en feminisme in België 1830-1960, Masereelfonds, Gent, 1980, p. 169.

�8 Zie ‘De moeder maar aan de haard laten’, in D. De Weerdt, En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging 
en feminisme in België 1830-1960, Masereelfonds, Gent, 1980, p. 169. Zie ook S. Vanrie, C. Hoede-
maeckers, ‘Het machtigste Wapen. Vrouw en Arbeid, 1945-1990’, in D. De Weerdt (ed.), op. cit., pp. 
238-267.

�� Voor een bespreking van de naoorlogse emancipatorische programmapunten van de SVV, zie deel 
2 van D. De Weerdt (ed.), op. cit., pp. 238-267.

�0 A. Guillemin-Melin, ‘Een eis van de SVV. Voor ieder Gezin een behoorlijke Woning’, De Stem der 
Vrouw, nr. 2, febr. 1954, pp. 2, 23.
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Architecturale	modellen	voor	de	volkswoning

In	overeenstemming	met	de	personalistische	 ideologie,	was	de	christelijke	arbei-
dersbeweging	 ervan	 overtuigd	 dat	 elk	 individu,	 met	 zijn	 gezin,	 recht	 had	 op	 een	
gezonde	 en	 geschikte	 woning.	 In	 de	 eerste	 jaren	 na	 Wereldoorlog	 II	 volgde	 ze	 de	
debatten	over	de	vorming	van	een	nationaal	huisvestingsbeleid	dan	ook	nauwge-
zet	op.	In	de	discussies	tussen	de	katholieke	en	de	socialistische	regeringspartijen	
over	de	te	volgen	beleidslijn	inzake	huisvesting,	sloot	de	christelijke	arbeidersbe-
weging	 zich	 aan	 bij	 de	 visie	 van	 de	 CVP.	 Ze	 toonde	 zich,	 net	 als	 in	 het	 interbel-
lum,	een	overtuigd	voorstander	van	het	idee	om	de	woningbouw	te	stimuleren	via	
de	aanmoediging	van	het	private	initiatief	en	de	eigendomsverwerving.	Zo	bena-
drukte	 het	 ACW	 in	 de	 publicatie	 Volkswoningen voor onze arbeiders	 uit	 1946	 “de	
waarde	van	de	eigen	woning	als	middel	 tot	deproletarisatie”.71	Het	verwees	hier-
voor	 naar	 de	 Pinksterboodschap	 van	 Paus	 Pius	 XII	 uit	 1941	 waarin	 stond:	 “tus-
schen	 al	 de	 goederen	 die	 voorwerp	 van	 privaten	 eigendom	 kunnen	 zijn,	 komt	 er	
geen	 met	 de	 natuur	 zoo	 goed	 overeen,	 volgens	 de	 leer	 van	 Rerum	 Novarum,	 als	
de	 grond,	 het	 erf,	 dat	 het	 huisgezin	 bewoont”.72	 De	 christelijke	 arbeidersbewe-
ging	 refereerde	 in	 het	 eerste	 decennium	 na	 Wereldoorlog	 II	 meermaals	 aan	 deze	
uitspraak	en	zag	ze	als	een	aanmoediging	om	het	private	woningbezit	onder	haar	
leden	 te	 promoten.73	 Bovendien	 meende	 ze	 dat	 de	 aankoop	 van	 een	 woning	 het	
morele	 peil	 van	 de	 bewoners	 aanzienlijk	 zou	 bevorderen.	 Het	 bezit	 van	 een	 huis	
zou	de	eigenaar	een	gevoel	van	eigenwaarde,	sociale	verantwoordelijkheid	en	eco-
nomische	 veiligheid	 geven.	 Het	 zou	 hem	 bovendien	 aanmoedigen	 om	 in	 onder-
houd	en	verbouwingen	te	 investeren	en	aldus	een	meerwaarde	te	realiseren	voor	
het	nageslacht.74

De	 visie	 van	 de	 christelijke	 arbeidersbeweging	 op	 de	 huisvestingsproblematiek	
was	gebaseerd	op	grondig	onderzoek.	De	pas	opgerichte	studiedienst	van	het	ACW	
had	in	1945-1946	immers	een	studie	gemaakt	van	de	contemporaine	knelpunten	
van	 de	 volkshuisvesting	 in	 België.75	 Andere,	 aanverwante	 onderzoeksprojecten	

�� Volkswoningen voor onze arbeiders, in de reeks ACW-reeks, nr. 2, ACW, Brussel, 1946, p. 9. Eén van 
de drie delen waaruit deze publicatie is opgebouwd, is volledig gewijd aan ‘de volkswoning als eigen 
woning’ (pp. 55-64).

�� Volkswoningen voor onze arbeiders, in de reeks ACW-reeks, nr. 2, ACW, Brussel, 1946, p. 56.
�� Ook in de volgende folder wordt bijvoorbeeld naar de Pinksterboodschap van 1941 verwezen: 

KAV-KWB Actiecomité Hulp in Woningnood (brochure), KAV/KWB, Brussel, s.d. (ca. 1947), p. 2.
�� Volkswoningen voor onze arbeiders, in de reeks ACW-reeks, nr. 2, ACW, Brussel, 1946, p. 57.
�5 Dit onderzoek werd uitgevoerd door een speciale commissie die was samengesteld door de studie-

dienst van het ACW. De resultaten van dit onderzoek werden gebundeld in Volkswoningen voor onze 
arbeiders, in de ACW-reeks, nr. 2, ACW, Brussel, 1946. De studiedienst van de ACW was in 1945 
opgericht. Ze bestudeerde zowel actualiteitskwesties als vraagstukken op lange termijn. Ze ver-
richtte ook studiewerk ter ondersteuning van congressen, lessenreeksen, etc. Zie E. Gerard, ‘Het 
Algemeen Christelijk Werknemersverbond’, in E. Gerard (ed.), De Christelijke Arbeidersbeweging in 
België. Deel 2, in de reeks KADOC-studies, nr. 11, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1991, pp. 583-
587.
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volgden.	 In	 1953	 richtte	 het	 ACW	 zelfs	 een	 speciale	 ‘huisvestingscommissie’	 op	
die	onder	meer	studie-	en	voorlichtingswerk	moest	verrichten	ter	ondersteuning	
van	de	beleidsorganen	van	de	christelijke	arbeidersbeweging.	Twee	jaar	later	werd	
de	 Christelijke	 Centrale	 voor	 Huisvesting	 of	 Centrale	 Chrétienne	 de	 l’Habitation	
(CCH)	opgericht	die	zich	niet	alleen	met	studie	en	voorlichting	bezig	hield,	maar	
ook	 fungeerde	 als	 bouwmaatschappij.	 Kortom,	 de	 christelijke	 arbeidersbeweging	
ontwikkelde	 in	 de	 loop	 van	 de	 jaren	 vijftig	 een	 sterke	 expertise	 op	 het	 vlak	 van	
de	 huisvesting.	 Mede	 hierdoor	 verwierf	 ze	 een	 betekenisvolle	 positie	 in	 de	 nati-
onale	 huisvestingsdebatten.	 Tekenend	 hiervoor	 is	 het	 feit	 dat	 verschillende	 van	
haar	leden	in	de	loop	van	de	jaren	vijftig	strategische	posities	bekleedden	in	aller-
lei	 huisvestingsorganismen	 en	 -commissies.	 Zo	 werd	 Raf	 Hulpiau,	 directeur	 van	
de	Studiedienst	van	het	ACW,	in	1951	voorzitter	van	de	raad	van	bestuur	van	de	
NMGWW.76	 In	 datzelfde	 jaar	 werd	 hij	 ook	 lid	 van	 de	 Hoge	 Raad	 voor	 Volkshuis-
vesting	en	Volkswoningen	en	van	het	NIBH.77

De	 KWB	 en	 de	 KAV	 brachten	 de	 visie	 op	 de	 volkshuisvesting	 zoals	 ze	 door	 het	
ACW	 was	 geformuleerd	 over	 naar	 hun	 respectieve	 leden.	 De	 woningen	 die	 als	
voorbeeld	 figureerden	 in	 de	 ledenbladen	 waren	 steeds	 eengezinswoningen,	 gele-
gen	 in	 een	 groene	 omgeving.	 Ze	 varieerden	 van	 een	 eenvoudig	 rijhuis	 met	 een	
tuintje	tot	een	bescheiden	versie	van	de	middenklasse	villa.	[fig.	4]	Opdat	hun	leden	
zo’n	droomhuis	zouden	kunnen	verwezenlijken	of	verwerven,	verstrekten	de	vor-
mingsorganisaties	 herhaaldelijk	 informatie	 over	 het	 naoorlogse	 huisvestingsbe-
leid	en	over	de	beschikbare	bouw-	en	aankooppremies.	Zo	organiseerde	de	KAV	in	
1947	 een	 lessenreeks	 over	 ‘mijn	 liefde	 en	 mijn	 woning’,	 waarin	 onder	 meer	 aan-
dacht	 werd	 besteed	 aan	 ‘begrippen	 over	 het	 woningvraagstuk	 in	 het	 algemeen’	
en	aan	de	 ‘huidige	richtingen	en	mogelijkheden	in	woningbouw’.78	Samen	met	de	

�� Raf of Raphaël Hulpiau (1910-1997) was doctor in de economische wetenschappen en verbonden 
aan verscheidene hogere onderwijsinstellingen. Van 1945 tot 1951 was hij directeur van de ACW-
studiedienst. Daarna, tot 1965, was hij nationaal ACW-voorzitter. Wat zijn politieke loopbaan be-
treft, zetelde Hulpiau in de Senaat van 1965 tot 1977. Eveneens van 1965 tot 1977 was hij lid van 
het Partijbureau en van het Nationaal Bestuur van de CVP. Van 1966 tot 1968 was Hulpiau minis-
ter van Volksgezondheid. Van 1974-1977 was hij voorzitter van de Vlaamse Gewestraad. Tenslotte 
vervulde Hulpiau bestuursfuncties in talrijke (semi-)openbare en privé-instellingen. Zo was hij 
voorzitter van de NMGWW van 1951 tot 1955. Een aanzienlijk deel van zijn archief bevindt zich 
in het KADOC. Voor de invloed van het ACW op het terrein van de volkswoningbouw, zie ook E. 
Gerard, op. cit., pp. 591-592.

�� In 1951 was ook Philippine Vande Putte (KAV) lid van de Hoge Raad voor Volkshuisvesting en 
Volkswoningen. Zie Annuaire Administratif et Judiciaire de Belgique et de la Capitale du Royaume, 
Etablissements Emile Bruylant, Brussel, 1951, p. 275.

�8 Deze lessenreeks werd verzorgd door de Praktische School voor Gezins- en Huishoudopleiding 
van de KAV. De Praktische School gaf in 1947 ook nog lessenreeksen over ‘onze dagelijkse keuken’, 
‘onze dagelijkse kleding’, ‘mijn moederschap en mijn kinderen’, etc. Zie ‘Praktische School voor 
Gezins- en Huishoudopleiding. Programma 1947’ (nota, niet gepubliceerd), KADOC, fonds KAV, 
nr. 2.10.22. De Praktische School bestond al sinds 1934 en werd gesubsidieerd door de Staat. Ze 
had als doel de huishoudelijke kennis van de arbeidersvrouwen te verbeteren. Zie A. Osaer, A. De 
Decker, N. Ista, D. Keymolen, op. cit., p. 362.

[Fig.	4]	
illustratie uit Vrouwenbeweging  
bron: Vrouwenbeweging, s.n., juli 1949
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volgden.	 In	 1953	 richtte	 het	 ACW	 zelfs	 een	 speciale	 ‘huisvestingscommissie’	 op	
die	onder	meer	studie-	en	voorlichtingswerk	moest	verrichten	ter	ondersteuning	
van	de	beleidsorganen	van	de	christelijke	arbeidersbeweging.	Twee	jaar	later	werd	
de	 Christelijke	 Centrale	 voor	 Huisvesting	 of	 Centrale	 Chrétienne	 de	 l’Habitation	
(CCH)	opgericht	die	zich	niet	alleen	met	studie	en	voorlichting	bezig	hield,	maar	
ook	 fungeerde	 als	 bouwmaatschappij.	 Kortom,	 de	 christelijke	 arbeidersbeweging	
ontwikkelde	 in	 de	 loop	 van	 de	 jaren	 vijftig	 een	 sterke	 expertise	 op	 het	 vlak	 van	
de	 huisvesting.	 Mede	 hierdoor	 verwierf	 ze	 een	 betekenisvolle	 positie	 in	 de	 nati-
onale	 huisvestingsdebatten.	 Tekenend	 hiervoor	 is	 het	 feit	 dat	 verschillende	 van	
haar	leden	in	de	loop	van	de	jaren	vijftig	strategische	posities	bekleedden	in	aller-
lei	 huisvestingsorganismen	 en	 -commissies.	 Zo	 werd	 Raf	 Hulpiau,	 directeur	 van	
de	Studiedienst	van	het	ACW,	in	1951	voorzitter	van	de	raad	van	bestuur	van	de	
NMGWW.76	 In	 datzelfde	 jaar	 werd	 hij	 ook	 lid	 van	 de	 Hoge	 Raad	 voor	 Volkshuis-
vesting	en	Volkswoningen	en	van	het	NIBH.77

De	 KWB	 en	 de	 KAV	 brachten	 de	 visie	 op	 de	 volkshuisvesting	 zoals	 ze	 door	 het	
ACW	 was	 geformuleerd	 over	 naar	 hun	 respectieve	 leden.	 De	 woningen	 die	 als	
voorbeeld	 figureerden	 in	 de	 ledenbladen	 waren	 steeds	 eengezinswoningen,	 gele-
gen	 in	 een	 groene	 omgeving.	 Ze	 varieerden	 van	 een	 eenvoudig	 rijhuis	 met	 een	
tuintje	tot	een	bescheiden	versie	van	de	middenklasse	villa.	[fig.	4]	Opdat	hun	leden	
zo’n	droomhuis	zouden	kunnen	verwezenlijken	of	verwerven,	verstrekten	de	vor-
mingsorganisaties	 herhaaldelijk	 informatie	 over	 het	 naoorlogse	 huisvestingsbe-
leid	en	over	de	beschikbare	bouw-	en	aankooppremies.	Zo	organiseerde	de	KAV	in	
1947	 een	 lessenreeks	 over	 ‘mijn	 liefde	 en	 mijn	 woning’,	 waarin	 onder	 meer	 aan-
dacht	 werd	 besteed	 aan	 ‘begrippen	 over	 het	 woningvraagstuk	 in	 het	 algemeen’	
en	aan	de	 ‘huidige	richtingen	en	mogelijkheden	in	woningbouw’.78	Samen	met	de	

�� Raf of Raphaël Hulpiau (1910-1997) was doctor in de economische wetenschappen en verbonden 
aan verscheidene hogere onderwijsinstellingen. Van 1945 tot 1951 was hij directeur van de ACW-
studiedienst. Daarna, tot 1965, was hij nationaal ACW-voorzitter. Wat zijn politieke loopbaan be-
treft, zetelde Hulpiau in de Senaat van 1965 tot 1977. Eveneens van 1965 tot 1977 was hij lid van 
het Partijbureau en van het Nationaal Bestuur van de CVP. Van 1966 tot 1968 was Hulpiau minis-
ter van Volksgezondheid. Van 1974-1977 was hij voorzitter van de Vlaamse Gewestraad. Tenslotte 
vervulde Hulpiau bestuursfuncties in talrijke (semi-)openbare en privé-instellingen. Zo was hij 
voorzitter van de NMGWW van 1951 tot 1955. Een aanzienlijk deel van zijn archief bevindt zich 
in het KADOC. Voor de invloed van het ACW op het terrein van de volkswoningbouw, zie ook E. 
Gerard, op. cit., pp. 591-592.

�� In 1951 was ook Philippine Vande Putte (KAV) lid van de Hoge Raad voor Volkshuisvesting en 
Volkswoningen. Zie Annuaire Administratif et Judiciaire de Belgique et de la Capitale du Royaume, 
Etablissements Emile Bruylant, Brussel, 1951, p. 275.

�8 Deze lessenreeks werd verzorgd door de Praktische School voor Gezins- en Huishoudopleiding 
van de KAV. De Praktische School gaf in 1947 ook nog lessenreeksen over ‘onze dagelijkse keuken’, 
‘onze dagelijkse kleding’, ‘mijn moederschap en mijn kinderen’, etc. Zie ‘Praktische School voor 
Gezins- en Huishoudopleiding. Programma 1947’ (nota, niet gepubliceerd), KADOC, fonds KAV, 
nr. 2.10.22. De Praktische School bestond al sinds 1934 en werd gesubsidieerd door de Staat. Ze 
had als doel de huishoudelijke kennis van de arbeidersvrouwen te verbeteren. Zie A. Osaer, A. De 
Decker, N. Ista, D. Keymolen, op. cit., p. 362.

[Fig.	4]	
illustratie uit Vrouwenbeweging  
bron: Vrouwenbeweging, s.n., juli 1949
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KWB	 richtte	 ze	 omstreeks	 1947	 ook	 een	 speciale	 woningdienst	 op	 met	 als	 titel	
Hulp	 in	Woningnood.79	Deze	dienst	riep	gemeentelijke	actiecomités	 in	het	 leven,	
bestaande	 uit	 afgevaardigden	 van	 de	 KAV	 en	 de	 KWB,	 lokale	 gezagsdragers	 en	
technisch	bevoegde	personen.	Deze	comités	hadden	als	opdracht	“de	toestand	der	
gemeente	 inzake	 huisvesting	 te	 onderzoeken;	 de	 mogelijkheden	 van	 nieuwbouw	
te	bespreken;	de	wensen	der	bevolking	 inzake	bestrating,	watervoorziening,	gas-	
en	 electriciteitsbedeling,	 enz.	 te	 verzamelen;	 voetstappen	 aan	 te	 wenden	 om	 de	
nodige	verbeteringen	te	bekomen”.80	
De	KAV	en	KWB	hebben	het	model	van	de	traditionele	eengezinswoning,	zoals	bij-
voorbeeld	in	de	modelplannen	van	de	NMGWW	of	de	NMKL,	nooit	fundamenteel	
in	vraag	gesteld.	Dit	blijkt	onder	meer	uit	de	tentoonstellingen	‘De	Thuis’	zoals	die	
tussen	1953	en	1957	door	de	KAV	en	KWB	werden	ingericht.81	Terwijl	de	eerdere	
edities	 van	 ‘De	 Thuis’	 plaats	 vonden	 in	 lokale	 tentoonstellingscentra	 of	 andere	
publieke	gebouwen,	ging	het	hier	 telkens	om	modelinrichtingen	van	een	of	 twee	
woningen	 in	nieuwe	huisvestingsprojecten	van	een	bij	de	NMGWW	of	de	NMKL	
aangesloten	bouwmaatschappij.	[fig.	5]	De	huisvestingsprojecten	zelf	werden	hierbij	
nauwelijks	 bevraagd.	 Ze	 deden	 in	 de	 eerste	 plaats	 dienst	 als	 sprekend	 ruimtelijk	
kader	voor	het	interieuradvies	van	de	vormingsverenigingen.	
Dat	 de	 kritische	 houding	 van	 de	 KAV	 en	 de	 KWB	 over	 de	 architectuur	 van	 de	
volkswoning	weinig	ontwikkeld	was,	blijkt	ook	uit	 eerdere	voorlichtingsinitiatie-
ven.	Zo	organiseerde	de	KAV	in	1949	een	prijskamp	waarbij	de	lezers	werden	uit-
genodigd	om	uit	een	serie	van	zeven	het	beste	grondplan	te	kiezen.82	[fig.	6]	Eigen-
lijk	 werden	 de	 participanten	 gevraagd	 om	 hun	 voorkeur	 uit	 te	 drukken	 voor	 een	
huis	 met	 ofwel	 een	 keuken-woonkamer,	 ofwel	 een	 afzonderlijke	 keuken,	 met	 of	
zonder	 ontvangstkamer	 en	 met	 of	 zonder	 afzonderlijk	 washuis.	 De	 meerderheid	
koos	 voor	 een	 huis	 met	 een	 ontvangstkamer	 en	 met	 een	 afzonderlijke	 keuken.83	
In	plaats	van	de	ideale	woning	van	de	lezers	te	bevragen	of	te	becommentariëren,	
registreerde	 de	 KAV	 gewoon	 de	 antwoorden	 en	 de	 bijhorende	 uitleg.	 “Zo	 ziet	 gij	
de	goede	thuis”	was	de	titel	van	het	artikel	waarin	de	resultaten	werden	bekend-
gemaakt.	 Alles	 wijst	 erop	 dat	 de	 prijskamp	 met	 betrekking	 tot	 de	 architecturale	
lay-out	van	het	huis	in	de	eerste	plaats	bedoeld	was	om	een	opiniepeiling	te	doen	
en	om	de	lezers	bewust	te	maken	van	de	ruimtelijke	kwaliteiten	van	hun	woning,	
eerder	 dan	 om	 hen	 aan	 te	 moedigen	 hun	 huis	 grondig	 te	 verbouwen	 of	 om	 een	

�� Hulp in Woningnood was gevestigd in de Wetstraat 127, Brussel.
80 KAV-KWB Actiecomité Hulp in Woningnood (brochure), KAV/KWB, Brussel, s.d. (ca. 1947), p. 8. Zie 

ook ‘De KWB, de lange arm van de arbeiders. Hulp in Woningnood levert er het bewijs van’, Raak, 
nr. 3, aug. 1952, p. 5.

8� We kunnen hier onder meer verwijzen naar de edities van ‘De Thuis’ in Aalst (1953), Hemiksem 
(1954), Heverlee (1954), Zele (1954), Ieper (1957). Voor meer info, zie F. Floré, Lessen in Modern 
Wonen. Bronnenboek over woontentoonstellingen in België 1945-1958, in de reeks Vlees en Beton, nr. 
64,  WZW Editions and Productions, Gent, 2004.

8� Zie ‘Grote prijskamp. 15.000 fr. prijzen’, Vrouwenbeweging, s.n., mei 1949, pp. 8-11.
8� Zie ‘Na de prijskamp... Zo ziet gij de goede thuis’, Vrouwenbeweging, s.n., sept. 1949, pp. 6-10.

[Fig.	5]	
modelkamer van de tentoonstelling ‘De Thuis’ in een nieuw pro-
ject van de NMKL, Diepenbeek, 1952 (met meubelen van de firma 
Van Den Berghe-Pauvers, naar ontwerp van interieurarchitecten 
Emiel Veranneman en Jos De Mey) 
bron: Provinciaal Archief West-Vlaanderen, collectie Wooncultuur (foto Bartok)

[Fig.	6]	
grondplannen van ‘de grote prijskamp’ van 1949 
bron: Vrouwenbeweging, s.n., mei 1949
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KWB	 richtte	 ze	 omstreeks	 1947	 ook	 een	 speciale	 woningdienst	 op	 met	 als	 titel	
Hulp	 in	Woningnood.79	Deze	dienst	riep	gemeentelijke	actiecomités	 in	het	 leven,	
bestaande	 uit	 afgevaardigden	 van	 de	 KAV	 en	 de	 KWB,	 lokale	 gezagsdragers	 en	
technisch	bevoegde	personen.	Deze	comités	hadden	als	opdracht	“de	toestand	der	
gemeente	 inzake	 huisvesting	 te	 onderzoeken;	 de	 mogelijkheden	 van	 nieuwbouw	
te	bespreken;	de	wensen	der	bevolking	 inzake	bestrating,	watervoorziening,	gas-	
en	 electriciteitsbedeling,	 enz.	 te	 verzamelen;	 voetstappen	 aan	 te	 wenden	 om	 de	
nodige	verbeteringen	te	bekomen”.80	
De	KAV	en	KWB	hebben	het	model	van	de	traditionele	eengezinswoning,	zoals	bij-
voorbeeld	in	de	modelplannen	van	de	NMGWW	of	de	NMKL,	nooit	fundamenteel	
in	vraag	gesteld.	Dit	blijkt	onder	meer	uit	de	tentoonstellingen	‘De	Thuis’	zoals	die	
tussen	1953	en	1957	door	de	KAV	en	KWB	werden	ingericht.81	Terwijl	de	eerdere	
edities	 van	 ‘De	 Thuis’	 plaats	 vonden	 in	 lokale	 tentoonstellingscentra	 of	 andere	
publieke	gebouwen,	ging	het	hier	 telkens	om	modelinrichtingen	van	een	of	 twee	
woningen	 in	nieuwe	huisvestingsprojecten	van	een	bij	de	NMGWW	of	de	NMKL	
aangesloten	bouwmaatschappij.	[fig.	5]	De	huisvestingsprojecten	zelf	werden	hierbij	
nauwelijks	 bevraagd.	 Ze	 deden	 in	 de	 eerste	 plaats	 dienst	 als	 sprekend	 ruimtelijk	
kader	voor	het	interieuradvies	van	de	vormingsverenigingen.	
Dat	 de	 kritische	 houding	 van	 de	 KAV	 en	 de	 KWB	 over	 de	 architectuur	 van	 de	
volkswoning	weinig	ontwikkeld	was,	blijkt	ook	uit	 eerdere	voorlichtingsinitiatie-
ven.	Zo	organiseerde	de	KAV	in	1949	een	prijskamp	waarbij	de	lezers	werden	uit-
genodigd	om	uit	een	serie	van	zeven	het	beste	grondplan	te	kiezen.82	[fig.	6]	Eigen-
lijk	 werden	 de	 participanten	 gevraagd	 om	 hun	 voorkeur	 uit	 te	 drukken	 voor	 een	
huis	 met	 ofwel	 een	 keuken-woonkamer,	 ofwel	 een	 afzonderlijke	 keuken,	 met	 of	
zonder	 ontvangstkamer	 en	 met	 of	 zonder	 afzonderlijk	 washuis.	 De	 meerderheid	
koos	 voor	 een	 huis	 met	 een	 ontvangstkamer	 en	 met	 een	 afzonderlijke	 keuken.83	
In	plaats	van	de	ideale	woning	van	de	lezers	te	bevragen	of	te	becommentariëren,	
registreerde	 de	 KAV	 gewoon	 de	 antwoorden	 en	 de	 bijhorende	 uitleg.	 “Zo	 ziet	 gij	
de	goede	thuis”	was	de	titel	van	het	artikel	waarin	de	resultaten	werden	bekend-
gemaakt.	 Alles	 wijst	 erop	 dat	 de	 prijskamp	 met	 betrekking	 tot	 de	 architecturale	
lay-out	van	het	huis	in	de	eerste	plaats	bedoeld	was	om	een	opiniepeiling	te	doen	
en	om	de	lezers	bewust	te	maken	van	de	ruimtelijke	kwaliteiten	van	hun	woning,	
eerder	 dan	 om	 hen	 aan	 te	 moedigen	 hun	 huis	 grondig	 te	 verbouwen	 of	 om	 een	

�� Hulp in Woningnood was gevestigd in de Wetstraat 127, Brussel.
80 KAV-KWB Actiecomité Hulp in Woningnood (brochure), KAV/KWB, Brussel, s.d. (ca. 1947), p. 8. Zie 

ook ‘De KWB, de lange arm van de arbeiders. Hulp in Woningnood levert er het bewijs van’, Raak, 
nr. 3, aug. 1952, p. 5.

8� We kunnen hier onder meer verwijzen naar de edities van ‘De Thuis’ in Aalst (1953), Hemiksem 
(1954), Heverlee (1954), Zele (1954), Ieper (1957). Voor meer info, zie F. Floré, Lessen in Modern 
Wonen. Bronnenboek over woontentoonstellingen in België 1945-1958, in de reeks Vlees en Beton, nr. 
64,  WZW Editions and Productions, Gent, 2004.

8� Zie ‘Grote prijskamp. 15.000 fr. prijzen’, Vrouwenbeweging, s.n., mei 1949, pp. 8-11.
8� Zie ‘Na de prijskamp... Zo ziet gij de goede thuis’, Vrouwenbeweging, s.n., sept. 1949, pp. 6-10.

[Fig.	5]	
modelkamer van de tentoonstelling ‘De Thuis’ in een nieuw pro-
ject van de NMKL, Diepenbeek, 1952 (met meubelen van de firma 
Van Den Berghe-Pauvers, naar ontwerp van interieurarchitecten 
Emiel Veranneman en Jos De Mey) 
bron: Provinciaal Archief West-Vlaanderen, collectie Wooncultuur (foto Bartok)

[Fig.	6]	
grondplannen van ‘de grote prijskamp’ van 1949 
bron: Vrouwenbeweging, s.n., mei 1949
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nieuwe	woonst	te	bouwen	volgens	het	uitverkoren	model.	Een	aanzienlijk	deel	van	
het	ledenbestand	had	natuurlijk	ook	de	financiële	middelen	niet	om	dit	laatste	te	
doen.84

De	SVV	besteedde	eveneens	weinig	aandacht	aan	een	opinievorming	over	de	uit-
werking	van	de	architecturale	modellen	voor	de	volkswoning.	Net	als	de	ledenbla-
den	van	de	christelijke	vormingsorganisaties	voor	arbeiders	en	arbeidersvrouwen,	
hielden	De Stem der Vrouw	en	La	Femme	Prévoyante	hun	lezers	op	de	hoogte	van	
de	 evoluties	 in	 de	 huisvestingspolitiek	 en,	 in	 het	 bijzonder,	 van	 de	 standpunten	
van	 de	 vrouwenbeweging	 hieromtrent.85	 De	 visie	 van	 de	 SVV	 op	 de	 volkshuis-
vesting	 stemde	 in	 grote	 lijnen	 overeen	 met	 deze	 van	 de	 BWP.	 Zo	 benadrukte	 de	
vrouwenbeweging	 onder	 meer	 het	 maatschappelijk	 belang	 van	 huurwoningen,	
in	 het	 bijzonder	 voor	 die	 gezinnen	 die	 niet	 kapitaalkrachtig	 genoeg	 waren	 om	
een	 woning	 te	 kopen.	 “Wie	 geen	 eigenaar	 worden	 kan,	 heeft	 toch	 ook	 recht	 op	
een	 goede	 woning”	 stond	 in	 1952	 in	 De Stem der Vrouw.86	 In	 tegenstelling	 tot	 de	
christelijke	arbeidersbeweging	stelde	de	SVV	expliciet	dat	zowel	eengezinswonin-
gen,	gelegen	in	een	groene	omgeving,	als	appartementen	in	hoog-,	middelhoog-	of	
laagbouwprojecten	geschikt	waren	voor	arbeidershuisvesting.87	 [fig.	7]	 “Aan	diege-
nen	die	beweren	dat	de	woningcomplexen	aan	het	gezinsleven	schaden,	zeggen	wij	
ronduit	niet	hun	mening	te	delen,”	schreef	Vanderveken	in	1953,	“Een	familie	van	
een	hoog	moreel	peil,	welke	een	groot	belang	hecht	aan	het	gezinsleven,	kan	zowel	
in	 de	 flatwoning	 als	 in	 de	 ééngezinswoning	 haar	 eigen	 levenswijze	 opbouwen”.88	
In	beide	gevallen	hechtte	de	SVV	veel	belang	aan	de	aanwezigheid	van	collectieve	
voorzieningen	 zoals	 centrale	 verwarming,	 badinstellingen,	 wascentra,	 speelplei-
nen	etc.89	Tot	een	uitgebreide	bespreking	van	de	architecturale	opbouw	van	de	ver-
schillende	 goed	 bevonden	 woningtypes	 kwam	 het	 echter	 zelden	 of	 niet.	 Meestal	
bleef	het	bij	een	opsomming	van	de	samenstellende	vertrekken	waaruit	een	huis	

8� In dit verband willen we er ook op wijzen dat de Christelijke vormingsorganisaties in de periode 
1945-1957 over het algemeen veel belang besteedden aan het aanleren van een correct ‘Christelijk’ 
bestedingspatroon, zonder al te veel aandacht voor uiterlijk vertoon. Volgens Laermans uitte deze 
bekommernis zich vooral in de adviezen met betrekking tot de Vlaamse wooncultuur met ‘duur-
zaamheid’ en ‘doelmatigheid’ als belangrijke aandachtspunten. Laermans gaat hier echter niet uit-
gebreid op in. Zie ‘9.0. Zonde als gedurig gevaar: de nationale publicaties van de (V)KAJ, KAV en 
KWB tijdens de periode 1945-1957’, in R. Laermans, op. cit., pp. 99-110.

85 Zie bijvoorbeeld J. Vanderveken, ‘Problème de l’Habitation. Les primes de l’état constituent-elles 
une solution?’, La Femme Prévoyante, s.n., nov. 1948, p. 4.

8� ‘Woningen bouwen voor het Arbeidersvolk’, De Stem der Vrouw, nr. 10, okt. 1952, pp. 8-9.
8� Zie bijvoorbeeld J. Vanderveken, ‘Over huizenbouw... en politiek’, De Stem der Vrouw, nr. 3, maart 

1951, p. 24.
88 J. Vanderveken, ‘Is hoogbouw een oplossing?’, De Stem der Vrouw, nr. 8, aug. 1953, pp. 6-7. Enkele 

jaren eerder schreef Vanderveken ook: “Nous ne faisons, en effet, aucun choix, entre les complexes 
d’habitations à appartements multiples, les maisons unifamiliales ou les maisons à deux ou trois 
niveaux.” Zie J. Vanderveken, ‘La maison telle que nous la voulons. L’habitation parfaite’, La Femme 
Prévoyante, nr. 5, mei 1950, p. 6.

8� Zie bijvoorbeeld S. Blieck, ‘De SVV en de woningkwestie’, De Stem der Vrouw, nr. 4, april 1946, p. 8. 
Zie ook ‘Une confortable Logement. Ma maison’, La Femme Prévoyante, s.n., juni 1949, s.p.

[Fig.	7]	
foto van de nieuwe woonwijk op Antwerpen-Kiel (architecten 
Renaat Braem, Viktor Maeremans, Hendrik Maes), gepubliceerd in 
De Stem der Vrouw 
bron: VIOE, Renaat Braem Archief (foto Frans Claes)
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nieuwe	woonst	te	bouwen	volgens	het	uitverkoren	model.	Een	aanzienlijk	deel	van	
het	ledenbestand	had	natuurlijk	ook	de	financiële	middelen	niet	om	dit	laatste	te	
doen.84

De	SVV	besteedde	eveneens	weinig	aandacht	aan	een	opinievorming	over	de	uit-
werking	van	de	architecturale	modellen	voor	de	volkswoning.	Net	als	de	ledenbla-
den	van	de	christelijke	vormingsorganisaties	voor	arbeiders	en	arbeidersvrouwen,	
hielden	De Stem der Vrouw	en	La	Femme	Prévoyante	hun	lezers	op	de	hoogte	van	
de	 evoluties	 in	 de	 huisvestingspolitiek	 en,	 in	 het	 bijzonder,	 van	 de	 standpunten	
van	 de	 vrouwenbeweging	 hieromtrent.85	 De	 visie	 van	 de	 SVV	 op	 de	 volkshuis-
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8� In dit verband willen we er ook op wijzen dat de Christelijke vormingsorganisaties in de periode 
1945-1957 over het algemeen veel belang besteedden aan het aanleren van een correct ‘Christelijk’ 
bestedingspatroon, zonder al te veel aandacht voor uiterlijk vertoon. Volgens Laermans uitte deze 
bekommernis zich vooral in de adviezen met betrekking tot de Vlaamse wooncultuur met ‘duur-
zaamheid’ en ‘doelmatigheid’ als belangrijke aandachtspunten. Laermans gaat hier echter niet uit-
gebreid op in. Zie ‘9.0. Zonde als gedurig gevaar: de nationale publicaties van de (V)KAJ, KAV en 
KWB tijdens de periode 1945-1957’, in R. Laermans, op. cit., pp. 99-110.

85 Zie bijvoorbeeld J. Vanderveken, ‘Problème de l’Habitation. Les primes de l’état constituent-elles 
une solution?’, La Femme Prévoyante, s.n., nov. 1948, p. 4.

8� ‘Woningen bouwen voor het Arbeidersvolk’, De Stem der Vrouw, nr. 10, okt. 1952, pp. 8-9.
8� Zie bijvoorbeeld J. Vanderveken, ‘Over huizenbouw... en politiek’, De Stem der Vrouw, nr. 3, maart 

1951, p. 24.
88 J. Vanderveken, ‘Is hoogbouw een oplossing?’, De Stem der Vrouw, nr. 8, aug. 1953, pp. 6-7. Enkele 

jaren eerder schreef Vanderveken ook: “Nous ne faisons, en effet, aucun choix, entre les complexes 
d’habitations à appartements multiples, les maisons unifamiliales ou les maisons à deux ou trois 
niveaux.” Zie J. Vanderveken, ‘La maison telle que nous la voulons. L’habitation parfaite’, La Femme 
Prévoyante, nr. 5, mei 1950, p. 6.

8� Zie bijvoorbeeld S. Blieck, ‘De SVV en de woningkwestie’, De Stem der Vrouw, nr. 4, april 1946, p. 8. 
Zie ook ‘Une confortable Logement. Ma maison’, La Femme Prévoyante, s.n., juni 1949, s.p.

[Fig.	7]	
foto van de nieuwe woonwijk op Antwerpen-Kiel (architecten 
Renaat Braem, Viktor Maeremans, Hendrik Maes), gepubliceerd in 
De Stem der Vrouw 
bron: VIOE, Renaat Braem Archief (foto Frans Claes)
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of	 appartement	 het	 best	 kon	 zijn	 opgebouwd	 en	 bij	 de	 bemerking	 dat	 de	 woning	
moest	afgestemd	zijn	op	de	hoedanigheid	van	de	toekomstige	bewoners.	Zo	stelde	
Jeanne	Vanderveken	in	1950	dat	een	woning	voor	een	 ‘gewoon’	gezin,	bestaande	
uit	twee	ouders	en	drie	kinderen	idealiter	was	opgebouwd	uit	een	‘hall’	of	‘parloir’,	
een	 ‘salle	 commune’	 of	 ‘living’,	 een	 werkkeuken,	 een	 ingerichte	 badkamer,	 een	
afzonderlijk	 toilet,	 een	 ouderslaapkamer,	 kinderkamers,	 een	 ‘chambre	 de	 brico-
lage’,	een	kelder	of	koele	berging,	een	kolenopslagplaats	en	een	zolder	of	voldoende	
ingebouwde	kasten.90	In	een	ander	artikel	uit	hetzelfde	jaar	stelde	ze	ook	voor	om	
rekening	te	houden	met	verschillende	categorieën	van	bewoners:	 jonge	gezinnen,	
middelgrote	 en	 grote	 gezinnen	 en	 bejaarde	 koppels.91	 Een	 dergelijk	 onderscheid	
werd	destijds	bij	de	christelijke	vormingsbewegingen	zelden	expliciet	gemaakt.	

�0 Zie J. Vanderveken, ‘La maison telle que nous la voulons. La maison bien conçue. La maison bien 
équipée’, La Femme Prévoyante, nr. 7, juli 1950, p. 6.

�� Zie J. Vanderveken, ‘La maison de mes rêves. Pour qui construire?’, La Femme Prévoyante, nr. 3, 
maart 1950, p. 10.
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Een	modern	interieur	voor	een	gelukkig	gezin

Het	 moraliserende	 of	 educatieve	 pleidooi	 van	 de	 christelijke	 vormingsorganisa-
ties	en	van	de	SVV	voor	de	 totstandkoming	van	goede	woningen,	was	 in	de	eer-
ste	plaats	toegespitst	op	het	interieur	van	het	huis.	Voor	wat	de	KAV	en	de	KWB	
betreft,	 was	 deze	 focus	 bijvoorbeeld	 duidelijk	 afleesbaar	 uit	 de	 structuur	 van	 de	
reizende	 tentoonstelling	 ‘De	 Thuis’	 zoals	 ze	 tussen	 1949	 en	 1952	 door	 deze	 vor-
mingsorganisaties	 gezamenlijk	 werd	 ingericht.92	 Dit	 bijzonder	 succesvolle	 evene-
ment	vond	plaats	in	gemeentescholen,	stadsfeestzalen	en	parochiezalen.93	De	edi-
tie	van	1949	bestond	uit	 twee	delen.94	Het	eerste	deel	hield	een	pleidooi	voor	de	
eengezinswoning	en	bestond	uit	twee	opeenvolgende,	contrasterende	ruimtes.	Een	
eerste,	 donkere	 en	 lage	 ruimte	 bekritiseerde	 de	 slechte	 wooncondities	 in	 de	 stad	
en	toonde	panelen	met	foto’s	van	appartementsgebouwen	en	bijschriften	als	“wij	
horen	elke	zucht	van	onze	gebuur”.	 [fig.	8]	 In	de	volgende,	klaar	verlichte	en	hoge	
ruimte	raadden	de	organisatoren	aan	te	investeren	in	een	eengezinswoning	en	ver-
strekten	ze	het	nodige	financieel	advies.	Er	werd	ook	een	‘ideaal	huis’	voorgesteld	
door	 middel	 van	 tekeningen	 en	 van	 een	 maquette:	 een	 alleenstaande	 eengezins-
woning	met	een	ruime	tuin.	[fig.	9,	10]	Het	tweede	deel	van	de	tentoonstelling	werd	
geïntroduceerd	met	de	zin:	“Een	huis	is	nog	geen	thuis”	en	zoomde	in	op	het	inte-
rieur	van	de	woning.	Het	bestond	uit	een	reeks	onafhankelijke,	volledig	ingerichte	
modelkamers	van	een	imaginaire	arbeiderswoning:	een	woonkamer,	slaapkamers,	
een	badkamer	of	washuis	en	een	keuken.	[fig.	11]

Anders	 dan	 de	 KAV	 en	 de	 KWB,	 ontwikkelden	 de	 Franstalige	 christelijke	 vor-
mingsorganisaties	 in	 de	 jaren	 vijftig	 geen	 uitgebreid	 tentoonstellingsprogramma	
over	wonen.	In	de	Franstalige	ledenbladen	kwam	er	in	de	hier	beschouwde	periode	
slechts	 één	 woontentoonstelling	 aan	 bod:	 ‘Le	 Foyer	 Populaire	 1950’	 in	 het	 Brus-
selse	Egmontpaleis	 in	 juni	1950.95	 [fig.	12]	Deze	tentoonstelling	was	georganiseerd	
door	de	Action	Familiale	Populaire	(AFP)	(dit	was	een	samenwerkingsverband	tus-
sen	de	LOFC	en	de	EP)	en	het	nog	net	niet	opgedoekte	Mouvement	Populaire	des	
Familles	(MPF)	(dit	was	een	in	1944	opgerichte	beweging	voor	familiale	en	apos-
tolische	werking).96	‘Le	Foyer	Populaire	1950’	was	inhoudelijk	en	structureel	nauw	

�� Tussen 1949 en 1952 kende ‘De Thuis’ tien edities, achtereenvolgens in Antwerpen, Brugge, Gent, 
Hasselt, Aalst, Mechelen, Kortrijk, Antwerpen, Leuven en Turnhout.

�� In 1949 telde ‘De Thuis’ 12.753 bezoekers in Antwerpen, 11.077 in Brugge, 7.773 in Gent, 7.054 in 
Hasselt en 6.921 in Aalst. Zie ‘Tentoonstelling De Thuis 1949’ (nota, niet gepubliceerd), KADOC, 
fonds KAV, nr. 481, s.d. (ca. 1949).

�� Voor een beschrijving van ‘De Thuis’ uit 1949, zie bijvoorbeeld ‘L’exposition itinérante De Thuis 
à Anvers, Bruges, Hasselt and Alost’, La Maison, nr. 3, maart 1950, pp. 88-90. Verantwoordelijke 
architect was Victor-Frans Mattelaer. 

�5 Zie bijvoorbeeld een negental artikels in Vie Féminine, tussen maart en november 1950.
�� De MPF was een Franstalige beweging voor ‘volkse’, familiale en apostolische werking naar voor-

beeld van de Franse Ligue Ouvrière Chrétienne (LOC). Ze bestond niet lang. De opdracht van de 
MPF werd gaandeweg overgenomen door het AFP, een omstreeks 1948 ontstaan samenwerkings-

[Fig.	8]	
paneel met kritiek op de slechte wooncondities in de stad op de 
tentoonstelling ‘De Thuis’, 1949 
bron: La Maison, nr. 3, maart 1950

[Fig.	9]	
maquette van het ‘ideaal huis’ op de tentoonstelling ‘De Thuis’, 1949 
bron: La Maison, nr. 3, maart 1950

[Fig.	10]	
plannen van het ‘ideaal huis’ op de tentoonstelling ‘De Thuis’, 1949 
bron: La Maison, nr. 3, maart 1950
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verwant	aan	‘De	Thuis’	en	besteedde	eveneens	veel	aandacht	aan	het	interieur	van	
de	arbeiderswoning.	Op	het	gelijkvloers	van	het	Egmontpaleis	bevonden	zich	ver-
schillende	standen	met	praktische	informatie	voor	toekomstige	bouwers.97	Op	de	
verdieping	was	er	een	evocatie	van	een	krotwoning	te	zien	en	een	stand	waar	men-
sen	van	verschillende	nationaliteiten	pleitten	voor	de	eengezinswoning.	De	 ‘clou’	
van	de	tentoonstelling	was	echter	“une	série	de	six	pièces	complètement	équipées	
et	conçues	en	fonction	de	la	vie	d’une	famille	populaire”.98	Het	ging	om	een	keuken	
–	nagenoeg	identiek	aan	deze	van	‘De	Thuis’	uit	1949	–,	een	living,	een	ouderslaap-
kamer,	een	 jongenskamer,	een	meisjeskamer	en	een	tweede	 ‘chambre	de	famille’.	
Tenslotte	stond	de	tentoonstelling	ook	stil	bij	de	programma’s	van	de	verschillende	
deelorganisaties	van	het	ACW.	
Dat	 ook	 de	 woonvoorlichting	 van	 de	 SVV	 zich	 vooral	 toespitste	 op	 het	 interieur	
leiden	we	in	de	eerste	plaats	af	uit	de	artikels	 in	De Stem der Vrouw	en	La Femme 
Prévoyante.	Opvallend	is	bijvoorbeeld	de	een-	tot	tweepaginalange	rubriek	‘Zo	wil-
len	wij	wonen’	van	Jul	De	Roover	in	De Stem der Vrouw waarmee	hij	de	arbeiders-
bevolking	 en	 vooral	 de	 huisvrouwen	 wou	 “voorlichten	 en	 raadgeven	 bij	 het	 oor-
deelkundig,	degelijk	en	smaakvol	 inrichten	van	hun	huis”.99	Zo	schreef	de	archi-
tect	in	1948	en	1949	onder	meer	bijdragen	over	‘vloerbedekking’,	‘schilderwerk	en	
stoffering’,	 ‘verlichting’,	 ‘de	 keuken’,	 ‘schakelmeubelen’,	 etc.	 Jeanne	 Vanderveken	
lichtte	de	lezers	van	De Stem der Vrouw	ook	in	over	de	nieuwe	ontwikkelingen	in	de	
huisvestingsproblematiek,	 maar	 haar	 bijdragen	 namen	 beduidend	 minder	 plaats	
in	beslag	dan	deze	van	De	Roover.100	La Femme Prévoyante had	geen	vaste,	externe	
adviseur	voor	 interieurkwesties	en	ook	geen	afzonderlijke	rubriek	die	uitsluitend	
aan	 de	 inrichting	 van	 de	 woning	 was	 gewijd.	 In	 de	 rubriek	 ‘La	 Maison	 telle	 que	
nous	 la	 voulons’	 behandelde	 Jeanne	 Vanderveken	 zowel	 de	 huisvestingspolitiek	
als	interieurkwesties.	

verband tussen de EP en de LOFC dat in 1951 officieel werd erkend door het ACW. Zie G. Zelis, 
op. cit., pp. 532-533.

�� De opbouw van de tentoonstelling wordt onder meer beschreven in ‘L’exposition Foyer Populaire 
1950 s’est ouverte à Bruxelles. Du beau travail’, La Vie Populaire, nr. 25, 10-17 juni 1950, p. 1. La 
Vie Populaire was het maandblad van de MPF. 

�8 ‘L’exposition Foyer Populaire 1950 s’est ouverte à Bruxelles. Du beau travail’, La Vie Populaire, nr. 
25, 10-17 juni 1950, p. 1.

�� J. De Roover, ‘Zo willen wij wonen! Een woord vooraf ’, De Stem der Vrouw, nr. 3, maart 1948, p. 4. 
Voor meer informatie over het oeuvre van Jul De Roover uit de jaren vijftig, zie bijvoorbeeld L.-
L. Sosset, ‘Jules De Roover. Binnenhuisarchitect’, Guide Interieur Gids, nr. 483, 1958, pp. 5-9. De 
Roover studeerde in 1941 af als architect aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen.

�00 Voor artikels over de huisvestingspolitiek kunnen we onder meer verwijzen naar J. Vanderveken, 
‘Het woningvraagstuk’, De Stem der Vrouw, nr. 12, dec. 1948, p. 2; J. Vanderveken, ‘Het woning-
vraagstuk’, De Stem der Vrouw, nr. 1, jan. 1949, p. 5; J. Vanderveken, ‘Het woningvraagstuk. Het 
premiestelsel. NIET voor stedelingen’, De Stem der Vrouw, nr. 2, febr. 1949, p. 3; J. Vanderveken, 
‘Het woningvraagstuk’, De Stem der Vrouw, nr. 3, maart 1949, p. 5.

[Fig.	11]	
modelkeuken en -eetkamer op de tentoonstelling ‘De Thuis’, Ant-
werpen, 1949 
bron: Provinciaal Archief West-Vlaanderen, collectie Wooncultuur

[Fig.	12]	
affiche ‘le Foyer Populaire 1950’ 
bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van 
de UGent
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verband tussen de EP en de LOFC dat in 1951 officieel werd erkend door het ACW. Zie G. Zelis, 
op. cit., pp. 532-533.

�� De opbouw van de tentoonstelling wordt onder meer beschreven in ‘L’exposition Foyer Populaire 
1950 s’est ouverte à Bruxelles. Du beau travail’, La Vie Populaire, nr. 25, 10-17 juni 1950, p. 1. La 
Vie Populaire was het maandblad van de MPF. 

�8 ‘L’exposition Foyer Populaire 1950 s’est ouverte à Bruxelles. Du beau travail’, La Vie Populaire, nr. 
25, 10-17 juni 1950, p. 1.

�� J. De Roover, ‘Zo willen wij wonen! Een woord vooraf ’, De Stem der Vrouw, nr. 3, maart 1948, p. 4. 
Voor meer informatie over het oeuvre van Jul De Roover uit de jaren vijftig, zie bijvoorbeeld L.-
L. Sosset, ‘Jules De Roover. Binnenhuisarchitect’, Guide Interieur Gids, nr. 483, 1958, pp. 5-9. De 
Roover studeerde in 1941 af als architect aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen.

�00 Voor artikels over de huisvestingspolitiek kunnen we onder meer verwijzen naar J. Vanderveken, 
‘Het woningvraagstuk’, De Stem der Vrouw, nr. 12, dec. 1948, p. 2; J. Vanderveken, ‘Het woning-
vraagstuk’, De Stem der Vrouw, nr. 1, jan. 1949, p. 5; J. Vanderveken, ‘Het woningvraagstuk. Het 
premiestelsel. NIET voor stedelingen’, De Stem der Vrouw, nr. 2, febr. 1949, p. 3; J. Vanderveken, 
‘Het woningvraagstuk’, De Stem der Vrouw, nr. 3, maart 1949, p. 5.
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De	tentoonstelling	‘De	Thuis’	stelde	dat	een	goede	thuis	een	uitdrukking	is	van	het	
familieleven	 en	 dat	 het	 een	 ‘liefdevol	 samenleven’	 begunstigt.101	 “Daarom	 moet	
uw	 thuis:	 goed,	 doelmatig	 en	 schoon	 ingericht	 zijn,”	 legde	 de	 catalogus	 uit.	 Dit	
advies	werd	vertaald	in	een	reeks	van	aanbevelingen	die	alle	verband	hielden	met	
de	 functionele	 organisatie	 van	 de	 woning	 en	 met	 het	 verwerpen	 van	 overbodige	
of	‘valse’	ornamentiek.	Zo	hielden	de	KAV	en	KWB	een	pleidooi	voor	een	efficiënt	
ingerichte	 keuken	 met	 goed	 gepositioneerde	 kasten,	 pompsteen,	 gasvuur,	 etc.102	
Ze	moedigden	de	bezoekers	ook	aan	om	de	andere	delen	van	het	huis	functioneel	
te	 organiseren.	 Een	 van	 de,	 ook	 in	 de	 ledenbladen	 veelvuldig	 aangehaalde	 voor-
beelden	betrof	de	eetkamer.	De	vormingsorganisaties	suggereerden	hier	vaak	om	
de	eettafel	tegen	de	wand	te	plaatsen	in	plaats	van	in	het	midden	van	de	kamer,	
zoals	 in	 de	 geïdealiseerde	 burgerlijke	 interieurs.103	 Deze	 eenvoudige	 verandering	
zou	meer	plaats	vrij	maken	voor	gezamenlijke	activiteiten	en	zou	aldus	bijdragen	
tot	een	intens	gezinsleven.	
Naast	 een	 efficiënte	 ruimtelijke	 organisatie,	 bevolen	 de	 KAV	 en	 KWB	 ook	 het	
gebruik	 van	 ‘schoon’,	 ‘doelmatig’	 en	 ‘sterk’	 meubilair	 aan,	 zonder	 ‘overbodige’	 of	
‘misleidende’	decoratie.	“Zoo	is	het	niet	goed	dat	iets	een	functie	uitdrukt,	die	 in	
werkelijkheid	niet	wordt	vervuld,”	 legde	de	KWB-folder	Wees thuis gelukkig	uit.104	
Omgekeerd	stelde	deze	folder	ook	dat	het	‘vals’	was	“wanneer	een	zaak	een	functie	
vervult	 die	 niet	 wordt	 uitgedrukt.	 B.v.	 de	 buitenlamp	 die	 steunt	 op	 het	 bekende	
zeeschelpmotief”.	De	meubelen	 in	de	tentoonstelling	 ‘De	Thuis’	waren	doorgaans	
van	 hout	 en	 hadden	 een	 bescheiden,	 solide	 verschijning.	 Sommige	 ontwerpen	
waren	 geproduceerd	 door	 Van	 Den	 Berghe-Pauvers,	 een	 Gentse	 firma	 waarmee	
de	KAV	al	in	de	jaren	dertig	had	samengewerkt.105	Na	de	oorlog	werd	het	meubel-
bedrijf	 een	 trouwe	 participant	 van	 de	 tentoonstelling	 ‘De	 Thuis’.	 Zijn	 naoorlogse	
meubelproductie	bestond	uit	een	combinatie	van	eenvoudige,	eigentijdse	vormen	
en	was	in	hoofdzaak	van	traditionele	makelij.	Het	bedrijf	produceerde	onder	meer	
ontwerpen	van	de	interieurarchitecten	Jos	De	Mey	en	Emiel	Veranneman.	De	Mey	
ontpopte	zich	vanaf	1951	bovendien	 tot	een	vaste	woonadviseur	van	de	KAV	en	
KWB.106	Hij	volgde	hiermee	interieurarchitect	Rob	Van	Tenten	op	en	werd	een	van	

�0� Tentoonstelling De Thuis (catalogus), KAV/KWB, Brussel, 1949, p. 10.
�0� Tentoonstelling De Thuis (catalogus), KAV/KWB, Brussel, 1949, p. 12.
�0� Zie bijvoorbeeld R. Van Tenten, ‘Voor een goede thuis. De woon-eetkamer’, Vrouwenbeweging, s.n., 

febr. 1950, p. 20.
�0� Wees thuis gelukkig. Wat kan een man doen om zijn woning zoo aangenaam en nuttig mogelijk in te rich-

ten? (folder), KADOC, archief van KWB Antwerpen, nr. 715, s.d., p. 3.
�05 Zie E. De Clercq, op. cit. Zie ook L.-L. Sosset, ‘Het hedendaagse Belgische meubel en zijn vervaar-

digers. De firma Van Den Berghe-Pauvers’, Guide Interieur Gids, nr. 481, okt. 1957, pp. 23-24.
�0� Jos De Mey uit Sint-Denijs-Westrem (Gent) werd woonadviseur van de KAV en KWB kort nadat hij 

de eerste prijs had gewonnen in de ‘Nationale Wedstrijd voor de Huisinrichting’. Zie ‘Architect Jos 
De Mey (winnaar van onze nationale wedstrijd) een tweede maal aan ’t woord. Maak van Uw eet-
plaats, een kamer om te eten’, Raak, nr. 6, okt. 1951, pp. 10, 15. De Mey studeerde in 1949 af aan 
de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent waar hij de opleiding ‘beeldhouw-, sier- en 
binnenhuiskunst’ had gevolgd. Hij had er onder meer les gekregen van architecten Geo Bontinck 
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de	 belangrijkste	 vormgevers	 van	 de	 woonvoorlichting	 van	 de	 christelijke	 arbei-
dersbeweging	in	de	jaren	vijftig.107

Op	 het	 eerste	 gezicht	 week	 het	 functionalistische	 standpunt	 van	 de	 katholieke	
vormingsorganisaties	 nauwelijks	 af	 van	 dat	 verkondigd	 in	 De Stem der Vrouw	 of	
La Femme Prévoyante.	 De	 ledenbladen	 van	 de	 SVV	 hielden	 eveneens	 al	 sinds	 het	
interbellum	een	pleidooi	voor	de	rationele	organisatie	van	de	woning.	“Een	vraag-
stuk	dat	ons,	vrouwen,	nauw	aan	het	hart	ligt,	is	het	bouwen	van	gezonde	en	rati-
oneel	 ingerichte	 woningen”	 schreef	 Jeanne	 Vanderveken	 in	 1938	 in	 De Stem der 
Vrouw.108	 De	 socialistische	 vrouwenbladen	 gaven	 ongeveer	 dezelfde	 aanbevelin-
gen	als	de	tijdschriften	van	de	christelijke	vormingsorganisaties.	Ze	pleitten	voor	
een	functionele	organisatie	van	de	keuken,	suggereerden	om	de	eettafel	tegen	de	
muur	te	schuiven,	verwierpen	overtollige	ornamentiek	als	‘vals’,	etc.109	De Stem der 
Vrouw en	La Femme Prévoyante moedigden	ook	het	gebruik	van	eenvoudig	modern	
meubilair	aan.	“De	beste	stoelen	zijn	die,	welke	een	maximum	van	doelmatigheid	
aan	een	minimum	van	verwerkt	materiaal	paren,”	stelde	Jul	De	Roover	in	1949	in	
De Stem der Vrouw.110

Anders	dan	 in	de	 ledenbladen	van	de	katholieke	vormingsorganisaties,	waren	de	
illustraties	 bij	 zijn	 artikels	 nogal	 ambitieus.	 Het	 ging	 onder	 meer	 om	 foto’s	 van	
schakelmeubelen,	 ontworpen	 door	 interieurarchitect	 Anatole	 Vanden	 Berghe	 en	
uitgevoerd	door	het	Brusselse	productiehuis	EMCE,	van	het	kastensysteem	String	
van	 de	 Zweedse	 architect	 Nisse	 Strinning	 	 en	 van	 interieurs	 van	 Franse	 décora-
teurs	zoals	Jean	Prouvé.111	[fig.	13,	14]	De	Roover	was	er	zich	van	bewust	dat	de	afge-

en Gaston Eysselinck. Zie L.-L. Sosset, ‘Onze jonge decorateurs. Jos De Mey’, Guide Interieur Gids, 
nr. 479, juni 1957, pp. 4-8. Zie ook F. Floré, ‘Het getemperd modernisme van Jos De Mey (1928)’, 
in M. De Kooning, F. Floré, I. Strauven (eds.), Alfred Hendrickx en het fifties meubel in België, Stede-
lijke Musea Mechelen, Mechelen, 2000, pp. 105-112.

�0� Rob Van Tenten (uit Berchem) schreef tot begin jaren vijftig regelmatig bijdragen over woning-
inrichting in de ledenbladen van de KAV en de KWB. Hij was ook verantwoordelijk voor het op 1 
januari 1950 opgerichte ‘raadplegingbureau voor binneninrichting’ waar leden van de KAV advies 
konden inwinnen over de inrichting van hun woning. Een normale raadpleging kostte 50 BF en 
vond plaats op donderdagnamiddag in de Ruytenburgstraat 71 in Berchem. Zie R. Van Tenten, 
‘Wonen’, Vrouwenbeweging, s.n., jan. 1950, pp. 21, 29. Zie ook R. Van Tenten, ‘Bevorderen van het 
goede wonen’ (brief, niet gepubliceerd), KADOC, fonds KAV (aanvulling 1997), nr. 167, 27 febr. 
1952.

�08 J. Vanderveken, ‘Modern confort voor de arbeiderswoningen’, De Stem der Vrouw, nr. 1, jan. 1938, 
p. 10.

�0� Zie bijvoorbeeld F. Dille, ‘Onze woning’, De Stem der Vrouw, nr. 5, mei 1945, p. 8; F. Dille, ‘De ideale 
keuken’, De Stem der Vrouw, nr. 6, juni 1945, p. 8.

��0 J. De Roover, ‘Zo willen wij wonen. De Stoel’, De Stem der Vrouw, nr. 9, sept. 1949, p. 6. 
��� We zien bijvoorbeeld een boekenkast van EMCE als illustratie bij J. De Roover, ‘Zo willen wij wo-

nen. Schakelmeubelen’, De Stem der Vrouw, nr. 11, nov. 1949, p. 11. De kasten van Nisse Strinning 
zijn te zien bij het artikel J. De Roover, ‘Boekenkasten’, De Stem der Vrouw, nr. 2, febr. 1956, pp. 
10-11. Er werd een interieur van de Franse architect Jean Prouvé afgebeeld bij J. De Roover, ‘Zo 
willen wij wonen. Schilderwerk en stoffering’, De Stem der Vrouw, nr. 10, okt. 1948, p. 2. Voor meer 
info over de EMCE-meubelen, zie bijvoorbeeld P.-L. Flouquet, ‘Une contribution belge à l’étude du 
meuble universel. Le meuble combiné EMCE’, La Maison, nr. 5, mei 1947, pp. 120-124. Anatole 
Vanden Berghe was begin jaren zestig ook initiatiefnemer van de meubellijn Decoplan van de firma 
De Coene. Zie F. Floré, ‘De Coene na WOII: meubelproducent en bouwfirma’, in M. De Kooning, R. 

[Fig.	13]	
bibliotheekkast van de firma EMCE, gepubliceerd 
in De Stem der Vrouw 
bron: De Stem der Vrouw, nr. 11, nov. 1949

[Fig.	14]	
interieur met meubelen van arch. Jean Prouvé, gepubliceerd in De 
Stem der Vrouw 
bron: De Stem der Vrouw, okt. 1948
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en Gaston Eysselinck. Zie L.-L. Sosset, ‘Onze jonge decorateurs. Jos De Mey’, Guide Interieur Gids, 
nr. 479, juni 1957, pp. 4-8. Zie ook F. Floré, ‘Het getemperd modernisme van Jos De Mey (1928)’, 
in M. De Kooning, F. Floré, I. Strauven (eds.), Alfred Hendrickx en het fifties meubel in België, Stede-
lijke Musea Mechelen, Mechelen, 2000, pp. 105-112.

�0� Rob Van Tenten (uit Berchem) schreef tot begin jaren vijftig regelmatig bijdragen over woning-
inrichting in de ledenbladen van de KAV en de KWB. Hij was ook verantwoordelijk voor het op 1 
januari 1950 opgerichte ‘raadplegingbureau voor binneninrichting’ waar leden van de KAV advies 
konden inwinnen over de inrichting van hun woning. Een normale raadpleging kostte 50 BF en 
vond plaats op donderdagnamiddag in de Ruytenburgstraat 71 in Berchem. Zie R. Van Tenten, 
‘Wonen’, Vrouwenbeweging, s.n., jan. 1950, pp. 21, 29. Zie ook R. Van Tenten, ‘Bevorderen van het 
goede wonen’ (brief, niet gepubliceerd), KADOC, fonds KAV (aanvulling 1997), nr. 167, 27 febr. 
1952.

�08 J. Vanderveken, ‘Modern confort voor de arbeiderswoningen’, De Stem der Vrouw, nr. 1, jan. 1938, 
p. 10.

�0� Zie bijvoorbeeld F. Dille, ‘Onze woning’, De Stem der Vrouw, nr. 5, mei 1945, p. 8; F. Dille, ‘De ideale 
keuken’, De Stem der Vrouw, nr. 6, juni 1945, p. 8.

��0 J. De Roover, ‘Zo willen wij wonen. De Stoel’, De Stem der Vrouw, nr. 9, sept. 1949, p. 6. 
��� We zien bijvoorbeeld een boekenkast van EMCE als illustratie bij J. De Roover, ‘Zo willen wij wo-

nen. Schakelmeubelen’, De Stem der Vrouw, nr. 11, nov. 1949, p. 11. De kasten van Nisse Strinning 
zijn te zien bij het artikel J. De Roover, ‘Boekenkasten’, De Stem der Vrouw, nr. 2, febr. 1956, pp. 
10-11. Er werd een interieur van de Franse architect Jean Prouvé afgebeeld bij J. De Roover, ‘Zo 
willen wij wonen. Schilderwerk en stoffering’, De Stem der Vrouw, nr. 10, okt. 1948, p. 2. Voor meer 
info over de EMCE-meubelen, zie bijvoorbeeld P.-L. Flouquet, ‘Une contribution belge à l’étude du 
meuble universel. Le meuble combiné EMCE’, La Maison, nr. 5, mei 1947, pp. 120-124. Anatole 
Vanden Berghe was begin jaren zestig ook initiatiefnemer van de meubellijn Decoplan van de firma 
De Coene. Zie F. Floré, ‘De Coene na WOII: meubelproducent en bouwfirma’, in M. De Kooning, R. 

[Fig.	13]	
bibliotheekkast van de firma EMCE, gepubliceerd 
in De Stem der Vrouw 
bron: De Stem der Vrouw, nr. 11, nov. 1949

[Fig.	14]	
interieur met meubelen van arch. Jean Prouvé, gepubliceerd in De 
Stem der Vrouw 
bron: De Stem der Vrouw, okt. 1948
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beelde	 gebruiksvoorwerpen	 vaak	 buiten	 het	 bereik	 van	 de	 arbeidersklasse	 lagen.	
“De	voorbeelden	zijn	inderdaad	soms	wat	luxueus	voor	de	arbeidersbeurs,”	gaf	hij	
in	De Stem der Vrouw	van	augustus	1950	toe,	“Maar	het	gaat	hier	in	de	eerste	plaats	
over	de	geest,	de	tendens,	de	gezonde	opvatting	van	een	bepaalde	oplossing”.112	De	
illustraties	waren	vooral	bedoeld	om	een	beeld	op	te	hangen	van	het	eenvoudige,	
moderne	meubel,	eerder	dan	om	concrete	aankoopsuggesties	 te	doen.	De	namen	
van	de	productiehuizen	of	van	de	ontwerpers	werden	dan	ook	zelden	vermeld.	

Hoewel	De	Roover	en	De	Mey	als	woonadviseurs	verbonden	waren	aan	quasi	riva-
liserende	zuilen,	hadden	hun	algemene	ontwerpopvattingen	over	het	huis	en	zijn	
inrichting	veel	met	elkaar	gemeen.	Beide	ontwerpers	waren	uiteraard	schatplichtig	
aan	het	modernistisch	gedachtegoed	uit	het	interbellum.	Hun	vormgeving	van	het	
rationele	 interieur	 en	 het	 moderne	 meubel	 vonden	 in	 de	 jaren	 vijftig	 bovendien	
aansluiting	bij	het	programma	van	de	in	1950	opgerichte	organisatie	Formes	Nou-
velles	of	Nieuwe	Vormen.113	Deze	Brusselse	vzw	verenigde	architecten,	ontwerpers	
en	fabrikanten	en	legde	zich	in	de	eerste	plaats	toe	op	de	promotie	van	eigentijds	
meubilair,	in	het	bijzonder	voor	de	minder	gegoede	klassen.114	Ze	hoopte	hiermee	
een	 betekenisvolle	 bijdrage	 te	 leveren	 in	 de	 culturele	 vooruitgang.	 Verschillende	
protagonisten	 van	 de	 groep,	 waaronder	 architect	 Willy	 Van	 Der	 Meeren,	 had-
den	 socialistische	 sympathieën,	 maar	 de	 organisatie	 zelf	 had	 geen	 uitgesproken	
politieke	oriëntatie.115	Ze	was	er	vooral	op	uit	de	veelzijdigheid	van	het	moderne	
meubel	aan	te	moedigen	en	te	tonen	en	maakte	dan	ook	geen	onderscheid	tussen	
socialistisch,	dan	wel	katholiek	geïnspireerde	ontwerpen,	ontwerpers	of	fabrikan-
ten.	Zowel	De	Roover	als	De	Mey	waren	lid	van	Formes	Nouvelles	en	namen	onder	
meer	deel	aan	een	van	de	meest	succesvolle	tentoonstellingen	van	de	organisatie	
in	 samenwerking	 met	 de	 Samenwerkende	 Maatschappij	 Huisvesting-Antwerpen:	
‘Het	 Nieuwe	 Wonen’	 of	 ‘Le	 Nouvel	 Habitat’	 in	 een	 wooneenheid	 van	 architecten	
Renaat	Braem,	Hendrik	Maes	en	Viktor	Maeremans	op	het	Kiel	 in	Antwerpen	in	
1953.116	 Naast	 twaalf	 andere	 ontwerpers,	 richtten	 De	 Roover	 en	 De	 Mey	 er	 elk	
afzonderlijk	een	modelappartement	in	met	in	hoofdzaak	losse,	eenvoudige	houten	
meubelen,	 stoelen	 met	 biezen	 zitting	 en	 rug,	 aarden	 kruikjes,	 conische	 lampen-

De Meyer, F. Floré (eds.), van Moderne Makelij 1952-1977. De Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene in 
Antwerpen, erfgoedcel Antwerpen, Antwerpen, 2002, pp. 9-40.

��� J. De Roover, ‘Zo willen wij wonen. Een noodzakelijke op puntstelling’, De Stem der Vrouw, nr. 8, 
aug. 1950, p. 19. De Roover schreef dit artikel naar aanleiding van een kritische lezersbrief.

��� Zie Nieuwe Vormen Jaarboek 1955, Formes Nouvelles, Brussel, 1955, p. 17.
��� Zie F. Floré, M. De Kooning, ‘Formes Nouvelles and the communication of modern domestic ideals 

in postwar Belgium’, in ADDITIONS to architectural history: XIXth annual conference of the Society of 
Architectural Historians, Australia and New Zealand, SAHANZ, Brisbane, 2002, p. 43 (full papers op 
bijhorende cd-rom).

��5 Voor een architectuurhistorische studie van het oeuvre van Willy Van Der Meeren, zie M. De 
Kooning, Willy Van Der Meeren. Architectuur Stedebouw Design Research Onderwijs (doctoraal proef-
schrift, niet gepubliceerd), Faculteit Toegepaste Wetenschappen, UGent, 1997.

��� Zie Het Nieuwe Wonen (catalogus), S. M. Huisvesting-Antwerpen, Antwerpen, 1953.
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De Meyer, F. Floré (eds.), van Moderne Makelij 1952-1977. De Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene in 
Antwerpen, erfgoedcel Antwerpen, Antwerpen, 2002, pp. 9-40.

��� J. De Roover, ‘Zo willen wij wonen. Een noodzakelijke op puntstelling’, De Stem der Vrouw, nr. 8, 
aug. 1950, p. 19. De Roover schreef dit artikel naar aanleiding van een kritische lezersbrief.

��� Zie Nieuwe Vormen Jaarboek 1955, Formes Nouvelles, Brussel, 1955, p. 17.
��� Zie F. Floré, M. De Kooning, ‘Formes Nouvelles and the communication of modern domestic ideals 

in postwar Belgium’, in ADDITIONS to architectural history: XIXth annual conference of the Society of 
Architectural Historians, Australia and New Zealand, SAHANZ, Brisbane, 2002, p. 43 (full papers op 
bijhorende cd-rom).

��5 Voor een architectuurhistorische studie van het oeuvre van Willy Van Der Meeren, zie M. De 
Kooning, Willy Van Der Meeren. Architectuur Stedebouw Design Research Onderwijs (doctoraal proef-
schrift, niet gepubliceerd), Faculteit Toegepaste Wetenschappen, UGent, 1997.

��� Zie Het Nieuwe Wonen (catalogus), S. M. Huisvesting-Antwerpen, Antwerpen, 1953.
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kappen,	 etc.	 [fig.	 15,	 16]	De	 meubelen	 van	 De	 Mey	 waren	 uitgevoerd	 door	 Van	 Den	
Berghe-Pauvers,	deze	van	De	Roover	door	de	Antwerpse	firma	De	Bruyn.

Wat	 betreft	 organisatorische	 tips	 of	 smaakadvies	 zijn	 er	 in	 de	 hier	 beschouwde	
periode	op	het	eerste	zicht	geen	opmerkelijke	inhoudelijke	verschillen	op	te	mer-
ken	 tussen	 de	 woonvoorlichting	 van	 de	 christelijke	 arbeidersbeweging	 en	 deze	
van	de	SVV.	De	nuances	worden	pas	duidelijk	wanneer	we	nagaan	hoe	het	functio-
nalistisch	credo	werd	ingebed	in	de	achterliggende	ideologieën	of	de	politieke	ori-
entaties.	Bij	zowel	de	socialistische	als	de	christelijke	vormingsorganisaties	stond	
het	 functionalistisch	 credo	 voornamelijk	 in	 het	 teken	 van	 het	 gezin.	 Niet	 alleen	
de	wooncultuur	zelf,	maar	vooral	het	 familieleven	zou	volgens	hen	wel	varen	bij	
een	 rationeel	 georganiseerde	 woonst	 met	 eenvoudige	 meubelen.	 De	 vormingsor-
ganisaties	 waren	 van	 mening	 dat	 een	 goed	 ingerichte	 woning	 de	 huisvrouw	 veel	
meer	ruimte	en	tijd	zou	geven	om	zich	ten	volle	 te	wijden	aan	haar	gezin	of	om	
zichzelf	te	ontwikkelen,	hetgeen	opnieuw	vooral	een	meerwaarde	zou	betekenen	
voor	het	gezin.	“De	vrouw	van	de	zware	en	vervelende	arbeid	verlossen,	om	haar	
toe	te	laten	de	volmaakte	huisvrouw,	de	verstandige	en	ontwikkelde	gezellin	van	
de	man,	de	bekwame	opvoedster	van	haar	kinderen,	te	worden,	zijn	dat	geen	pos-
tulaten	waarnaar	de	meerderheid	der	vrouwen	streven	(sic)?”	vroeg	Alice	Guille-
min-Melin	zich	 in	1954	in	De Stem der Vrouw	af.117	Zowel	volgens	de	christelijke	
als	 de	 socialistische	 vormingsorganisaties	 bood	 de	 modern	 uitgeruste	 woning	
alvast	mooie	garanties	voor	een	kwalitatieve	beleving	van	de	overigens	 traditio-
neel	opgevatte,	interne	gezinsrelaties.

Een	 fundamenteel	 verschil	 tussen	 de	 woonvoorlichting	 van	 de	 socialistische	
vrouwenbeweging	en	deze	van	de	katholieke	vormingsorganisaties	was	echter	dat	
bij	 deze	 laatste	 het	 functionalistisch	 credo	 en	 het	 onderscheid	 tussen	 ‘goed’	 en	
‘slecht’,	 ‘eerlijk’	en	 ‘vals’	stevig	werden	 ingebed	 in	een	religieuze	ethiek.	Dit	uitte	
zich	 onder	 meer	 in	 de	 wijze	 waarop	 de	 christelijke	 arbeidersbeweging	 gebruiks-
voorwerpen	of	woninginrichtingen	becommentarieerde.	Zo	werd	het	interieur	van	
een	huis	vaak	getoetst	volgens	dezelfde	morele	criteria	als	een	christelijk	individu.	
Zogenaamd	 misleidende	 decoraties	 zoals	 het	 eerder	 vermelde	 zeeschelpmotief	
werden	bijvoorbeeld	uitdrukkelijk	geassocieerd	met	bedrog.	“Liegen	is	niet	schoon;	
ook	een	voorwerp	mag	niet	liegen”	stelde	de	folder	Wees thuis gelukkig,	“alles	moet	
uitdrukking	 geven	 van	 wat	 het	 werkelijk	 is	 en	 het	 bijkomende	 moet	 die	 doelma-
tigheid	 ondersteunen”.118	 De	 folder	 verwierp	 overvloedige	 versiering	 in	 huis	 en	
pleitte	in	de	eerste	plaats	voor	eenvoud	en	bescheidenheid	–	eveneens	belangrijke	

��� A. Guillemin-Melin, op. cit., pp. 2, 23.
��8 Wees thuis gelukkig. Wat kan een man doen om zijn woning zoo aangenaam en nuttig mogelijk in te rich-

ten? (folder), KADOC, archief van KWB Antwerpen, nr. 715, s.d., p. 3.

[Fig.	15]	
interieurarch. Jos De Mey, inrichting appartement nr. 19 op de 
tentoonstelling ‘Het Nieuwe Wonen’, Antwerpen, 1953 
bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent (foto 
Frans Claes) 

[Fig.	16]	
architect Jul De Roover, inrichting appartement nr. 1 op de ten-
toonstelling ‘Het Nieuwe Wonen’, Antwerpen, 1953 
bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent (foto 
Frans Claes) 
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ten? (folder), KADOC, archief van KWB Antwerpen, nr. 715, s.d., p. 3.

[Fig.	15]	
interieurarch. Jos De Mey, inrichting appartement nr. 19 op de 
tentoonstelling ‘Het Nieuwe Wonen’, Antwerpen, 1953 
bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent (foto 
Frans Claes) 

[Fig.	16]	
architect Jul De Roover, inrichting appartement nr. 1 op de ten-
toonstelling ‘Het Nieuwe Wonen’, Antwerpen, 1953 
bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent (foto 
Frans Claes) 
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christelijke	waarden.119	Bovendien	werd	functionaliteit	voorgesteld	als	een	essen-
tiële	voorwaarde	voor	ware	(religieuze)	schoonheid,	zowel	wat	mensen	als	objecten	
betreft:	“een	schoon	mensch	zal	hij	zijn,	wiens	leven	ingericht	is	op	zijn	doel,	zijn	
eeuwige	bestemming;	een	schoon	voorwerp	zal	dat	zijn,	wat	harmonisch	zijn	doel-
matigheid	uitdrukt”.120	

Dit	 was	 echter	 niet	 alles.	 Een	 functioneel	 en	 esthetisch	 verantwoord	 interieur	
kon	volgens	de	christelijke	arbeidersbeweging	immers	pas	echt	‘schoon’,	‘oprecht’,	
‘bescheiden’	en	dus	 ‘goed’	zijn	als	het	ook	dicht	verweven	was	met	het	 familiele-
ven.	Dit	kon	volgens	de	beweging	enkel	op	voorwaarde	dat	het	gezin	zelf	zijn	eigen	
‘thuis’	 realiseerde.	 “Niemand	kan	U	een	thuis	schenken,”	stelde	de	catalogus	van	
‘De	Thuis’,	“gij	moet	hem	zelf	maken”.121	Ook	de	SVV	was	van	mening	dat	het	gezin	
zelf	veel	moest	investeren	om	een	goede	woning	tot	stand	te	brengen.	Zo	schreef	
Louise	 Haulot	 in	 1952	 in	 La Femme Prévoyante over	 ‘l’harmonie	 au	 foyer’:	 “il	 est	
certain	que	chacun	peut,	doit	jouer	un	rôle	actif	dans	cette	délicate	entreprise”.122	
Ze	meende	dat	niet	alleen	de	vader,	maar	ook	de	kinderen,	de	moeder	moesten	bij-
staan	bij	het	creëren	van	een	goede	woning.	De	vader	deed	dit	in	de	eerste	plaats	
door	geld	in	het	laatje	te	brengen.	De	kinderen	zouden	af	en	toe	een	handje	moe-
ten	toesteken	bij	het	opruimen	en	het	 inrichten	van	het	huis,	bij	het	boodschap-
pen	doen,	etc.	De	verwachtingen	van	de	christelijke	vormingsorganisaties	gingen	
echter	 nog	 heel	 wat	 verder.	 Het	 gezamenlijk	 ‘maken’	 van	 de	 moderne	 woning	 en	
de	hieraan	gekoppelde	opdrachten	van	de	verschillende	gezinsleden	werden	zorg-
vuldig	 gethematiseerd	 en	 bemiddeld.	 In	 wat	 volgt	 gaan	 we	 achtereenvolgens	 in	
op	de	inbreng	van	de	vrouw,	de	man	en	de	kinderen	in	het	bouwen	van	een	goede	
thuis.	We	laten	zien	hoe	deze	individuele	engagementen	voorondersteld	waren	om	
het	huis	op	te	laden	met	persoonlijke	tekens	die	ook	de	ideologie	van	de	bewoners	
meer	zichtbaar	zouden	maken.

��� Wees thuis gelukkig. Wat kan een man doen om zijn woning zoo aangenaam en nuttig mogelijk in te rich-
ten? (folder), KADOC, archief van KWB Antwerpen, nr. 715, s.d., p. 16.

��0 Wees thuis gelukkig. Wat kan een man doen om zijn woning zoo aangenaam en nuttig mogelijk in te rich-
ten? (folder), KADOC, archief van KWB Antwerpen, nr. 715, s.d., p. 3.

��� Tentoonstelling De Thuis (catalogus), KAV/KWB, Brussel, 1949, p. 10.
��� L. Haulot, ‘Harmonie au foyer’, La Femme Prévoyante, nr. 3, maart 1952, pp. 8-9.
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De	huisvrouw	en	de	goede	thuis

Tot	omstreeks	het	einde	van	de	jaren	vijftig	gingen	zowel	de	christelijke	arbeiders-
beweging	 als	 de	 socialistische	 vrouwenbeweging	 uit	 van	 een	 traditionele	 gezins-
samenstelling.123	In	het	ideale	gezin	was	de	vader	de	kostwinner	en	bleef	de	moe-
der	thuis	om	voor	de	kinderen	te	zorgen.	Dit	betekende	niet	dat	de	arbeidersvrouw	
verondersteld	 werd	 een	 minderwaardige	 of	 onderdanige	 rol	 te	 spelen.	 Al	 in	 het	
interbellum	moedigden	de	KAV,	de	LOFC	en	de	SVV	hun	leden	aan	om	zich	te	ont-
wikkelen	tot	bewuste	opvoeders	van	hun	kroost	en	tot	evenwaardige	partners	van	
hun	echtgenoten.124	Na	Wereldoorlog	II	bleven	deze	vrouwenverenigingen,	elk	met	
hun	 eigen	 aandachtspunten,	 opkomen	 voor	 een	 betere	 waardering	 van	 de	 vrouw	
als	 persoon	 en	 van	 haar	 maatschappelijke	 taken	 als	 moeder.125	 Bovendien	 ken-
den	zowel	de	KAV,	LOFC	als	de	SVV	de	arbeidersvrouw	een	belangrijke	culturele	
verantwoordelijkheid	 toe.126	 Dit	 betekende	 in	 de	 eerste	 plaats	 dat	 de	 huisvrouw	
geacht	werd	in	de	woning	een	optimaal	klimaat	te	scheppen	voor	de	persoonlijke	
ontwikkeling	van	alle	gezinsleden.127	Een	functionele	interieurinrichting	zou	haar	
de	tijd	en	de	ruimte	geven	om	dit	plan	tot	uitvoering	te	brengen.

Van	 de	 hier	 beschouwde	 vrouwenverenigingen,	 was	 het	 alleen	 de	 KAV	 die	 na	
Wereldoorlog	II	uitgebreid	inging	op	de	culturele	opdracht	van	de	arbeidersvrouw,	
dit	 vooral	 onder	 impuls	 van	 haar	 nieuwe	 algemeen	 secretaris	 Philippine	 Vande	
Putte.128	Vande	Putte	meende	dat	de	oorlogsellende	pas	kon	overwonnen	worden	

��� Zie P. Pasture, ‘In de welvaartstaat (1960-1973)’, in E. Gerard (ed.), De Christelijke Arbeidersbewe-
ging in België. Deel 1, in de reeks KADOC-studies, nr. 11, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1991, 
pp. 336. Zie ook D. De Weerdt, En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in België 1830-
1960, Masereelfonds, Gent, 1980, pp. 169-175 of R. Laermans, op. cit., p. 109. In deze laatste 
publicatie merkt Laermans ook op dat de periodieken van de KAV en de KWB in de periode 1945-
1957 het vrouw- of manbeeld zelden thematiseerden. Het waren een soort evidenties die geen 
nadrukkelijke legitimatie nodig hadden.

��� Zie A. Osaer, A. De Decker, N. Ista, D. Keymolen, op. cit., p. 362.
��5 De SVV ijverde bijvoorbeeld voor gunstige leningen voor jonge gezinnen, voor kindertoeslagen, 

voor de oprichting door de overheid van kinderkribben en kinderopvangplaatsen en voor collectie-
ve wasplaatsen en volksrestaurants. De KAV en LOFC vroegen aandacht voor de gelijke behande-
ling van de huisvrouw inzake sociale zekerheid, met name de ziekte- en ongevallenverzekering, de 
rustvergoeding bij bevalling en het ouderdomspensioen. Zie D. De Weerdt, En de vrouwen? Vrouw, 
vrouwenbeweging en feminisme in België 1830-1960, Masereelfonds, Gent, 1980, p. 169. Zie ook A. 
Osaer, A. De Decker, N. Ista, D. Keymolen, op. cit., p. 369.

��� Voor wat de SVV betreft, zie bijvoorbeeld JOTA, ‘Economie van de Huishouding’, De Stem der 
Vrouw, nr. 2, febr. 1956, p. 14. Hierin heeft JOTA het over de ‘culturele en familiale taak’ van de 
vrouw.

��� Louise Haulot heeft het bijvoorbeeld over de opdracht van de moeder om in huis “un climat favo-
rable à l’épanouissement de chacun” te creëren. Zie L. Haulot, op. cit., pp. 8-9.

��8 Philippine Vande Putte (1903-1963) was onderwijzeres en regentes. Vanaf 1929 was ze propa-
gandiste bij de KAV voor de gewesten Roeselare en Brugge. Vanaf 1935 was ze medewerkster van 
Maria Baers op het nationaal secretariaat van de KAV. Vanaf het einde van Wereldoorlog II werd ze 
waarnemend en vanaf 1952 definitief algemeen secretaris van de KAV. Zie A. Osaer, A. De Decker, 
N. Ista, D. Keymolen, op. cit., p. 368.
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door	de	ontwikkeling	van	een	nieuwe,	eigentijdse	‘volkscultuur’.	Volgens	haar	kon	
dit	 doel	 vooral	 bewerkstelligd	 worden	 door	 de	 ontwikkeling	 van	 goede	 of	 betere	
woningen.	 In	 haar	 ogen	 was	 dit	 immers	 de	 plaats	 waar	 elke	 vorm	 van	 sociale	 of	
culturele	 vooruitgang	 of	 betekenis	 ontstaat.129	 Omwille	 van	 hun	 sterke	 band	
met	 het	 huis,	 kregen	 vrouwen	 in	 dit	 hele	 proces	 een	 grote	 verantwoordelijkheid.	
Daarom	vond	Vande	Putte	het	belangrijk	dat	vrouwen	aangemoedigd	werden	om	
zich	cultureel	te	ontwikkelen.	Hiermee	bedoelde	ze	dat	elke	vrouw	de	kans	moest	
krijgen	om	haar	zorgende	persoonlijkheid	als	moeder	te	ontdekken	en	dat	ze	over	
voldoende	middelen	en	tijd	moest	beschikken	om	een	‘thuis’	te	maken	die	de	indi-
viduele	expressie	was	van	haar	gezin.130

Met	de	visie	van	Vande	Putte	als	leidraad,	was	de	KAV	een	overtuigde	voorstander	
van	de	introductie	van	tijds-	en	arbeidsbesparende	moderne	technologie	en	uitrus-
ting	 in	 het	 huis.	 Zo	 publiceerde	 Vrouwenbeweging	 artikels	 over	 elektrisch	 koken,	
over	 de	 nieuwe	 huishoudtoestellen	 op	 het	 Parijse	 Salon	 des	 Arts	 Ménagers,	 over	
functionele	 keukeninrichtingen,	 etc.131	 Slechts	 weinig	 arbeidersgezinnen	 konden	
zich	 veel	 nieuwe	 huishoudtoestellen	 veroorloven,	 maar	 volgens	 Vande	 Putte	 was	
de	 introductie	 van	 elke	 eigentijdse	 toepassing	 een	 stap	 ‘vooruit’.132	 Een	 enquête	
van	de	KAV	van	eind	 jaren	veertig	 toonde	aan	dat	haar	 leden	 in	de	eerste	plaats	
een	 naaimachine,	 een	 wasmachine	 (met	 droogtrommel),	 een	 gasfornuis,	 een	
‘demonteerbare’	douche,	een	boiler	en	een	elektrisch	strijkijzer	wensten.133	Zoals	
een	collage	in	Vie Féminine duidelijk	maakt,	impliceerde	de	integratie	van	moderne	
huishoudapparatuur	in	de	woning	echter	niet	dat	vrouwen	het	huis	mochten	ver-
laten	om	uitgebreid	te	winkelen,	schoonheidssalons	of	cafés	te	bezoeken	of	om	te	
gaan	werken.	[fig.	17]	Integendeel,	de	ware	geëmancipeerde	arbeidersvrouw	wijdde,	
volgens	de	christelijke	arbeidersbeweging,	haar	vrije	tijd	integraal	aan	haar	gezin,	

��� Zie Ph. Vande Putte, ‘De vrouw en het opbouwen van een nieuwe kultuur’, Streven, nr. 6, aug. 1946, 
pp. 418-425.

��0 Zie Ph. Vande Putte, ‘De taak en de plaats van de vrouw in de verheffing van de arbeidersstand’, De 
Gids op Maatschappelijk Gebied, nr. 5-6, mei-juni 1948, pp. 470-483.

��� Enkele voorbeelden: ‘Electrisch koken’, Vrouwenbeweging, s.n., maart 1950, pp. 28-29; ‘Parijs helpt 
de huisvrouw’, Vrouwenbeweging, s.n., juni 1950, pp. 12-13; R. Van Tenten, ‘Voor een goede thuis. 
Een goed bestudeerde keukeninrichting voor de arbeiderswoning’, Vrouwenbeweging, s.n., okt. 
1950, pp. 12-15.

��� Zie Ph. Vande Putte, ‘La tribune féminine. Pour de bonnes habitations populaires. Un programme 
de réalisation tenant compte des possibilités actuelles et des traditions’, La Maison, nr. 5, mei 1949, 
pp. 154-158.

��� Zie Ph. Vande Putte, ‘La tribune féminine. Pour de bonnes habitations populaires. Un programme 
de réalisation tenant compte des possibilités actuelles et des traditions’, La Maison, nr. 5, mei 1949, 
pp. 154-158. Een enquête van het INSOC (Institut Universitaire d’Information sociale et écono-
mique) uit 1951 waarbij de antwoorden 1994 gezinnen van diverse sociale standing werden ge-
analyseerd, laat zien dat veel arbeidersgezinnen (56,2% van de ondervraagde arbeidersgezinnen), 
naast de hier vermelde toestellen, ook een koelkast wensten aan te schaffen. Zie G. Jacquemyns, 
L’équipement ménager, in de reeks INSOC Périodique Bimestriel, nr. 5, INSOC, Brussel, 1951. De 
enquête vermeldt ook dat van de ondervraagde arbeidersgezinnen 49% een wasmachine, 47,2% 
een gasfornuis, 15,9% een boiler en 6,2% een koelkast hadden. Het elektrisch strijkijzer was op dat 
moment volgens de enquête min of meer ingeburgerd bij alle lagen van de bevolking.

[Fig.	17]	
collage, gepubliceerd in Vie Féminine 
bron: Vie Féminine, s.n., juni 1946
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ze	genoot	van	haar	huishoudelijk	werk,	ontspande	zich	 in	haar	 tuin	en	was	erop	
gebrand	haar	taken	te	professionaliseren.134

Maar	wie	het	huishoudelijk	werk	rationeel	organiseerde,	had	nog	niet	noodzakelijk	
een	goede	thuis.	Zoals	eerder	vermeld,	was	het	de	taak	van	de	vrouw	om	het	inte-
rieur	 een	 persoonlijke	 look	 te	 geven,	 eigen	 aan	 haar	 gezin.	 Dit	 was	 geen	 eenvou-
dige	opdracht.	Doelmatigheid,	 functionaliteit	en	modern	design	moesten	gecom-
bineerd	worden	met	individualiteit.	Voor	deze	delicate	evenwichtsoefening	raadde	
de	KAV	haar	leden	aan	veel	aandacht	te	besteden	aan	de	woonkamer	of	de	woon-
kamer-keuken	waar	het	arbeidersgezin	eet,	studeert	en	ontspant	en	waar	de	stoof	
of	de	kachel	zich	bevindt.	“Cette	pièce	est	la pièce	de	famille,”	legt	Vande	Putte	uit	
in	 La Maison,	 “elle	 est	 le	 centre	 de	 la	 maison,	 là	 où	 bat	 le	 coeur	 de	 la	 famille”.135	
Volgens	 haar	 is	 een	 goede	 woonkamer	 een	 ruimte	 “où	 la	 vie	 peut	 s’exprimer,	 où	
les	choses	‘parlent’	et	extériorisent	ce	qu’est	la	famille,	ce	qu’elle	pense	et	ce	qu’elle	
sent”.136	 Om	 zo’n	 plek	 te	 creëren,	 adviseerde	 de	 KAV	 om	 het	 interieur	 met	 grote	
zorg	 samen	 te	 stellen	 uit	 afzonderlijke	 meubelelementen	 in	 overeenstemming	
met	de	specifieke	stemmingen	of	gevoeligheden	van	het	gezin.	Ze	raadde	ook	aan	
om	een	speciale	plaats	te	reserveren	voor	meubelstukken	met	een	familiegeschie-
denis,	 zoals	 ‘le	 vieux	 fauteuil	 de	 grand-père’	 en	 voor	 een	 reeks	 van	 persoonlijke	
objecten	zoals	familiefoto’s,	tekeningen,	souvenirs,	speelgoed	of	bloemen.137	Zoals	
de	modelkamers	in	de	tentoonstelling	‘De	Thuis’	en	in	Vrouwenbeweging	laten	zien,	
konden	 deze	 kleine	 voorwerpen	 op	 verschillende	 plaatsen	 opgesteld	 worden:	 op	
de	vensterbank,	op	tafel,	bovenop	de	kast,	 in	een	nis,	etc.	 [fig.	18]	Ze	werden	vaak	
gecombineerd	met	andere	objecten	die	de	religieuze	identiteit	van	het	gezin	bena-
drukten,	 zoals	 kruisbeeldjes	 of	 kleine	 heiligenbeeldjes.	 Tenslotte	 liet	 een	 goede	
huiskamer	ook	zien	dat	de	huisvrouw	 lid	was	van	de	KAV.	Het	meest	opvallende	
symbool	 van	 dit	 lidmaatschap	 was	 de	 wandkalender	 die	 de	 vrouwenorganisatie	
jaarlijks	 uitgaf.	 Op	 deze	 kalender	 stond	 een	 reeks	 reproducties	 van	 20ste-eeuwse	
Belgische	 schilderijen	 met	 volkse	 of	 religieuze	 taferelen.138	 In	 veel	 arbeiderswo-
ningen	verwezen	ook	ingelijste	kunstreproducties	naar	de	culturele	invloed	van	de	
KAV.	De	combinatie	van	al	deze	kleine	symbolische	voorwerpen	vormde	de	kamer	

��� Zie ‘La fausse et la vraie émancipation de la femme’, Vie Féminine, s.n., juni 1946, pp. 18-19.
��5 Ph. Vande Putte, ‘La tribune féminine. Pour de bonnes habitations populaires. Un programme de 

réalisation tenant compte des possibilités actuelles et des traditions’, La Maison, nr. 5, mei 1949, p. 
156.

��� Ph. Vande Putte, ‘La tribune féminine. Pour de bonnes habitations populaires. Un programme de 
réalisation tenant compte des possibilités actuelles et des traditions’, La Maison, nr. 5, mei 1949, p. 
157.

��� Zie Ph. Vande Putte, ‘La tribune féminine. Pour de bonnes habitations populaires. Un programme 
de réalisation tenant compte des possibilités actuelles et des traditions’, La Maison, nr. 5, mei 1949, 
p. 157.

��8 De KAV reproduceerde onder meer schilderwerken van Jules De Bruycker (1870-1945) en Alfred 
Ost (1884-1945) in de wandkalender. 

[Fig.	18]	
interieurarch. Rob Van Tenten, modelkamer op de tentoonstelling ‘De 
Thuis’, Antwerpen, 1949 (foto Acta) 
bron: KADOC, fonds KAV
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om	tot	een	persoonlijke	compositie,	een	door	de	huisvrouw	samengesteld	stilleven	
dat	getuigde	van	de	intensiteit	van	haar	toewijding.	
De	 focus	 van	 de	 woonkamerinrichting	 was	 de	 schouwmantel,	 een	 traditionele	
plaats	voor	familierepresentatie	die	ook	vandaag	nog	vaak	dienst	doet	als	een	ritu-
ele	 verzamelplek	 voor	 sentimentele	 parafernalia	 en	 (pseudo-)historische	 objec-
ten.139	 Ook	 hier	 benadrukte	 de	 KAV	 het	 belang	 van	 de	 persoonlijke	 aanpak.	 Het	
artikel	‘Hoe	kleed	ik	mijn	schouw	aan?’	in	Vrouwenbeweging	van	mei	1947	toonde	
in	 detail	 een	 goed	 voorbeeld.140	 [fig.	 19]	 De	 auteur,	 Margriet	 V.,	 besprak	 hierin	 de	
schouwmantel	 van	 haar	 eigen	 woonkamer:	 “In	 ’t	 midden	 staat	 een	 ouderwets	
klokje,	 dat	 nog	 van	 mijn	 grootmoeder	 afkomstig	 is.	 Links	 plaatsten	 we	 de	 grote	
glazen	vaas,	die	we	op	onze	trouw	kregen,	daar	ligt	een	Brugse	kant	onder.	De	kin-
deren	zorgen	ervoor	dat	er	altijd	iets	staat	van	buiten:	katjes,	hulst,	spar	of	veld-
bloemen.	Rechts	prijkt	een	staande	foto	van	mijn	mans	vader.	(...)	Aan	de	linker-
zijkant	is	een	standaardje	gezet,	met	enkele	boeken	tussen,	en	rechts	een	asbakje	
waaronder	 ons	 Emma	 haar	 eerste	 borduurlapje	 ligt.	 Tussen	 portret	 en	 uurwerk	
staat	 een	 herder	 en	 herderinnetje	 in	 biscuit”.141	 De	 beschrijving	 zegt	 niets	 over	
een	kruisbeeld,	maar	aangezien	dit	religieuze	teken	aanwezig	was	op	of	boven	de	
schouwmantel	van	bijna	elke	modelwoning	van	de	christelijke	arbeidersbeweging,	
kunnen	we	aannemen	dat	de	auteur	het	als	een	evidentie	beschouwde.	De	resulte-
rende	samenstelling	op	en	boven	de	schouwmantel	fungeerde	als	een	zelfgemaakt	
familieportret	en	stond	tegelijk	symbool	voor	de	naoorlogse	visie	van	de	christe-
lijke	 arbeidersbeweging	 op	 de	 moderne	 thuis:	 een	 zorgvuldig	 geconstrueerd	 per-
soonlijk	vluchtoord	in	de	soms	bedreigende	buitenwereld,	de	basis	van	een	eigen-
tijdse	religieuze	praktijk	en	van	een	nieuwe	volkscultuur.

��� In een artikel over het actuele ‘Vlaamse interieur’ stelt Yves Schoonjans dat de objecten op de 
schouw “een huiselijke wereld construeren; een wereld die, alhoewel zeer artificieel, door de be-
woner wordt gezien als een historische wereld in verbinding met een eerlijk-archetypische, bijna 
mystiek-religieuze, (Vlaamse) traditie”. Zie Y. Schoonjans, ‘Over de artificialiteit van het wonen. 
Gefragmenteerde bedenkingen over het Vlaamse interieur’, Andere Sinema, nr. 133, 1996, p. 26.

��0 Zie Margriet V., ‘Hoe kleed ik mijn schouw aan?’, Vrouwenbeweging, s.n., mei 1947, pp. 28-29.
��� Margriet V., op. cit., p. 29.

[Fig.	19]	
illustratie bij het artikel ‘Hoe kleed ik mijn schouw aan?’ 
bron: Vrouwenbeweging, s.n., mei 1947
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De	arbeider	en	zijn	woning

Het	bijzondere	van	de	naoorlogse	woonvoorlichting	van	de	christelijke	arbeiders-
beweging	was	dat	ze	zich	ook	tot	mannen	richtte	en	dat	het	advies	voor	beide	sek-
sen,	vooral	in	Vlaanderen,	goed	op	mekaar	was	afgestemd.	Anders	dan	bij	de	SVV,	
was	 de	 woonvoorlichting	 van	 de	 KAV	 niet	 los	 te	 denken	 van	 deze	 van	 de	 KWB.	
Van	de	christelijke	huisvaders	werd	dan	ook	behoorlijk	wat	verwacht.	De	bijdrage	
van	de	echtgenoot	in	de	realisatie	van	de	naoorlogse	moderne,	christelijke	woon-
cultuur	had	direct	betrekking	op	het	maken,	in	de	betekenis	van	klusjes	en	eigen-
handig	 timmerwerk.	 Sinds	 de	 jaren	 dertig	 had	 de	 christelijke	 arbeidersbeweging	
gaandeweg	de	betrokkenheid	van	mannen	in	het	huishoudelijke	leven	aangemoe-
digd.142	Van	de	echtgenoot	werd	niet	alleen	verwacht	dat	hij	de	kostwinner	en	een	
streng	 gezinshoofd	 was.	 Hij	 werd	 ook	 aangespoord	 om	 zich	 te	 gedragen	 als	 een	
goedmoedige	en	zorgende	huisvader.	Na	Wereldoorlog	II	beeldden	de	ledenbladen	
van	de	christelijke	vormingsorganisaties	de	ideale	echtgenoot	over	het	algemeen	af	
als	de	klusjesman	van	het	huis.	Deze	visie	was	tegelijk	een	toepasselijk	antwoord	
op	de	benarde	financiële	situatie	van	vele	naoorlogse	gezinnen,	een	geschikt	con-
cept	 om	 tegengewicht	 te	 bieden	 aan	 de	 verlokkingen	 van	 allerlei	 moderne	 amu-
sementsvormen	buitenshuis	en	een	goede	manier	om	het	gezinsleven	en	het	per-
soonlijke	 karakter	 van	 de	 woning	 te	 intensifiëren.143	 Het	 voorgestelde	 kluswerk	
betrof	 de	 installatie	 van	 een	 gasfornuis,	 het	 vervaardigen	 van	 een	 boekenkast,	
een	kinderbedje,	een	tafel,	etc.	Volgens	de	christelijke	arbeidersbeweging	kon	een	
goede	echtgenoot	zich	nuttig	maken	in	elk	vertrek	van	het	huis.	Bij	de	SVV	kwam	
de	rol	van	de	huisvader	veel	minder	aan	bod.	Zo	waren	de	artikels	van	De	Roover	
in	de	eerste	plaats	beschouwend	van	aard.	De	auteur	trachtte	de	lezer	een	inzicht	
te	geven	in	het	onderscheid	tussen	goede	en	slechte	smaak,	maar	ging	nauwelijks	
in	op	de	praktische	taakverdeling	tussen	de	gezinsleden	om	tot	een	goede	woning	
te	 komen.	 Dat	 de	 echtgenoot	 met	 klussen	 een	 interessante	 bijdrage	 kon	 leveren,	
kwam	in	zijn	artikels	niet	of	slechts	zijdelings	ter	sprake.144

��� Zie A. Osaer, A. De Decker, N. Ista, D. Keymolen, op. cit., p. 362.
��� Laermans wees er al op dat het aanmoedigen van de ‘mannelijke huisvlijt’ het toenmalige ‘huise-

lijkheidsideaal’ van de christelijke vormingsorganisaties ondersteunde en dat ontspanning in huis 
gezien werd als een goed alternatief voor het commerciële vrijetijdsaanbod buitenshuis. Zie ‘9.0. 
Zonde als gedurig gevaar: de nationale publicaties van de (V)KAJ, KAV en KWB tijdens de periode 
1945-1957’, in R. Laermans, op. cit., pp. 99-110.

��� In De Roovers bespreking van het nieuwe initiatief ‘de rationele woning van de jonge arbeider’ 
bijvoorbeeld was er nergens sprake van doe-het-zelven. Wel verwees hij naar een mogelijke sa-
menwerking met de socialistische coöperatieven om betaalbare ‘moderne’ meubelen te koop aan 
te bieden. Zie J. De Roover, ‘De rationele woning van de jonge arbeider’, De Stem der Vrouw, nr. 3, 
maart 1955, pp. 12-13. In het artikel ‘Van oud naar nieuw’ gaf De Roover advies over hoe men 
oude meubelen in een nieuw kleedje kon steken. Er kwam heel wat handwerk aan te pas (mouluren 
verwijderen, omlijstingen afschaven, etc), maar de auteur deed geen uitspraak over wie dit hoorde 
te doen. Zoals bij zijn andere artikelen wou hij de lezer vooral een inzicht bijbrengen, eerder dan 
hem praktisch advies te geven. Zie J. De Roover, ‘Van oud naar nieuw’, De Stem der Vrouw, nr. 6, 
juni 1951, pp. 12-13.
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De	KWB	nam	verschillende	initiatieven	om	het	doe-het-zelf-werk	in	huis	te	stimu-
leren.	Vaak	werden	echte	arbeidersfamilies	als	voorbeeld	genomen	om	de	leden	te	
overtuigen	van	de	mogelijkheden	van	het	eigenhandig	klussen.	Zo	organiseerde	de	
KWB	 kort	 na	 de	 oorlog	 regelmatig	 ‘Tentoonstellingen	 van	 Huisvlijt’.	 Deze	 lokale	
tentoonstellingen	 bestonden	 doorgaans	 uit	 een	 of	 meerdere	 modelkamers,	 inge-
richt	 met	 meubelstukken	 en	 andere	 gebruiksvoorwerpen	 die	 door	 KWB-leden	
waren	vervaardigd.	Het	ging	om	wiegjes,	kasten,	speelgoed,	etc.	 “Het	voornaam-
ste	doel	van	een	huisvlijttentoonstelling	is	de	belangstelling	voor	een	doelmatige	
vrijetijdsbesteding	aanwakkeren,”	schreef	Jef	Zwaenepoel	in	een	interne	nota	van	
de	KWB,	“Langs	dergelijke	tentoonstellingen	willen	wij	bij	de	bezoekers	het	verlan-
gen	opwekken	in	hun	eigen	vrije	tijd	nuttige	of	mooie	voorwerpen	te	vervaardigen	
die	de	huishoudelijke	bezigheden	vergemakkelijken	of	het	uitzicht	en	de	versiering	
van	de	woning	verbeteren	en	willen	wij	hen	tevens	het	genot	van	eigen	scheppend	
werk	doen	smaken”.145	Raak	publiceerde	regelmatig	foto’s	van	huisvlijttentoonstel-
lingen,	 telkens	met	vermelding	van	de	naam,	het	beroep	en	de	gezinssamenstel-
ling	van	de	betrokken	‘artiesten’.146	
Een	 ander	 initiatief	 dat	 bedoeld	 was	 om	 huiselijk	 doe-het-zelf-werk	 aan	 te	 moe-
digen	was	de	wedstrijd	‘Help	U	Zelf’	die	de	KWB	in	1951	samen	met	de	KAV	had	
uitgeschreven.147	Deze	wedstrijd	beloonde	arbeiders	die	zelf	het	initiatief	hadden	
genomen	 om	 de	 inrichting	 van	 hun	 huis	 te	 verbeteren.	 Om	 deel	 te	 nemen	 dien-
den	de	 leden	van	de	KWB	of	de	KAV	een	 formulier	 in	 te	vullen	waarin	ze	uitleg	
gaven	 over	 de	 samenstelling	 van	 hun	 gezin	 en	 over	 het	 werk	 dat	 ze	 hadden	 ver-
richt	of	laten	verrichten	om	hun	woning	“hygiënisch,	aangenamer	of	gerieflijker”	
te	maken.148	Zowel	structurele	aanpassingen	als	verbeteringen	van	de	uitrusting	
van	de	woning	kwamen	in	aanmerking.	Zo’n	350	gezinnen	namen	aan	de	compe-
titie	deel.149	De	 jury	bestond	uit	vertegenwoordigers	van	zowel	KAV	als	KWB	en	
reisde	het	Vlaamse	 land	af	om	de	resultaten	te	bekijken.	De	meest	 inventieve	en	
bijvoorkeur	 budgetvriendelijke	 projecten	 werden	 geselecteerd	 en	 gefotografeerd.	
De	 prijzenpot	 bestond	 uit	 huishoudapparaten	 en	 meubels	 zoals	 een	 keukentafel,	
een	medicijnenkastje,	etc.
De	 ‘Tentoonstellingen	 van	 Huisvlijt’	 en	 de	 wedstrijd	 ‘Help	 U	 Zelf’	 waren	 in	 de	
eerste	 plaats	 gericht	 op	 het	 registreren,	 tonen	 en	 belonen	 van	 voltooide	 werken	

��5 J. Zwaenepoel, ‘Huisvlijttentoonstellingen’ (nota, niet gepubliceerd), KADOC, fonds KWB Antwer-
pen, nr. 715, s.d., p. 1.

��� Zie bijvoorbeeld ‘Arbeiderskunst te Leuven’, Raak, nr. 6, okt. 1948, p. 12; ‘De tentoonstelling van 
Melsele onder het vergrootglas’, Raak, nr. 8, dec. 1948, p. 12.

��� Zie bijvoorbeeld ‘Help U Zelf. Grote prijskamp ingericht door de KWB en de KAV’, Raak, nr. 10, 
febr. 1951, pp. 15-16.

��8 ‘Help U Zelf. Hij richtte de keuken voor haar in... Nu nemen ze samen deel aan de KAV-KWB-prijs-
kamp’, Raak, nr. 11, maart 1951, pp. 1, 15.

��� Zie ‘Samenvattend verslag werking KAV 1949-1950-1951’ (verslag, niet gepubliceerd), KADOC, 
fonds KAV, nr. 2.5.1, s.d. (1951), p. 11.
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in	 huis.	 Andere	 initiatieven	 van	 de	 KWB	 waren	 eerder	 bedoeld	 om	 het	 doe-het-
zelf-werk	van	de	leden	concreet	te	begeleiden.	Zo	konden	leden	sinds	1952	vragen	
insturen	omtrent	de	reorganisatie	van	hun	eigen	woning.	De	KWB	verleende	gratis	
advies.	Vervolgens	werden	verschillende	casestudies	gepubliceerd	en	besproken	in	
Raak.	Het	ledenblad	publiceerde	telkens	de	situatie	voor	en	na	de	voorgestelde	wij-
zigingen.	Het	nummer	van	februari	1952	toonde	bijvoorbeeld	de	woning	van	een	
familie	in	Houthalen.	De	KWB	adviseerde	dit	gezin	om	hun	‘slecht	georganiseerde’	
en	‘ongezellige’	keuken	te	reorganiseren	door	een	deur	te	verplaatsen,	de	eettafel	
in	de	hoek	te	zetten,	een	bank	te	maken,	het	licht	aan	te	passen,	het	behangpapier	
te	vervangen,	etc.150

Raak	en	Vrouwenbeweging	gaven	ook	concrete	richtlijnen	voor	het	bouwen	van	een-
voudige,	moderne	meubelen.	Beide	tijdschriften	publiceerden	constructietekenin-
gen	van	houten	tafels,	kasten	of	bedden.	De	meest	gedetailleerde	plannen	stonden	
in	Raak,	in	de	speciale	doe-het-zelf-rubriek	‘Pier	na	zijn	uren’.151	Sommige	ontwer-
pen	 –	 voornamelijk	 deze	 van	 Jos	 De	 Mey	 –	 waren	 in	 die	 periode	 ook	 te	 zien	 op	
‘avant-gardetentoonstellingen’,	zoals	die	van	Formes	Nouvelles	en	van	het	Gentse	
Museum	voor	Sierkunst.	[fig.	20]	Toch	hadden	beide	milieus	vaak	een	duidelijk	ver-
schillende	 visie	 op	 het	 vervaardigingproces	 van	 de	 meubelstukken.	 Terwijl	 de	
christelijke	 arbeidersbeweging	 handwerk	 wou	 opwaarderen	 als	 een	 budgetvrien-
delijke	manier	om	woningen	beter	uit	te	rusten	en	tegelijk	de	huisvaders	hierbij	te	
betrekken,	pleitte	een	organisatie	als	Formes	Nouvelles	uitsluitend	voor	een	indu-
strieel	productieproces	om	modern	design	financieel	bereikbaar	te	maken	voor	een	
groot	publiek.
Op	ideologisch	vlak	sloot	het	woonadvies	in	Raak	naadloos	aan	bij	dat	in	Vrouwen-
beweging.	De	aandachtspunten	van	beide	ledenbladen	verschilden	echter	duidelijk.	
Terwijl	Vrouwenbeweging	een	uitgebreide	waaier	van	deelaspecten	van	de	wooncul-
tuur	besprak,	legde	Raak	zich	hoofdzakelijk	toe	op	het	eigenlijke	maakproces	van	
een	 goede	 woning.	 Beide	 ledenbladen	 publiceerden	 artikels	 over	 het	 kopen,	 bou-
wen	en	inrichten	van	een	modern	huis,	maar	enkel	het	vrouwenblad	informeerde	
haar	 lezers	 over	 hoe	 je	 erin	 kon	 koken,	 naaien,	 opvoeden,	 schoonmaken,	 spelen	
en	relaxen;	kortom	hoe	je	er	een	gezinsleven	in	kon	uitbouwen.	Dit	onderscheid	is	
illustratief	voor	de	verschillende	verantwoordelijkheden	die	de	christelijke	arbei-
dersbeweging	toekende	aan	het	vrouwelijke	of	mannelijke	gezinshoofd.	Van	man-
nen	 verwachtte	 ze	 dat	 ze	 het	 materiële	 kader	 en	 de	 financiële	 middelen	 zouden	
aanbrengen	om	een	gezonde	woning	te	bouwen.	Vrouwen	kregen	de	opdracht	om	
het	 familieleven	 zelf	 te	 moderniseren	 en	 om	 aldus	 de	 nationale	 wooncultuur	 op	
een	‘hoger’	niveau	te	brengen.

�50 J. De Mey, ‘Symphonie in bruin...’, Raak, nr. 10, febr. 1952, p. 12.
�5� Zie bijvoorbeeld ‘Een eerste patroon’, Raak, nr. 11, maart 1952, p. 12.

[Fig.	20]	
interieurarch. Jos De Mey, ontwerp voor een bijzettafeltje, gepubli-
ceerd in Raak 
bron: Raak, nr. 11, maart 1952
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haar	 lezers	 over	 hoe	 je	 erin	 kon	 koken,	 naaien,	 opvoeden,	 schoonmaken,	 spelen	
en	relaxen;	kortom	hoe	je	er	een	gezinsleven	in	kon	uitbouwen.	Dit	onderscheid	is	
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De	woning,	een	gezinsproject?

De	 verschillende	 verantwoordelijkheden	 die	 de	 christelijke	 arbeidersbeweging	
met	 haar	 woonopvoeding	 toekende	 aan	 mannen	 en	 aan	 vrouwen	 vertaalde	 zich	
niet	in	een	strikte	ruimtelijke	zonering	van	de	woning.	De	keuken	beschouwde	ze	
bijvoorbeeld	nog	steeds	als	de	ruimte	waar	de	huisvrouw	het	grootste	deel	van	de	
dag	 doorbrengt	 met	 koken	 en	 kuisen.	 Tegelijk	 was	 het	 een	 geschikt	 vertrek	 voor	
de	echtgenoot	om	zijn	talenten	als	klusjesman	te	bewijzen	met	de	installatie	van	
arbeidsbesparende	meubelen	en	huishoudtoestellen.	Dit	verklaart	waarom,	 in	de	
late	 jaren	veertig	en	de	vroege	 jaren	vijftig	zowel	 in	Raak als	 in	Vrouwenbeweging	
verschillende	artikels	verschenen	over	de	rationele	organisatie	van	de	keuken.	In	
juni	 1948	 bijvoorbeeld	 publiceerde	 het	 mannenblad	 het	 verhaal	 van	 een	 echtge-
noot	die	zijn	keuken	had	gereorganiseerd	als	geschenk	voor	zijn	vrouw	die	weldra	
uit	het	moederhuis	zou	terugkeren.152	De	man	had	een	oude	kast	opgelapt	en	had	
een	nieuw	gasfornuis,	een	dampkap	en	een	nieuwe	lamp	geïnstalleerd.	De	auteur	
van	het	artikel	loofde	de	aanpassingswerken	omwille	van	hun	inventiviteit	en	lage	
kostprijs	en	omdat	ze	de	huisvrouw	veel	onnodig	loopwerk	zouden	besparen.
De	 identiteit	 van	 zowel	 de	 echtgenoot	 als	 de	 echtgenote	 was	 in	 de	 ogen	 van	 de	
christelijke	 arbeidersbeweging	 gerelateerd	 aan	 het	 huis	 als	 geheel.	 Zoals	 gezegd,	
kregen	 vrouwen	 en	 mannen	 een	 verschillende	 attitude	 aangeleerd,	 maar	 hun	
werkterrein	was	min	of	meer	hetzelfde	en	omvatte	elke	kamer	van	de	woning.	Bij	
de	woonvoorlichting	van	de	SVV	was	dat	anders.	Vooreerst	vinden	we	in	De Stem 
der Vrouw of	La Femme Prévoyante weinig	informatie	terug	over	de	meest	geschikte	
taakverdeling	 of	 domeinafbakening	 binnen	 het	 gezin.	 De	 Roover	 bijvoorbeeld	
schreef	vooral	beschouwelijke	stukken	over	interieurinrichting	en	over	thema’s	als	
‘spiegels’,	 ‘gevonden	voorwerpen’	of	‘kitsch’.153	De	enkele	keren	dat	hij	de	terrein-
verdeling	in	de	woning	toch	ter	sprake	bracht,	ging	hij	uit	van	een	duidelijke	zone-
ring.	“De	man	heeft	zijn	werkkamer,	de	kinderen	hun	speelhoek	en	de	vrouw	haar	
keuken.	 Een	 goed	 ingestudeerde	 planindeling	 van	 woning	 of	 appartement	 houdt	
rekening	met	deze	afbakening	van	domeinen”	stelde	hij	in	1954	en	hij	hield	aan-
sluitend	een	pleidooi	om	voor	de	huisvrouw	ook	buiten	de	keuken	nog	een	eigen	
ruimte	 te	 voorzien.154	 Anders	 dan	 in	 deze	 uitspraak	 waarbij	 elk	 gezinslid	 een	 of	
meerdere	 plaatsen	 in	 huis	 kreeg	 toegewezen,	 ging	 de	 christelijke	 arbeidersbewe-
ging	 eerder	 uit	 van	 het	 huis	 als	 een	 gedeelde	 ruimte.	 In	 het	 model	 van	 de	 KAV	
en	 KWB	 kregen	 de	 huwelijkspartners	 complementaire	 rollen	 toegewezen	 die	 de	
woning	niet	opdeelden,	maar	de	verschillende	 leefruimtes	eerder	verenigden.	De	

�5� ‘Ze kwam terug van ’t moederhuis en ze vond een nieuwe keuken’, Raak, nr. 2, juni 1948, p. 8.
�5� Zie J. De Roover, ‘Spiegels in het interieur’, De Stem der Vrouw, nr. 9, sept. 1952, p. 6; J. De Roover, 

‘Versieren met Gevonden Voorwerpen’, De Stem der Vrouw, nr. 6, juni 1953, p. 5; J. De Roover, ‘Het 
toepassen van hout in het interieur’, De Stem der Vrouw, nr. 4, april 1952, pp. 12-13.

�5� J. De Roover, ‘Meubelen voor de vrouw’, De Stem der Vrouw, nr. 12, dec. 1954, pp. 18-19.
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�5� ‘Ze kwam terug van ’t moederhuis en ze vond een nieuwe keuken’, Raak, nr. 2, juni 1948, p. 8.
�5� Zie J. De Roover, ‘Spiegels in het interieur’, De Stem der Vrouw, nr. 9, sept. 1952, p. 6; J. De Roover, 

‘Versieren met Gevonden Voorwerpen’, De Stem der Vrouw, nr. 6, juni 1953, p. 5; J. De Roover, ‘Het 
toepassen van hout in het interieur’, De Stem der Vrouw, nr. 4, april 1952, pp. 12-13.

�5� J. De Roover, ‘Meubelen voor de vrouw’, De Stem der Vrouw, nr. 12, dec. 1954, pp. 18-19.
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christelijke	arbeidersbeweging	geloofde	dat	de	samenwerking	tussen	de	huisvrouw	
en	 haar	 echtgenoot	 op	 verschillende	 niveaus,	 binnen	 dezelfde	 ruimte	 en	 op	 het-
zelfde	project	de	onderlinge	 relaties	en	daarmee	het	primaatschap	van	het	gezin	
zou	versterken.	

De	ambitie	van	de	christelijke	arbeidersbeweging	om	de	familiebanden	te	intensi-
fiëren	door	gezamenlijk	te	bouwen	aan	een	moderne	thuis,	is	ook	duidelijk	aflees-
baar	in	haar	advies	omtrent	de	ruimtelijke	behoeftes	van	kinderen.	Zowel	Raak	als	
Vrouwenbeweging	 stelden	 herhaaldelijk	 dat	 kinderen	 in	 huis	 een	 ‘eigen	 wereldje’	
moesten	hebben.	Vaak	suggereerden	de	ledenbladen	om	de	ruimte	onder	een	hel-
lend	 dak	 om	 te	 vormen	 tot	 een	 kinderkamer.	 Ze	 spoorden	 de	 lezers	 aan	 om	 het	
nodige	timmer-	en	reorganisatiewerk	zelf	te	doen.	Ze	raadden	ook	aan	om	de	kin-
deren	er	zoveel	mogelijk	bij	te	betrekken	zodat	ook	zij	het	plezier	zouden	ontdek-
ken	om	een	persoonlijke	omgeving	 in	 te	 richten.	Een	artikel	 in	Vrouwenbeweging	
van	februari	1949	toonde	hoe	een	smalle	zolder	kon	omgebouwd	worden	tot	een	
meisjeskamer.155	 De	 auteur	 vertelt	 het	 ‘waar	 gebeurd’	 verhaal	 van	 Dhr.	 en	 Mevr.	
Vermeulen	die	hun	dochters	hun	eigen	kamertje	wilden	geven.	De	ouders	gingen	
ervan	uit	dat	hun	meisjes	ooit	huisvrouwen	zouden	worden	en	gaven	de	zolderka-
mer	daarom	een	speciaal	karakter.	 ’s	Avonds	en	 ’s	nachts	zag	de	ruimte	eruit	als	
een	slaapkamer,	maar	overdag	leek	ze	eerder	op	een	woonkamer	waar	de	dochters	
hun	 toekomstige	 rol	 als	 huisvrouw	 konden	 inoefenen.	 Deze	 transformatie	 was	
mogelijk	 dankzij	 twee	 speciale	 bedden	 die	 tot	 sofa’s	 konden	 worden	 omgevormd	
door	het	beddengoed	op	te	bergen	in	de	lades	onderaan	het	meubel.156	[fig.	21]

Aangezien	 de	 meisjes	 bij	 voorkeur	 een	 kamer	 kregen	 in	 de	 directe	 nabijheid	 van	
de	 ouderslaapkamer,	 werd	 de	 heringerichte	 zolderkamer	 in	 de	 meeste	 gevallen	
aanbevolen	als	 jongenskamer.	 In	Raak	van	september	1952	stond	een	afbeelding	
van	 zo’n	 kamer,	 ontworpen	 door	 Jos	 De	 Mey.157	 [fig.	 22]	 De	 tekening	 toont	 twee	
eenvoudige	metalen	bedden	die	langs	de	laagste	zijde	van	de	kamer	zijn	geplaatst.	
De	aangrenzende	muur	is	bekleed	met	houten	planken	en	een	rij	touwen	deelt	de	
slaapzone	 op	 in	 twee	 units.	 Vlakbij	 het	 raam	 heeft	 de	 vader	 een	 klein	 bureautje	
gemaakt	met	enkele	 legplanken	aan	de	 linkerzijde	en	een	gesloten	kastje	aan	de	
rechterzijde.	Onder	het	kastje	zijn	twee	houten	latten	aan	de	muur	bevestigd	om	
de	oppervlakte	af	te	bakenen	waar	de	kinderen	hun	posters	en	tekeningen	mogen	
ophangen.	Zo	werden	de	zonen,	binnen	het	ruimtelijk	kader	dat	de	ouders	hadden	
ontworpen,	aangemoedigd	om	mee	te	werken	aan	de	creatie	van	een	goede	thuis.

�55 Zie ‘Een wonder op zolder en een mirakel in de portemonnaie’, Vrouwenbeweging, s.n., febr. 1949, 
pp. 16-18.

�5� In het artikel spreekt men van ‘divanbedden’.
�5� J. De Mey, ‘Toen we nog rakkers van tien jaar waren...’, Raak, nr. 4, sept. 1952, pp. 12, 16.

[Fig.	21]	
ontwerptekening van de bedden van de dochters Vermeulen  
bron: Vrouwenbeweging, s.n., febr. 1949

[Fig.	22]	
interieurarch. Jos De Mey, ontwerp voor een jongenskamer, gepubli-
ceerd in Raak  
bron: Raak, nr. 4, sept.1952
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�55 Zie ‘Een wonder op zolder en een mirakel in de portemonnaie’, Vrouwenbeweging, s.n., febr. 1949, 
pp. 16-18.

�5� In het artikel spreekt men van ‘divanbedden’.
�5� J. De Mey, ‘Toen we nog rakkers van tien jaar waren...’, Raak, nr. 4, sept. 1952, pp. 12, 16.

[Fig.	21]	
ontwerptekening van de bedden van de dochters Vermeulen  
bron: Vrouwenbeweging, s.n., febr. 1949

[Fig.	22]	
interieurarch. Jos De Mey, ontwerp voor een jongenskamer, gepubli-
ceerd in Raak  
bron: Raak, nr. 4, sept.1952
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Ook	 De	 Roover	 had	 het	 in	 De Stem der Vrouw	 over	 de	 voordelen	 van	 een	 eigen	
ruimte	 voor	 kinderen.158	 [fig.	 23]	 Maar	 zijn	 betoog	 werd	 eerder	 gevoed	 door	 alge-
mene	 bekommernissen	 omtrent	 de	 gezonde	 ontwikkeling	 van	 de	 jongeren	 dan	
door	de	ambitie	om	hen	in	te	schakelen	in	het	‘maakproces’	van	de	eigen	woning.	
“Wanneer	 het	 maar	 enigszins	 mogelijk	 is,	 zullen	 we	 dus	 het	 kind	 een	 eigen,	
frisse,	zonnige	ruimte	geven,	waarin	het	naar	hartelust	kan	spelen,	knutselen	en	
knoeien,	waarin	het	geheel	kind	kan	zijn”	schreef	De	Roover	in	1950.	Volgens	hem	
was	het,	met	het	oog	op	een	goede	opvoeding,	erg	belangrijk	om	veel	aandacht	te	
besteden	aan	de	inrichting	van	de	kinderkamer.	Deze	was	in	het	beste	geval	goed	
verlucht	 en	 voorzien	 van	 geschilderde	 muren,	 een	 vloerbekleding	 uit	 balatum	 of	
linoleum,	een	aangepaste	verlichting	en	geschilderde,	gelakte	of	geverniste	meube-
len.	De	Roover	meende	immers	dat	mede	dankzij	een	goede	inrichting	“van	kinds	
af	aan	de	zin	voor	goede	smaak,	orde	en	zelfs	voor	concentratie	bij	het	werk”	kon	
aangeleerd	 worden.159	 Terwijl	 de	 christelijke	 arbeidersbeweging	 de	 nadruk	 legde	
op	de	waardevolle	dimensie	van	het	inrichten	zelf,	stond	De	Roover	vooral	stil	bij	
de	positieve	invloed	van	kinderkamer,	nadat	ze	goed	werd	ingericht.	Hij	stelde	de	
kinderkamer	niet	zozeer	voor	als	een	gezinsproject,	zoals	het	geval	was	bij	de	KAV	
of	de	KWB,	maar	eerder	als	een	speciale	zone	in	huis	afgestemd	op	de	ontwikke-
ling	van	het	kind.	

Zowel	 de	 christelijke	 als	 de	 socialistische	 arbeidersbeweging	 besteedden	 na	
Wereldoorlog	II	ruim	aandacht	aan	de	persoonlijke	ontwikkeling	van	de	gezinsle-
den	 binnen	 de	 woning.	 Beide	 bewegingen	 pleitten	 voor	 een	 rationele	 inrichting,	
zonder	overtollige	decoratie	en	voor	moderne	meubelen	als	ingrediënten	voor	een	
beter	familielieven.	Maar	terwijl	de	woonvoorlichting	van	de	SVV	zich	vooral	toe-
spitste	op	de	mentaliteitsopvoeding	van	de	huisvrouw,	ontwikkelde	de	christelijke	
arbeidersbeweging	 een	 veel	 uitgebreider	 voorlichtingsprogramma,	 waarbij	 alle	
gezinsleden	werden	betrokken	en	met	een	belangrijke	praktische	dimensie.	Zowel	
moeder,	vader	als	de	kinderen	werden	geacht	zich	het	interieur	van	het	huis	op	een	
persoonlijke	 manier	 toe	 te	 eigenen.	 Door	 een	 persoonlijke	 band	 te	 ontwikkelen	
met	het	huis,	zou	elk	individu	op	zijn	eigen	manier,	maar	in	directe	relatie	met	zijn	
verwanten,	een	gepaste	en	christelijk	geïnspireerde	positie	weten	te	ontwikkelen	
binnen	de	moderne	samenleving.	Bovendien	zou	men	zich	zo	weten	te	beschermen	
tegen	de	bedreiging	van	excessief	buitenshuis	vertier.	Door	ook	expliciet	kinderen	
te	betrekken	bij	het	maakproces	van	de	moderne	woning,	beschikte	de	christelijke	
arbeidersbeweging	 tenslotte	 over	 een	 subtiele	 strategie	 om	 haar	 woonideologie	
door	te	geven	aan	de	volgende	generatie.
	

�58 J. De Roover, ‘Zo willen wij wonen. Het kindermeubel’, De Stem der Vrouw, nr. 3, maart 1950, pp. 
4-5.

�5� J. De Roover, ‘Zo willen wij wonen. Het Kinderkamer’, De Stem der Vrouw, nr. 7, juli 1950, pp. 20-
21.

[Fig.	23]	
illustratie bij een artikel over ‘de studeerkamer voor de schoolgaande 
jeugd’ door Jul De Roover in De Stem der Vrouw 
bron: De Stem der Vrouw, nr. 8-9, aug.-sept. 1955
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�58 J. De Roover, ‘Zo willen wij wonen. Het kindermeubel’, De Stem der Vrouw, nr. 3, maart 1950, pp. 
4-5.

�5� J. De Roover, ‘Zo willen wij wonen. Het Kinderkamer’, De Stem der Vrouw, nr. 7, juli 1950, pp. 20-
21.

[Fig.	23]	
illustratie bij een artikel over ‘de studeerkamer voor de schoolgaande 
jeugd’ door Jul De Roover in De Stem der Vrouw 
bron: De Stem der Vrouw, nr. 8-9, aug.-sept. 1955
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De	Boer�nnenbond,	
de	fift�es	en	het	landel�jke	wonen1

De	KAV	en	de	LOFC	waren	binnen	de	katholieke	zuil	niet	de	enige	vormingsorgani-
saties	 voor	 vrouwen	 die	 in	 de	 jaren	 veertig	 en	 vijftig	 woonvoorlichting	 gaven.	 Ook	
de	Belgische	Boerinnenbond	of	Belgische	Boerinnengilden	waren	bijzonder	actief	op	
dit	vlak.	Deze	organisatie	werd	in	1911	opgericht	als	afdeling	van	de	Belgische	Boe-
renbond	en	gaf	vorming	aan	plattelandsvrouwen.2	Sinds	haar	ontstaan	organiseerde	
ze	 lessenreeksen	 over	 onder	 meer	 veeteelt,	 zuivel-	 en	 tuinbouw,	 koken	 en	 naaien,	
kinderopvoeding,	 hygiëne	 en	 ziekenzorg.3	 Zoals	 historica	 Leen	 Van	 Molle	 uitlegt,	
had	de	Boerinnenbond	dezelfde	algemene	zending	als	de	Boerenbond:	“bijdragen	tot	
de	vooruitgang	van	de	 landbouw	en	het	welzijn	van	de	boerenstand,	trouw	aan	het	
katholieke	geloof	en	de	christelijke	moraal”.4	Het	aandeel	van	de	vrouwen	in	de	rea-
lisatie	van	deze	opdracht	was	direct	gerelateerd	aan	de	‘boerenwoning’,	de	‘hofstede’	
of	de	‘landelijke	woning’	en	aan	het	gezinsleven	dat	daar	gedijde.5

De	Belgische	Boerinnenbond	was	sinds	het	interbellum	pleitbezorger	van	een	woon-
cultuur	 die	 modern	 comfort	 en	 hygiëne	 zou	 combineren	 met	 het	 behoud	 van	 de	
steeds	meer	bedreigde,	traditionele,	rurale	leefomgeving.	In	dit	hoofdstuk	zoomen	we	

� De eerste resultaten van het onderzoek dat aan de basis ligt van dit hoofdstuk werden voorgesteld 
op 3 september 2005 in Southampton, op de 14th Women’s History Network Annual Conference 
(Southampton Solent University, 2-4 september 2005). Het thema van dit congres was ‘Women, 
Art and Culture: Historical Perspectives’.

� Voor de (ontstaans)geschiedenis van de Boerinnenbond, zie bijvoorbeeld L. Van Molle, Ieder voor 
allen. De Belgische Boerenbond 1890-1990, in de reeks KADOC-studies, nr. 9, Universitaire Pers Leu-
ven/Belgische Boerenbond, Leuven, 1990, pp. 116-120. Zie ook C. Goethals, De Belgische Boerin-
nenbond (1911-1940) (licentiaatsverhandeling, niet gepubliceerd), Departement Geschiedenis, 
Faculteit van de Letteren en de Wijsbegeerte, KULeuven, Leuven, 1979; L. Rens, De Boerinnenbond 
1945-1971 (licentiaatsverhandeling, niet gepubliceerd), Departement Geschiedenis, Faculteit van 
de Letteren en de Wijsbegeerte, KULeuven, Leuven, 1985; Bij De Haard, nr. 7-8, juli-aug. 1986 
(jubelnummer ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Boerinnenbond-KVLV).

� Zie L. Van Molle, op. cit., p. 118.
� L. Van Molle, op. cit., pp. 118-119.
5 Voor een bespreking van de vooroorlogse woonvoorlichting van de Boerinnenbond verwijzen we 

naar S. De Caigny, W. Vanderstede, ‘Spiegel van het hemelhuis. De wisselwerking tussen woon-
ideaal en sociale rollen bij de Belgische Boerinnenbond (1907-1940)’, Tijdschrift voor Sociale en 
Economische Geschiedenis, nr. 1, 2005, pp. 3-29.
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in	op	de	jaren	vijftig.	We	laten	zien	dat	de	ingrijpende	wijzigingen	in	de	sociaal-eco-
nomische	en	materiële	context	destijds	een	dramatische	impact	hadden	op	de	woon-
educatie	 van	 de	 Boerinnenbond.	 De	 vrouwenbeweging	 werd	 vooral	 geconfronteerd	
met	de	plots	versnelde	teloorgang	van	het	voorheen	nog	waarneembare	onderscheid	
tussen	de	landelijke	en	de	stedelijke	leefomgeving	in	België.	Het	aantal	professionele	
boeren	nam	na	Wereldoorlog	II	drastisch	af.	Steeds	meer	inwoners	van	het	platteland	
zochten	werk	in	de	stad.	De	ontwikkeling	van	het	openbaar	vervoer	maakte	grotere	
afstanden	tussen	werk-	en	leefomgeving	mogelijk.	Het	nieuwe	huisvestingsbeleid	gaf	
aanleiding	 tot	 een	 toenemende	 verstedelijking	 van	 het	 landschap,	 etc.	 Een	 van	 de	
gevolgen	van	dit	alles	was	dat	in	de	‘landelijke’	streken	op	korte	termijn	relatief	veel	
minder	landbouwers	en	veel	meer	arbeiders,	bedienden	en	middenstanders	woonden.

De	Belgische	Boerinnenbond	speelde	met	zijn	woonvoorlichting	van	de	 jaren	vijftig	
bewust	in	op	de	sociale	segregatie	van	de	landelijke	bevolking.	Tegelijk	bleef	hij	volop	
investeren	in	het	behoud	van	het	ondertussen	sterk	bedreigde	idee	van	het	traditio-
nele	 landelijke	wonen	in	België.	Dit	was	natuurlijk	een	onhaalbare	missie.	 In	plaats	
van	de	traditionele,	landelijke	wooncultuur	te	conserveren,	construeerde	de	Boerin-
nenbond	gaandeweg	een	nieuw	en	grotendeels	artificieel	modern	beeld	van	de	tradi-
tionele	landelijke	wooncultuur,	bedoeld	om	de	hele	landelijke	bevolking	aan	te	spre-
ken,	boeren	of	niet.	Dit	hoofdstuk	toont	aan	dat	de	hieraan	gekoppelde	ruimtelijke	
woonmodellen	een	specifieke	landelijke	identiteit	dienden	te	etaleren,	maar	dat	deze,	
zeker	wat	het	interieur	betreft,	toch	behoorlijk	dicht	aansloten	bij	andere	contempo-
raine	 woonmodellen,	 in	 het	 bijzonder	 deze	 van	 de	 KAV.	 Anderzijds	 wijzen	 we	 erop	
dat	de	Boerinnenbond	zijn	 leden	veel	meer	formele	richtlijnen	meegaf	dan	de	KAV,	
een	aspect	dat	een	belangrijke	rol	zou	spelen	bij	de	populariteit	en	het	aanhoudende	
succes	van	zijn	woonvoorlichting,	ook	na	Expo	58.	

Voor	dit	hoofdstuk	deden	we	voornamelijk	beroep	op	het	KADOC	(fonds	KVLV),	de	
bedrijfsarchieven	van	Van	Den	Berghe-Pauvers	en	het	privé-archief	van	Jos	De	Mey.6	
Veel	van	de	geconsulteerde	contemporaine	boeken	en	catalogi	bevinden	zich	ook	in	
de	Koninklijke	Bibliotheek	van	België,	de	Universiteitsbibliotheek	van	de	KULeuven	
en	 de	 bibliotheek	 van	 de	 Vakgroep	 Architectuur	 &	 Stedenbouw	 van	 de	 UGent.	 Het	
archief-	en	bibliotheekonderzoek	werd	aangevuld	met	 interviews	met	verschillende	
bevoorrechte	getuigen	waaronder	Regina	Cattrysse,	Jos	De	Mey	en	Liesje	Moelants.7

� De bedrijfsarchieven van Van Den Berghe-Pauvers bevinden zich in Gent, bij de firma Van Den 
Berghe-Pauvers. Ze werden in 2003 geïnventariseerd door Ellen De Clercq in het kader van haar 
licentiaatsverhandeling. Zie E. De Clercq, Van Den Berghe-Pauvers. Van hout tot meubel. Twee genera-
ties moderne vormgeving (licentiaatsverhandeling, niet gepubliceerd), Vakgroep Kunst-, Muziek- en 
Theaterwetenschappen, UGent, Gent, 2003. Het privé-archief van Jos De Mey werd gedeeltelijk in 
bewaring gegeven aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, UGent.

� De betekenis van deze personen voor dit onderzoek wordt verder in dit hoofdstuk geduid.
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Structurele	organisatie	van	de	woonvoorlichting

De	Belgische	Boerenbond	werd	 in	1890	 in	Leuven	opgericht	en	was	 in	het	begin	
van	de	20ste	eeuw	uitgegroeid	tot	een	invloedrijke,	gespecialiseerde	standsorgani-
satie.	Na	Wereldoorlog	 II	bestond	hij	uit	een	aantal	economische	afdelingen,	een	
sociaalrechtelijke	 werking,	 een	 coöperatieve	 werking,	 een	 beroepsorganisatie	 (de	
Boerenbond),	 een	 vrouwenorganisatie	 (de	 Boerinnenbond)	 en	 twee	 jeugdorgani-
saties	(de	Boerenjeugd	en	de	Boerinnenjeugd).8	In	tegenstelling	tot	wat	zijn	naam	
lijkt	aan	te	geven,	was	de	Belgische	Boerinnenbond	na	Wereldoorlog	II	–	zoals	de	
meeste	niet-commerciële	afdelingen	van	de	Boerenbond	–	vooral	actief	 in	Vlaan-
deren,	Waals-Brabant	en	de	Oostkantons.9	Zijn	werking	berustte	begin	jaren	vijf-
tig	bij	een	duizendtal	Boerinnengilden	die	per	provincie	onder	leiding	stonden	van	
twee	 ‘opziensters’.	 Nationale	 voorzitster	 was	 Jeanne	 Cardijn.	 Zij	 leidde	 de	 Boe-
rinnenbond	sinds	1923	en	bleef	dit	doen	tot	1961.10	Priester	en	landbouwkundig	
ingenieur	Justin	Ansay	was	proost.11

De	 Boerinnenbond	 kende	 na	 Wereldoorlog	 II	 een	 geleidelijke,	 maar	 opmerke-
lijke	 groei.	 Voor	 de	 oorlog	 had	 het	 ledenaantal	 van	 de	 Boerinnengilden	 een	 min	
of	 meer	 gelijkaardig	 verloop	 als	 dat	 van	 de	 Boerengilden.	 Vanaf	 de	 jaren	 twintig	
tot	 omstreeks	 1933	 groeide	 het	 ledental	 sterk	 aan,	 waarna	 het	 een	 beduidende	
terugval	kende.12	In	de	eerste	decennia	na	Wereldoorlog	II	was	er	geen	duidelijke	
parallel	meer	 te	 trekken	tussen	de	evolutie	van	het	 ledenbestand	van	de	Boerin-
nengilden	en	dat	van	de	Boerengilden.	Terwijl	het	ledenaantal	van	de	laatste	groep	
langzaam	afnam,	steeg	dat	van	de	Boerinnengilden	gestadig	van	91.874	 in	1944	
tot	131.539	in	1959.13	Ook	nadien	bleef	het	nog	toenemen.	Rekening	houdend	met	
de	sterke	afname	van	de	agrarische	beroepsbevolking	na	Wereldoorlog	 II	 lijkt	de	
groei	van	het	ledenbestand	van	de	Boerinnenbond	op	het	eerste	zicht	verwonder-
lijk.14	 Er	 zijn	 echter	 verschillende	 verklaringen	 voor.	 Vooreerst	 wist	 de	 Belgische	

8 Zie L. Van Molle, op. cit., pp. 345-349.
� Sinds 1930 nam de Boerenbond zich voor om zich als ledenbeweging te beperken tot Vlaanderen, 

Waals-Brabant en de Oostkantons. Hij legde geen grenzen op aan zijn commerciële werking. Zie L. 
Van Molle, op. cit., p. 360.

�0 Cardijn was regentes en opvolgster van juffrouw Willems, de eerste ‘hoofdopzienster’ van de Boe-
rinnenbond. Zie L. Van Molle, op. cit., p. 191.

�� Zie L. Van Molle, op. cit., p. 214. In ander publicaties is sprake van Jozef Ansay. Bijvoorbeeld Bij 
De Haard, nr. 7-8, juli-aug. 1986 (jubelnummer ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de 
Boerinnenbond-KVLV), p. 13. Ansay was proost sinds 1931. Vanaf 1956 kreeg hij een hulpproost 
toegewezen: Jozef Ghoos.

�� In 1933 telden de Boerinnengilden 100.096 leden. Zie bijlage 3 ‘Afdelingen- en ledenbestand van 
de Belgische Boerenbond 1890-1989’ in L. Van Molle, op. cit., pp. 365-367. Voor een bespreking 
van de oorzaken van de fluctuaties in het ledenbestand van de Boerenbond en de Boerinnenbond, 
zie L. Van Molle, op. cit.

�� Ter vergelijking: de Boerengilden telden 95.013 leden in 1944, 86.654 in 1959.
�� Zie L. Van Molle, op. cit., p. 347. Voor cijfergegevens omtrent de afname van de Belgische land-

bouwpopulatie, zie bijlage 2 ‘Belgische agrarische beroepsbevolking 1846-1980’ in. L. Van Molle, 
op. cit., p. 365. De afname van de agrarische beroepsbevolking was in de eerste decennia na We-

doctoraat_fredie.indb   167 2/05/2006   15:48:41



  Lessen in modern wonen  
  Deel	2:	Meerstemmige	woonvoorlichting.	Variaties	op	de	‘moderne	thuis’	(1949-1957)		|	Hoofdstuk	�	 	 ���

Structurele	organisatie	van	de	woonvoorlichting

De	Belgische	Boerenbond	werd	 in	1890	 in	Leuven	opgericht	en	was	 in	het	begin	
van	de	20ste	eeuw	uitgegroeid	tot	een	invloedrijke,	gespecialiseerde	standsorgani-
satie.	Na	Wereldoorlog	 II	bestond	hij	uit	een	aantal	economische	afdelingen,	een	
sociaalrechtelijke	 werking,	 een	 coöperatieve	 werking,	 een	 beroepsorganisatie	 (de	
Boerenbond),	 een	 vrouwenorganisatie	 (de	 Boerinnenbond)	 en	 twee	 jeugdorgani-
saties	(de	Boerenjeugd	en	de	Boerinnenjeugd).8	In	tegenstelling	tot	wat	zijn	naam	
lijkt	aan	te	geven,	was	de	Belgische	Boerinnenbond	na	Wereldoorlog	II	–	zoals	de	
meeste	niet-commerciële	afdelingen	van	de	Boerenbond	–	vooral	actief	 in	Vlaan-
deren,	Waals-Brabant	en	de	Oostkantons.9	Zijn	werking	berustte	begin	jaren	vijf-
tig	bij	een	duizendtal	Boerinnengilden	die	per	provincie	onder	leiding	stonden	van	
twee	 ‘opziensters’.	 Nationale	 voorzitster	 was	 Jeanne	 Cardijn.	 Zij	 leidde	 de	 Boe-
rinnenbond	sinds	1923	en	bleef	dit	doen	tot	1961.10	Priester	en	landbouwkundig	
ingenieur	Justin	Ansay	was	proost.11

De	 Boerinnenbond	 kende	 na	 Wereldoorlog	 II	 een	 geleidelijke,	 maar	 opmerke-
lijke	 groei.	 Voor	 de	 oorlog	 had	 het	 ledenaantal	 van	 de	 Boerinnengilden	 een	 min	
of	 meer	 gelijkaardig	 verloop	 als	 dat	 van	 de	 Boerengilden.	 Vanaf	 de	 jaren	 twintig	
tot	 omstreeks	 1933	 groeide	 het	 ledental	 sterk	 aan,	 waarna	 het	 een	 beduidende	
terugval	kende.12	In	de	eerste	decennia	na	Wereldoorlog	II	was	er	geen	duidelijke	
parallel	meer	 te	 trekken	tussen	de	evolutie	van	het	 ledenbestand	van	de	Boerin-
nengilden	en	dat	van	de	Boerengilden.	Terwijl	het	ledenaantal	van	de	laatste	groep	
langzaam	afnam,	steeg	dat	van	de	Boerinnengilden	gestadig	van	91.874	 in	1944	
tot	131.539	in	1959.13	Ook	nadien	bleef	het	nog	toenemen.	Rekening	houdend	met	
de	sterke	afname	van	de	agrarische	beroepsbevolking	na	Wereldoorlog	 II	 lijkt	de	
groei	van	het	ledenbestand	van	de	Boerinnenbond	op	het	eerste	zicht	verwonder-
lijk.14	 Er	 zijn	 echter	 verschillende	 verklaringen	 voor.	 Vooreerst	 wist	 de	 Belgische	

8 Zie L. Van Molle, op. cit., pp. 345-349.
� Sinds 1930 nam de Boerenbond zich voor om zich als ledenbeweging te beperken tot Vlaanderen, 

Waals-Brabant en de Oostkantons. Hij legde geen grenzen op aan zijn commerciële werking. Zie L. 
Van Molle, op. cit., p. 360.

�0 Cardijn was regentes en opvolgster van juffrouw Willems, de eerste ‘hoofdopzienster’ van de Boe-
rinnenbond. Zie L. Van Molle, op. cit., p. 191.

�� Zie L. Van Molle, op. cit., p. 214. In ander publicaties is sprake van Jozef Ansay. Bijvoorbeeld Bij 
De Haard, nr. 7-8, juli-aug. 1986 (jubelnummer ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de 
Boerinnenbond-KVLV), p. 13. Ansay was proost sinds 1931. Vanaf 1956 kreeg hij een hulpproost 
toegewezen: Jozef Ghoos.

�� In 1933 telden de Boerinnengilden 100.096 leden. Zie bijlage 3 ‘Afdelingen- en ledenbestand van 
de Belgische Boerenbond 1890-1989’ in L. Van Molle, op. cit., pp. 365-367. Voor een bespreking 
van de oorzaken van de fluctuaties in het ledenbestand van de Boerenbond en de Boerinnenbond, 
zie L. Van Molle, op. cit.

�� Ter vergelijking: de Boerengilden telden 95.013 leden in 1944, 86.654 in 1959.
�� Zie L. Van Molle, op. cit., p. 347. Voor cijfergegevens omtrent de afname van de Belgische land-

bouwpopulatie, zie bijlage 2 ‘Belgische agrarische beroepsbevolking 1846-1980’ in. L. Van Molle, 
op. cit., p. 365. De afname van de agrarische beroepsbevolking was in de eerste decennia na We-

doctoraat_fredie.indb   167 2/05/2006   15:48:41



  Lessen in modern wonen  
  Deel	2:	Meerstemmige	woonvoorlichting.	Variaties	op	de	‘moderne	thuis’	(1949-1957)		|	Hoofdstuk	�	 	 ���

Boerenbond	in	het	algemeen	een	relatief	sterke	positie	te	handhaven	door	gaande-
weg,	sinds	het	interbellum,	een	ruimer	landelijk	publiek	aan	te	spreken	dan	enkel	
de	agrarische	beroepsbevolking,	door	een	toenemende	diversiteit	aan	activiteiten	
te	organiseren	en	door	zich	te	specialiseren	(waardoor	de	organisatie	haar	leden	op	
allerlei	vlakken	kon	blijven	bijstaan).15	De	opmerkelijke	groei	van	de	Boerinnengil-
den	 in	 de	 jaren	 vijftig	 is	 bovendien	 mede	 te	 danken	 aan	 de	 uitbreiding	 van	 hun	
werkterrein	met	de	Oostkantons	en	aan	het	succesvolle	voorlichtingsprogramma	
voor	jonge	moeders.16	Tenslotte	zorgde	het	toenemende	aanbod	aan	nieuwe	huis-
houdartikelen	 –	 elektrische	 apparaten,	 onderhoudsproducten,	 etc.	 –	 en	 sommige	
evoluties	op	landbouwtechnisch	vlak,	zoals	in	de	melkveeteelt,	voor	een	blijvende	
vraag	naar	vormingsactiviteiten	voor	landelijke	vrouwen.17

Een	belangrijk	agendapunt	van	de	naoorlogse	Boerinnenbond	was	de	bevordering	
van	 “meer	 schoonheid	 in	 den	 hoevebouw”.18	 Dit	 thema	 was	 binnen	 de	 Belgische	
Boerenbond	 niet	 nieuw.	 Sinds	 het	 begin	 van	 de	 20ste	 eeuw	 beschouwde	 de	 bond	
‘de	 verfraaiing	 van	 het	 landleven’	 als	 een	 essentieel	 middel	 om	 de	 problemen	 in	
de	 landbouwsector,	 de	 minder	 comfortabele	 en	 hygiënische	 leefomstandigheden	
op	de	buiten	en	vooral	de	hieraan	gekoppelde	ontvolking	van	het	platteland	of	de	
‘plattelandsvlucht’	tegen	te	gaan.19	In	het	kader	hiervan	richtte	de	Boerenbond	in	
1904	bijvoorbeeld	een	commissie	op	die	zich	toelegde	op	het	ontwerp	van	model-
plannen	voor	hoevegebouwen.20	De	Boerenbond	stond	op	dat	moment	niet	alleen	
met	 zijn	 pleidooi	 voor	 de	 verfraaiing	 van	 het	 landleven.	 Ook	 het	 Ministerie	 van	

reldoorlog II sterker in Vlaanderen dan in Wallonië. Volgens Mougenot en Mormont was dit voor-
namelijk het gevolg van het feit dat er in Vlaanderen beduidend meer kleine en minder gemoder-
niseerde landbouwbedrijven waren. Zie C. Mougenot, M. Mormont, L’invention du rural. L’héritage 
des mouvements ruraux (de 1930 à nos jours), Vie Ouvrière, Brussel, 1988, p. 20.

�5 Zie L. Van Molle, op. cit., p. 345.
�� De Boerinnenbond startte zijn werking in de Oostkantons in 1952 op vraag van de Luikse bis-

schop. In 1956 waren er al 46 afdelingen met eigen vergaderingen en studiedagen en met een eigen 
tijdschrift Die Landfrau. Zie Bij De Haard, nr. 7-8, juli-aug. 1986 (jubelnummer ter gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan van de Boerinnenbond-KVLV), p. 18. Rens wees op de wervingskracht van de 
zogenaamde ‘actie voor jonge moeders’ die de Boerinnenbond in 1944 had opgestart. Deze actie 
was bedoeld om pasgehuwden en vroegere leden van de Boerinnenjeugdbond bij de gildewerking 
te betrekken. L. Rens, op. cit., pp. 25-28.

�� Zie Bij De Haard, nr. 7-8, juli-aug. 1986 (jubelnummer ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van 
de Boerinnenbond-KVLV), pp. 18-19. 

�8 De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 5.
�� ‘De verfraaiing van het landleven’ was begin 20ste eeuw ook een belangrijk beleidsthema van de ka-

tholieke partij. De katholieke politici volgden hiermee buitenlandse voorbeelden. Zie L. Van Molle, 
Katholieken en landbouw. Landbouwpolitiek in België 1884-1914, in de reeks Symbolae, series B/vol. 5, 
Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1989, pp. 342-346. We merken hier ook op dat de landelijke be-
volking in de eerste helft van de 20ste eeuw zelden beter gehuisvest was dan de stedelijke. Catherine 
Mougenot en Marc Mormont hebben er dan ook op gewezen dat het een geïdealiseerde vorm van 
het landelijke wonen was dat als voorbeeld heeft gediend voor onder meer de sociale woningbouw 
in België. Zie C. Mougenot, M. Mormont, op. cit., p. 8.

�0 Pas in januari 1912 meldde de Boerenbond dat er drie uitvoerbare modelplannen klaar waren. Zie 
L. Van Molle, Katholieken en landbouw. Landbouwpolitiek in België 1884-1914, in de reeks Symbolae, 
series B/vol. 5, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1989, p. 345.
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tijdschrift Die Landfrau. Zie Bij De Haard, nr. 7-8, juli-aug. 1986 (jubelnummer ter gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan van de Boerinnenbond-KVLV), p. 18. Rens wees op de wervingskracht van de 
zogenaamde ‘actie voor jonge moeders’ die de Boerinnenbond in 1944 had opgestart. Deze actie 
was bedoeld om pasgehuwden en vroegere leden van de Boerinnenjeugdbond bij de gildewerking 
te betrekken. L. Rens, op. cit., pp. 25-28.

�� Zie Bij De Haard, nr. 7-8, juli-aug. 1986 (jubelnummer ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van 
de Boerinnenbond-KVLV), pp. 18-19. 

�8 De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 5.
�� ‘De verfraaiing van het landleven’ was begin 20ste eeuw ook een belangrijk beleidsthema van de ka-

tholieke partij. De katholieke politici volgden hiermee buitenlandse voorbeelden. Zie L. Van Molle, 
Katholieken en landbouw. Landbouwpolitiek in België 1884-1914, in de reeks Symbolae, series B/vol. 5, 
Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1989, pp. 342-346. We merken hier ook op dat de landelijke be-
volking in de eerste helft van de 20ste eeuw zelden beter gehuisvest was dan de stedelijke. Catherine 
Mougenot en Marc Mormont hebben er dan ook op gewezen dat het een geïdealiseerde vorm van 
het landelijke wonen was dat als voorbeeld heeft gediend voor onder meer de sociale woningbouw 
in België. Zie C. Mougenot, M. Mormont, op. cit., p. 8.

�0 Pas in januari 1912 meldde de Boerenbond dat er drie uitvoerbare modelplannen klaar waren. Zie 
L. Van Molle, Katholieken en landbouw. Landbouwpolitiek in België 1884-1914, in de reeks Symbolae, 
series B/vol. 5, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1989, p. 345.
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Landbouw	 en	 diverse	 provincie-	 en	 gemeenteraden	 hadden	 ruim	 aandacht	 voor	
deze	thematiek.21	Verschillende	historici	spreken	in	dit	verband	over	een	beweging	
voor	 de	 verfraaiing	 van	 het	 landleven	 en	 wijzen	 op	 parallelle	 initiatieven	 in	 het	
buitenland.22	 In	België	gaf	de	beweging	onder	meer	aanleiding	tot	de	aanleg	van	
een	modeldorp	op	de	wereldtentoonstelling	van	1913	in	Gent.	Dit	 ‘modern	dorp’	
was	een	initiatief	van	Paul	De	Vuyst,	inspecteur	van	het	Ministerie	van	Landbouw,	
en	bestond	uit	onder	meer	twee	scholen,	een	kerk,	een	gemeentehuis,	hoeven,	stal-
len,	een	melkerij,	winkels	en	woningen.23	De	medewerkers	van	dit	project	verenig-
den	zich	nadien	in	een	Nationale	Commissie	voor	de	Verfraaiing	van	het	Landle-
ven	met	als	opdracht	“de	 levensvoorwaarden	der	 landlieden	te	verbeteren,	onder	
meer	door	hen	vertrouwd	te	maken	met	den	vooruitgang	in	zake	schikking	hunner	
woningen,	hun	werk	te	verlichten,	hunnen	vrijen	tijd	doeltreffender	te	benuttigen	
en	 de	 opvoeding	 hunner	 kinderen	 beter	 te	 verzorgen”.24	 Deze	 commissie	 organi-
seerde	 congressen,	 tentoonstellingen	 en	 voordrachten,	 publiceerde	 folders	 en	
andere	vulgariserende	uitgaven,	etc.25	Tot	haar	naoorlogse	initiatieven	behoorden	
onder	meer	het	congres	voor	landbouwvernieuwing	in	Brussel	in	1945,	een	studie	
van	de	actuele	toestand	van	het	Belgisch	en	koloniaal	landbouwonderwijs	in	1951	
en	 een	 evaluatie	 van	 de	 bijzonderste	 technische	 vorderingen	 op	 landbouwgebied	
tussen	1900	en	1950.26

�� Zie L. Van Molle, Katholieken en landbouw. Landbouwpolitiek in België 1884-1914, in de reeks Symbo-
lae, series B/vol. 5, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1989, p. 345.

�� Zie P. Uyttenhove, ‘Internationale inspanningen voor een modern België’, in G. Bekaert, J. Celis, 
R. De Meyer, G. Geenen, R. Gobyn, J. Maes, M. Smets, H. Stynen, P. Uyttenhove, Resurgam. De 
Belgische wederopbouw na 1914, Gemeentekrediet, Brussel, 1985, p. 40. Zie ook L. Van Molle, Ka-
tholieken en landbouw. Landbouwpolitiek in België 1884-1914, in de reeks Symbolae, series B/vol. 5, 
Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1989, p. 343. 

�� Paul De Vuyst lag ook aan de basis van de oprichting van de Belgische Boerinnengilden. Hij was al 
vroeg begaan met de uitbouw van het beroepsonderwijs voor boerinnen en had tijdens een studie-
reis door Noord-Amerika kennis gemaakt met de boerinnenverenigingen aldaar. Zie L. Van Molle, 
Ieder voor allen. De Belgische Boerenbond 1890-1990, in de reeks KADOC-studies, nr. 9, Universitaire 
Pers Leuven/Belgische Boerenbond, Leuven, 1990, p. 118. Zie ook P. De Vuyst, De maatschappelijke 
rol der boerin. Hare opleiding. De boerinnenkringen. Hunne inrichting in het buitenland. Practische wen-
ken, A. Dewit, Brussel, 1907. De Vuyst was met het modeldorp uit 1913 niet aan zijn proefstuk 
toe. Op zijn initiatief werd op de wereldtentoonstelling van 1905 in Luik al een modelhoeve met 
modelstallen tentoon gesteld. Zie L. Van Molle, Katholieken en landbouw. Landbouwpolitiek in België 
1884-1914, in de reeks Symbolae, series B/vol. 5, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1989, p. 344. 
Het was echter de eerste keer dat er een grootschalige voorstelling van het landbouwmilieu op 
een wereldtentoonstelling was te zien. Zie ‘Modern Dorp’ in A. Capiteyn, Gent in weelde herboren. 
Wereldtentoonstelling 1913, Stadsarchief, Gent, 1988, pp. 163-166.

�� ‘Voorwoord’, in Herdenking van de XXVe Verjaring der Commissie. Studiedagen gewijd aan de toepas-
singen van de Electriciteit op den Buiten op 20 en 21 juni 1938 in het Paleis der Akademiën te Brussel, 
Nationale Commissie voor de Verfraaiing van het Landelijk Leven, Leuven, 1938, p. 20.

�5 Zie M. F. Graftiau, ‘Terugblik op de werkzaamheden van de Nationale Commissie voor Verfraaiing 
van het Landelijk Leven’, in Herdenking van de XXVe Verjaring der Commissie. Studiedagen gewijd aan 
de toepassingen van de Electriciteit op den Buiten op 20 en 21 juni 1938 in het Paleis der Akademiën te 
Brussel, Ceuterick, Leuven, 1938, pp. 200-302. F. Graftiau was voorzitter van de Nationale Com-
missie voor de Verfraaiing van het Landelijk Leven.

�� Zie ‘Bijlage V: Voornaamste initiatieven genomen door de nationale commissie voor de verfraaiing 
van het landelijk leven’, in Het leven op het platteland naar de verslagen ingediend door 102 plattelands-
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De	 Belgische	 Boerinnenbond	 zette	 zich	 eveneens	 in	 voor	 de	 verfraaiing	 van	 de	
landelijke	 omgeving.	 Zo	 was	 hij	 voor	 Wereldoorlog	 II	 al	 vertegenwoordigd	 in	 de	
Nationale	Commissie	voor	de	Verfraaiing	van	het	Landleven.27	De	Boerinnenbond	
richtte	zich	echter	in	de	eerste	plaats	op	de	veelzijdige	rol	van	de	vrouw	in	en	rond	
het	huis	of	de	hoeve.	In	het	interbellum	meenden	de	Boerinnengilden	dat	de	boe-
rin	moest	instaan	voor	de	gezondheid	en	het	geluk	van	haar	gezin.	Ze	moest	een	
goede	echtgenote	en	raadgeefster	zijn	van	haar	man,	een	waardig	lid	van	de	paro-
chiale	 boerinnengilde	 en	 een	 voorbeeldig	 vertegenwoordigster	 van	 de	 katholieke	
boerenstand.28	Deze	vereisten	bleven	ook	na	Wereldoorlog	II	de	norm,	alleen	wer-
den	ze	enigszins	anders	ingevuld.	De	woonvoorlichting	van	de	Boerinnenbond	was	
een	uitgelezen	middel	om	de	specifieke	verwachtingen	ten	aanzien	van	de	boerin	
of	 de	 landelijke	 vrouw	 te	 concretiseren	 en	 te	 communiceren.	 Voor	 Wereldoorlog	
II	 bestond	 deze	 voorlichting	 voornamelijk	 uit	 huishoudelijke	 lessenreeksen	 en	
bijdragen	over	de	huisvesting	en	het	huishouden	 in	het	 ledenblad	 De Boerin.29	 In	
het	eerste	decennium	na	de	oorlog	sprak	de	Boerinnenbond	nog	meer	educatieve	
middelen	aan.	De	bond	bleef	lessenreeksen	inrichten	over	de	landelijke	woon-	en	
huishoudproblematiek.	Ook	het	ledenblad,	dat	in	1949	werd	omgedoopt	tot	Bij de 
Haard,	 continueerde	 zijn	 woonvoorlichting.	 Daarnaast	 richtte	 de	 Boerinnenbond	
in	 1945	 een	 Commissie	 voor	 Schoone	 Hofsteden	 op	 met	 als	 doel	 “het	 vraagstuk	
(van	de	hoevebouw)30	te	bestudeeren,	er	belangstelling	voor	te	wekken,	inlichtin-
gen	 te	 verschaffen	 en	 de	 kennis	 der	 goede	 beginselen	 te	 verspreiden”.31	 [fig.	 1]	De	
67-jarige	 kanunnik	 Raymond	 Lemaire,	 hoogleraar	 architectuurgeschiedenis	 in	
Leuven	werd	voorzitter.32	De	commissie	 stelde	 lezingen	over	wooncultuur	op	die	

gemeenten der arrondissementen Leuven, Aarlen, Virton ter gelegenheid van het 1ste Landtornooi, Van 
Keerberghen, Brussel, 1950, p. 272.

�� Jeanne Cardijn vertegenwoordigde de Boerinnenbond in het ‘damescomité’ van de Nationale 
Commissie voor de Verfraaiing van het Landleven. Zie ‘Damescomité’, in Herdenking van de XXVe 
Verjaring der Commissie. Studiedagen gewijd aan de toepassingen van de Electriciteit op den Buiten op 20 
en 21 juni 1938 in het Paleis der Akademiën te Brussel, Ceuterick, Leuven, 1938, p. 26.

�8 Zie S. De Caigny, W. Vanderstede, op. cit.
�� De Boerin verscheen al vanaf 1909, met als ondertitel Maandschrift voor de landelijke huishoudster: 

Orgaan der Boerinnenkringen van Vlaamsch-België. Vanaf de oprichting van de Belgische Boerinnen-
bond in 1911 kreeg De Boerin als ondertitel Maandschrift van den Belgischen Boerinnenbond. Vanaf 
het tweede nummer van 1936 veranderderde deze ondertitel naar Maandblad van den Boerinnen-
bond Leuven.

�0 n.v.d.a.
�� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 5. De Commissie voor Schoone Hofsteden ze-

telde in de Minderbroedersstraat 24 in Leuven.
�� Zie ‘Landelijke Meubelkunst’, De Boerin, s.n., dec. 1945, p. 6. Raymond Lemaire (1878-1954), een 

leerling van Joris Helleputte, was een pleitbezorger van de neogotiek. Zie N. Moermans, ‘Me-
mento’, Ex Officina. Nieuwsbrief van de vrienden van de universiteitsbibliotheek, nr. 1, april 2004, pp. 
2-3. Zie ook Th. Coomans, ‘Lemaire, Raymond’, in A. Van Loo (ed.), Repertorium van de architec-
tuur in België. Van 1830 tot heden, Mercatorfonds, Antwerpen, 2003, p. 393. Joris Helleputte was 
trouwens een van de grondleggers van de Belgische Boerenbond. Zie ook G. Geenen, ‘P12 – Joris 
(Georges) Helleputte’, in G. Bekaert, J. Celis, R. De Meyer, G. Geenen, R. Gobyn, J. Maes, M. Smets, 
H. Stynen, P. Uyttenhove, op. cit., p. 221. De Commissie voor Schoone Hofsteden bestond aanvan-
kelijk uit kanunnik Raymond Lemaire (voorzitter), Jeanne Cardijn (ondervoorzitter), Maria Goet-

[Fig.	1]	
logo van de Commissie voor Schoone Hofsteden  
bron: Boerinnenbond – Commissie voor Schone Hofsteden. Studies 1947, Provin-
cie Antwerpen, Antwerpen, 1947
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in	elke	Boerinnengilde	werden	voorgedragen,	verzorgde	regelmatig	artikels	in	De 
Boerin	en	Bij de Haard,	belegde	vergaderingen	met	soms	een	aansluitende	tentoon-
stelling	en	richtte	ook	enkele	speciale	studiecommissies	op	om	het	probleem	van	
de	hoevebouw	binnen	een	bepaalde	regio	in	detail	te	onderzoeken.33

De	 eerste	 voordracht	 die	 de	 Commissie	 voor	 Schoone	 Hofsteden	 in	 alle	 Boerin-
nengilden	 wenste	 in	 te	 richten	 dateerde	 van	 1945	 en	 ging	 over	 “de	 boerenwo-
ning,	 haar	 bouw	 en	 inrichting”.34	 De	 Boerinnenbond	 gaf	 de	 inhoud	 ervan	 uit	
onder	 de	 vorm	 van	 een	 geïllustreerd	 boekje	 met	 als	 titel	 De Boerenwoning.35	 Het	
doel	van	deze	publicatie	was	volgens	een	advertentie	in	De Boerin:	“ons	boerenvolk	
de	 oogen	 te	 openen	 voor	 het	 eigen	 boerenschoon,	 te	 doen	 inzien	 welke	 schatten	
onze	 voorvaderen	 ons	 in	 dit	 opzicht	 hebben	 nagelaten;	 hoe	 het	 goede	 oude	 kan	
en	moet	bewaard	worden	en	hoe	dit	alles	kan	aangepast	worden	aan	al	de	eischen	
die	de	moderne	woning	stelt	op	gebied	van	gezondheid,	practische	en	doelmatige	
inrichting”.36	 Het	 boek	 pleitte	 voor	 een	 zorgvuldige	 evenwichtsoefening	 tussen	
respect	voor	de	bouwkundige	erfenis	en	de	noodzakelijke	nieuwbouw	of	renovatie	
om	 een	 woning	 aan	 te	 passen	 aan	 de	 actuele	 eisen	 van	 comfort	 en	 hygiëne.	 Het	
geromantiseerde	ideaal	was	dat	van	de	“boerderij	uit	de	vroegere	eeuwen”	als	een	
“trouwe	weergave	van	levensvorm	en	levenswandel	van	den	landbouwer”.37	Abso-
luut	verfoeilijk	waren,	volgens	de	commissie,	de	recentere	boerenhuizen	die	naar	
het	 model	 van	 de	 stedelijke	 woning	 waren	 vormgegeven	 en	 waarbij	 “schreeuwe-

schalckx (secretaris), ir. Coninx, ir. De Landsheer, arch. L. J.  De Maesschalck, arch. De Muynck 
en drs. Jozef Weyns. Zie J. Cardijn, ‘Mededeling van de Commissie voor Schoone Hofsteden van 
de Boerinnenbond voor het Nationaal Congres voor Landbouwvernieuwing’, in Nationaal Kongres 
voor landbouwhernieuwing op 20 tot 23 September 1945 in het Paleis der Akademiën te Brussel, Ceute-
rick, Leuven, 1945, pp. 422-423. De Maesschalck was gespecialiseerd in de bouw van boerderijen. 
Zie bijvoorbeeld L. J. De Maesschalck, Boerderijbouw in België, Uitgeverij Simon Stevin, Brussel, s.d. 
(tussen 1941 en 1944). Zie ook ‘Transformation d’une Ferme. Architecte: L.-J. De Maesschalck’, 
Architecture Urbanisme Habitation, nr. 1, jan. 1948, pp. 14-16.

�� Zo richtte de Commissie voor Schone Hofsteden in 1947 twee studiecommissies op in de Provincie 
Antwerpen: de Studiecommissie voor de Kempen in Turnhout en de Studiecommissie voor de 
Tuiniersstreek van het Mechelse (en het Antwerpse). In de eerste studiecommissie zetelden onder 
meer Jozef Schellekens, provinciaal architect van Turnhout en fervent verdediger van een tradi-
tionele en regionalistische opvatting van de architectuur en de stedenbouw, en dr. Jozef Weyns, 
de kunsthistoricus die in 1953 conservator zou worden van het pas opgerichte openluchtmuseum 
in Bokrijk. De resultaten van het onderzoek van de studiecommissies werden gepubliceerd in de 
vorm van een ‘verslagboek’: Boerinnenbond – Commissie voor Schone Hofsteden. Studies 1947, Provin-
cie Antwerpen, Antwerpen, 1947. Uit dit verslag blijkt dat de Commissie voor Schone Hofsteden 
in 1947 ook al een Westvlaamse studiecommissie had ingericht. Over de tentoonstellingen van 
de Commissie hebben we nauwelijks informatie teruggevonden. Voor meer informatie over Jozef 
Schellekens, zie D. Laureys, ‘Schellekens, Jozef ’, in A. Van Loo (ed.), op. cit., p. 497. 

�� Zie De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 5.
�5 De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945. Een jaar voordien had de Boerinnenbond al een 

brochure aan de ‘oude boerenwoning’ gewijd: Oude Boerenwoning (brochure), Boerinnenbond, Leu-
ven, febr. 1944. Deze brochure pleitte vooral voor het ‘gezond’ maken van bestaande woningen 
door het bestrijden van vochtige muren en door voldoende slaapkamers en gezond drinkwater te 
voorzien. Verder bevatte deze brochure ook informatie over het behandelen van schurft en tuber-
culose, over de opvoeding van kinderen en over het bereiden van maaltijden.

�� ‘Het boek De Boerenwoning’, De Boerin, s.n., okt. 1945, p. 6.
�� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 9.
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stelling	en	richtte	ook	enkele	speciale	studiecommissies	op	om	het	probleem	van	
de	hoevebouw	binnen	een	bepaalde	regio	in	detail	te	onderzoeken.33

De	 eerste	 voordracht	 die	 de	 Commissie	 voor	 Schoone	 Hofsteden	 in	 alle	 Boerin-
nengilden	 wenste	 in	 te	 richten	 dateerde	 van	 1945	 en	 ging	 over	 “de	 boerenwo-
ning,	 haar	 bouw	 en	 inrichting”.34	 De	 Boerinnenbond	 gaf	 de	 inhoud	 ervan	 uit	
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in 1947 ook al een Westvlaamse studiecommissie had ingericht. Over de tentoonstellingen van 
de Commissie hebben we nauwelijks informatie teruggevonden. Voor meer informatie over Jozef 
Schellekens, zie D. Laureys, ‘Schellekens, Jozef ’, in A. Van Loo (ed.), op. cit., p. 497. 

�� Zie De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 5.
�5 De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945. Een jaar voordien had de Boerinnenbond al een 

brochure aan de ‘oude boerenwoning’ gewijd: Oude Boerenwoning (brochure), Boerinnenbond, Leu-
ven, febr. 1944. Deze brochure pleitte vooral voor het ‘gezond’ maken van bestaande woningen 
door het bestrijden van vochtige muren en door voldoende slaapkamers en gezond drinkwater te 
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rige	 gevelsteentjes	 en	 blinkende	 dakpannen	 de	 soberheid	 der	 witgekalkte	 gevels	
en	met	riet	bedekte	daken	hebben	vervangen”.38	De	Boerinnenbond	hoopte,	in	het	
kader	van	de	wederopbouw,	een	nieuwe,	moderne	vorm	van	authentiek	 landelijk	
wonen	te	kunnen	installeren.	De Boerenwoning	gaf	daarom	concrete	raadgevingen	
met	betrekking	tot	de	architectuur,	het	materiaalgebruik	en	de	inrichting	van	de	
landelijke	woning.

Na	 1950	 verdween	 de	 Commissie	 voor	 Schoone	 Hofsteden	 van	 het	 toneel.39	 Dit	
betekende	echter	niet	dat	het	thema	van	het	landelijke	wonen	binnen	de	werking	
van	 de	 Boerinnenbond	 minder	 aandacht	 kreeg.	 Integendeel.	 Zo	 stonden	 de	 jaar-
programma’s	 van	 1951	 en	 1952	 in	 het	 teken	 van	 de	 “arbeidsbesparing	 voor	 de	
boerenvrouw”,	 een	 thema	 dat	 in	 belangrijke	 mate	 betrekking	 had	 op	 het	 huis.40	
In	de	loop	van	deze	jaren	verschenen	talrijke	artikels	over	arbeidsbesparing	in	Bij 
de Haard.41	De	adviezen	werden	in	1951	ook	gebundeld	in	een	boekje	met	als	titel	
Arbeidsbesparing,	dat	onder	meer	aandacht	besteedde	aan	‘goede	bergplaatsen’,	de	
‘goede	 inrichting	van	de	woning’,	 ‘arbeidsbesparing	bij	de	was’,	 ‘arbeidsbesparing	
bij	 verwarming’	 en	 ‘electrische	 toestellen’.42	 Aansluitend	 hierbij	 organiseerde	 De	
Boerinnenbond	voordrachten,	kleine	tentoonstellingen	tijdens	de	Boerinnendagen	
en	een	enquête	over	de	arbeidsbesparing.43

In	1953	stond	het	jaarprogramma	van	de	Boerinnenbond	volledig	in	het	teken	van	
de	woning.44	Dit	ging	gepaard	met	de	introductie	van	een	bijkomende	educatieve	
formule:	de	modelwoning.	Onder	de	titel	‘Het	Huis	onzer	Dromen’	had	de	Boerin-

�8 idem
�� In haar licentiaatsverhandeling stelt Lutgart Rens dat de Commissie voor Schoone Hofsteden ac-

tief was tot 1950. Zie L. Rens, op. cit., p. 67. Tot op heden vonden we geen informatie terug over 
de redenen waarom de commissie werd opgeheven. 

�0 Arbeidsbesparing, Boerinnenbond, Leuven, 1952 (tweede uitgave), p. 7.
�� Zie bijvoorbeeld ‘Arbeidsbesparing bij de inrichting van de woning’, Bij de Haard, nr. 4, april 1951, 

pp. 8-9; ‘Arbeidsbesparing in uw en mijn keuken’, Bij de Haard, nr. 5, mei 1951, pp. 12-13; ‘Goede 
bergplaatsen = Arbeidsbesparing’, Bij de Haard, nr. 10, okt. 1951, pp. 8-9; ‘Een stofzuiger in huis is 
een grote arbeidsbesparing’, Bij de Haard, nr. 12, dec. 1951, p. 13.

�� Zie Arbeidsbesparing, Boerinnenbond, Leuven, 1951 (eerste uitgave).
�� De enquête werd georganiseerd aan de hand van een lijst van 16 vragen die in Bij de Haard werd ge-

publiceerd. Aan de lezers werd gevraagd antwoorden in te sturen. De vragen peilden vooral naar de 
mate waarin het boekje Arbeidsbesparing voor de leden van nut was geweest. Als ‘beloning’ werden 
zes prijzen verloot: een ‘vite-frites’, een ‘roerfix’, een elektrisch strijkijzer, een elektrisch wafelijzer, 
een elektrische stofzuiger en een ‘droogzwierder’. Zie onder meer ‘Vragenlijst over arbeidsbespa-
ring’, Bij de Haard, nr. 7, juli 1951, pp. 8-9; ‘Vragenlijst over arbeidsbesparing’, Bij de Haard, nr. 8, 
aug. 1951, p. 9; ‘Uitslag van de prijskamp Arbeidsbesparing’, Bij de Haard, nr. 12, dec. 1951, p. 10. 
De (provinciale) Boerinnendagen werden sinds 1921 georganiseerd (met een onderbreking tijdens 
Wereldoorlog II). Ze waren bedoeld om uitdrukking te geven aan de verbondenheid tussen de le-
den en om de organisatie meer zichtbaarheid te geven naar buiten toe. Op het programma stonden 
onder meer een eucharistieviering, een feestzitting, toespraken en een toneelstuk of zangstonde. 
Vanaf omstreeks 1951 werden de toespraken korter en werd een tentoonstelling over modern 
wonen en arbeidsbesparing ingelast. Zie L. Rens, op. cit., pp. 30-31.

�� Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 3.
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nenbond	 een	 “ideale	 landelijke	 woning”	 ontworpen.45	 De	 organisatie	 besteedde	
uitgebreid	aandacht	aan	de	communicatie	rond	deze	woning.	Zo	kon	men	tijdens	
de	Boerinnendagen	van	1953	en	1954	een	schaalmodel	op	ware	grootte	van	 ‘Het	
Huis	onzer	Dromen’	bezoeken.46	[fig.	2]	Bovendien	werden	het	opzet	en	de	voorde-
len	ervan	uitvoerig	besproken	in	Bij De Haard.47	Tenslotte	gaf	De	Boerinnenbond	
in	 1953	 ook	 een	 boekje	 uit	 dat	 aan	 de	 modelwoning	 was	 gewijd:	 De Landelijke 
Woning.48	 Deze	 publicatie	 was	 duidelijk	 geïnspireerd	 op	 De Boerenwoning,	 maar,	
zoals	verder	zal	blijken,	de	inhoudelijke	en	vormelijke	vertolking	van	het	pleidooi	
voor	de	instandhouding	van	de	landelijke	wooncultuur	waren	ondertussen	geëvo-
lueerd.	 Van	 De Landelijke Woning	 kwamen	 in	 de	 twee	 daaropvolgende	 jaren	 nog	
twee	 herwerkte	 edities	 uit,	 maar	 ‘Het	 Huis	 onzer	 Dromen’	 onderging	 geen	 grote	
wijzigingen.49	 De	 drie	 uitgaven	 fungeerden	 jarenlang	 als	 referentiewerken	 voor	
de	woonvoorlichting	van	de	Boerinnenbond.	In	1958	verscheen	opnieuw	een	her-
werkte	editie	van	het	boek	verscheen,	inclusief	een	nieuw	ontwerp	voor	‘Het	Huis	
onzer	Dromen’.50

Dit	hoofdstuk	zoomt	in	op	de	woonvoorlichting	van	de	Belgische	Boerinnenbond	
voor	de	heruitgave	van	De Landelijke Woning	 in	1958.	Het	tracht	een	licht	te	wer-
pen	op	de	wijze	waarop	de	organisatie	omging	met	de	ingrijpende	wijzigingen	die	
het	landelijke	wonen	in	de	jaren	vijftig	onderging.	Het	is	geweten	dat	het	liberale	
economische	beleid	en	de	afwezigheid	van	een	ruimtelijke	ordening	 in	naoorlogs	
België	 de	 belangrijkste	 oorzaken	 waren	 van	 de	 teloorgang	 van	 het	 traditionele	
leefmilieu,	 bestaande	 uit	 welomlijnde	 steden	 en	 dorpen,	 duidelijk	 te	 onderschei-
den	van	de	omliggende	akkers,	weilanden	en	bossen.51	De	doorbraak	van	dit	pro-
ces	situeerde	zich	in	de	jaren	vijftig	en	werd	sterk	gestimuleerd	door	het	huisves-

�5 Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 4.
�� ‘Het Huis onzer Dromen’ was op 16, 17, 19, 20, 23 tot 26 maart 1953 te zien in de Rijschool in 

Leuven, van 1 tot 8 mei 1953 in De Beurs in Gent en van 1 tot 20 mei 1954 in het Casino van Gent. 
Zie F. Floré, Lessen in Modern Wonen. Bronnenboek over woontentoonstellingen in België 1945-1958, 
in de reeks Vlees en Beton, nr. 64, WZW Editions and Productions, Gent, 2004. Het plan van ‘Het 
Huis onzer Dromen’ onderging in 1954 wel een zestal beperkte wijzigingen. Bovendien werd in 
dat jaar ook een ‘zaal van de slaapkamers’ ingericht met een dertiental modelslaapkamers en een 
zaal met ‘stands’ van een twintigtal firma’s die keukens, naaimachines, wasproducten, kooktoestel-
len, vloerbekledingen, etc. produceerden of verkochten. Zie ‘Wat zullen wij op de tentoonstelling 
te Gent zien?’, Bij de Haard, nr. 4, april 1954, p. 111; ‘Wat zullen wij zien op de tentoonstelling in 
Gent’, Bij de Haard, nr. 5, mei 1954, pp. 136-137.

�� Zie talrijke artikels in Bij de Haard, van januari tot december 1953.
�8 De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953.
�� De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, s.d. (1954); De Landelijke Woning, Boerinnenbond, 

Leuven, 1955. De eerste heruitgave van De Landelijke Woning verscheen eigenlijk al eind 1953, 
maar de Boerinnenbond zelf refereerde ernaar als de uitgave van 1954. Zie ‘Aan geen boek beleven 
onze moeders zoveel deugd als aan De Landelijke Woning’, Bij De Haard, nr. 11, nov. 1953, p. 263; 
‘Een parel. De landelijke woning’, Bij De Haard, nr. 4, april 1954, pp. 108-109.

50 Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1958.
5� Zie bijvoorbeeld F. Strauven, ‘Het lelijkste land?’, in R. Gobyn, F. Vanhaecke (eds.), De fifties in Bel-

gië, ASLK, Brussel, 1988, pp. 268-281.

[Fig.	2]	
schaalmodel op ware grootte van ‘Het Huis onzer Dromen’, Gent, 
1953  
bron: Bij de Haard, nr. 6, juni 1953
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tingsbeleid	van	de	CVP	dat,	zoals	eerder	gezegd,	aanstuurde	op	een	deconcentra-
tie	van	de	bevolking	in	individuele	huizen	uitgezaaid	in	landelijke	verkavelingen.	
Bovendien	 trad	na	Wereldoorlog	 II,	met	de	ontwikkeling	van	de	NMKL,	ook	een	
nieuw	luik	van	de	sociale	huisvesting	 in	België	 in	werking	dat	zich	expliciet	con-
centreerde	op	het	landelijke	milieu.	
Tegelijk	 onderging	 de	 sociale	 structuur	 van	 het	 landelijk	 milieu	 sterke	 wijzigin-
gen.	Sociologen	Catherine	Mougenot	en	Marc	Mormont	verwijzen	hiervoor	onder	
meer	 naar	 de	 uitbreiding	 van	 de	 tertiaire	 sector	 en	 naar	 het	 toenemende	 aantal	
vrouwen	dat	hierin	tewerkgesteld	werd	en	naar	de	verschuiving	van	de	handwerk-
industrieën	van	de	stedelijke	centra	naar	de	perifere	of	 landelijke	regio’s	waar	ze	
meer	 en	 goedkopere	 werkkrachten	 konden	 vinden.52	 Dit	 alles	 had	 als	 gevolg	 dat	
het	dorp	als	economische	en	sociale	eenheid	sterk	aan	coherentie	verloor	en,	in	het	
bijzonder,	dat	de	vrouwen	die	in	een	landelijke	omgeving	woonden,	niet	meer	van-
zelfsprekend	boerinnen	waren.53

Binnen	 die	 condities	 moest	 de	 Boerinnenbond	 zich	 na	 Wereldoorlog	 II	 weten	 te	
handhaven.	De	bond	stond	voor	de	opdracht	een	bijdrage	te	leveren	aan	de	herpro-
filering	van	de	boerenstand	in	een	landelijke	leefwereld	die	steeds	meer	verwant-
schappen	vertoonde	met	deze	van	de	stedelijke	periferie.	Zoals	eerder	aangehaald,	
speelde	 de	 Boerinnenbond	 in	 op	 de	 veranderende	 omstandigheden	 door	 onder	
meer	zijn	werking	geleidelijk	aan	open	te	stellen	voor	alle	vrouwen	die	in	een	agra-
rische	omgeving	woonden.	Dit	droeg	strikt	genomen	niet	zozeer	bij	tot	het	welzijn	
van	de	boerenstand,	maar	was	eerder	een	voorzichtige	stap	in	de	heroriëntatie	van	
de	Boerenbond	van	een	zuivere	standsorganisatie	naar	een	brede	landelijke	bewe-
ging,	een	proces	dat	een	beslissende	doorbraak	zou	kennen	in	1969-1970.54

Woonvoorlichting	was	een	belangrijk	instrument	om	een	ruimer	publiek	van	vol-
wassen	vrouwen	aan	te	spreken	dan	enkel	de	boerinnen	en	om	hen	te	winnen	voor	
een	‘landelijke’	levensstijl.	Een	inhoudelijke	studie	van	deze	voorlichting	laat	ech-
ter	de	complexiteit	van	deze	opdracht	zien.	Om	het	wonen	op	het	platteland	aan-
trekkelijk	 te	maken	voor	zowel	 landbouwersvrouwen	als	vrouwen	uit	een	andere	
beroepscategorie,	 stelde	 de	 Boerinnenbond	 bijvoorbeeld	 nagenoeg	 dezelfde	 eisen	
qua	comfort	en	hygiëne	aan	de	landelijke	woning	als	de	KAV	op	dat	moment	aan	
de	 arbeiderswoning.	 Tegelijk	 moest	 de	 plattelandswoning	 zich	 duidelijk	 weten	 te	

5� Mougenot en Mormont publiceerden een sociologische studie over de evolutie van het concept van 
het ‘landelijke milieu’ in België tussen 1930 en 1988, met bijzondere aandacht voor de jaren vijftig 
en de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. Zie C. Mougenot, M. Mormont, op. cit.

5� Zie C. Mougenot, M. Mormont, op. cit., p. 22.
5� In 1969-1970 besliste de Boerenbond om zijn werking een dubbele finaliteit te geven: een be-

roepsorganisatie van boeren en tuinders en een brede landelijke beweging. Zie L. Van Molle, Ieder 
voor allen. De Belgische Boerenbond 1890-1990, in de reeks KADOC-studies, nr. 9, Universitaire Pers 
Leuven / Belgische Boerenbond, Leuven, 1990, p. 352. Van Molle wijst er hier ook op dat de sociale 
werking van de Boerenbond, en vooral van de Boerinnenbond eerder al had bijgedragen tot het 
vervagen van het standenonderscheid.
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onderscheiden.	 Deze	 profilering	 was	 essentieel	 want	 naarmate	 de	 sociale,	 ruim-
telijke	en	economische	grenzen	tussen	stad	en	platteland	vervaagden,	werden	de	
Boerinnenbond	 en	 de	 KAV	 letterlijk	 concurrenten	 van	 mekaar.	 Beide	 christelijk	
georiënteerde	 vrouwenorganisaties	 beschouwden	 immers	 arbeidersvrouwen	 die	
in	 een	 landelijke	 omgeving	 woonden	 als	 deel	 van	 hun	 doelpubliek.	 Dat	 de	 Boe-
rinnenbond	de	werking	van	de	KAV	als	 ‘bedreigend’	ervoer,	blijkt	onder	meer	uit	
een	nota	van	omstreeks	1956	waarin	de	Boerinnenbond	vaststelde	dat	de	KAV	op	
allerlei	wijzen	zocht	“binnen	te	dringen	in	de	landelijke	dorpen”.55	De	bond	stelde	
hierin	 dat	 het	 principe	 van	 een	 sociale	 vrouwenorganisatie	 per	 stand,	 zoals	 het	
door	de	KAV	werd	gehanteerd,	niet	altijd	wenselijk	was,	zeker	niet	in	dorpen	waar	
“alle	 vrouwen,	 tot	 welk	 beroep	 of	 stand	 hun	 man	 ook	 behoort,	 hetzelfde	 beroep	
(echtgenote,	 huishoudster	 en	 moeder),	 dezelfde	 levenswijze”	 hebben,	 “ze	 voelen	
en	 denken	 ongeveer	 op	 dezelfde	 wijze.	 Van	 standen,	 volgens	 de	 norme	 loontrek-
kenden,	middenstanders,	boeren,	is	er	weinig	spraak,	wanneer	buitenstanders	die	
spanningen	 niet	 binnenbrengen”.56	 Meer	 dan	 één	 vrouwenorganisatie	 per	 dorp	
met	minder	dan	2000	inwoners	zorgde	volgens	de	nota	enkel	voor	‘versnippering’.	
De	 Boerinnenbond	 stelde	 daarom	 een	 regeling	 voor	 waarbij	 de	 pastoor	 in	 eerste	
instantie	de	verantwoordelijkheid	zou	krijgen	om	uit	te	maken	welke	van	de	twee	
vrouwenorganisaties	het	best	werkzaam	zou	zijn	in	zijn	parochie.	Het	is	niet	dui-
delijk	of	dit	voorstel	ooit	in	de	praktijk	is	omgezet.57

55 ‘Verhouding KAV – Boerinnenbond’ (ongepubliceerde nota), KADOC, fonds KVLV, plaatsingslijst 
nr. 13, nr. 186, map ‘Principiële betwistingen’, s.d. (ca. 1956), p. 2. Ook Liesje Moelants en Regina 
Cattrysse (KAV) verwezen in een gesprek met de auteur (Kraainem, dd. 6 november 2002) naar de 
‘concurrentie’ tussen de Boerinnenbond en de KAV in de jaren vijftig. Voor de spanningen tussen 
de twee vrouwenorganisaties kunnen we tenslotte ook verwijzen naar L. Rens, op. cit., pp. 25, 35, 
45-46.

5� ‘Verhouding KAV – Boerinnenbond’ (nota, niet gepubliceerd), KADOC, fonds KVLV, plaatsingslijst 
nr. 13, nr. 186, map ‘Principiële betwistingen’, s.d. (ca. 1956), p. 1.

5� Hiervoor hebben we geen concrete aanwijzingen gevonden.
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5� Hiervoor hebben we geen concrete aanwijzingen gevonden.

doctoraat_fredie.indb   175 2/05/2006   15:48:44



  Lessen in modern wonen  
  Deel	2:	Meerstemmige	woonvoorlichting.	Variaties	op	de	‘moderne	thuis’	(1949-1957)		|	Hoofdstuk	�	 	 ���

Het	ideologisch	kader	van	de	woonvoorlichting

De	naoorlogse	woonvoorlichting	van	de	Boerinnenbond	stond	net	als	voorheen	in	
het	teken	van	de	(re)valorisatie	van	het	landelijke	leven	dat	volgens	het	christelijk	
denken	bedreigd	werd	door	diverse	uitwassen	van	de	moderne	samenleving.	Sinds	
het	einde	van	de	19de	eeuw	werd	de	boer,	in	de	christelijke	optiek,	immers	gezien	
als	 de	 behoeder	 van	 een	 aantal	 existentiële	 waarden:	 van	 de	 voeding,	 de	 procre-
atie,	 de	 moraal	 en	 de	 geestelijke	 gezondheid	 van	 de	 mens,	 van	 de	 maatschappe-
lijke	orde,	van	het	geloof,	etc.58	Het	gezonde,	rustige	leven	op	het	platteland	werd	
geïnterpreteerd	als	een	noodzakelijk	tegenwicht	voor	de	drukte,	de	anonimiteit	en	
andere	 ‘ongezonde’	 aspecten	 van	 het	 leven	 in	 de	 stad.	 Om	 het	 voortbestaan	 van	
het	 landelijke	 leven	 in	 de	 20ste	 eeuw	 te	 verzekeren,	 moest	 er	 volgens	 de	 Boerin-
nenbond	 vooral	 geïnvesteerd	 worden	 in	 de	 kwaliteit	 van	 het	 traditionele	 gezins-
leven.	“De	redding	van	de	huidige	samenleving,	van	de	nieuwe	wereld	die	geboren	
wordt,	ligt	in	het	gezin,”	stelde	Jeanne	Cardijn	in	1953,	“Wanneer	we	nu	het	gezin	
van	 dichtbij	 bekijken,	 zien	 we	 dat	 het	 cement	 van	 het	 gezin	 is,	 de	 liefde	 tussen	
man	en	vrouw.	 ’t	 Is	dus	op	de	 liefde	tussen	man	en	vrouw	in	het	gezin,	dat	gans	
het	gebouw	van	de	samenleving	rust”.59	Ze	redeneerde	verder	dat	het	‘gepast’	was	
om	 voor	 de	 zo	 ‘kostbare’	 echtelijke	 liefde	 ook	 een	 ‘kostbaar	 schrijn’	 te	 voorzien.	
Met	dat	schrijn	doelde	ze	op	het	huis.	Het	betoog	van	Cardijn	duidt	meteen	op	het	
tweeledige	belang	van	de	wooncultuur	bij	de	Boerinnenbond.	Ze	werd	niet	alleen	
beschouwd	als	een	constructief	onderdeel	van	de	instandhouding	van	het	instituut	
gezin	als	hoeksteen	van	de	(landelijke)	samenleving,	maar	ook	als	een	essentieel	
aspect	van	een	soort	religieuze	cultus	van	het	gezin.	Dit	laatste	aspect	was	vooral	
zichtbaar	in	de	beeldspraak	met	betrekking	tot	de	landelijke	woning.	In	De Boeren-
woning	werd	het	huis	omschreven	als	het	“heiligdom	van	het	familieleven”	en	het	
“kostbare	schrijn	van	de	echtelijke,	ouderlijke	en	kinderlijke	 liefde”.60	Een	andere	
metafoor	voor	de	goede	woning	die	de	Boerinnenbond	sinds	het	interbellum	veel-
vuldig	gebruikte,	was	het	 ‘hemelhuis’.61	Dit	begrip	verwees	naar	een	“innig-dier-
bare	 verblijfplaats”,	 een	 droomwoning	 voor	 gelovige	 gezinnen,	 waar	 “weldoende	
huiselijkheid”	–	dit	is	een	comfortabel	en	liefdevol	gezinsleven	–	en	“bovennatuur-
lijk	geluk”	–	dit	 is	geluk	door	de	geloofsbeleving	–	samen	zouden	vallen.62	In	het	

58 Zie L. Van Molle, Katholieken en landbouw. Landbouwpolitiek in België 1884-1914, in de reeks Symbo-
lae, series B/vol. 5, Universitaire Pers Leuven, Leuven, 1989, p. 48.

5� J. Cardijn, ‘Sociaal Jaarprogramma 1953’, Bestuursblad voor de Boerinnengilden, 1ste trimester 1953, 
pp. 7-14.

�0 Zie bijvoorbeeld De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 15.
�� Zie ook S. De Caigny, W. Vanderstede, op. cit.
�� Kan. Ansay, ‘Ons Hemelhuis’, Bestuursblad voor de Boerinnengilden, 1ste trimester 1953, pp. 3-4. 

In de daaropvolgende nummers van het bestuursblad publiceerde Ansay drie artikels die verder 
ingingen op het ‘hemelhuis’: Kan. J. Ansay, ‘Nog het huis met de gouden vensters’, Bestuursblad 
voor de Boerinnengilden, 2de trimester 1953, pp. 3-4; Kan. J. Ansay, ‘Een derde maal over het huis 
met de gouden vensters’, Bestuursblad voor de Boerinnengilden, 3de trimester 1953, pp. 3-4; Kan. J. 
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5� J. Cardijn, ‘Sociaal Jaarprogramma 1953’, Bestuursblad voor de Boerinnengilden, 1ste trimester 1953, 
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godsdienstig	 jaarprogramma	 van	 1953	 somde	 proost	 Ansay	 enkele	 voorwaarden	
op	om	dit	ideaal	te	bereiken.63	Volgens	hem	kon	een	huis	pas	heilig	zijn	als	er	zich	
een	gezond	huwelijksleven	in	ontplooide,	als	soberheid	er	een	leefregel	was,	als	de	
kinderen	 er	 christelijk	 werden	 opgevoed	 en	 als	 het	 gezin	 zich	 ten	 dienste	 stelde	
van	 de	 parochie.	 Ansay	 stelde	 het	 hemelhuis	 voor	 als	 een	 ‘blanke	 woning’,	 gele-
gen	in	een	dal	en	met	vensters	die	als	goud	schitterden	in	de	ondergaande	zon.64	
Het	 beeld	 was	 ontleend	 aan	 een	 Zweeds	 verhaal,	 maar	 het	 refereerde	 evenzeer	
aan	het	gedicht	‘Hemelhuis’	van	auteur	René	De	Clercq.65		Dit	gedicht	was	destijds	
vooral	gekend	onder	de	vorm	van	een	lied	dat	regelmatig	werd	gezongen	op	bijeen-
komsten	van	de	Boerinnenbond.66	Ook	de	KAV	en	de	KWB	leerden	hun	leden	dit	
lied	aan.67	Maar	terwijl	deze	laatste	refereerden	aan	de	landelijke	woning	als	een	
ultiem	en	enigszins	abstract	ideaal	–	dat	doorgaans	een	meer	‘realistische’	vertol-
king	kreeg	in	de	vorm	van	een	stadswoning	met	tuin	–,	zag	de	Boerinnenbond	zich	
genoodzaakt	het	beeld	van	de	moderne	landelijke	woning	concreet	vorm	te	geven.	
Dit	was	in	de	jaren	vijftig	een	erg	complexe,	zoniet	onmogelijke	opdracht.

De	Boerinnenbond	was	zich	na	de	Tweede	Wereldoorlog	bewust	van	de	ingrijpende	
maatschappelijke	en	landschappelijke	veranderingen	en	meende	dat	vooral	de	lan-
delijke	wooncultuur	hieronder	te	lijden	had.	Volgens	de	organisatie	was	de	kwali-
teit	van	de	landelijke	woning	behoorlijk	achteruit	gegaan.	De	Boerinnenbond	weet	
dit	in	de	eerste	plaats	aan	de	negatieve	invloed	van	de	stad.	“De	slechte	smaak,	de	
praalzucht,	de	neiging	tot	het	na-apen	van	de	stad,	heeft	helaas	ook	een	deel	van	
onze	boerenbevolking	aangetast,”	stelde	de	Commissie	voor	Schone	Hofsteden	in	
1947.68	Ook	De Boerenwoning	verwees	naar	de	nadelige	invloed	van	‘het	veelvuldig	
contact	tussen	stad	en	land’:	“De	boer	zag	het	moderne	comfort	van	de	stad;	hij	liet	
zich	 vooral	 bedwelmen	 door	 klatergoud,	 vermeenden	 rijkdom	 en	 schijngeluk!	 De	
eigen	oude	degelijkheid	en	echte	schoonheid	werden	tegen	namaak	van	de	stad	en	

Ansay, ‘Nog altijd: Ons huis met gouden vensters’, Bestuursblad voor de Boerinnengilden, 4de trimes-
ter 1953, pp. 3-4.

�� Kan. Ansay, ‘Godsdienstig Jaarprogramma’, Bestuursblad voor de Boerinnengilden, 4de trimester 
1953, pp. 5-6.

�� Kan. Ansay, ‘Ons Hemelhuis’, Bestuursblad voor de Boerinnengilden, 1ste trimester 1953, pp. 3-4.
�5 Ansay citeerde naar eigen zeggen uit een verhaal van de Zweedse letterkundige Nils Bescouw. Over 

deze auteur of het verhaal vonden we echter geen gegevens terug. Dichter René De Clercq (1877-
1932) studeerde Germaanse talen aan de Gentse universiteit. Hij was flamingant en werd vooral 
bekend als voordrachtgever en dichter.

�� Emiel Hullebroeck (1878-1963) zette ‘Hemelhuis’ op muziek. Deze componist studeerde aan het 
conservatorium te Gent. Hij schreef zangspelen, koor- en orkestwerken, kindercantates, kinder-
operettes en oratoria, maar werd vooral bekend door zijn talrijke liederen (‘Tinneke van Heule’, ‘De 
gilde viert’, ‘Hemelhuis’, ‘Speldenwerksterlied’, ‘Moederke alleen’).

�� Voor de populariteit van het lied ‘Hemelhuis’ bij de KAV en KWB, zie bijvoorbeeld de liederenbun-
del: Hemelhuis, Arbeiderspers, Brussel, 1947.

�8 Boerinnenbond – Commissie voor Schone Hofsteden. Studies 1947, Provincie Antwerpen, Antwerpen, 
1947, p. 3.
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pralerij	verruild”.69	De	Boerinnenbond	vreesde	dat	de	landelijke	wooncultuur	haar	
identiteit	zou	verliezen	en	gelijkaardig	zou	worden	aan	het	wonen	in	de	stad.	Een	
vaak	 geciteerd	 voorbeeld	 was	 dat	 van	 de	 verschijning	 op	 het	 platteland	 van	 “het	
hooge	 smalle	 huis,	 dat	 uit	 een	 stadse	 huizenrij	 gesneden	 schijnt”.70	 Het	 ging	 om	
nieuwe,	vrijstaande	woningen	die	niettemin	waren	opgebouwd	volgens	de	typolo-
gie	van	de	rijwoning	met	een	voorgevel	van	5	à	6	meter	breed.71	De	Boerinnenbond	
vond	dit	fenomeen	ronduit	verfoeilijk.	“Een	hoeve	of	landelijke	woning	heeft	geen	
façade,”	legde	kunsthistoricus	dr.	Jozef	Weyns	uit	in	De Boerin,	“Zij	is	langs	de	vier	
zijden	zichtbaar.	Hoe	dwaas	is	het	dus	te	doen	alsof	alléén	de	voorzijde	zichtbaar	
ware	en	deze	zoogenaamde	façade	dan	te	bekleeden	met	allerlei	blinkende	steen-
tjes	en	schreeuwerig	siersel!”.72	Het	feit	dat	ondertussen	veel	 ‘stedelingen’	huizen	
betrokken	 die	 aan	 een	 landelijke	 bouwstijl	 refereerden,	 vond	 de	 Boerinnenbond	
heel	wat	minder	problematisch.	De	organisatie	haalde	het	fenomeen	zelfs	herhaal-
delijk	aan	als	een	bewijs	van	de	blijvende	schoonheid	van	de	traditionele	landelijke	
architectuur	 en	 van	 de	 mogelijkheid	 om	 deze	 architectuur	 aan	 te	 passen	 aan	 de	
actuele	eisen	inzake	comfort	en	hygiëne.	“Zie	maar	naar	de	breed	uitgebouwde	vil-
la’s	van	de	kuststreek	met	hoog	kersrood	dak	of	goudglanzend	stroo	en	hun	wit-	
of	 crèmegekalkte	 gevels:	 ze	 lijken	 veel	 meer	 op	 eenvoudige	 boerenwoningen	 dan	
de	nieuwgebouwde	huizen	van	de	boeren	zelf,”	stond	in	De Boerenwoning,	“Dat	die	
menschen	teruggrijpen	naar	landelijke	bouwvormen,	is	dat	geen	bewijs	dat	zij	de	
schoonheid	er	van	hebben	aangevoeld?”.73	Hieruit	blijkt	meteen	de	uitdrukkelijke	
interesse	van	de	Boerinnenbond	voor	de	uiterlijke	verschijning	van	het	huis	en	de	
formele	aspecten	van	de	gevels,	veel	meer	dan	het	geval	was	bij	de	KAV.

�� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, pp. 10-11.
�0 ‘Brievenbus over Woningbouw’, De Boerin, s.n., febr. 1945, p. 6.
�� De woning ‘naar goedkoop stadsmodel’ werd in De Boerenwoning omschreven als “een huis met 

5 à 6 m gevel, bestaande uit twee opeenvolgende plaatsen: een salon en een eetzaal, daarachter 
een kleine keuken en waschhuis, een smallen gang naast de twee voorplaatsen, boven, een drietal 
slaapkamers”. Zie De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 11.

�� Jozef Weyns zou in 1953 conservator worden van het pas opgerichte openluchtmuseum in Bok-
rijk.  J. W., ‘Het gele gevaar’, De Boerin, nr. 1, jan. 1946, pp. 5-6. We nemen aan dat de initialen J. 
W. staan voor Jozef Weyns (1913-1974), de eerste conservator van het openluchtmuseum Bokrijk 
dat in oktober 1953 door de provincie Limburg werd opgericht.

�� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 13. 
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pralerij	verruild”.69	De	Boerinnenbond	vreesde	dat	de	landelijke	wooncultuur	haar	
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actuele	eisen	inzake	comfort	en	hygiëne.	“Zie	maar	naar	de	breed	uitgebouwde	vil-
la’s	van	de	kuststreek	met	hoog	kersrood	dak	of	goudglanzend	stroo	en	hun	wit-	
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interesse	van	de	Boerinnenbond	voor	de	uiterlijke	verschijning	van	het	huis	en	de	
formele	aspecten	van	de	gevels,	veel	meer	dan	het	geval	was	bij	de	KAV.

�� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, pp. 10-11.
�0 ‘Brievenbus over Woningbouw’, De Boerin, s.n., febr. 1945, p. 6.
�� De woning ‘naar goedkoop stadsmodel’ werd in De Boerenwoning omschreven als “een huis met 
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Architecturale	modellen	voor	de	landelijke	woning

In	vergelijking	met	de	KAV	besteedde	de	Boerinnenbond	na	Wereldoorlog	II	ruim	
aandacht	 aan	 de	 architectuur	 van	 de	 woning.	 Zo	 wijdde	 De Boerenwoning	 min-
stens	even	lang	uit	over	de	ligging,	de	uiterlijke	verschijning	en	de	lay-out	van	het	
huis	 als	 over	 de	 inrichting	 van	 het	 interieur.	 Na	 een	 uitvoerige	 inleiding,	 volgde	
de	hoofdmoot	van	het	boek	met	als	titel	“We	bouwen	een	nieuw	huis!”.	Deze	titel	
herinnert	aan	de	vooroorlogse	tentoonstelling	 ‘Modern	Gezinsleven.	Wij	bouwen	
een	Nieuwen	Thuis’	van	de	KAV,	maar	toont	meteen	ook	het	verschil	in	benadering	
van	beide	vrouwenorganisaties.	Veel	meer	dan	de	KAV,	liet	de	Boerinnenbond	zich	
ook	 in	 met	 de	 architecturale	 of	 bouwkundige	 dimensie	 van	 het	 huis.	 Hij	 ging	 er	
kennelijk	van	uit	dat	een	aanzienlijk	deel	van	haar	 ledenbestand	over	voldoende	
financiële	middelen	beschikte	om	een	eigen	woning	op	te	richten.
De Boerenwoning	omschreef	de	 ‘boerenwoning’	als	het	centrale	onderdeel	–	“geest	
en	 hart”	–	 van	 een	 boerderij.74	 De	 andere	 delen	 van	 de	 boerderij	 ressorteerden	
onder	 de	 noemer	 ‘bedrijfsgebouwen’.75	 Het	 boek	 besprak	 een	 voorbeeld	 van	 een	
bouwprogramma	van	een	boerenwoning,	samengesteld	door	een	vijftal	opziensters	
van	de	Boerinnenbond.76	Het	bestond	uit	een	inkom	of	 ‘hall’,	een	 ‘keuken-woon-
kamer’,	 een	 ‘ontvangstkamer’,	 een	 ‘achterkeuken’,	 een	 ‘bakplaats’,	 een	 ‘wasch-	en	
badplaats’,	 slaapkamers,	 een	 kelder	 en	 een	 zolder.77	 Het	 gebruik	 van	 de	 verschil-
lende	ruimtes	werd	kort	toegelicht,	maar	de	 informatie	over	hun	onderlinge	ver-
houding	of	ligging	was	beperkt.	We	komen	alleen	te	weten	dat	heel	wat	kamers	op	
het	gelijkvloers	verbonden	moesten	zijn	met	de	hall,	dat	de	achterkeuken	aan	de	
keuken-woonkamer	moest	palen,	dat	de	bakplaats	en	de	wasch-	en	badplaats	het	
best	uitgaven	op	de	achterkeuken	en	dat	er	bij	voorkeur	enkele	slaapkamers	op	het	
gelijkvloers	waren	gesitueerd.78	Wat	verder	in	het	boek	werd	gesuggereerd	dat	het	
bij	grote	uitbatingen	wenselijk	kan	zijn	om	een	afzonderlijk	bureau	in	te	richten.79	
Ook	de	wc	kwam	hier	even	ter	sprake.	De	commissie	suggereerde	dat	deze	het	best	
paalde	aan	de	achterkeuken	of	de	wasplaats	en	dat	er	bij	voorkeur	een	tweede	wc	
voorzien	werd	in	de	nabijheid	van	de	inkom.80

�� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 34.
�5 De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 28.
�� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, pp. 27-31. Ditzelfde bouwprogramma was eerder 

al besproken in De Boerin. Hier werd wel opgemerkt dat dit programma vooral geschikt was voor 
‘tamelijk welstellende boeren’. Zie ‘Ons bouwprogramma’, De Boerin, s.n., dec. 1944, pp. 7-8.

�� Verder in het boek is er ook sprake van een ‘bureau’ en een wc in de boerenwoning. Zie De Boeren-
woning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 51.

�8 De enige bijkomende informatie die De Boerin geeft over de onderlinge ligging van de vertrekken 
is dat de ‘keuken-woonkamer’ moest uitgeven op de ‘hofplaats’. Zie ‘Ons bouwprogramma’, De 
Boerin, s.n., dec. 1944, p. 7. 

�� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 51.
80 Het boek vermeldt ook dat, bij grote boerderijen, er best een afzonderlijke wc voorzien wordt voor 

familie en personeel. Zie De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 56.
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�� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 34.
�5 De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 28.
�� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, pp. 27-31. Ditzelfde bouwprogramma was eerder 

al besproken in De Boerin. Hier werd wel opgemerkt dat dit programma vooral geschikt was voor 
‘tamelijk welstellende boeren’. Zie ‘Ons bouwprogramma’, De Boerin, s.n., dec. 1944, pp. 7-8.

�� Verder in het boek is er ook sprake van een ‘bureau’ en een wc in de boerenwoning. Zie De Boeren-
woning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 51.

�8 De enige bijkomende informatie die De Boerin geeft over de onderlinge ligging van de vertrekken 
is dat de ‘keuken-woonkamer’ moest uitgeven op de ‘hofplaats’. Zie ‘Ons bouwprogramma’, De 
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�� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 51.
80 Het boek vermeldt ook dat, bij grote boerderijen, er best een afzonderlijke wc voorzien wordt voor 

familie en personeel. Zie De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 56.
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Het	 boek	 bevatte	 geen	 typeplan	 van	 de	 boerenwoning.	 De	 lezers	 kregen	 de	 raad	
het	 tekenen	 van	 plannen	 over	 te	 laten	 aan	 een	 architect,	 bij	 voorkeur	 een	 archi-
tect	 met	 ervaring	 in	 het	 bouwen	 in	 een	 landelijke	 omgeving.81	 “De	 tussenkomst	
van	den	architect	wordt	hoe	langer	hoe	meer	noodzakelijk	en	wint	bestendig	veld,”	
stelde	 het	 boek,	 “Het	 is	 de	 taak	 van	 de	 architect	 het	 bouwplan	 op	 te	 maken,	 de	
uitvoering	ervan	aan	goede	vaklieden	toe	te	vertrouwen	en	ze	te	controleeren.	De	
architect	 is	 echter	 niet	 alleen	 technieker:	 hij	 is	 ook	 kunstenaar,	 die	 aan	 het	 huis	
een	eigen	stijl	en	kleur	geeft	en	het,	samen	met	de	verwezenlijking	der	praktische	
eischen	 van	 het	 bouwprogramma,	 uitbouwt	 tot	 een	 schoon	 geheel”.82	 Het	 boek	
gaf	wel	de	raad	om,	vooraleer	een	architect	aan	te	spreken,	het	gegeven	bouwpro-
gramma	zelf	te	personaliseren	in	functie	van	het	bedrijf	en	de	samenstelling	van	
de	familie.	Dit	was	een	taak	die	man	en	vrouw	samen	moesten	uitvoeren,	eventu-
eel	in	samenspraak	met	de	grootste	kinderen	en	indien	mogelijk	met	de	hulp	van	
een	‘landbouwhuishoudregentes’.
Hoewel	 het	 ontwerpen	 beter	 kon	 overgelaten	 worden	 aan	 een	 gespecialiseerde	
architect,	 deed	 De Boerenwoning	 potentiële	 bouwers	 toch	 behoorlijk	 wat	 tips	 aan	
de	hand.	Dit	advies	werd	telkens	gekaderd	in	de	drie	zogenaamde	‘hedendaagsche	
eischen	 voor	 de	 boerenwoning’,	 namelijk	 dat	 ze	 ‘gezond’,	 ‘doelmatig’	 en	 ‘schoon’	
moest	zijn.83	Met	‘gezond’	doelde	de	commissie	vooral	op	het	feit	dat	het	huis	vol-
doende	 zon	 en	 buitenlucht	 moest	 kunnen	 binnenlaten	 en	 dat	 ze	 droog,	 ruim	 en	
gemakkelijk	 te	 onderhouden	 moest	 zijn.	 De	 ‘doelmatigheid’	 van	 de	 woning	 had	
betrekking	 op	 de	 indeling	 en	 de	 inrichting	 van	 de	 woning	 die	 aangepast	 moest	
zijn	aan	het	leven	van	het	gezin	en	een	efficiënte	energie-	een	tijdsbesteding	moest	
mogelijk	 maken.	 De	 ‘schoonheid’	 van	 het	 boerenhuis	 tenslotte	 interpreteerde	 de	
commissie	als	de	mate	waarin	de	verschijning	van	de	woning	aansluiting	vond	bij	
“de	tradities	van	landelijke	schoonheid	en	eenvoud”,	bij	het	“stoere,	inkrachtige	en	
enigszins	gesloten	karakter	van	de	boer”	en	bij	de	omringende	natuur.84

Deze	algemene	bewoordingen	werden	in	het	boek	toegelicht	van	de	hand	van	aller-
lei	 concrete	 richtlijnen	 over	 de	 ligging,	 de	 vormgeving	 en	 het	 materiaalgebruik	
van	de	boerenwoning.	Zo	stelde	de	commissie	dat	de	woning	beter	niet	vlak	aan	
de	straatzijde	gebouwd	kon	worden	en	dat	ze	idealiter	een	brede	uitkijk	gaf	op	het	
erf,	de	stallingen	en,	zo	mogelijk,	ook	op	de	landerijen.	Voor	de	inplanting	diende	
men	ook	rekening	te	houden	met	de	oriëntatie	of	de	bezonning	van	het	terrein,	de	
vochtigheid	van	de	bodem	en	de	nabijheid	van	de	nutsvoorzieningen	(elektriciteit	
en	drinkwater).	De	woning	was	het	best	 laag	en	breed	en	werd	idealiter	overdekt	

8� De commissie gebruikt de term ‘boeren-architect’. Zie De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 
1945, p. 26.

8� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, pp. 25-26.
8� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, pp. 19-24. De drie ‘hedendaagsche eischen voor 

de boerenwoning’ waren ook al besproken in De Boerin. Zie ‘De wederopbouw van onze boerenho-
ven’, De Boerin, s.n., nov. 1944, pp. 10-11.

8� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, pp. 24, 43.
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8� De commissie gebruikt de term ‘boeren-architect’. Zie De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 
1945, p. 26.

8� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, pp. 25-26.
8� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, pp. 19-24. De drie ‘hedendaagsche eischen voor 

de boerenwoning’ waren ook al besproken in De Boerin. Zie ‘De wederopbouw van onze boerenho-
ven’, De Boerin, s.n., nov. 1944, pp. 10-11.

8� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, pp. 24, 43.
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door	een	groot,	overhellend	dak	met	een	helling	van	45	tot	60	graden.	Al	naarge-
lang	de	streek	moest	het	huis	bedekt	worden	met	riet,	gebakken	Vlaamse	dakpan-
nen,	gesmoorde	dakpannen	of	natuurleien.	De	commissie	verkoos	het	gebruik	van	
eenvoudige	zinken	hanggoten	boven	bakgoten	en	raadde	de	lezers	aan	de	buiten-
muren	te	voorzien	van	een	plint	van	harde	klampsteen	of	arduin	als	bescherming	
tegen	opspattend	vocht.85	Het	metselwerk	was	het	best	in	handsteen,	bij	voorkeur	
papesteen	of	klampsteen.86	Machinaal	gevormde	bakstenen	werden	het	best	wit-
gekalkt	 of	 met	 witte	 cementverf	 beschilderd.	 De	 schoorsteen	 situeerde	 zich	 bij	
voorkeur	zo	dicht	mogelijk	bij	de	nok	van	het	dak.	De	ramen	werden	het	best	voor-
zien	van	draailuiken,	 in	frisse	kleuren	geschilderd,	bijvoorbeeld	groen	en	wit.	De	
raadgevingen	van	de	Commissie	voor	Schoone	Hofsteden	hingen	hiermee	een	vrij	
gedetailleerd	beeld	op	van	de	goede	boerenwoning.	Dit	beeld	werd	aangevuld	met	
foto’s	 van	 voorbeeldige,	 oude,	 gerenoveerde	 en	 nieuwe	 hoeven	 van	 verschillende	
types	en	uit	diverse	delen	van	het	Vlaamse	land.87	[fig.	3]

De	architecturale	visie	van	de	Commissie	voor	Schoone	Hofsteden,	zoals	geformu-
leerd	in	De Boerenwoning,	werd	in	verschillende	vakbladen	positief	onthaald.	“Met	
deze	overvloedig	geïllustreerde	brochure	heeft	de	Boerinnenbond	een	te	waarde-
ren	 poging	 gedaan	 om	 de	 nationale	 traditie	 bij	 de	 bouw	 van	 boerenwoningen	 te	
vrijwaren,”	schreef	Frans	Liekens	in	1949	in	Huisvesting.88	In	datzelfde	jaar	wijdde	
architect	en	stedenbouwkundige	Roger	Vandenbrul	een	uitgebreid	artikel	aan	De 
Boerenwoning in	La Maison.89	Hij	omschreef	het	boekje	als	een	“brochure	d’un	fort	
vif	intérêt”	en	gaf	een	samenvatting	van	de	inhoud	ervan,	zonder	enige	kritische	
noot.	Toch	waren	er	binnen	het	professionele	milieu	ook	andere	geluiden	te	horen.	
Zo	 publiceerde	 Standaard-Boekhandel	 in	 1947	 het	 boek	 Bouwen op het platteland	
van	 Huib	 Hoste.90	 Zonder	 specifiek	 naar	 De Boerenwoning of	 de	 Boerinnenbond	

85 Klampsteen is een traditionele, hoogwaardige gevelsteen, gebakken in een ‘klampoven’. Ze wordt 
gesorteerd volgens kleur (rood, geschakeerd tot grijs). 

8� Papesteen is eveneens een traditionele, hoogwaardige gevelsteen. Er bestaan een rode en een blau-
we papesteen.

8� Het ging onder meer om boerderijen in Aarschot, Boechout, Brabant, Brugge, Haspengouw, Heist-
Goor, Heist-op-den-Berg (18de eeuw), Kontich, Lissewege (abdijhoeve ‘Ter Doest’, 13de eeuw), het 
Meetjesland (Meetjeslandse hoeve), Meise, Keiem, Koekelare, Kortemark, Oplinter, Opwijk, Perk 
(17de eeuw), Proven, Sint-Pieterskapelle, Rijkevorsel, Veurne, Vorselaar en Vossem (‘Oudevaart’, 
gesloten hoevevorm). Voor een overzicht van de verschillende types hoeven in België, zie bijvoor-
beeld V. Goedseels, L. Vanhaute, Hoeven op land gebouwd. Een verhaal van boerderijen, landschappen 
en mensen, Belgische Boerenbond/Lannoo, Leuven/Tielt/Amsterdam, 1978. Zie ook L. J. De Maes-
schalck, op. cit., pp. 12-22. In het eerste hoofdstuk van dit boek wijst De Maesschalck op de grote 
verscheidenheid aan boerderijtypes in België. Hij verwijst ook naar enkele oorzaken hiervan: de 
aard van de regionale bouwmaterialen, de invloed van de bouwstijlen in de nabijgelegen nijver-
heidscentra, etc. 

88 F. L., ‘De Boerenwoning. Uitg. De Boerinnenbond, Leuven – 1945 – 82 blz’, Huisvesting, nr. 2, april 
1949, pp. 41-42. We nemen aan dat het hier om Frans Liekens gaat.

8� R. Vandenbrul, ‘Reforme de l’habitation paysanne’, La Maison, nr. 3, maart 1949, pp. 85-88.
�0 H. Hoste, Bouwen op het platteland, Uitgeversmij. n.v. Standaard-Boekhandel, Antwerpen/Brussel/

Gent/Leuven, 1947. Dit boek was een herwerkte uitgave van een ‘mededeling aan de Koninklijke 

[Fig.	3]	
hoeve ‘De Leugenboom’ in Koekelare zoals afgebeeld in De Boeren-
woning  
bron: De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945
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te	 verwijzen,	 formuleerde	 Hoste	 verschillende	 bedenkingen	 bij	 de	 ‘romantische’	
blik	van	heel	wat	‘schoonheidscommissies’	en	‘aesthetische	adviseurs’.	Hij	consta-
teerde	 dat	 deze	 de	 oude	 boerenwoning	 doorgaans	 verkeerdelijk	 opvatten	 als	 een	
‘stuk	architectuur’	 “en	niet	als	hetgeen	zij	meestal	 feitelijk	 is:	 iets	dat	gegroeid	 is	
als	een	plant,	als	een	boom”.91	Op	basis	van	deze	 ‘foutieve’	 interpretatie	bedach-
ten	de	commissies	en	adviseurs	volgens	Hoste	‘gewichtige’	theorieën.	Hij	verwees	
hiermee	onder	meer	naar	de	stelling	dat	de	landelijke	architectuur	zich	moest	voe-
gen	naar	de	hoofdlijnen	van	het	landschap	en	dat	enkel	 ‘natuurlijke’	bouwstoffen	
gepast	waren	op	de	buiten.	Volgens	Hoste	vergaten	de	 ‘officiële	aesthetici’	hierbij	
echter	de	mogelijkheden	van	de	 ‘contrastwerking’	en	staarden	ze	zich	vaak	blind	
op	 de	 boerenwoning	 terwijl	 ze	 het	 dorp	 als	 geheel	 uit	 het	 oog	 verloren.	 De	 visie	
geformuleerd	in	Bouwen op het platteland	stond	zo	goed	als	lijnrecht	tegenover	het	
woonadvies	van	de	Boerinnenbond.	 In	tegenstelling	tot	deze	 laatste	stond	Hoste	
bijvoorbeeld	volkomen	afwijzend	tegenover	de	talrijke	villa’s	aan	de	kust	“die	zoge-
zegd	het	uitzicht	van	een	boerenwoning	bezitten”.92	Volgens	hem	ging	het	om	min-
der	kwalitatieve	woningen	voor	stadsbewoners.	Het	bouwprogramma	week	sterk	
af	van	dat	van	de	boerenwoning,	maar	werd	toch	in	een	gelijkaardig	architecturaal	
volume	–	een	‘harlekijnpak’	–	gedwongen.	
De	Boerinnenbond	gaf	geen	gehoor	aan	kritiek	als	die	van	Huib	Hoste.	De	publi-
catie	De Landelijke Woning uit	1953	leek	op	het	eerste	zicht	een	licht	herwerkte	uit-
gave	 van	 De Boerenwoning.93	 Zo	 herneemt	 het	 modelboek	 uit	 1953	 verschillende	
inhoudelijke	thema’s	uit	1945.	Dit	is	ook	zo	wat	betreft	de	architectuur.	Net	als	De 
Boerenwoning neemt	De Landelijke Woning bijvoorbeeld	expliciet	stelling	in	tegen	de	
bouw	van	hoge,	smalle	huizen	en	het	gebruik	van	‘schreeuwende’	of	‘nagebootste’	
materialen	 op	 het	 platteland.	 Het	 boekje	 continueert	 ook	 het	 pleidooi	 voor	 het	
gebruik	van	papesteen	en	klampsteen,	van	witte	cementverf	of	kalk	op	machinaal	
gevormde	gevelsteen,	van	pannen	als	dakbedekking,	etc.	
Tegelijk	waren	er	ook	opmerkelijke	verschillen	tussen	de	twee	boekjes	wat	betreft	
hun	architecturale	visie	op	het	huis.	Vooreerst	leek	de	Boerinnenbond	met	de	titel	
De Landelijke Woning	 op	 een	 ruimer	 publiek	 te	 mikken	 dan	 met	 De Boerenwoning 
–	 een	 titel	 die	 in	 eerste	 instantie	 verwees	 naar	 de	 woning	 van	 een	 professionele	
boerenfamilie,	een	onderdeel	van	een	boerderij.94	In	het	modelboek	uit	1953	komt	

Vlaamse Academie, dd. 19 dec. 1942.
�� H. Hoste, op. cit., p. 27.
�� H. Hoste, op. cit., p. 30.
�� De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953.
�� Deze observatie werd ook gemaakt door Els De Vos in E. De Vos, ‘The Fermette and the Faux-Coun-

try House, camouflaged technologies. The Belgian Farmers’ Associations in the Post-War Period’ 
(paper, voorgesteld op het Joint Doctoral Seminar. Theory and History of Architecture, Louvain-la-
Neuve, 4 november, 2004 en opgenomen in de voorbereidende bundel), p. 3. Anders dan deze 
paper, die vooral stil staat bij de betekenis en invloed van de in 1962 opgerichte Dienst ‘Wonen’ 
van de Boerinnenbond, gaat dit hoofdstuk vooral in op de woonmodellen van de Boerinnenbond 
uit de jaren vijftig.
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het	boerenbedrijf	slechts	terloops	ter	sprake.95	Terwijl	De Boerenwoning nog	enkele	
uitspraken	deed	over	de	ligging	van	het	huis	ten	opzichte	van	de	andere	delen	van	
de	boerderij,	wordt	de	‘landelijke	woning’	nagenoeg	los	van	haar	omgeving	bespro-
ken.	 De	 illustraties	 in	 beide	 boeken	 onderlijnen	 de	 verschillende	 benaderingen.	
In	De Boerenwoning staan	verschillende	beelden	van	boerderijen	gesitueerd	in	het	
landschap.	[fig.	4]	In	De Landelijke Woning zoomen	de	foto’s	veel	meer	in	op	het	huis.	
De	boerderij	als	geheel	krijgen	we	nauwelijks	te	zien.	Dit	geldt	ook	voor	de	coveril-
lustratie.	 [fig.	5]	Deze	 toont	een	 tuin	met	een	kort	geknipte	haag	en	 twee	bomen.	
Tussen	 de	 bomen	 door	 zien	 we	 een	 vrijstaande,	 wit	 geschilderde	 of	 gekalkte	
woning	met	een	pannendak.	Links	in	beeld	en	half	verscholen	achter	een	boom	en	
het	huis	staat	een	schuur	of	een	stal.	Dit	bouwwerk	lijkt	echter	eerder	bedoeld	om	
het	 landelijke	karakter	van	het	huis	 te	benadrukken	dan	als	verwijzing	naar	het	
boerenbedrijf.	De	coverfoto	toont	net	 iets	meer	omgeving	dan	de	andere	beelden	
in	het	boek,	maar	het	blijft	een	portret	van	een	 landelijke	woning.	Dit	geldt	ook	
voor	de	omslagfoto’s	van	de	heruitgaven	van	De Landelijke Woning in	1954	en	1955.	
[fig.	 6]	 De	 foto	 op	 de	 cover	 van	 de	 twee	 bijkomende	 edities	 was	 identiek	 en	 wierp	
opnieuw,	 van	 tussen	 de	 bomen,	 een	 blik	 op	 een	 wit	 geschilderd	 of	 gekalkt	 huis.	
Behalve	 het	 omkaderende	 gebladerte,	 krijgen	 we	 nu	 geen	 bijkomende	 informatie	
meer	over	de	directe	omgeving	van	de	woning.	

Een	tweede	essentieel	verschil	 tussen	de	architecturale	opvattingen	van	het	huis	
in	 de	 twee	 modelboeken	 heeft	 betrekking	 op	 de	 manier	 waarop	 deze	 werden	
gecommuniceerd.	 Zoals	 aangetoond,	 construeerde	 De Boerenwoning	 door	 mid-
del	van	een	programmabeschrijving	en	van	materiaaladvies	een	vrij	gedetailleerd	
beeld	 van	 de	 architecturale	 vormgeving	 van	 de	 woning.	 Tegelijk	 benadrukte	 het	
boek	 het	 belang	 van	 de	 architect	 als	 vormgever	 en	 algemeen	 coördinator	 van	 de	
bouwwerken.	De Landelijke Woning getuigde	van	een	enigszins	andere	aanpak.	Uit	
de	inleiding	blijkt	dat	het	boek	zich	hoofdzakelijk	wou	richten	op	‘moeders	van	te	
lande’	die	hun	bestaande	woning	wensten	te	‘verbeteren’.96	De	Boerinnenbond	was	
immers	tot	de	conclusie	gekomen	dat	slechts	een	beperkt	aantal	 leden	een	nieuw	
huis	zou	bouwen.	Zij	die	van	plan	waren	te	bouwen,	konden	volgens	De Landelijke 
Woning,	nog	altijd	het	best	te	rade	gaan	bij	De Boerenwoning,	op	dat	moment	nog	
steeds	verkrijgbaar	op	het	Economaat	van	de	Boerenbond.97	De Landelijke Woning 
zelf	wou	in	de	eerste	plaats	een	‘gids’	zijn	voor	de	andere	leden:	eigenaars	of	huur-
ders	 van	 een	 bestaand	 huis.	 In	 deze	 gevallen	 hechtte	 De	 Boerinnenbond	 kenne-
lijk	veel	minder	belang	aan	de	rol	van	de	architect,	want	nergens	in	het	boek	komt	
deze	ter	sprake.	Bovendien	was	het	architecturaal	model	van	het	huis	in	De Lande-

�5 Bijvoorbeeld De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 25.
�� Zie ‘Een woord vooraf ’ en ‘Ter inleiding’, in De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, 

pp. 3-4.
�� Zie ‘Ter inleiding’, in De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 4.

[Fig.	4]	
hoeve ‘Maagdendaal’ in Oplinter zoals afgebeeld in De Boerenwoning  
bron: De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945

[Fig.	5]	
cover van De Landelijke Woning   
bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953
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boerenbedrijf.	De	coverfoto	toont	net	 iets	meer	omgeving	dan	de	andere	beelden	
in	het	boek,	maar	het	blijft	een	portret	van	een	 landelijke	woning.	Dit	geldt	ook	
voor	de	omslagfoto’s	van	de	heruitgaven	van	De Landelijke Woning in	1954	en	1955.	
[fig.	 6]	 De	 foto	 op	 de	 cover	 van	 de	 twee	 bijkomende	 edities	 was	 identiek	 en	 wierp	
opnieuw,	 van	 tussen	 de	 bomen,	 een	 blik	 op	 een	 wit	 geschilderd	 of	 gekalkt	 huis.	
Behalve	 het	 omkaderende	 gebladerte,	 krijgen	 we	 nu	 geen	 bijkomende	 informatie	
meer	over	de	directe	omgeving	van	de	woning.	
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gecommuniceerd.	 Zoals	 aangetoond,	 construeerde	 De Boerenwoning	 door	 mid-
del	van	een	programmabeschrijving	en	van	materiaaladvies	een	vrij	gedetailleerd	
beeld	 van	 de	 architecturale	 vormgeving	 van	 de	 woning.	 Tegelijk	 benadrukte	 het	
boek	 het	 belang	 van	 de	 architect	 als	 vormgever	 en	 algemeen	 coördinator	 van	 de	
bouwwerken.	De Landelijke Woning getuigde	van	een	enigszins	andere	aanpak.	Uit	
de	inleiding	blijkt	dat	het	boek	zich	hoofdzakelijk	wou	richten	op	‘moeders	van	te	
lande’	die	hun	bestaande	woning	wensten	te	‘verbeteren’.96	De	Boerinnenbond	was	
immers	tot	de	conclusie	gekomen	dat	slechts	een	beperkt	aantal	 leden	een	nieuw	
huis	zou	bouwen.	Zij	die	van	plan	waren	te	bouwen,	konden	volgens	De Landelijke 
Woning,	nog	altijd	het	best	te	rade	gaan	bij	De Boerenwoning,	op	dat	moment	nog	
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lijke Woning nog	heel	wat	gedetailleerder	dan	dat	 in	 De Boerenwoning,	hetgeen	de	
mogelijke	 opdracht	 van	 de	 architect	 nog	 meer	 aan	 banden	 legde.	 Zo	 publiceerde	
het	 nieuwe	 boek	 een	 volledig	 uitgewerkt	 plan	 en	 dito	 geveltekening	 van	 de	 door	
de	 Boerinnenbond	 ontworpen	 modelwoning	 ‘Het	 Huis	 onzer	 Dromen’.	 [fig.	 7,	 8]	

Deze	 woning	 vertolkte	 het	 in	 het	 boek	 omschreven	 ‘ideaal’:	 “Een	 huis	 mag	 geen	
rij	zijn	van	verschillende	gebouwtjes.	Het	best	 is	een	rechthoekig	blok	onder	één	
dak,	slechts	door	de	nodige	dakkapellen	onderbroken.	Al	de	muurvlakken	aan	alle	
zijden	met	dezelfde	steen	gemetseld:	dus	dezelfde	steen	voor	de	zij-	en	achterge-
vels	als	voor	de	voorgevel.	Alle	ramen	in	hetzelfde	type:	niet	hier	een	rechthoekig	
schuifraam,	 daar	 een	 boograam,	 enz.”.98	 ‘Het	 Huis	 onzer	 Dromen’	 was	 een	 vrij-
staande	eengezinswoning	met	een	bebouwde	oppervlakte	van	circa	114	m²	en	een	
verdieping	onder	het	dak.

‘Het	Huis	onzer	Dromen’	week	weinig	af	van	het	typeprogramma	van	De Boeren-
woning.	Het	huis	bestond	onder	meer	uit	een	hall,	een	ontvangstkamer,	een	was-	
en	 badplaats,	 een	 gelijkvloerse	 slaapkamer,	 verschillende	 slaapkamers	 op	 de	 ver-
dieping,	een	kelder,	een	zolder	en	een	wc.	Enkel	de	benadering	van	het	kook-	en	
woongedeelte	van	het	huis	was	duidelijk	anders.	In	plaats	van	een	‘keuken-woon-
kamer’	 en	 een	 ‘achterkeuken’,	 voorzag	 ‘Het	 Huis	 onzer	 Dromen’	 slechts	 in	 één	
ruimte	 waarin	 een	 ‘woonkamer’,	 met	 een	 zit-	 en	 eethoek,	 en	 een	 ‘kookgedeelte’,	
inclusief	 pompsteen,	 waren	 gesitueerd.	 De	 ‘woonkamer’	 en	 het	 ‘kookgedeelte’	
waren	 visueel	 van	 elkaar	 gescheiden	 door	 middel	 van	 een	 doorgeefkast.	 De	 Boe-
rinnenbond	omschreef	deze	ruimtelijke	organisatie	als	een	‘moderne’	versie	van	de	
traditionele	 keuken-woonkamer.99	 De	 nieuwe	 lay-out	 was	 vooral	 ingegeven	 door	
de	evolutie	op	het	vlak	van	de	verwarming	en	de	keukenuitrusting.	Het	plan	van	
‘Het	Huis	onzer	Dromen’	 impliceerde	immers	dat	het	koken	niet	meer	zou	plaats	
vinden	 op	 een	 Leuvense	 stoof	 of	 een	 buffetkachel,	 zoals	 in	 De Boerenwoning nog	
werd	aangenomen.100	In	het	kookgedeelte	van	het	modelhuis	stond	een	kookvuur	
dat	op	gas,	butaangas	of	elektriciteit	werkte.	De Landelijke Woning wees	het	gebruik	
van	 een	 Leuvense	 stoof	 of	 een	 buffetkachel	 niet	 af,	 maar	 zag	 een	 afzonderlijke	
kookhoek	 met	 een	 afzonderlijk	 kooktoestel	 als	 de	 beste	 oplossing,	 vooral	 omdat	
dit	 de	 keukenarbeid	 van	 de	 huisvrouw	 vereenvoudigde.101	 “We	 hoeven	 dan	 niet	

�8 De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 9.
�� De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 26. De Boerinnenbond bleef de keuken-

woonkamer bijzonder lang beschouwen als een typisch element van de boerenwoning. Zie ook S. 
De Caigny, W. Vanderstede, op. cit.

�00 Voor foto’s van een contemporaine ‘Leuvense stoof ’ en ‘buffetkachel’ zie De Landelijke Woning, 
Boerinnenbond, Leuven, 1953, pp. 59, 81.

�0� De Landelijke Woning waardeerde de ‘Leuvense stoof ’ omdat ze veel warmte gaf, een groot kookvlak 
had en ‘gezellig’ was. Het boek stelde echter ook vast dat de ‘Leuvense stoof ’ veel kolen verbruikte, 
veel onderhoud nodig had en veel plaats innam. De ‘buffetkachel’ had een zuiniger kolenverbruik, 
was goed regelbaar en was geschikt voor alle soorten kolen. Zie De Landelijke Woning, Boerinnen-
bond, Leuven, 1953, p. 83.

[Fig.	6]	
cover van de heruitgave van De Landelijke Woning 
in 1955   
bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1955

[Fig.	7]	
grondplan van ‘Het Huis onzer Dromen’  
bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953
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meer,	zoals	in	onze	oude	woonkamer,	heen	en	weer	te	spurten	van	de	kachel	naar	
de	tafel	en	van	de	tafel	naar	de	kast,”	 legde	het	boek	uit.102	Voor	de	verwarming	
kon	men	bijgevolg	een	toestel	kiezen	waarop	niet	meer	gekookt	moest	worden.	Net	
als	 De Boerenwoning zag	 De Landelijke Woning uit	 naar	 de	 introductie	 van	 de	 cen-
trale	verwarming	op	de	buiten,	maar	zo’n	installatie	was	in	1953	voor	de	meeste	
landelijke	 gezinnen	 nog	 steeds	 te	 duur.103	 De Landelijke Woning opteerde	 daarom	
voor	de	hier	besproken	herinterpretatie	van	de	keuken-woonkamer	met	een	vul-
haard	als	verwarmingstoestel:	“De	vulhaard	is	de	beste	oplossing	voor	de	keuken-
woonkamer	met	afzonderlijke	kookruimte,	dus	met	een	afzonderlijk	kooktoestel.	
Een	vulhaard	heeft	als	voordeel	dat	hij	niet	de	hele	dag	door	moet	bijgevuld	wor-
den,	dat	hij	maanden	aan	een	stuk	kan	blijven	branden,	dat	hij	weinig	stof	geeft	
en	dat	het	vuur	gemakkelijk	te	temperen	en	te	regelen	is”.104	Als	waardig	alterna-
tief	voor	de	vulhaard	vermeldde	De Landelijke Woning de	relatief	jonge	‘mazoutka-
chel’	die	ook	verschillende	voordelen	had:	een	vlug	verspreidende	warmte,	weinig	
onderhoud,	geen	‘gesleur’	met	kolen,	etc.105

Verder	hield	De Landelijke Woning	er	een	vrij	ruime	interpretatie	van	de	ontvangst-
kamer	op	na.	In	De Boerenwoning werd	dit	vertrek	omschreven	als	een	kamer	“waar	
de	 familiebijeenkomsten	 plaats	 vinden	 en	 de	 vreemden	 ontvangen	 worden”.106	
Het	was	volgens	het	boek	ook	de	plaats	waar	de	boer	een	klein	bureau	kon	hebben,	
waar	 kinderen	 hun	 huiswerk	 konden	 doen	 en	 waar	 alle	 waardevolle	 familiestuk-
ken	 werden	 bewaard.	 Dat	 de	 ontvangstkamer	 ook	 dienst	 kon	 doen	 als	 studeer-
kamer	of	bureau	leek	een	soort	verantwoording	te	zijn	voor	het	bestaan	van	deze	
kamer	die,	sinds	het	interbellum,	door	woonopvoeders	vaak	werd	afgedaan	als	een	
nutteloze	 pronkkamer	 en	 als	 een	 verlies	 aan	 kostbare	 woonruimte.	 Ook	 De Lan-
delijke Woning was	het	niet	helemaal	eens	met	deze	kritiek.	“Dat	een	beste	kamer	
absoluut	uit	den	boze	is	zouden	wij	niet	durven	beweren,”	stond	in	het	boek,	“al	is	
zij	dit	in	de	praktijk	meestal	wel”.107	De Landelijke Woning was	het	ermee	eens	dat	
de	ontvangstkamer	dikwijls	de	interessantste	ruimte	van	het	huis	benam	“terwijl	
vaak	het	gezin	eng	te	kluizen	zit	in	een	benepen	woonkamer,	die	dan	op	de	koop	
toe	 nog	 keuken	 is”.	 ‘Het	 Huis	 onzer	 Dromen’	 stelde	 echter	 een	 betere	 oplossing	
voor.	De	ontvangstkamer	van	deze	woning	was	een	ruimte	van	zo’n	4	op	4,8	meter	
die	niet	alleen	dienst	deed	als	bureau	en	salon	voor	bezoekers	en	familie,	maar	ook	
als	 logeerkamer	en	ziekenkamer.	Er	was	daarom	plaats	voorzien	voor	een	bed	en	
een	toiletkastje.	Een	bijkomende	handigheid	was	dat	de	ontvangstkamer	met	een	

�0� De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 27.
�0� Zie De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 59 en De Landelijke Woning, Boerinnen-

bond, Leuven, 1953, p. 82.
�0� De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 83. Voor een foto van een contemporaine 

vulhaard, zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 81.
�05 De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 84.
�0� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, pp. 49-50.
�0� De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 20.

[Fig.	8]	
gevelontwerp van ‘Het Huis onzer Dromen’  
bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953
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meer,	zoals	in	onze	oude	woonkamer,	heen	en	weer	te	spurten	van	de	kachel	naar	
de	tafel	en	van	de	tafel	naar	de	kast,”	 legde	het	boek	uit.102	Voor	de	verwarming	
kon	men	bijgevolg	een	toestel	kiezen	waarop	niet	meer	gekookt	moest	worden.	Net	
als	 De Boerenwoning zag	 De Landelijke Woning uit	 naar	 de	 introductie	 van	 de	 cen-
trale	verwarming	op	de	buiten,	maar	zo’n	installatie	was	in	1953	voor	de	meeste	
landelijke	 gezinnen	 nog	 steeds	 te	 duur.103	 De Landelijke Woning opteerde	 daarom	
voor	de	hier	besproken	herinterpretatie	van	de	keuken-woonkamer	met	een	vul-
haard	als	verwarmingstoestel:	“De	vulhaard	is	de	beste	oplossing	voor	de	keuken-
woonkamer	met	afzonderlijke	kookruimte,	dus	met	een	afzonderlijk	kooktoestel.	
Een	vulhaard	heeft	als	voordeel	dat	hij	niet	de	hele	dag	door	moet	bijgevuld	wor-
den,	dat	hij	maanden	aan	een	stuk	kan	blijven	branden,	dat	hij	weinig	stof	geeft	
en	dat	het	vuur	gemakkelijk	te	temperen	en	te	regelen	is”.104	Als	waardig	alterna-
tief	voor	de	vulhaard	vermeldde	De Landelijke Woning de	relatief	jonge	‘mazoutka-
chel’	die	ook	verschillende	voordelen	had:	een	vlug	verspreidende	warmte,	weinig	
onderhoud,	geen	‘gesleur’	met	kolen,	etc.105

Verder	hield	De Landelijke Woning	er	een	vrij	ruime	interpretatie	van	de	ontvangst-
kamer	op	na.	In	De Boerenwoning werd	dit	vertrek	omschreven	als	een	kamer	“waar	
de	 familiebijeenkomsten	 plaats	 vinden	 en	 de	 vreemden	 ontvangen	 worden”.106	
Het	was	volgens	het	boek	ook	de	plaats	waar	de	boer	een	klein	bureau	kon	hebben,	
waar	 kinderen	 hun	 huiswerk	 konden	 doen	 en	 waar	 alle	 waardevolle	 familiestuk-
ken	 werden	 bewaard.	 Dat	 de	 ontvangstkamer	 ook	 dienst	 kon	 doen	 als	 studeer-
kamer	of	bureau	leek	een	soort	verantwoording	te	zijn	voor	het	bestaan	van	deze	
kamer	die,	sinds	het	interbellum,	door	woonopvoeders	vaak	werd	afgedaan	als	een	
nutteloze	 pronkkamer	 en	 als	 een	 verlies	 aan	 kostbare	 woonruimte.	 Ook	 De Lan-
delijke Woning was	het	niet	helemaal	eens	met	deze	kritiek.	“Dat	een	beste	kamer	
absoluut	uit	den	boze	is	zouden	wij	niet	durven	beweren,”	stond	in	het	boek,	“al	is	
zij	dit	in	de	praktijk	meestal	wel”.107	De Landelijke Woning was	het	ermee	eens	dat	
de	ontvangstkamer	dikwijls	de	interessantste	ruimte	van	het	huis	benam	“terwijl	
vaak	het	gezin	eng	te	kluizen	zit	in	een	benepen	woonkamer,	die	dan	op	de	koop	
toe	 nog	 keuken	 is”.	 ‘Het	 Huis	 onzer	 Dromen’	 stelde	 echter	 een	 betere	 oplossing	
voor.	De	ontvangstkamer	van	deze	woning	was	een	ruimte	van	zo’n	4	op	4,8	meter	
die	niet	alleen	dienst	deed	als	bureau	en	salon	voor	bezoekers	en	familie,	maar	ook	
als	 logeerkamer	en	ziekenkamer.	Er	was	daarom	plaats	voorzien	voor	een	bed	en	
een	toiletkastje.	Een	bijkomende	handigheid	was	dat	de	ontvangstkamer	met	een	

�0� De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 27.
�0� Zie De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 59 en De Landelijke Woning, Boerinnen-

bond, Leuven, 1953, p. 82.
�0� De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 83. Voor een foto van een contemporaine 

vulhaard, zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 81.
�05 De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 84.
�0� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, pp. 49-50.
�0� De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 20.
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brede,	 dubbele	 deur	 verbonden	 was	 met	 de	 woonkamer,	 waardoor	 deze	 vertrek-
ken,	volgens	het	boek,	tot	“een	grote	ruimte	voor	feestmaaltijden”	konden	worden	
omgevormd.108

Een	laatste	opmerkelijk	verschil	tussen	het	typeprogramma	van	De Boerenwoning	
en	‘Het	Huis	onzer	Dromen’	was	dat	er	in	het	laatste	geval	geen	sprake	meer	was	
van	een	‘bakplaats’.	Deze	ruimte	werd	in	1945	summier	omschreven	als	de	plaats	
waar	een	bakoven,	een	trog,	een	werkbank,	fietsen	en	 ‘allerlei	gerief’	 stonden.109	
In	1947	oordeelde	de	Westvlaamse	Studiecommissie,	ingericht	door	de	Commissie	
voor	Schone	Hofsteden,	echter	dat	de	bakoven	beter	in	het	voederlokaal	stond,	in	
de	 nabijheid	 van	 de	 bedrijfsgebouwen.110	 De	 Boerinnenbond	 sloot	 zich	 met	 ‘Het	
Huis	onzer	Dromen’	en	De Landelijke Woning impliciet	aan	bij	dit	standpunt.

De	 planopbouw	 van	 ‘Het	 Huis	 onzer	 Dromen’	 wordt	 gekarakteriseerd	 door	 een	
tweedeling	 tussen	 enerzijds	 de	 ‘woonkamer’,	 het	 ‘kookgedeelte’	 en	 het	 ‘washuis’	
en	anderzijds	de	 ‘ontvangstkamer’,	de	 ‘hall’	en	de	 ‘slaapkamer’.	Op	de	verdieping	
bevonden	zich	nog	een	viertal	slaapkamers	en	een	zolder.111	 [fig.	9]	Uit	de	begelei-
dende	 tekst	 in	 De Landelijke Woning	 blijkt	 dat	 de	 woonkamer,	 het	 kookgedeelte	
en	het	washuis	idealiter	naar	het	zuiden	en	naar	de	tuin	waren	gericht.	De	zuide-
lijke	 gevel	 was	 bijgevolg	 een	 soort	 achtergevel	 met	 een	 ‘achterdeur’	 die	 uitgaf	 in	
het	washuis.112	Deze	ingang	was	bedoeld	voor	“het	eigen	volk	dat	uit	de	tuin,	het	
veld	 of	 de	 stallingen	 komt”.113	 De	 ‘voordeur’,	 bestemd	 voor	 de	 bezoekers,	 zat	 in	
de	noordelijk	georiënteerde	‘voorgevel’.	Deze	gevel	werd	in	het	boek	gedetailleerd	
weergegeven	door	middel	van	een	tekening	en	een	bijbehorende	beschrijving	van	
de	bouwmaterialen.114	De	materiaalvoorschriften	waren	conform	aan	deze	 in	 De 
Boerenwoning,	maar	gingen	nog	net	iets	verder.	Voor	de	‘plint’	van	de	woning	stelde	
De	Boerinnenbond	opnieuw	grijze	klampsteen	of	een	geteerde	plint	voor,	voor	het	
‘opgaand	werk’	rode	klampsteen	of	een	steen	van	de	streek	of	een	met	cementverf	
bezette	machinesteen.	De	dorpels	waren	het	best	van	blauwe	hardsteen.	De	ramen	
en	deuren,	waarvan	de	vorm	refereerde	aan	deze	van	het	Meetjeslandse	of	Waas-

�08 De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 14.
�0� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 30.
��0 De Studiecommissie voor de Kempen was ongeveer dezelfde mening toegedaan. Ze stelde voor 

om de bakoven, alsook een schouw voor het roken van hespen, in “een lokaaltje bij de bedrijfsge-
bouwen, b.v. bij het hennenhok” te plaatsen. Zie Boerinnenbond – Commissie voor Schone Hofsteden. 
Studies 1947, Provincie Antwerpen, Antwerpen, 1947, pp. 9, 12.

��� Het verdiepingsplan verscheen pas in de tweede uitgave van De Landelijke Woning. Zie De Landelijke 
Woning, Boerinnenbond, Leuven, s.d. (1954), p. 15.

��� Bij de heruitgave van De Landelijke Woning in 1955 was de ‘achterdeur’ in de zijgevel geplaatst, 
zodat er in het washuis ruimte vrij kwam voor een ingebouwde kast. Zie De Landelijke Woning, 
Boerinnenbond, Leuven, 1955, p. 18.

��� De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 14. 
��� De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, pp. 12-13.

[Fig.	9]	
verdiepingsplan van ‘Het Huis onzer Dromen’ uit 1954  
bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, s.d. (1954)
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waar	een	bakoven,	een	trog,	een	werkbank,	fietsen	en	 ‘allerlei	gerief’	 stonden.109	
In	1947	oordeelde	de	Westvlaamse	Studiecommissie,	ingericht	door	de	Commissie	
voor	Schone	Hofsteden,	echter	dat	de	bakoven	beter	in	het	voederlokaal	stond,	in	
de	 nabijheid	 van	 de	 bedrijfsgebouwen.110	 De	 Boerinnenbond	 sloot	 zich	 met	 ‘Het	
Huis	onzer	Dromen’	en	De Landelijke Woning impliciet	aan	bij	dit	standpunt.

De	 planopbouw	 van	 ‘Het	 Huis	 onzer	 Dromen’	 wordt	 gekarakteriseerd	 door	 een	
tweedeling	 tussen	 enerzijds	 de	 ‘woonkamer’,	 het	 ‘kookgedeelte’	 en	 het	 ‘washuis’	
en	anderzijds	de	 ‘ontvangstkamer’,	de	 ‘hall’	en	de	 ‘slaapkamer’.	Op	de	verdieping	
bevonden	zich	nog	een	viertal	slaapkamers	en	een	zolder.111	 [fig.	9]	Uit	de	begelei-
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en	het	washuis	idealiter	naar	het	zuiden	en	naar	de	tuin	waren	gericht.	De	zuide-
lijke	 gevel	 was	 bijgevolg	 een	 soort	 achtergevel	 met	 een	 ‘achterdeur’	 die	 uitgaf	 in	
het	washuis.112	Deze	ingang	was	bedoeld	voor	“het	eigen	volk	dat	uit	de	tuin,	het	
veld	 of	 de	 stallingen	 komt”.113	 De	 ‘voordeur’,	 bestemd	 voor	 de	 bezoekers,	 zat	 in	
de	noordelijk	georiënteerde	‘voorgevel’.	Deze	gevel	werd	in	het	boek	gedetailleerd	
weergegeven	door	middel	van	een	tekening	en	een	bijbehorende	beschrijving	van	
de	bouwmaterialen.114	De	materiaalvoorschriften	waren	conform	aan	deze	 in	 De 
Boerenwoning,	maar	gingen	nog	net	iets	verder.	Voor	de	‘plint’	van	de	woning	stelde	
De	Boerinnenbond	opnieuw	grijze	klampsteen	of	een	geteerde	plint	voor,	voor	het	
‘opgaand	werk’	rode	klampsteen	of	een	steen	van	de	streek	of	een	met	cementverf	
bezette	machinesteen.	De	dorpels	waren	het	best	van	blauwe	hardsteen.	De	ramen	
en	deuren,	waarvan	de	vorm	refereerde	aan	deze	van	het	Meetjeslandse	of	Waas-

�08 De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 14.
�0� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 30.
��0 De Studiecommissie voor de Kempen was ongeveer dezelfde mening toegedaan. Ze stelde voor 

om de bakoven, alsook een schouw voor het roken van hespen, in “een lokaaltje bij de bedrijfsge-
bouwen, b.v. bij het hennenhok” te plaatsen. Zie Boerinnenbond – Commissie voor Schone Hofsteden. 
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zodat er in het washuis ruimte vrij kwam voor een ingebouwde kast. Zie De Landelijke Woning, 
Boerinnenbond, Leuven, 1955, p. 18.

��� De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 14. 
��� De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, pp. 12-13.
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bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, s.d. (1954)
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landse	hoevetype,	waren	bij	voorkeur	van	Noorse	den	of	eik.115	Voor	de	dakbedek-
king	stelde	men	“rode	pannen,	klein	formaat,	±	22	per	m²,	of	Vlaamse	halfronde	
dakpan,	18	per	m²”	voor.	Verder	schreef	men	zinken	‘halfmaangoten’,	schouwpot-
ten	van	gebakken	aarde	en	spouwmuren	voor.	
Het	gevelontwerp	van	‘Het	Huis	onzer	Dromen’	getuigde	van	een	ver	doorgedreven	
en	nauwgezette	symmetrie	waarvan	alleen	voor	de	brievenbus	even	werd	afgewe-
ken.	Dit	evenwichtige,	bijna	rigide	 ‘gezicht’	van	de	modelwoning	was	een	belang-
rijke	vertolking	van	de	door	de	Boerinnenbond	nagestreefde	‘eenvoud’	en	‘propor-
tie’	 in	de	 landelijke	architectuur.	Dit	blijkt	niet	alleen	uit	de	precisie	waarmee	de	
voorgevel	in	De Landelijke Woning	werd	weergegeven	en	omschreven.	Ook	de	druk	
bezochte	 tentoonstelling	 van	 ‘Het	 huis	 onzer	 Dromen’	 in	 Leuven	 en	 in	 Gent	 in	
1953	 en	 opnieuw	 in	 Gent	 in	 1954	 maakte	 dit	 duidelijk.116	 Van	 de	 modelwoning	
werd	 telkens	alleen	de	gelijkvloerse	verdieping	opgetrokken.117	De	voorgevel	van	
het	tentoonstellingshuis	functioneerde	als	aandachtstrekker.	[fig.	10]	Ze	bestond	uit	
een	verdiepingshoge	wand	in	witgeschilderde	of	met	wit	papier	behangen	houtve-
zelplaten	met	daarin	de	raam-	en	deuropeningen	zoals	aangegeven	op	de	ontwerp-
tekening.	De	bakstenen	 lateien	werden	grafisch	weergegeven.	De	brievenbus	was	
weggelaten.	 Bovenop	 de	 gevel	 stond	 geen	 dak,	 maar	 prijkte	 een	 groot	 bord	 met	
de	 titel	 ‘het	 Huis	 onzer	 Dromen’.118	 Voor	 de	 modelwoning	 was	 een	 tuintje	 geën-
sceneerd	 met	 een	 witgeschilderde	 houten	 omheining	 en	 een	 aantal	 symmetrisch	
opgestelde	 bloempotten.119	 Terwijl	 het	 modelboek	 uit	 1945	 er	 nog	 op	 hamerde	
dat	een	boerenwoning	vier	gevels	had	en	deel	moest	uitmaken	van	het	landschap,	
werd	de	uiterlijke	verschijning	van	‘Het	Huis	onzer	Dromen’	zowel	in	De Landelijke 
Woning als	op	de	tentoonstellingen	in	hoofdzaak	herleid	tot	de	bijna	cartooneske	
voorgevel.	Ook	de	berichtgeving	in	Bij De Haard ondersteunde	deze	perceptie.	Het	

��5 Voor enkele voorbeelden van ‘venstervormen’ van het Meetjesland en naburige streken, zie V. 
Goedseels, L. Vanhaute, op. cit., p. 93. Het traditionele Meetjeslandse woonhuis werd onder meer 
gekenmerkt door een witgekalkte lange voorgevel, een zadeldak met rode pannen of stro en groen-
witte luikjes. Dit type huis was echter zelden voorzien van dakkapellen, zoals het geval was bij ‘Het 
Huis onzer Dromen’. De aanverwante woning van de traditionele Waaslandse hoeve was door-
gaans wel voorzien van één of twee dakkapellen. Zie V. Goedseels, L. Vanhaute, op. cit., pp. 84-85. 
Voor een beschrijving van de Meetjeslandse en de Waaslandse hoeve, zie ook L. J. De Maesschalck, 
op. cit., p. 16. 

��� ‘Het Huis onzer Dromen’ werd telkens tentoongesteld naar aanleiding van de Boerinnendagen. 
De tentoonstelling van maart 1953 in Leuven kreeg volgens de Boerinnenbond meer dan 14.000 
leden en ‘duizenden buitenstaanders’ op bezoek. Zie ‘Het Huis onzer Dromen’, Bij De Haard, nr. 4, 
april 1953, pp. 124-125. In mei 1953 in Gent kreeg ‘Het Huis onzer Dromen’ volgens de Boerin-
nenbond meer dan 25.000 bezoekers over de vloer. Zie ‘Bekijk eens die gevel’, Bij De Haard, nr. 6, 
juni 1953, pp. 142-143. In mei 1954 in Gent kreeg de modelwoning volgens de Boerinnenbond 
ongeveer 40.000 bezoekers. Zie ‘Wat was er nieuw in Het Huis onzer Dromen?’, Bij De Haard, nr. 
7, juli 1954, pp. 190-193.

��� Zie ‘De tentoonstelling op onze Boerinnendagen’, Bij De Haard, nr. 3, maart 1953, pp. 72-73.
��8 Zie ‘Het Huis onzer Dromen’, Bij De Haard, nr. 4, april 1953, pp. 101-102.
��� Bij de constructie van ‘Het Huis onzer Dromen’ van 1954 werd de witgeschilderde omheining ver-

vangen door metselwerk van ruwe marmerblokken. Zie ‘Wat was er nieuw in Het Huis onzer Dro-
men?’, Bij de Haard, nr. 7, juli 1954, pp. 190-193. Zie ook verder in dit hoofdstuk.

[Fig.	10]	
gevel van ‘Het Huis onzer Dromen’  
bron: KADOC, fonds KVLV
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��5 Voor enkele voorbeelden van ‘venstervormen’ van het Meetjesland en naburige streken, zie V. 
Goedseels, L. Vanhaute, op. cit., p. 93. Het traditionele Meetjeslandse woonhuis werd onder meer 
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gaans wel voorzien van één of twee dakkapellen. Zie V. Goedseels, L. Vanhaute, op. cit., pp. 84-85. 
Voor een beschrijving van de Meetjeslandse en de Waaslandse hoeve, zie ook L. J. De Maesschalck, 
op. cit., p. 16. 

��� ‘Het Huis onzer Dromen’ werd telkens tentoongesteld naar aanleiding van de Boerinnendagen. 
De tentoonstelling van maart 1953 in Leuven kreeg volgens de Boerinnenbond meer dan 14.000 
leden en ‘duizenden buitenstaanders’ op bezoek. Zie ‘Het Huis onzer Dromen’, Bij De Haard, nr. 4, 
april 1953, pp. 124-125. In mei 1953 in Gent kreeg ‘Het Huis onzer Dromen’ volgens de Boerin-
nenbond meer dan 25.000 bezoekers over de vloer. Zie ‘Bekijk eens die gevel’, Bij De Haard, nr. 6, 
juni 1953, pp. 142-143. In mei 1954 in Gent kreeg de modelwoning volgens de Boerinnenbond 
ongeveer 40.000 bezoekers. Zie ‘Wat was er nieuw in Het Huis onzer Dromen?’, Bij De Haard, nr. 
7, juli 1954, pp. 190-193.

��� Zie ‘De tentoonstelling op onze Boerinnendagen’, Bij De Haard, nr. 3, maart 1953, pp. 72-73.
��8 Zie ‘Het Huis onzer Dromen’, Bij De Haard, nr. 4, april 1953, pp. 101-102.
��� Bij de constructie van ‘Het Huis onzer Dromen’ van 1954 werd de witgeschilderde omheining ver-

vangen door metselwerk van ruwe marmerblokken. Zie ‘Wat was er nieuw in Het Huis onzer Dro-
men?’, Bij de Haard, nr. 7, juli 1954, pp. 190-193. Zie ook verder in dit hoofdstuk.

[Fig.	10]	
gevel van ‘Het Huis onzer Dromen’  
bron: KADOC, fonds KVLV
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eerste	beeld	van	de	tentoonstellingswoning	door	het	 ledenblad	gepubliceerd,	was	
een	 anderhalve	 pagina	 breed,	 frontaal	 zicht	 op	 de	 voorgevel.120	 Deze	 foto	 werd	
bovendien,	 in	 klein	 formaat,	 als	 illustratie	 afgedrukt	 bij	 enkele	 daaropvolgende	
artikelen	die	verder	ingingen	op	diverse	aspecten	van	‘Het	Huis	onzer	Dromen’.121	
De	meeste	van	deze	bijdragen	hadden	betrekking	op	het	interieur,	maar	de	aller-
eerste	 was	 gewijd	 aan	 een	 bespreking	 van	 de	 “mooie,	 lachende	 en	 aantrekkelijke	
gevel”.122	De	voorgevel	werd	hierbij	voorgesteld	als	een	uitdrukking	van	de	morele	
kwaliteit	van	het	christelijke	gezinsleven	in	het	huis.	“Iedereen	is	onder	bekoring	
gekomen	 van	 deze	 mooie	 gevel,”	 stond	 in	 het	 artikel	 over	 de	 modelwoning,	 “Hij	
scheen	ons	toe	te	roepen:	hier	wonen	gelukkige	mensen,	die	in	eenvoud	des	harten	
hun	plicht	doen	en	als	blije	Godskinderen	de	warme	geborgenheid	van	een	 innig	
gezinsleven	kennen”.123	Impliciet	leek	de	Boerinnenbond	hiermee	te	vertellen	dat	
achter	een	onverzorgde	of	 ‘lelijke’	gevel	hoogstwaarschijnlijk	ongelukkige	of	wei-
nig	 godsvruchtige	 mensen	 woonden.	 Wie	 aan	 dit	 oordeel	 wou	 ontsnappen,	 kon	
dus	maar	beter	zijn	voorgevel	volgens	de	richtlijnen	van	De Landelijke Woning fat-
soeneren.	De	drie	resterende	gevels	kwamen	in Bij de Haard nergens	ter	sprake.	Ze	
bleven	bovendien	zorgvuldig	buiten	beeld.	
Tot	de	heruitgave	van	De Landelijke Woning	in	1958	kwam	de	Boerinnenbond	niet	
met	 nieuwe	 architecturale	 modellen	 voor	 de	 landelijke	 woning	 op	 de	 proppen.	
Ondertussen	 bleef	 de	 modelwoning	 van	 1953,	 mits	 kleine	 wijzigingen,	 de	 refe-
rentie.	Dit	architecturaal	model	was	ingegeven	door	de	ambitie	om	aansluiting	te	
vinden	 bij	 de	 traditionele	 hoevebouw,	 maar	 tegelijk	 herleidde	 het	 deze	 bouwtra-
dities	 tot	 een	 amalgaam	 van	 losse	 referenties.	 Het	 wooneducatieve	 programma	
van	de	Boerinnenbond	was	er	niet	op	gericht	om	zijn	 leden	vertrouwd	te	maken	
met	de	rijke	geschiedenis	van	de	hoevebouw	in	België,	wel	op	het	verstrekken	van	
een	aantal	concrete	vuistregels,	bijvoorbeeld	in	verband	met	het	materiaalgebruik	
of	 de	 planopbouw,	 om	 het	 landelijke	 karakter	 van	 hun	 huizen	 te	 bestendigen	 of	
te	 construeren.	 De Landelijke Woning van	 1953	 ging	 hierin	 nog	 een	 stap	 verder	
dan	De Boerenwoning.	Terwijl	het	modelboek	uit	1945	aan	de	hand	van	foto’s	een	
behoorlijke	 diversiteit	 aan	 Vlaamse	 hoevetypes	 in	 beeld	 bracht	 en	 de	 lezer	 een	
beknopte,	 maar	 degelijke	 bibliografie	 over	 hoevearchitectuur	 meegaf,	 focuste	 De 
Landelijke Woning in	hoofdzaak	op	‘Het	Huis	onzer	Dromen’	en	op	de	vele	renova-
tie-	en	interieurtips	die	hierin	verwerkt	waren.124	Andere	initiatieven	van	de	Boe-

��0 Zie ‘Het Huis onzer Dromen’, Bij De Haard, nr. 4, april 1953, pp. 101-102. Dezelfde foto werd nog 
eens afgedrukt (op kleiner formaat) als illustratie bij ‘Het Huis onzer Dromen’, Bij De Haard, nr. 5, 
mei 1953, pp. 124-125 

��� Zie ‘Wees welkom in ons huis!’, Bij De Haard, nr. 7, juli 1953, pp. 166-167 en ‘Onze ontvangstka-
mer’, Bij De Haard, nr. 8, aug. 1953, pp. 190-191.

��� Zie ‘Bekijk eens die gevel’, Bij De Haard, nr. 6, juni 1953, pp. 142-143.
��� idem.
��� In de beknopte bibliografie van De Boerenwoning waren onder meer opgenomen: L. J. De Maes-

schalck, op. cit.; E. Gevaert, Kenmerkende onderdeelen van landelijke gebouwen in België. Een bundel 
nota’s en platen door de Redactie van het Bulletin des Métiers d’Art samengesteld en in het licht gegeven 
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rinnenbond	ondersteunden	deze	benadering.	Zo	lanceerde	de	vrouwenorganisatie	
in	augustus	1953	een	enquête	over	De Landelijke Woning en	 ‘Het	Huis	onzer	Dro-
men’.	De	vragenlijst	peilde	vooral	naar	de	directe	‘toepasbaarheid’	van	het	boek	en	
de	 modelwoning.	 “Wat	 heeft	 U	 gezien	 dat	 U	 in	 eigen	 huis	 heeft	 kunnen	 toepas-
sen?”	vroeg	de	Boerinnenbond	bijvoorbeeld	over	de	tentoonstelling	en	ook:	“Hoe	
is	de	uitslag	geweest?”	en	“Zijn	uw	huisgenoten	tevreden	over	deze	verbetering?”.	
Met	betrekking	tot	het	boek	stelde	de	Boerinnenbond	onder	meer	de	vragen	“Wat	
heeft	 U	 vooral	 uit	 het	 boek	 geleerd?”	 en	 “Wat	 heeft	 U	 van	 het	 geleerde	 in	 eigen	
huis	kunnen	toepassen?”.125	Dat	het	aanreiken	van	architecturale	vuistregels	niet	
alleen	aanleiding	kon	geven	tot	het	ontstaan	van	een	herkenbare	landelijke	woon-
stijl,	 maar	 op	 grotere	 schaal	 ook	 een	 zekere	 monotonie	 kon	 introduceren,	 kwam	
slechts	sporadisch	ter	sprake.	Dit	was	bijvoorbeeld	het	geval	bij	de	bespreking	van	
de	voorgevel	van	‘Het	Huis	onzer	Dromen’	in	Bij de Haard.126	Het	artikel	prees	de	
‘sprankelende	kleurenharmonie’	van	de	modelwoning	met	haar	witte	gevel,	haar	
lateien	van	rode	baksteen,	haar	witte	slagvensters	met	groene	omlijsting	en	haar	
rode	 pannendak.	 Tegelijk	 stelde	 de	 tekst	 dat	 er	 ‘verscheidenheid’	 moest	 zijn	 tus-
sen	de	landelijke	woningen	en	dat	het	dus	niet	wenselijk	was	dat	iedereen	dezelfde	
kleurencombinaties	 zou	 gebruiken.	 Om	 dit	 probleem	 te	 ondervangen	 vond	 men	
dat	het	volstond	te	verwijzen	naar	het	summiere	hoofdstukje	over	‘kleurenharmo-
nie’	in	De Landelijke Woning.127	Hierin	werden	de	begrippen	‘hoofdkleuren’	–	rood,	
geel	en	blauw	–	en	‘bijkomende	kleuren’	–	oranje,	groen	en	paars	–	geïntroduceerd.	
De	algemene	‘gulden	regel’	van	het	modelboek	was	dat,	behalve	de	drie	hoofdkleu-
ren	 onderling,	 vooral	 complementaire	 of	 ‘aanvullende’	 kleuren,	 zoals	 oranje	 en	
blauw,	harmonieuze	combinaties	opleverden.	“De	neutrale	kleuren:	wit,	zwart,	en	
de	metaalkleuren:	goud,	zilver,	gaan	met	alles,”	gaf	het	boek	ook	nog	mee.	Speci-
fiek	voor	de	gevel,	stelde	De Landelijke Woning tenslotte	dat	wit,	zwart,	rood,	bruin	
en	groen	het	best	bij	het	landschap	pasten,	dat	de	kleur	van	het	schrijnwerk	moest	
aangepast	zijn	aan	de	kleur	van	de	gevel	 en	dat	hierbij	 scherpe	contrasten	zeker	

tot opleiding der ambachtslieden in de bouwbedrijven, Vromant, Brussel, 1918; J. Jans, Volkscultuur en 
Bouwkunst, nv De Arbeiderspers, Amsterdam, 1938; R. Lemaire, Beknopte geschiedenis van de meu-
belkunst, De Sikkel, Antwerpen, 1942 (2de uitgave; eerste uitgave dateert van 1937); E. Léonard, 
Bouwen in het Dorp en op het Land, De Sikkel/Mees, Antwerpen/Santpoort (Nl.), 1928; A. Ronse, 
T. Raison, Landelijke Bouwingen, Algemeene Raadgevingen, Ch. Beyaert, Brugge, 1918; A. Ronse, T. 
Raison, Fermes-Types & Constructions Rurales en West-Flandre, Charles Beyaert, Brugge, 1918; J. 
Schellekens, De architectuur in ons landschap en het stedenbouwprobleem, J. Van Mierlo-Proost, Turn-
hout, 1941; S. Streuvels, Land en Leven in Vlaanderen, Veen, Amsterdam, s.d.; C. Trefois, De Bouw 
der Boerenhoven in de Zuidelijke Nederlanden, De Sikkel, Antwerpen, 1941.

��5 ‘Wij willen u helpen, dierbare gildezuster’, Bij de Haard, nr. 8, aug. 1953, p. 193. De enquête bevatte 
ook enkele vragen over de actuele woonomstandigheden van de participerende leden zoals “In 
welke plaats woont U dagelijks?” en “Is uw huis vochtig?”. De Boerinnenbond beloofde om een reis 
naar Lourdes te verloten onder de deelnemers.

��� Zie ‘Bekijk eens die gevel’, Bij De Haard, nr. 6, juni 1953, pp. 142-143.
��� ‘Kleurenharmonie’, in De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, pp. 55-56.
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toegelaten	waren.128	Het	boek	leek	aan	te	geven	dat	wanneer	al	deze	regels	in	acht	
werden	genomen,	het	‘gevaar’	van	de	monotonie	bezworen	zou	zijn.	

De	Boerinnengilden	schotelden	hun	leden	in	de	jaren	vijftig	een	erg	gedetailleerd	
architecturaal	 model	 voor	 van	 het	 landelijke	 ‘hemelhuis’.	 Ze	 lieten	 er	 bovendien	
geen	twijfel	over	bestaan	dat	‘Het	Huis	onzer	Dromen’	letterlijk	als	basisvoorbeeld	
kon	 dienen	 dat	 enkel	 aan	 de	 persoonlijke	 smaak	 en	 behoeften	 van	 het	 gezin	 in	
kwestie	moest	worden	aangepast.	Om	het	succes	van	deze	formule	te	 illustreren,	
nodigde	Bij de Haard	lezers	die	volgens	het	modelplan	hadden	gebouwd	uit	om	zich	
aan	te	melden.129	De	Boerinnenbond	zou	dan	bij	gelegenheid	een	bezoekje	brengen	
om	de	realisaties	te	evalueren.	Bij	de	Haard	publiceerde	verschillende	voorbeelden	
van	 dergelijke	 huizen.	 Zo	 stonden	 in	 het	 nummer	 van	 mei	 1954	 twee	 foto’s	 van	
een	 droomhuis	 in	 Kallo.130	 [fig.11]	 Bij de Haard van	 februari	 1955	 publiceerde	 een	
grondplan	 geïnspireerd	 op	 dat	 van	 ‘Het	 Huis	 onzer	 Dromen’.131	 Enkele	 maanden	
later	drukte	het	tijdschrift	een	foto	af	van	een	hoevewoning	die	volgens	de	model-
woning	was	verbouwd.132

��8 Met ‘scherpe contrasten’ doelde het boek bijvoorbeeld op de ‘mooie’ combinatie van een rode bak-
stenen gevel met wit schrijnwerk of van een witte gevel met rood, groen, zwart of ‘bruin met geel’ 
schrijnwerk. Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 11.

��� Zie ‘Het Huis onzer Dromen’, Bij de Haard, nr. 2, febr. 1954, p. 41.
��0 ‘Het Huis onzer Dromen in werkelijkheid’, Bij de Haard, nr. 5, mei 1954, p. 139.
��� Zie Bij de Haard, nr. 2, febr. 1955, p. 59.
��� Zie Bij de Haard, nr. 4, april 1955, p. 111.

[Fig.	11]	
grondplan van een woning in Kallo, gebouwd naar 
voorbeeld van ‘Het Huis onzer Dromen’  
bron: Bij de Haard, nr. 2, febr. 1955
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Een	modern	interieur	
voor	een	betere	landelijke	wooncultuur	

Uit	 een	 vorig	 hoofdstuk	 bleek	 dat	 het	 naoorlogse	 woonadvies	 van	 de	 christe-
lijke	arbeidersvereniging	voornamelijk	 in	het	 teken	stond	van	de	creatie	van	een	
nieuwe	 volkscultuur,	 geïnspireerd	 op	 het	 christelijk	 personalisme.	 De	 naoorlogse	
woonvoorlichting	van	de	Boerinnenbond	was	enigszins	anders	georiënteerd.	Hier	
lag	de	nadruk	in	de	eerste	plaats	op	het	continueren	en	moderniseren	van	het	con-
cept	van	de	landelijke	wooncultuur.	Dit	had	betrekking	op	de	architectuur	van	de	
woning,	maar	gold	ook	voor	het	interieur.	“Ons	binnenhuis	weze	dus:	rustig,	stem-
mig,	 eenvoudig,	voornaam,	 landelijk!”	 stelde	 De Boerenwoning.133	 In	essentie	vin-
den	 we	 bij	 de	 Boerinnenbond	 dezelfde	 thema’s	 terug	 als	 bij	 de	 christelijke	 arbei-
dersbeweging	–	het	belang	van	comfort,	hygiëne,	aangepast	meubilair,	het	creëren	
van	een	christelijke	thuis,	arbeidsbesparing	–	maar	deze	aandachtspunten	bleven	
steeds	 ondergeschikt	 aan	 de	 overkoepelende	 opdracht	 om	 (het	 concept	 van)	 de	
landelijke	wooncultuur	niet	verloren	te	laten	gaan.	
Een	vergelijking	tussen	de	catalogus	van	 ‘De	Thuis’	uit	1949	en	de	eerste	uitgave	
van	 De Landelijke Woning	 illustreert	 het	 verschil	 in	 aanpak	 tussen	 de	 christelijke	
arbeidersbeweging	en	de	Boerinnenbond.	De	inhoud	van	de	eerste	publicatie	was	
structureel	opgebouwd	rond	het	 idee	dat	een	 ‘thuis’	alleen	kon	bestaan,	wanneer	
er	sprake	was	van	een	 ‘familieleven	 in	 liefdegemeenschap’.134	Dit	had	 implicaties	
voor	alle	leden	van	het	gezin.	In	De Landelijke Woning	daarentegen	verwezen	enkel	
de	inleiding	en	het	laatste	hoofdstuk	naar	de	woning	als	“schrijn	van	het	familie-
geluk”.135	 Tussenin	 zaten	 zeven	 hoofdstukken	 met	 concreet	 advies	 over	 bouwen	
en	 inrichten.	 De	 inleiding	 en	 het	 laatste	 hoofdstuk	 legden	 bovendien	 bijzonder	
veel	 verantwoordelijkheid	 bij	 de	 vrouw.	 Zo	 stelden	 ze	 dat	 het	 haar	 taak	 was	 om	
de	echtelijke	 liefde	 ‘bloeiend’	te	houden.	Dit	betekende	onder	meer	dat	de	vrouw	
zich	 verzorgd	 moest	 kleden,	 dat	 ze	 haar	 man	 elke	 morgen	 een	 ‘wijwaterkruiske’	
moest	 geven,	 dat	 ze	 belangstelling	 moest	 tonen	 voor	 het	 werk	 van	 haar	 echtge-
noot,	dat	ze	smakelijke	maaltijden	moest	bereiden,	gezellige	avonden	moest	orga-
niseren,	 altijd	 ‘opgeruimd’	 moest	 zijn	 en,	 vooral,	 dat	 ze	 moest	 instaan	 voor	 een	
‘goed	verzorgde,	net	ingerichte	woning’.	De Landelijke Woning	was	een	soort	prak-
tische	handleiding	voor	deze	laatste	opdracht.	In	tegenstelling	tot	het	woonadvies	
van	de	christelijke	arbeidersbeweging,	hechtte	het	boek	nauwelijks	belang	aan	de	
inbreng	 van	 de	 vader	 of	 de	 kinderen	 bij	 de	 creatie	 van	 een	 ‘landelijke’	 thuis.	 De	
enige	 verwijzing	 naar	 de	 man	 in	 het	 laatste	 hoofdstuk	 van	 De Landelijke Woning 

��� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 60.
��� Tentoonstelling De Thuis (catalogus), KAV/KWB, Brussel, 1949, p. 10.
��5 Zie ‘Achtste hoofdstuk. Het hart bouwt de thuis’, in De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 

1953, pp. 97-107; ‘Achtste hoofdstuk. Het hart bouwt de thuis’, in De Landelijke Woning, Boerin-
nenbond, Leuven, s.d. (1954), pp. 121-131; ‘Achtste hoofdstuk. Het hart bouwt de thuis’, in De 
Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1955, pp. 144-154.
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��� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 60.
��� Tentoonstelling De Thuis (catalogus), KAV/KWB, Brussel, 1949, p. 10.
��5 Zie ‘Achtste hoofdstuk. Het hart bouwt de thuis’, in De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 

1953, pp. 97-107; ‘Achtste hoofdstuk. Het hart bouwt de thuis’, in De Landelijke Woning, Boerin-
nenbond, Leuven, s.d. (1954), pp. 121-131; ‘Achtste hoofdstuk. Het hart bouwt de thuis’, in De 
Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1955, pp. 144-154.
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betrof	 de	 suggestie	 dat	 de	 vrouw	 het	 recht	 had	 om,	 indien	 nodig,	 zijn	 hulp	 in	 te	
roepen:	“Met	hartelijke	woorden	kleine	diensten	vragen	voor	het	inrichten	van	de	
woning,	 inrichten	van	 familiefeestje,	 enz.	zijn	fijne	draden	spannen	om	het	hart	
van	de	man	aan	de	‘thuis’	te	binden	en	de	liefde	te	doen	bloeien”.	Verder	ging	het	
boek	hier	niet	op	in.

Het	advies	van	de	Boerinnenbond	met	betrekking	tot	het	interieur	van	de	boeren-
woning	 of	 de	 landelijke	 woning	 was	 doorgaans	 gestructureerd	 als	 een	 opeenvol-
gende	bespreking	van	vertrekken.	Dit	was	ook	vaak	het	geval	bij	het	woonadvies	
van	de	christelijke	arbeidersbeweging,	maar	de	Boerinnenbond	paste	deze	aanpak	
vaak	erg	letterlijk	toe.	Voor	de	modelboeken	betekende	dit	dat	de	lezer	de	richtlij-
nen	kamer	per	kamer	kon	assimileren.	Hij	of	zij	werd	telkens	gewezen	op	de	bete-
kenis	en	het	programma	van	de	ruimte	en	kreeg	tips	met	betrekking	tot	de	aard	
van	de	meubelen	en	de	materialen.	In	De Boerenwoning	weerspiegelde	de	volgorde	
van	de	besprekingen	in	de	eerste	plaats	het	‘statuut’	van	de	vertrekken.	Het	traject	
begon	bij	de	‘keuken-woonkamer’	–	volgens	het	boek	“het	voornaamste	vertrek	in	
een	boerenhuis”136	–	met	hieraan	verbonden	de	‘afwaschplaats’.	Het	stond	vervol-
gens	stil	bij	enkele	ruimtes	met	een	zekere	‘publieke’	functie:	de	ontvangstkamer,	
de	inkom	en	het	bureau.	Het	overzicht	eindigde	met	een	bespreking	van	de	ruim-
tes	die	een	aanzienlijke	graad	van	privacy	vooronderstelden	–	de	slaapkamers,	de	
‘wasch-	en	badkamer’	en	de	wc	–	en	met	twee	opslagruimtes	–	de	‘kelderingen’	en	
de	zolder.	Anders	dan	De Boerenwoning volgde	De Landelijke Woning bijna	letterlijk	
een	 parcours	 doorheen	 ‘Het	 Huis	 onzer	 Dromen’,	 zoals	 een	 geleid	 bezoek	 aan	 de	
modelwoning	 er	 zou	 kunnen	 uitzien.	 Het	 traject	 zag	 er	 als	 volgt	 uit:	 de	 hall,	 de	
ontvangstkamer,	de	woonkamer,	het	kookgedeelte,	het	washuis,	de	ouderslaapka-
mer	en	de	kinderkamers.	Hierna	volgde	eveneens	een	korte	toelichting	bij	de	kel-
der	en	de	zolder.	Dezelfde	volgorde	werd	ook	aangehouden	in	een	eerste	reeks	arti-
kelen	over	de	kamers	van	‘Het	Huis	onzer	Dromen’	in	Bij de Haard.137	

Achter	het	geheel	van	praktische	tips	van	de	Boerinnenbond	over	de	inrichting	van	
het	huis	school	de	ambitie	om	aan	te	tonen	dat	de	integratie	van	comfort,	hygiëne,	
moderne	meubelen,	etc	in	de	woning	best	te	verzoenen	was	met	de	(re)constructie	
van	 een	 landelijke	 wooncultuur.	 In	 wat	 volgt	 gaan	 we	 in	 op	 enkele	 aspecten	 van	
het	 interieuradvies	 van	 de	 Boerinnenbond	 die	 de	 specificiteit	 van	 het	 moderne	
wonen	 ‘op	 de	 buiten’	 dienden	 te	 vertolken.	 Een	 vergelijking	 met	 het	 contempo-
raine	woonadvies	van	de	KAV	 laat	echter	zien	dat	het	concept	van	het	 landelijke	

��� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 46.
��� De reeks artikelen: ‘Wees welkom in ons huis!’, Bij De Haard, nr. 7, juli 1953, pp. 166-167 (over 

de hall); ‘Onze ontvangstkamer’, Bij De Haard, nr. 8, aug. 1953, pp. 190-191; ‘In het Huis onzer 
Dromen. Onze woonkamer’, Bij De Haard, nr. 9, sept. 1953, pp. 214-215; ‘Het kookgedeelte van 
onze woonkamer’, Bij De Haard, nr. 10, okt. 1953, pp. 242-245; ‘Het Washuis van het Huis onzer 
Dromen’, Bij De Haard, nr. 11, nov. 1953, pp. 264-266; ‘In Het Huis onzer Dromen. De slaapkamer 
van de ouders’, Bij De Haard, nr. 12, dec. 1953, pp. 298-299.
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van	de	christelijke	arbeidersbeweging,	maar	de	Boerinnenbond	paste	deze	aanpak	
vaak	erg	letterlijk	toe.	Voor	de	modelboeken	betekende	dit	dat	de	lezer	de	richtlij-
nen	kamer	per	kamer	kon	assimileren.	Hij	of	zij	werd	telkens	gewezen	op	de	bete-
kenis	en	het	programma	van	de	ruimte	en	kreeg	tips	met	betrekking	tot	de	aard	
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��� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 46.
��� De reeks artikelen: ‘Wees welkom in ons huis!’, Bij De Haard, nr. 7, juli 1953, pp. 166-167 (over 

de hall); ‘Onze ontvangstkamer’, Bij De Haard, nr. 8, aug. 1953, pp. 190-191; ‘In het Huis onzer 
Dromen. Onze woonkamer’, Bij De Haard, nr. 9, sept. 1953, pp. 214-215; ‘Het kookgedeelte van 
onze woonkamer’, Bij De Haard, nr. 10, okt. 1953, pp. 242-245; ‘Het Washuis van het Huis onzer 
Dromen’, Bij De Haard, nr. 11, nov. 1953, pp. 264-266; ‘In Het Huis onzer Dromen. De slaapkamer 
van de ouders’, Bij De Haard, nr. 12, dec. 1953, pp. 298-299.
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interieur	minder	landelijk	was	dan	de	modelboeken	en	artikels	lieten	uitschijnen.	
Het	moderniseringsproces	van	het	interieur	leek	gepaard	te	gaan	met	een	genera-
lisatieproces.	Wie	met	het	moderne	huis	nog	een	standsfierheid	of	standsbewust-
zijn	wou	uitdrukken,	diende	zijn	toevlucht	te	nemen	tot	steeds	duidelijker	tekens,	
zoals	 de	 gevel	 van	 ‘Het	 Huis	 onzer	 Dromen’.	 In	 het	 interieur	 wist	 de	 Boerinnen-
bond	dergelijke	symbolisch	geladen	beelden	echter	moeilijker	tot	stand	te	brengen.
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Landelijke	meubelen

Een	 eerste	 veelbesproken	 thema	 was	 dat	 van	 de	 meubelen	 voor	 de	 boerenwo-
ning	of	de	landelijke	woning.	Dit	aspect	van	het	interieur	was	al	lang	een	belang-
rijk	 aandachtspunt	 in	 de	 acties	 voor	 het	 behoud	 of	 de	 verfraaiing	 van	 het	 lan-
delijk	 leven.	 Zo	 bevatte	 de	 publicatie	 over	 typeboerderijen	 in	 West-Vlaanderen	
van	Alfred	Ronse	en	Théo	Raison	uit	1918	een	hoofdstuk	over	 ‘le	mobilier	rural’	
waarin	foto’s	van	Louis	XV,	Louis	XVI	en	Renaissance	meubelen	en	gedetailleerde	
modelplannen	 van	 tafels,	 stoelen,	 vitrinekasten,	 buffetkasten,	 lessenaars,	 bed-
den,	nachtkastjes,	kleerkasten	en	trapleuningen	waren	opgenomen.138	De	plannen	
waren	bedoeld	als	handleiding	voor	de	dorpsschrijnwerker	en	toonden	aanzichten,	
sneden	en	details	van	kloeke	houten	meubelen	met	gedraaide	poten.
Ook	de	Commissie	voor	Schone	Hofsteden	besteedde	ruim	aandacht	aan	de	meu-
belen	van	de	moderne	landelijke	woning.	Zo	sprak	De Boerenwoning een	duidelijke	
voorkeur	 uit	 voor	 eenvoudige,	 stevige	 meubelen,	 “breed,	 zwaar	 en	 gerieflijk”	 en	
met	een	sobere	versiering.139	De	illustraties	toonden	zowel	oude	als	enkele	recente	
stukken.	De	oude	meubelen	dateerden	onder	meer	uit	de	18de	eeuw.140	Ze	varieer-
den	van	sober	gedecoreerde	stukken	zoals	de	eikenhouten	koffer	met	een	afwisse-
ling	van	langwerpige,	verticale,	vlakke	panelen	en	gegroefde	planken	tot	stukken	
met	 een	 meer	 complexe	 afwerking	 zoals	 het	 hoekkastje	 met	 een	 gebeeldhouwde	
deur	 op	 de	 laagste	 verdieping.	 [fig.	 12]	 Deze	 oude	 voorbeelden	 dienden	 de	 zoge-
naamde	“ongeëvenaarde	traditie	op	gebied	van	meubelkunst	en	binnenhuisinrich-
ting”	van	de	boerenstand	te	evoceren.141	Het	boek	apprecieerde	vooral	de	eenvou-
dige	 verschijning	 van	 de	 afgebeelde	 meubelen.	 Het	 stelde	 ook	 dat	 zelfs	 wanneer,	
onder	invloed	van	de	Franse	Louis	XV	of	Louis	XVI,	het	boerenmeubel	‘allerhande	
zwierige	 vormen’	 en	 ‘weelderige	 insnijdingen’	 kreeg,	 het	 ‘typische	 boerenkarak-
ter’	meestal	behouden	bleef.142	Het	basisprincipe	van	dit	 ‘karakter’	werd	volgens	
De Boerenwoning niet	 alleen	 bepaald	 door	 de	 ‘eenvoudige	 lijn’,	 maar	 ook	 door	 de	
‘degelijkheid’	 van	 de	 constructie,	 door	 het	 gebruik	 van	 ‘stevige’	 materialen,	 door	
de	 ‘gerieflijkheid’,	door	de	zware	en	brede	vormgeving	en	door	de	referenties	aan	
traditionele	volksmotieven	zoals	“hart-	en	schelpmotief,	zeester,	levensboom,	spi-

��8 Zie ‘Le mobilier rural’, A. Ronse, T. Raison, Fermes-Types & Constructions Rurales en West-Flandre, 
Charles Beyaert, Brugge, 1918, pp. 275-287. De meubelontwerpen waren van de hand van archi-
tect Théo Raison. 

��� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 66.
��0 De foto-onderschriften vermeldden meestal enkel dat het om ‘oude’ meubelen ging. Slechts van 

enkele stukken werd ook de eeuw vermeld. De slechte kwaliteit van de (zwart-wit) afbeeldingen 
bemoeilijkt een meer gedetailleerde studie van de ‘oude’ voorbeelden.  

��� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 65.
��� Het boek verwijst eigenlijk naar de ‘bloeiperiode van de Franschen bouwstijl’. We nemen aan dat 

het hier over de 18deeeuw gaat met de invloedrijke Franse Louis XV en Louis XVI-stijl. Zie R. Le-
maire, Beknopte geschiedenis van de meubelkunst, De Sikkel, Antwerpen, 1945 (3de uitgave; eerste 
uitgave dateert van 1937).

[Fig.	12]	
18de eeuwse eikenhouten koffer, afgebeeld in De Boerenwoning  
bron: De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945
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raal,	Christusmonogram,	kruis”.143	Enkele	van	de	oude	meubelen	die	in	De Boeren-
woning waren	afgebeeld,	verschenen	opnieuw	in	De Landelijke Woning als	evocatie	
van	het	landelijke	meubelambacht.144

Volgens	 De Boerenwoning	 waren	 er	 in	 1945	 nog	 nauwelijks	 nieuwe	 meubelen	 op	
de	markt	die	aansluiting	wisten	te	vinden	met	het	‘typische	boerenkarakter’.	Het	
verwees	 smalend	 naar	 de	 ‘moderne	 plak-	 en	 seriemeubelen’	 waarvan	 het	 polijst-
werk	 gauw	 verwelkte	 en	 naar	 de	 ‘smaakelooze	 meubeltypen’	 die	 in	 serie	 werden	
geproduceerd.145	De Boerenwoning toonde	bijgevolg	slechts	enkele	foto’s	van	recen-
tere	meubelontwerpen	met	een	voldoende	‘landelijke’	verschijning.	Het	betrof	een	
robuuste	 tafel,	 enkele	 stoelen	 met	 biezen	 zittingen,	 een	 dressoir	 en	 een	 zitbank	
met	opbergruimte	onder	de	zittingen.146	[fig.	13]	Alle	meubelen	waren	vermoedelijk	
uit	massief	hout	vervaardigd.	Verder	gaven	vooral	de	bekroonde	ontwerptekenin-
gen	van	een	meubelwedstrijd	van	de	Boerinnenbond,	achteraan	 in	het	boek,	een	
invulling	van	hoe	nieuwe	boerenmeubels	er	konden	uit	zien.147	Het	ging	om	per-
spectieftekeningen	van	woonkamer-keukens	en	slaapkamers	naar	ontwerp	van	de	
Sint-Lucasschool	in	Schaarbeek,	van	De	Vos	uit	Hoei,	van	De	Keye	uit	Mechelen	en	
van	De	Mey	uit	Sint-Denijs-Westrem.148	 [fig.	14]	De	ontwerpen	sloten,	wat	betreft	
hun	typologie,	aan	bij	de	geprezen	oude	voorbeelden.	De	tekeningen	toonden	bij-
voorbeeld	 keuken-woonkamers	 met	 een	 staande	 klok,	 een	 eettafel,	 stoelen,	 een	
zitbank,	een	dressoir,	etc.	Wanneer	een	meubel	enigszins	afweek	van	de	gekende	
types,	 werd	 er	 een	 opmerking	 bij	 gemaakt.	 Zo	 ontwierp	 De	 Mey	 een	 vitrinekast	
met	een	breed	uitstekende	basis,	alsof	deze	tegelijk	ook	als	zitbank	was	bedoeld.	
Het	 onderschrift	 bij	 de	 tekening	 stelde	 onomwonden	 dat	 dit	 “af	 te	 keuren”	
was.[fig.	15]

Tot	 omstreeks	 1952	 pleitte	 de	 Commissie	 voor	 Schoone	 Hofsteden	 er	 expliciet	
voor	om	de	oude	landelijke	meubelkunst	als	voorbeeld	te	nemen	voor	het	ontwerp	
van	nieuwe	meubels	voor	de	boerenwoning.	“Ze	wijst	ons	op	de	zielvolle	schoon-
heid	der	oude	traditie,	als	naar	de	bron,	waaraan	onze	moderne,	landelijke	kunst	
moet	putten,	wil	ze	echte	schoonheid	in	onze	meubelen	en	voorwerpen	voortbren-

��� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 66. De kenmerken van het ‘boerenmeubel’ 
werden ook besproken in ‘Landelijke meubelkunst’, De Boerin, s.n., dec. 1945, p. 6.

��� Het gaat hier om de 18de-eeuwse eiken koffer en de staande klok. Zie De Boerenwoning, Boerinnen-
bond, Leuven, 1945, pp. 37, 45 en De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, pp. 22, 
73.

��5 De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, pp. 40, 65.
��� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, pp. 45, 46, 47, 51. De foto van de eettafel werd 

ook afgebeeld in Bij de Haard, nr. 5, mei 1950, p. 12.
��� Zie ‘Uit de beste ontwerpen van meubelen voor een boerenwoning, ingestuurd voor den wedstrijd 

uitgeschreven door den Boerinnenbond’, in De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, pp. 
75-82. Zie ook F. L., ‘Bien habiter à la campagne’, L’Habitation, nr. 5, juni-juli 1953, p. 318. In 1946 
richtte de Boerinnenbond ook een ‘wedstrijd voor ontwerpers van landelijke woningen’ in. Zie 
eveneens F. L., ‘Bien habiter à la campagne’, L’Habitation, nr. 5, juni-juli 1953, p. 318. Het is niet 
duidelijk of de Commissie voor Schone Hofsteden het initiatief had genomen om deze wedstrijden 
in te richten.

��8 Het gaat hier vermoedelijk om Jos De Mey.

[Fig.	13]	
tafel en twee stoelen, afgebeeld in De Boerenwoning   
bron: De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945

[Fig.	14]	
bekroonde ontwerptekening van de Sint-Lucasschool in Schaarbeek  
bron: De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945
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richtte de Boerinnenbond ook een ‘wedstrijd voor ontwerpers van landelijke woningen’ in. Zie 
eveneens F. L., ‘Bien habiter à la campagne’, L’Habitation, nr. 5, juni-juli 1953, p. 318. Het is niet 
duidelijk of de Commissie voor Schone Hofsteden het initiatief had genomen om deze wedstrijden 
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��8 Het gaat hier vermoedelijk om Jos De Mey.

[Fig.	13]	
tafel en twee stoelen, afgebeeld in De Boerenwoning   
bron: De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945

[Fig.	14]	
bekroonde ontwerptekening van de Sint-Lucasschool in Schaarbeek  
bron: De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945
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gen,	 die	 weer	 de	 ziel	 en	 de	 eigenschappen	 van	 ons	 volk	 zal	 uitstralen,”	 stond	 in	
De Boerin.149	Toch	mochten	de	nieuwe	meubelen	geen	letterlijke	kopieën	zijn	van	
de	oudere	voorbeelden.	Daarvoor	was	de	manier	van	 leven	en	werken	volgens	de	
Boerinnenbond	te	veel	veranderd.	Veel	uitleg	over	de	aard	van	die	veranderingen	
en	hun	directe	 implicaties	voor	het	 interieur	vinden	we	niet	terug.	Wel	stelde	De 
Boerin	dat	de	meubelontwerpen	van	kanunnik	Lemaire,	de	voorzitter	van	de	Com-
missie	voor	Schoone	Hofsteden,	het	goede	voorbeeld	gaven.	
Lemaire	was	een	autoriteit	op	het	vlak	van	het	meubelambacht.	Hij	was	directeur	
van	de	Sint-Pietersambachtsschool	in	Leuven	–	destijds	een	van	de	betere	vakscho-
len	van	ons	 land150	–	en	had	in	1937	een	succesvol	handboek	voor	de	 leerlingen-
meubelmakers	geschreven.	Van	dit	boek,	met	als	titel	Beknopte geschiedenis van de 
meubelkunst,	verscheen	in	1945	een	derde	druk.	Het	 legde	zich	toe	op	de	periode	
vanaf	 de	 Grieks-Romeinse	 oudheid	 tot	 omstreeks	 1840.151	 Daarnaast	 ontwierp	
Lemaire	 ook	 zelf	 meubelen	 waarvan	 sommige	 ontwerptekeningen	 tussen	 1945	
en	 1947	 in	 De Boerin werden	 gepubliceerd.152	 Het	 waren	 telkens	 massief	 houten	
meubelen	 van	 een	 herkenbare	 typologie	 en	 met	 relatief	 eenvoudige	 decoratieve	
elementen,	bijvoorbeeld	een	vitrinekast	met	twee	verdiepingen	en	een	kroonlijst,	
met	een	soort	sierstuk	 in	het	centrum	van	de	twee	glazen	deuren	en	met	vlakke	
kussens	op	de	onderste	deuren.153	[fig.	16]

De	 meubelmodellen	 in	 het	 ledenblad	 werden	 in	 de	 daaropvolgende	 jaren	 vereen-
voudigd.	Dit	is	bijvoorbeeld	het	geval	in	1949	wanneer	de	Commissie	voor	Schone	
Hofsteden	zelf	een	aantal	meubelontwerpen	publiceerde.	Zo	verscheen	in	dat	jaar	
een	 artikel	 in	 Bij de Haard	 over	 de	 “ideale	 meubelen	 voor	 onze	 landelijke	 woon-
kamer”.154	 Op	 aanwijzingen	 van	 de	 commissie	 had	 architect	 Richard	 De	 Bruyn	
uit	 Lier,	 leraar	 aan	 de	 Sint-Lucasschool	 in	 Schaarbeek,	 een	 tafel,	 kasten,	 stoelen	
en	een	bank	ontworpen	voor	de	 landelijke	woning.	 [fig.	17]	De	uitvoeringsplannen	
van	deze	meubelen	konden,	afzonderlijk	of	in	serie,	besteld	worden	bij	de	Boerin-
nenbond.155	 Uit	 het	 artikel	 kunnen	 we	 afleiden	 dat	 het	 de	 bedoeling	 was	 dat	 de	

��� ‘Landelijke meubelkunst’, De Boerin, s.n., dec. 1945, p. 6.
�50 Zie N. Moermans, op. cit.
�5� R. Lemaire, Beknopte geschiedenis van de meubelkunst, De Sikkel, Antwerpen, 1945 (3de uitgave; eer-

ste uitgave dateert van 1937). Volgens Lemaire had de ‘meubelkunst’ tussen 1840 en 1900 “zoo 
goed als niets voortgebracht dat, met den meest goeden wil, ‘kunst’ genoemd mag worden”. Hij 
nam evenwel een ‘poging tot verbetering’ waar vanaf de 20ste eeuw. 

�5� Zie bijvoorbeeld ‘Landelijke meubelkunst’, De Boerin, s.n., dec. 1945, p. 6; ‘Smaakvolle tafel’, De 
Boerin, nr. 3, maart 1946, p. 7; ‘Landelijke buffetkast ontworpen door z. e. h. kan. Lemaire, voorzit-
ter van onze commissie voor schone hofsteden’, De Boerin, nr. 4, april 1946, p. 11; ‘De keukenkast 
mijner droomen’, De Boerin, nr. 5, mei 1947, p. 10.

�5� Zie illustratie bij ‘Landelijke meubelkunst’, De Boerin, s.n., dec. 1945, p. 6.
�5� Zie ‘Ideale meubelen voor onze landelijke woonkamer’, Bij de Haard, nr. 6, juni 1949, pp. 12-13.
�55 De prijzen van de uitvoeringsplannen worden eveneens vermeld in ‘Ideale meubelen voor onze 

landelijke woonkamer’, Bij de Haard, nr. 6, juni 1949, p. 13. De kostprijs voor niet-leden was heel 
wat groter dan voor leden. De constructietekeningen van het linnenkastje bijvoorbeeld kostten 
45,-BF voor leden, 80,-BF voor niet-leden.

[Fig.	16]	
prof. Raymond Lemaire, vitrinekast  
bron: De Boerin, s.n., dec. 1945

[Fig.	15]	
De Mey, bekroonde ontwerptekening  
bron: De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945
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landelijke	gezinnen	een	plaatselijke	timmerman	of	meubelmaker	zouden	aanspre-
ken	 om	 de	 meubels	 uit	 te	 voeren.	 De	 kasten	 van	 deze	 meubelen	 voor	 de	 ‘lande-
lijke	woonkamer’	hadden	geen	echte	kroonlijsten	meer,	maar	werden	afgedekt	met	
een	 vlakke	 plaat	 met	 een	 geprofileerde	 rand.156	 Op	 de	 ruitjes	 van	 de	 vitrinekast	
was	geen	decoratie	bevestigd.	De	kussens	van	de	onderste	kastdeuren	waren	in	de	
tekening	 vlak	 voorgesteld,	 maar	 men	 kon	 er,	 indien	 gewenst,	 een	 volks	 siermo-
tief	 of	 een	 jaartal	 in	 sculpteren,	 op	 voorwaarde	 dat	 deze	 niet	 al	 te	 groot	 waren.	
De	keuze	van	het	hout	werd	vrijgelaten.	Het	kon	eik,	beuk,	kerselaar,	grenenhout	
of	olm	zijn.	Het	werd	echter	ten	zeerste	afgeraden	de	meubelen	te	schilderen.	Het	
aanbrengen	 van	 een	 vernislaag	 of	 de	 combinatie	 van	 beitsen	 en	 boenen	 om	 het	
hout	te	beschermen	tegen	vocht	of	tegen	slijtage	door	frequent	gebruik	waren	wel	
toegestaan.	
De	vereenvoudiging	van	de	modelmeubels	in	het	ledenblad	van	de	Boerinnenbond	
impliceerde	 niet	 dat	 de	 ambitie	 om	 het	 ‘typische	 boerenkarakter’	 van	 de	 oude	
voorbeelden	te	evenaren	verloren	was	gegaan.	Het	wees	alleen	op	een	evolutie	 in	
de	 interpretatie	 van	 de	 vormelijke	 en	 constructieve	 vereisten	 om	 dit	 karakter	 te	
evoceren.	Zo	stelde	Jozef	Weyns	dat	de	vitrinekast	uit	de	eerste	reeks	‘ideale	meu-
belen’	‘schoon’	was	door	haar	verhoudingen,	haar	indeling	en	haar	‘stevig	uitzicht’.	
De	kast	wist	volgens	hem	bovendien	de	‘voornaamheid’	van	de	oudere	boerenmeu-
belen	 te	 evenaren	 dankzij	 “vooral	 de	 sierlijke	 venstertjes	 der	 bovenste	 panelen,	
met	een	bevallig	boogje	afgedekt,	en	verder	het	brede	lijstwerk	waarin	de	deuren,	
en	 de	 raampjes	 en	 panelen	 der	 deuren	 op	 hun	 beurt,	 zitten	 gevat”.157	 Daarnaast	
was	het	volgens	Weyns	ook	belangrijk	dat	de	verbindingen	van	de	stijlen	en	 lijs-
ten	niet	alleen	gelijmd	waren,	maar	ook	met	pennen	of	 ‘sluitstukken’	met	elkaar	
verbonden	waren.	Alleen	dan	zou	immers	ook	de	degelijkheid	van	de	constructie	
gewaarborgd	zijn.	Het	meubel	was	tenslotte	ook	‘gerieflijk’	dankzij	zijn	ergonomi-
sche	afmetingen.	De	hoogte	was	beperkt	tot	1m37	zodat	ook	de	bovenste	schappen	
gemakkelijk	bereikbaar	waren.	Daarnaast	bevonden	zich	achter	de	zes	deuren	zes	
‘afdelingen’	die	naar	wens	konden	ingericht	worden	in	overeenstemming	met	het	
op	te	bergen	keukengerief.	Weyns’	bespreking	van	de	vitrinekast	verscheen	in	Bij 
de Haard	en	werd	geïllustreerd	met	een	foto	van	een	modelkamer	waarin	de	‘ideale	
meubelen’,	vervaardigd	door	de	firma	Feluks	uit	Hasselt,	waren	opgesteld.158	[fig.	18]	
Anderhalf	jaar	later	publiceerde	het	ledenblad	opnieuw	een	foto	van	een	woonka-
mer	met	meubelen	uit	de	modelreeks.	Deze	keer	suggereerde	de	begeleidende	tekst	
echter	dat	het	ging	over	een	echte	woonkamer	van	een	lezer	of	lezeres	die	nuttig	
gebruik	had	gemaakt	van	de	door	de	Boerinnenbond	te	koop	aangeboden	model-

�5� Zie ‘Ideale meubelen voor onze landelijke woonkamer’, Bij de Haard, nr. 6, juni 1949, pp. 12-13.
�5� J. Weyns, ‘Eindelijk een ideale kast’, Bij de Haard, nr. 7, juli 1949, pp. 6-7.
�58 De wanden van de modelkamer leken gemaakt van brede, verticale stroken textiel.

[Fig.	17]	
arch. Richard De Bruyn, keukenkast voor de ‘lan-
delijke woning’  
bron: Bij de Haard, nr. 6, juni 1949

[Fig.	18]	
firma Feluks, meubelen vervaardigd volgens de modellen van arch. 
Richard De Bruyn  
bron: Bij de Haard, nr. 7, juli 1949
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plannen.159	In	februari	1951	publiceerde Bij de Haard een	nieuwe	reeks	ontwerpen,	
dit	keer	van	meubelen	voor	de	slaapkamer	van	de	ouders.160	Geïnteresseerden	kre-
gen	 nu	 de	 keuze:	 ofwel	 kochten	 ze	 de	 uitvoeringsplannen,	 ofwel	 bestelden	 ze	 de	
meubels	zelf.	

Kort	nadien	stelde	de	Boerinnenbond	zijn	interpretatie	van	het	hedendaagse	boe-
renmeubel	wat	bij.161	 In	september	1951	volgde	 immers	een	derde	reeks	meubel-
plannen,	 opnieuw	 voor	 de	 ‘woonkamer-keuken’.162	 [fig.	 19]	 Het	 was	 een	 goedko-
pere	 versie	 van	 de	 eerder	 gepubliceerde	 serie	 ontwerpen.	 Het	 verschil	 zat	 vooral	
in	het	materiaalgebruik.	In	plaats	van	enkel	massief	hout	voor	te	schrijven,	stelde	
de	Boerinnenbond	nu	voor	om	ook	‘nieuwe’	materialen	te	gebruiken,	zoals	triplex	
voor	de	kastpanelen	en	masonit	of	eternit	voor	het	tafelblad.	Er	wordt	ook	voor-
zichtig	gesuggereerd	dat	de	huisvader	zelf	misschien	enkele	meubelen	kan	maken.	
De	Boerinnenbond	hamerde	er	echter	op	dat	dit	niets	mocht	afdoen	aan	de	‘dege-
lijkheid’	of	de	‘eenvoudige	schoonheid’	van	de	meubelen.	De	bijhorende	tekeningen	
moesten	 de	 lezers	 ervan	 overtuigen	 dat	 dit	 mogelijk	 was.	 De	 nieuwe	 ontwerpen	
waren	verwant	aan	de	eerste	reeks,	maar	ze	waren	nog	eenvoudiger.	Zo	waren	de	
triplex	kastpanelen	gewoon	vlak	en	de	ruitjes	van	de	vitrinekast	rechthoekig.	De	
Boerinnenbond	was	er	zich	van	bewust	dat	de	meubelstiel	ondertussen	behoorlijk	
gecommercialiseerd	was,	maar	omdat	er	volgens	de	bond	nog	steeds	geen	volwaar-
dige	‘landelijke’	meubels	op	de	markt	waren,	verwees	hij	zijn	leden	nog	steeds	door	
naar	 de	 timmerman	 of	 de	 meubelmaker	 van	 het	 dorp.	 De	 ‘gebrekkige’	 kwaliteit	
van	 de	 meubelhandel	 was	 natuurlijk	 ook	 een	 uitstekend	 alibi	 om	 de	 waarde	 van	
de	productieverhoudingen	binnen	de	traditionele	dorpsgemeenschap	in	de	verf	te	
zetten.	

De Landelijke Woning	van	1953	vertelde	op	het	eerste	zicht	weinig	nieuws	over	het	
landelijke	 meubel.	 Het	 ging	 nog	 steeds	 over	 gerieflijkheid,	 constructieve	 solidi-
teit	en	vormelijke	eenvoud.	Het	boek	bevatte	ook	foto’s	van	een	woonkamer	met	
meubelen	die	volgens	de	eerste	serie	modelplannen	waren	gemaakt	en	van	enkele	
slaapkamermeubels	 en	 een	 bibliotheekkast	 waarvan	 het	 ontwerp	 eveneens	 door	
de	Boerinnenbond	was	uitgegeven.163	Toch	waren	er	ook	enkele	opmerkelijke	evo-
luties.	Zo	raadde	De Landelijke Woning aan	om	niet	altijd	 ‘complete	garnituren’	 te	

�5� Zie D., ‘Onze meubels’, Bij de Haard, nr. 1, jan. 1951, p. 7. Dezelfde foto werd nog eens afgebeeld als 
illustratie bij ‘Arbeidsbesparing bij de inrichting van de woning’, Bij de Haard, nr. 4, april 1951, pp. 
8-9.

��0 Zie ‘Nu zijn onze slaapkamermeubels klaar!’, Bij de Haard, nr. 2, febr. 1951, pp. 16-17.
��� Zie ‘Weer tot uw dienst! Goede ontwerpen van goede meubelen’, Bij de Haard, nr. 9, sept. 1951, pp. 

12-13.
��� idem
��� Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, pp. 26, 46, 68. De woonkamermeubelen 

waren opnieuw uitgevoerd door de firma Feluks. Voor een advertentie over de constructietekenin-
gen van de boekenkast, zie ‘Een mooie boekenkast!’, Bij de Haard, nr. 7, juli 1950, p. 11.

[Fig.	19]	
keukenkast voor de ‘landelijke woning’ uit 1951 
bron: Bij de Haard, nr. 9, sept. 1951
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plannen.159	In	februari	1951	publiceerde Bij de Haard een	nieuwe	reeks	ontwerpen,	
dit	keer	van	meubelen	voor	de	slaapkamer	van	de	ouders.160	Geïnteresseerden	kre-
gen	 nu	 de	 keuze:	 ofwel	 kochten	 ze	 de	 uitvoeringsplannen,	 ofwel	 bestelden	 ze	 de	
meubels	zelf.	

Kort	nadien	stelde	de	Boerinnenbond	zijn	interpretatie	van	het	hedendaagse	boe-
renmeubel	wat	bij.161	 In	september	1951	volgde	 immers	een	derde	reeks	meubel-
plannen,	 opnieuw	 voor	 de	 ‘woonkamer-keuken’.162	 [fig.	 19]	 Het	 was	 een	 goedko-
pere	 versie	 van	 de	 eerder	 gepubliceerde	 serie	 ontwerpen.	 Het	 verschil	 zat	 vooral	
in	het	materiaalgebruik.	In	plaats	van	enkel	massief	hout	voor	te	schrijven,	stelde	
de	Boerinnenbond	nu	voor	om	ook	‘nieuwe’	materialen	te	gebruiken,	zoals	triplex	
voor	de	kastpanelen	en	masonit	of	eternit	voor	het	tafelblad.	Er	wordt	ook	voor-
zichtig	gesuggereerd	dat	de	huisvader	zelf	misschien	enkele	meubelen	kan	maken.	
De	Boerinnenbond	hamerde	er	echter	op	dat	dit	niets	mocht	afdoen	aan	de	‘dege-
lijkheid’	of	de	‘eenvoudige	schoonheid’	van	de	meubelen.	De	bijhorende	tekeningen	
moesten	 de	 lezers	 ervan	 overtuigen	 dat	 dit	 mogelijk	 was.	 De	 nieuwe	 ontwerpen	
waren	verwant	aan	de	eerste	reeks,	maar	ze	waren	nog	eenvoudiger.	Zo	waren	de	
triplex	kastpanelen	gewoon	vlak	en	de	ruitjes	van	de	vitrinekast	rechthoekig.	De	
Boerinnenbond	was	er	zich	van	bewust	dat	de	meubelstiel	ondertussen	behoorlijk	
gecommercialiseerd	was,	maar	omdat	er	volgens	de	bond	nog	steeds	geen	volwaar-
dige	‘landelijke’	meubels	op	de	markt	waren,	verwees	hij	zijn	leden	nog	steeds	door	
naar	 de	 timmerman	 of	 de	 meubelmaker	 van	 het	 dorp.	 De	 ‘gebrekkige’	 kwaliteit	
van	 de	 meubelhandel	 was	 natuurlijk	 ook	 een	 uitstekend	 alibi	 om	 de	 waarde	 van	
de	productieverhoudingen	binnen	de	traditionele	dorpsgemeenschap	in	de	verf	te	
zetten.	

De Landelijke Woning	van	1953	vertelde	op	het	eerste	zicht	weinig	nieuws	over	het	
landelijke	 meubel.	 Het	 ging	 nog	 steeds	 over	 gerieflijkheid,	 constructieve	 solidi-
teit	en	vormelijke	eenvoud.	Het	boek	bevatte	ook	foto’s	van	een	woonkamer	met	
meubelen	die	volgens	de	eerste	serie	modelplannen	waren	gemaakt	en	van	enkele	
slaapkamermeubels	 en	 een	 bibliotheekkast	 waarvan	 het	 ontwerp	 eveneens	 door	
de	Boerinnenbond	was	uitgegeven.163	Toch	waren	er	ook	enkele	opmerkelijke	evo-
luties.	Zo	raadde	De Landelijke Woning aan	om	niet	altijd	 ‘complete	garnituren’	 te	

�5� Zie D., ‘Onze meubels’, Bij de Haard, nr. 1, jan. 1951, p. 7. Dezelfde foto werd nog eens afgebeeld als 
illustratie bij ‘Arbeidsbesparing bij de inrichting van de woning’, Bij de Haard, nr. 4, april 1951, pp. 
8-9.

��0 Zie ‘Nu zijn onze slaapkamermeubels klaar!’, Bij de Haard, nr. 2, febr. 1951, pp. 16-17.
��� Zie ‘Weer tot uw dienst! Goede ontwerpen van goede meubelen’, Bij de Haard, nr. 9, sept. 1951, pp. 

12-13.
��� idem
��� Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, pp. 26, 46, 68. De woonkamermeubelen 

waren opnieuw uitgevoerd door de firma Feluks. Voor een advertentie over de constructietekenin-
gen van de boekenkast, zie ‘Een mooie boekenkast!’, Bij de Haard, nr. 7, juli 1950, p. 11.

[Fig.	19]	
keukenkast voor de ‘landelijke woning’ uit 1951 
bron: Bij de Haard, nr. 9, sept. 1951
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kopen.164	Dit	was	nieuw	voor	de	Boerinnenbond.	Bij	zijn	eerste	modelplannen	uit	
1949	 stelde	 Bij de Haard immers	 dat	 wie	 een	 volledige	 woonkamer	 moest	 inrich-
ten	of	vernieuwen,	het	best	de	hele	serie	tekeningen	kon	kopen.	Begin	1951	aan-
vaardde	 de	 Boerinnenbond	 bovendien	 enkel	 bestellingen	 voor	 de	 volledige	 serie	
landelijke	slaapkamermeubelen.165	Pas	op	het	einde	van	datzelfde	jaar	nam	Bij de 
Haard	een	ander	standpunt	in.	“Wij	zijn	geen	voorstander	van	sierwerk,	noch	van	
de	uit	een	serie	gekozen	‘slaapkamer’,	‘keuken’,	‘eetkamer’,	enz,”	stond	in	het	arti-
kel	over	de	 ‘goedkopere’	woonkamermeubelen,	“Koopt	slechts	wat	ge	nodig	hebt,	
wat	 ge	 werkelijk	 nodig	 hebt,	 of	 waarvoor	 ge	 de	 aanmaak	 reeds	 kunt	 betalen”.166	
Dit	was	ook	het	standpunt	van	De Landelijke Woning:	“assorteer	liever	zelf	en	koop	
in	geen	geval	overbodige	meubelen	als	b.v.	het	vitrinekastje	dat	gewoonlijk	bij	een	
eetkamer	 wordt	 aangeboden”.167	 Goedkope	 seriemeubelen	 waren	 nog	 steeds	 uit	
den	 boze,	 maar	 nieuw	 was	 dat	 de	 Boerinnenbond	 niet	 enkel	 naar	 de	 plaatselijke	
schrijnwerker	 verwees	 voor	 nieuwe	 meubelen.	 Volgens	 De Landelijke Woning kon	
men	 goede	 meubels	 bestellen	 “bij	 een	 bekwaam,	 goed-geoutilleerd	 meubelmaker	
of	in	een	vertrouwd	meubelhuis,	dat	er	prijs	op	stelt	goed	verantwoorde	meubelen	
af	te	leveren”.168

Van	Den	Berghe-Pauvers	uit	Gent	was	kennelijk	zo’n	vertrouwd	meubelhuis,	want	
vanaf	 omstreeks	 1953	 was	 dit	 bedrijf	 betrokken	 bij	 nagenoeg	 elk	 woonvoorlich-
tingsinitiatief	 van	 de	 Boerinnenbond.	 Zo	 stonden	 in	 De Landelijke Woning onder	
meer	foto’s	van	twee	eethoeken,	zetels,	een	stoel,	een	linnenkast,	een	zitbank,	een	
zithoek,	 een	 bureau,	 een	 ‘schrijfmeubel’,	 een	 kleerkast	 en	 een	 ingerichte	 inkom-
hal	 van	 deze	 firma.169	 Bovendien	 was	 de	 eerste	 editie	 van	 ‘Het	 Huis	 onzer	 Dro-
men’	volledig	ingericht	door	Van	Den	Berghe-Pauvers.	[fig.	20]	De Landelijke Woning 
publiceerde	ook	afbeeldingen	van	meubels	van	andere	meubelhuizen,	zoals	de	tot	
ligstoel	uitklapbare	zetel	van	het	eerder	vermelde	bedrijf	Feluks	of,	 later,	diverse	
ensembles	 van	 de	 firma	 W.	 R.	 Möbel,	 maar	 het	 Gentse	 bedrijf	 kreeg	 veruit	 de	
meeste	aandacht.170	Dit	was	niet	zonder	betekenis.	De	vormgeving	van	Van	Den	
Berghe-Pauvers-productie	 sloot	 immers	 niet	 vanzelfsprekend	 aan	 bij	 die	 van	 de	
eerdere	modellen	van	de	Boerinnenbond.	Zo	maakte	ze	geen	expliciete	stilistische	
referenties	aan	historische	meubelstijlen,	maar	 leek	ze	eerder	met	deze	strategie	
te	willen	breken.	Net	als	de	eerste	modelmeubelen	van	de	Boerinnenbond	waren	

��� Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 70.
��5 Zie ‘Nu zijn onze slaapkamermeubels klaar!’, Bij de Haard, nr. 2, febr. 1951, p. 17.
��� ‘Weer tot uw dienst! Goede ontwerpen van goede meubelen’, Bij de Haard, nr. 9, sept. 1951, pp. 

13.
��� Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 70.
��8 Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 69.
��� Het boek bevatte ook een aanzicht van de ‘doorgeefkast’ van Van Den Berghe tussen het kookge-

deelte en de woonkamer van ‘Het Huis onzer Dromen’. Voor deze tekeningen en de foto’s van de 
meubelen van de Gentse firma, zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, pp. 17, 
21, 27, 29, 44, 47, 67, 71.

��0 Voor de zetel van Feluks, zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 24.

[Fig.	20]	
ontvangstkamer van ‘Het Huis onzer Dromen’, Leuven, 1953 
bron: Bij de Haard, nr. 8, aug. 1953
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kopen.164	Dit	was	nieuw	voor	de	Boerinnenbond.	Bij	zijn	eerste	modelplannen	uit	
1949	 stelde	 Bij de Haard immers	 dat	 wie	 een	 volledige	 woonkamer	 moest	 inrich-
ten	of	vernieuwen,	het	best	de	hele	serie	tekeningen	kon	kopen.	Begin	1951	aan-
vaardde	 de	 Boerinnenbond	 bovendien	 enkel	 bestellingen	 voor	 de	 volledige	 serie	
landelijke	slaapkamermeubelen.165	Pas	op	het	einde	van	datzelfde	jaar	nam	Bij de 
Haard	een	ander	standpunt	in.	“Wij	zijn	geen	voorstander	van	sierwerk,	noch	van	
de	uit	een	serie	gekozen	‘slaapkamer’,	‘keuken’,	‘eetkamer’,	enz,”	stond	in	het	arti-
kel	over	de	 ‘goedkopere’	woonkamermeubelen,	“Koopt	slechts	wat	ge	nodig	hebt,	
wat	 ge	 werkelijk	 nodig	 hebt,	 of	 waarvoor	 ge	 de	 aanmaak	 reeds	 kunt	 betalen”.166	
Dit	was	ook	het	standpunt	van	De Landelijke Woning:	“assorteer	liever	zelf	en	koop	
in	geen	geval	overbodige	meubelen	als	b.v.	het	vitrinekastje	dat	gewoonlijk	bij	een	
eetkamer	 wordt	 aangeboden”.167	 Goedkope	 seriemeubelen	 waren	 nog	 steeds	 uit	
den	 boze,	 maar	 nieuw	 was	 dat	 de	 Boerinnenbond	 niet	 enkel	 naar	 de	 plaatselijke	
schrijnwerker	 verwees	 voor	 nieuwe	 meubelen.	 Volgens	 De Landelijke Woning kon	
men	 goede	 meubels	 bestellen	 “bij	 een	 bekwaam,	 goed-geoutilleerd	 meubelmaker	
of	in	een	vertrouwd	meubelhuis,	dat	er	prijs	op	stelt	goed	verantwoorde	meubelen	
af	te	leveren”.168

Van	Den	Berghe-Pauvers	uit	Gent	was	kennelijk	zo’n	vertrouwd	meubelhuis,	want	
vanaf	 omstreeks	 1953	 was	 dit	 bedrijf	 betrokken	 bij	 nagenoeg	 elk	 woonvoorlich-
tingsinitiatief	 van	 de	 Boerinnenbond.	 Zo	 stonden	 in	 De Landelijke Woning onder	
meer	foto’s	van	twee	eethoeken,	zetels,	een	stoel,	een	linnenkast,	een	zitbank,	een	
zithoek,	 een	 bureau,	 een	 ‘schrijfmeubel’,	 een	 kleerkast	 en	 een	 ingerichte	 inkom-
hal	 van	 deze	 firma.169	 Bovendien	 was	 de	 eerste	 editie	 van	 ‘Het	 Huis	 onzer	 Dro-
men’	volledig	ingericht	door	Van	Den	Berghe-Pauvers.	[fig.	20]	De Landelijke Woning 
publiceerde	ook	afbeeldingen	van	meubels	van	andere	meubelhuizen,	zoals	de	tot	
ligstoel	uitklapbare	zetel	van	het	eerder	vermelde	bedrijf	Feluks	of,	 later,	diverse	
ensembles	 van	 de	 firma	 W.	 R.	 Möbel,	 maar	 het	 Gentse	 bedrijf	 kreeg	 veruit	 de	
meeste	aandacht.170	Dit	was	niet	zonder	betekenis.	De	vormgeving	van	Van	Den	
Berghe-Pauvers-productie	 sloot	 immers	 niet	 vanzelfsprekend	 aan	 bij	 die	 van	 de	
eerdere	modellen	van	de	Boerinnenbond.	Zo	maakte	ze	geen	expliciete	stilistische	
referenties	aan	historische	meubelstijlen,	maar	 leek	ze	eerder	met	deze	strategie	
te	willen	breken.	Net	als	de	eerste	modelmeubelen	van	de	Boerinnenbond	waren	

��� Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 70.
��5 Zie ‘Nu zijn onze slaapkamermeubels klaar!’, Bij de Haard, nr. 2, febr. 1951, p. 17.
��� ‘Weer tot uw dienst! Goede ontwerpen van goede meubelen’, Bij de Haard, nr. 9, sept. 1951, pp. 

13.
��� Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 70.
��8 Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 69.
��� Het boek bevatte ook een aanzicht van de ‘doorgeefkast’ van Van Den Berghe tussen het kookge-

deelte en de woonkamer van ‘Het Huis onzer Dromen’. Voor deze tekeningen en de foto’s van de 
meubelen van de Gentse firma, zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, pp. 17, 
21, 27, 29, 44, 47, 67, 71.

��0 Voor de zetel van Feluks, zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 24.

[Fig.	20]	
ontvangstkamer van ‘Het Huis onzer Dromen’, Leuven, 1953 
bron: Bij de Haard, nr. 8, aug. 1953
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de	 meubelen	 van	 Van	 Den	 Berghe-Pauvers	 eenvoudig,	 degelijk,	 stevig,	 gerieflijk,	
zwaar	 en	 breed,	 maar	 ze	 hadden	 zo	 goed	 als	 geen	 gebeeldhouwde	 onderdelen	 of	
complexe	uitsnijdingen	en	ook	de	‘traditionele	volksmotieven’	bleven	achterwege.	
Ze	waren	hoekig,	vaak	bijna	noest	en	werden	vervaardigd	met	traditionele	materi-
alen	en	constructiemethodes	–	houten	timmerwerk	en	biezen	vlechtwerk.	Volgens	
de	 Boerinnenbond	 hadden	 deze	 moderne	 meubelstukken	 een	 landelijk	 karakter,	
maar	erg	welomlijnd	was	dit	begrip	niet	meer.	De	presentatie	van	Van	Den	Berghe-
Pauvers	op	de	contemporaine	tentoonstellingen	van	de	christelijke	arbeidersbewe-
ging	en	van	Formes	Nouvelles	week	immers	nauwelijks	af	van	deze	in	De Landelijke 
Woning of	 ‘Het	 Huis	 onzer	 Dromen’.	 Zo	 was	 de	 eettafel	 in	 het	 modelhuis	 van	 de	
Boerinnenbond	 –	 een	 ontwerp	 van	 Emiel	 Veranneman	 –	 dezelfde	 als	 op	 de	 ten-
toonstelling	‘De	Thuis’	in	een	nieuw	project	van	de	NMKL	in	Diepenbeek	in	1952	
en	 een	 lichte	 variante	 van	 de	 tafel	 op	 de	 tentoonstelling	 ‘Het	 Nieuwe	 Wonen’	
van	 Formes	 Nouvelles	 in	 de	 hoogbouw	 op	 het	 Kiel	 in	 Antwerpen	 in	 1953.171	
[fig.	21,	22,	23,	24]	 Bij	 de	 tafel	 stonden	 ofwel	 stoelen	 naar	 ontwerp	 van	 Veranneman,	
ofwel	stoelen	naar	ontwerp	van	Eric	Lemesre.172	Dit	laatste	was	het	geval	in	‘Het	
Huis	 onzer	 Dromen’.	 De	 Boerinnenbond	 apprecieerde	 echter	 ook	 de	 stoelen	 van	
Veranneman.	Ze	waren	immers	afgebeeld	op	een	foto	van	een	eethoek	in	De Lan-
delijke Woning,	deze	keer	in	combinatie	met	een	zwaardere	tafel.173	
Dit	alles	wijst	erop	dat	er	bij	Van	Den	Berghe-Pauvers	geen	afzonderlijke	meubel-
lijnen	 waren	 voor	 het	 landelijke	 en	 het	 stedelijke	 wonen,	 evenmin	 als	 voor	 het	
wonen	 van	 de	 boerenstand	 en	 dat	 van	 de	 arbeidersstand.	 Het	 bedrijf	 slaagde	 er	
na	Wereldoorlog	II	kennelijk	in	om	een	productie	te	ontwikkelen	die	zowel	in	ver-
schillende	 katholieke	 socio-culturele	 groeperingen	 als	 in	 culturele	 kringen	 posi-
tief	werd	onthaald.	Dit	had	niet	alleen	te	maken	met	de	aard	van	de	meubelen	die	
moderniteit,	 soliditeit,	 massa,	 gebruiksvriendelijkheid	 en	 traditionele	 construc-
tietechnieken	met	elkaar	wisten	te	verzoenen.	Ook	het	profiel	van	het	bedrijf	zelf	
was	 aantrekkelijk	 voor	 de	 verschillende	 belangengroepen.	 Vooreerst	 toonde	 Van	
Den	Berghe-Pauvers	zich	uitdrukkelijk	als	een	gelovige,	Vlaamse	familieonderne-
ming.	Daarnaast	werkte	het	bedrijf,	vooral	sinds	Albert	Van	Den	Berghe	in	1938	
de	 leiding	 over	 nam,	 regelmatig	 samen	 met	 jonge	 ontwerpers	 en	 architecten.	 Zo	
voerde	 de	 firma	 voor	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 onder	 meer	 ontwerpen	 uit	 van	 de	
Gentse	architecten	Gaston	Eysselinck,	Robert	Verbanck	en	François	Meirlé.174	

��� Voor een foto van de eethoek in ‘De Thuis’, zie F. Floré, op. cit. Voor een foto van de eethoek van 
‘Het Huis onzer Dromen’, zie ‘In het Huis onzer Dromen. Onze woonkamer’, Bij de Haard, nr. 9, 
sept. 1953, p. 214. 

��� In haar licentiaatsverhandeling ging Ellen De Clercq onder meer na welke meubelen van Van Den 
Berghe-Pauvers door welke ontwerpers bedacht waren. Voor de eetkamers van Eric Lemesre en 
Emiel Veranneman, zie ‘Bijlage: Afbeeldingen’, in E. De Clercq, op. cit., pp. 39, 43.

��� Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 67. 
��� Zie E. De Clercq, op. cit., p. 17.

[Fig.	22]	
modelkamer van de tentoonstelling ‘De Thuis’ in een nieuw pro-
ject van de NMKL, Diepenbeek, 1952  
bron: Provinciaal Archief West-Vlaanderen, collectie Wooncultuur (foto Bartok)

[Fig.	21]	
eetkamer van ‘Het Huis onzer Dromen’, 1953  
bron: Bij de Haard, nr. 9, sept. 1953
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de	 meubelen	 van	 Van	 Den	 Berghe-Pauvers	 eenvoudig,	 degelijk,	 stevig,	 gerieflijk,	
zwaar	 en	 breed,	 maar	 ze	 hadden	 zo	 goed	 als	 geen	 gebeeldhouwde	 onderdelen	 of	
complexe	uitsnijdingen	en	ook	de	‘traditionele	volksmotieven’	bleven	achterwege.	
Ze	waren	hoekig,	vaak	bijna	noest	en	werden	vervaardigd	met	traditionele	materi-
alen	en	constructiemethodes	–	houten	timmerwerk	en	biezen	vlechtwerk.	Volgens	
de	 Boerinnenbond	 hadden	 deze	 moderne	 meubelstukken	 een	 landelijk	 karakter,	
maar	erg	welomlijnd	was	dit	begrip	niet	meer.	De	presentatie	van	Van	Den	Berghe-
Pauvers	op	de	contemporaine	tentoonstellingen	van	de	christelijke	arbeidersbewe-
ging	en	van	Formes	Nouvelles	week	immers	nauwelijks	af	van	deze	in	De Landelijke 
Woning of	 ‘Het	 Huis	 onzer	 Dromen’.	 Zo	 was	 de	 eettafel	 in	 het	 modelhuis	 van	 de	
Boerinnenbond	 –	 een	 ontwerp	 van	 Emiel	 Veranneman	 –	 dezelfde	 als	 op	 de	 ten-
toonstelling	‘De	Thuis’	in	een	nieuw	project	van	de	NMKL	in	Diepenbeek	in	1952	
en	 een	 lichte	 variante	 van	 de	 tafel	 op	 de	 tentoonstelling	 ‘Het	 Nieuwe	 Wonen’	
van	 Formes	 Nouvelles	 in	 de	 hoogbouw	 op	 het	 Kiel	 in	 Antwerpen	 in	 1953.171	
[fig.	21,	22,	23,	24]	 Bij	 de	 tafel	 stonden	 ofwel	 stoelen	 naar	 ontwerp	 van	 Veranneman,	
ofwel	stoelen	naar	ontwerp	van	Eric	Lemesre.172	Dit	laatste	was	het	geval	in	‘Het	
Huis	 onzer	 Dromen’.	 De	 Boerinnenbond	 apprecieerde	 echter	 ook	 de	 stoelen	 van	
Veranneman.	Ze	waren	immers	afgebeeld	op	een	foto	van	een	eethoek	in	De Lan-
delijke Woning,	deze	keer	in	combinatie	met	een	zwaardere	tafel.173	
Dit	alles	wijst	erop	dat	er	bij	Van	Den	Berghe-Pauvers	geen	afzonderlijke	meubel-
lijnen	 waren	 voor	 het	 landelijke	 en	 het	 stedelijke	 wonen,	 evenmin	 als	 voor	 het	
wonen	 van	 de	 boerenstand	 en	 dat	 van	 de	 arbeidersstand.	 Het	 bedrijf	 slaagde	 er	
na	Wereldoorlog	II	kennelijk	in	om	een	productie	te	ontwikkelen	die	zowel	in	ver-
schillende	 katholieke	 socio-culturele	 groeperingen	 als	 in	 culturele	 kringen	 posi-
tief	werd	onthaald.	Dit	had	niet	alleen	te	maken	met	de	aard	van	de	meubelen	die	
moderniteit,	 soliditeit,	 massa,	 gebruiksvriendelijkheid	 en	 traditionele	 construc-
tietechnieken	met	elkaar	wisten	te	verzoenen.	Ook	het	profiel	van	het	bedrijf	zelf	
was	 aantrekkelijk	 voor	 de	 verschillende	 belangengroepen.	 Vooreerst	 toonde	 Van	
Den	Berghe-Pauvers	zich	uitdrukkelijk	als	een	gelovige,	Vlaamse	familieonderne-
ming.	Daarnaast	werkte	het	bedrijf,	vooral	sinds	Albert	Van	Den	Berghe	in	1938	
de	 leiding	 over	 nam,	 regelmatig	 samen	 met	 jonge	 ontwerpers	 en	 architecten.	 Zo	
voerde	 de	 firma	 voor	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 onder	 meer	 ontwerpen	 uit	 van	 de	
Gentse	architecten	Gaston	Eysselinck,	Robert	Verbanck	en	François	Meirlé.174	

��� Voor een foto van de eethoek in ‘De Thuis’, zie F. Floré, op. cit. Voor een foto van de eethoek van 
‘Het Huis onzer Dromen’, zie ‘In het Huis onzer Dromen. Onze woonkamer’, Bij de Haard, nr. 9, 
sept. 1953, p. 214. 

��� In haar licentiaatsverhandeling ging Ellen De Clercq onder meer na welke meubelen van Van Den 
Berghe-Pauvers door welke ontwerpers bedacht waren. Voor de eetkamers van Eric Lemesre en 
Emiel Veranneman, zie ‘Bijlage: Afbeeldingen’, in E. De Clercq, op. cit., pp. 39, 43.

��� Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 67. 
��� Zie E. De Clercq, op. cit., p. 17.

[Fig.	22]	
modelkamer van de tentoonstelling ‘De Thuis’ in een nieuw pro-
ject van de NMKL, Diepenbeek, 1952  
bron: Provinciaal Archief West-Vlaanderen, collectie Wooncultuur (foto Bartok)

[Fig.	21]	
eetkamer van ‘Het Huis onzer Dromen’, 1953  
bron: Bij de Haard, nr. 9, sept. 1953
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We	kunnen	besluiten	dat	het	op	het	eerste	zicht	begrijpelijk	is	dat	de	Boerinnen-
bond	opteerde	voor	een	samenwerking	met	een	Vlaams	familiebedrijf	dat	traditi-
oneel	vervaardigde,	moderne	meubelen	op	de	markt	bracht,	maar	dat	deze	keuze	
ook	 een	 paradox	 inhield.	 Niet	 alleen	 was	 het	 landelijke	 karakter	 van	 de	 meube-
len	vatbaar	voor	 interpretatie.	Door	met	Van	Den	Berghe-Pauvers	 in	zee	 te	gaan	
koos	de	Boerinnenbond	uitdrukkelijk	voor	een	bedrijf	dat	al	 sinds	het	einde	van	
de	dertiger	 jaren	samen	werkte	met	de	KAV,	onder	meer	 in	het	kader	van	de	rei-
zende	tentoonstelling	‘Modern	Gezinsleven.	Wij	bouwen	een	nieuwen	thuis’.	Beide	
concurrerende	 vrouwenorganisaties	 sloten	 bijgevolg,	 voor	 wat	 hun	 meubeladvies	
betreft	in	de	jaren	vijftig	erg	nauw	bij	elkaar	aan.	Dit	wijst	er	tegelijk	ook	op	dat	de	
identiteit	van	de	Van	Den	Berghe-Pauvers-productie	in	Vlaanderen	in	die	periode	
weinig	gelijken	kende.

[Fig.	23]	
illustratie van een ‘goed verlichte woonkamer’ in Bij de Haard, 
eveneens met meubelen van Van Den Berghe-Pauvers 
bron: Bij de Haard, nr. 3, maart 1954

[Fig.	24]	
interieurarch. Emiel Veranneman, inrichting appartement nr. 8 op 
de tentoonstelling ‘Het Nieuwe Wonen’, Antwerpen, 1953  
bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent (foto 
Frans Claes) 
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De	Vlaamsche	schouw

Een	ander	element	dat	volgens	de	Boerinnenbond	van	cruciaal	belang	was	voor	de	
constructie	van	een	modern	landelijk	interieur,	was	de	schouwmantel.	Hier	blijkt	
opnieuw	 het	 verschil	 in	 aanpak	 met	 de	 KAV.	 Zoals	 eerder	 aangetoond,	 had	 deze	
laatste	voornamelijk	aandacht	voor	de	schouwmantel	met	decoratie	als	een	soort	
huiselijk	familieportret	waaraan	idealiter	de	verschillende	leden	van	het	gezin	hun	
bijdrage	hadden	geleverd.	De	Boerinnenbond	daarentegen	wees	in	de	eerste	plaats	
op	de	betekenis	van	de	 schouwmantel	 in	de	 constructie	van	een	 landelijk	 interi-
eur.	 In	 de	 eerste	 jaren	 na	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 had	 de	 Boerinnenbond	 vooral	
veel	lof	voor	het	model	van	de	Vlaamsche	schouw.	“Zij	staat	zoo	landelijk,	gezellig	
en	stemmig,”	schreef	Jozef	Weyns	in	De Boerin,	“Geen	schouwvorm	past	beter	voor	
de	boerderij”.175	De	Vlaamsche	schouw	die	het	artikel	 illustreerde,	was	ook	afge-
beeld	in	De Boerenwoning en	bestond	uit	een	brede	kap	met	middenin	de	eigenlijke	
schouw	 en,	 daarop	 aangesloten,	 een	 Leuvense	 stoof.176	 [fig.	 25]	Links	 van	 de	 stoof	
was	er	plaats	voor	‘vaders’	zetel’,	rechts	voor	een	bank	met	opbergruimte	onder	de	
zitting.177	De	schouw	was	bekleed	met	baksteen	en	had	twee	schouwplanken:	een	
klein	schap	vlak	boven	de	Leuvense	stoof	en	een	groter	boven	de	opening	van	de	
kap.	

Niet	alleen	de	schouw	zelf	maar	ook	de	versiering	ervan	diende	de	landelijke	iden-
titeit	van	het	interieur	te	ondersteunen.	Weyns	had	hier	opnieuw	een	welomlijnde	
visie	 op.	 Een	 schouw	 moest	 volgens	 hem	 “op	 een	 zinvolle	 landelijke	 wijze”	 gede-
coreerd	worden	“en	slechts	met	waardige	stukken”.178	Hij	vond	het	ook	belangrijk	
dat	 “sommige	 vertrouwde	 gebruiken	 uit	 onze	 boerentraditie	 en	 boerencultuur”	
hierbij	 in	 ere	 werden	 gehouden.	 Hij	 doelde	 hiermee	 onder	 meer	 op	 de	 aanwezig-
heid	van	een	‘gefronst	schouwkleedje’,	bijvoorbeeld	met	wit	en	rode	ruitjes	(zoge-
naamd	 ‘Brabants	 bont’),	 alsook	 van	 een	 aantal	 voorwerpen	 op	 de	 schouwplank,	
zoals	een	kruisbeeld,	“schoone	oude	teljoren	of	een	paar	oude	koperen	kandelaars	
en	 een	 paar	 tinnen	 schotels,	 misschien	 een	 ouden	 koperen	 koffiepot	 of	 tinnen	
kruik,	het	sierlijke	koperen	olielampje	van	eertijds	of	zelfs	een	pot	of	stoopje	van	
aardewerk”.179	Het	was	volgens	Weyns	veel	minder	gepast	om	recentere	voorwer-
pen	 op	 de	 schouwmantel	 te	 plaatsen	 en	 alle	 ‘Sarma-	 en	 premie-artikelen’	 waren	
ronduit	uit	den	boze.	Over	de	schikking	van	de	elementen	op	de	schouw	wijdde	hij	
niet	uit,	maar	de	bijhorende	foto	wees	wel	op	het	belang	van	een	zekere	symmetrie	

��5 J. Weyns, ‘De Haard’, De Boerin, s.n., okt. 1945, pp. 4-5.
��� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 48.
��� De twee ‘hoekjes’ werden afzonderlijk afgebeeld in De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 

1945, pp. 49, 50.
��8 J. Weyns, ‘De Haard’, De Boerin, s.n., okt. 1945, p. 5.
��� idem

[Fig.	25]	
Vlaamse schouw, afgebeeld in De Boerenwoning 
bron: De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945

doctoraat_fredie.indb   202 2/05/2006   15:49:08



  Lessen in modern wonen  
  Deel	2:	Meerstemmige	woonvoorlichting.	Variaties	op	de	‘moderne	thuis’	(1949-1957)		|	Hoofdstuk	�	 	 �0�

De	Vlaamsche	schouw

Een	ander	element	dat	volgens	de	Boerinnenbond	van	cruciaal	belang	was	voor	de	
constructie	van	een	modern	landelijk	interieur,	was	de	schouwmantel.	Hier	blijkt	
opnieuw	 het	 verschil	 in	 aanpak	 met	 de	 KAV.	 Zoals	 eerder	 aangetoond,	 had	 deze	
laatste	voornamelijk	aandacht	voor	de	schouwmantel	met	decoratie	als	een	soort	
huiselijk	familieportret	waaraan	idealiter	de	verschillende	leden	van	het	gezin	hun	
bijdrage	hadden	geleverd.	De	Boerinnenbond	daarentegen	wees	in	de	eerste	plaats	
op	de	betekenis	van	de	 schouwmantel	 in	de	 constructie	van	een	 landelijk	 interi-
eur.	 In	 de	 eerste	 jaren	 na	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 had	 de	 Boerinnenbond	 vooral	
veel	lof	voor	het	model	van	de	Vlaamsche	schouw.	“Zij	staat	zoo	landelijk,	gezellig	
en	stemmig,”	schreef	Jozef	Weyns	in	De Boerin,	“Geen	schouwvorm	past	beter	voor	
de	boerderij”.175	De	Vlaamsche	schouw	die	het	artikel	 illustreerde,	was	ook	afge-
beeld	in	De Boerenwoning en	bestond	uit	een	brede	kap	met	middenin	de	eigenlijke	
schouw	 en,	 daarop	 aangesloten,	 een	 Leuvense	 stoof.176	 [fig.	 25]	Links	 van	 de	 stoof	
was	er	plaats	voor	‘vaders’	zetel’,	rechts	voor	een	bank	met	opbergruimte	onder	de	
zitting.177	De	schouw	was	bekleed	met	baksteen	en	had	twee	schouwplanken:	een	
klein	schap	vlak	boven	de	Leuvense	stoof	en	een	groter	boven	de	opening	van	de	
kap.	

Niet	alleen	de	schouw	zelf	maar	ook	de	versiering	ervan	diende	de	landelijke	iden-
titeit	van	het	interieur	te	ondersteunen.	Weyns	had	hier	opnieuw	een	welomlijnde	
visie	 op.	 Een	 schouw	 moest	 volgens	 hem	 “op	 een	 zinvolle	 landelijke	 wijze”	 gede-
coreerd	worden	“en	slechts	met	waardige	stukken”.178	Hij	vond	het	ook	belangrijk	
dat	 “sommige	 vertrouwde	 gebruiken	 uit	 onze	 boerentraditie	 en	 boerencultuur”	
hierbij	 in	 ere	 werden	 gehouden.	 Hij	 doelde	 hiermee	 onder	 meer	 op	 de	 aanwezig-
heid	van	een	‘gefronst	schouwkleedje’,	bijvoorbeeld	met	wit	en	rode	ruitjes	(zoge-
naamd	 ‘Brabants	 bont’),	 alsook	 van	 een	 aantal	 voorwerpen	 op	 de	 schouwplank,	
zoals	een	kruisbeeld,	“schoone	oude	teljoren	of	een	paar	oude	koperen	kandelaars	
en	 een	 paar	 tinnen	 schotels,	 misschien	 een	 ouden	 koperen	 koffiepot	 of	 tinnen	
kruik,	het	sierlijke	koperen	olielampje	van	eertijds	of	zelfs	een	pot	of	stoopje	van	
aardewerk”.179	Het	was	volgens	Weyns	veel	minder	gepast	om	recentere	voorwer-
pen	 op	 de	 schouwmantel	 te	 plaatsen	 en	 alle	 ‘Sarma-	 en	 premie-artikelen’	 waren	
ronduit	uit	den	boze.	Over	de	schikking	van	de	elementen	op	de	schouw	wijdde	hij	
niet	uit,	maar	de	bijhorende	foto	wees	wel	op	het	belang	van	een	zekere	symmetrie	

��5 J. Weyns, ‘De Haard’, De Boerin, s.n., okt. 1945, pp. 4-5.
��� De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945, p. 48.
��� De twee ‘hoekjes’ werden afzonderlijk afgebeeld in De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 

1945, pp. 49, 50.
��8 J. Weyns, ‘De Haard’, De Boerin, s.n., okt. 1945, p. 5.
��� idem

[Fig.	25]	
Vlaamse schouw, afgebeeld in De Boerenwoning 
bron: De Boerenwoning, Boerinnenbond, Leuven, 1945
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in	de	opstelling	waarbij	het	kruisbeeld	een	centrale	positie	kreeg	toegewezen.	Ten-
slotte	wees	Weyns	ook	op	de	versiering	van	de	schouwbalk	zelf.	Als	deze	uit	hout	
of	natuursteen	was	gemaakt,	suggereerde	hij	om	er	het	bouwjaar,	de	initialen	van	
de	bouwers,	een	hartmotief,	de	naam	van	de	hoeve	of	een	spreuk	in	te	beitelen.180

Wie	geen	Vlaamsche	schouw	kon	of	wou	installeren,	opteerde	volgens	Weyns	best	
voor	 een	 gewone	 haard,	 in	 baksteen,	 zandsteen,	 arduin	 of	 hout.	 Een	 marmeren	
bekleding	 raadde	 hij	 in	 elk	 geval	 af.	 “Dit	 koude	 gladde	 marmer	 met	 zijn	 grillige	
aders	past	niet	 in	een	boerenwoning,”	meende	Weyns	en	ook	andere	artikelen	 in	
De Boerin	namen	dit	 standpunt	 in.181	 In	1946	bedacht	kanunnik	Lemaire	enkele	
geschikte	ontwerpen	voor	een	gewone	schouwmantel	 in	baksteen.	De	aanzichten	
werden	gepubliceerd	in	De Boerin.182	[fig.	26]	Meer	gedetailleerde	tekeningen	konden	
ook	besteld	worden	bij	de	Boerinnenbond.	Het	ging	om	een	rechthoekige	schouw,	
volgens	het	ledenblad	geschikt	voor	de	keuken-woonkamer,	en	een	schouw	met	een	
boog	 voor	 de	 ontvangstkamer	 of	 de	 keuken-woonkamer.	 De	 ontwerpen	 werden	
in	 hoofdzaak	 bepaald	 door	 een	 welomlijnde	 keuze	 van	 metselwerkverbanden	 en	
materialen	–	Papensteen,	Boomse	klompjes,	vlakke	tegels	en	eik.	De Boerin	stelde	
nadrukkelijk	 dat	 de	 plannen	 nauwkeurig	 nagevolgd	 moesten	 worden,	 zoniet	 zou	
het	ontwerp	teloor	gaan.	 In	1948	kwam	er	een	nieuwe	reeks	ontwerptekeningen	
voor	de	landelijke	schouw	uit.183	Dit	keer	ging	het	om	de	schouwen	van	een	boer-
derij	waarmee	architecten	De	Baecke	en	Winance	de	tweede	prijs	hadden	behaald	
in	 een	 architectuurwedstrijd	 die	 de	 Boerinnenbond	 in	 1946	 in	 West-Vlaanderen	
had	ingericht.184	De	ontwerpen	waren	sober	en	even	weinig	verrassend	als	die	van	
Lemaire	 en	 moesten	 het	 eveneens	 vooral	 hebben	 van	 de	 materiaalkeuze	 en	 het	
baksteenverband.

Met	 het	 verschijnen	 van	 De Landelijke Woning	 in	 1953	 was	 er	 op	 het	 eerste	 zicht	
weinig	 nieuws	 aan	 de	 hand.	 Het	 boekje	 publiceerde	 opnieuw	 de	 schouwontwer-
pen	van	kanunnik	Lemaire,	weliswaar	met	enkele	kleine	aanpassingen,	en	vulde	
deze	aan	met	twee	varianten	op	de	schouw	met	boog.185	Een	marmeren	bekleding	
werd	nog	steeds	als	ongepast	beschouwd	voor	de	boerenwoning.	Hout,	baksteen	of	
natuursteen	bleven	de	betere	alternatieven.	Toch	was	de	benadering	van	de	Boe-

�80 Weyns gaf enkele voorbeelden van geschikte spreuken: “Rede – Vrede” of “Houd uw haerdvier 
veilich en uw hartvier heilich”.

�8� J. Weyns, ‘De Haard’, De Boerin, s.n., okt. 1945, p. 4. wees eveneens marmeren schouwbekledingen 
af: ‘Een schoone schouw’, De Boerin, nr. 9, sept. 1946, p. 7.

�8� Zie ‘Een schoone schouw’, De Boerin, nr. 9, sept. 1946, p. 7.
�8� De uitvoeringsplannen die men bij de Boerinnenbond kon bestellen bevatten plannen, aanzichten 

en sneden op schaal, detailtekeningen op ware grootte en informatie over de keuze en de toepas-
sing van de materialen. Zie ‘Nog schone schouwen!’, De Boerin, nr. 7, juli 1948, p. 7; ‘En ziehier...’, 
De Boerin, nr. 9, sept. 1948, p. 13.

�8� De Boerinnenbond richtte deze wedstrijd in met de steun van de Provincie West-Vlaanderen. Zie 
‘Het bekroonde bouwplan (2e prijs) uit onzen wedstrijd in West-Vlaanderen’, De Boerin, nr. 10, okt. 
1946, pp. 8-9.

�85 Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 62.
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[Fig.	26]	
prof. Raymond Lemaire, ontwerp voor een ‘lande-
lijke schouw’ 
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in	de	opstelling	waarbij	het	kruisbeeld	een	centrale	positie	kreeg	toegewezen.	Ten-
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had	ingericht.184	De	ontwerpen	waren	sober	en	even	weinig	verrassend	als	die	van	
Lemaire	 en	 moesten	 het	 eveneens	 vooral	 hebben	 van	 de	 materiaalkeuze	 en	 het	
baksteenverband.
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�80 Weyns gaf enkele voorbeelden van geschikte spreuken: “Rede – Vrede” of “Houd uw haerdvier 
veilich en uw hartvier heilich”.

�8� J. Weyns, ‘De Haard’, De Boerin, s.n., okt. 1945, p. 4. wees eveneens marmeren schouwbekledingen 
af: ‘Een schoone schouw’, De Boerin, nr. 9, sept. 1946, p. 7.

�8� Zie ‘Een schoone schouw’, De Boerin, nr. 9, sept. 1946, p. 7.
�8� De uitvoeringsplannen die men bij de Boerinnenbond kon bestellen bevatten plannen, aanzichten 

en sneden op schaal, detailtekeningen op ware grootte en informatie over de keuze en de toepas-
sing van de materialen. Zie ‘Nog schone schouwen!’, De Boerin, nr. 7, juli 1948, p. 7; ‘En ziehier...’, 
De Boerin, nr. 9, sept. 1948, p. 13.

�8� De Boerinnenbond richtte deze wedstrijd in met de steun van de Provincie West-Vlaanderen. Zie 
‘Het bekroonde bouwplan (2e prijs) uit onzen wedstrijd in West-Vlaanderen’, De Boerin, nr. 10, okt. 
1946, pp. 8-9.

�85 Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 62.
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rinnenbond	 ook	 wat	 veranderd.	 Zo	 stelde	 De Landelijke Woning dat	 een	 Vlaamse	
schouw	wel	erg	‘decoratief’	is,	maar	dat	ze	eigenlijk	om	een	open	vuur	vraagt.	Zo’n	
open	 vuur	 vonden	 de	 Boerinnengilden	 echter	 niet	 meer	 praktisch.	 Ze	 meenden	
bovendien	dat	er	maar	weinig	kachels	bestonden	die	goed	bij	een	Vlaamse	schouw	
pasten.	Daarom	was	De Landelijke Woning eerder	voorstander	van	een	gewone,	lage	
schouw.	 Nieuw	 was	 ook	 dat	 deze	 schouw	 niet	 meer	 noodzakelijk	 in	 het	 midden	
van	een	muur	moest	staan.	Het	boek	introduceerde	de	idee	van	de	hoekschouw	die	
evengoed	 het	 centrum	 kon	 zijn	 van	 een	 gezellige	 zithoek.186	 Verschillende	 foto’s	
moesten	de	 lezers	hiervan	overtuigen.187	Ze	 toonden	hoekschouwen	met	decora-
tieve	baksteenpatronen	zoals	in	de	ontwerpen	van	de	kanunnik.	

Maar	 niet	 alle	 schouwmantels	 in	 De Landelijke Woning volgden	 een	 gelijkaardig	
model	 of	 hadden	 eenzelfde	 soort	 afwerking.	 Zo	 weken	 in	 het	 bijzonder	 de	 ont-
werptekeningen	 voor	 schouwen	 van	 ‘Het	 Huis	 onzer	 Dromen’	 duidelijk	 af	 van	
de	 andere	 voorbeelden	 in	 het	 boek.	 Ze	 waren	 opnieuw	 het	 product	 van	 de	 firma	
Van	Den	Berghe-Pauvers.188	Het	ontwerp	voor	de	schouwmantel	van	de	woonka-
mer	onderscheidde	zich	door	zijn	strakke	balkvorm,	door	de	afwezigheid	van	een	
schouwplank	en	door	de	bezetting	van	de	schoot	van	de	schouw	met	witte,	vier-
kante	 tegeltjes	 met	 kleine	 figuurtjes	 in	 het	 midden.	 [fig.	 27]	 Het	 ontwerp	 voor	 de	
schouwmantel	 in	de	ontvangstkamer	van	 ‘Het	Huis	onzer	Dromen’	was	voorzien	
van	een	gebruikelijke	boog	en	schouwplank	of	-plaat,	maar	de	mantel	was	volledig	
bezet	met	gelijkaardige	vierkante	tegeltjes	als	in	het	ontwerp	voor	de	schouw	in	de	
woonkamer.	Op	de	schouwplank	stonden	enkel	een	aarden	kruik	 	en	een	kande-
laar.	Het	kruisbeeld	hing	iets	hoger,	in	het	midden.	

De	 schouwen	 werden	 echter	 niet	 in	 alle	 tentoonstellingen	 van	 ‘Het	 Huis	 onzer	
Dromen’	 uitgevoerd	 volgens	 de	 ontwerptekeningen	 in De Landelijke Woning.	 Zo	
stond	op	een	foto	van	de	woonkamer	van	het	modelhuis	in	Bij De Haard  in	1953	
een	volledig	met	tegels	bezette	schouwmantel	met	een	schouwplank.	Zo	ook	werd	
de	schouw	in	de	ontvangstkamer	in	Leuven	anders	uitgevoerd	dan	in	Gent.	Terwijl	
de	eerste	een	vrij	getrouwe	vertolking	was	van	het	 initiële	ontwerp	van	Van	Den	
Berghe-Pauvers	 (hoewel	 zonder	 boogvormige	 opening),	 was	 de	 laatste	 een	 strak	
bakstenen	schouwtje	zonder	decoratieve	tegeltjes.189	In	 ‘Het	Huis	onzer	Dromen’	
van	1954	zag	de	schouw	van	de	ontvangstkamer	er	nog	anders	uit.190	[fig.	28]	Hoe-

�8� Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 63.
�8� Voor enkele foto’s van hoekschouwen in De Landelijke Woning, zie De Landelijke Woning, Boerin-

nenbond, Leuven, 1953, pp. 31, 59, 81.
�88 Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953, p. 61.
�8� Voor een foto en een beschrijving van de schouwmantel in de ontvangstkamer van ‘Het Huis onzer 

Dromen’ in Leuven, zie ‘Onze ontvangstkamer’, Bij de Haard, nr. 8, aug. 1953, p. 190. Voor een foto 
van de schouwmantel in Gent, zie Bij de Haard, nr. 8, aug. 1953.

��0 Zie ‘Wat was er nieuw in Het Huis onzer Dromen?’, Bij de Haard, nr. 7, juli 1954, pp. 190-193.
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[Fig.	27]	
firma Van Den Berghe-Pauvers, ontwerp voor de schouw van de 
woonkamer van ‘Het Huis onzer Dromen’, 1953 
bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953

[Fig.	28]	
ontvangstkamer van ‘Het Huis onzer Dromen’, 
Gent, 1954  
bron: Bij de Haard, nr. 7, juli 1954 
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wel	het	niet	 strookte	met	de	 initiële	visie	van	de	Boerinnenbond,	was	de	mantel	
met	 marmer	 bekleed.	 De	 aanleiding	 om	 dit	 materiaal	 te	 gebruiken	 was	 een	 ver-
zoek	 tot	 samenwerking	 van	 de	 Vereniging	 tot	 Bevordering	 van	 het	 Gebruik	 van	
Belgisch	 Marmer.	 De	 Boerinnenbond	 vond	 het	 kennelijk	 belangrijk	 om	 op	 dit	
voorstel	 in	 te	 gaan,	 maar	 de	 vormgeving	 van	 de	 schouw	 in	 de	 ontvangstkamer	
liet	duidelijk	zien	dat	hiermee	een	compromis	werd	gesloten.	Alsof	men	de	eerder	
geformuleerde	 afkeer	 voor	 het	 gebruik	 van	 ‘koud’	 en	 ‘glad’	 marmer	 in	 de	 lande-
lijke	 woning	 wou	 nuanceren,	 bestond	 de	 bekleding	 van	 de	 schouw	 uit	 eenvoudig	
metselwerk	 van	 ruwe	 marmerblokken.	 Enkel	 het	 schouwblad	 was	 van	 gepolijste	
marmer.	 “Een	 degelijker,	 duurzamer	 schouw,	 die	 geen	 onderhoud	 vraagt,	 bestaat	
niet,”	beweerde	Bij	de	Haard	en	voor	wie	er	aan	mocht	twijfelen:	“Zij	is	tevens	zeer	
landelijk	 en	 geeft	 sfeer	 aan	 de	 kamer”.191	 De	 ruwe	 marmerblokken	 werden	 ook	
gebruikt	voor	een	muurtje	rondom	de	voortuin	in	plaats	van	het	witgeschilderde	
houten	hekken	uit	1953.	 [fig.	29]	 “Het	gaf	een	 indruk	van	sobere,	voorname	dege-
lijkheid	aan	gans	het	huis,”	stelde	het	ledenblad.	
Men	 kan	 zich	 echter	 afvragen	 hoe	 constructief	 de	 schouw	 van	 ‘Het	 Huis	 onzer	
Dromen’	nog	was	voor	de	landelijke	identiteit	van	de	woning.	We	zien	immers	dat	
de	schouwmodellen	van	Van	Den	Berghe-Pauvers	begin	jaren	vijftig	zowel	deel	uit	
maakten	van	de	modelkamers	van	de	KAV	als	van	de	Boerinnenbond.	[fig.	30]	Net	
als	bij	de	meubelen	van	‘Het	Huis	onzer	Dromen’,	was	het	landelijke	karakter	van	
de	schouw	op	zijn	minst	vatbaar	voor	interpretatie.	

��� ‘Wat was er nieuw in Het Huis onzer Dromen?’, Bij de Haard, nr. 7, juli 1954, p. 193.

[Fig.	29]	
schaalmodel op ware grootte van ‘Het Huis onzer 
Dromen’, Gent, 1954  
bron: Bij de Haard, nr. 7, juli 1954 

[Fig.	30]	
modelkamer van de tentoonstelling ‘De Thuis’, 1952 (met meu-
belen van de firma Van Den Berghe-Pauvers, naar ontwerp van 
interieurarch. Emiel Veranneman)  
bron: Raak, nr. 1, mei 1952
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Landelijke	modelhuizen

De	 Boerinnengilden	 streefden	 in	 de	 jaren	 vijftig	 een	 onmogelijk	 doel	 na.	 De	 tra-
ditionele	landelijke	leefomgeving	ging	teloor	en	de	gilden	waren	uiteraard	niet	bij	
machte	dit	proces	een	halt	toe	te	roepen.	Dankzij	hun	gedetailleerd	formeel	advies,	
hun	doorgedreven	professionalisme	en	de	regelmatige	updates	van	hun	woonvoor-
lichting	waren	de	Boerinnengilden	echter	wel	 in	staat	om	hun	vormingsactivitei-
ten	 in	modern	 landelijk	wonen	nog	geruime	tijd	te	continueren,	ook	al	kreeg	het	
idee	 van	 de	 landelijke	 woning	 hierbij	 een	 andere	 inhoud.	 Cruciaal	 voor	 dit	 lang-
durige	 succes	 was	 ook	 dat	 de	 eenvoudig	 toepasbare	 woontips	 en	 -voorschriften	
gekoppeld	 waren	 aan	 een	 soort	 continue	 open	 competitie.	 Lezers	 werden	 niet	
alleen	uitgenodigd	om	zich	te	melden	wanneer	ze	volgens	de	modelplannen	had-
den	 gebouwd,	 maar	 ook	 wanneer	 ze	 herinrichtingwerken	 hadden	 uitgevoerd	 op	
basis	 van	 het	 advies	 van	 de	 Boerinnenbond.	 Deze	 strategie	 was	 niet	 nieuw.	 Ook	
de	KAV	inviteerde	haar	leden	om	foto’s	en	plaatsbeschrijvingen	in	te	sturen.	Maar,	
veel	explicieter	nog	dan	het	woonadvies	van	de	KAV	bewees	de	woonvoorlichting	
van	de	Boerinnengilden	de	kracht	van	deze	vorm	van	communicatie.	Het	format	
van	 het	 bijzonder	 formeel	 georiënteerde	 landelijke	 woonadvies	 bleef	 immers	 nog	
geruime	 tijd	 stand	 houden,	 ook	 al	 onderging	 de	 verschijning	 van	 de	 landelijke	
woning	een	ingrijpend	moderniseringsproces	en	werd	het	ideaalbeeld	van	de	oude	
boerenwoning	 gaandeweg	 ingeruild	 voor	 dat	 van	 een	 suburbane	 woning	 die	 nog	
weinig	uitstaans	had	met	het	premoderne	wonen	op	het	platteland.	

De	heruitgave	van	De Landelijke Woning	 in	1958	laat	duidelijk	zien	welke	richting	
het	advies	van	de	Boerinnenbond	uitging.192	[fig.	31]	De	nieuwe	editie	van	‘Het	Huis	
onzer	Dromen’	die	hierin	werd	voorgesteld,	was	opnieuw	een	vrijstaande	woning.	
[fig.	 32]	 In	 tegenstelling	 tot	 de	 adviezen	 van	 de	 Boerinnenbond	 uit	 de	 late	 jaren	
veertig	was	het	huis	echter	niet	meer	laag	en	breed.	Het	nieuwe	ontwerp	bestond	
uit	een	compacte	woning	in	het	groen	met	een	verdieping,	een	licht	hellend	dak	en	
een	centrale	schouw.	De	gevels	waren	asymmetrisch	en	zonder	vensterluiken.	Alle	
slaapkamers	bevonden	zich	op	de	verdieping	en	de	sanitaire	uitrusting	was	uitge-
breider	dan	voorheen.	In	de	ontvangstkamer	stonden	lichte	rotanmeubelen	en	op	
de	schouw	waren	vogels	afgebeeld.	[fig.	33]	De	elementen	die	verwezen	naar	de	tra-
ditionele	hoevebouw	leken	tot	een	minimum	herleid.	De	achterinkom,	geformali-
seerd	onder	de	vorm	van	een	sas,	was	een	van	de	meest	expliciete	restanten	van	
de	zogenaamde	 landelijke	wooncultuur.	 [fig.	34]	Dat	men	op	de	buiten	meestal	via	
de	achterdeur	binnen	kwam,	werd	echter	niet	meer	uitsluitend	voorgesteld	als	een	
waardevol,	 traditioneel	 landelijk	 gebruik.	 Uit	 De Landelijke Woning zou	 men	 zelfs	
kunnen	opmaken	dat	men	die	gewoonte	liever	had	bijgestuurd:	“Het	is	nu	eenmaal	
zo	dat	op	de	buiten,	zowel	bij	niet-boeren	als	bij	boeren,	iedereen	langs	achter	bin-

��� De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1958.

[Fig.	31]	
cover van de heruitgave van De Landelijke Woning 
in 1958  
bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1958

[Fig.	32]	
schets van ‘Het Huis onzer Dromen’ van 1958  
bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1958
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Landelijke	modelhuizen

De	 Boerinnengilden	 streefden	 in	 de	 jaren	 vijftig	 een	 onmogelijk	 doel	 na.	 De	 tra-
ditionele	landelijke	leefomgeving	ging	teloor	en	de	gilden	waren	uiteraard	niet	bij	
machte	dit	proces	een	halt	toe	te	roepen.	Dankzij	hun	gedetailleerd	formeel	advies,	
hun	doorgedreven	professionalisme	en	de	regelmatige	updates	van	hun	woonvoor-
lichting	waren	de	Boerinnengilden	echter	wel	 in	staat	om	hun	vormingsactivitei-
ten	 in	modern	 landelijk	wonen	nog	geruime	tijd	te	continueren,	ook	al	kreeg	het	
idee	 van	 de	 landelijke	 woning	 hierbij	 een	 andere	 inhoud.	 Cruciaal	 voor	 dit	 lang-
durige	 succes	 was	 ook	 dat	 de	 eenvoudig	 toepasbare	 woontips	 en	 -voorschriften	
gekoppeld	 waren	 aan	 een	 soort	 continue	 open	 competitie.	 Lezers	 werden	 niet	
alleen	uitgenodigd	om	zich	te	melden	wanneer	ze	volgens	de	modelplannen	had-
den	 gebouwd,	 maar	 ook	 wanneer	 ze	 herinrichtingwerken	 hadden	 uitgevoerd	 op	
basis	 van	 het	 advies	 van	 de	 Boerinnenbond.	 Deze	 strategie	 was	 niet	 nieuw.	 Ook	
de	KAV	inviteerde	haar	leden	om	foto’s	en	plaatsbeschrijvingen	in	te	sturen.	Maar,	
veel	explicieter	nog	dan	het	woonadvies	van	de	KAV	bewees	de	woonvoorlichting	
van	de	Boerinnengilden	de	kracht	van	deze	vorm	van	communicatie.	Het	format	
van	 het	 bijzonder	 formeel	 georiënteerde	 landelijke	 woonadvies	 bleef	 immers	 nog	
geruime	 tijd	 stand	 houden,	 ook	 al	 onderging	 de	 verschijning	 van	 de	 landelijke	
woning	een	ingrijpend	moderniseringsproces	en	werd	het	ideaalbeeld	van	de	oude	
boerenwoning	 gaandeweg	 ingeruild	 voor	 dat	 van	 een	 suburbane	 woning	 die	 nog	
weinig	uitstaans	had	met	het	premoderne	wonen	op	het	platteland.	

De	heruitgave	van	De Landelijke Woning	 in	1958	laat	duidelijk	zien	welke	richting	
het	advies	van	de	Boerinnenbond	uitging.192	[fig.	31]	De	nieuwe	editie	van	‘Het	Huis	
onzer	Dromen’	die	hierin	werd	voorgesteld,	was	opnieuw	een	vrijstaande	woning.	
[fig.	 32]	 In	 tegenstelling	 tot	 de	 adviezen	 van	 de	 Boerinnenbond	 uit	 de	 late	 jaren	
veertig	was	het	huis	echter	niet	meer	laag	en	breed.	Het	nieuwe	ontwerp	bestond	
uit	een	compacte	woning	in	het	groen	met	een	verdieping,	een	licht	hellend	dak	en	
een	centrale	schouw.	De	gevels	waren	asymmetrisch	en	zonder	vensterluiken.	Alle	
slaapkamers	bevonden	zich	op	de	verdieping	en	de	sanitaire	uitrusting	was	uitge-
breider	dan	voorheen.	In	de	ontvangstkamer	stonden	lichte	rotanmeubelen	en	op	
de	schouw	waren	vogels	afgebeeld.	[fig.	33]	De	elementen	die	verwezen	naar	de	tra-
ditionele	hoevebouw	leken	tot	een	minimum	herleid.	De	achterinkom,	geformali-
seerd	onder	de	vorm	van	een	sas,	was	een	van	de	meest	expliciete	restanten	van	
de	zogenaamde	 landelijke	wooncultuur.	 [fig.	34]	Dat	men	op	de	buiten	meestal	via	
de	achterdeur	binnen	kwam,	werd	echter	niet	meer	uitsluitend	voorgesteld	als	een	
waardevol,	 traditioneel	 landelijk	 gebruik.	 Uit	 De Landelijke Woning zou	 men	 zelfs	
kunnen	opmaken	dat	men	die	gewoonte	liever	had	bijgestuurd:	“Het	is	nu	eenmaal	
zo	dat	op	de	buiten,	zowel	bij	niet-boeren	als	bij	boeren,	iedereen	langs	achter	bin-

��� De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1958.

[Fig.	31]	
cover van de heruitgave van De Landelijke Woning 
in 1958  
bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1958

[Fig.	32]	
schets van ‘Het Huis onzer Dromen’ van 1958  
bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1958

doctoraat_fredie.indb   206 2/05/2006   15:49:12



  Lessen in modern wonen  
  Deel	2:	Meerstemmige	woonvoorlichting.	Variaties	op	de	‘moderne	thuis’	(1949-1957)		|	Hoofdstuk	�	 	 �0�

nengaat	en	de	voordeur	weinig	of	niet	gebruikt	wordt.	Pogingen	om	hierin	veran-
dering	 te	 brengen,	 waren	 zonder	 resultaat”.193	 Deze	 uitspraak,	 alsook	 de	 nieuwe	
editie	van	‘Het	Huis	onzer	Dromen’	wijzen	erop	dat	de	Boerinnengilden	al	behoor-
lijk	 ver	 verwijderd	 waren	 van	 de	 initiële,	 bijna	 blinde	 verheerlijking	 van	 de	 oude	
boerenwoning.	De	nieuwe	modelwoningen	van	de	gilden	hoefden	nauwelijks	nog	
naar	de	traditionele	hoevebouw	of	 landelijke	 interieurs	te	verwijzen	om	hun	lan-
delijk	karakter	te	affirmeren.	De	educatieve	formules	zelf,	met	op	de	eerste	plaats	
de	modelboeken	De Landelijke Woning,	waren	ondertussen	overtuigend	genoeg	om	
hun	eigen	traditie	te	installeren.	
		

��� De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1958, p. 115.

[Fig.	34]	
grondplan van ‘Het Huis onzer Dromen’ uit 1958   
bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1958

[Fig.	33]	
ontvangstkamer van ‘Het Huis onzer Dromen’, 
Gent, 1958 
 bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1958
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De	beweg�ng	rond	het	soc�ale	meubel1

Verschillende	 ontwerpers	 die	 betrokken	 waren	 bij	 de	 in	 de	 vorige	 hoofdstukken	
besproken	woonvoorlichtingsprogramma’s,	engageerden	zich	in	de	jaren	vijftig	ook	
voor	een	aantal	wooneducatieve	initiatieven	binnen	de	culturele	sector.	Deze	initi-
atieven	hadden	een	uitgesproken	focus	op	het	interieur	van	de	volkswoning	en	in	
het	bijzonder	op	de	meubelen	hiervoor.	Ze	sloten	inhoudelijk	aan	bij	de	omstreeks	
1900	 ontloken	 modernistische	 strijd	 tegen	 het	 zogenaamd	 ‘leugenachtige’	 inte-
rieur.	 In	 veel	 Westerse	 landen	 hadden	 de	 woningnood	 en	 de	 schaarste	 vlak	 na	
Wereldoorlog	 II	het	pleidooi	 tegen	het	 ‘smakeloze’	wonen	een	belangrijke	nieuwe	
impuls	 gegeven.2	 In	 België	 was	 de	 situatie	 niet	 anders,	 hoewel	 de	 hernieuwde,	
smaakopvoedende	 tendens	 nooit	 de	 slagkracht	 van	 gelijkaardige	 bewegingen	 in	
de	naburige	landen	heeft	ontwikkeld.	De	geschiedenis	van	de	groepering	Formes	
Nouvelles	en	van	het	Gentse	Museum	voor	Sierkunst	zijn	exemplarisch	voor	deze	
situatie.3	 In	 de	 jaren	 vijftig	 investeerden	 beide	 organisaties	 onafhankelijk	 van	
elkaar	in	smaakopvoeding	en	woonvoorlichting	en	dit	telkens	met	relatief	beperkt	
succes.

� Het onderzoek dat aan de basis ligt van dit hoofdstuk is ontwikkeld in het verlengde van een on-
derzoeksproject uit 1999-2000 van de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, UGent. Dit project 
spitste zich toe op de geschiedenis van het fifties-meubel in België en stond onder leiding van prof. 
Mil De Kooning. Het resulteerde in de tentoonstelling ‘Hedendaags design. Alfred Hendrickx en 
het fifties-meubel in België’ (Cultureel Centrum Antoon Spinoy, Mechelen, 4 febr. – 7 mei 2000) en 
een boek: M. De Kooning, F. Floré, I. Strauven (eds.), Alfred Hendrickx en het fifties meubel in België, 
Stedelijke Musea Mechelen, Mechelen, 2000. Een eerste versie van de studie van Formes Nouvelles 
in dit proefschrift werd voorgesteld op 7 oktober 2002 op de XIXth Annual Conference of the Soci-
ety of Architectural Historians, Australia and New Zealand (Universtity of Queensland, Brisbane, 
4-7 oktober 2002). De lezing werd opgenomen in de proceedings. Zie F. Floré, M. De Kooning, 
‘Formes Nouvelles and the communication of modern domestic ideals in postwar Belgium’, in 
ADDITIONS to architectural history: XIXth annual conference of the Society of Architectural Historians, 
Australia and New Zealand, SAHANZ, Brisbane, 2002, p43 (full papers op bijhorende cd-rom).

� Zie I. Cieraad, ‘Van huis uit’, in I. Cieraad, H. Hertzberger, N. Kemps, W. Prinsen, M. Van Severen, 
K. Vuyk, Van binnen uit. Interieurarchitectuur in ontwikkeling, Uitgeverij THOTH, Bussum, 2001, pp. 
8-20.

� Formes Nouvelles was officieel tweetalig, maar was in hoofdzaak Franstalig georiënteerd. De ver-
eniging was dan ook vooral gekend onder haar Franse naam. Om die reden spreken we ook in deze 
studie over Formes Nouvelles in plaats van over Nieuwe Vormen. Dat de vereniging vooral onder 
haar Franse naam bekend stond, blijkt bijvoorbeeld uit K.-N. Elno, ‘Belgische pointering 1956’, 
Scheppend Ambacht, nr. 6, dec. 1956, pp. 61-65.
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In	de	eerste	naoorlogse	jaren	miste	het	smaakadvies	van	de	Belgische	avant-garde	
eenduidigheid.	 Vooral	 de	 vraag	 hoe	 eenvoud,	 traditie	 en	 rust	 –	 eigenschappen	
die	 men,	 bij	 uitstek	 na	 de	 oorlog,	 van	 de	 architectuur	 en	 het	 interieur	 verlangde	
–	verzoend	konden	worden	met	modern	wonen,	 leidde	tot	divergerende	opinies.4	
La Maison	illustreert	de	toenmalige	verwarring	treffend.	Quasi	gelijktijdig	met	een	
aantal	teksten	van	Louis-Herman	De	Koninck	over	de	functionele	uitrusting	van	
de	 volledige	 woning	 met	 buismeubilair	 publiceerde	 het	 tijdschrift	 artikels	 die	 de	
‘atmosfeer’	 van	 een	 modern	 huis	 veel	 minder	 rationeel	 interpreteren.5	 Zo	 waren	
verschillende	auteurs	het	erover	eens	dat	metalen	meubilair	‘koud’	was	en	daarom,	
met	 uitzondering	 van	 technische	 toestellen,	 ongeschikt	 voor	 huiselijk	 gebruik.6	
Hout,	daarentegen,	werd	in	deze	artikels	omschreven	als	een	hoogst	lovenswaar-
dig	materiaal	dat	in	staat	is	het	intieme	en	vooral	‘humane’	karakter	van	een	leef-
ruimte	 te	 onderlijnen.	 Slechts	 bij	 enkele	 woonvertrekken	 stond	 de	 aanwezigheid	
van	huiselijke	warmte	niet	ter	discussie.	Zo	werd	de	keuken	door	de	redactie	van	
La Maison steeds	 opgevat	 als	 een	 rationeel	 georganiseerd	 laboratorium.	 De	 eens-
gezindheid	 over	 de	 globale	 moderne	 identiteit	 van	 dit	 vertrek	 stelde	 Flouquet	 in	
1949	dan	ook	in	staat	om	een	cahier	uit	te	geven	met	gebundelde	adviezen	over	de	
inrichting	van	La Cuisine Moderne.7	Deze	publicatie	was,	betekenisvol,	de	eerste	in	
een	reeks	cahiers	over	de	eigentijdse	woning.	

In	 de	 jaren	 vijftig	 kreeg	 de	 reflectie	 over	 wonen	 en	 interieur	 in	 La Maison	 een	
meer	uitgesproken	gerichtheid.	Een	studie	van	de	bijdragen	over	deze	thema’s	laat	
bovendien	zien	dat	er	gaandeweg	verschillende	initiatieven	ontwikkelden	rond	de	
conceptie	en	de	productie	van	moderne	volksmeubelen	of	 ‘moderne	sociale	meu-
belen’	in	België.	In	zoverre	zelfs	dat	we	kunnen	spreken	van	het	ontstaan	van	een	
beweging	rond	het	moderne	sociale	meubel,	waarbij	ook	de	 initiatieven	van	For-
mes	 Nouvelles	 en	 het	 Museum	 voor	 Sierkunst	 kunnen	 gerekend	 worden.	 Opval-
lend	is	echter	dat	het	voorzetsel	‘sociaal’	voornamelijk	betrekking	had	op	de	meu-

� Voor een bespreking van de naoorlogse architectuur en interieurvormgeving in België, zie bijvoor-
beeld G. Bekaert, F. Strauven, Bouwen in België 1945-1970, Nationale Confederatie van het Bouw-
bedrijf, Brussel, 1971; M. De Kooning, Willy Van Der Meeren. Architectuur Stedebouw Design Re-
search Onderwijs (doctoraal proefschrift, niet gepubliceerd), Faculteit Toegepaste Wetenschappen, 
UGent, Gent, 1997; M. De Kooning, I. Strauven, ‘Het fifties-meubel in België’, in M. De Kooning, 
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België 1945-1958’, in C. Leblanc (ed.), Art Nouveau & Design, Lannoo, Tielt, 2005, pp. 174-191.

5 Zie bijvoorbeeld L.-H. De Koninck, ‘L’Equipement des locaux de sejour’, La Maison, nr. 7, okt. 1945, 
pp. 225-228.

� Zie bijvoorbeeld L. Vandenheuvel, ‘La contribution française à la création d’un mobilier populaire’, 
La Maison, nr. 1, jan. 1946, pp. 5-8; P.-L. Flouquet, ‘Logis 1946’, La Maison, nr. 6, juni 1946, pp. 
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� P.-L. Flouquet, La cuisine moderne: ses plans et ses équipements, in de reeks Les cahiers de La Maison, 
Editions Art et Technique, Brussel, 1949. Voor zover we konden achterhalen, zijn er nadien nog 
twee cahiers verschenen: P.-L. Flouquet, La petite maison: ses plans, ses équipements dans le cadre de 
la loi de Taeye, in de reeks Les cahiers de La Maison, Editions Art et Technique, Brussel, 1950; P.-L. 
Flouquet, La maison électrifiée. Principes et applications, équipements et appareils, in de reeks Les ca-
hiers de La Maison, Editions Art et Technique, Brussel, 1952.
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belindustrie	zelf	en	de	verhouding	prijs-kwaliteit	van	de	meubelen.	Verbanden	met	
andere	maatschappelijke	aspecten	van	het	woonvraagstuk,	zoals	de	volkshuisves-
ting,	werden	binnen	de	beweging	voor	het	modern	sociaal	meubel	nauwelijks	uit-
gediept.	In	dit	hoofdstuk	illustreren	we	deze	stelling	aan	de	hand	van	de	activitei-
ten	 van	 Formes	 Nouvelles	 en	 het	 Museum	 voor	 Sierkunst.	 Tegelijk	 wijzen	 we	 op	
het	belang	van	beide	actoren	voor	de	vernieuwing	van	het	Belgisch	meubeldesign.

Noch	van	Formes	Nouvelles,	noch	van	het	Museum	voor	Sierkunst	bestaat	er,	voor	
wat	 de	 jaren	 vijftig	 betreft,	 een	 coherent	 of	 uitgebreid	 archief.	 Dit	 hoofdstuk	 is	
dan	ook	gebaseerd	op	primair	bronnenmateriaal	uit	diverse	archieven:	het	 fonds	
Jul	De	Roover	 in	het	Architectuurarchief	van	de	Provincie	Antwerpen,	het	fonds	
Léon-Louis	 Sosset	 in	 het	 Archief	 voor	 Hedendaagse	 Kunst	 in	 België,	 het	 archief	
van	 het	 Design	 Museum	 Gent,	 het	 personeelsarchief	 van	 de	 Universiteit	 Gent,	
het	archief	van	de	Vakgroep	Architectuur	&	Stedenbouw,	het	archief	van	Vlees	en	
Beton	en	het	bedrijfsarchief	van	Van	Den	Berghe-Pauvers.	Daarnaast	hadden	we	
gesprekken	met	diverse	bevoorrechte	getuigen:	Frida	Burssens,	Dan	Craet,	Jos	De	
Mey,	 Jul	 De	 Roover,	 Jacques	 Dolphyn,	 Alfred	 Hendrickx,	 Aimée	 Huysmans,	 Elli	
Kruithof,	Eric	Lemesre,	Willy	Van	Der	Meeren,	Raymond	Van	Loo	en	Adelbert	Van	
de	Walle.	Vele	onder	hen	stelden	hun	privaat	archief	of	bibliotheek	open	voor	dit	
onderzoek.	Tenslotte	willen	we	er	ook	op	wijzen	dat	dit	hoofdstuk,	vooral	voor	wat	
Formes	 Nouvelles	 betreft,	 schatplichtig	 is	 aan	 en	 steunt	 op	 het	 doctoraal	 onder-
zoek	van	Mil	De	Kooning	over	het	oeuvre	van	Willy	Van	Der	Meeren.8

8 Zie M. De Kooning, op. cit.
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Formes	Nouvelles

Een	 van	 de	 belangrijke	 vaste	 waarden	 in	 het	 discours	 over	 interieur,	 meubel	 en	
vormgeving	in	België	sinds	het	interbellum	was	Marcel-Louis	Baugniet:	een	Brussels	
kunstenaar,	meubelontwerper,	designer	en	essayist	die	zich	reeds	vóór	de	oorlog	–	
onder	meer	als	medewerker	van	het	kunsttijdschrift	7Arts en	als	secretaris-generaal	
van	de	Association	des	Décorateurs	et	Ensembliers	Modernes	–	als	 ‘cultuurstrijder’	
had	geprofileerd.9	Vanaf	de	eerste	 jaargangen	van	La Maison nam	Baugniet	zijn	op	
Henry	van	de	Velde	geïnspireerde	esthetische	theorieën	–	waarin	zowel	de	vrije	als	
de	 toegepaste	 kunsten	 als	 puur	 vormelijke	 én	 maatschappelijke	 expressies	 werden	
beschouwd	 –	 onder	 genuanceerde	 vorm,	 terug	 op.10	 Zijn	 functionalistische	 opvat-
ting	die	‘het	schone’	zonder	meer	gelijk	stelde	met	‘het	nuttige’	en	‘het	sociale’,	was	
versoepeld,	 maar	 over	 het	 algemeen	 bleef	 zijn	 visie	 op	 interieurvormgeving,	 zoals	
ook	bij	zijn	generatiegenoot	De	Koninck,	ongewijzigd.	De	kwaliteit	van	een	woning-
inrichting	was,	volgens	Baugniet,	recht	evenredig	met	haar	rationele	opbouw	en	met	
de	mate	waarin	ze	de	uitdrukking	was	van	zowel	de	verbeelding	–	l’esprit	–	van	de	
ontwerper	als	van	de	identiteit	van	de	bewoner.11	Ook	het	materiaalgebruik	speelde	
bij	 Baugniet	 een	 grote	 rol,	 zeker	 wanneer,	 na	 de	 oorlog,	 geleidelijk	 aan	 nieuwe	
producten	 zoals	 nylon,	 plastics	 of	 rotan	 op	 de	 Europese	 markt	 kwamen.	 Uit	 zijn	
geschriften	van	de	jaren	veertig	en	vijftig	sprak	een	aanstekelijk	enthousiasme	voor	
het	gebruik	van	nieuwe	materialen,	zolang	dit	maar	‘eerlijk’	–	dit	is:	in	overeenstem-
ming	met	de	eigenschappen	ervan	–	gebeurde.	Aan	de	naoorlogse	discussie	over	de	
emotionele	‘warmte’	van	hout	versus	de	‘kilte’	van	metaal,	had	Baugniet	geen	bood-
schap.	Het	onderzoek	naar	de	praktische	en	esthetische	mogelijkheden	van	de	mate-
rialen	primeerde.	“Je	n’ai	pas	ici	l’intention	de	prôner	le	métal	au	détriment	du	bois,”	
schrijft	Baugniet	in	1946	in	een	artikel	over	‘le	siège	moderne’,	“mais	il	est	évident	
que	le	métal	résoud	mieux	que	le	bois	parfois	des	problèmes	de	solidité,	de	légèreté,	
de	souplesse	et	même,	osons	le	dire,	d’élégance”.12	

� Over Marcel-Louis Baugniet (1896-1995) en zijn werk zijn enkele publicaties verschenen. Zie bij-
voorbeeld Marcel-Louis Baugniet. Liège 1886-Bruxelles 1995. Dans le tourbillon des avant-gardes, La 
Renaissance du Livre/Dexia Bank, Doornik, 2001; Marcel-Louis Baugniet. Conversation avec Ben Du-
rant, Editions Tandem, 1989. Zie ook N. Poulain, ‘Marcel-Louis Baugniet (1896-1995)’, in M. De 
Kooning, F. Floré, I. Strauven (eds.), op. cit., pp. 67-76. Het avant-garde blad 7Arts verscheen voor 
het eerst in 1923 en stond onder leiding van Pierre-Louis Flouquet, Victor Bourgeois en Pierre 
Bourgeois. De Association des Décorateurs et Ensembliers Modernes (ADEM) werd opgericht in 
Brussel op 31 december 1935. Marcel Schmitz was voorzitter, Pierre-Louis Flouquet ondervoor-
zitter en Marcel-Louis Baugniet secretaris-generaal. De associatie had als opdracht de professio-
nele belangen van haar leden te verdedigen, de verspreiding van ‘nieuwe esthetische concepten’ 
te bevorderen en jonge ontwerpers aan te moedigen. Zie Association des Décorateurs et Ensembliers 
Modernes. Statuts et règlements d’ordre intérieur, ADEM, Brussel, 1935.

�0 Zie M.-L. Baugniet, F. van de Kerckhove (voorwoord), Vers une synthèse esthétique et sociale, in de 
reeks Archives du Futur, Editions Labor, Brussel 1986.

�� M.-L. Baugniet, ‘Notes sur l’architecture intérieure’, in M.-L. Baugniet, F. van de Kerckhove (voor-
woord), op. cit., pp. 63-66.

�� M.-L. Baugniet, ‘Le siège moderne’, La Maison, nr. 7, juli 1946, pp. 222-225.
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Baugniet	was	de	mening	toegedaan	dat	het	publiek	en	de	industrie,	ook	na	de	oor-
log,	nog	steeds	de	noodzakelijke	‘goede	smaak’	misten	om	de	nieuwe	woontheorieën	
en	vormgevingsexperimenten	een	brede	weerklank	 te	geven.	De	gewijzigde	econo-
mische,	 maatschappelijke	 en	 politieke	 situatie	 vormde	 dan	 ook	 een	 aanleiding	 om	
met	hernieuwd	enthousiasme	voor	een	brede	 ‘volksopvoeding’	te	 ijveren:	een	com-
plexe	 opdracht	 die	 volgens	 hem	 behalve	 een	 moreel	 verantwoord	 wonen	 ook	 meer	
sociale	gelijkheid	met	zich	mee	zou	brengen.	“Het	is	geen	kleinigheid	de	smaak	een	
andere	 richting	 te	 doen	 opgaan	 en	 het	 Belgische	 publiek	 er	 toe	 te	 brengen	 de	 rug	
te	keren	aan	de	valse	weelde	en	de	rommel	waaraan	het	spijtig	genoeg	sinds	zoveel	
jaren	verwend	is,”	schreef	hij	in	1951.13	Met	zijn	geëngageerde	visie	op	kunst,	vorm-
geving	en	maatschappij	werd	Baugniet	een	sleutelfiguur	in	de	woonvoorlichting	van	
de	naoorlogse	avant-garde	en	een	inspiratie	voor	de	nieuwe	generatie	ontwerpers	en	
critici	in	België.	“Op	het	gebied	van	de	inrichting	en	de	verfraaiing	van	de	woning,	
is	Marcel	Baugniet	in	ons	land	opgetreden	als	een	boodschapper	en	een	voorloper”	
stelde	de	designcriticus	Leon-Louis	Sosset	in	1957.14

Ook	bij	Formes	Nouvelles	–	de	eerste	kristallisatie	van	de	naoorlogse	smaakrevival	
onder	 de	 vorm	 van	 een	 Belgische	 vereniging	 –	 vervulde	 Baugniet,	 als	 ondervoor-
zitter	en	enige	vooroorlogse	modernist	 in	de	raad	van	beheer,	een	richtinggevende	
rol.15	Deze	Brusselse	vzw	werd	 in	het	voorjaar	van	1950	opgericht	en	had	officieel	
als	 opzet	 “door	 het	 grote	 publiek	 de	 nieuwe	 vormen,	 zowel	 op	 kunstgebied	 als	 op	
letterkundig	 en	 technisch	 gebied	 te	 doen	 waarderen”,	 	 “hulp	 en	 aanmoediging	 te	
bezorgen	aan	dezen	die	nieuwe	vormen	en	nieuwe	formules	uitdenken”,	“de	werken	
uit	te	kiezen	die	waardig	zijn	om	aan	het	publiek	te	worden	vertoond”,	“de	versprei-
ding	 er	 van	 te	 vergemakkelijken”	 en	 “een	 stoffelijk	 bestaan	 te	 verlenen	 aan	 dezen	
die	de	scheppers	of	de	bevorderaars	er	van	zijn”.16	Zoals	deze	programmaverklaring	
aangeeft,	zagen	de	initiatiefnemers,	de	gebroeders	Axel	en	Eric	Lemesre	–	respectie-
velijk	architect	en	décorateur	–	het	groots.17	Formes	Nouvelles	zou	instaan	voor	een	
breed	cultureel	programma	met	aandacht	voor	zowat	alle	kunstvormen:	literatuur,	

�� M.-L. Baugniet, ‘Over een wedstrijd’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 17, mei 1951, pp. 
1-2.

�� L.-L. Sosset, ‘Marcel Baugniet. Een voorloper van de hedendaagse binnenhuiskunst’, Guide Intéri-
eur Gids, nr. 478, april 1957, pp. 8-11. Léon-Louis Sosset (1913-1994) was literatuur-, kunst- en 
designcriticus. Zie K. Jordaens, Léon-Louis Sosset (studentenpaper, niet gepubliceerd), Vakgroep 
Architectuur & Stedenbouw, UGent, Gent, 2004.

�5 De bespreking van het woonadvies van Formes Nouvelles is gebaseerd op F. Floré, M. De Kooning, 
op. cit.

�� De statuten van Formes Nouvelles werden geciteerd in ‘Nieuwe vormen’, Kunstambachten en Kunst-
nijverheden, nr. 5, mei 1950, s.p. Formes Nouvelles was aanvankelijk gevestigd in de Ravenstein-
straat nr. 60 in Brussel (Shell Building). In 1952 verhuisde de vzw naar de Gulden-Vlieslaan nr. 40 
in Brussel. Vanaf 1956 tot 1965 was Formes Nouvelles gevestigd in de Amerikaansestraat nr. 4 in 
Brussel. Deze jaartallen zijn afgeleid uit diverse stukken uit de briefwisseling en het drukwerk van 
Formes Nouvelles.

�� Axel Lemesre studeerde in 1935 af aan de Académie Royale des Beaux-Arts in Brussel. Eric Lemes-
re studeerde in 1944 af aan het Institut Supérieur des Arts Décoratifs de La Cambre in Brussel.
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kunst,	 vormgeving	 en	 architectuur.	 Hoewel	 het	 in	 1951	 opgerichte	 Studiecentrum	
voor	de	Kunstambachten	van	de	vereniging	lezingenreeksen	organiseerde	over	uit-
eenlopende	 onderwerpen	 –	 over	 theaterdecors,	 Franse	 literatuur,	 cinématografie,	
meubels	 en	 publiciteit	 –	 was	 Formes	 Nouvelles	 vooral	 gekend	 voor	 zijn	 tentoon-
stellingen	 over	 woninginrichting	 en	 in	 het	 bijzonder	 over	 het	 huiselijke	 meubel.18	
“L’action	 de	 Formes	 Nouvelles	 s’est	 développée	 en	 particulier	 dans	 le	 domaine	 du	
meuble”	stelde	Sosset	–	raadgever	en	latere	voorzitter	van	de	vzw	–	na	vijf	jaar	wer-
king	vast.19	Daarnaast	besteedde	de	vereniging	ook	ruim	aandacht	aan	de	‘moderne	
kunstambachten’	 voor	 het	 huis.	 Dit	 waren	 ambachtelijk	 vervaardigde	 voorwerpen	
–	soms	gebruiksobjecten	–	met	een	‘eigentijdse’	vormgeving:	aardewerk,	textiel,	gra-
fiek,	keramiek,	glas-in-lood,	ijzersmeedwerk,	etc.	Een	omvangrijke	theoretische	out-
put	heeft	de	vereniging	niet	gehad.	Het	primaire	bronnenmateriaal	voor	deze	studie	
bestaat	 uit	 brochures,	 een	 bulletin	 en	 een	 jaarboek	 van	 Formes	 Nouvelles,	 aange-
vuld	met	artikels,	briefwisseling,	fotomateriaal	en	ontwerpen	afkomstig	uit	archie-
ven	van	diverse	betrokken	designers	en	critici.20

Formes	 Nouvelles	 was	 een	 vereniging	 voor	 ambachtslui,	 designers,	 architecten	 en	
producenten	 en	 concentreerde	 zich	 in	 de	 eerste	 plaats	 op	 het	 onderzoek	 naar	 de	
productie	van	betaalbare,	moderne	meubelen	voor	de	lagere	maatschappelijke	klas-
sen:	 zogenaamd	 ‘sociaal	 meubilair’.	 Ze	 plaatste	 zich	 hiermee	 in	 het	 verlengde	 van	
de	vooroorlogse,	sterk	socialiserende	avant-garde	die,	met	projecten	als	de	CUBEX-
keuken	van	De	Koninck	en	de	Standax	meubelen	van	Baugniet	–	beide	ontworpen	
voor	een	arbeiderspubliek	–	een	alternatief	wou	bieden	voor	de	 ingeburgerde,	dure	

�8 Het studiecentrum van Formes Nouvelles heette Studiecentrum voor de Kunstambachten of Cen-
tre d’Etudes des Métiers d’Art en werd opgericht in januari 1951 met de steun van het Comité 
National de Perfectionnement Professionnel dans les Métiers et Négoces. Het centrum had een 
raad van toezicht en een uitvoerend comité. Voorzitter van het uitvoerend comité was Axel Le-
mesre. Secretaris was Eric Lemesre. Zie Programme 1951/52. Formes Nouvelles asbl. Centre d’Etudes 
des Métiers d’Art (folder), Formes Nouvelles, Brussel, 1951. Zie ook Programme 1952/53. Formes 
Nouvelles asbl. Centre d’Etudes des Métiers d’Art (folder), Formes Nouvelles, Brussel, 1952. Zie ook 
‘Het Studiecentrum voor de Kunstambachten’, in Jaarboek Nieuwe Vormen 1955, Formes Nouvel-
les, Brussel, 1955, pp. 25-26. Uit deze laatste bron blijkt dat de leergangen en lezingen van het 
studiecentrum vanaf omstreeks 1954 werden geschorst.

�� L.-L. Sosset, ‘Nieuwe vormen en de werkzaamheden van haar leden’, in Jaarboek Nieuwe Vormen 
1955, Formes Nouvelles, Brussel, 1955, pp. 5-7. Sosset was voorzitter van Formes Nouvelles van 
1956 tot het einde van de vzw in 1965. 

�0 Het gaat hier voornamelijk om de archieven van Jul De Roover, Jacques Dolphyn, Aimée Huys-
mans & Raymond Van Loo, Eric Lemesre, Léon-Louis Sosset en Willy Van Der Meeren. Andere 
voormalige leden van Formes Nouvelles lieten ons weten dat ze geen documentatie over de vzw 
hebben bewaard. Het gaat onder meer om Luc Van malderen en Jean-Pierre Ghysels. Ook het Pa-
leis voor Schone Kunsten in Brussel en de provincie Waals-Brabant konden geen archiefmateriaal 
terugvinden met betrekking tot de tentoonstellingen van Formes Nouvelles die in hun lokalen 
hebben plaats gevonden. Zie briefwisseling van de auteurs met de hier vernoemde instellingen en 
personen (2001). Het gestencilde bulletin van Formes Nouvelles verscheen vanaf oktober 1956 en 
had als titel Maandelijks inlichtingsbulletijn van Nieuwe Vormen vzw of Lettre mensuelle d’information 
de Formes Nouvelles asbl. Later werden ook varianten op deze titel gebruikt: Inlichtingsbulletijn van 
Nieuwe Vormen vzw, Mededelingen van Nieuwe Vormen vzw, Lettre d’information de Formes Nouvelles 
asbl of Bulletin d’informations de l’asbl Formes Nouvelles.
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en	 ‘smakeloze’	 interieurensembles.	 Net	 zoals	 de	 in	 1935,	 door	 Schmitz,	 Flouquet	
en	Baugniet	opgerichte	Association	des	Décorateurs	et	Ensembliers	Modernes,	wou	
Formes	Nouvelles	de	productie	van	moderne	kwaliteitsproducten	promoten	en	con-
tacten	 tussen	ontwerpers	en	 industriëlen	bevorderen.	Maar,	 terwijl	het	onderzoek	
naar	kwalitatieve	volksmeubelen	in	het	interbellum	slechts	occasioneel	op,	meestal	
lokale,	officiële	aandacht	kon	rekenen,	promoveerde	het	na	de	oorlog	tot	een	thema	
in	 de	 marge	 van	 de	 nationale	 woningbouwpolitiek.21	 Deze	 belangstelling	 van	 de	
overheid,	hoewel	nog	steeds	niet	omvangrijk,	was	van	betekenis	voor	de	geschiede-
nis	van	Formes	Nouvelles.	
Zo	 was	 Eric	 Lemesre	 –	 secretaris	 en	 drijvende	 kracht	 van	 Formes	 Nouvelles	 –	 tot	
en	 met	 1950,	 als	 tentoonstellingsontwerper	 verbonden	 aan	 het	 Ministerie	 van	
Wederopbouw.	Hij	was	ongetwijfeld	op	de	hoogte	van	de	plannen	van	het	Ministe-
rie	van	Economische	Zaken	en	Middenstand	om	meubels	te	ontwikkelen,	bestemd	
voor	 de	 woningen	 van	 de	 wet	 De	 Taeye	 en	 de	 wet	 Brunfaut,	 wanneer	 hij	 in	 1950,	
in	een	artikel	over	Formes	Nouvelles,	schreef	dat	de	wetten	De	Taeye	en	Brunfaut	
“onder	 esthetisch	 oogpunt	 zonder	 uitwerking	 blijven”.22	 Hij	 achtte	 het	 een	 ernstig	
probleem	dat	een	groot	deel	van	de	ter	beschikking	gestelde	woonfondsen,	besteed	
werd	 “aan	 het	 uiterlijk	 voorkomen	 en	 slechts	 in	 de	 derde	 of	 vierde	 plaats	 aan	 het	
binnenhuis,	 aan	 de	 bestanddelen	 die	 het	 zedelijk	 peil	 der	 bewoners	 zelf	 moet	 ver-
heffen”.	Met	zijn	onderzoek	naar	de	productie	van	seriegeproduceerde,	kwalitatieve	
meubelen,	 zou	 Formes	 Nouvelles,	 volgens	 Lemesre,	 het	 bewijs	 leveren	 dat	 het	 ook	
anders	kon	en	dat	“de	levensvreugde	in	harmonieuze	middens	niet	een	voorrecht	is	
van	de	gegoede	klasse”.	In	plaats	van	meubelgroepen	voor	een	salon,	eet-	of	slaap-
kamer,	promootte	de	vereniging	losse,	betaalbare	‘elementen’	–	meubelen,	maar	ook	
ambachtelijke	en	industrieel	vervaardigde	gebruiksvoorwerpen	–	waarmee	het	inte-
rieur	naar	eigen	noden	en	persoonlijkheid	kon	worden	samengesteld.	Dat	dergelijke	
‘sociale’	producten	de	sleutel	vormden	tot	een	evenwichtige,	moderne	wooncultuur	
was	ook	de	overtuiging	van	het	NIBH.	Gezien	dit	alles	is	het	niet	verwonderlijk	dat,	
mede	wegens	de	toenmalige,	slabakkende	nationale	meubelindustrie,	Formes	Nou-
velles	 verschillende	 jaren	 op	 financiële	 steun	 van	 het	 Ministerie	 van	 Economische	
Zaken	en	Middenstand	kon	rekenen.23	Ook	andere	instanties,	die	iets	later	eveneens	
de	creatie	van	kwalitatieve	volksmeubelen	in	België	trachtten	te	bevorderen	-	zoals	
het	Gentse	Museum	voor	Sierkunst	–	kregen	subsidies.	De	financiële	steun	van	de	
overheid	 was	 echter	 beperkt.	 Zoals	 eerder	 gesteld	 pakte	 de	 toenmalige	 regering	

�� J. Paquay, ‘Pour un meilleur mobilier populaire’, La Maison, nr. 5, aug. 1945, pp. 167-169.
�� E. Lemesre, ‘Nieuwe vormen’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 7, juli 1950, s.p.
�� Het bestaan van de subsidie wordt bijvoorbeeld vermeld in P. Caso, ‘Malaise dans l’industrie du 

meuble. Temps nouveaux, formes nouvelles’, 9 febr. 1952 (krantenknipsel uit archief Van Den 
Berghe-Pauvers). Precieze gegevens over de omvang van de subsidie konden de auteurs tot nog toe 
niet achterhalen. Voor een bespreking van de naoorlogse crisis in de meubelsector, zie bijvoorbeeld 
L. Aerts, K. Mertens, M. Van Hoof, De Belgische Meubelnijverheid. Problemen en perspectieven, Uni-
versitaire Boekhandel Uystpruyst, Leuven, 1961. 
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�� J. Paquay, ‘Pour un meilleur mobilier populaire’, La Maison, nr. 5, aug. 1945, pp. 167-169.
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Berghe-Pauvers). Precieze gegevens over de omvang van de subsidie konden de auteurs tot nog toe 
niet achterhalen. Voor een bespreking van de naoorlogse crisis in de meubelsector, zie bijvoorbeeld 
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voornamelijk	de	kwantitatieve	aspecten	van	het	huisvestingsprobleem	aan.	Andere	
kwesties	bleven	onderbelicht.

Formes	Nouvelles	boorde	 in	de	 loop	van	de	 jaren	vijftig	verschillende	kanalen	aan	
om	zijn	ideeën	over	het	huiselijke	interieur	en	de	betekenis	van	het	sociale	meubel	
en	gebruiksvoorwerp	te	verkondigen.	Zo	stelde	het	hierboven	vermelde	Studiecen-
trum	voor	de	Kunstambachten	een	documentatiedienst	ter	beschikking,	 legde	stu-
diereizen	in	en	organiseerde	lessenreeksen	voor	de	beroepsvervolmaking	van	kunst-
ambachtslui	 en	 ontwerpers.24	 In	 1953	 werd,	 op	 initiatief	 van	 Formes	 Nouvelles,	
Form	in	het	 leven	geroepen,	een	coöperatieve	die	 instond	voor	de	propaganda	van	
de	moderne	kunstambachten	en,	naar	voorbeeld	van	Den	Permanente	in	Kopenha-
gen	 en	 het	 Centraal	 Orgaan	 voor	 het	 Scheppend	 Ambacht	 in	 Delft,	 in	 Brussel	 een	
permanente	 showroom	 voor	 deze	 producten	 openhield.25	 [fig.	 1]	 Bovendien	 werden	
de	leden	van	de	vereniging,	vanaf	1956,	aan	de	hand	van	het	bescheiden	Maandelijks 
inlichtingsbulletijn van Nieuwe Vormen vzw	of	Lettre mensuelle d’information de Formes 
Nouvelles asbl op	 de	 hoogte	 gehouden	 van	 de	 actualiteit	 inzake	 tentoonstellingen	
en	wedstrijden.	Maar	de	activiteiten	die	de	houding	van	Formes	Nouvelles	ten	aan-
zien	van	het	huiselijke	 interieur	het	duidelijkst	naar	voor	brachten,	zijn	de	talrijke	
tentoonstellingen	die	de	vereniging	in	de	loop	van	de	jaren	vijftig	op	verschillende	
plaatsen	 in	België	heeft	georganiseerd.	Het	waren	ook	deze,	hoofdzakelijk	binnen-

�� Voor de inhoud van de lessenreeksen, de namen van de sprekers en het programma van geleide 
bezoeken, zie bijvoorbeeld Programme 1951/52. Formes Nouvelles asbl. Centre d’Etudes des Métiers 
d’Art (folder), Formes Nouvelles, Brussel, 1951 en Programme 1952/53. Formes Nouvelles asbl. Cen-
tre d’Etudes des Métiers d’Art (folder), Formes Nouvelles, Brussel, 1952. De lessen ter beroepsver-
volmaking gingen bijvoorbeeld over het honorarium van de décorateur, over nieuwe technieken in 
de meubelindustrie, over de verhouding tussen architect en décorateur, etc. Tot de buitenlandse 
sprekers behoorden onder meer kunstenaar André Bloc (Algerije), R. P. Couturier (Frankrijk), R. W. 
Hanssen (Denemarken), architect André Hermant (Frankrijk) en ontwerper Jacques Hitier (Frank-
rijk). Geleide bezoeken gingen onder meer naar tentoonstellingen en meubelateliers.

�5 De tentoonstellingszaal van Form was gelegen in de Guldenvlieslaan nr. 40 te Brussel, onder het 
kantoor van Eric Lemesre (2de verdieping) en het architectenbureau van de groep Nouvelle Archi-
tecture met Willy Van Der Meeren, Jean Stuyvaert, Paul-Emile Vincent en Eliane Havenith (3de 
verdieping). Er was een permanente tentoonstelling van weefsels, emailwerk, aardewerk, glaswa-
ren, edelsmeedwerk, etc. Daarnaast richtte Form ook regelmatig tijdelijke tentoonstellingen in. 
Tussen 1953 en 1955 bijvoorbeeld waren dat er een vijftiental, onder meer over het studenten-
werk van de School der Kunstambachten van de Abdij van Maredsous, over het grafisch werk van 
Jacques Richez, over de meubelen van architecten Lucien Kroll en Charles Vandenhove, etc. Er wa-
ren vooral Belgische producten te zien, maar af en toe werd er ook buitenlands werk getoond (bij-
voorbeeld Jean Lurçat, Dux zetels, etc.). Zie L.-L. Sosset, ‘De bedrijvigheid van Nieuwe Vormen’, 
Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 52, april 1954, s.p. of L.-L. Sosset, ‘Les activités de Formes 
Nouvelles’, Architecture, nr. 14, mei 1955, p. Zie ook M. Laloire, ‘La cooperative Form’, in Jaarboek 
Nieuwe Vormen 1955, Formes Nouvelles, Brussel, 1955, pp. 28-39. In 1955 bestond de beheerraad 
van Form uit Marcel Laloire (voorzitter), Marcel-Louis Baugniet (afgevaardigd bestuurder), Frédé-
ric Gobbe, Axel W. Lemesre, Léon-Louis Sosset, Willy Van Der Meeren (bestuurders), Eric Lemaire, 
Paul Mariamé, Victor-Gaston Martiny (commissarissen). Form onderhield goede contacten met 
het Nederlandse Centraal Orgaan voor het Scheppend Ambacht (COSA). Zo exposeerde Formes 
Nouvelles in samenwerking met Form eind 1955 in de tentoonstellingszaal van COSA in Delft. Zie 
‘Exposition de nos métiers d’art à Delft’, Les Beaux-Arts, nr. 709, 2 dec. 1955, p. 5. In oktober 1956 
exposeerde COSA in de lokalen van Form. Zie E. S., ‘Het COSA exposeerde te Brussel’, Scheppend 
Ambacht, nr. 6, dec. 1956, p. 68.

[Fig.	1]	
showroom van Form 
bron: Jaarboek Nieuwe Vormen 1955, Formes Nouvelles, Brussel, 1955
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landse	exposities	–	variërend	van	presentatiestanden,	over	galerieshows	tot	model-
appartementen	–	die	moesten	instaan	voor	de	vooropgestelde	smaakopvoeding	van	
het	bredere	publiek.26	

Formes	 Nouvelles	 was	 niet	 alleen	 om	 didactische	 redenen	 geïnteresseerd	 in	 het	
medium	van	de	woontentoonstelling.	In	haar	essay	‘The	exhibitionist	house’	stelde	
Beatriz	 Colomina	 dat	 20ste-eeuwse	 woontentoonstellingen	 vooral	 functioneerden	
als	 ‘laboratories	 for	 ideas’:	 “Every	 aspect	 of	 architecture,	 even	 the	 city	 itself,	 has	
been	rethought	in	this	century	through	the	house	and	the	media”.27	Een	studie	van	
de	woonmodellen	van	Formes	Nouvelles	 leidt	tot	gelijkaardige	conclusies.	De	evo-
caties	van	een	goede	moderne	woonomgeving	ingericht	door	de	vzw	hadden	steeds	
een	 dubbel	 doel.	 Ze	 dienden	 tegelijk	 ruimte	 te	 creëren	 voor	 voorlichting	 én	 voor	
ontwerpexperimenten,	 vooral	 op	 het	 vlak	 van	 de	 meubelvormgeving	 en	 kunst-
ambachten.	De	eerste	manifestatie	van	Formes	Nouvelles	–	die	volgens	Sosset	als	
manifest	van	de	vereniging	kon	doorgaan	–	illustreert	dit	dubbel	opzet.	28	In	1950	
namen	 verschillende	 leden	 van	 de	 vereniging	 deel	 aan	 ‘Schoner	 Wonen’	 of	 ‘Logis	
50’,	een	tentoonstelling	in	een	legertent	nabij	de	Naamse	Poort	in	Brussel.	[fig.	2]	De	
tentoonstelling	was	georganiseerd	door	de	Provinciale	Dienst	der	Kunstambachten	
en	-industrieën	van	Brabant	en	kreeg	de	steun	van	het	Ministerie	van	Economische	
Zaken,	het	Ministerie	van	Wederopbouw,	de	provincie	Brabant	en	de	stad	Brussel.	
Ze	had	als	opzet	“de	montrer	que	des	objets	de	qualité	réalisés	par	des	artisans,	des	
artistes	et	des	industriels	Belges	peuvent	se	distribuer	à	des	prix	raisonnables”:	een	
reactie	tegen	de	toenmalige,	groeiende	import	van	onder	meer	eenvoudige,	Scandi-
navische	meubelen.29	Het	tentoonstellingsontwerp	van	de	hand	van	architecten	E.	
Rulens,	J.	Sokol	en	Willy	Van	Gils	en	tuinarchitect	René	Péchère,	bestond	uit	een	
gebogen	pad	van	glasdallen	waarlangs	verschillende	modelvertrekken	–	voorname-
lijk	zit-,	leef-	en	slaapkamers	–	en	prototypes	voor	stoelen	en	andere	gebruiksvoor-
werpen	 waren	 opgesteld.30	 [fig.	 3]	 In	 plaats	 van	 enkel	 de	 op	 de	 markt	 beschikbare	
meubelen	te	tonen,	stelden	ook	jonge	ontwerpers	als	Raymond	Van	Loo	en	Aimée	

�� Formes Nouvelles exposeerde slechts een aantal keer in het buitenland. In 1953 bijvoorbeeld nam 
de vereniging deel aan het Salon des Arts Ménagers in Parijs en in 1954 aan de ‘Exposition de 
l’Artisanat Belge’ in New York. In 1955 richtte Formes Nouvelles, in samenwerking met Form, 
‘l’Exposition des Métiers d’Art Belges’ in Delft in. Zie onder meer ‘De Belgische deelneming aan het 
Salon des Arts Ménagers te Parijs’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 41, mei 1953, s.p.; ‘Een 
tentoonstelling der kunstambachten te Gent’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 57, sept. 
1954, s.p.; ‘Exposition de nos métiers d’art à Delft’, Les Beaux-Arts, nr. 709, 2 dec. 1955, p. 5.

�� B. Colomina, ‘The exhibitionist house’, in R. Ferguson (ed.), At the end of the century. One hundred 
years of architecture, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 1998, pp. 126-165.

�8 Zie L.-L. Sosset, ‘Onze jonge decorateurs. Eric Lemesre’, Guide Intérieur Gids, nr. 487, maart 1959, 
pp. 4-8.

�� Zie M.-L. Baugniet, ‘Camping Porte de Namur. Logis 50’, Les Beaux-Arts, nr. 497, 2 juni 1950, p. 
8.

�0 Eric Lemesre en Paul Mariamé stonden in voor de organisatie van de tentoonstelling en het toe-
zicht van de werken. Zie F. Floré, Lessen in Modern Wonen. Bronnenboek over woontentoonstellingen in 
België 1945-1958, in de reeks Vlees en Beton, nr. 64, WZW Editions and Productions, Gent, 2004.

[Fig.	2]	
tent ‘Schoner Wonen’ 
bron: archief Aimée Huysmans en Raymond Van Loo

[Fig.	3]	
tentoonstelling ‘Schoner Wonen’ 
bron: archief Aimée Huysmans en Raymond Van Loo
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�� Formes Nouvelles exposeerde slechts een aantal keer in het buitenland. In 1953 bijvoorbeeld nam 
de vereniging deel aan het Salon des Arts Ménagers in Parijs en in 1954 aan de ‘Exposition de 
l’Artisanat Belge’ in New York. In 1955 richtte Formes Nouvelles, in samenwerking met Form, 
‘l’Exposition des Métiers d’Art Belges’ in Delft in. Zie onder meer ‘De Belgische deelneming aan het 
Salon des Arts Ménagers te Parijs’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 41, mei 1953, s.p.; ‘Een 
tentoonstelling der kunstambachten te Gent’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 57, sept. 
1954, s.p.; ‘Exposition de nos métiers d’art à Delft’, Les Beaux-Arts, nr. 709, 2 dec. 1955, p. 5.

�� B. Colomina, ‘The exhibitionist house’, in R. Ferguson (ed.), At the end of the century. One hundred 
years of architecture, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 1998, pp. 126-165.

�8 Zie L.-L. Sosset, ‘Onze jonge decorateurs. Eric Lemesre’, Guide Intérieur Gids, nr. 487, maart 1959, 
pp. 4-8.

�� Zie M.-L. Baugniet, ‘Camping Porte de Namur. Logis 50’, Les Beaux-Arts, nr. 497, 2 juni 1950, p. 
8.

�0 Eric Lemesre en Paul Mariamé stonden in voor de organisatie van de tentoonstelling en het toe-
zicht van de werken. Zie F. Floré, Lessen in Modern Wonen. Bronnenboek over woontentoonstellingen in 
België 1945-1958, in de reeks Vlees en Beton, nr. 64, WZW Editions and Productions, Gent, 2004.

[Fig.	2]	
tent ‘Schoner Wonen’ 
bron: archief Aimée Huysmans en Raymond Van Loo

[Fig.	3]	
tentoonstelling ‘Schoner Wonen’ 
bron: archief Aimée Huysmans en Raymond Van Loo
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Huysmans	hun	nieuwe	creaties	ten	toon,	naast	die	van	‘peetvader’	Baugniet	en	van	
erkende	meubelfirma’s	zoals	het	Brusselse	warenhuis	A	l’Innovation.31	De	tentoon-
stelling	 en	 de	 interieurs	 waren	 verder	 ingericht	 met	 keramiek	 van	 onder	 meer	 de	
ontwerpers	Pierre	Caille	en	Charles	Conrad	en	met	beeldend	of	decoratief	werk	van	
kunstenaars	 Pol	 Aelvoet,	 Louis	 Deltour,	 Edmond	 Dubrunfaut,	 Roger	 Somville	 en	
Marc	Mendelson.32	 ‘Schoner	Wonen’	kreeg	veel	bezoekers:	gemiddeld	zo’n	700	per	
dag.33	 In	 1953	 kreeg	 Formes	 Nouvelles	 nog	 meer	 belangstelling,	 met	 de	 expositie	
‘Het	Nieuwe	Wonen’	of	 ‘Le	Nouvel	Habitat’	 in	het	huisvestingscomplex	van	archi-
tecten	Braem,	Maes	en	Maeremans	op	het	Kiel	 in	Antwerpen.34	In	één	van	de	pas	
opgeleverde	 hoogbouwblokken	 werden	 toen	 veertien	 modelappartementen	 inge-
richt.	Formes	Nouvelles	stond	in	voor	de	selectie	van	de	deelnemende	firma’s,	kun-
stenaars	 en	 (interieur)architecten	 –	 waaronder	 verschillende	 van	 zijn	 eigen	 leden	
zoals	Francine	Bulens,	Jul	De	Roover,	Raymond	Goovaerts	en	Elli	Kruithof,	Willy	
Van	Der	Meeren,	A	l’Innovation,	Tubax,	Van	Den	Berghe-Pauvers,	etc.35	De	tweeën-
twintig	dagen	durende	manifestatie	kreeg	zo’n	60.000	bezoekers.36	[fig.	4]

�� Ook ontwerper F. Michils en de firma’s EMCE, J. Lebleu en V. Vanhaegenborgh namen deel aan 
‘Schoner Wonen’. Zie F. Floré, op. cit.

�� Ook van de keramisten Bayer, Jeffereys en Petrus en de kunstenaars Cognoul, Van Roy en Van 
Thienen was er werk te zien op ‘Schoner Wonen’. De deelnemende kunstenaars en ontwerpers 
worden vermeld in Logis 50 (folder), Provinciale Dienst der Kunstambachten en -industrieën 
van Brabant, Brussel, 1950 en in M.-L. Baugniet, ‘Les expositions: Logis 50, Formes Nouvelles, 
Schoonheid in huis en hof ’, La Maison, nr. 9, sept. 1950, pp. 278-280. Mendelson stond in voor 
een serie gekleurde palen buiten, nabij de inkom van de tent. Deltour, Dubrunfaut en Somville 
creëerden samen het fresco ‘Les briquettes, les maçons, les menuisiers’ dat links van de ingang was 
opgesteld. Deze drie kunstenaars hadden in 1947 de groep Forces Murales opgericht en namen in 
die hoedanigheid deel aan de Brusselse tentoonstelling. Van het fresco vonden de auteurs tot op 
heden geen afbeeldingen. Pol Aelvoet maakte twee ‘decoratieve’ panelen voor ‘Schoner Wonen’. 
Het eerste kreeg als titel ‘le thème du Logis 50’ en stond rechts bij het binnenkomen. Het gaat 
vermoedelijk om het ‘titelpaneel’ voor de tent. Het tweede paneel presenteerde voorwerpen van 
‘slechte smaak’ naast gelijkaardige voorwerpen van ‘goede’ kwaliteit. 

�� De cijfergegevens zijn afkomstig uit M.-L. Baugniet, ‘Les expositions: Logis 50, Formes Nouvelles, 
Schoonheid in huis en hof ’, La Maison, nr. 9, sept. 1950, pp. 278-280.

�� ‘Het Nieuwe Wonen’ vond plaats van 20 juni tot 12 juli 1953 op het gelijkvloers en in 14 appar-
tementen van een wooneenheid in de Zaanstraat. De tentoonstelling werd georganiseerd door de 
Samenwerkende Maatschappij Huisvesting-Antwerpen in samenwerking met Formes Nouvelles. 
Het was de vierde keer dat Huisvesting-Antwerpen een tentoonstelling met modelappartementen 
inrichtte. Zie E. J. Bastiaenen, J. Wilms, ‘Tentoonstelling Het Nieuwe Wonen. 20 juni – 12 juli 
1953’ (nota van respectievelijk de directeur en de voorzitter van Huisvesting-Antwerpen, niet ge-
publiceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Jul De Roover, s.d.

�5 Volgende ontwerpers richtten een modelappartement in: Jul De Roover, Raymond Goovaerts & 
Elli Kruithof, F. Meukens, W. Bresseleers, R. Thijs & J. Bossaerts, Ignace Van de Casteele, Claude 
Blondel, Emiel Veranneman, Jos De Mey, Les Frères Wéry, Eric Lemesre, Willy Van Der Meeren 
en Aimée Huysmans & Raymond Van Loo. Ook Form richtte een modelappartement in. Op het 
gelijkvloers toonde Formes Nouvelles de Belgische inzending voor het Salon des Arts Ménagers 
van 1953. Zie Het Nieuwe Wonen (catalogus), S.M. Huisvesting-Antwerpen, Antwerpen, 1953. De 
catalogus vermeldt ook alle firma’s, ontwerpers en kunstenaars die hun medewerking verleenden 
aan de inrichting van een van de appartementen. Er waren bijvoorbeeld weefsels van Francine Bu-
lens te zien in het appartement dat door Van Der Meeren werd bemeubeld. A l’Innovation leverde 
verlichtingsapparatuur en tapijten voor het appartement van De Roover. Etc.

�� De cijfergegevens zijn afkomstig uit L.-L. Sosset, ‘Formes Nouvelles et les activités de ses mem-
bres’, in Jaarboek Nieuwe Vormen 1955, Formes Nouvelles, Brussel, 1955, pp. 4-6.

[Fig.	4]	
arch. Willy Van Der Meeren, inrichting appartement nr. 12 op de 
tentoonstelling ‘Het Nieuwe Wonen’, Antwerpen, 1953 
bron: archief Vlees en Beton (foto Frans Claes)
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De	educatieve	en	experimentele	initiatieven	van	Formes	Nouvelles	waren	van	bete-
kenis	 voor	 de	 carrière	 van	 verschillende	 jonge	 meubelontwerpers.	 Zo	 kwam	 archi-
tect	Willy	Van	Der	Meeren	in	contact	met	de	directeur	van	de	firma	Tubax	naar	aan-
leiding	van	zijn	participatie	in	‘De	Hedendaagse	Sierkunst’	of	‘La	Jeune	Décoration’,	
een	meubelwedstrijd	en	gelijknamige	tentoonstelling	uit	1951	van	A	l’Innovation	in	
samenwerking	 met	 Formes	 Nouvelles.37	 In	 de	 loop	 van	 de	 jaren	 vijftig	 nam	 Tubax	
verschillende	 meubelontwerpen	 van	 Van	 Der	 Meeren	 in	 productie.	 Dankzij	 hun	
speelse,	inventieve	constructie	en	hun	ongewoon	materiaalgebruik	behoorden	deze	
meubelen	 tot	 het	 oorspronkelijkste	 meubeldesign	 van	 de	 fifties	 in	 België.	 De	 ont-
werpen	 van	 de	 laureaten	 van	 de	 wedstrijd,	 waaronder	 Raymond	 Van	 Loo,	 werden	
geproduceerd	en	te	koop	aangeboden	in	A	l’Innovation.38	[fig.	5]	Voor	veel	modernis-
tische	designers	was	Formes	Nouvelles	een	beloftevolle	vrijplaats	in	de	door	neostij-
len	overheerste,	Belgische	meubelindustrie.

Ondanks	het	aanzienlijk	ledenaantal	–	bijna	400	in	1955	–	en	de	behoorlijk	grote	
publieke	belangstelling	voor	sommige	activiteiten	van	Formes	Nouvelles,	bleef	de	
educatieve	 reikwijdte	 van	 de	 beweging	 relatief	 beperkt.	 “Men	 kan	 niet	 beweren	
dat	Nieuwe	Vormen	de	bevolking	 in	haar	zenuwplekken	wezenlijk	bereikt,	brede	
lagen	in	het	publiek	roerend	aanspreekt	en	veel	invloedsankers	uitwerpt”	meende	
criticus	Karel	Elno	in	1956.39	Een	maand	later	stelde	hij	ook	vast	dat,	bij	zijn	regel-
matige	bezoekjes	aan	Form	in	1955	en	1956,	hij	slechts	één	keer	niet	alleen	was	in	
de	galerie.40	Volgens	hem	was	het	relatief	beperkte	bereik	van	de	vereniging	onder	
meer	 te	wijten	aan	het	 feit	dat	Formes	Nouvelles	 “tot	nog	 toe	geen	decentralisa-
tie	 over	 het	 hele	 land	 nastreefde”.41	 Het	 zwaartepunt	 van	 de	 activiteiten	 van	 de	
vereniging	 lag	 inderdaad	 in	 Brussel	 dat,	 volgens	 Elno,	 op	 cultureel	 vlak	 als	 een	
‘eiland’	kon	worden	beschouwd.	Bovendien	bleef	de	publiekswerking	van	Formes	
Nouvelles	 vrij	 beperkt.	 Terwijl	 de	 Stichting	 Goed	 Wonen	 in	 Nederland	 geleide-

�� Zie M. De Kooning, ‘Willy Van Der Meeren (1923) en Tubax’, in M. De Kooning, F. Floré, I. Strau-
ven (eds.), op. cit., pp. 85-95. Willy Van Der Meeren werd omstreeks 1951 secretaris van Formes 
Nouvelles, samen met Eric Lemesre. Zie Formes Nouvelles (folder), Formes Nouvelles, Brussel, s.d. 
(ca. 1951). Vanaf 1951 was hij ook lid van het uitvoerend comité van het Studiecentrum voor de 
Kunstambachten. Zie Programme 1951/52. Formes Nouvelles asbl. Centre d’Etudes des Métiers d’Art 
(folder), Formes Nouvelles, Brussel, 1951, s.p.

�8 Raymond Van Loo won de eerste prijs. Max Deyaert kreeg de tweede prijs. Zie bijvoorbeeld ‘La 
Jeune Décoration’, Rythme, nr. 10, febr. 1951, p. 41.

�� K.-N. Elno, op. cit. Voor een overzicht en studie van het oeuvre van Karel Elno, zie F. Floré, Ka-
rel Elno (afstudeerscriptie, niet gepubliceerd), Faculteit Toegepaste Wetenschappen, UGent, Gent, 
1997. Zie ook F. Floré, ‘Sociaal modernisme. De designkritiek van K.N. Elno (1920-1993)’, De Witte 
Raaf, nr. 89, jan.-febr. 2001, pp. 6-8.

�0 K.-N. Elno, ‘Kaleidoskoop Zuid. COSA te gast bij Form’, Scheppend Ambacht, nr. 1, jan. 1957, p. 
15.

�� De tweede reden die Elno aanhaalt voor de beperkte invloedssfeer van Formes Nouvelles was “de 
gespletenheid in haar programma”. Hij doelde hiermee op het feit dat de vereniging geen duidelijk 
onderscheid maakte tussen industriële vormgeving en ambachtskunst. Bovendien meende Elno 
dat Formes Nouvelles de ambachtskunst stiefmoederlijk behandelde. 

[Fig.	5]	
ontwerper Raymond Van Loo, eetplaats in A l’Innovation 
bron: Rythme, nr. 10, febr. 1951
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‘eiland’	kon	worden	beschouwd.	Bovendien	bleef	de	publiekswerking	van	Formes	
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�� Zie M. De Kooning, ‘Willy Van Der Meeren (1923) en Tubax’, in M. De Kooning, F. Floré, I. Strau-
ven (eds.), op. cit., pp. 85-95. Willy Van Der Meeren werd omstreeks 1951 secretaris van Formes 
Nouvelles, samen met Eric Lemesre. Zie Formes Nouvelles (folder), Formes Nouvelles, Brussel, s.d. 
(ca. 1951). Vanaf 1951 was hij ook lid van het uitvoerend comité van het Studiecentrum voor de 
Kunstambachten. Zie Programme 1951/52. Formes Nouvelles asbl. Centre d’Etudes des Métiers d’Art 
(folder), Formes Nouvelles, Brussel, 1951, s.p.

�8 Raymond Van Loo won de eerste prijs. Max Deyaert kreeg de tweede prijs. Zie bijvoorbeeld ‘La 
Jeune Décoration’, Rythme, nr. 10, febr. 1951, p. 41.

�� K.-N. Elno, op. cit. Voor een overzicht en studie van het oeuvre van Karel Elno, zie F. Floré, Ka-
rel Elno (afstudeerscriptie, niet gepubliceerd), Faculteit Toegepaste Wetenschappen, UGent, Gent, 
1997. Zie ook F. Floré, ‘Sociaal modernisme. De designkritiek van K.N. Elno (1920-1993)’, De Witte 
Raaf, nr. 89, jan.-febr. 2001, pp. 6-8.

�0 K.-N. Elno, ‘Kaleidoskoop Zuid. COSA te gast bij Form’, Scheppend Ambacht, nr. 1, jan. 1957, p. 
15.

�� De tweede reden die Elno aanhaalt voor de beperkte invloedssfeer van Formes Nouvelles was “de 
gespletenheid in haar programma”. Hij doelde hiermee op het feit dat de vereniging geen duidelijk 
onderscheid maakte tussen industriële vormgeving en ambachtskunst. Bovendien meende Elno 
dat Formes Nouvelles de ambachtskunst stiefmoederlijk behandelde. 

[Fig.	5]	
ontwerper Raymond Van Loo, eetplaats in A l’Innovation 
bron: Rythme, nr. 10, febr. 1951
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lijk	 aan	 consumentengroepen,	 waaronder	 huisvrouwen,	 bij	 haar	 werking	 betrok,	
bleef	het	bestuur	van	Formes	Nouvelles	steeds	 in	handen	van	ontwerpers,	archi-
tecten	 en	 critici.42	 De	 Brusselse	 vereniging	 had	 ook	 geen	 consumentenafdeling	
zoals	Goed	Wonen	om	de	bevolking	bij	te	staan	met	persoonlijk	woonadvies.43	Er	
was	tenslotte	ook	een	belangrijk	verschil	met	de	aanverwante	Franse	organisatie	
Formes	Utiles.	Anders	dan	deze	laatste,	beschikte	Formes	Nouvelles	 immers	niet	
over	 een	 grootschalig	 publieksforum	 zoals	 het	 jaarlijkse	 Salon	 des	 Art	 Ménagers	
in	Parijs.	Sosset	merkte	deze	leemte	in	1952	op	in	het	vakblad	Kunstambachten en 
Kunstnijverheden,	één	jaar	voor	de	eenmalige	deelname	van	Formes	Nouvelles	aan	
het	Parijse	salon.44	
Ondanks	 de	 overheidssteun	 bleef	 de	 promotie	 van	 Formes	 Nouvelles	 voor	 het	
‘moderne’	interieur	een	vrij	geïsoleerd	project.	In	vergelijking	met	de	omringende	
landen	 bood	 het	 politieke	 klimaat	 in	 België	 immers	 weinig	 langdurige	 stimulan-
sen.	 Anders	 dan	 bij	 Goed	 Wonen,	 Formes	 Utiles	 of	 de	 British	 Design	 Council,	
werd	Formes	Nouvelles	nooit	structureel	gesponsord	door	de	overheid.	De	mees-
ten	 van	 de	 bestuurleden	 hadden	 een	 voltijdse	 bezigheid	 als	 architect,	 ontwerper	
of	décorateur	en	konden	zich	niet	volledig	toeleggen	op	de	diverse	opdrachten	die	
de	 organisatie	 wenste	 in	 te	 vullen.	 De	 werking	 van	 Formes	 Nouvelles	 was	 bijge-
volg	grotendeels	afhankelijk	van	de	ambitie	en	het	idealisme	van	zijn	initiatiefne-
mers.	Dit	typeerde	de	activiteiten	van	de	vereniging.	Zo	sprak	Elno	over	“het	ver-
diepingsgalerietje	Form	met	zijn	bijna	onwezenlijke	sfeer	van	improvisatie,	eigen	
aan	ondernemingen	van	jonge	mensen	die	het	apostolaat	boven	het	gewin	stellen,	
ernstig,	keurig	van	inrichting	en	waarschijnlijk	ook	wel	een	tikje	zelfzeker	wegens	
de	aanmoedigingen	van	overheidswege”.45	Tegelijk	is	het,	gezien	deze	situatie,	niet	
verwonderlijk	dat,	na	enkele	 jaren	van	grote	activiteit,	de	 intensiteit	van	de	pro-
grammatie	van	Formes	Nouvelles	geleidelijk	afnam,	tot	de	vereniging	in	1965	om	
financiële	redenen	werd	opgedoekt.46

Veeleer	 dan	 als	 voorlichtingsinstrument	 voor	 een	 breed	 publiek,	 functioneerden	
de	woontentoonstellingen	van	Formes	Nouvelles	als	expositieruimtes	voor	de	inte-
rieur-	 en	 meubelexperimenten	 van	 een	 beperkte	 groep	 Belgische	 architecten	 en	

�� Voor de geschiedenis van Goed Wonen, zie bijvoorbeeld W. Van Moorsel, Contact en controle. Het 
vrouwbeeld van de stichting Goed Wonen, Uitgeverij Sua, Amsterdam, 1992.

�� De consumentenafdeling van Goed Wonen heette Consumentenstichting Goed Wonen. Zie W. 
Van Moorsel, op. cit., p. 76.

�� Zie L.-L. Sosset, ‘De hedendaagse haardstede op het Salon van het Kinderwelzijn’, Kunstambachten 
en Kunstnijverheden, nr. 32, aug. 1952, s.p.

�5 K.-N. Elno, ‘Kaleidoskoop Zuid. COSA te gast bij Form’, Scheppend Ambacht, nr. 1, jan. 1957, p. 15. 
De rubriek ‘Kaleidoskoop Zuid’ verscheen vanaf 1957 in Scheppend Ambacht met K.-N. Elno als 
vaste auteur. Zie ‘Bij het begin van de achtste jaargang’, Scheppend Ambacht, nr. 1, jan. 1957, p. 3.

�� Voor de opheffing van de vzw verwijzen we naar een brief van J. Van der Heyden, griffier van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel, aan de secretaris van Formes Nouvelles, dd. 4 nov. 1965. 
Deze brief bevindt zich in Brussel, in het archief van architect Jacques Dolphyn, de toenmalige 
secretaris van Formes Nouvelles.
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tecten	 en	 critici.42	 De	 Brusselse	 vereniging	 had	 ook	 geen	 consumentenafdeling	
zoals	Goed	Wonen	om	de	bevolking	bij	te	staan	met	persoonlijk	woonadvies.43	Er	
was	tenslotte	ook	een	belangrijk	verschil	met	de	aanverwante	Franse	organisatie	
Formes	Utiles.	Anders	dan	deze	laatste,	beschikte	Formes	Nouvelles	 immers	niet	
over	 een	 grootschalig	 publieksforum	 zoals	 het	 jaarlijkse	 Salon	 des	 Art	 Ménagers	
in	Parijs.	Sosset	merkte	deze	leemte	in	1952	op	in	het	vakblad	Kunstambachten en 
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werd	Formes	Nouvelles	nooit	structureel	gesponsord	door	de	overheid.	De	mees-
ten	 van	 de	 bestuurleden	 hadden	 een	 voltijdse	 bezigheid	 als	 architect,	 ontwerper	
of	décorateur	en	konden	zich	niet	volledig	toeleggen	op	de	diverse	opdrachten	die	
de	 organisatie	 wenste	 in	 te	 vullen.	 De	 werking	 van	 Formes	 Nouvelles	 was	 bijge-
volg	grotendeels	afhankelijk	van	de	ambitie	en	het	idealisme	van	zijn	initiatiefne-
mers.	Dit	typeerde	de	activiteiten	van	de	vereniging.	Zo	sprak	Elno	over	“het	ver-
diepingsgalerietje	Form	met	zijn	bijna	onwezenlijke	sfeer	van	improvisatie,	eigen	
aan	ondernemingen	van	jonge	mensen	die	het	apostolaat	boven	het	gewin	stellen,	
ernstig,	keurig	van	inrichting	en	waarschijnlijk	ook	wel	een	tikje	zelfzeker	wegens	
de	aanmoedigingen	van	overheidswege”.45	Tegelijk	is	het,	gezien	deze	situatie,	niet	
verwonderlijk	dat,	na	enkele	 jaren	van	grote	activiteit,	de	 intensiteit	van	de	pro-
grammatie	van	Formes	Nouvelles	geleidelijk	afnam,	tot	de	vereniging	in	1965	om	
financiële	redenen	werd	opgedoekt.46

Veeleer	 dan	 als	 voorlichtingsinstrument	 voor	 een	 breed	 publiek,	 functioneerden	
de	woontentoonstellingen	van	Formes	Nouvelles	als	expositieruimtes	voor	de	inte-
rieur-	 en	 meubelexperimenten	 van	 een	 beperkte	 groep	 Belgische	 architecten	 en	

�� Voor de geschiedenis van Goed Wonen, zie bijvoorbeeld W. Van Moorsel, Contact en controle. Het 
vrouwbeeld van de stichting Goed Wonen, Uitgeverij Sua, Amsterdam, 1992.

�� De consumentenafdeling van Goed Wonen heette Consumentenstichting Goed Wonen. Zie W. 
Van Moorsel, op. cit., p. 76.

�� Zie L.-L. Sosset, ‘De hedendaagse haardstede op het Salon van het Kinderwelzijn’, Kunstambachten 
en Kunstnijverheden, nr. 32, aug. 1952, s.p.

�5 K.-N. Elno, ‘Kaleidoskoop Zuid. COSA te gast bij Form’, Scheppend Ambacht, nr. 1, jan. 1957, p. 15. 
De rubriek ‘Kaleidoskoop Zuid’ verscheen vanaf 1957 in Scheppend Ambacht met K.-N. Elno als 
vaste auteur. Zie ‘Bij het begin van de achtste jaargang’, Scheppend Ambacht, nr. 1, jan. 1957, p. 3.

�� Voor de opheffing van de vzw verwijzen we naar een brief van J. Van der Heyden, griffier van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel, aan de secretaris van Formes Nouvelles, dd. 4 nov. 1965. 
Deze brief bevindt zich in Brussel, in het archief van architect Jacques Dolphyn, de toenmalige 
secretaris van Formes Nouvelles.
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ontwerpers.	We	kunnen	hiervoor	verwijzen	naar	de	verschillende	modelapparte-
menten	die	de	vereniging	in	diverse	naoorlogse	woningbouwprojecten	in	Antwer-
pen	en	Brussel	heeft	ingericht:	in	de	eerder	vermelde	woonwijk	van	Braem,	Maes	
en	Maeremans	op	het	Kiel,	in	het	huisvestingscomplex	van	Axel	Lemesre	in	Sint-
Lambrechts-Woluwe,	 in	 de	 hoogbouw	 van	 Van	 Der	 Meeren	 in	 Evere,	 etc.47	 Met	
medewerking	 van	 de	 betrokken	 woningbouwmaatschappijen	 werd	 hier	 telkens	
een	 aantal	 ‘kijkflats’	 volledig	 ingericht.	 Grondgebonden	 woningen	 kwamen	 bij	
Formes	Nouvelles	–	met	uitzondering	van	een	tentoonstellingshoeve	op	de	Gentse	
Jaarbeurs	van	1950	–	niet	aan	bod	als	‘modelarchitectuur’.48	Wanneer	ze	een	voor-
beeldfunctie	moest	vervullen	was	de	architectuur	bij	Formes	Nouvelles,	nagenoeg	
steeds	 collectief	 van	 aard.	Modernistische,	 socialistisch	 geïnspireerde	 architectu-
rale	en	stedenbouwkundige	projecten	droegen	duidelijk	de	voorkeur	weg.

Formes	 Nouvelles	 wenste	 zich	 expliciet	 te	 associëren	 met	 een	 welbepaalde	 vorm	
van	sociale	huisvesting,	maar	deze	link	had	ook	een	zekere	oppervlakkigheid.	Zo	
stelde	de	vereniging	de	architectuur	van	de	projecten	waarin	ze	tentoonstelde	zel-
den	in	vraag.	De	quasi	gelijktijdig,	door	de	vereniging	georganiseerde	tentoonstel-
lingen	‘Het	Nieuwe	Wonen’	op	het	Kiel	en	‘Goed	Wonen’	of	‘Le	Foyer	d’Aujourd’hui’	
in	 de	 Van	 Ooteghem	 appartementen	 van	 Van	 Der	 Meeren	 in	 Evere,	 bijvoorbeeld	
vormden	geen	aanleiding	om	de	belangrijke	verschillen	 in	de	 interne	organisatie	
van	 de	 betrokken	 kijkappartementen	 onderling	 te	 evalueren.49	 Het	 bestuur	 van	
Formes	Nouvelles	beschouwde	beide	woningbouwcomplexen	ongetwijfeld	als	cul-
tureel	verantwoorde	expositieplekken	–	in	het	bijzonder	omwille	van	hun	moder-
nistische	en	socialiserende	 invalshoek	–,	maar	verder	ging	de	architectuurbeoor-
deling	 niet.	 Een	 van	 de	 leden	 van	 de	 vereniging	 en	 tevens	 exposant	 op	 het	 Kiel,	
architect	 Jul	 De	 Roover,	 stelde	 in	 een	 manuscript	 van	 een	 recensie	 van	 de	 ten-
toonstelling	‘Het	Nieuwe	Wonen’	dat	de	appartementen	“betrekkelijk	toevallig	en	
soms	vrij	ongunstig	van	ruimte-indeling,	plaatsing	van	deuren	en	ramen	waren	en	
in	’t	geheel	niet	in	functie	van	en	op	voorhand	voor	een	equipement	werden	ont-
worpen”.50	De	Roover	gaf	geen	concrete	voorbeelden	bij	zijn	bedenkingen.	Moge-
lijks	was	zijn	kritiek	 ingegeven	door	zijn	eigen	ervaring	bij	de	 inrichting	van	een	

�� Het gaat hier respectievelijk om de tentoonstellingen ‘Het Nieuwe Wonen’ of ‘Le Nouvel Habitat’ 
(20 juni – 12 juli 1953), ‘De Hedendaagse Haardstede’ of ‘Le Foyer d’Aujourd’hui’ (1956) en ‘De 
Hedendaagse Haard’ of ‘Le Foyer d’Aujourd’hui’ (10 – 18 dec. 1960).

�8 Over deze modelhoeve vonden de auteurs tot op heden geen informatie terug., behalve een ver-
melding in ‘Gentse Jaarbeurs’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 9, sept. 1950, p. 4.

�� ‘Goed Wonen’ in Evere vond plaats in juli 1953. Zie L.-L. Sosset, ‘Een ruim opgevatte manifestatie. 
De tentoonstelling van de nieuwe huisvesting te Antwerpen-Kiel’, Kunstambachten en Kunstnijver-
heden, nr. 44, aug. 1953, pp. 1-2.

50 J. De Roover, onuitgegeven manuscript van het artikel ‘Binnenhuiskunst. Tentoonstelling Het 
Nieuwe Wonen’, Bouwen en Wonen, nr. 1, jan. 1954, pp. 66-72. Dit manuscript maakt deel uit van 
het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Jul De Roover. De hier geciteerde be-
denkingen van De Roover werden uiteindelijk niet gepubliceerd.
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het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Jul De Roover. De hier geciteerde be-
denkingen van De Roover werden uiteindelijk niet gepubliceerd.

doctoraat_fredie.indb   220 2/05/2006   15:49:22



  Lessen in modern wonen  
  Deel	2:	Meerstemmige	woonvoorlichting.	Variaties	op	de	‘moderne	thuis’	(1949-1957)		|	Hoofdstuk	�	 	 ���

hoekappartement	 voor	 de	 tentoonstelling.51	 [fig.	 6,	 7]	 Opvallend	 was	 bijvoorbeeld	
de	transparante	wand	van	horizontale	houten	 latten	tussen	de	grootste	slaapka-
mer	en	de	living.	Deze	wand	schermde	de	brede	deuropening	die	Braem,	Maes	en	
Maeremans	 hadden	 voorzien	 gedeeltelijk	 af	 en	 was	 aan	 de	 kant	 van	 de	 slaapka-
mer	voorzien	van	een	gordijn.	Op	die	manier	was	er	 in	de	 living	plaats	voor	een	
driezit	 en	 werd	 de	 ruimtelijke	 transparantie	 van	 het	 appartement	 toch	 niet	 vol-
ledig	 onderbroken.	 Met	 een	 dubbele	 deur,	 zoals	 die	 op	 de	 bouwplannen	 van	 het	
appartementsgebouw	waren	aangegeven,	was	een	dergelijke	opstelling	niet	moge-
lijk	geweest.52	Een	andere,	opmerkelijke	ruimtelijke	ingreep	was	de	installatie	van	
twee	tussen	vloer	en	plafond	opgespannen	houten	latten	waartussen	een	opberg-
kastje,	 een	 bureaublad	 en	 enkele	 schappen	 waren	 bevestigd.	 Dit	 ‘schrijfmeubel’	
vormde	 een	 barrière	 tussen	 de	 zit-	 en	 eethoek	 en	 profiteerde	 van	 het	 natuurlijk	
licht	 dankzij	 het	 aangrenzend	 raam.	 Kritische	 bemerkingen	 zoals	 die	 van	 De	
Roover	 waren	 echter	 uitzonderlijk	 bij	 Formes	 Nouvelles.	 De	 vereniging	 zette	 de	
interieurinrichting	nooit	structureel	 in	als	een	instrument	in	de	beoordeling	van	
de	architecturale	kwaliteiten	van	de	huisvestingsprojecten	waarin	ze	tentoon	stel-
den.	

De	sociale	appartementen	werden	evenmin	geëvalueerd	als	maatschappelijk	kader	
voor	 het	 gezinsleven.	 Hoewel	 Formes	 Nouvelles	 het	 sociale	 meubel	 aanprees	 als	
een	schakelbaar	element	waarmee	elk	 individu,	elk	gezin	zijn	eigen,	persoonlijke	
leefomgeving	zou	kunnen	samenstellen,	werd	de	gradatie	waarmee	een	wooncom-
plex	 een	 diversiteit	 aan	 persoonlijke	 leefsferen	 kon	 opnemen,	 niet	 geëvalueerd.	
Dat	 de	 modelinterieurs	 op	 het	 Kiel,	 ondanks	 de	 verschillen	 in	 vormgeving,	 vrij	
uniforme	resultaten	opleverden,	werd	dan	ook	niet	gesignaleerd.	Uiteraard	lag	de	
aard	van	de	interieuropdracht	–	die	bijvoorbeeld	geen	gevarieerd	palet	aan	gezins-
samenstellingen	 vooropstelde	 –	 mee	 aan	 de	 oorzaak	 van	 de	 gelijkaardige	 inrich-
tingen.53	Maar	ook	de	eerder	enkelvoudige	sociale	verbeelding	van	de	architectuur	
draagt	hier	schuld.	Een	vergelijking	met	bijvoorbeeld	het	Fort-Jaco	project	van	Van	

5� Er waren drie types appartementen in de hoogbouw op het Kiel. De hoekappartementen waren 
zo’n 90 m2 groot en bestonden uit een living, een eethoek, een keuken, een badkamer en drie 
slaapkamers. Aangrenzend waren er appartementen van zo’n 50 m2 met een living, een keuken, 
een badkamer en een slaapkamer. De overige appartementen hadden een oppervlakte van zo’n 60 
m2 en hadden een living, een keuken, een badkamer en twee slaapkamers. Zie ‘Les Logements du 
Huisvesting. L’Unité d’Habitation à Kiel-Anvers. Architectes: R. Maes, V. Maeremans, R. Braem’, 
Rythme, nr. 16, okt. 1953, pp. 12-15. De Roover richtte appartement nr. 1 in, in samenwerking 
met de firma’s De Bruyn (meubelen), Vanderborgt (linoleum), De Crane & Marsily (schilderwerk), 
A l’Innovation (verlichting en tapijt), Dupont-Foudrigniers (tafelservies), De Nederlandse Boek-
handel (boeken), Compagnie des Produits Industriels De la Rue (formicaproducten), Magec (gas-
fornuis). Zie ‘Appartement nr. 1’, Het Nieuwe Wonen (catalogus), S.M. Huisvesting-Antwerpen, 
Antwerpen, 1953, p. 19.

5� De bouwplannen van de appartementen werden onder meer gepubliceerd in ‘Les Logements du 
Huisvesting. L’Unité d’Habitation à Kiel-Anvers. Architectes: R. Maes, V. Maeremans, R. Braem’, 
Rythme, nr. 16, okt. 1953, pp. 12-15.

5� Voor de modelappartementen van Goed Wonen werden wel fictieve modelgezinnen bedacht. Zie 
W. Van Moorsel, op. cit.

[Fig.	6]	
architect Jul De Roover, inrichting appartement nr. 1 op de ten-
toonstelling ‘Het Nieuwe Wonen’, Antwerpen, 1953 
bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent (foto 
Frans Claes) 

[Fig.	7]	
architecten Renaat Braem, Hendrik Maes, Victor Maeremans, 
grondplannen van de appartementen op het Kiel 
bron: J.H. van den Broek (ed.), Habitation. Programme. Design. Production, in 
de reeks International Documentation Series 2, Elsevier Publishing Company, 
Amsterdam/Londen/New York/Princeton, 1959.
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Der	Meeren,	waarvan	Formes	Nouvelles	in	1952	één	appartement	onder	de	vorm	
van	een	levensgrote	maquette	op	het	Salon	van	het	Kinderwelzijn,	van	de	Jeugd	en	
van	het	Gezin	in	het	Paleis	voor	Schone	Kunsten	in	Brussel	tentoon	stelde,	spreekt	
wat	 dit	 betreft	 boekdelen.54	 [fig.	 8,	 9]	 Dit	 nooit	 gerealiseerde	 woningcomplex	 laat,	
door	de	omvang	en	de	schakeling	van	zijn	vertrekken,	de	creatie	van	 individuele	
leefsferen	–	zelfs	binnen	één	gezin	–	veel	gemakkelijker	toe	dan	de	appartementen	
op	 het	 Kiel.	 Op	 een	 dergelijke	 kritiek	 was	 Formes	 Nouvelles echter	 niet	 uit.	 Ter-
wijl	de	invloed	van	de	wet	De	Taeye	op	de	bebouwde	omgeving	steeds	duidelijker	
werd,	prees	de	organisatie	nagenoeg	elke,	op	collectief	wonen	gerichte	hoogbouw	
in	België	als	een	belangrijke	 sociale	 realisatie,	 zonder	de	 interne	kwaliteiten	van	
de	appartementen	in	vraag	te	stellen.	

De	 duidelijke	 sympathie	 van	 Formes	 Nouvelles	 voor	 de	 socialistische	 visie	 op	 de	
sociale	woningbouw,	had	verder	weinig	gevolgen	voor	de	vormgeving	van	de	mode-
linterieurs.	Er	was	destijds	 immers	geen	sprake	van	een	welomlijnde	 ‘katholieke’	
of	 ‘socialistische’	visie	op	de	inrichting	van	de	(sociale)	woning.	Als	beleidsthema	
was	het	huiselijk	 interieur	 immers	van	ondergeschikt	belang.	Dat	 interieurvorm-
geving	weinig	te	maken	had	met	politieke	kleur	was	ook	zichtbaar	in	het	ledenbe-
stand	van	Formes	Nouvelles.	Ontwerpers,	fabrikanten	en	verenigingen	van	om	het	
even	welke	ideologische	achtergrond	sloten	zich	aan.	Zo	waren	Jul	De	Roover,	de	
woonadviseur	van	de	SVV,	Jos	De	Mey,	de	raadgever	van	de	KAV	en	KWB,	en	zelfs	
de	 KAV	 zelf	 in	 de	 jaren	 vijftig	 lid	 van	 de	 vereniging.55	 Net	 als	 De	 Roover	 richtte	
De	Mey	een	modelappartement	in	op	de	tentoonstelling	‘Het	Nieuwe	Wonen’.56	In	
de	living	stonden	meubelen	van	Van	Den	Berghe-Pauvers,	uit	een	reeks	die	op	dat	
moment	ook	bij	de	KAV	en	de	Boerinnenbond	werd	gepromoot.	Het	enige	wat	hier	
expliciet	op	een	katholieke	achtergrond	wees,	was	een	kruisbeeldje	boven	de	buf-
fetkast.	

Bij	 de	 modelinterieurs	 van	 Formes	 Nouvelles	 was	 alles	 gericht	 op	 een	 doeltref-
fende	 presentatie	 van	 de	 inrichting	 als	 een	 artistiek	 project.	 Over	 het	 algemeen	
kwam	het	dagelijkse	sociale	leven	in	de	woning	hierbij	nauwelijks	ter	sprake	of	in	

5� Het Salon van het Kinderwelzijn, van de Jeugd en van het Gezin of Salon de l’Enfance et de la 
Famille vond plaats van 4 tot 14 september 1952. Het modelappartement van Van Der Meeren 
was onderdeel van de deelname van Formes Nouvelles aan het salon, getiteld ‘De Hedendaagse 
Haardstede’ of ‘Le Foyer d’Aujourd’hui’. Zie Le Foyer d’Aujourd’hui (catalogus), Formes Nouvelles, 
Brussel, 1952.

55 Zie ‘Membres de Formes Nouvelles. Leden van Nieuwe Vormen’, Jaarboek Nieuwe Vormen 1955, 
Formes Nouvelles, Brussel, 1955, pp. 16-22. Zie ook ‘Formes Nouvelles asbl. Nieuwe Vormen vzw. 
Conseil d’administration. Raad van Beheer. Liste des membres 1959-1960. Ledenlijst 1959-1960’ 
(nota, niet gepubliceerd), Archief voor Hedendaagse Kunst in België, fonds Léon-Louis Sosset, s.d. 
(ca. 1960).

5� Jos De Mey richtte appartement nr. 9 in, in samenwerking met de firma’s Van den Berghe-Pauvers 
(meubelen), S.A. Fademac (bevloering), Walastin (wandschildering), Marechal (keramiek). Zie ‘Ap-
partement nr. 9’, Het Nieuwe Wonen (catalogus), S.M. Huisvesting-Antwerpen, Antwerpen, 1953, 
p. 35.

[Fig.	9]	
arch. Willy Van Der Meeren en interieurarch. Eric 
Lemesre, modelappartement op het Salon van het 
Kinderwelzijn, van de Jeugd en van het Gezin, 
Brussel, 1952 
bron: archief Vlees en Beton

[Fig.	8]	
arch. Willy Van Der Meeren, grondplannen van enkele appartementen in het wooncomplex Fort-Jaco 
bron: M. De Kooning, Willy Van Der Meeren, in de reeks Vlees en Beton, nrs. 21-24, Laat-XXe-eeuws Genoot-
schap voor de Architectuur en de Stedenbouw, Damme, 1993
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beeld.	 Interieurfoto’s	 en	 tekeningen	 lieten	 zelden	 bewoners	 zien.	 Ook	 in	 artikels	
en	 projectbeschrijvingen	 werd	 er	 slechts	 sporadisch	 naar	 verwezen.	 Keukens	 en	
badkamers	–	ruimtes	met	eerder	beperkte	mogelijkheden	voor	het	etaleren	van	de	
professionele	talenten	van	een	ontwerper	of	binnenhuisarchitect	–	werden	zo	goed	
als	nooit,	expliciet	besproken.	Wanneer	in	modelappartementen,	zoals	op	het	Kiel,	
deze	 vertrekken	 reeds	 door	 de	 betrokken	 bouwmaatschappij	 waren	 geëquipeerd,	
zal	dit	voor	Formes	Nouvelles	dan	ook	weinig	verschil	hebben	gemaakt.57	De	ver-
eniging	 richtte	 zich	 voornamelijk	 op	 de	 zit-,	 eet-,	 slaap-,	 speel-	 en	 werkkamers:	
woonvertrekken	 die	 op	 eenvoudige	 wijze	 tot	 generische	 tentoonstellingsruimtes	
konden	omgevormd	worden.	De	belangrijkste	aanwezigheid	in	deze	kamers	waren	
de	lichte	sociale	meubelen	en	de	moderne	kunstambachten.	Deze	producten	wer-
den	 tegelijk	 als	 gebruiksvoorwerpen	 en	 als	 objecten	 met	 een	 autonome	 waarde	
beschouwd.	Binnen	het	herkenbare,	realistische	kader	van	het	modelappartement	
dienden	ze	de	bezoekers	te	overtuigen	van	hun	cultureel	vooruitstrevend	karakter	
en	hun	positieve	impact	op	de	ruimte.	

De	nadruk	lag	bij	Formes	Nouvelles	doorgaans	op	de	meubels,	maar	ook	de	kunst-
ambachten	 speelden	 een	 belangrijke	 rol.58	 In	 de	 eerste	 plaats	 vervolledigden	 ze	
het	beeld	van	het	huiselijke	interieur.	Keramische	potjes,	een	asbak	of	een	glazen	
vaas	ondersteunden	de	suggestie	van	een	bewoonde	kamer.	Ook	andere,	 ‘gewone’	
gebruiksvoorwerpen	zouden	zo’n	functie	kunnen	vervullen,	maar	moderne	kunst-
ambachten	hadden	net	iets	meer.	Ze	combineerden	het	vertrouwelijke	van	traditi-
oneel	handwerk	met	een	nieuwe	vormgeving.	Het	waren	objecten	van	de	moderne	
tijd,	 maar	 door	 hun	 uniciteit	 behielden	 ze	 volgens	 veel	 woonopvoeders	 een	 per-
soonlijke	toets	–	iets	wat	de	meeste	industriële	producten	misten.	Hiermee	leken	
de	 kunstambachten	 over	 belangrijke	 troeven	 te	 beschikken	 om	 ook	 een	 minder	
progressief	publiek	te	sensibiliseren	voor	de	nieuwe	‘interieurkunst’.	Hun	statuut	
lag	immers	ergens	tussen	dat	van	een	alledaags	voorwerp	en	dat	van	een	artistiek	

5� Dat alle badkamers en keukens reeds waren ingericht blijkt uit R. Braem, ‘Tentoonstelling Het 
Nieuwe Wonen. 20 juni – 12 juli 1953’ (nota, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Pro-
vincie Antwerpen, fonds Jul De Roover, s.d. Het blijkt tevens uit H. Goossens, ‘Het Nieuwe Wo-
nen. Merkwaardige Belgische Tentoonstelling te Antwerpen-Kiel’, ABC, nr. 27, 1953, pp. 4-5. 

58 Het begrip ‘kunstambacht’ was een verzamelnaam waarvan de betekenis destijds zelden duidelijk 
werd afgelijnd. Niet alleen het onderscheid met de vrije kunsten, maar ook dat met de industriële 
vormgeving was voor interpretatie vatbaar. Vanaf welke oplage kan je bijvoorbeeld spreken van 
een industrieel product? Is een in een beperkte serie vervaardigd meubel een kunstambacht? Ook 
Formes Nouvelles schoof geen duidelijke definities naar voor. Volgens Elno trok de vereniging “de 
scheidslijn tussen de industriële vormgeving en de personalistische ambachtskunst niet scherp 
door”. Het was bijvoorbeeld niet duidelijk bij welke categorie het sociale meubel volgens Formes 
Nouvelles idealiter behoorde. De vereniging toonde zich voorstander van standaardisatie en se-
rieproductie, maar tegelijk stonden in de showroom van Form meubelen opgesteld als waren het 
ambachtelijke kunstproducten. Zie K.-N. Elno, ‘Belgische pointering 1956’, Scheppend Ambacht, nr. 
6, dec. 1956, pp. 61-65. Voor een foto van de tentoonstellingszaal van Form, zie Jaarboek Nieuwe 
Vormen 1955, Formes Nouvelles, Brussel, 1955, p. 30.
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object,	 iets	 wat	 nog	 in	 de	 hand	 werd	 gewerkt	 door	 het	 feit	 dat	 sommige	 kunste-
naars,	naast	hun	beeldend	werk,	ook	een	kunstambacht	beoefenden.59	

5� Het gaat hier bijvoorbeeld om Octave Landuyt of Marc Mendelson die in de jaren vijftig textielpa-
tronen ontwierpen. Zie bijvoorbeeld F. Floré, ‘Octave Landuyt en de Belgische functionele textiel 
van de fifties’, Kwintessens, nr. 3, 2000, pp. 42-43. Een ander voorbeeld is dat van de schilder Jan 
Cobbaert die zich ook als keramist profileerde. Zie K.-N. Elno, ‘Belgische pointering 1956’, Schep-
pend Ambacht, nr. 6, dec. 1956, pp. 61-65.
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Museum	voor	Sierkunst

Het	 programma	 van	 het	 Gentse	 Museum	 voor	 Sierkunst	 sloot	 in	 de	 jaren	 vijftig	
inhoudelijk	 aan	 bij	 dat	 van	 Formes	 Nouvelles.	 Met	 zijn	 tentoonstellingsbeleid	
wou	 het	 museum	 de	 productie	 van	 moderne	 meubelen	 en	 kunstambachten	 van	
Belgische	 makelij	 bevorderen.	 Tegelijk	 wou	 het	 de	 bezoekers	 voorlichting	 geven	
op	het	gebied	van	wooncultuur	en	interieurvormgeving.	Deze	twee	ambities	kwa-
men	onder	meer	op	voorbeeldige	wijze	samen	in	de	van	1955	tot	1957	georgani-
seerde	 ‘Salons	voor	Modern	Sociaal	Meubel’.	Deze	salons	waren	een	soort	esthe-
tisch	gecontroleerde	meubelbeurzen	in	de	lokalen	van	het	museum.	Het	was	een,	
althans	voor	België,	unieke	museale	tentoonstellingsformule	die	er	letterlijk	op	uit	
was	de	participerende	vormgevers	en	firma’s	economische	kansen	aan	te	bieden	en	
de	bezoekers	van	advies	en	concrete	aankoopsuggesties	te	voorzien.	Het	Museum	
voor	Sierkunst	ondernam	hiermee,	veel	directer	dan	Formes	Nouvelles,	pogingen	
om	 in	 te	 grijpen	 in	 het	 bestaande	 marktaanbod	 en	 de	 heersende	 consumptiepa-
tronen	 met	 betrekking	 tot	 de	 inrichting	 van	 het	 huis.	 Of	 dit	 alles	 veel	 gevolgen	
heeft	gehad,	valt	opnieuw	te	betwijfelen.	Belangrijk	is	echter	dat	ook	het	museum	
‘vrijplaatsen’	creëerde	voor	jonge	ontwerpers	en	bedrijven	en	dit	binnen	een	archi-
tecturale	of	 ruimtelijke	context	die	 totaal	verschillend	was	van	deze	van	Formes	
Nouvelles.

Het	Museum	voor	Sierkunst	stond	 in	de	 jaren	vijftig	onder	 leiding	van	de	Union	
des	 Arts	 Industriels	 et	 Décoratifs	 en	 was	 sinds	 1922-‘23	 gevestigd	 in	 het	 18de-
eeuwse	Hotel	de	Coninck	in	de	Jan	Breydelstraat,	een	pand	dat	sinds	1920	eigen-
dom	 was	 van	 de	 stad	 Gent.60	 [fig.	 10]	 De	 Union	 des	 Arts	 Industriels	 et	 Décoratifs	
was	in	1903	opgericht,	mogelijks	naar	voorbeeld	van	de	in	1864	opgerichte	Franse	
Union	 Centrale	 des	 Beaux-arts	 Appliqués	 à	 l’Industrie.61	 De	 Gentse	 vereniging	
werd	aanvankelijk	voorgezeten	door	de	politicus	Gerard	Cooreman	en	de	kunste-
naar	Fernand	Scribe,	die	tevens	een	belangrijke	rol	heeft	gespeeld	bij	de	uitbouw	

�0 De Union des Arts Industriels et Décoratifs was aanvankelijk gevestigd in de Academie voor Scho-
ne Kunsten in de Academiestraat in Gent. In 1922-1923 verhuisde ze naar het Hotel de Coninck. 
Dit gebouw werd omstreeks 1755 ontworpen en is vandaag een beschermd monument. De naam 
verwijst naar Ferdinand de Coninck, een rijke groothandelaar in linnen, die sinds 1761 of vroeger 
eigenaar was van het pand. Zie A. L. J. Van de Walle, Museum voor Sierkunst en Industriële Vormge-
ving. Beknopte Gids voor de Bezoeker met verwijzing naar het Inventaris van de Kunstvoorwerpen (sten-
cils), Stad Gent, Gent, 1973. Zie ook ‘Het Museum voor Sierkunst en zijn verzamelingen’, in L. 
Daenens, Museum voor Sierkunst Gent, Gemeentekrediet, Brussel, 1992, pp. 5-6 en ‘Uit het goede 
hout gesneden’, in L. Daenens, Museum voor Sierkunst Gent, themanummer van Openbaar Kunstbe-
zit in Vlaanderen, nr. 4, okt.-nov.-dec. 1993, pp. 123-136. Volgens deze laatste bron kreeg de Union 
des Arts Industriels et Décoratifs in 1936 het statuut van een vzw.

�� Volgens enkele bronnen werd de Union des Arts Industriels et Décoratifs pas in 1904 opgericht. 
Zie bijvoorbeeld A. L. J. Van de Walle, op. cit., p. A. De Franse Union Centrale des Beaux-arts Ap-
pliqués à l’Industrie lag aan de basis van de Bibliothèque des Arts Décoratifs en het Musée des Arts 
Décoratifs in Parijs. Vanaf 1882 droeg de vereniging de naam Union Centrale des Arts Décoratifs. 
Sinds 2004 heet ze Les Arts Décoratifs. Zie bijvoorbeeld http://www.ucad.fr/ en http://www.bibli-
othequedesartsdecoratifs.com/. 

[Fig.	10]	
Hotel de Coninck  
bron: L. Daenens, Museum voor Sierkunst Gent, themanummer van Openbaar 
Kunstbezit in Vlaanderen, nr. 4, okt.-nov.-dec. 1993
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van	het	Gentse	Museum	voor	Schone	Kunsten.62	Verder	bestond	het	organiserend	
comité	 voornamelijk	 uit	 rijke	 textielindustriëlen.63	 De	 vereniging	 had	 als	 doel:		
“1.	De	créer	une	collection	d’objets	anciens	et	modernes,	ayant	un	caractère	artis-
tique.	 2.	 De	 fournir	 aux	 artisans	 et	 aux	 hommes	 de	 métier	 des	 modèles	 qui	 les	
aident	à	donner	un	cachet	artistique	aux	productions	courantes”.64	De	vereniging	
wou	dus	in	de	eerste	plaats	vormgevers	en	ambachtslui	bijstaan	zodat	de	artistieke	
kwaliteiten	van	hun	werk	erop	vooruit	zouden	gaan.	Om	dit	te	verwezenlijken	had	
de	vereniging	van	bij	haar	ontstaan	een	bibliotheek	en	een	museum	opgericht.	De	
museumcollectie	–	met	kunstenaar	Armand	Heins	als	eerste	conservator	–	bevatte	
omstreeks	1909	al	een	160-tal	meubelen,	een	verzameling	keramiek,	stukken	uit	
koper	en	brons	en	een	aanzienlijke	textielcollectie.65	Later	werd	dit	aangevuld	met	
onder	meer	honderden	voorwerpen	uit	het	legaat	van	Scribe	en	met	talrijke	stuk-
ken	Franse	art	déco.66	Sinds	de	historicus	Henri	Nowé	omstreeks	1932	Heins	als	

�� Een deel van de archieven van Gerard Cooreman (1852-1926) bevindt zich in het KADOC. Voor 
meer informatie over Fernand Scribe (1851-1913), zie bijvoorbeeld M. Tahon-Vanroose, De vrien-
den van Scribe. De Europese smaak van een Gents mecenas, Museum voor Schone Kunsten, Gent, 
1998. Na het overlijden van Scribe werd ingenieur Léon Leirens voorzitter van de aankoopcom-
missie van het museum en dit tot zijn dood in 1931. Zie ‘Uit het goede hout gesneden’, in L. 
Daenens, Museum voor Sierkunst Gent, themanummer van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, nr. 
4, okt.-nov.-dec. 1993, pp. 123-136.

�� Lieven Daenens verwijst bijvoorbeeld naar de industriëlen Maurice de Smet de Naeyer, Ferdinand 
de Hemptinne en Lucien Morel de Boucle Saint Denis. Verder vermeldt hij ook architect Oscar 
van de Voorde (1871-1938), George Hulin de Loo en Joseph Destrée (1853-1931) als leden van 
het oorspronkelijk organiserend comité van de vereniging. Zie ‘Uit het goede hout gesneden’, in L. 
Daenens, Museum voor Sierkunst Gent, themanummer van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, nr. 
4, okt.-nov.-dec. 1993, pp. 123-136.

�� Het citaat is afkomstig uit het eerste artikel van het ‘règlement organique’ van de vereniging. Zie 
‘De Werking van het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent’, in Jaarboek van 
het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent. 1946, Union des Arts Industriels et 
Décoratifs, Gent, 1946, pp. 5-11. Dit artikel bleef later onder licht gewijzigde vorm behouden. In 
de statuten van de vereniging uit 1936 bijvoorbeeld werd aan dit artikel expliciet toegevoegd dat de 
stad Gent voordeel moest halen uit en inspraak moest hebben in de activiteiten van de vereniging: 
“L’association a pour but de réunir et de gérer, au profit de la ville de Gand et d’accord avec elle, une 
collection d’objets anciens et modernes ayant un caractère artistique et de fournir aux artisans et 
aux hommes de métier des modèles qui les aident à donner un cachet artistique aux productions 
courantes”. Deze toevoeging was mogelijks het gevolg van het feit dat de vereniging ondertussen 
gevestigd was in een gebouw van de stad. Zie ‘Annexe au Moniteur Belge n° 354 du 19 décembre 
1936. N. 1818. Union des arts industriels et décoratifs à Gand. Statuts’ (stencils), archief Design 
museum Gent, map ‘Vereniging voor Sierkunst en Industriële Vormgeving. Statuten’, 1936.

�5 Kunstenaar Armand Heins (1856-1938) was een van de eerste conservators van het museum. Zie 
‘De Werking van het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent’, in Jaarboek van 
het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent. 1946, Union des Arts Industriels et Dé-
coratifs, Gent, 1946, pp. 5-11. Zie ook ‘Uit het goede hout gesneden’, in L. Daenens, Museum voor 
Sierkunst Gent, themanummer van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, nr. 4, okt.-nov.-dec. 1993, 
pp. 123-136.

�� Er werd vooral veel Franse art déco aangekocht onder impuls van Leirens. Na Leirens’ overlijden 
werd de aandacht voor 19de en 20ste-eeuwse vormgeving in het museum sterk teruggeschroefd. 
Zie ‘Uit het goede hout gesneden’, in L. Daenens, Museum voor Sierkunst Gent, themanummer van 
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, nr. 4, okt.-nov.-dec. 1993, pp. 123-136. Het archief van het 
Museum voor Sierkunst, dat nu Design museum Gent heet, vertoont grote hiaten. Bovendien is 
het onderzoek naar de geschiedenis van het museum tot op heden erg beperkt. De enige tekst uit 
de voorbije decennia die een geschiedkundig overzicht van de werking van het instituut tracht te 
geven, is van de hand van Lieven Daenens, de huidige directeur van het museum, en verscheen in 
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werd de aandacht voor 19de en 20ste-eeuwse vormgeving in het museum sterk teruggeschroefd. 
Zie ‘Uit het goede hout gesneden’, in L. Daenens, Museum voor Sierkunst Gent, themanummer van 
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conservator	 opvolgde,	 kwam	 de	 nadruk	 vooral	 op	 de	 18de-eeuwse	 sierkunsten	 te	
liggen.67	In	tegenstelling	tot	de	tot	dan	toe	gebruikelijke	thematische	opstellingen,	
opteerde	Nowé	ervoor	om	‘stijlzuivere’	kamers	of	salons	in	te	richten	in	het	Hotel	
de	Coninck.68	[fig.	11]	Deze	opstelling	is,	afgezien	van	relatief	beperkte	wijzigingen,	
tot	op	vandaag	bewaard	gebleven.

Naast	deze	vaste	presentatie	richtte	het	museum	ook	tijdelijke	tentoonstellingen	
in,	 vooral	 sinds	 de	 kunstenaar	 René	 Bruynseraede	 in	 1938	 adjunct-conservator	
werd.69	 Op	 deze	 tentoonstellingen,	 die	 doorgaans	 plaats	 vonden	 in	 een	 tentoon-
stellingszaal	 in	 het	 voormalige	 koetshuis,	 was	 onder	 meer	 werk	 te	 zien	 van	 con-
temporaine	 ontwerpers	 en	 kunstenaars	 uit	 binnen-	 en	 buitenland.70	 Zo	 werd	
de	 tentoonstellingszaal	 in	 februari	 1939	 ingehuldigd	 met	 een	 voorstelling	 van	
‘Gentse	sierkunstenaars’.	Later	volgden	tentoonstellingen	over	jonge	kunstenaars	
die	afgestudeerd	waren	aan	de	Academie	of	aan	het	Sint-Lucas	 Instituut	 in	Gent	
(januari	 1942),	 over	 ‘jonge	 stroomingen	 in	 de	 sierkunst’	 (april-mei	 1945),	 etc.	
Tegelijk	 stelde	 het	 museum	 zijn	 tentoonstellingszaal	 ook	 regelmatig	 ter	 beschik-
king	 voor	 tentoonstellingen	 van	 allerhande	 stadsverenigingen.	 Dit	 was	 bijvoor-
beeld	het	geval	met	 ‘Het	Ballet’	van	de	club	Terpsichore	 (juni	1945),	het	 jaarlijks	
salon	van	de	Fotoclub	Vooruit	(december	1945)	of	het	‘kerstsalon	van	kunstfoto’s’	
van	de	Gentse	afdeling	van	de	Belgische	Fotovereniging	(december	1948).71

Over	de	aard	en	de	omvang	van	de	bibliotheek	van	de	Union	des	Arts	Industriels	
et	Décoratifs	is	weinig	informatie	terug	te	vinden.72	We	weten	enkel	dat	ze	in	1942	

Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, nr. 4, okt.-nov.-dec. 1993. Deze tekst laat echter de periode tus-
sen 1951 en 1973 zo goed als onbesproken.

�� Henri Nowé was destijds ‘conservateur des Musées et monuments historiques’ van de stad Gent. 
Zie ‘Annexe au Moniteur Belge n° 354 du 19 décembre 1936. N. 1818. Union des arts industriels 
et décoratifs à Gand. Statuts’ (stencils), archief Design museum Gent, map ‘Vereniging voor Sier-
kunst en Industriële Vormgeving. Statuten’, 1936.

�8 In 1922 was er bijvoorbeeld een opstelling per regio, met onder meer een afdeling ‘Nabije en Verre 
Oosten’ en ‘China en Japan’. Zie ‘Uit het goede hout gesneden’, in L. Daenens, Museum voor Sier-
kunst Gent, themanummer van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, nr. 4, okt.-nov.-dec. 1993, pp. 
123-136.

�� René Bruynseraede was opgeleid als architect. Hij was sinds 1933 leraar sierkunst aan de Konink-
lijke Academie voor Schone Kunsten van Gent. Zie ‘Uit het goede hout gesneden’, in L. Daenens, 
Museum voor Sierkunst Gent, themanummer van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, nr. 4, okt.-
nov.-dec. 1993, pp. 123-136. Tussen 1939 en 1946 gingen bijvoorbeeld 28 tijdelijke tentoonstel-
lingen door in het museum. Zie ‘De Werking van het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve 
Kunst van Gent’, in Jaarboek van het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent. 1946, 
Union des Arts Industriels et Décoratifs, Gent, 1946, pp. 5-11.

�0 Zie ‘De Werking van het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent’, in Jaarboek 
van het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent. 1946, Union des Arts Industriels et 
Décoratifs, Gent, 1946, pp. 5-11. 

�� Zie ‘Verslag over de werkzaamheid van het museum voor nijverheids- en decoratieve kunst van 
Gent gedurende het jaar 1948’ (verslag, niet gepubliceerd), archief Design museum Gent, map 
‘Jaarverslag 1948’, s.d. (ca. 1949).

�� De bibliotheek van het huidige Design museum Gent is moeilijk consulteerbaar. Ze bevindt zich 
niet in het museum zelf, maar in de gebouwen van de Bijloke. Bovendien is de catalogus slechts 
beperkt raadpleegbaar via een gedateerde database (niet online). In het kader van deze studie was 

[Fig.	11]	
eetsalon Jan Frans Allaert (1761) in het Museum 
voor Sierkunst 
bron: L. Daenens, Museum voor Sierkunst Gent, themanum-
mer van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, nr. 4, okt.-nov.-
dec. 1993
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de	 tentoonstellingszaal	 in	 februari	 1939	 ingehuldigd	 met	 een	 voorstelling	 van	
‘Gentse	sierkunstenaars’.	Later	volgden	tentoonstellingen	over	jonge	kunstenaars	
die	afgestudeerd	waren	aan	de	Academie	of	aan	het	Sint-Lucas	 Instituut	 in	Gent	
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werd	heringericht	in	een	vleugel	van	het	Hotel	de	Coninck	en	dat	ze	voorzien	was	
van	“een	driedubbelen	catalogus	op	steekkaarten”.73	De	bibliotheek	bestond	op	dat	
moment	vooral	uit	“werken	over	oude	stijlen”,	maar	het	museum	had	in	1946	ook	
de	ambitie	om	boeken	aan	te	kopen	over	de	moderne	sierkunsten.74

Hoewel	 de	 statuten	 van	 de	 vereniging	 vooral	 de	 nadruk	 legden	 op	 haar	 advise-
rende	en	ondersteunende	opdracht	ten	aanzien	van	vaklui	en	ontwerpers,	hechtte	
het	bestuur	ook	belang	aan	een	ruimere	publiekswerking.	“Tegenover	het	publiek	
had	 de	 Vereeniging	 ook	 plichten”	 stelde	 het	 museumjaarboek	 van	 1946	 in	 een	
korte	passage	over	de	vooroorlogse	geschiedenis	van	de	Union	des	Arts	Industriels	
et	Décoratifs.75	Het	boek	wees	erop	dat	de	vereniging	“ijverde	voor	de	kunstopvoe-
ding,	het	aankweeken	van	de	belangstelling	voor	mooie	voorwerpen”.	Of	er	in	de	
jaren	veertig	of	vroeger	naast	tentoonstellingen	ook	nog	andere	educatieve	initia-
tieven	zijn	geweest,	is	niet	duidelijk.		

Nowé	en	Bruynseraede	voerden	een	min	of	meer	constant	tentoonstellingsbeleid	
tot	 1951.76	 In	 dat	 jaar	 nam	 Nowé	 ontslag	 en	 werd	 architect	 en	 kunsthistoricus	
Adelbert	Van	de	Walle	conservator.77	Zoals	Lieven	Daenens,	de	huidige	directeur	
van	het	Design	museum	Gent,	in	een	historisch	overzicht	van	de	werking	van	het	
museum	stelde,	brak	er	op	dat	moment	“een	korte	periode	met	overwegend	tijde-
lijke	 manifestaties	 over	 eigentijdse	 toegepaste	 kunsten”	 aan.78	 Het	 gaat	 hier	 om	

het bijgevolg niet mogelijk om eenvoudig na te gaan hoe omvangrijk de bibliotheek is en tot op 
welke hoogte de collectie uit de beginperiode bewaard is gebleven. 

�� Zie ‘De Werking van het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent’, in Jaarboek 
van het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent. 1946, Union des Arts Industriels et 
Décoratifs, Gent, 1946, p. 11.

�� Uit een jaarverslag van 1948 blijkt dat de bibliotheek bijna uitsluitend werd geraadpleegd door 
studenten van het kunstonderwijs. Zie ‘Verslag over de werkzaamheid van het museum voor nij-
verheids- en decoratieve kunst van Gent gedurende het jaar 1948’ (verslag, niet gepubliceerd), 
archief Design museum Gent, map ‘Jaarverslag 1948’, s.d. (ca. 1949), p. 3.

�5 ‘De Werking van het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent’, in Jaarboek van 
het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent. 1946, Union des Arts Industriels et 
Décoratifs, Gent, 1946, p. 5.

�� Voor het tentoonstellingsbeleid baseren we ons, naast de jaarverslagen van 1946 en 1948, op in-
formatie uit het tentoonstellingsarchief van het Design museum Gent. Dit archief vertoont echter 
eveneens belangrijke hiaten. Zo vonden we voor 1949 geen informatie terug. Voor 1950 vonden 
we slechts gegevens van één tentoonstelling. Over de periode van de Duitse bezetting weten we 
dat het tentoonstellingsprogramma in intensiteit afnam, maar niet is stil gevallen. Zie ‘De Werking 
van het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent’, in Jaarboek van het Museum 
voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent. 1946, Union des Arts Industriels et Décoratifs, 
Gent, 1946, p. 8. Over de reden van het ontslag van Nowé vonden we niet veel informatie terug. 
Volgens Van de Walle nam hij ontslag omdat de werkdruk te groot werd en omwille van zijn leef-
tijd. Zie Dirk Pültau en Fredie Floré in gesprek met Adelbert Van de Walle, Gent, dd. 5 april 2005.

�� Adelbert Van de Walle (°1922) behaalde zijn diploma van architect in 1945 aan het Hoger Instituut 
Sint-Lucas in Gent. In 1949 studeerde hij af als licentiaat in de kunstgeschiedenis en oudheid-
kunde aan de Universiteit Gent. Zie ‘Curriculum vitae van A. L. J. Van de Walle’ (stencils, niet ge-
publiceerd), archief Adelbert Van de Walle, Gent, 27 mei 1970 (met bijlagen voor 1971 en 1972).

�8 ‘Uit het goede hout gesneden’, in L. Daenens, Museum voor Sierkunst Gent, themanummer van 
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, nr. 4, okt.-nov.-dec. 1993, p. 132. Het toenmalige Museum voor 
Sierkunst heet vandaag Design museum Gent.
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werd	heringericht	in	een	vleugel	van	het	Hotel	de	Coninck	en	dat	ze	voorzien	was	
van	“een	driedubbelen	catalogus	op	steekkaarten”.73	De	bibliotheek	bestond	op	dat	
moment	vooral	uit	“werken	over	oude	stijlen”,	maar	het	museum	had	in	1946	ook	
de	ambitie	om	boeken	aan	te	kopen	over	de	moderne	sierkunsten.74

Hoewel	 de	 statuten	 van	 de	 vereniging	 vooral	 de	 nadruk	 legden	 op	 haar	 advise-
rende	en	ondersteunende	opdracht	ten	aanzien	van	vaklui	en	ontwerpers,	hechtte	
het	bestuur	ook	belang	aan	een	ruimere	publiekswerking.	“Tegenover	het	publiek	
had	 de	 Vereeniging	 ook	 plichten”	 stelde	 het	 museumjaarboek	 van	 1946	 in	 een	
korte	passage	over	de	vooroorlogse	geschiedenis	van	de	Union	des	Arts	Industriels	
et	Décoratifs.75	Het	boek	wees	erop	dat	de	vereniging	“ijverde	voor	de	kunstopvoe-
ding,	het	aankweeken	van	de	belangstelling	voor	mooie	voorwerpen”.	Of	er	in	de	
jaren	veertig	of	vroeger	naast	tentoonstellingen	ook	nog	andere	educatieve	initia-
tieven	zijn	geweest,	is	niet	duidelijk.		

Nowé	en	Bruynseraede	voerden	een	min	of	meer	constant	tentoonstellingsbeleid	
tot	 1951.76	 In	 dat	 jaar	 nam	 Nowé	 ontslag	 en	 werd	 architect	 en	 kunsthistoricus	
Adelbert	Van	de	Walle	conservator.77	Zoals	Lieven	Daenens,	de	huidige	directeur	
van	het	Design	museum	Gent,	in	een	historisch	overzicht	van	de	werking	van	het	
museum	stelde,	brak	er	op	dat	moment	“een	korte	periode	met	overwegend	tijde-
lijke	 manifestaties	 over	 eigentijdse	 toegepaste	 kunsten”	 aan.78	 Het	 gaat	 hier	 om	

het bijgevolg niet mogelijk om eenvoudig na te gaan hoe omvangrijk de bibliotheek is en tot op 
welke hoogte de collectie uit de beginperiode bewaard is gebleven. 

�� Zie ‘De Werking van het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent’, in Jaarboek 
van het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent. 1946, Union des Arts Industriels et 
Décoratifs, Gent, 1946, p. 11.

�� Uit een jaarverslag van 1948 blijkt dat de bibliotheek bijna uitsluitend werd geraadpleegd door 
studenten van het kunstonderwijs. Zie ‘Verslag over de werkzaamheid van het museum voor nij-
verheids- en decoratieve kunst van Gent gedurende het jaar 1948’ (verslag, niet gepubliceerd), 
archief Design museum Gent, map ‘Jaarverslag 1948’, s.d. (ca. 1949), p. 3.

�5 ‘De Werking van het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent’, in Jaarboek van 
het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent. 1946, Union des Arts Industriels et 
Décoratifs, Gent, 1946, p. 5.

�� Voor het tentoonstellingsbeleid baseren we ons, naast de jaarverslagen van 1946 en 1948, op in-
formatie uit het tentoonstellingsarchief van het Design museum Gent. Dit archief vertoont echter 
eveneens belangrijke hiaten. Zo vonden we voor 1949 geen informatie terug. Voor 1950 vonden 
we slechts gegevens van één tentoonstelling. Over de periode van de Duitse bezetting weten we 
dat het tentoonstellingsprogramma in intensiteit afnam, maar niet is stil gevallen. Zie ‘De Werking 
van het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent’, in Jaarboek van het Museum 
voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent. 1946, Union des Arts Industriels et Décoratifs, 
Gent, 1946, p. 8. Over de reden van het ontslag van Nowé vonden we niet veel informatie terug. 
Volgens Van de Walle nam hij ontslag omdat de werkdruk te groot werd en omwille van zijn leef-
tijd. Zie Dirk Pültau en Fredie Floré in gesprek met Adelbert Van de Walle, Gent, dd. 5 april 2005.

�� Adelbert Van de Walle (°1922) behaalde zijn diploma van architect in 1945 aan het Hoger Instituut 
Sint-Lucas in Gent. In 1949 studeerde hij af als licentiaat in de kunstgeschiedenis en oudheid-
kunde aan de Universiteit Gent. Zie ‘Curriculum vitae van A. L. J. Van de Walle’ (stencils, niet ge-
publiceerd), archief Adelbert Van de Walle, Gent, 27 mei 1970 (met bijlagen voor 1971 en 1972).

�8 ‘Uit het goede hout gesneden’, in L. Daenens, Museum voor Sierkunst Gent, themanummer van 
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, nr. 4, okt.-nov.-dec. 1993, p. 132. Het toenmalige Museum voor 
Sierkunst heet vandaag Design museum Gent.
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de	periode	van	1951	tot	en	met	1957.	Op	het	einde	van	dit	laatste	jaar	veranderde	
de	Union	des	Arts	Industriels	et	Décoratifs	 immers	van	naam	en	van	statuut.	Ze	
kreeg	 de	 Nederlandse	 naam	 Vereniging	 voor	 Sierkunst	 en	 Industriële	 Vormge-
ving	en	werd	een	soort	vriendenvereniging	van	het	museum.79	Dit	impliceerde	dat	
de	 vereniging	 het	 bestuur	 van	 het	 Museum	 voor	 Sierkunst	 en	 Industriële	 Vorm-
geving,	 zoals	 het	 museum	 voortaan	 werd	 genoemd,	 volledig	 overdroeg	 aan	 de	
stad.	De	financiële	last	was	immers	te	zwaar	geworden.	Bovendien	was	het	Hotel	
de	 Coninck	 dringend	 aan	 restauratie	 toe.80	 Het	 gebouw	 was	 al	 jaren	 bouwvallig,	
maar	het	duurde	 tot	1958	vooraleer	het	 stadsbestuur	 ingreep.81	 In	dat	 jaar	werd	
het	 museum	 tijdelijk	 gesloten	 voor	 herstellingswerken.	 Uiteindelijk	 is	 het	 pas	 in	
1973	terug	opengegaan.82	Van	de	Walle	bleef	conservator	tot	1974	en	organiseerde	
in	die	hoedanigheid	nog	verschillende	tentoonstellingen	buiten	de	lokalen	van	het	
museum.83

De	hier	besproken	periode	 in	de	geschiedenis	van	het	museum	is	 inderdaad	rela-
tief	 kort	 en	 kende	 geen	 noemenswaardige	 veranderingen	 in	 de	 presentatie	 van	
de	 permanente	 collectie.	 De	 union	 verkeerde	 in	 die	 tijd	 in	 financiële	 moeilijkhe-
den,	waardoor	Van	de	Walle	voornamelijk	was	aangewezen	op	subsidies	en	spon-
soring	 en	 op	 de	 medewerking	 van	 vrijwilligers	 en	 zogenaamde	 ‘tewerkgestelde	

�� De Nederlandse titel ‘Vereniging voor Sierkunst en Industriële Vormgeving’ kwam officieel in voe-
ge op 16 november 1957, met het verschijnen van de ‘nieuwe statuten’ van de vereniging in het 
Belgisch Staatsblad. Zie ‘N. 3754. Vereniging voor Sierkunst en Industriële Vormgeving, te Gent’, 
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, nr. 1417, 16 nov. 1957, p. 181. Voordien werd soms de naam Ver-
eniging voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst gebruikt in plaats van Union des Arts Industriels 
et Décoratifs, maar deze laatste was de officiële titel. Het oudste document dat we in de archieven 
van het Design museum Gent konden terugvinden in verband met de statutenwijziging van 1957 
dateert van mei 1955. Het gaat om een ongepubliceerde brief van Van de Walle aan Armand Hac-
quaert, toenmalig schepen van Onderwijs en Schone Kunsten in Gent. Zie archief Design museum 
Gent, map ‘Jaarverslag 1954. Sierkunst en Vander Haeghen’, 31 mei 1955. Hierin stelt hij onder 
meer voor om de bestaande vereniging om te vormen tot een ‘vriendenvereniging’.

80 Van de Walle wees bijvoorbeeld op de langdurige bouwvalligheid van Hotel de Coninck in A. L. J. 
Van de Walle, op. cit.; Zie ook F. Floré, D. Pültau, ‘Woonopvoeding. Een gesprek met Adelbert Van 
de Walle’, De Witte Raaf, nr. 116, juli-aug. 2005, pp. 7-10.

8� Zie F. Floré, D. Pültau, op. cit.
8� Voor meer informatie over de heropening van het museum, zie bijvoorbeeld ‘Uit het goede hout 

gesneden’, in L. Daenens, Museum voor Sierkunst Gent, themanummer van Openbaar Kunstbezit in 
Vlaanderen, nr. 4, okt.-nov.-dec. 1993, p. 132. Volgens deze bron werd het museum heropend op 
bevel van burgemeester Gerard Van den Daele nadat er “in de pers zware bedenkingen waren geuit 
over zowel het lot als het gebruik van de museumcollecties”. Onderzoek naar de wijze waarop de 
museumcollectie tussen 1958 en 1973 werd bewaard en de omstandigheden waarin het museum 
werd heropend, valt buiten het domein van deze studie.

8� In 1961 en 1962 bijvoorbeeld vonden enkele tentoonstellingen van het Museum voor Sierkunst 
en Industriële Vormgeving, in samenwerking met o.a. de Provinciale Dienst voor Kunstambachten 
en Industriële Vormgeving, plaats in het Centrum voor Kunstambachten in de Sint-Pietersabdij 
in Gent. Dit centrum werd in 1961 opgericht op initiatief van het stadsbestuur van Gent en in 
samenwerking met de Provinciale Dienst voor Kunstambachten en Industriële Vormgeving. Van 
de Walle was verantwoordelijk voor het tentoonstellingsbeleid van het centrum. Over de oprich-
ting en het opzet van het Centrum voor Kunstambachten, zie bijvoorbeeld A. L. J. Van de Walle, 
Braziliaanse volksgravure, Centrum voor Kunstambachten, Gent, s.d. Vanaf omstreeks 1970 heette 
het centrum ‘Centrum voor Kunst en Kultuur’.
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de	periode	van	1951	tot	en	met	1957.	Op	het	einde	van	dit	laatste	jaar	veranderde	
de	Union	des	Arts	Industriels	et	Décoratifs	 immers	van	naam	en	van	statuut.	Ze	
kreeg	 de	 Nederlandse	 naam	 Vereniging	 voor	 Sierkunst	 en	 Industriële	 Vormge-
ving	en	werd	een	soort	vriendenvereniging	van	het	museum.79	Dit	impliceerde	dat	
de	 vereniging	 het	 bestuur	 van	 het	 Museum	 voor	 Sierkunst	 en	 Industriële	 Vorm-
geving,	 zoals	 het	 museum	 voortaan	 werd	 genoemd,	 volledig	 overdroeg	 aan	 de	
stad.	De	financiële	last	was	immers	te	zwaar	geworden.	Bovendien	was	het	Hotel	
de	 Coninck	 dringend	 aan	 restauratie	 toe.80	 Het	 gebouw	 was	 al	 jaren	 bouwvallig,	
maar	het	duurde	 tot	1958	vooraleer	het	 stadsbestuur	 ingreep.81	 In	dat	 jaar	werd	
het	 museum	 tijdelijk	 gesloten	 voor	 herstellingswerken.	 Uiteindelijk	 is	 het	 pas	 in	
1973	terug	opengegaan.82	Van	de	Walle	bleef	conservator	tot	1974	en	organiseerde	
in	die	hoedanigheid	nog	verschillende	tentoonstellingen	buiten	de	lokalen	van	het	
museum.83

De	hier	besproken	periode	 in	de	geschiedenis	van	het	museum	is	 inderdaad	rela-
tief	 kort	 en	 kende	 geen	 noemenswaardige	 veranderingen	 in	 de	 presentatie	 van	
de	 permanente	 collectie.	 De	 union	 verkeerde	 in	 die	 tijd	 in	 financiële	 moeilijkhe-
den,	waardoor	Van	de	Walle	voornamelijk	was	aangewezen	op	subsidies	en	spon-
soring	 en	 op	 de	 medewerking	 van	 vrijwilligers	 en	 zogenaamde	 ‘tewerkgestelde	

�� De Nederlandse titel ‘Vereniging voor Sierkunst en Industriële Vormgeving’ kwam officieel in voe-
ge op 16 november 1957, met het verschijnen van de ‘nieuwe statuten’ van de vereniging in het 
Belgisch Staatsblad. Zie ‘N. 3754. Vereniging voor Sierkunst en Industriële Vormgeving, te Gent’, 
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, nr. 1417, 16 nov. 1957, p. 181. Voordien werd soms de naam Ver-
eniging voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst gebruikt in plaats van Union des Arts Industriels 
et Décoratifs, maar deze laatste was de officiële titel. Het oudste document dat we in de archieven 
van het Design museum Gent konden terugvinden in verband met de statutenwijziging van 1957 
dateert van mei 1955. Het gaat om een ongepubliceerde brief van Van de Walle aan Armand Hac-
quaert, toenmalig schepen van Onderwijs en Schone Kunsten in Gent. Zie archief Design museum 
Gent, map ‘Jaarverslag 1954. Sierkunst en Vander Haeghen’, 31 mei 1955. Hierin stelt hij onder 
meer voor om de bestaande vereniging om te vormen tot een ‘vriendenvereniging’.

80 Van de Walle wees bijvoorbeeld op de langdurige bouwvalligheid van Hotel de Coninck in A. L. J. 
Van de Walle, op. cit.; Zie ook F. Floré, D. Pültau, ‘Woonopvoeding. Een gesprek met Adelbert Van 
de Walle’, De Witte Raaf, nr. 116, juli-aug. 2005, pp. 7-10.

8� Zie F. Floré, D. Pültau, op. cit.
8� Voor meer informatie over de heropening van het museum, zie bijvoorbeeld ‘Uit het goede hout 

gesneden’, in L. Daenens, Museum voor Sierkunst Gent, themanummer van Openbaar Kunstbezit in 
Vlaanderen, nr. 4, okt.-nov.-dec. 1993, p. 132. Volgens deze bron werd het museum heropend op 
bevel van burgemeester Gerard Van den Daele nadat er “in de pers zware bedenkingen waren geuit 
over zowel het lot als het gebruik van de museumcollecties”. Onderzoek naar de wijze waarop de 
museumcollectie tussen 1958 en 1973 werd bewaard en de omstandigheden waarin het museum 
werd heropend, valt buiten het domein van deze studie.

8� In 1961 en 1962 bijvoorbeeld vonden enkele tentoonstellingen van het Museum voor Sierkunst 
en Industriële Vormgeving, in samenwerking met o.a. de Provinciale Dienst voor Kunstambachten 
en Industriële Vormgeving, plaats in het Centrum voor Kunstambachten in de Sint-Pietersabdij 
in Gent. Dit centrum werd in 1961 opgericht op initiatief van het stadsbestuur van Gent en in 
samenwerking met de Provinciale Dienst voor Kunstambachten en Industriële Vormgeving. Van 
de Walle was verantwoordelijk voor het tentoonstellingsbeleid van het centrum. Over de oprich-
ting en het opzet van het Centrum voor Kunstambachten, zie bijvoorbeeld A. L. J. Van de Walle, 
Braziliaanse volksgravure, Centrum voor Kunstambachten, Gent, s.d. Vanaf omstreeks 1970 heette 
het centrum ‘Centrum voor Kunst en Kultuur’.
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werkelozen’.84	 Toch	 is	 de	 episode	 belangrijker	 dan	 Daenens	 liet	 uitschijnen.85	 In	
de	tweede	helft	van	de	jaren	vijftig	lanceerde	Van	de	Walle	immers	een	opmerke-
lijke	 reeks	 tijdelijke	 tentoonstellingen	 over	 binnen-	 en	 buitenlandse,	 industriële	
en	 ambachtelijke	 vormgeving	 die	 het	 bezoekersaantal	 aanzienlijk	 deed	 stijgen.86	
De	primaire	bekommernis	van	het	museum	was	nog	steeds	het	ondersteunen	en	
aanmoedigen	van	de	contemporaine	ambachtskunstenaars,	vooral	uit	eigen	land.	
Maar	eerder	dan	goede	modellen	te	verzamelen	om	de	artistieke	kwaliteit	van	de	
artisanale	productie	te	bevorderen,	bedacht	Van	de	Walle	een	strategie	waarbij	het	
museum	 de	 ontwikkeling	 en	 de	 verdeling	 van	 een	 ‘nieuwe’	 kwalitatieve	 vormge-
ving	op	een	meer	directe	manier	zou	kunnen	bespoedigen.	De	aanpak	van	de	con-
servator	was	pragmatisch	en	sterk	economisch	georiënteerd.	Dit	was	nieuw.	“Tot	
hiertoe	 heeft	 men	 dat	 niet	 beschouwd	 als	 deel	 uitmakend	 van	 het	 werk	 van	 een	
museum	en	zeker	niet	van	zijn	conservator,”	antwoordde	Van	de	Walle	in	1955	op	
de	vraag	waarom	hij	zoveel	aandacht	besteedde	aan	de	economische	positie	van	de	
kunstambachten,	“Ik	ben	echter	de	mening	toegedaan	dat	het	onverantwoord	is	de	
kunst	te	willen	bevorderen	op	zichzelf,	zonder	rekening	te	houden	met	het	feit	dat	
de	kunstenaar	moet	kunnen	 leven”.87	Van	de	Walle	meende	met	zijn	museum	de	
handel	 in	de	Belgische	kunstambachten	inhoudelijk	te	moeten	bijsturen.	Hij	ver-

8� De belangrijkste ‘sponsor’ van de union was de stad Gent. Deze toelagen waren beperkt maar na-
men in de loop van de jaren vijftig wel toe. Zo gaf de stad het museum 45.000 Bf in 1951, 120.000 
Bf in 1952 en 146.570,60 Bf in 1954. Ook de Provincie Oost-Vlaanderen verleende financiële 
steun. In 1954 bijvoorbeeld schonk ze 10.000 Bf aan het museum. Zie ‘Algemene Jaarlijkse Verga-
dering’ (nota, niet gepubliceerd), archief Design museum Gent, map ‘Jaarverslag 1954. Sierkunst 
en Vander Haeghen’, s.d. (ca. 1953), p. 1. Zie ook M. Röthlisberger, ‘Union des Arts Industriels 
& Décoratifs. Exercice 1954. Compte de recettes & dépenses’ (nota, niet gepubliceerd), archief 
Design museum Gent, map ‘Jaarverslag 1954. Sierkunst en Vander Haeghen’, s.d. (ca. 1955), s.p. 
Het ‘technisch’ personeel van het museum bestond in de jaren vijftig uit een conciërge (Jozef Tol-
lebeke, in 1952 opgevolgd door Jozef Heyde) en een deeltijdse medewerker die eigenlijk verbonden 
was aan de Oudheidkundige Dienst van de stad Gent (Gustave De Puydt). Zie ‘Algemene Jaarlijkse 
Vergadering’ (nota, niet gepubliceerd), archief Design museum Gent, map ‘Jaarverslag 1954. Sier-
kunst en Vander Haeghen’, Gent, s.d. (ca. 1953), p. 2. Voor verwijzingen naar de samenwerking 
van de union met vrijwilligers en ‘tewerkgestelde werkelozen’, zie ‘Salon van het sociaal meubel te 
Gent’, Bouwen en Wonen, nr. 2, febr. 1956, p. 78. Voor verwijzingen naar de financiële moeilijkhe-
den van de union, zie F. Floré, D. Pültau, op. cit. Hierin vertelt Van de Walle dat hijzelf voor zijn 
werk als museumdirecteur jarenlang niet of nauwelijks werd bezoldigd.

85 Zie ‘Uit het goede hout gesneden’, in L. Daenens, Museum voor Sierkunst Gent, themanummer van 
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, nr. 4, okt.-nov.-dec. 1993, p. 132. In deze tekst vat Daenens de 
periode 1951-1957 in enkele zinnen samen, zonder de toenmalige directeur met naam te noemen. 
We komen enkel te weten dat het om een ‘universitair geschoolde kunstcriticus’ ging. 

8� Het aantal bezoekers voor de tijdelijke tentoonstellingen in het Museum voor Sierkunst steeg bij-
voorbeeld van 35.000 in 1949 tot 65.000 in 1953 en 75.000 in 1954. Het bezoekersaantal van 
de permanente collectie kende minder uitgesproken fluctuaties: 1.750 in 1949, 2.521 in 1953, 
2.097 in 1954. Zie ‘Museum voor Sierkunst 1953’ (nota, niet gepubliceerd), archief Design mu-
seum Gent, map ‘Jaarverslag 1954. Sierkunst en Vander Haeghen’, s.d. (ca. 1954), s.p.; ‘Museum 
voor Sierkunst. Verslag over de activiteit van het Museum tijdens het jaar 1954’ (nota, niet gepu-
bliceerd), archief Design museum Gent, map ‘Jaarverslag 1954. Sierkunst en Vander Haeghen’, s.d. 
(ca. 1955), p. 2.

8� D. S., ‘De vijftigste tentoonstelling van Kunstambachten en -nijverheden te Gent. Vestiging van 
een nieuw nationaal en intellectueel centrum voor deze herlevende kunst’, Vooruit, nr. 105, 12 aug. 
1955, p. 4.
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werkelozen’.84	 Toch	 is	 de	 episode	 belangrijker	 dan	 Daenens	 liet	 uitschijnen.85	 In	
de	tweede	helft	van	de	jaren	vijftig	lanceerde	Van	de	Walle	immers	een	opmerke-
lijke	 reeks	 tijdelijke	 tentoonstellingen	 over	 binnen-	 en	 buitenlandse,	 industriële	
en	 ambachtelijke	 vormgeving	 die	 het	 bezoekersaantal	 aanzienlijk	 deed	 stijgen.86	
De	primaire	bekommernis	van	het	museum	was	nog	steeds	het	ondersteunen	en	
aanmoedigen	van	de	contemporaine	ambachtskunstenaars,	vooral	uit	eigen	land.	
Maar	eerder	dan	goede	modellen	te	verzamelen	om	de	artistieke	kwaliteit	van	de	
artisanale	productie	te	bevorderen,	bedacht	Van	de	Walle	een	strategie	waarbij	het	
museum	 de	 ontwikkeling	 en	 de	 verdeling	 van	 een	 ‘nieuwe’	 kwalitatieve	 vormge-
ving	op	een	meer	directe	manier	zou	kunnen	bespoedigen.	De	aanpak	van	de	con-
servator	was	pragmatisch	en	sterk	economisch	georiënteerd.	Dit	was	nieuw.	“Tot	
hiertoe	 heeft	 men	 dat	 niet	 beschouwd	 als	 deel	 uitmakend	 van	 het	 werk	 van	 een	
museum	en	zeker	niet	van	zijn	conservator,”	antwoordde	Van	de	Walle	in	1955	op	
de	vraag	waarom	hij	zoveel	aandacht	besteedde	aan	de	economische	positie	van	de	
kunstambachten,	“Ik	ben	echter	de	mening	toegedaan	dat	het	onverantwoord	is	de	
kunst	te	willen	bevorderen	op	zichzelf,	zonder	rekening	te	houden	met	het	feit	dat	
de	kunstenaar	moet	kunnen	 leven”.87	Van	de	Walle	meende	met	zijn	museum	de	
handel	 in	de	Belgische	kunstambachten	inhoudelijk	te	moeten	bijsturen.	Hij	ver-

8� De belangrijkste ‘sponsor’ van de union was de stad Gent. Deze toelagen waren beperkt maar na-
men in de loop van de jaren vijftig wel toe. Zo gaf de stad het museum 45.000 Bf in 1951, 120.000 
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85 Zie ‘Uit het goede hout gesneden’, in L. Daenens, Museum voor Sierkunst Gent, themanummer van 
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, nr. 4, okt.-nov.-dec. 1993, p. 132. In deze tekst vat Daenens de 
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8� Het aantal bezoekers voor de tijdelijke tentoonstellingen in het Museum voor Sierkunst steeg bij-
voorbeeld van 35.000 in 1949 tot 65.000 in 1953 en 75.000 in 1954. Het bezoekersaantal van 
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8� D. S., ‘De vijftigste tentoonstelling van Kunstambachten en -nijverheden te Gent. Vestiging van 
een nieuw nationaal en intellectueel centrum voor deze herlevende kunst’, Vooruit, nr. 105, 12 aug. 
1955, p. 4.
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trok	van	de	vaststelling	dat	 te	veel	verdelers	en	 fabrikanten	ervan	uitgingen	dat	
er	onvoldoende	afzetmarkt	was	voor	moderne	voorwerpen	en	dat	ze	daarom	nog	
steeds	hoofdzakelijk	neostijlen	en	 ‘kitsch’	verkochten	of	produceerden.88	Volgens	
hem	 was	 dit	 een	 misvatting.	 In	 het	 geval	 van	 de	 meubelnijverheid	 bijvoorbeeld,	
meende	hij	dat	de	groeiende	import	van	moderne	meubelen	uit	onder	meer	Scan-
dinavië	 en	 de	 afnemende	 export	 van	 stijlmeubelen	 aangaven	 dat	 er	 wel	 degelijk	
interesse	 was	 voor	 producten	 met	 een	 eigentijdse	 vormgeving.	 De	 voornaamste	
hindernis	was	echter	de	prijs.	Maar	Van	de	Walle	was	ervan	overtuigd	dat,	dankzij	
de	recente	evoluties	op	het	vlak	van	de	techniek	en	van	de	materialenleer	en	dank-
zij	 de	 toegenomen	 koopkracht	 van	 de	 lagere	 sociale	 klassen,	 het	 mogelijk	 moest	
zijn	 om	 ook	 in	 België	 voor	 een	 ruim	 publiek	 betaalbare,	 kwalitatieve,	 moderne	
voorwerpen	 te	 produceren.89	 De	 conservator	 hoopte	 met	 zijn	 beleid	 de	 produc-
tiehuizen	en	de	verdelers	over	de	brug	te	kunnen	halen	en	tegelijk	jonge	moderne	
(ambachts)kunstenaars	en	vormgevers	aan	een	betere	sociale	positie	 te	helpen.90	
De	maatschappelijke	opdracht	van	het	museum	kende	echter	nog	een	tweede	facet.	
Van	de	Walle	hoopte	ook	de	consument	een	lesje	te	kunnen	leren,	want	hoewel	de	
algemene	 materiële	 welstand	 was	 toegenomen	 en	 er	 al	 een	 zekere	 interesse	 was	
te	 bespeuren	 voor	 de	 moderne	 vormgeving,	 was	 de	 ‘kunstsmaak’	 van	 het	 brede	
publiek	 volgens	 hem	 toch	 nog	 niet	 voldoende	 ontwikkeld.91	 Hij	 was	 ervan	 over-
tuigd	dat	het	museum	de	bezoekers	op	het	juiste	spoor	kon	helpen	zetten.	
De	 totaliteit	 van	 deze	 paternalistische	 en	 protectionistische	 aandachtspun-
ten	 vatte	 Van	 de	 Walle	 graag	 samen	 als	 de	 ‘artistieke’,	 ‘economische’	 en	 ‘sociale’	
beleidsopdracht	van	het	Museum	voor	Sierkunst.92	In	de	praktijk	benaderde	hij	het	
museum	 tegelijk	 als	 een	 institutionele	 tentoonstellingsplek	 en	 als	 een	 verkoops-
ruimte.	Dit	hield	 in	dit	dat,	wanneer	mogelijk,	de	 in	het	museum	gepresenteerde	

88 Zie ‘Nieuws van de Provinciale Diensten. Het eerste Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel. 
Korte inhoud van de rede van Dhr. A. Van de Walle’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 62, 
febr. 1955, pp. 3-4.

8� Zie ‘De Vlaamse Meubelfabrikanten en het Modern Sociaal Meubel. Belangrijke vergadering in het 
Museum voor Sierkunst te Gent, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 65, mei 1955, pp. 4-5.

�0 De gastvrijheid van het museum voor actuele sierkunstenaars of vormgevers ging vrij ver. Zo liet 
Van de Walle in 1954 een twaalftal “markante geleerden en kunstenaars uit het binnen- en bui-
tenland” een tijdlang logeren in de lokalen van het museum. Zie ‘Museum voor Sierkunst. Verslag 
over de activiteit van het Museum tijdens het jaar 1954’ (nota, niet gepubliceerd), archief Design 
museum Gent, map ‘Jaarverslag 1954. Sierkunst en Vander Haeghen’, s.d. (ca. 1955), p. 2. Dit 
bleek ook uit een gesprek van Dirk Pültau en Fredie Floré met Adelbert Van de Walle, Gent, dd. 3 
juni 2005.

�� Zie D. S., ‘De vijftigste tentoonstelling van Kunstambachten en -nijverheden te Gent. Vestiging van 
een nieuw nationaal en intellectueel centrum voor deze herlevende kunst’, Vooruit, nr. 105, 12 aug. 
1955, p. 4.

�� Van de Walle verwees herhaaldelijk naar de drievoudige opdracht van het museum: ‘sociaal’, ‘eco-
nomisch’ en ‘artistiek’. Zie bijvoorbeeld ‘Het Tweede Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meu-
bel’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 73, jan. 1956, p. 3. Zie ook L. U., ‘Het derde nationaal 
salon voor het modern meubel. Het reveil voor de doorbraak’, De Periscoop, nr. 6, 1 april 1957, p. 
10.
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producten	 ook	 ter	 plekke	 te	 koop	 waren.93	 Het	 museum	 was	 geen	 tussenper-
soon	in	deze	onderhandelingen.	Alles	was	rechtstreeks	te	koop	bij	de	vormgever,	
ambachtsman	of	producent.	De	impact	van	het	museum	bleef	beperkt	tot	de	selec-
tie	voor	en	de	samenstelling	van	de	tentoonstellingen.	Van	de	Walle	paste	min	of	
meer	dezelfde	benadering	toe	in	het	Museum	Vander	Haeghen	in	de	Veldstraat	in	
Gent	waar	hij	vanaf	omstreeks	1953	jaarlijks	minimum	een	viertal	tijdelijke	ten-
toonstellingen	over	actuele	sierkunsten	en	beeldende	kunsten	organiseerde.94	Het	
was	zijn	hoop	dat	de	bezoekers	van	dit	 laatste	museum	met	zijn	bijzonder	goede	
commerciële	ligging	ook	het	Museum	voor	Sierkunst	zouden	aandoen.95	Uiteinde-
lijk	ambieerde	hij	met	zijn	verkoopstentoonstellingen	niet	alleen	de	binnenlandse	
omzet	maar	ook	de	export	van	goede	Belgische	producten	te	doen	toenemen.96	
Gezien	de	aard	van	Van	de	Walles	museumbeleid,	is	het	niet	verwonderlijk	dat	ver-
schillende	van	zijn	tentoonstellingen	onder	bescherming	stonden	of	steun	kregen	
van	het	Ministerie	van	Economische	Zaken,	het	Ministerie	van	Volksgezondheid	
en	van	het	Gezin,	het	Ministerie	van	Arbeid	en	Sociale	Voorzorg	en	het	Ministe-
rie	 van	 Buitenlandse	 Handel.97	 Bovendien	 wist	 de	 conservator	 in	 de	 loop	 van	 de	
jaren	vijftig	zijn	positie	als	kunsthistoricus	en	specialist	 in	de	sierkunsten	en	de	
vormgeving	aanzienlijk	 te	verstevigen.98	Van	1951	tot	1953	was	hij	aspirant	aan	
het	Nationaal	Fonds	voor	Wetenschappelijk	Onderzoek.	In	1957	behaalde	hij	een	
doctoraatstitel	 aan	 de	 Universiteit	 Gent,	 waar	 hij	 later	 docent	 en	 hoogleraar	 zou	

�� Zie F. Floré, D. Pültau, op. cit.
�� Voor een overzicht van de tentoonstellingen die Van de Wallle in het Museum Vander Haeghen 

heeft georganiseerd, zie ‘Curriculum vitae van A. L. J. Van de Walle’ (stencils, niet gepubliceerd), ar-
chief Adelbert Van de Walle, Gent, 27 mei 1970 (met bijlagen voor 1971 en 1972). Zo organiseerde 
hij er in 1954 achtereenvolgens tentoonstellingen over ‘kunstkeramiek in Aix-en-Provence’, over 
‘graveerkunst van oude Vlaamse meesters’, over ‘kunstkant’ en over James Ensor.

�5 Zie F. Floré, D. Pültau, op. cit.
�� Zie bijvoorbeeld A. L. J. Van de Walle, ‘Doel en inrichting van het Nationaal Salon voor Modern So-

ciaal Meubel’, in Modern sociaal meubel in België. Le meuble social moderne en Belgique. Modern social 
furnishing in Belgium (catalogus), Museum voor Sierkunst/Stad Gent, Gent, 1956, s.p.; A. L. J. Van 
de Walle, ‘Ontstaan en ontwikkeling van het Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel’, in Mo-
derne sociale meubelkunst in België. Ameublement social moderne en Belgique. Modern social furnishing 
in Belgium (catalogus), Museum voor Sierkunst/Stad Gent, Gent, 1957, s.p.

�� Onder meer de ‘Nationale Salons voor Modern Sociaal Meubel’ van 1955, 1956 en 1957 in het 
Museum voor Sierkunst stonden onder de bescherming van het Ministerie van Economische Za-
ken (Minister J. Rey). De twee laatste salons stonden ook onder bescherming van het Ministerie 
van Volksgezondheid en van het Gezin (Minister E. Leburton) en van het Ministerie van Arbeid 
en Sociale Voorzorg (Minister L. E. Troclet). Het salon van 1957 stond tenslotte ook nog onder 
bescherming van het Ministerie van Buitenlandse Handel (Minister V. Larock). Zie F. Floré, Lessen 
in Modern Wonen. Bronnenboek over woontentoonstellingen in België 1945-1958, in de reeks Vlees en 
Beton, nr. 64, WZW Editions and Productions, Gent, 2004. Voor Van de Walle conservator werd 
kreeg het Museum voor Sierkunst onder meer financiële steun van het Ministerie van Openbaar 
Onderwijs, de stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen. Zie Jaarboek van het Museum voor Nij-
verheids- en Decoratieve Kunst van Gent. 1946, Union des Arts Industriels et Décoratifs, Gent, 1946, 
p. 11.

�8 Zie onder meer ‘Curriculum vitae van A. L. J. Van de Walle’ (stencils, niet gepubliceerd), archief 
Adelbert Van de Walle, Gent, 27 mei 1970 (met bijlagen voor 1971 en 1972).
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worden.99	Vanaf	1952	was	hij	 secretaris-generaal	van	de	Provinciale	Dienst	voor	
Kunstambachten	 en	 Industriële	 Vormgeving	 voor	 Oost-Vlaanderen.	 In	 1956	 was	
hij	betrokken	bij	de	oprichting	van	het	Instituut	voor	Industriële	Vormgeving	voor	
België	en	het	Groothertogdom	Luxemburg.100	 In	1957	was	hij	kunstadviseur	van	
de	 Nationale	 Dienst	 ter	 Bevordering	 van	 de	 Uitvoer,	 etc.	 Dit	 alles	 schiep	 even-
eens,	 al	 dan	 niet	 rechtstreeks,	 bijkomende	 mogelijkheden	 voor	 de	 werking	 het	
museum.101

De	 eerste	 naoorlogse	 tentoonstellingen	 in	 het	 Museum	 voor	 Sierkunst	 over	 het	
moderne	 interieur	 en	 moderne	 meubelen	 dateren	 van	 omstreeks	 1954.	 Zo	 vond	
in	 augustus	 van	 dat	 jaar	 een	 tentoonstelling	 plaats	 over	 de	 ‘interieurkunst’	 van	
de	Henegouwse	ontwerper	Michel	Holyman	en	een	maand	later	over	de	‘moderne	
sociale	interieurinrichting’	van	interieurarchitect	Eric	Grinwis.102	Gelijktijdig	met	
de	tentoonstelling	van	Grinwis	was	de	reizende	tentoonstelling	‘American	design	
for	 home	 and	 decorative	 use.	 300	 voorwerpen	 geselectioneerd	 door	 het	 Museum	
of	Modern	Art,	New	York’	te	gast	in	het	museum.103	In	1955	volgden	onder	meer	
‘Modern	 Canadees	 interieur.	 Geselectioneerd	 door	 de	 National	 Industrial	 Design	

�� Het doctoraat had als titel Onderzoekingen omtrent de rol van de houtconstructies en het ontstaan van 
de middeleeuwse bouwkunst in West-Europa. Van de Walle was van 1 okt. 1961 tot 30 sept. 1970 als 
deeltijds docent verbonden aan de Universiteit Gent, van 1 okt. 1970 tot 30 sept. 1985 als voltijds 
docent en van 1 okt. 1985 tot 30 sept. 1987 als voltijds hoogleraar. Zie personeelsarchief van de 
Universiteit Gent. 

�00 Het Instituut voor Industriële Vormgeving werd opgericht op 23 april 1956 in Luik op initiatief 
van de Belgische en Luxemburgse industrieën en stond onder bescherming van de Ministeries van 
Economische Zaken, Buitenlandse Handel, Koloniën, Openbaar Onderwijs en Arbeid en Sociale 
Voorzorg. Het had als doel “de Belgisch-Luxemburgse nijverheid bij te staan door het verspreiden 
van de opvattingen en werkwijzen van de Industriële Vormgeving”. Van de Walle was lid van de 
beheerraad, naast onder meer Marcel-Louis Baugniet, Eugène Delatte en Paul Mariamé. Ingeni-
eur Ph. Questienne, diensthoofd van de Fabrique Nationale d’Armes de Guerre in Herstal, was de 
eerste voorzitter van het instituut. Henry Van de Velde was erevoorzitter. Zie ‘Het Instituut voor 
Industriële Vormgeving’, Berichten van het Instituut voor Industriële Vormgeving, nr. 1, jan. 1957, s.p. 
Zie ook M. De Kooning, I. Strauven, op. cit. Het Instituut voor Industriële Vormgeving komt in 
deze studie niet uitgebreid aan bod omdat het zich niet expliciet toelegde op de thematiek van het 
wonen. Het instituut interesseerde zich voor de vormgeving van allerhande objecten: mechanische 
melktoestellen, bestek, meetapparatuur, mixers...

�0� Zie F. Floré, D. Pültau, op. cit.
�0� De tentoonstelling van Michel Holyman ging door van 7 tot 29 augustus 1954, deze van Eric 

Grinwis van 4 tot 25 september 1954. Zie ‘Museum voor Sierkunst, Jan Breydelstraat, 7, Gent. 
Tentoonstellingen 1954’ (nota, niet gepubliceerd), archief Design museum Gent, map ‘Jaarverslag 
1954. Sierkunst en Vander Haeghen’, s.d. (ca. 1955), s.p. In de jaren vijftig assisteerde Eric Grinwis 
regelmatig bij de organisatie of het ontwerp van tentoonstellingen in het Museum voor Sierkunst. 
Zo ontwierp hij de opstelling van de tentoonstelling ‘Modern Canadees Interieur’ en ‘Nieuwe Fran-
se Interieurkunst’. Zie F. Floré, Lessen in Modern Wonen. Bronnenboek over woontentoonstellingen in 
België 1945-1958, in de reeks Vlees en Beton, nr. 64, WZW Editions and Productions, Gent, 2004. 
Zie ook F. Floré, D. Pültau, op. cit.

�0� ‘American design for home and decorative use’ was eerst te zien geweest in het Kursaal van Oost-
ende, van 10 tot 31 augustus 1954. Zie L.-L. Sosset, ‘In de kursaal van Oostende. In het Museum 
voor Sierkunsten van Gent. Tentoonstelling van door het Museum voor Moderne Kunst van New 
York uitgelezen voorwerpen’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 57, sept. 1954, pp. 1-3.
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Council	 of	 Canada’	 en	 ‘Nieuwe	 Franse	 Interieurkunst’,	 etc.104	 Voor	 1954	 had	 het	
museum	 samengewerkt	 met	 Het	 Gentse	 Meubel.	 Deze	 coöperatieve	 was	 in	 1951	
opgericht	op	 initiatief	van	Edmond	Dutry,	 secretaris	van	het	Museum	voor	Sier-
kunst.105	Ze	verenigde	een	aantal	 lokale	meubelfabrikanten,	waaronder	Van	Den	
Berghe-Pauvers,	 die	 zich	 hadden	 voorgenomen	 smaakvolle	 en	 betaalbare	 kwali-
teitsmeubelen	 te	 maken.106	 Het	 Gentse	 Meubel	 gaf	 de	 tweetalige	 krantencatalo-
gus	Het Gentse Meubel/Le Meuble de Gand	uit.107	 [fig.	12]	Sinds	januari	1953	had	ze	
bovendien	een	permanente	 toon-	en	verkoopzaal	 in	de	Ravensteinstraat	nr.	2	 in	
Gent	waar	ook	keramiek,	porselein,	aardewerk,	glaswerk,	verlichtingsarmaturen,	
schilderijen,	behangpapier	en	vloerbekleding	werden	verkocht.108	Het	vlakbij	gele-
gen	Museum	voor	Sierkunst	stond	in	voor	de	selectie	van	de	gepresenteerde	stuk-
ken	en	voor	de	toekenning	van	het	kwaliteitslabel	van	Het	Gentse	Meubel.109	Om	
dit	 label	 te	krijgen	moesten	de	meubelen	 “1.	 in	het	binnenland	vervaardigd	zijn,	
en	meer	bepaald	in	de	stad	van	Gent;	2.	van	moderne	harmonische	en	eenvoudige	
vorm	 zijn;	 3.	 van	 stevig	 en	 goed	 afgewerkt	 fabrikaat;	 4.	 van	 een	 vaste	 zo	 nauw	
en	 zo	 voordelig	 mogelijk	 berekende	 prijs	 zijn”.110	 In	 ruil	 voor	 de	 samenwerking	
met	 het	 Gentse	 Meubel	 kreeg	 het	 museum	 een	 “klein	 procent	 op	 de	 verkoop”.111	
Zijn	 band	 met	 de	 meubelcoöperatieve	 was	 echter	 vooral	 inhoudelijk	 van	 beteke-
nis.	Het	idee	om	meubelen	en	andere	sierkunstobjecten	te	selecteren	op	basis	van	

�0� ‘Modern Canadees interieur’ vond plaats van 3 april tot 1 mei 1955, ‘Nieuwe Franse Interieur-
kunst’ van 15 oktober tot 6 november 1955. Zie onder meer Nieuwe Franse Interieurkunst (catalo-
gus), Museum voor Sierkunst, Gent, 1955.

�05 Voor informatie over de oprichting van Het Gentse Meubel, zie bijvoorbeeld F. D. S., ‘Het Gentse 
Meubel betracht vernieuwing en smaakveredeling’, Vooruit, nr. 133, 10 sept. 1953, p. 8. Kunste-
naar Edmond Dutry was voor 1951 al betrokken bij de werking van de Union des Arts Industriels 
et Décoratifs. Zo was hij in 1946 secretaris van de beheerraad van de vereniging. Zie Jaarboek van 
het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent. 1946, Union des Arts Industriels et 
Décoratifs, Gent, 1946, p. 3.

�0� Zie M. De Kooning, I. Strauven, op. cit. De eerste tentoonstelling van Het Gentse Meubel vond 
plaats op de Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen in Gent in 1952. Zie F. D. S., ‘Het Gentse 
Meubel betracht vernieuwing en smaakveredeling’, Vooruit, nr. 133, 10 sept. 1953, p. 8.

�0� Verschillende exemplaren van de krantencatalogus bevinden zich in het archief van Van Den Berg-
he-Pauvers. Ze zijn niet gedateerd. De meubelen worden erin voorgesteld aan de hand van foto’s. 
De bijhorende onderschriften geven een korte omschrijving van het meubel en vermelden de kost-
prijs. De vormgever of de fabrikant worden niet vermeld.

�08 De permanente toonzaal was vrij toegankelijk. Zie F. D. S., ‘Het Gentse Meubel betracht vernieu-
wing en smaakveredeling’, Vooruit, nr. 133, 10 sept. 1953, p. 8. Het Museum voor Sierkunst was 
rechtstreeks betrokken geweest bij de oprichting van de permanente toon- en verkoopszaal van 
Het Gentse Meubel. Zie ‘Algemene Jaarlijkse Vergadering’ (nota, niet gepubliceerd), archief Design 
museum Gent, map ‘Jaarverslag 1954. Sierkunst en Vander Haeghen’, s.d. (ca. 1953), p. 2. 

�0� Zie F. Floré, D. Pültau, op. cit. Zie ook F. D. S., ‘Het Gentse Meubel betracht vernieuwing en smaak-
veredeling’, Vooruit, nr. 133, 10 sept. 1953, p. 8.

��0 F. D. S., ‘Het Gentse Meubel betracht vernieuwing en smaakveredeling’, Vooruit, nr. 133, 10 sept. 
1953, p. 8.

��� F. D. S., ‘Het Gentse Meubel betracht vernieuwing en smaakveredeling’, Vooruit, nr. 133, 10 sept. 
1953, p. 8. In 1954 bijvoorbeeld bedroegen de inkomsten van het museum afkomstig van Het 
Gentse Meubel 3.000 Bf. Zie M. Röthlisberger, ‘Union des Arts Industriels & Décoratifs. Exercice 
1954. Compte de recettes & dépenses’ (nota, niet gepubliceerd), archief Design museum Gent, 
map ‘Jaarverslag 1954. Sierkunst en Vander Haeghen’, s.d. (ca. 1955), s.p.

[Fig.	12]	
krantencatalogus van Het Gentse Meubel 
bron: archief Van Den Berghe-Pauvers
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herkomst,	 kwaliteit,	 prijs	 en	 moderne	 eenvoud,	 lag	 ook	 aan	 de	 basis	 van	 enkele	
belangrijke	 tijdelijke	 tentoonstellingen	 die	 Van	 de	 Walle	 in	 de	 loop	 van	 de	 jaren	
vijftig	in	het	museum	organiseerde.	Hierbij	dook	Het	Gentse	Meubel	regelmatig	op	
als	exposant.112	De	coöperatieve	was	echter	een	relatief	kort	leven	beschoren.	Met	
het	overlijden	van	Edmond	Dutry	omstreeks	1958	ging	ook	de	Het	Gentse	Meubel	
ter	ziele.113

Het	 was	 de	 verdienste	 van	 Van	 de	 Walle	 de	 thematiek	 van	 het	 moderne	 serie-
meubel	 en	 het	 moderne	 interieur	 in	 België	 in	 een	 museale	 context	 aan	 te	 kaar-
ten.	Tekenend	voor	het	toenmalige	museumbeleid	op	dit	vlak	waren	de	‘Nationale	
Salons	voor	Modern	Sociaal	Meubel’	die	Van	de	Walle,	samen	met	interieurarchi-
tect	Eric	Grinwis,	architect	Dan	Craet	en	ontwerper	Frida	Burssens,	tussen	1955	
en	1957	jaarlijks	organiseerde.	Deze	‘salons’	waren	opgevat	als	een	soort	esthetisch	
gecontroleerde	meubelbeurzen	 in	de	 lokalen	van	het	museum.	Aanvankelijk	von-
den	ze	plaats	in	de	achteraan	gelegen	tentoonstellingsruimtes.114	[fig.	13]	Later	wer-
den	ook	andere	delen	van	het	museum	bij	de	presentatie	betrokken.115	De	salons	
waren	opgebouwd	als	een	aaneenschakeling	van	presentaties	van	bedrijven	of	fir-
ma’s.	Aan	het	eerste	‘Nationaal	Salon	voor	Modern	Sociaal	Meubel’	participeerden	
bijvoorbeeld	 Het	 Gentse	 Meubel	 met	 onder	 meer	 ontwerpen	 van	 W.	 Pauwels,	 de	
firma	Dangotte	met	ontwerpen	van	Eric	Grinwis,	Alfred	Hendrickx,	Eric	Lemesre	
en	Willy	Van	Der	Meeren,	Van	Den	Berghe-Pauvers	met	ontwerpen	van	Eric	Grin-
wis	en	Jos	De	Mey,	etc.116	Het	doel	van	de	salons	was	om	zowel	de	meubelhandel	
als	de	consumenten	warm	te	maken	voor	de	productie	van	moderne	meubelen	in	
België.	Dit	vertaalde	zich	telkens	in	twee	opeenvolgende	tentoonstellingsperiodes.	
In	 de	 eerste	 week	 waren	 de	 salons	 enkel	 toegankelijk	 voor	 meubelhandelaars	 en	
meubelfabrikanten.	Daarna	kon	iedereen	de	tentoonstelling	bezoeken.

��� Het Gentse Meubel was bijvoorbeeld exposant op de verschillende ‘Nationale Salons voor Modern 
Sociaal Meubel’. Zie F. Floré, Lessen in Modern Wonen. Bronnenboek over woontentoonstellingen in 
België 1945-1958, in de reeks Vlees en Beton, nr. 64, WZW Editions and Productions, Gent, 2004.

��� Zie F. Floré, D. Pültau, op. cit. Zie ook ‘In memoriam Edmond Dutry’, in Modern Home ’58. 13e 
Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen (catalogus), Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen, Gent, 
1958, pp. 6-7.

��� Het eerste salon vond plaats op het gelijkvloers en de verdieping van de achtervleugel en de twee 
zijvleugels van het Museum. Zie ‘Het eerste nationaal salon voor modern sociaal meubel, een 
merkwaardig initiatief van het Museum voor Sierkunst, te Gent voor februari 1955’, Bouwen en 
Wonen, nr. 1, jan. 1955, p. 40. 

��5 Het tweede salon besloeg dezelfde tentoonstellingsruimte als het eerste salon, aangevuld met en-
kele kamers uit de permanente collectie en een aantal ‘reserveplaatsen’. Zie ‘Het Tweede Nationaal 
Salon voor Modern Sociaal Meubel’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 74, febr. 1956, pp. 
4-5. Het derde salon reikte tot en met de zoldervertrekken van het museum. Zie L. U., ‘Het derde 
nationaal salon voor het modern meubel. Het reveil voor de doorbraak’, De Periscoop, nr. 6, 1 april 
1957, p. 10. Zie ook F. Floré, D. Pültau, op. cit.

��� Zie Ie Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel. Ie Salon National du Meuble Moderne Social (cata-
logus), Museum voor Sierkunst, Gent, 1955.

[Fig.	13]	
grondplan van het eerste ‘Salon voor Modern Sociaal Meubel’ 
bron: archief Van Den Berghe-Pauvers
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herkomst,	 kwaliteit,	 prijs	 en	 moderne	 eenvoud,	 lag	 ook	 aan	 de	 basis	 van	 enkele	
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ten.	Tekenend	voor	het	toenmalige	museumbeleid	op	dit	vlak	waren	de	‘Nationale	
Salons	voor	Modern	Sociaal	Meubel’	die	Van	de	Walle,	samen	met	interieurarchi-
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en	1957	jaarlijks	organiseerde.	Deze	‘salons’	waren	opgevat	als	een	soort	esthetisch	
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ma’s.	Aan	het	eerste	‘Nationaal	Salon	voor	Modern	Sociaal	Meubel’	participeerden	
bijvoorbeeld	 Het	 Gentse	 Meubel	 met	 onder	 meer	 ontwerpen	 van	 W.	 Pauwels,	 de	
firma	Dangotte	met	ontwerpen	van	Eric	Grinwis,	Alfred	Hendrickx,	Eric	Lemesre	
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als	de	consumenten	warm	te	maken	voor	de	productie	van	moderne	meubelen	in	
België.	Dit	vertaalde	zich	telkens	in	twee	opeenvolgende	tentoonstellingsperiodes.	
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meubelfabrikanten.	Daarna	kon	iedereen	de	tentoonstelling	bezoeken.

��� Het Gentse Meubel was bijvoorbeeld exposant op de verschillende ‘Nationale Salons voor Modern 
Sociaal Meubel’. Zie F. Floré, Lessen in Modern Wonen. Bronnenboek over woontentoonstellingen in 
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Het	voornaamste	onderscheid	met	de	 ‘gewone’	meubelbeurzen	van	Brussel,	Gent	
of	Mechelen,	was	de	dirigerende	rol	van	het	museum.117	Om	aan	de	 ‘Salons	voor	
Modern	Sociaal	Meubel’	te	mogen	deelnemen,	moesten	de	bedrijven	niet	betalen	
voor	een	stand,	maar	dienden	ze	deel	te	nemen	aan	een	selectieprocedure.	Ze	wer-
den	hiervan	op	de	hoogte	gebracht	via	de	geschreven	pers,	de	radio,	via	beroepsver-
enigingen	en	persoonlijke	uitnodigingen.118	De	selectie	was	zogenaamd	in	handen	
van	een	jury	“bestaande	uit	personen	die	geen	financieel	of	ander	belang	hebben	
in	het	 salon”,	maar	volgens	Van	de	Walle	was	het	vooral	hijzelf	die	bepaalde	wie	
mocht	participeren.119	Om	in	aanmerking	te	komen	dienden	bedrijven	een	dossier	
in	te	sturen.	Zo’n	dossier	diende	een	zo	nauwkeurig	mogelijk	beeld	te	geven	van	de	
‘stand’,	van	de	meubelontwerpen,	van	de	siervoorwerpen	en	van	de	publiciteitsfol-
ders	die	de	firma’s	op	de	salons	zouden	tonen.120	[fig.	14,	15]	Voor	het	museum	moest	
alles	 “modern	zijn	van	artistieke	opvatting,	zonder	 reminiscenties	aan	oude	stij-
len”.121	Zogenaamde	‘stijlmeubelen’	werden	bij	voorbaat	geweerd.	Daarnaast	moes-
ten	de	tentoon	gestelde	stukken	uit	degelijke	materialen	bestaan,	een	stevige	con-
structie	hebben	en	te	koop	zijn	aan	een	prijs	die	in	verhouding	stond	met	de	pro-
ductiekost	en	met	de	beurs	van	een	‘gemiddelde	koper’.	De	meubelen	van	Van	Den	
Berghe-Pauvers	voldeden	perfect	aan	deze	voorwaarden.	Op	het	eerste	salon	stond	
bijvoorbeeld	een	houten	kastenwand	naar	ontwerp	van	Jos	De	Mey,	bestaande	uit	
drie	afzonderlijk	combineerbare,	rechthoekige	‘kastelementen’	die	op	eenvoudige,	
zwart	gelakte	poten	waren	geplaatst.	[fig.	16]	De	kastelementen	waren	uitgevoerd	in	
sapelli-mahonie	met	hier	en	daar	enkele	kleuraccenten.	Zo	was	de	binnenkant	van	
de	klepdeur	belegd	met	zwarte	Warerite	en	was	de	binnenzijde	van	de	kast	achter	
de	glazen	panelen	geel	gelakt.122	Dangotte	waagde	zich	op	het	eerste	salon	meteen	
ook	 aan	 metalen	 meubelen,	 zoals	 de	 elementair	 vormgegeven	 zetel	 F1	 van	 Willy	
Van	Der	Meeren,	voorzien	van	een	vrolijk	gele	bekleding	met	zwarte	blokjes.	[fig.	17]

Onder	meer	omwille	van	de	strenge	criteria	werden	de	salons	in	verschillende	Bel-
gische	architectuur-,	design-	en	cultuurtijdschriften	gelauwerd	als	een	fris	en	prij-
zenswaardig	initiatief.	Karel	Elno	bijvoorbeeld	schreef	over	het	eerste	salon:	“plots	

��� In 1955 bijvoorbeeld ging de jaarlijkse ‘Nationale Meubelbeurs’ van Brussel door van 23 april tot 
8 mei in Paleis 8 van de Eeuwfeestpaleizen. Aan deze beurs namen enkele firma’s deel die eer-
der hadden geparticipeerd aan het eerste ‘Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel’. Dit was 
bijvoorbeeld het geval met de firma Torck uit Deinze en Defour uit Hooglede. Zie 17e Nationale 
Meubelbeurs. Van 23 April tot 8 Mei 1955. Brussel. 17e Foire Nationale du Meuble. Du 23 avril au 8 mai 
1955. Bruxelles (folder), Nationale Meubelbeurs, Brussel, 1955.

��8 Zie bijvoorbeeld ‘Het Tweede Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel’, Kunstambachten en 
Kunstnijverheden, nr. 74, febr. 1956, pp. 4-5.

��� Zie F. Floré, D. Pültau, op. cit.
��0 Zie bijvoorbeeld ‘Het Tweede Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel’, Kunstambachten en 

Kunstnijverheden, nr. 74, febr. 1956, pp. 4-5; ‘Salon van het sociaal meubel te Gent’, Bouwen en 
Wonen, nr. 2, febr. 1956, p. 78.

��� ‘Het Tweede Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, 
nr. 73, jan. 1956, p. 3.

��� Zie ‘Nationaal Salon voor Moderne Sociale Meubelkunst. Museum voor Sierkunst Gent van 6 tot 
en met 27 februari 1955’, Bouwen en Wonen, nr. 3, maart 1955, pp. 85-92.

[Fig.	14]	
interieurarch. Jos De Mey, ontwerp van een eetkamer voor de stand van Van Den Berghe-Pau-
vers op het tweede ‘Salon voor Modern Sociaal Meubel’ 
bron: archief Van Den Berghe-Pauvers

[Fig.	15]	
interieurarch. Jos De Mey, folder van Van Den Berghe-Pauvers 
voor het eerste ‘Salon voor Modern Sociaal Meubel’  
bron: archief Van Den Berghe-Pauvers
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en	 met	 een	 geweldige,	 sympathieke	 propagandistische	 actie	 werd	 hier	 tegenover	
de	traditionele	 in-slechte	meubel-jaarbeurzen	van	Gent	en	Mechelen	een	knappe	
selectie	 in	de	goede	geest	gesteld”.123	Hij	 schilderde	de	 ‘moedige’	en	 ‘verstandige’	
producenten	van	moderne	meubelen	voornamelijk	af	tegen	“de	trage	en	slaperige	
achternablijvers	 met	 hun	 bijna	 ziekelijke	 gehechtheid	 aan	 een	 onwederroepelijk	
afgesloten	verleden”.	In	1956	prees	Flouquet	in La Maison	vooral	de	manier	waarop	
het	museum	zich	met	de	salons	als	coördinator	en	katalysator	profileerde	van	de	
individuele	 projecten	 van	 vooruitstrevende	 meubelontwerpers	 en	 -producen-
ten:	 “Ce	 sera	 la	 gloire	 de	 l’initiative	 gantoise,	 d’avoir	 coordonné	 les	 efforts	 épars	
et	 suscité	 une	 émulation	 qui	 ira	 en	 s’élargissant.	 Nos	 félicitations	 les	 plus	 chau-
des”.124	 Ook	 Flouquet	 plaatste	 het	 goede	 voorbeeld	 van	 het	 rationele,	 moderne	
meubel	tegenover	het	slechte	voorbeeld	van	“les	copies	de	styles	du	passé	et	tous	
les	‘erzats’	historiques”.125	In	1957	wees	Elno	er	in	De Periscoop	nog	eens	op	dat	de	
Gentse	salons	‘apostolaatswerk’	waren:	“Initiatieven	als	deze	komen	bij	ons	zo	zel-
den	voor,	dat	men	er	gerust	de	bazuin	mag	over	opsteken”.126

Niet	 alleen	 de	 aard	 van	 de	 meubelen,	 maar	 ook	 de	 opbouw	 van	 de	 stand	 moest	
aan	een	aantal	voorwaarden	voldoen.	Zo	dienden	alle	firma’s	hun	meubelen	voor	
te	 stellen	 onder	 de	 vorm	 van	 modelkamers	 of	 modelinterieurs.	 Hiermee	 intro-
duceerde	het	museum	een	zekere	uniformiteit	en	coherentie	in	het	geheel	van	de	
stands.	 Dit	 werd	 bovendien	 verder	 in	 de	 hand	 gewerkt	 door	 de	 inbreng	 van	 Eric	
Grinwis	of	Dan	Craet	en	Frida	Burssens	die	de	globale,	architecturale	en	vorme-
lijke	inrichting	van	de	salons	voor	hun	rekening	namen.127	Het	ging	op	de	salons	
voornamelijk	om	huiselijke	modelkamers:	woonkamers,	 eetkamers,	 slaapkamers,	
studio’s,	studeerkamers	en	keukens	die	soms	aaneengeschakeld	waren	tot	model-
appartementen.128	 Net	 als	 de	 modelinterieurs	 van	 Formes	 Nouvelles	 benadruk-
ten	deze	het	belang	van	degelijk,	modern	meubilair	voor	de	creatie	van	een	goede	
woning.	 Maar	 ook	 hier	 was	 er	 meer	 te	 zien	 dan	 meubelen	 alleen.	 Zo	 hing	 in	 de	
eetkamer	 van	 Van	 Den	 Berghe-Pauvers	 op	 het	 eerste	 salon	 een	 schilderij	 van	 R.	

��� K.-N. Elno, ‘Meubelkunst in Nederland en België’, Ruimte, nr. 1, jan. 1955, pp. 28-30.
��� P.-L. Flouquet, ‘Le meuble social en Belgique’, La Maison, nr. 6, juni 1956, pp. 167-172.
��5 P.-L. Flouquet, ‘Le meuble social en Belgique’, La Maison, nr. 6, juni 1956, p. 168.
��� K.-N. Elno, ‘Bij het Derde Nationaal Meubelsalon te Gent. Moderne Meubelkunst’, De Periscoop, nr. 

6, 1 april 1957, pp. 1, 10.
��� Eric Grinwis stond in voor de algemene inrichting van het eerste salon, Craet en Burssens voor de 

twee volgende. Zie F. Floré, Lessen in Modern Wonen. Bronnenboek over woontentoonstellingen in Bel-
gië 1945-1958, in de reeks Vlees en Beton, nr. 64, WZW Editions and Productions, Gent, 2004. Zie 
ook Dirk Pültau en Fredie Floré in gesprek met Dan Craet en Frida Burssens, Mariakerke (Gent), 
dd. 31 mei 2005.

��8 Op het tweede salon bijvoorbeeld stonden zo’n tiental modelappartementen en verschillende af-
zonderlijke modelkamers. Zie P.-L. Flouquet, ‘Le meuble social en Belgique’, La Maison, nr. 6, juni 
1956, pp. 169.

[Fig.	16]	
firma Van Den Berghe-Pauvers, stand op het eerste ‘Salon voor 
Modern Sociaal Meubel’ (meubelen van interieurarch. Jos De Mey) 
bron: archief Van Den Berghe-Pauvers

[Fig.	17]	
architect Willy Van Der Meeren i.s.m. firma Tubax, 
zetel F1, ca. 1953  
bron: collectie Mil De Kooning (foto Wim Van Nueten)

doctoraat_fredie.indb   237 2/05/2006   15:49:40



  Lessen in modern wonen  
  Deel	2:	Meerstemmige	woonvoorlichting.	Variaties	op	de	‘moderne	thuis’	(1949-1957)		|	Hoofdstuk	�	 	 ���

en	 met	 een	 geweldige,	 sympathieke	 propagandistische	 actie	 werd	 hier	 tegenover	
de	traditionele	 in-slechte	meubel-jaarbeurzen	van	Gent	en	Mechelen	een	knappe	
selectie	 in	de	goede	geest	gesteld”.123	Hij	 schilderde	de	 ‘moedige’	en	 ‘verstandige’	
producenten	van	moderne	meubelen	voornamelijk	af	tegen	“de	trage	en	slaperige	
achternablijvers	 met	 hun	 bijna	 ziekelijke	 gehechtheid	 aan	 een	 onwederroepelijk	
afgesloten	verleden”.	In	1956	prees	Flouquet	in La Maison	vooral	de	manier	waarop	
het	museum	zich	met	de	salons	als	coördinator	en	katalysator	profileerde	van	de	
individuele	 projecten	 van	 vooruitstrevende	 meubelontwerpers	 en	 -producen-
ten:	 “Ce	 sera	 la	 gloire	 de	 l’initiative	 gantoise,	 d’avoir	 coordonné	 les	 efforts	 épars	
et	 suscité	 une	 émulation	 qui	 ira	 en	 s’élargissant.	 Nos	 félicitations	 les	 plus	 chau-
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��� K.-N. Elno, ‘Meubelkunst in Nederland en België’, Ruimte, nr. 1, jan. 1955, pp. 28-30.
��� P.-L. Flouquet, ‘Le meuble social en Belgique’, La Maison, nr. 6, juni 1956, pp. 167-172.
��5 P.-L. Flouquet, ‘Le meuble social en Belgique’, La Maison, nr. 6, juni 1956, p. 168.
��� K.-N. Elno, ‘Bij het Derde Nationaal Meubelsalon te Gent. Moderne Meubelkunst’, De Periscoop, nr. 

6, 1 april 1957, pp. 1, 10.
��� Eric Grinwis stond in voor de algemene inrichting van het eerste salon, Craet en Burssens voor de 

twee volgende. Zie F. Floré, Lessen in Modern Wonen. Bronnenboek over woontentoonstellingen in Bel-
gië 1945-1958, in de reeks Vlees en Beton, nr. 64, WZW Editions and Productions, Gent, 2004. Zie 
ook Dirk Pültau en Fredie Floré in gesprek met Dan Craet en Frida Burssens, Mariakerke (Gent), 
dd. 31 mei 2005.

��8 Op het tweede salon bijvoorbeeld stonden zo’n tiental modelappartementen en verschillende af-
zonderlijke modelkamers. Zie P.-L. Flouquet, ‘Le meuble social en Belgique’, La Maison, nr. 6, juni 
1956, pp. 169.
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Bosschem	 en	 stond	 er	 zwart-roze	 keramiek	 van	 Joost	 Maréchal.129	 Er	 lag	 een	
grijs	tapijt	en	er	stond	een	plant.	Voor	het	raam	hing	een	wit	net-gordijntje.	Op	de	
kast	stond	een	schaaltje	met	vruchten	en	een	siervoorwerp	uit	bamboe	van	Bast-
Driessens,	 in	 de	 kast	 enkele	 flessen	 met	 drank.	 “Alles	 was	 er,	 opdat	 het	 publiek	
zou	begrijpen	hoe	het	zijn	eigen	 interieur	 smaak	kon	geven,”	 legde	Van	de	Walle	
vijftig	 jaar	 later	 uit.130	 Net	 als	 bij	 Formes	 Nouvelles	 kregen	 de	 ambachtskunsten	
hierbij	 een	 bijzondere	 rol	 toebedeeld.	 Hun	 uniek	 karakter	 zou	 er	 immers	 mede	
voor	 zorgen	 dat	 een	 modern	 interieur	 met	 in	 serie	 geproduceerde	 meubelen	 ook	
een	 persoonlijk	 interieur	 kon	 zijn.	 “De	 eenvoud	 van	 het	 moderne	 meubel	 vraagt	
een	decor,”	 legde	een	artikel	over	het	tweede	 ‘Nationaal	Salon	voor	Modern	Soci-
aal	Meubel’	in	Bouwen en Wonen	uit,	“Waar	het	meubel	machinaal	mag	vervaardigd	
worden,	streeft	men	naar	een	decor	van	met	de	hand	gemaakte	of	althans	minder	
in	serie	uitgevoerde	voorwerpen	waar	een	persoonlijk	cachet	aan	verbonden	is”.131	
Dat	‘decor’	werd	verder	aangevuld	met	enkele	artefacten	uit	de	vrije	kunsten.	Op	
de	salons	was	bijvoorbeeld	werk	te	zien	van	Jan	Burssens,	Roger	Raveel,	Pol	Mara,	
Luc	 Peire,	 etc.132	 Net	 als	 bij	 Formes	 Nouvelles	 vond	 men	 dat	 de	 non-figuratieve	
kunst	 bijzonder	 goed	 aansloot	 bij	 het	 moderne	 interieur.	 Sommigen	 beweerden	
zelfs	 dat	 de	 tentoonstellingen	 zoals	 de	 salons	 een	 uitgelezen	 kader	 vormden	 om	
deze	 kunst	 te	 presenteren.	 “Het	 blijkt	 trouwens	 dat	 abstracte	 of	 abstraherende	
plastische	 kunsten	 beter	 tot	 hun	 recht	 komen	 in	 een	 tentoonstelling	 van	 interi-
eurs,	 dan	 wanneer	 zij	 ietwat	 karikaturaal	 alleen	 geëxposeerd	 worden,”	 stond	 in 
Bouwen en Wonen.133

Een	belangrijk	verschil	met	de	tentoonstellingen	van	Formes	Nouvelles	was	dat	de	
‘Nationale	Salons	voor	Modern	Sociaal	Meubel’	 in	een	museum	met	18de-eeuwse	
stijlkamers	werden	georganiseerd.	In	hoeverre	deze	stijlkamers	opgenomen	waren	
in	het	tentoonstellingsparcours	is	niet	duidelijk	te	achterhalen,	maar	zeker	is	dat	
een	 aantal	 ervan	 toegankelijk	 was	 tijdens	 de	 salons.134	 Het	 contrast	 tussen	 oud	
en	nieuw	onderlijnde	uiteraard	het	nieuwe	karakter	van	de	moderne	vormgeving.	

��� Zie ‘Nationaal Salon voor Moderne Sociale Meubelkunst. Museum voor Sierkunst Gent van 6 
tot en met 27 februari 1955’, Bouwen en Wonen, nr. 3, maart 1955, pp. 85-92. Kunstenaar Joost 
Maréchal (1911-1971) was in de jaren vijftig vooral gekend als keramist en glazenier. Zie bijvoor-
beeld A. Delporte, Joost Maréchal of de hergeboorte van de Keramische Kunst in Vlaanderen, Uitgave 
Beatrijs, Eeklo, s.d.

��0 Zie F. Floré, D. Pültau, op. cit.
��� ‘Salon van het sociaal meubel te Gent’, Bouwen en Wonen, nr. 2, febr. 1956, p. 78.
��� Raveel en Burssens stelden werk tentoon op het eerste ‘Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meu-

bel’. Zie Ie Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel. Ie Salon National du Meuble Moderne Social 
(catalogus), Museum voor Sierkunst, Gent, 1955. Op het derde salon was werk van onder meer Pol 
Mara en Luc Peire te zien. Zie K.-N. Elno, ‘Kaleidoscoop Zuid. Modern sociaal meubel?’, Scheppend 
Ambacht, nr. 2, april 1957, pp. 39-41.

��� ‘Salon van het sociaal meubel te Gent’, Bouwen en Wonen, nr. 2, febr. 1956, p. 78.
��� Dit bleek uit diverse gesprekken van Dirk Pültau en Fredie Floré met Dan Craet, Frida Burssens en 

Adelbert Van de Walle.
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Tegelijk	was	er	ook	een	zekere	verwantschap	tussen	de	salons	en	de	permanente	
collectiepresentatie.	 Zo	 ging	 het	 telkens	 om	 stijlzuivere	 interieurs.	 Net	 zoals	 de	
vertrekken	 van	 de	 permanente	 collectie	 door	 Nowé	 zorgvuldig	 waren	 ingericht	
met	 stilistisch	 en	 historisch	 nauw	 verwante	 objecten,	 waren	 de	 moderne	 salons	
vrij	van	referenties	aan	andere,	oudere	stijlen.	Wanneer	men	bijvoorbeeld	in	1956	
en	 1957	 ook	 in	 de	 ruimtes	 van	 de	 permanente	 collectie	 moderne	 modelkamers	
inrichtte,	 werd	 het	 oude	 interieur	 deskundig	 verstopt	 achter	 “pas	 opgetrokken,	
splinternieuwe	 met	 de	 stijlmuren	 parallel	 lopende	 wanden”.135	 Ook	 de	 modelap-
partementen	 van	 Formes	 Nouvelles	 waren	 ‘stijlzuiver’.	 Maar	 terwijl	 deze	 laatste	
nog	 vaak	 waren	 ingeschreven	 in	 concrete	 projecten	 van	 collectieve	 huisvesting,	
verwezen	de	salons	in	het	Museum	voor	Sierkunst	nauwelijks	naar	andere	aspec-
ten	van	het	woningvraagstuk	dan	die	van	het	interieur	en	de	interieurvormgeving.	
Net	als	de	tentoonstellingen	van	Formes	Nouvelles	waren	de	Gentse	meubelsalons	
een	 vorm	 van	 woonvoorlichting,	 maar	 ze	 leunden	 veel	 dichter	 aan	 bij	 een	 soort	
consumentenonderricht	in	moderne	interieurstijlen.	

De	 salons	 waren	 een	 succesformule,	 vooreerst	 omdat	 het	 aantal	 deelnemende	
bedrijven	jaar	na	jaar	toenam.	Aan	het	eerste	salon	participeerden	acht	meubelfir-
ma’s,	aan	het	tweede	meer	dan	tien,	aan	het	derde	meer	dan	twintig.136	Het	aantal	
modelkamers	evolueerde	van	een	dertigtal	in	1955	tot	meer	dan	zestig	in	1956	en	
1957.137	Ook	het	aantal	bezoekers	was	groot.	Er	zijn	hieromtrent	weinig	cijfergege-
vens	bewaard	gebleven,	maar	in	een	interview	uit	1957	stelde	Van	de	Walle	dat	de	
salons	soms	4000	à	5000	bezoekers	per	dag	kregen.138	Een	 jaar	voordien	schreef	
Mercator	 in	 Guide Interieur Gids	dat	de	 toeloop	naar	het	 tweede	 ‘Nationaal	Salon	
voor	Modern	Sociaal	Meubel’	zo	groot	was	“dat	politiehulp	nodig	was	om	ordelijk	
verkeer	te	verzekeren”.139	Toch	waren	de	nationale	meubelsalons	geen	onverdeeld	
succes.	Al	vanaf	de	tweede	editie	begonnen	verschillende	critici	zich	vragen	te	stel-

��5 L. U., ‘Het derde nationaal salon voor het modern meubel. Het reveil voor de doorbraak’, De Peris-
coop, nr. 6, 1 april 1957, p. 10.

��� Zie Ie Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel. Ie Salon National du Meuble Moderne Social (catalo-
gus), Museum voor Sierkunst, Gent, 1955; Modern sociaal meubel in België. Le meuble social moderne 
en Belgique. Modern social furnishing in Belgium (catalogus), Museum voor Sierkunst/Stad Gent, 
Gent, 1956; Moderne sociale meubelkunst in België. Ameublement social moderne en Belgique. Modern 
social furnishing in Belgium (catalogus), Museum voor Sierkunst/Stad Gent, Gent, 1957. Zie ook F. 
Floré, Lessen in Modern Wonen. Bronnenboek over woontentoonstellingen in België 1945-1958, in de 
reeks Vlees en Beton, nr. 64, WZW Editions and Productions, Gent, 2004 en S., ‘Ontsporing van het 
schone? Moderne meubelen bijeen te Gent’, De Linie, nr. 443, 29 maart 1957, p. 5.

��� Zie ‘Het eerste nationaal salon voor modern sociaal meubel, een merkwaardig initiatief van het 
Museum voor Sierkunst, te Gent voor februari 1955’, Bouwen en Wonen, nr. 1, jan. 1955, p. 40; ‘Het 
Tweede Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 74, 
febr. 1956, pp. 4-5; L. U., ‘Het derde nationaal salon voor het modern meubel. Het reveil voor de 
doorbraak’, De Periscoop, nr. 6, 1 april 1957, p. 10.

��8 Zie L. U., ‘Het derde nationaal salon voor het modern meubel. Het reveil voor de doorbraak’, De 
Periscoop, nr. 6, 1 april 1957, p. 10.

��� Mercator, ‘Zwartkijkers in het ongelijk’, Guide Intérieur Gids, nr. 474, april 1956, s.p. 
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��� Zie ‘Het eerste nationaal salon voor modern sociaal meubel, een merkwaardig initiatief van het 
Museum voor Sierkunst, te Gent voor februari 1955’, Bouwen en Wonen, nr. 1, jan. 1955, p. 40; ‘Het 
Tweede Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 74, 
febr. 1956, pp. 4-5; L. U., ‘Het derde nationaal salon voor het modern meubel. Het reveil voor de 
doorbraak’, De Periscoop, nr. 6, 1 april 1957, p. 10.

��8 Zie L. U., ‘Het derde nationaal salon voor het modern meubel. Het reveil voor de doorbraak’, De 
Periscoop, nr. 6, 1 april 1957, p. 10.

��� Mercator, ‘Zwartkijkers in het ongelijk’, Guide Intérieur Gids, nr. 474, april 1956, s.p. 
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len	 bij	 de	 manier	 waarop	 de	 salons	 zich	 ontwikkelden.	 Jos	 De	 Mey	 bijvoorbeeld	
had	bedenkingen	bij	de	tentoonstellingsformule.	Volgens	hem	was	het	geen	goed	
idee	om	het	‘Nationaal	Salon	voor	Modern	Sociaal	Meubel’	jaarlijks	te	organiseren,	
en	wel	omdat	dit	de	belofte	leek	in	te	houden	dat	er	bij	elke	editie	nieuwe	ontwer-
pen	te	zien	zouden	zijn.	“Het	is	economisch	onverantwoord	en	praktisch	onmoge-
lijk	elk	 jaar	een	volledige	nieuwe	 ‘modellenreeks’	op	de	markt	te	brengen,”	stelde	
hij,	“Indien	men	nu	echter	van	hogerhand	gaat	aansturen	op	steeds	nieuw,	steeds	
nieuw,	hierbij	het	meubel	(hoge	waarde	en	lange	levensduur)	verwarrend	met	bijv.	
de	 vrouwenmode	 (wiens	 duur	 zeer	 beperkt	 is...)	 dan	 zullen	 dergelijke	 en	 andere	
salons	of	beurzen	meer	goed	dan	kwaad	stichten”.140	De	Mey	voelde	meer	voor	de	
formule	van	de	tweejaarlijkse	meubelbeurs	zoals	die	van	Keulen	en	suggereerde	in	
1956	dan	ook	om	het	daaropvolgende	jaar	geen	salon	te	organiseren,	maar	meteen	
te	mikken	op	“een	algemeen	en	groots	opgevatte	vertegenwoordiging	van	het	Bel-
gische	meubel”	op	de	wereldtentoonstelling	van	Brussel	in	1958.141	Flouquet	was	
het	niet	helemaal	eens	met	De	Mey.	Hij	gaf	toe	dat	er	op	het	derde	salon	geen	echte	
revelaties	te	zien	waren,	maar	tegelijk	stelde	hij	dat	“si	la	vraie	nouveauté	manque,	
il	n’en	est	pas	moins	vrai	que	la	qualité	générale	est	excellente	et	que	cette	mani-
festation	très	sympathique	remplit	bien	sa	mission	et	peut	être	considérée	comme	
une	réussite”.142

Naast	zijn	bemerkingen	bij	de	frequentie	van	de	salons,	uitte	De	Mey	ook	kritiek	
op	de	onduidelijke	samenstelling	van	de	jury:	“Ons	dunkt	tevens	dat	de	salons	er	
zouden	bij	winnen	moest	de	aanvaardingsjury	–	waar	in	het	reglement	wel	sprake	
van	is,	doch	die	niemand	kent	–	zou	bestaan	uit	werkelijk	hoogstaande	personen	
wiens	faam	in	betrekking	met,	en	kennis	met	betrekking	tot	het	meubel-	en	vorm-
gevingsprobleem,	voldoende	rijp	en	gedegen	is	om	het	salon	tegenover	binnen-	en	
buitenlandse	 vakkringen	 een	 werkelijk	 echte	 en	 onverdachte	 standing	 te	 verze-
keren”.	De	Mey	deed	meteen	enkele	suggesties:	“Er	resten	ons	toch	wel	voldoende	
pioniers	 zoals	 M.	 Baugniet,	 Huib	 Hoste,	 R.	 van	 Tenten	 e.a.m.	 Daar	 zijn	 kompe-
tente	kunstcritici	zoals	E.	Langui,	P.-L.	Flouquet	en	andere	K.-N.	Elno.	Men	heeft	
de	directeurs	van	onze	beste	scholen	voor	vormgeving	zoals	de	Hogere	Instituten	
van	 Brussel	 en	 Antwerpen,	 de	 Gentse	 Academie,	 de	 St.	 Lukas-instituten	 enz.	 En	
waarom	zou	men	ook	niet	de	leidende	figuren	der	respektievelijke	arbeiders	(kul-
turele)	 verenigingen	 medezeggenschap	 verlenen	 in	 deze	 zaak	 die	 toch	 in	 hoofd-
zaak	(gedenk	de	titel)	hun	aanbelangt?”.143	Deze	pertinente	vragen	en	bemerkin-
gen	bleven	echter	onbeantwoord.	

��0 J. De Mey, ‘Modern sociaal meubel in België’, Bouwen en Wonen, nr. 3, maart 1956, pp. 108-114.
��� idem
��� P.-L. Flouquet, ‘Le 3e salon du meuble social moderne’, La Maison, nr. 5, mei 1957, pp. 132-135, 

158.
��� J. De Mey, op. cit.
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��� idem
��� P.-L. Flouquet, ‘Le 3e salon du meuble social moderne’, La Maison, nr. 5, mei 1957, pp. 132-135, 

158.
��� J. De Mey, op. cit.
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Ondertussen	 deed	 ook	 de	 kwaliteit	 van	 het	 gepresenteerde	 werk	 vragen	 rijzen.	
Zonder	 concrete	 voorbeelden	 te	 vermelden,	 haalde	 De	 Mey	 bijvoorbeeld	 uit	 naar	
de	 al	 te	 grillige	 of	 schreeuwerige	 moderne	 voorwerpen	 die	 op	 het	 tweede	 salon	
te	 zien	 waren.	 Hij	 verwees	 hiermee	 naar	 objecten	 die	 onvoldoende	 functionele,	
constructieve	en	esthetische	kwaliteiten	hadden	en	die	er	vooral	op	uit	leken	het	
publiek	te	shockeren.	“De	shock-tijd	is	echter	voorbij!”	bracht	hij	hiertegen	in,	“Het	
publiek	 is	 wakker	 en	 begint	 zelfs	 hier	 en	 daar	 fameus	 uit	 de	 ogen	 te	 kijken”.144	
Karel	Elno	deed	een	gelijkaardige	vaststelling	in	een	recensie	van	het	derde	‘Salon	
voor	Modern	Sociaal	Meubel’:	“Wij	plegen	ons,	met	of	zonder	krokodillentranen,	te	
beklagen	over	de	ignorantie	van	het	grote	publiek	t.o.v.	het	hedendaagse	artistieke	
scheppen.	Doch	het	blijkt	dan	toch	vol	nieuwsgierigheid	en	bereidheid	talrijk	naar	
deze	tentoonstelling	op	te	komen”.145	Ook	hij	had	echter	ernstige	bedenkingen	bij	
de	gemiddelde	kwaliteit	van	de	tentoongestelde	stukken.	Een	vergelijking	van	het	
derde	salon	met	de	twee	vorige	was	volgens	Elno	teleurstellend.	“Men	constateert	
vooruitgang	in	hoeveelheid	en	omvang,	echter	een	stilstand	in	kwaliteit,”	schreef	
hij,	 “Van	de	drie,	vier	goede	stands	 is	er	zelfs	één	die	verscheidene	reeds	vroeger	
getoonde	 stuks	 opnieuw	 tentoon	 stelt	 (Belform),	 terwijl	 andere	 (Tubax)	 niet	 het	
niveau	van	1955	en	1956	evenaart”.146	Elno	verwees	verder	met	een	zekere	waar-
dering	naar	het	werk	van	René	Baucher	en	Sylvie	Feron,	Claude	Blondel	en	Jos	De	
Mey,	en	in	het	bijzonder	naar	een	‘elegant	dressoir’	van	Pieter	De	Bruyne	en	enkele	
stukken	van	Alfred	Hendrickx	die	dat	 jaar	onder	meer	op	de	proppen	kwam	met	
een	 aantal	 originele	 zetelontwerpen	 met	 stalen	 poten.	 [fig.	18]	 Over	 de	 andere	
stands	was	hij	echter	uitgesproken	negatief.	“Vrijwel	al	het	overige	van	deze	ten-
toonstelling	balanceert,	 ronduit	gezegd,	op	de	rand	van	de	kitsch.	Een	griezelige	
waarneming,”	stelde	hij,	“Net	in	een	gebouw	waar	met	zoveel	gloed	en	onvervaard-
heid	tegen	de	wansmaak	ten	strijde	wordt	getrokken...	Zoiets	dunkt	me	gewoon-
weg	 verontrustend,	 wijl	 het	 publiek	 juist	 naar	 dit	 Salon	 wordt	 geroepen	 met	 de	
verzekering	dat	het	daar	het	goede	moderne	meubel	leert	kennen.	Moderne	kitsch	
of	kitsch	met	balpoten	of	Louis-decoraties,	dat	 is	 ten	slotte	toch	maar	hetzelfde:	
vergiftiging	 van	 het	 vormgevoel,	 –	 doch	 wellicht	 wordt	 de	 eerste	 soort	 nog	 een	
tikje	 gevaarlijker	 van	 effect”.147	 Het	 probleem	 van	 de	 ‘moderne	 kitsch’	 –	 dit	 zijn	
objecten	die	op	het	eerste	zicht	modern	ogen	maar	die	dat	niet	integraal	zijn	door	
bijvoorbeeld	 esthetische,	 constructieve	 of	 functionele	 gebreken	 –	 beperkte	 zich	
volgens	Elno	niet	tot	de	meubelen.	Ook	de	kunstwerken	en	de	ambachtskunstwer-

��� idem
��5 K.-N. Elno, ‘Kaleidoscoop Zuid. Modern sociaal meubel?’, Scheppend Ambacht, nr. 2, april 1957, pp. 

39-41.
��� K.-N. Elno, ‘Kaleidoscoop Zuid. Modern sociaal meubel?’, Scheppend Ambacht, nr. 2, april 1957, pp. 

39-41. Voor wat Belform betreft kan het hier onder meer gaan om de stoel S3 naar ontwerp van 
Alfred Hendrickx die ook al op het tweede salon was te zien. 

��� K.-N. Elno, ‘Kaleidoscoop Zuid. Modern sociaal meubel?’, Scheppend Ambacht, nr. 2, april 1957, pp. 
39-41.

[Fig.	18]	
ontwerper Alfred Hendrickx i.s.m. firma Belform-
Van Fleteren, zetel die te zien was op het derde 
‘Salon voor Modern Sociaal Meubel’  
bron: Moderne sociale meubelkunst in België. Ameublement 
social moderne en Belgique. Modern social furnishing in Belgium 
(catalogus), Museum voor Sierkunst/Stad Gent, Gent, 1957
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ken	op	het	derde	salon	waren	naar	zijn	mening	van	uiteenlopende	kwaliteit.	“Met	
uitzondering	voor	Peire	en	Mara,	zijn	slechts	de	mindere	goden	(in	grote	getale!)	
met	 veelal	 ergerlijk	 knoeiwerk	 vertegenwoordigd”	 schreef	 Elno	 over	 de	 schilder-
kunst	op	het	derde	salon.	Over	welke	werken	het	hier	precies	ging	 is	niet	duide-
lijk.148	 Voor	 wat	 de	 kunstambachten	 betreft,	 sprak	 Elno	 alleen	 zijn	 waardering	
uit	 voor	 enkele	 voorwerpen	 van	 Pierre	 Caille,	 Michel	 Martens,	 Olivier	 Strebelle,	
A.	 van	 Itterbeek	 en	 H.	 van	 Leemputten.	 De	 overige	 waren	 volgens	 hem	 “ridicule	
ambachtelijke	probeersels”.
Niet	alle	critici	waren	even	scherp	in	hun	oordeel.	Sosset	bijvoorbeeld	bleef	vooral	
de	nadruk	leggen	op	het	belang	van	de	salons	voor	de	vernieuwing	in	de	Belgische	
meubelindustrie	zonder	ver	in	te	gaan	op	de	gebreken	van	sommige	edities.	Bij	het	
derde	salon	bijvoorbeeld	stelde	hij	vast	dat	niet	alle	stands	even	‘fris’	en	‘gezellig’	
waren,	vooral	door	een	overmaat	aan	vormelijke	 ‘versiering’.149	Hij	 trad	hierover	
echter	niet	 in	detail	en	wees	onmiddellijk	op	de	positieve	gevolgen	van	de	kwali-
teitsverschillen	op	de	salons:	“Het	is	een	van	de	niet	te	versmaden	lessen	van	deze	
aantrekkelijke	confrontatie	te	hebben	bewezen,	zowel	door	haar	leemten	als	door	
haar	welslagen,	dat	het	noodzakelijk	is	in	al	de	sectoren	die	tot	de	inrichting	van	
de	woning	moeten	bijdragen	–	van	het	tapijt	tot	de	luchter,	van	het	behangpapier	
tot	 het	 tafelgerei	 –	 bijhorigheden	 te	 vinden	 die	 methodisch	 bestudeerd	 werden	
om	te	beantwoorden	aan	de	vereisten	van	de	meubilering	van	onze	tijd”.150	In	een	
bespreking	 van	 het	 tweede	 salon	 had	 Sosset	 ter	 zijde	 vermeld	 dat	 “verschillende	
details	 –	 inzonderheid	 wat	 de	 kleurenharmonie,	 het	 gebruik	 der	 grondstoffen,	
de	keuze	der	verlichting	betreft”	vatbaar	waren	voor	kritiek	en	dat	er	ook	sprake	
was	 van	 enkele	 “slecht	 verdoezelde	 ontleningen	 van	 de	 productie	 van	 over	 de	
grenzen”.151	Maar	ook	hier	was	hij	overtuigd	dat	de	salons	de	nodige	confrontatie	
teweeg	brachten	om	“aan	dezen	die	zich	tot	de	inrichting	van	de	haardstede	bezig	
houden	toe	te	laten	hun	verwezenlijkingen	te	verbeteren”.152

Sosset	 had	 in	 1956	 echter	 een	 belangrijk	 pijnpunt	 aangeraakt	 van	 de	 ‘Nationale	
Salons	voor	Modern	Sociaal	Meubel’.	Impliciet	stelde	hij	immers	de	vraag	in	hoe-
verre	het	salon	of	de	vormgeving	die	ze	presenteerden	‘nationaal’	konden	worden	
genoemd.	 Wat	 dit	 laatste	 betreft,	 was	 het	 niet	 alleen	 Sosset	 opgevallen	 dat	 ver-
schillende	 ontwerpers	 en	 firma’s	 op	 een	 onhandige	 manier	 buitenlandse	 model-
len	kopieerden.	Ook	De	Mey	deed	in	1956	zijn	beklag	over	“schaamteloze	naboot-

��8 Ook de catalogus gaf geen volledig overzicht van de gepresenteerde kunstwerken. Zie Moderne soci-
ale meubelkunst in België. Ameublement social moderne en Belgique. Modern social furnishing in Belgium 
(catalogus), Museum voor Sierkunst/Stad Gent, Gent, 1957.

��� L.-L. Sosset, ‘Een gelukkig Gents initiatief. Het Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel’, 
Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 88, april 1957, pp. 1-3.

�50 idem
�5� L.-L. Sosset, ‘Antwerpen: Wandtapijten van Jean Lurçat. Brussel: Kunstaardewerk van Pierre 

Caille. Gent: Salon van het Moderne Sociaal Meubel’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 75, 
maart 1956, pp. 1-3.

�5� idem
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singen	van	bekende	succesvolle	buitenlandse	modellen”	op	het	salon.153	Concrete	
voorbeelden	 gaven	 de	 auteurs	 niet,	 maar	 mogelijks	 ging	 het	 om	 de	 gelijkenissen	
tussen	 een	 stoelontwerp	 van	 W.	 Pauwels	 en	 de	 Leggera-stoel	 van	 Ponti,	 tussen	
een	 van	 de	 zetels	 van	 Alfred	 Hendrickx	 en	 de	 gekende	 Grasshopper	 Chair	 van	
Eero	Saarinen	of	tussen	een	zeteltje	van	Het	Gentse	Meubel	en	een	model	van	de	
Knoll	 Planning	 Unit.154	 [fig.	19,	 20]	 Flouquet	 oordeelde	 wat	 dit	 betreft,	 net	 als	 Sos-
set,	heel	wat	milder	dan	De	Mey:	“Certes,	on	retrouvait	à	ce	Salon	toutes	les	influ-
ences.	 Surtout	 les	 influences	 italiennes,	 suédoises	 et	 américaines.	 Il	 n’existe	 pas	
encore	aujourd’hui,	à	proprement	parler,	une	conception	moderne	belge	du	meuble.	
Seulement	 des	 indications,	 intéressantes,	 mais	 trop	 peu	 nombreuses	 et	 trop	 mal	
dégagées	 pour	 que	 l’on	 puisse	 y	 voir	 plus	 que	 la	 suggestion	 d’une	 condition	 psy-
chologique	du	meuble	belge	moderne”.155	Flouquet	sloot	echter	niet	uit	dat	België	
nog	 enkele	 grote	 moderne	 vormgevers	 zou	 voortbrengen.	 Hij	 sloot	 zich	 wat	 dit	
betreft	 aan	 bij	 een	 uitspraak	 die	 Van	 de	 Walle	 een	 jaar	 voordien	 had	 gedaan	 op	
een	vergadering	van	de	Groepering	der	Meubelfabrikanten	en	Aanverwante	Vak-
ken	 van	 beide	 Vlaanderen	 in	 het	 Museum	 voor	 Sierkunst.	 De	 conservator	 stelde	
toen	dat	“in	het	verleden,	andere	stijlen	in	ons	land	zoals	de	Gothiek,	de	Renais-
sance	en	Lodewijk	XV	stijl,	ook	niet	binnen	de	grenzen	van	ons	land	geboren	zijn.	
Zulks	heeft	niet	belet	dat	korte	tijd	na	de	intrede	van	de	Italiaanse	Renaissance	in	
ons	land,	de	kunst	van	Rubens	is	ontstaan,	die	over	de	gehele	toenmalige	wereld	
zijn	 ongeëvenaarde	 kunstfaam	 uitstraalde	 en	 er	 honderden	 navolgers	 vond”.156	
Het	was	de	hoop	van	Van	de	Walle	dat	ook	na	Wereldoorlog	II	een	aantal	Belgische	
ontwerpers	 een	 eigen	 interpretatie	 zou	 weten	 te	 geven	 aan	 de	 moderne	 vormge-
ving	waarvan	het	beeld	op	dat	moment	vooral	door	buitenlandse	ontwerpers	werd	
bepaald.
De	 ‘nationale’	 identiteit	 van	 het	 salon	 werd	 echter	 ook	 op	 een	 andere	 manier	 in	
vraag	gesteld.	Zo	maakten	enkele	critici	de	bedenking	dat	de	selectie	geen	volle-
dig	 beeld	 gaf	 van	 de	 kwalitatieve	 moderne	 meubelproductie	 in	 België.	 Elno	 wees	
bijvoorbeeld	op	het	 “lokaal-Gentse	karakter”	van	het	eerste	salon	en	de	afwezig-

�5� J. De Mey, op. cit.
�5� Voor foto’s van de hier vermelde Belgische ontwerpen, zie foto’s nrs. 17, 25 en 36 in Modern sociaal 

meubel in België. Le meuble social moderne en Belgique. Modern social furnishing in Belgium (catalogus), 
Museum voor Sierkunst/Stad Gent, Gent, 1956. De stoel van W. Pauwels werd tentoon gesteld 
door Het Gentse Meubel, de zetel van Alfred Hendrickx door de firma Belform-Van Fleteren. Voor 
beeldmateriaal van de hier vermelde buitenlandse modellen, zie bijvoorbeeld W. J. Hennesey, Mo-
dern furnishings for the home, Acantus Press, New York, 1997 (oorspronkelijke uitgave: Reinhold, 
New York, 1952), pp. 27, 31, 41.

�55 P.-L. Flouquet, ‘Le meuble social en Belgique’, La Maison, nr. 6, juni 1956, pp. 167-172. Flouquet 
wees opnieuw op de afwezigheid van een ‘Belgisch modern meubel’ in P.-L. Flouquet, ‘Le 3e salon 
du meuble social moderne’, La Maison, nr. 5, mei 1957, pp. 132-135, 158. 

�5� ‘De Vlaamse Meubelfabrikanten en het Modern Sociaal Meubel. Belangrijke vergadering in het 
Museum voor Sierkunst te Gent’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 65, mei 1955, pp. 4-
5. De vergadering van de Groepering der Meubelfabrikanten en Aanverwante Vakken van beide 
Vlaanderen vond plaats op 16 april 1955. De groepering kende destijds zestig leden. L. Van der 
Haegen was voorzitter, W. Van Walleghem secretaris.

[Fig.	19]	
ontwerper Alfred Hendrickx i.s.m. firma Belform-
Van Fleteren, zetel die te zien was op het tweede 
‘Salon voor Modern Sociaal Meubel’  
bron: Modern sociaal meubel in België. Le meuble social 
moderne en Belgique. Modern social furnishing in Belgium (cata-
logus), Museum voor Sierkunst/Stad Gent, Gent, 1956

[Fig.	20]	
arch. Eero Saarinen i.s.m. firma Knoll, Grasshop-
per stoel, 1946-47  
bron: Ch. & P. Fiell, 1000 Chairs, Taschen, Keulen/Lissa-
bon/Londen/New York/Parijs/Tokio, 1997
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heid	van	beloftevolle	ontwerpers	als	Raymond	en	Elli	Goovaerts-Kruithof.157	Het	
tweede	en	het	derde	salon	waren	minder	lokaal	georiënteerd.	In	1956	bijvoorbeeld	
waren	de	participerende	firma’s	afkomstig	uit	Antwerpen,	Brabant,	Bergen,	West-
Vlaanderen	en,	 in	belangrijke	mate,	uit	Oost-Vlaanderen.	Nog	steeds	waren	niet	
alle	beloftevolle	Belgische	ontwerpers	vertegenwoordigd,	maar	dat	was	volgens	De	
Mey	 het	 logisch	 gevolg	 van	 het	 feit	 dat	 de	 salons	 zich	 toespitsten	 op	 betaalbare,	
seriematig	geproduceerde	meubelen	en	niet	op	het	duurdere	 ‘pièce	unique’.158	Hij	
gaf	geen	concrete	voorbeelden,	maar	mogelijks	doelde	hij	op	werk	als	dat	van	Jules	
Wabbes,	een	 jonge	Brusselse	décorateur	die	vooral	naam	maakte	met	ontwerpen	
voor	 de	 rijkere	 klassen	 en	 voor	 het	 kantoorwezen	 in	 België.159	 De	 Mey’s	 uitleg	
hield	steek,	maar	ze	bood	geen	afdoende	verklaring	voor	het	markante	overwicht	
aan	Vlaamse	meubelfirma’s	op	de	‘nationale’	salons.	“Le	Salon	étant	national,	force	
nous	est	donné	de	constater	que	si	les	Bruxellois	sont	en	nombre	restreint,	les	Wal-
lons	brillent	par	leur	absence,”	schreef	Flouquet	in	1957,	“La	présence	de	peintres	
ou	céramistes	de	la	partie	haute	du	pays	suffit	à	peine	à	justifier	cette	noble	appel-
lation,	laquelle	suppose	un	programme	dont	il	nous	revient	de	souhaiter	la	pleine	
réalisation”.160	 Waarom	 de	 salons	 vooral	 een	 Vlaamse	 aangelegenheid	 bleven,	 is	
moeilijk	 precies	 te	 achterhalen,	 maar	 de	 locatie	 van	 de	 tentoonstellingen	 in	 een	
Vlaamse	 stad	 en	 het	 feit	 dat	 het	 zwaartepunt	 van	 de	 Belgische	 meubelindustrie	
niet	in	Wallonië	lag,	zullen	hier	zeker	een	invloed	hebben	gehad.161

De	critici	stelden	heel	wat	minder	vragen	bij	het	 ‘sociale’	karakter	van	de	salons.	
De	sociale	ambities	van	de	initiatiefnemers	waren	duidelijk	en	werden	herhaalde-
lijk	geprezen.	Maar	in	hoeverre	slaagden	de	participerende	bedrijven	erin	om	hun	
producten	aan	een	betaalbare	prijs	te	koop	aan	te	bieden?	En	welke	acties	onder-

�5� Zie K.-N. Elno, ‘Meubelkunst in Nederland en België’, Ruimte, nr. 1, jan. 1955, pp. 28-30. Voor de 
herkomst van de meubelfirma’s, ontwerpers en kunstenaars van het eerste salon, zie Ie Nationaal 
Salon voor Modern Sociaal Meubel. Ie Salon National du Meuble Moderne Social (catalogus), Museum 
voor Sierkunst, Gent, 1955. Zes van de acht meubelfirma’s waren gevestigd in Gent. De overige 
twee in Deinze en Aalst.

�58 J. De Mey, op. cit.
�5� Voor meer informatie over het werk van Jules Wabbes, zie bijvoorbeeld M. Ferran-Wabbes, Jules 

Wabbes 1919-1974: binnenhuisarchitect, La Renaissance du Livre/Dexia, Brussel, 2002; K. Borret, 
‘Aristocratisch modern. De meubelen van Jules Wabbes (1919-1974)’, in M. De Kooning, F. Floré, 
I. Strauven (eds.), op. cit., pp. 113-120; L.-L. Sosset, ‘J. Wabbes. Onze meubelontwerpers’, Guide 
Intérieur Gids, nr. 482, jan. 1958, pp. 4-6, 10.

��0 P.-L. Flouquet, ‘Le 3e salon du meuble social moderne’, La Maison, nr. 5, mei 1957, pp. 132-135, 
158.

��� Reeds vanaf het begin van de 20ste eeuw situeerde de meubelnijverheid zich vooral in de noorde-
lijke helft van België. Dit was onder meer een gevolg van de lagere bevolkingsdichtheid en het over-
wicht aan zware industrie in Wallonië. Volgens statistieken van de Rijksdienst voor Maatschap-
pelijke Zekerheid was in 1958 60% van de meubelondernemingen in de vier Vlaamse provincies 
en het arrondissement Leuven gevestigd, 24% in het arrondissement Brussel en 16% in Wallonië 
(met slechts 8% van de totale tewerkstelling). Zie G. Vanderschelden, De Belgische meubelindustrie 
(licentiaatsverhandeling, niet gepubliceerd), Faculteit der Economische Wetenschappen, UGent, 
Gent, 1988, pp. 18-20.
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heid	van	beloftevolle	ontwerpers	als	Raymond	en	Elli	Goovaerts-Kruithof.157	Het	
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Wabbes,	een	 jonge	Brusselse	décorateur	die	vooral	naam	maakte	met	ontwerpen	
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Salon voor Modern Sociaal Meubel. Ie Salon National du Meuble Moderne Social (catalogus), Museum 
voor Sierkunst, Gent, 1955. Zes van de acht meubelfirma’s waren gevestigd in Gent. De overige 
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nam	het	museum	om	ook	de	lagere	sociale	klassen	te	informeren	over	het	moderne	
meubel?	 Slechts	 enkele	 critici	 stonden	 hier	 even	 bij	 stil.	 “Een	 voor	 de	 doorsnee-
beurs	toegankelijke	prijsvorming	bereikt	men	niet	alleen	door	het	etiket	‘sociaal’,”	
merkte	auteur	S.	 in	1957	in	De Linie	 sceptisch	op.162	De	prijzen	van	de	gepresen-
teerde	 meubelstukken	 moesten	 volgens	 hem	 nog	 heel	 wat	 zakken,	 wilde	 men	 de	
nieuwe	vormgeving	werkelijk	‘socialiseren’.	Over	de	samenstelling	van	het	publiek	
dat	de	salons	bezocht	en	de	manier	waarop	het	was	uitgenodigd,	is	geen	statistisch	
materiaal	 bewaard	 gebleven.	 Flouquet	 maakte	 melding	 van	 gewone	 nieuwsgieri-
gen,	privé-kopers	en	verdelers	en	hij	verwees	ook	naar	het	belang	van	de	geleide	
bezoeken	van	allerlei	scholen,	huishoudopleidingen,	monitrices	van	sociale	bewe-
gingen,	architecten,	décorateurs	en	ambachtslui.163	Zoals	De	Mey	opmerkte	waren	
grote	arbeidersverenigingen	zoals	de	KAV,	de	KWB	of	de	SVV	echter	niet	betrok-
ken	bij	de	organisatie	of	de	selectie	van	de	salons.	Kennelijk	vond	Van	de	Walle	dat	
hij	 en	 zijn	 equipe	 voldoende	 inzicht	 had	 in	 de	 noden	 en	 wensen	 van	 deze	 bevol-
kingsgroep.	Omgekeerd	besteedden	de	arbeidersverenigingen	in	hun	ledenbladen	
nauwelijks	of	geen	aandacht	aan	de	 ‘Nationale	Salons	voor	Modern	Sociaal	Meu-
bel’.	Ze	hadden	voornamelijk	oog	voor	hun	eigen	woonvoorlichtingsactiviteiten	en	
lieten	aanverwante	initiatieven	buiten	de	kijker.

Zowel	Formes	Nouvelles	als	het	Museum	voor	Sierkunst	hebben	in	de	jaren	vijftig	
kansen	gecreëerd	voor	jonge	ontwerpers	en	boden	gedurende	enkele	jaren	belang-
rijke	stimuli	voor	de	‘moderne’	meubelproductie	en	ambachtskunst	in	België.	Beide	
initiatieven	 werden	 gedragen	 door	 een	 beperkt	 aantal	 geëngageerde	 individuen	
die	 niet	 alleen	 artistieke	 of	 culturele	 ambities	 koesterden,	 maar	 ook	 aspiraties	
hadden	 op	 het	 vlak	 van	 de	 woonvoorlichting.	 Terwijl	 Formes	 Nouvelles	 hiervoor	
vooral	aansluiting	zocht	bij	het	architecturale	model	van	het	modernistisch	appar-
tementsgebouw,	opereerde	de	Union	des	Arts	Industriels	et	Décoratifs	binnen	de	
context	van	het	Museum	voor	Sierkunst	met	zijn	18de-eeuwse	stijlkamers.	In	beide	
gevallen	 hadden	 de	 woontentoonstellingen	 in	 de	 eerste	 plaats	 een	 pragmatische	
en	 weinig	 kritische	 verhouding	 met	 hun	 locatie.	 Maar	 terwijl	 Formes	 Nouvelles	
zijn	 ‘verhaal’	 zonder	 probleem	 ook	 op	 andere	 plaatsen	 voorstelde	 –	 op	 jaarbeur-
zen,	 in	warenhuizen,	 in	het	Paleis	voor	Schone	Kunsten,	 in	galeries,	etc.	–	waren	
de	woontentoonstellingen	van	Van	de	Walle	veel	nauwer	verbonden	met	het	Hotel	
de	Coninck	dan	men	op	het	eerste	gezicht	zou	denken.	Opdat	de	verkoopstentoon-
stellingen	 van	 de	 union	 de	 gewenste	 educatieve	 teneur	 zouden	 hebben,	 moesten	
ze	bijna	plaats	vinden	 in	het	museum.	Van	zodra	dergelijke	manifestaties	buiten	

��� S., ‘Ontsporing van het schone? Moderne meubelen bijeen te Gent’, De Linie, nr. 443, 29 maart 
1957, p. 5.

��� Zie P.-L. Flouquet, ‘Le meuble social en Belgique’, La Maison, nr. 6, juni 1956, pp. 167-172. Van de 
Walle herinnert zich dat ze, vermoedelijk voor een van de salons, uitnodigingen op krantenpapier 
hadden laten drukken. Deze uitnodigingen werden vervolgens in de Gentse brievenbussen ver-
deeld door ‘tewerkgestelde werkelozen’ die het traject van de vuilniswagens mee afliepen. Zie Dirk 
Pültau en Fredie Floré in gesprek met Adelbert Van de Walle, Gent, dd. 5 april 2005.
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dit	institutionele	kader	werden	gebracht,	waren	ze	erg	kwetsbaar.	Dit	blijkt	uit	het	
vervolgverhaal	van	de	 ‘Nationale	Salons	voor	Modern	Sociaal	Meubel’	na	de	slui-
ting	 van	 het	 museum.	 Van	 de	 Walle	 trachtte	 toen	 deze	 tentoonstellingsformule	
op	 andere	 locaties	 te	 continueren.	 In	 1958	 slaagde	 hij	 er	 nog	 in	 een	 soort	 salon	
in	te	richten	op	de	Wereldtentoonstelling	van	Brussel.	Nadien	verhuisde	het	salon	
echter	 naar	 de	 Jaarbeurs	 der	 Vlaanderen	 in	 Gent	 waar	 het	 onderscheid	 met	 de	
andere,	zuiver	commerciële	stands	steeds	moeilijker	te	handhaven	was.	De	esthe-
tisch	gesuperviseerde	meubelbeurs	van	het	museum	werd	er	nog	enkele	jaren	inge-
richt,	maar	kreeg	als	nieuwe	titel	‘Salon	van	het	Moderne	Meubel’.164	Het	was	niet	
meer	‘nationaal’	want	ook	ontwerpen	van	buitenlandse	origine	waren	welkom.165	
Ook	 de	 sociale	 ambities	 waren	 noodgedwongen	 uit	 de	 titel	 en	 uit	 het	 opzet	 van	
de	tentoonstellingen	weggeknipt.	Voor	Van	de	Walle	betekende	dit	het	einde	van	
een	 nobel	 streven.166	 De	 commerciële	 wereld	 wou	 in	 zijn	 ogen	 niet	 meer	 mee	 en	
pleegde	‘verraad’.167	Het	salon	was	aangewezen	op	een	duur	betaalde	beursstand.	
Buiten	de	veilige	muren	van	het	museum	had	het	geen	kans	op	overleven.

��� Dat het ‘Salon van het Moderne Meubel’ werd opgevat als het vervolg van de ‘Salons voor Modern 
Sociaal Meubel’ blijkt onder meer uit A.L.J. Van de Walle, ‘Kanttekeningen bij drie kunstsalons’, in 
De Europese Woning (catalogus), Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen, Gent, 1959, pp. 27-45.

��5 Aan het eerste ‘Salon van het Moderne Meubel’ van 12 tot 27 september 1959 bijvoorbeeld parti-
cipeerden Barro, Belform, Berrynid S.A., Dangotte, Pieter De Bruyne, Delfosse, De Kroon, Gérard 
Desmet, Hatema N.V., Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene, Kublon & Massifort, Luxus Meubel-
fabriek, Neirinck, Seeuws-Swan N.V., Van Brande Sprl., Van Den Berghe-Pauvers en Vermaercke 
Pvba. De Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene presenteerde meubelen van Knoll International 
die ze onder licentie produceerde. Zie 14e Internationale Jaarbeurs Gent. 12-27 sept 1959. Officiële 
catalogus (catalogus), Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen, Gent, 1959. Zie ook F. B., ‘Drie 
belangrijke tentoonstellingen te Gent’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 118, okt. 1959, pp. 
1-3.

��� Zie F. Floré, D. Pültau, op. cit.
��� idem
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Inle�d�ng

Het	 derde	 deel	 van	 dit	 proefschrift	 gaat	 niet	 in	 op	 een	 periode,	 maar	 is	 opgevat	
als	een	duiding	van	het	eindpunt	van	het	doctoraatsonderzoek.	We	menen	immers	
te	kunnen	stellen	dat	de	modernistisch	georiënteerde	woonvoorlichtingsprogram-
ma’s	die	het	voorwerp	zijn	van	deze	studie	omstreeks	de	late	jaren	vijftig	voor	een	
fundamentele	uitdaging	werden	geplaatst.	De	woonopvoeders	zagen	zich	verplicht	
om	zich	te	heroriënteren	 in	een	pijlsnel	evoluerende	wereld	die	 inmiddels	geken-
merkt	werd	door	sterk	verbeterde	materiële	levensomstandigheden,	een	zichtbaar	
proces	 van	 suburbanisatie,	 een	 beduidend	 verhoogde	 mentale	 en	 geografische	
mobiliteit	 (denk	aan	de	televisie	en	de	auto)	en	fors	toegenomen	vrije	tijd.1	Deze	
fenomenen	 waren	 belangrijke	 stimulansen	 voor	 wat	 in	 de	 cultuursociologie	 het	
proces	 van	 individualisering	 wordt	 genoemd	 en	 dat	 een	 aanvang	 nam	 tijdens	 de	
tweede	helft	van	de	jaren	vijftig.2	Dit	bracht	onder	meer	met	zich	mee	dat	steeds	
meer	mensen	over	een	steeds	grotere	beslissingsvrijheid	inzake	waarden,	normen	
en	alledaagse	handelingen	beschikten	en	bijgevolg,	vanaf	de	late	jaren	vijftig,	voor	
sterk	uitgebreide	keuzemogelijkheden	kwamen	te	staan,	inclusief	met	betrekking	
tot	de	woning.	De	toegenomen	welvaart	ging	bovendien	gepaard	met	een	boost	in	
de	 wereld	 van	 de	 woonconsumptie	 waarbij	 moreel	 geladen	 advies	 steeds	 minder	

� Voor de verbeterde materiële leefomstandigheden kunnen we onder meer verwijzen naar de globale 
economische groei en het hiermee gepaard gaande toenemende arbeidersloon. In de periode 1951-
1960 steeg het Bruto Nationaal Product in België met gemiddeld 3% en de totale werkgelegenheid 
met gemiddeld 0,2%. Zie ‘Appendix 1: Enkele indicatoren betreffende het individualiseringsproces 
in Vlaanderen en België’, R. Laermans, In de greep van de moderne tijd. Modernisering en verzuiling. 
Evoluties binnen de ACW-vormingsorganisaties, Garant Uitgevers, Leuven/Apeldoorn, 1992, pp. 73-
84. Dit appendix leert ons ook dat de doorbraak van de tv en de auto zich in België omstreeks 
het midden van de jaren vijftig situeerde. De eerste tv-uitzendingen in België dateren van 1953. 
Zie H. Balthazar, ‘Sociale evolutie. De uitbouw van de sociale overlegstructuren’, in F. Vanhaecke 
(ed.), 1951-1991 Een tijdsbeeld, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, 1990, pp. 45-51. Voor wat 
de vrije tijd betreft kunnen we onder meer verwijzen naar de invoering van de vijfdagenweek die 
de vakbonden in 1955 hadden afgedwongen of naar de wet Troclet van 1956 die werknemers 12 
dagen betaalde vakantie gaf. Zie H. Gaus, ‘Een oude Tijd voorbij, een nieuwe Tijd aangebroken’, in 
R. Gobyn, F. Vanhaecke (eds.), De fifties in België, ASLK, Brussel, 1988, pp. 16-43.

� Voor een cultuursociologische duiding van het begrip ‘individualisering’ in de naoorlogse periode, 
zie ‘7.0. De derde fase in het Westerse moderniseringsproces (vanaf 1950): de individualisering van 
de leefwereld’, in R. Laermans, op. cit., pp. 63-72. Voor empirische gegevens met betrekking tot het 
individualiseringsproces in Vlaanderen en België, zie ‘Appendix 1: Enkele indicatoren betreffende 
het individualiseringsproces in Vlaanderen en België’, R. Laermans, op. cit., pp. 73-84.
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ruimte	kreeg	en	steeds	meer	plaats	werd	ingeruimd	voor	commerciële	verleiding.	
Deze	 ontwikkelingen	 hadden	 voor	 de	 meeste	 van	 de	 hier	 besproken	 educatieve	
projecten	ingrijpende	gevolgen.

Een	duidelijk	voorbeeld	is	dat	van	het	‘Nationaal	Salon	voor	Modern	Sociaal	Meu-
bel’.	 Zoals	 vermeld	 in	 hoofdstuk	 4	 van	 deel	 2	 van	 dit	 proefschrift	 kon	 dit	 salon	
vanaf	1958	niet	meer	in	het	Museum	voor	Sierkunst	plaats	vinden.	Het	‘verhuisde’	
eerst	naar	de	Wereldtentoonstelling	in	Brussel	om	daarna,	onder	de	nieuwe	naam	
‘Salon	van	het	Moderne	Meubel’,	 geïntegreerd	 te	worden	 in	de	Gentse	Jaarbeurs	
der	Vlaanderen.	Deze	transplantatie	ging	echter	gepaard	met	fundamentele	inhou-
delijke	compromissen	die	volgens	de	betrokken	protagonisten	het	einde	beteken-
den	 van	 het	 initiële	 opzet	 van	 de	 salons.	 Bij	 het	 tweede	 ‘Salon	 van	 het	 Moderne	
Meubel’	in	1960	bijvoorbeeld	werd	niet	meer	gesproken	over	het	promoten	van	de	
ontwikkeling	 van	 betaalbare	 moderne	 meubelen	 van	 Belgische	 makelij.3	 Volgens	
Sosset	was	het	doel	van	dit	salon	in	de	eerste	plaats	“de	Belgische	en	buitenlandse	
fabrikanten	bij	elkaar	te	brengen,	wier	producten	dezelfde	actuele	tendenzen	ver-
tonen	en	het	comfort	dienen”.4	Hij	had	het	niet	over	opvoeding	of	smaakvoorlich-
ting,	maar	over	aanbod	en	keuze:	 “Zodoende	wordt	aan	de	bezoekers	een	collec-
tie	geboden	waaruit	zij	naar	gelang	hun	smaak	en	hun	behoefte	kunnen	kiezen”.	
Onder	invloed	van	de	commerciële	 logica	van	de	jaarbeurs	had	het	Museum	voor	
Sierkunst	 zijn	 bevoogdende	 positie	 als	 smaak-	 en	 woonopvoeder	 ingeruild	 voor	
een	veel	minder	dirigistische	rol	als	consumentenadviseur.	De	morele	 lading	van	
de	voorlichting	was	voortaan	heel	wat	 lichter	en	het	aanbod	heel	wat	ruimer.	De	
lessen	in	goede	smaak	en	goed	wonen	waren	vervangen	door	veel	minder	sturend	
advies	dat	er	vooral	op	gericht	was	mensen	bij	te	staan	bij	hun	persoonlijke	keuze	
uit	het	steeds	ruimere	aanbod	aan	producten.

Bij	de	Boerinnenbond	ging	het	enigszins	anders.	Zoals	hoofdstuk	3	van	deel	2	aan-
toont,	 ontwikkelde	 deze	 vrouwenorganisatie	 in	 de	 loop	 van	 de	 jaren	 vijftig	 effi-
ciënte	educatieve	formules	-	zoals	de	modelboeken	De Landelijke Woning	-	die	zon-
der	opvallende	breuken	mee	konden	evolueren	met	de	tijd.	Dit	was	ook	zo	na	1958.	
De	latere	heruitgaven	van	de	modelboeken	beperkten	zich	echter	niet	tot	het	bij-
sturen	of	herdefiniëren	van	het	begrip	‘de	landelijke	woning’.	Ook	de	aard	van	het	
advies	onderging	omstreeks	de	late	jaren	vijftig	ingrijpende	veranderingen.	In	die	

� Het tweede ‘Salon van het Moderne Meubel’ was onderdeel van de Jaarbeurs der Vlaanderen van 
1960 (10 tot 25 september). Zie 15e Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen. De Europese Woning. 
Gent. 10-25 sept. 1950 (catalogus), Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen, Gent, 1960. De ex-
posanten waren Almeubel, Apeco N.V., Arflex-Benelux, Artifort, Ateliers Du Cygne, Ballegeer, Bel-
form, Dangotte, De Kroon, de Ploeg, Fröscher & Voko, Gervan, Helmondsche Textielmaatschappij 
N.V., Jacobs J. p.v.b.a., Willy Jacobs, Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene, Meubles Pas Toe S.A., 
Mewaf, Reijenga’s Apparatenbouw – Pilastro, Van Brande, Van Den Berghe-Pauvers p.v.b.a. en 
Wilkhahn-Eimbeckhausen.

� L.-L. Sosset, ‘De XVe internationale jaarbeurs te Gent’, Guide Intérieur Gids, nr. 496, pp. 6-12.
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periode	 werd	 immers	 de	 initiële,	 modernistisch	 geïnspireerde	 woonvoorlichting	
–	 eigen	 aan	 de	 eerste	 edities	 van	 De Landelijke Woning –	 kundig	 vervangen	 door	
een	 vorm	 van	 minder	 expliciet	 moraliserend	 consumentenadvies.	 Hierbij	 speel-
den	opnieuw	aanbod	en	keuze	een	steeds	belangrijker	rol.	Dit	blijkt	onder	meer	uit	
het	architecturale	advies	van	de	Boerinnenbond.	Terwijl	de	uitgave	van	1958	nog	
een	nieuwe	editie	van	‘Het	Huis	onzer	Dromen’	presenteerde	–	compleet	met	plan-
opbouw,	geveltekeningen,	 interieurfoto’s,	etc	–	 toonde	de	editie	van	1962	grond-
plannen	en	foto’s	van	maar	liefst	21	verschillende,	goede	woningen.5	Bij	de	meeste	
huizen	werd	niet	alleen	de	eigenaar,	maar	ook	de	architect	met	naam	en	adres	ver-
meld,	als	ging	het	om	een	promotiecatalogus	van	goede	architecten.6	De	bouwstijl	
varieerde	sterk:	van	vrijstaande	bakstenen	eengezinswoningen	met	zadeldak,	dak-
kapellen	 en	 vensterluiken	 tot	 witgeschilderde	 bungalows	 met	 grote	 glaspartijen	
en	een	plat	dak.	[fig.	1,	2]	Ook	de	tekst	in	de	latere	edities	van	De Landelijke Woning 
was	 minder	 dirigistisch.	 In	 het	 hoofdstukje	 over	 ‘het	 plan	 van	 het	 huis’	 bijvoor-
beeld	legde	de	Boerinnenbond	niet	alleen	de	nadruk	op	de	bepalende	invloed	van	
de	samenstelling	en	de	financiële	mogelijkheden	van	het	gezin,	maar	ook	van	“de	
levenswijze	en	de	manier	om	het	huis	te	bewonen”.7	Dit	impliceerde	dat	het	boek	
rekening	 hield	 met	 het	 bestaan	 van	 meerdere	 goede	 levenswijzen.	 Eerder	 dan	 te	
onderwijzen	in	het	onderscheid	tussen	goed	en	slecht,	 legde	De Landelijke Woning	
zich	voortaan	toe	op	het	begeleiden	van	de	juiste	keuzes	uit	het	groeiende	aanbod	
van	mogelijkheden.	

Bij	de	arbeidersbewegingen	ging	de	groeiende	welvaart	eveneens	gepaard	met	evo-
luties	 in	 de	 aard	 van	 de	 woonvoorlichting.8	 Een	 van	 de	 meest	 actieve	 vormings-
organisaties,	de	KAV,	organiseerde	na	1957	geen	tentoonstellingen	meer	volgens	
de	formule	van	 ‘De	Thuis’,	maar	ging	voortaan	haar	rol	als	consumentenadviseur	

5 Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1958 en De Landelijke Woning, Boerinnenbond, 
Leuven, 1962.

� Het ging om de architecten G. Artels (Aarschot), Gerard Cools (Eindhout), Dan Craet (Mariakerke-
Gent), H. De Waele (Maldegem), R. D’Helft (Brugge), Dirickx (Herent), Dooms (Deinze), E. Egger-
mont (Gent), L. Geirnaert (Eeklo), Janssens (Waasmunster), Laureys (Lokeren), Lebeau (Beerzel), 
Van Laere (Leuven). Van architecten Eggermont, Janssens, Laureys en Dirickx waren twee ont-
werpen afgebeeld. Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1962, pp. 20-40. Het ont-
werp van architect Dan Craet werd in 1962 ook tentoon gesteld op de Internationale Jaarbeurs 
der Vlaanderen onder de titel ‘Het Buitenhuis’ of ‘La Maison Rurale’. Zie Internationale Jaarbeurs 
der Vlaanderen. Gent 8-23 sept. 1962 (catalogus), Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen, Gent, 
1962.

� De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1962, p. 12.
8 Laermans stelt meer algemeen dat 1958 de overgang markeert in het publieke discours van de 

Christelijke vormingsorganisaties van een nog dominante impact van het gedachtegoed van de 
Katholieke Actie naar een kritische aanvaarding van de moderne tijd. Zie ‘8.0. Vorming, discours, 
ACW-vormingsorganisaties: enkele inleidende kanttekeningen bij het onderzoeksveld’ en ‘11.0. 
Voorzichtige aanzetten tot vernieuwing: de nationale publicaties van (V)KAJ, KAV en KWB tijdens 
de jaren 1958-1963’, in R. Laermans, op. cit., pp. 87-97, 135-145.

[Fig.	1]	
arch. H. De Waele, modelwoning uit De Landelijke Woning van 1962 
bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1962

[Fig.	2]	
arch. L. Geirnaert, modelwoning uit De Landelijke Woning van 1962  
bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1962
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5 Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1958 en De Landelijke Woning, Boerinnenbond, 
Leuven, 1962.

� Het ging om de architecten G. Artels (Aarschot), Gerard Cools (Eindhout), Dan Craet (Mariakerke-
Gent), H. De Waele (Maldegem), R. D’Helft (Brugge), Dirickx (Herent), Dooms (Deinze), E. Egger-
mont (Gent), L. Geirnaert (Eeklo), Janssens (Waasmunster), Laureys (Lokeren), Lebeau (Beerzel), 
Van Laere (Leuven). Van architecten Eggermont, Janssens, Laureys en Dirickx waren twee ont-
werpen afgebeeld. Zie De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1962, pp. 20-40. Het ont-
werp van architect Dan Craet werd in 1962 ook tentoon gesteld op de Internationale Jaarbeurs 
der Vlaanderen onder de titel ‘Het Buitenhuis’ of ‘La Maison Rurale’. Zie Internationale Jaarbeurs 
der Vlaanderen. Gent 8-23 sept. 1962 (catalogus), Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen, Gent, 
1962.

� De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1962, p. 12.
8 Laermans stelt meer algemeen dat 1958 de overgang markeert in het publieke discours van de 

Christelijke vormingsorganisaties van een nog dominante impact van het gedachtegoed van de 
Katholieke Actie naar een kritische aanvaarding van de moderne tijd. Zie ‘8.0. Vorming, discours, 
ACW-vormingsorganisaties: enkele inleidende kanttekeningen bij het onderzoeksveld’ en ‘11.0. 
Voorzichtige aanzetten tot vernieuwing: de nationale publicaties van (V)KAJ, KAV en KWB tijdens 
de jaren 1958-1963’, in R. Laermans, op. cit., pp. 87-97, 135-145.

[Fig.	1]	
arch. H. De Waele, modelwoning uit De Landelijke Woning van 1962 
bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1962

[Fig.	2]	
arch. L. Geirnaert, modelwoning uit De Landelijke Woning van 1962  
bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1962
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verder	 uitbouwen	 en	 professionaliseren.9	 Zoals	 Rudi	 Laermans	 vaststelde	 in	 zijn	
studie	 In de greep van de moderne tijd maakten	 “de	 vroegere	 moreel-godsdienstig	
gekleurde	waarschuwingen	voor	verleidende	reclames	en	misleidende	handelsme-
thoden”	in	de	ledenbladen	van	de	KAV	omstreeks	1958	plaats	voor	een	meer	objec-
tieve	productvoorlichting:	“De	KAV-bladen	beperkten	zich	zo	hoe	langer	hoe	meer	
tot	het	doorgeven	van	zakelijke,	dus	waardevrije	informatie	over	de	consumptieve	
kwaliteiten	van	deze	stofzuiger	of	gene	soort	van	vloerbedekking”.10	In	1957	richt-
ten	de	Christelijke	vrouwengilden	bovendien,	vermoedelijk	naar	voorbeeld	van	de	
Nederlandse	 Huishoudraad,	 een	 Raad	 van	 Huisvrouwen	 op.11	 Deze	 raad	 had	 als	
opdracht	de	huishoudelijke	en	verbruikersbelangen	van	de	KAV-leden	bij	de	Chris-
telijke	Coöperatieven	te	behartigen	en	was	samengesteld	uit	huisvrouwen,	gewe-
zen	 familiehelpsters,	 vertegenwoordigers	 van	 de	 nationale	 leiding	 van	 de	 Chris-
telijke	 vrouwengilden	 en	 leraressen	 en	 diensthoofden	 van	 de	 Praktische	 School.	
De	 raad	 bestudeerde,	 besprak	 en	 testte	 nieuwe	 producten	 voor	 het	 huis	 en	 deed	
uitspraken	over	de	kwaliteit,	de	bruikbaarheid	en	de	kostprijs	ervan.	Ze	was	naar	
eigen	 zeggen	 opgericht	 op	 vraag	 van	 de	 KAV-leden	 die	 uit	 het	 sterk	 toegenomen	
marktaanbod	 niet	 meer	 oordeelkundig	 konden	 kiezen.12	 Ook	 vóór	 1957	 becom-
mentarieerde	 de	 KAV	 huishoudtoestellen	 en	 andere	 voorwerpen	 voor	 het	 huis,	
maar	de	oprichting	van	de	Raad	van	Huisvrouwen	wees	op	een	meer	systematisch	
onderbouwde	 begeleiding	 van	 het	 steeds	 groter	 aantal	 keuzes	 dat	 de	 arbeiders-
vrouwen	als	consumenten	moest	maken.

De	woonvoorlichting	van	de	nationale	overheid	 tenslotte	continueerde	 in	de	 late	
jaren	vijftig	min	of	meer	op	hetzelfde	spoor.	Toch	waren	er	enkele	belangrijke	evo-
luties.	 Zo	 had	 het	 NIBH	 sinds	 de	 wet	 van	 27	 juni	 1956	 (tot	 wijziging	 en	 aanvul-
ling	van	de	wetgeving	betreffende	de	huisvesting)	plaats	geruimd	voor	het	Natio-

� Voor een bespreking van Nederlandse vrouwenorganisaties als pioniers van consumptieonder-
zoek, zie L. Bervoets, R. Oldenziel, ‘Vrouwenorganisaties als producenten van consumptie en 
burgerschap 1880-1980’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, nr. 3, 2002, pp. 273-300. Bervoets 
en Oldenziel wijzen erop dat vrouwenorganisaties en huishoudkundigen in Nederland zich reeds 
voor de Eerste Wereldoorlog inlieten met een soort consumentenonderzoek. Zie ook R. Oldenziel, 
M. Berendsen, ‘Het ontstaan van het moderne huishouden: toevalstreffers en valse starts, 1890-
1918’, in J.W. Schot, H.W. Lintsen, A. Rip, A.A. Albert de la Bruhèze (ed.), Techniek in Nederland in 
de twintigste eeuw. Deel IV. Huishoudtechnologie. Medische techniek, Stichting Historie der Techniek/
Walburg Pers, Zutphen, 2001, pp. 15-35.

�0 ‘11.0. Voorzichtige aanzetten tot vernieuwing: de nationale publicaties van (V)KAJ, KAV en KWB 
tijdens de jaren 1958-1963’, in R. Laermans, op. cit., pp. 135-145.

�� Zie bijvoorbeeld ‘Verslag vergadering Raad van Huisvrouwen 7 mei 1958’ (verslag, niet gepubli-
ceerd), KADOC, fonds KAV, nr. 959/1, 7 mei 1958. Op deze eerste vergadering van de Raad van 
Huisvrouwen waren aanwezig: Creytens, De Bruyne, De Buysser, De Decker, De Mayer, Dergent, 
Devos, Philippens, Staels, Vanden Keybus, Vande Putte, Vandewoude, Van Hove, Van Winkel en 
Weyns. Voor de oprichting van de Raad van Huisvrouwen, zie ook ‘Persnota’ (nota, niet gepubli-
ceerd), KADOC, fonds KAV, nr. 959/2, mei 1967. De Nederlandse Huishoudraad werd in 1950 
opgericht en was een koepelorganisatie van vrouwenverenigingen die zich inlieten met huishoude-
lijke zaken. Zie L. Bervoets, R. Oldenziel, op. cit.

�� Zie ‘Raad voor de huisvrouwen’, Vrouwenbeweging, s.n., aug. 1958, p. 44.
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naal	 Instituut	voor	de	Huisvesting	(NIH).13	Dit	 laatste	 instituut	was	 in	het	 leven	
geroepen	 met	 het	 oog	 op	 een	 administratieve	 vereenvoudiging	 en	 een	 meer	 effi-
ciënte	werking	van	een	aantal	officiële	instanties	en	raden	die	zich	inlieten	met	de	
volkshuisvesting.14	 Het	 NIH	 nam	 niet	 alleen	 de	 taken	 over	 van	 het	 NIBH,	 maar	
ook	 van	 de	 Hoge	 Raad	 voor	 Volkshuisvesting	 en	 Volkswoningen,	 de	 Hoge	 Raad	
voor	 de	 Bouw	 van	 Mijnwerkerswoningen	 en	 de	 Studie-	 en	 onderzoeksdienst	 van	
de	NMGWW.	Samengevat	diende	het	nieuwe	instituut	doorlopend	een	inventaris	
bij	 te	 houden	 van	 de	 woningbehoeften	 van	 de	 Belgische	 bevolking	 en	 de	 moge-
lijkheden	om	hieraan	tegemoet	te	komen.	Het	moest	door	studie-	en	onderzoeks-
werk	de	vooruitgang	in	de	huisvesting	bevorderen	en	de	openbare	besturen	en	de	
bevolking	 voorlichten	 over	 het	 tot	 stand	 brengen	 van	 de	 beste	 wooncondities.15	
De	opdracht	van	het	NIH	 lag	 in	het	verlengde	van	deze	van	het	NIBH,	maar	het	
nieuwe	instituut	beschikte	zichtbaar	over	meer	financiële	middelen.16	Zo	werd	het	
bescheiden	zwart-wit	tijdschriftje	Huisvesting	of	L’Habitation	vanaf	juni	1957	ver-
vangen	door	 Wonen	of	 Habiter,	 een	 tijdschrift	 in	meerdere	kleuren	en	quasi	dub-
bel	zo	groot	van	formaat.17	In	plaats	van	een	‘revue	d’étude’	was	het	nieuwe	blad	
gewoon	een	 ‘revue’,	gericht	op	een	breder	publiek,	met	veel	fotomateriaal	en	met	
één	redactieraad	in	plaats	van	een	uitgebreide	verzameling	‘kroniekcomités’.18	De	
KAV,	de	SVV,	de	LOFC	of	de	Boerinnenbond	waren	hierbij	niet	meer	vertegenwoor-
digd.	
Het	 NIH	 beschikte	 eind	 jaren	 vijftig	 ook	 over	 budgetten	 om	 een	 nationale	 meu-
belwedstrijd	 te	 organiseren,	 een	 idee	 dat	 jaren	 voordien	 al	 door	 het	 NIBH	 was	
gelanceerd.19	 En	 ook	 grotere	 tentoonstellingen	 zoals	 de	 ‘Internationale	 Tentoon-
stelling	 der	 Stedebouw,	 Woningbouw	 en	 Meubelen’	 op	 het	 Plaine	 de	 Droixhe	 in	

�� Deze wet kwam er op voorstel van de socialistische Minister van Volksgezondheid en van het 
Gezin Edmond Leburton en had als opzet het huisvestingsbeleid te heroriënteren en bij te sturen. 
Zie L. Goossens, Het sociaal huisvestingsbeleid in België. Een historisch-sociologische analyse van de 
maatschappelijke probleembehandeling op het gebied van het wonen. Deel 2 (doctoraal proefschrift, niet 
gepubliceerd), Faculteit der Sociale Wetenschappen, KULeuven, Leuven, 1982, p. 5.2.-53.

�� Zie L. Goossens, op. cit., p. 5.2.-57.
�5 Zie L. Goossens, op. cit., pp. 5.2.-57, 5.2.-63, 5.2.-64. Het NIH was een zelfstandige openbare in-

stelling met rechtspersoonlijkheid. Het beschikte over een documentatie- en informatiecentrum. 
�� De financiering van het NIH werd verzekerd door, enerzijds, de overdracht van het bezit van het 

Fonds voor Onderzoekingen van het Nationaal Fonds voor de Huisvesting, en, anderzijds, door 
de jaarlijkse uitkering van een inhouding op de kapitalen die het voorbije jaar door de NMH en 
de NMKL waren belegd (dit laatste tot een maximum van 1%). Zie ‘Ten geleide’, Wonen, nr. 1, juni 
1957, pp. 4-5.

�� Het eerste nummer van Wonen of Habiter was een themanummer over de krotopruiming en werd 
ingeleid door Edmond Leburton. Zie Wonen, nr. 1, juni 1957.

�8 De redactieraad van Wonen bestond in 1957 uit de heren Blockmans, Bourgeois, Bure, Ceuterick, 
Crappe, De Grauw, de Grave, Doucy, mevrouw Nauwelaerts en de heren Panis, Paquay, Parent, 
Simin, Smets, Stenier, Stubbe, Stynen, Urbain, Van Cauwenberghe, Van Maele en Zwaenepoel. Zie 
Wonen, nr. 2, okt. 1957.

�� Zie ‘Nationale Meubelwedstrijd 1958’, Wonen, nr. 2, okt. 1957, pp. 173-174, 180.
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�5 Zie L. Goossens, op. cit., pp. 5.2.-57, 5.2.-63, 5.2.-64. Het NIH was een zelfstandige openbare in-

stelling met rechtspersoonlijkheid. Het beschikte over een documentatie- en informatiecentrum. 
�� De financiering van het NIH werd verzekerd door, enerzijds, de overdracht van het bezit van het 

Fonds voor Onderzoekingen van het Nationaal Fonds voor de Huisvesting, en, anderzijds, door 
de jaarlijkse uitkering van een inhouding op de kapitalen die het voorbije jaar door de NMH en 
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ingeleid door Edmond Leburton. Zie Wonen, nr. 1, juni 1957.

�8 De redactieraad van Wonen bestond in 1957 uit de heren Blockmans, Bourgeois, Bure, Ceuterick, 
Crappe, De Grauw, de Grave, Doucy, mevrouw Nauwelaerts en de heren Panis, Paquay, Parent, 
Simin, Smets, Stenier, Stubbe, Stynen, Urbain, Van Cauwenberghe, Van Maele en Zwaenepoel. Zie 
Wonen, nr. 2, okt. 1957.

�� Zie ‘Nationale Meubelwedstrijd 1958’, Wonen, nr. 2, okt. 1957, pp. 173-174, 180.
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Luik	in	september	1958,	waren	opnieuw	mogelijk.20	Tegelijk	was	het	NIH	duidelijk	
aanwezig	 op	 diverse	 beurzen	 en	 ‘fairs’.	 In	 het	 volgende	 hoofdstuk	 bespreken	 we	
de	 presentatie	 van	 het	 instituut	 op	 de	 Internationale	 Wereldtentoonstelling	 van	
Brussel	in	1958.	Maar	het	NIH	was	ook	actief	op	de	Gentse	Jaarbeurs	der	Vlaan-
deren.	 In	 1957	 bijvoorbeeld	 richtte	 het	 instituut	 er	 een	 tentoonstelling	 over	 zijn	
werkzaamheden	 in	en	 in	1959	en	1960	was	het	aanwezig	als	belangrijkste	spon-
sor	van	de	door	de	jaarbeurs	georganiseerde	wedstrijd	‘De	Europese	Woning’.21	De	
vraag	stelt	zich	echter	of	het	NIH	als	woonadviseur	binnen	deze	context	nog	een	
spilpositie	kon	verwerven.	Met	 ‘De	Europese	Woning’	van	1959	en	1960	bijvoor-
beeld	was	het	 in	eerste	 instantie	de	 jaarbeurs	die	als	 initiatiefnemer	het	hoogste	
woord	voerde.22	[fig.	3]	De	positie	van	het	NIH	onderscheidde	zich	nauwelijks	van	
die	van	de	andere	sponsors,	voornamelijk	voorlichtingscentra	en	producenten	van	
bouwmaterialen	zoals	Eternit	en	Ytong.	Het	volgende	hoofdstuk	toont	bovendien	
aan	dat	ook	binnen	de	Belgische	Sectie	van	Expo	58	het	Nationaal	Instituut	voor	
de	Huisvesting	het	debat	over	wonen	helemaal	niet	in	handen	had.	

Het	laatste	hoofdstuk	van	dit	proefschrift	is	volledig	gewijd	aan	de	Belgische	Sec-
tie	 van	 de	 Wereldtentoonstelling	 van	 1958.	 Het	 stelt	 zich	 de	 vraag	 hoe	 en	 door	
wie	 deze	 tentoonstelling	 werd	 aangegrepen	 om	 aan	 woonvoorlichting	 te	 doen.	
Verschillende	van	de	in	dit	proefschrift	beschouwde	woonopvoeders	–	onder	meer	
het	 NIH,	 het	 Museum	 voor	 Sierkunst	 en	 de	 Boerinnenbond	 –	 komen	 hierbij	 aan	

�0 Voor meer informatie over deze tentoonstelling, zie F. Floré, Lessen in Modern Wonen. Bronnenboek 
over woontentoonstellingen in België 1945-1958, in de reeks Vlees en Beton, nr. 64,  WZW Editions 
and Productions, Gent, 2004.

�� Voor de betrokkenheid van het NIH bij ‘De Europese Woning’, zie H. P. Persin, ‘De Europese 
Woning’, in De Europese Woning, Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen (catalogus), Gent, 1959, 
pp. 49-58. Uit dit artikel blijkt dat het NIH ‘De Europese Woning’ in 1959 voor een bedrag van 
25.000,- Bf had gesponsord en dat het voor 1960 een bedrag van 50.000,- Bf had toegezegd. Ter 
vergelijking: het Nationaal Houtvoorlichtingsbureau, Le Comptoir de Produits Isolants, Ytong en 
Masser investeerden in 1960 elk een bedrag van 20.000,- Bf in ‘De Europese Woning’. De dotaties 
werden doorgaans nagenoeg integraal ingezet als prijzengeld. Zo ging de 25.000,- Bf van het NIH 
in 1959 als tweede prijs naar de architecten Jacques Dedoyard en Jacques Thiran. Zie H. P. Persin, 
‘De Europese Woning’, in De Europese Woning, Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen (catalogus), 
Gent, 1959, pp. 49-58. In 1960 ging de 2de prijs of de Prix de l’Institut National du Logement 
(45.000,- Bf) naar de Nederlandse architect A.-J.-M. Jacobs. Zie ‘A la 15e Foire Internationale de 
Gand. La Maison Européenne’, La Maison, nr. 10, okt. 1960, pp. 326-330. Op de Internationale 
Jaarbeurs der Vlaanderen van 1960 was ook een tentoonstelling van de vzw Sociale Huisvesting en 
Gezondheid te zien. Deze vzw was speciaal voor de Wereldtentoonstelling opgericht (zie volgend 
hoofdstuk). Onder de leden bevonden zich vertegenwoordigers van het NIH, de Nationale Maat-
schappij voor de Huisvesting, de NMKL, het Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen 
van België en de ASLK. Zie bijvoorbeeld ‘De huisvesting op de internationale jaarbeurs van Gent’, 
Wonen, nr. 13-14, okt. 1960, pp. 126–128.

�� De eerste tentoonstellingen van ‘De Europese Woning’ op de Gentse Jaarbeurs der Vlaanderen gin-
gen door in 1957 en 1958. Zie F. Floré, op. cit. In 1957 maakte ‘De Europese Woning’ (arch. Henri 
Guchez i.s.m. het studiebureau van de Kunstwerkstede Gebroeders De Coene) nog deel uit van 
de ‘Tentoonstelling van de Moderne Woning’ die was ingericht door de Dienst Tentoonstellingen 
van het Ministerie van Economische Zaken. Vanaf 1958 was de jaarbeurs zelf organisator van ‘De 
Europese Woning’. Uit de catalogi van de Jaarbeurs der Vlaanderen leiden we af dat het NIH pas 
vanaf 1959 betrokken partij was.

[Fig.	3]	
folder van de ‘De Europese Woning’ van 1959 
bron: La 14ème Foire Internationale de Gand proposera une 
maison souriante à l’Europe Nouvelle (folder), Internationale 
Jaarbeurs der Vlaanderen, Gent, 1959

doctoraat_fredie.indb   253 2/05/2006   15:49:47



  Lessen in modern wonen  
  Deel	3:	Goed	wonen	op	een	keerpunt		|	Inle�d�ng	 	 ���

Luik	in	september	1958,	waren	opnieuw	mogelijk.20	Tegelijk	was	het	NIH	duidelijk	
aanwezig	 op	 diverse	 beurzen	 en	 ‘fairs’.	 In	 het	 volgende	 hoofdstuk	 bespreken	 we	
de	 presentatie	 van	 het	 instituut	 op	 de	 Internationale	 Wereldtentoonstelling	 van	
Brussel	in	1958.	Maar	het	NIH	was	ook	actief	op	de	Gentse	Jaarbeurs	der	Vlaan-
deren.	 In	 1957	 bijvoorbeeld	 richtte	 het	 instituut	 er	 een	 tentoonstelling	 over	 zijn	
werkzaamheden	 in	en	 in	1959	en	1960	was	het	aanwezig	als	belangrijkste	spon-
sor	van	de	door	de	jaarbeurs	georganiseerde	wedstrijd	‘De	Europese	Woning’.21	De	
vraag	stelt	zich	echter	of	het	NIH	als	woonadviseur	binnen	deze	context	nog	een	
spilpositie	kon	verwerven.	Met	 ‘De	Europese	Woning’	van	1959	en	1960	bijvoor-
beeld	was	het	 in	eerste	 instantie	de	 jaarbeurs	die	als	 initiatiefnemer	het	hoogste	
woord	voerde.22	[fig.	3]	De	positie	van	het	NIH	onderscheidde	zich	nauwelijks	van	
die	van	de	andere	sponsors,	voornamelijk	voorlichtingscentra	en	producenten	van	
bouwmaterialen	zoals	Eternit	en	Ytong.	Het	volgende	hoofdstuk	toont	bovendien	
aan	dat	ook	binnen	de	Belgische	Sectie	van	Expo	58	het	Nationaal	Instituut	voor	
de	Huisvesting	het	debat	over	wonen	helemaal	niet	in	handen	had.	

Het	laatste	hoofdstuk	van	dit	proefschrift	is	volledig	gewijd	aan	de	Belgische	Sec-
tie	 van	 de	 Wereldtentoonstelling	 van	 1958.	 Het	 stelt	 zich	 de	 vraag	 hoe	 en	 door	
wie	 deze	 tentoonstelling	 werd	 aangegrepen	 om	 aan	 woonvoorlichting	 te	 doen.	
Verschillende	van	de	in	dit	proefschrift	beschouwde	woonopvoeders	–	onder	meer	
het	 NIH,	 het	 Museum	 voor	 Sierkunst	 en	 de	 Boerinnenbond	 –	 komen	 hierbij	 aan	

�0 Voor meer informatie over deze tentoonstelling, zie F. Floré, Lessen in Modern Wonen. Bronnenboek 
over woontentoonstellingen in België 1945-1958, in de reeks Vlees en Beton, nr. 64,  WZW Editions 
and Productions, Gent, 2004.

�� Voor de betrokkenheid van het NIH bij ‘De Europese Woning’, zie H. P. Persin, ‘De Europese 
Woning’, in De Europese Woning, Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen (catalogus), Gent, 1959, 
pp. 49-58. Uit dit artikel blijkt dat het NIH ‘De Europese Woning’ in 1959 voor een bedrag van 
25.000,- Bf had gesponsord en dat het voor 1960 een bedrag van 50.000,- Bf had toegezegd. Ter 
vergelijking: het Nationaal Houtvoorlichtingsbureau, Le Comptoir de Produits Isolants, Ytong en 
Masser investeerden in 1960 elk een bedrag van 20.000,- Bf in ‘De Europese Woning’. De dotaties 
werden doorgaans nagenoeg integraal ingezet als prijzengeld. Zo ging de 25.000,- Bf van het NIH 
in 1959 als tweede prijs naar de architecten Jacques Dedoyard en Jacques Thiran. Zie H. P. Persin, 
‘De Europese Woning’, in De Europese Woning, Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen (catalogus), 
Gent, 1959, pp. 49-58. In 1960 ging de 2de prijs of de Prix de l’Institut National du Logement 
(45.000,- Bf) naar de Nederlandse architect A.-J.-M. Jacobs. Zie ‘A la 15e Foire Internationale de 
Gand. La Maison Européenne’, La Maison, nr. 10, okt. 1960, pp. 326-330. Op de Internationale 
Jaarbeurs der Vlaanderen van 1960 was ook een tentoonstelling van de vzw Sociale Huisvesting en 
Gezondheid te zien. Deze vzw was speciaal voor de Wereldtentoonstelling opgericht (zie volgend 
hoofdstuk). Onder de leden bevonden zich vertegenwoordigers van het NIH, de Nationale Maat-
schappij voor de Huisvesting, de NMKL, het Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen 
van België en de ASLK. Zie bijvoorbeeld ‘De huisvesting op de internationale jaarbeurs van Gent’, 
Wonen, nr. 13-14, okt. 1960, pp. 126–128.

�� De eerste tentoonstellingen van ‘De Europese Woning’ op de Gentse Jaarbeurs der Vlaanderen gin-
gen door in 1957 en 1958. Zie F. Floré, op. cit. In 1957 maakte ‘De Europese Woning’ (arch. Henri 
Guchez i.s.m. het studiebureau van de Kunstwerkstede Gebroeders De Coene) nog deel uit van 
de ‘Tentoonstelling van de Moderne Woning’ die was ingericht door de Dienst Tentoonstellingen 
van het Ministerie van Economische Zaken. Vanaf 1958 was de jaarbeurs zelf organisator van ‘De 
Europese Woning’. Uit de catalogi van de Jaarbeurs der Vlaanderen leiden we af dat het NIH pas 
vanaf 1959 betrokken partij was.

[Fig.	3]	
folder van de ‘De Europese Woning’ van 1959 
bron: La 14ème Foire Internationale de Gand proposera une 
maison souriante à l’Europe Nouvelle (folder), Internationale 
Jaarbeurs der Vlaanderen, Gent, 1959

doctoraat_fredie.indb   253 2/05/2006   15:49:47



  Lessen in modern wonen  
  Deel	3:	Goed	wonen	op	een	keerpunt		|	Inle�d�ng	 	 ���

bod.	 Een	 bespreking	 van	 de	 aanwezigheid	 van	 deze	 organisaties	 of	 instituten	 op	
eenzelfde	terrein	en	 in	de	directe	nabijheid	van	andere,	minder	didactisch	geori-
enteerde,	aan	het	wonen	gerelateerde	voorstellingen	geeft	een	duidelijk	beeld	van	
de	 problematische	 positie	 waarin	 menig	 modernistisch	 woonadvies	 zich	 op	 dat	
moment	bevond.

doctoraat_fredie.indb   254 2/05/2006   15:49:47



  Lessen in modern wonen  
  Deel	3:	Goed	wonen	op	een	keerpunt		|	Inle�d�ng	 	 ���

bod.	 Een	 bespreking	 van	 de	 aanwezigheid	 van	 deze	 organisaties	 of	 instituten	 op	
eenzelfde	terrein	en	 in	de	directe	nabijheid	van	andere,	minder	didactisch	geori-
enteerde,	aan	het	wonen	gerelateerde	voorstellingen	geeft	een	duidelijk	beeld	van	
de	 problematische	 positie	 waarin	 menig	 modernistisch	 woonadvies	 zich	 op	 dat	
moment	bevond.

doctoraat_fredie.indb   254 2/05/2006   15:49:47



	 	 	 	
	 	 	 	 ���

Goed	wonen	op	de	Belg�sche	Sect�e	van	Expo	��

Het	wonen	was	een	belangrijk,	maar	weinig	opvallend	thema	op	Expo	58.1	Zowel	
in	de	Belgische	als	in	de	Internationale	Sectie	behandelden	verschillende	tentoon-
stellingen	diverse	aspecten	van	het	huis	en	zijn	omgeving.	Dit	is	niet	verwonder-
lijk.	De	modelwoning	was	een	gebruikelijke	presentatieformule	op	wereldtentoon-
stellingen	en	de	problematiek	van	het	huis	was	bovendien	bijzonder	geschikt	om	
het	 centrale	 thema	van	Expo	58	–	 “balans	der	wereld	voor	een	humaner	wereld”	
–	 een	 concrete	 invulling	 te	 geven.	 Als	 respons	 op	 de	 menselijke	 ellende	 die	 de	
Tweede	Wereldoorlog	en	zijn	nucleaire	apotheose	met	zich	mee	hadden	gebracht,	
wilden	de	organisatoren	van	de	wereldtentoonstelling	vooral	de	nadruk	leggen	op	
de	positieve	aspecten	van	de	wetenschappelijke	vooruitgang	om	zo	de	angst	voor	
de	risico’s	ervan	te	verzachten.2	Door	middel	van	woontentoonstellingen	konden	
de	 beloftevolle	 implicaties	 van	 nieuwe	 wetenschappelijke	 bevindingen	 voor	 het	
dagelijkse	 leven	 op	 een	 bijna	 tastbare	 manier	 worden	 geïllustreerd.	 Beelden	 van	
een	modern,	comfortabel	huis,	afgestemd	op	een	traditionele	gezinssamenstelling,	
waren	overtuigende	pleitbezorgers	van	een	positieve	kijk	op	de	toekomst.3	Vooral	
de	modelwoning	–	een	bijzondere	vorm	van	habitatpresentatie	–	werd	gezien	als	
een	sterke	vorm	van	publieke	communicatie.4

� Dit hoofdstuk is een herwerkte versie van het artikel F. Floré, M. De Kooning, ‘The Representation 
of Modern Domesticity in the Belgian Section of the Brussels World’s Fair of 1958’, Journal of 
Design History, nr. 4, 2003, pp. 319-340. De eerste resultaten van het onderzoek dat aan de basis 
ligt van deze teksten werden voorgesteld op de Design History Society Conference 2002 in Wales 
(University of Wales, Aberystwyth, 3-5 september 2002) en op de Joint Doctoral Seminar – Theory 
and History of Architecture 2003 in Leuven (KULeuven, Leuven, 7 maart 2003).

� Zie B. Schroeder-Gudehus, D. Cloutier, ‘Popularizing science and technology during the Cold War: 
Brussels 1958’, in R. W. Rydell, N. E. Gwinn (eds.), Fair Representations. World’s Fairs and the Modern 
World, VU University Press, Amsterdam, 1994, pp. 157-180.

� Paul Betts en David Crowley wijzen erop dat “for many Europeans securing ‘a home of one’s own’ 
signalled the real  conclusion of the of the war and its subsequent ‘hunger years’, as noted in the 
period’s memoirs and oral histories”. Zie P. Betts, D. Crowley, ‘Introduction’, P. Betts, D. Crowley 
(eds.), Journal of Contemporary History, nr. 40/2 (themanummer over Domestic Dreamworlds: Noti-
ons of Home in Post-1945 Europe), april 2005, pp. 213-236.

� Van Wesemael omschrijft het begrip ‘habitatpresentatie’ als een reconstructie “van leef- en werk-
omgeving waarin de exponaten (sic) in hun economisch, technisch en etnografisch verband ge-
toond worden”. Zie P. Van Wesemael, Architectuur van instructie en vermaak. Een maatschappijhis-
torische analyse van de wereldtentoonstelling als didactisch verschijnsel (1798-1851-1970), Uitgave 
Publicatiebureau Bouwkunde, Delft, 1997, p. 23.
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Het	thema	van	het	wonen	dook	op	in	verschillende	‘groepen’	van	de	Belgische	Sec-
tie	 op	 Expo	 58:	 Gezondheid,	 Gebouwen	 en	 Woningen,	 Elektrische	 Energie,	 etc.	
[fig.	1,	 2]	 Een	 studie	 van	 de	 wijze	 waarop	 deze	 groepen	 een	 voorstelling	 maakten	
van	het	moderne	huis,	brengt	een	cluster	van	nauwelijks	verwante	discours	over	
modern	 wonen	 aan	 het	 licht,	 waarvan	 verschillende	 in	 de	 vorige	 hoofdstukken	
werden	 behandeld.	 Deze	 discours	 spraken	 mekaar	 op	 de	 Expo	 niet	 noodzakelijk	
tegen,	 maar	 gingen	 vaak	 in	 op	 uiteenlopende	 deelaspecten	 van	 de	 wooncultuur.	
Bovendien	verwezen	ze	nauwelijks	naar	elkaar	en	stelden	ze	hun	benadering	zel-
den	 voor	 als	 een	 onderdeel	 van	 een	 meer	 complex	 onderzoek	 naar	 de	 moderne	
woning.	Dit	hoofdstuk	toont	aan	dat	de	totaliteit	van	deze	presentaties	een	teke-
nend	beeld	gaf	van	het	stadium	waarin	de	woonvoorlichting	in	België	zich	op	dat	
moment	 bevond.	 Zonder	 dat	 dit	 de	 bedoeling	 was,	 etaleerde	 de	 samengestelde	
voorstelling	 van	 de	 moderne	 woning	 in	 de	 Belgische	 Sectie	 de	 afwezigheid	 van	
een	coördinerend	nationaal	beleid.	Bovendien	 illustreerde	ze	hoe	de	toenemende	
impact	 van	 een	 op	 consumptie	 gerichte	 moderne	 levensstijl	 het	 modernistische	
advies	over	goed	wonen	in	het	gedrang	bracht.	

Hoewel	het	onderscheid	niet	altijd	scherp	te	maken	is,	refereerden	de	tentoonstel-
lingen	in	de	Belgische	Sectie	om	verschillende	redenen	aan	het	huis:	om	aan	woon-
voorlichting	te	doen,	om	de	vooruitgang	van	de	nationale	wooncultuur	uit	te	druk-
ken	of	om	promotie	te	voeren	voor	producten	die	verband	houden	met	de	woning.	
In	 de	 twee	 eerste	 gevallen	 stond	 –	 Colomina	 indachtig	 –	 het	 huis	 ten	 toon.5	 Dit	
betekent	 dat	 het	 huis	 het	 belangrijkste	 tentoongestelde	 item	 was	 en	 wonen	 het	
centrale	 onderwerp.	 Het	 derde	 geval	 komt	 overeen	 met	 Colomina’s	 beschrijving	
van	presentaties	waarbij	het	concept	van	de	tentoonstelling	werd	‘ingepast’	in	dat	
van	het	huis.6	Hierbij	wordt	het	huis	vooral	gebruikt	als	een	communicatiekader	
voor	andere,	mogelijks	woninggerelateerde	onderwerpen.	De	eerste	‘categorie’	ten-
toonstellingen	–	waarbij	het	huis	tentoon	staat	–	was	niet	goed	vertegenwoordigd	
in	de	Belgische	Sectie.	 “Het	mag	wel	verwonderen,	dat	de	Wereldtentoonstelling,	
die	toch	in	de	eerste	plaats	een	streven	is	naar	verbetering	van	het	menselijk	wel-
zijn,	niet	een	aanzienlijkere	plaats	heeft	toegewezen	aan	de	elementen	die	bijdra-
gen	 tot	 het	 behoorlijk	 wonen,	 tot	 meer	 comfort	 en	 hygiëne	 in	 het	 binnenhuis,”	
klaagde	designcriticus	Léon-Louis	Sosset.7	Er	waren	slechts	weinig	tentoonstellin-
gen	die	hij	als	smaakopvoeder	kon	appreciëren.	Bovendien	leken	deze	in	de	over-
heersende	amusementssfeer	van	de	wereldtentoonstelling	bijna	te	verdwijnen.	

5 Colomina gebruikt de omschrijving “houses on display”. Zie B. Colomina, ‘The exhibitionist house’, 
in R. Ferguson (ed.), At the end of the century. One hundred years of architecture, The Museum of 
Contemporary Art, Los Angeles, 1998, pp. 126-165.

� Colomina verwijst in dit verband naar tentoonstellingen van Mies van der Rohe en Lilly Reich die 
volgens haar “repeatedly stretched the concept of exhibition into that of the house”. Zie B. Colo-
mina, op. cit., p. 134.

� L.-L. Sosset, ‘In het teken van de wereldtentoonstelling. Binnenhuisarchitecten te Brussel en te 
Luik’, Guide Intérieur Gids, nr. 485, 1958, pp. 20-25.

[Fig.	1]	
de Belgische Sectie van Expo 58 
bron: Egicarte
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in R. Ferguson (ed.), At the end of the century. One hundred years of architecture, The Museum of 
Contemporary Art, Los Angeles, 1998, pp. 126-165.

� Colomina verwijst in dit verband naar tentoonstellingen van Mies van der Rohe en Lilly Reich die 
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Dit	 hoofdstuk	 tracht	 een	 licht	 te	 werpen	 op	 de	 verschillende	 soorten	 woonten-
toonstellingen	in	de	Belgische	Sectie.	We	gaan	hierbij	na	op	welke	wijze	de	in	dit	
proefschrift	besproken	woonopvoeders	aan	het	evenement	participeerden	en	hoe	
hun	 woonvoorlichting	 zich	 verhield	 tot	 de	 minder	 moreel	 geladen	 woontentoon-
stellingen	op	Expo	58.	Het	hoofdstuk	is	gebaseerd	op	primair	bronnenonderzoek	
in	diverse	archieven	waaronder	het	archief	van	de	Dienst	Beurzen	en	Tentoonstel-
lingen	van	de	Federale	Overheidsdienst	Economie,	KMO,	Middenstand	en	Energie	
(fonds	Expo	58),	het	Architectuurarchief	van	de	Provincie	Antwerpen	(fonds	Léon	
Stynen),	 de	 archieven	 van	 de	 Brusselse	 Gewestelijke	 Huisvestingsmaatschappij	
(fonds	NIH)	en	het	KADOC	(fonds	KAV).8	Opnieuw	werd	het	archivalische	bron-
nenmateriaal	aangevuld	met	interviews	met	bevoorrechte	getuigen	zoals	Lou	Ber-
tot,	Jos	De	Mey,	Alfred	Hendrickx,	Philippe	Neerman	en	Adelbert	Van	de	Walle.	
Om	een	 idee	te	krijgen	van	de	appreciatie	van	de	bezoekers	van	de	Expo	konden	
we	 ook	 beroep	 doen	 op	 een	 contemporaine	 enquête	 van	 prof.	 Guillaume	 Jacque-
myns.9

8 Het onderzoek in het archief van de Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale Over-
heidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (fonds Expo 58) gebeurde in nauwe samen-
werking met Rika Devos. Zij werkt aan een doctoraal proefschrift over ‘de moderne architectuur op 
Expo 58’. Promotor is prof. Mil De Kooning. 

� G. en E. Jacquemyns, L’Exposition de 1958. Son succès auprès les Belges. Opinions et voeux des visiteurs, 
Institut Universitaire d’Information Sociale et Economique, Brussel, 1959.

[Fig.	2]	
plan van een deel van de Belgische Sectie op Expo 58 
bron: Plans. Algemene Wereldtentoonstelling te Brussel 1958, Commissariaat-Generaal van de Regering bij de 
Algemene Wereldtentoonstelling 1958 te Brussel, Brussel, 1961
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Voorstellingen	van	goed	wonen	
en	van	de	‘vooruitgang’	van	de	nationale	wooncultuur

Woonvoorlichting	 en	 de	 vooruitgang	 op	 het	 vlak	 van	 de	 nationale	 wooncultuur	
waren	vooral	belangrijke	thema’s	in	het	Paviljoen	van	Gebouwen	en	Woningen,	in	
het	Paviljoen	van	de	Sociale	Huisvesting	en	op	de	‘Afdeling	van	de	Binnenhuisar-
chitecten’.10	De	nauwelijks	aan	elkaar	gerelateerde	woonmodellen	op	deze	locaties	
lieten	duidelijk	zien	dat	er	in	België	nog	steeds	geen	leidinggevende	politieke	visie	
was	op	het	vlak	van	de	huisvesting	of	de	vormgeving	van	het	huiselijke	interieur.	
Het	publieke	debat	over	goed	wonen	was	gedurende	de	jaren	vijftig	erg	versnipperd	
gebleven.	Zelfs	wanneer	de	wereldtentoonstelling	een	uitgelezen	kans	bood	om	de	
nationale	 wooncultuur	 op	 een	 brede	 schaal	 te	 promoten	 of	 te	 beïnvloeden,	 bleef	
het	 overleg	 of	 de	 samenwerking	 tussen	 de	 belangrijkste	 woonopvoeders	 eerder	
beperkt.	Opnieuw	waren	pertinente	bemerkingen	en	suggesties	van	het	NIBH	in	
de	wind	geslagen.	Een	artikel	over	 ‘Le	problème	de	l’habitation	et	 l’exposition	de	
1958’	in L’Habitation	in	februari	1955	rapporteerde	:	“Soucieux	de	mener	à	bien	sa	
mission	d’encourager	l’amélioration	de	l’habitation,	notre	Institut,	dès	que	furent	
connues	 la	 décision	 d’organiser	 l’Exposition	 et	 la	 nomination	 du	 commissaire	
général,	M.	Moens	de	Fernig,	a	multiplié	ses	démarches	auprès	du	Gouvernement,	
du	 ministre	 des	 Affaires	 économiques,	 du	 commissaire	 général	 et	 du	 secrétaire	
général,	 M.	 Everarts	 de	 Velp,	 aunsi	 que	 des	 membres	 dirigeants	 du	 Commissa-
riat	au	 fur	et	à	mesure	de	 leur	nomination”.11	Het	NIBH	had	er	vanaf	1951	voor	
gepleit	 om	 een	 groot	 deel	 van	 het	 tentoonstellingsterrein	 te	 reserveren	 voor	 de	
Belgische	huisvestingsorganisaties	en	om	een	modelwoonwijk	te	construeren	zoals	
ook	 in	 het	 kader	 van	 de	 wereldtentoonstellingen	 in	 Luik	 in	 1905	 en	 1930	 en	 in	
Brussel	in	1910	was	gebeurd.12	In	1955	moest	het	instituut	echter	vaststellen	dat	
zijn	 inspanningen	om	de	presentatie	van	de	nationale	huisvestingsproblemen	en	
wooncultuur	mee	te	helpen	organiseren	tevergeefs	waren	geweest.13	De	uiteinde-
lijke	structuur	van	groepen	en	klassen	–	naar	het	beproefde	model	van	het	Bureau	

�0 De tentoonstelling in het Paviljoen van de Stedebouw legde zich expliciet toe op de stedenbouw-
kundige aspecten van ‘goed wonen’ en valt daarom buiten de scope van deze studie.

�� Zie ‘Le problème de l’habitation et l’exposition de 1958’, L’Habitation, nr. 2, febr. 1955, pp. 156-
162. In een van de eerste voorstellen voor de algemene classificatie van de Wereldtentoonstelling, 
opgesteld door een privaat studiebureau, was er wel sprake geweest van een groep gewijd aan ‘de 
woning’, afzonderlijk van een groep gewijd aan ‘gebouwen en monumentale kunst’. In 1954 ver-
wierp de commissaris-generaal dit voorstel echter. Hij was van mening dat deze twee groepen 
moesten fusioneren in de groep ‘gebouwen en woningen’. Zie een ongepubliceerde brief van ir. E. 
Valcke aan Dhr. Hormidas, directeur-generaal van het Ministerie van Openbare Werken, dd. 8 sept. 
1954 (kenmerk E.V./H.S./40301). Deze brief bevindt zich in het archief van de Dienst Beurzen en 
Tentoonstellingen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, 
fonds Expo 58, dossier nr. 1215030 (voorlopige nummering).

�� Zie ‘Le problème de l’habitation et l’exposition de 1958’, L’Habitation, nr. 2, febr. 1955, pp. 156-
162.

�� Zie ‘L’habitation à l’Exposition de Bruxelles 1958’, L’Habitation, nr. 6-7, aug.-sept. 1955, pp. 519-
522.
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International	des	Expositions	–	impliceerde	dat	het	thema	van	het	wonen	verdeeld	
werd	over	minstens	drie	verschillende	groepen:	Stedebouw,	Gebouwen	en	Wonin-
gen	en	Gezondheid;	een	classificatie	die	volgens	het	NIBH	niet	meer	beantwoordde	
“aux	réalités	actuelles”.14	Ook	binnen	deze	structuur	liep	een	en	ander	mis.	Zo	was	
er	omstreeks	1955	sprake	van	om	op	het	tentoonstellingsterrein,	in	het	kader	van	
de	groep	Gebouwen	en	Woningen,	een	fragment	van	een	residentiële	modelhoog-
bouw	op	te	 trekken.	Dit	project	werd	echter	niet	gerealiseerd.15	 In	dezelfde	peri-
ode	werkte	men	ook	aan	de	voorbereidingen	van	een	modelhuisvestingsproject	in	
de	nabijheid	van	de	Expo	–	de	Modelwijk	Heysel	–	maar	dit	bouwproject	was	uit-
eindelijk	niet	tijdig	genoeg	afgewerkt	om	ten	volle	bij	de	wereldtentoonstelling	te	
worden	betrokken.16

De	 opdeling	 van	 het	 thema	 ‘wonen’	 over	 verschillende	 groepen	 op	 de	 Expo	 was	
problematisch.	 De	 groep	 Gebouwen	 en	 Woningen	 bijvoorbeeld	 stelde	 zich	 als	
doel	om	“une	synthèse	du	problème	de	l’habitat,	sur	le	plan	national”	te	formule-
ren,	alsook	om	de	nationale	vooruitgang	te	tonen	in	de	behandeling	van	dit	 ‘pro-
bleem’.17	Toch	maakte	de	groep	een	tentoonstelling	die	minder	allesomvattend	was	
dan	ze	aanvankelijk	liet	uitschijnen.	Hoewel	het	groepscomité	–	dat	onder	leiding	
stond	van	Léon	Stynen	–	in	een	van	zijn	eerste	statements	de	nadruk	legde	op	de	
demografische,	economische,	sociale,	technische,	morele	en	culturele	aspecten	van	
het	wonen,	werden	deze	deelfacetten	in	het	paviljoen	alleen	besproken	op	schaal	
van	 de	 architectuur	 en	 de	 stedenbouw.18	 Het	 thema	 van	 de	 groep	 “l’architecture	

�� ‘L’habitation à l’Exposition de Bruxelles 1958’, L’Habitation, nr. 6-7, aug.-sept. 1955, p. 519.
�5 Voor het fragment van het hoogbouwcomplex en enkele bijkomende modelwoningen hoopte 

groep Gebouwen en Woningen over zo’n 10.000 m2 te kunnen beschikken. Zie ‘L’habitation à 
l’Exposition de Bruxelles 1958’, L’Habitation, nr. 6-7, aug.-sept. 1955, pp. 519-522. Zie ook diverse 
krantenknipsels in het archief van Léon Stynen, zoals ‘A l’Exposition de Bruxelles, sur 10.000 m2 
Construction 58 élèvera une unité de résidence pour 4.000 personnes’, La Lanterne, 1 okt. 1955; 
‘Het bouwbedrijf in de algemene wereldtentoonstelling. Een beeld van onze tijd’, De Standaard, 1 
okt. 1955; C. V., ‘Construction 58. Victoire sur la nature et habitat’, La Dernière Heure, 1 okt. 1955; 
V. N., ‘A l’exposition de 1958. Ce que seront les groupes Génie Civil et Habitations’, Le Soir, 1 okt. 
1955, etc. (knipsels uit het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen).

�� De Modelwijk Heysel (1956-1963) werd ontworpen door het speciaal hiertoe samengestelde Al-
pha team met Renaat Braem, Victor Coolens, Jean Van Doosselaere, René Panis en de groepen 
Structures en l’Equerre. Voor een stand van zaken van het bouwproject op de Heysel van augustus-
september 1955, zie ‘L’habitation à l’Exposition de Bruxelles 1958’, L’Habitation, nr. 6-7, aug.-sept. 
1955, p. 522.

�� ‘Groupe 37. Edifices et Habitations’ (nota, niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoon-
stellingen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 
58, dossier nr. 1215030 (voorlopige nummering), s.d. (ca. 1955).

�8 Voor het statement, zie ‘Groupe 37. Edifices et Habitations’ (nota, niet gepubliceerd), archief 
Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Midden-
stand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 1215030 (voorlopige nummering), s.d. (ca. 1955). Het 
groepscomité bestond aanvankelijk uit arch. Henry van de Velde (erevoorzitter), arch. Léon Sty-
nen (voorzitter), arch. Jan de Braey (ondervoorzitter), Edouard Francois (ondervoorzitter), Carlos 
Wets (ondervoorzitter), Robert L. Delevoy (secretaris), Jules Bary, Louis Beuthe, Armand Blaton, 
arch. Victor Bourgeois, E. Clausset, ir. Gérard De Gezelle, Antoine De Grave, Josse Franssen, ir. 
Paul Goffin, ir. Raymond Mercier, arch. Jos. Moutschen, P. Pere, ir. Fernand Plumier, René Sarlet, 

doctoraat_fredie.indb   259 2/05/2006   15:49:50



  Lessen in modern wonen  
  Deel	3:	Goed	wonen	op	een	keerpunt		|	Hoofdstuk	�	 	 ���

International	des	Expositions	–	impliceerde	dat	het	thema	van	het	wonen	verdeeld	
werd	over	minstens	drie	verschillende	groepen:	Stedebouw,	Gebouwen	en	Wonin-
gen	en	Gezondheid;	een	classificatie	die	volgens	het	NIBH	niet	meer	beantwoordde	
“aux	réalités	actuelles”.14	Ook	binnen	deze	structuur	liep	een	en	ander	mis.	Zo	was	
er	omstreeks	1955	sprake	van	om	op	het	tentoonstellingsterrein,	in	het	kader	van	
de	groep	Gebouwen	en	Woningen,	een	fragment	van	een	residentiële	modelhoog-
bouw	op	te	 trekken.	Dit	project	werd	echter	niet	gerealiseerd.15	 In	dezelfde	peri-
ode	werkte	men	ook	aan	de	voorbereidingen	van	een	modelhuisvestingsproject	in	
de	nabijheid	van	de	Expo	–	de	Modelwijk	Heysel	–	maar	dit	bouwproject	was	uit-
eindelijk	niet	tijdig	genoeg	afgewerkt	om	ten	volle	bij	de	wereldtentoonstelling	te	
worden	betrokken.16

De	 opdeling	 van	 het	 thema	 ‘wonen’	 over	 verschillende	 groepen	 op	 de	 Expo	 was	
problematisch.	 De	 groep	 Gebouwen	 en	 Woningen	 bijvoorbeeld	 stelde	 zich	 als	
doel	om	“une	synthèse	du	problème	de	l’habitat,	sur	le	plan	national”	te	formule-
ren,	alsook	om	de	nationale	vooruitgang	te	tonen	in	de	behandeling	van	dit	 ‘pro-
bleem’.17	Toch	maakte	de	groep	een	tentoonstelling	die	minder	allesomvattend	was	
dan	ze	aanvankelijk	liet	uitschijnen.	Hoewel	het	groepscomité	–	dat	onder	leiding	
stond	van	Léon	Stynen	–	in	een	van	zijn	eerste	statements	de	nadruk	legde	op	de	
demografische,	economische,	sociale,	technische,	morele	en	culturele	aspecten	van	
het	wonen,	werden	deze	deelfacetten	in	het	paviljoen	alleen	besproken	op	schaal	
van	 de	 architectuur	 en	 de	 stedenbouw.18	 Het	 thema	 van	 de	 groep	 “l’architecture	

�� ‘L’habitation à l’Exposition de Bruxelles 1958’, L’Habitation, nr. 6-7, aug.-sept. 1955, p. 519.
�5 Voor het fragment van het hoogbouwcomplex en enkele bijkomende modelwoningen hoopte 

groep Gebouwen en Woningen over zo’n 10.000 m2 te kunnen beschikken. Zie ‘L’habitation à 
l’Exposition de Bruxelles 1958’, L’Habitation, nr. 6-7, aug.-sept. 1955, pp. 519-522. Zie ook diverse 
krantenknipsels in het archief van Léon Stynen, zoals ‘A l’Exposition de Bruxelles, sur 10.000 m2 
Construction 58 élèvera une unité de résidence pour 4.000 personnes’, La Lanterne, 1 okt. 1955; 
‘Het bouwbedrijf in de algemene wereldtentoonstelling. Een beeld van onze tijd’, De Standaard, 1 
okt. 1955; C. V., ‘Construction 58. Victoire sur la nature et habitat’, La Dernière Heure, 1 okt. 1955; 
V. N., ‘A l’exposition de 1958. Ce que seront les groupes Génie Civil et Habitations’, Le Soir, 1 okt. 
1955, etc. (knipsels uit het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen).

�� De Modelwijk Heysel (1956-1963) werd ontworpen door het speciaal hiertoe samengestelde Al-
pha team met Renaat Braem, Victor Coolens, Jean Van Doosselaere, René Panis en de groepen 
Structures en l’Equerre. Voor een stand van zaken van het bouwproject op de Heysel van augustus-
september 1955, zie ‘L’habitation à l’Exposition de Bruxelles 1958’, L’Habitation, nr. 6-7, aug.-sept. 
1955, p. 522.

�� ‘Groupe 37. Edifices et Habitations’ (nota, niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoon-
stellingen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 
58, dossier nr. 1215030 (voorlopige nummering), s.d. (ca. 1955).

�8 Voor het statement, zie ‘Groupe 37. Edifices et Habitations’ (nota, niet gepubliceerd), archief 
Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Midden-
stand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 1215030 (voorlopige nummering), s.d. (ca. 1955). Het 
groepscomité bestond aanvankelijk uit arch. Henry van de Velde (erevoorzitter), arch. Léon Sty-
nen (voorzitter), arch. Jan de Braey (ondervoorzitter), Edouard Francois (ondervoorzitter), Carlos 
Wets (ondervoorzitter), Robert L. Delevoy (secretaris), Jules Bary, Louis Beuthe, Armand Blaton, 
arch. Victor Bourgeois, E. Clausset, ir. Gérard De Gezelle, Antoine De Grave, Josse Franssen, ir. 
Paul Goffin, ir. Raymond Mercier, arch. Jos. Moutschen, P. Pere, ir. Fernand Plumier, René Sarlet, 
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et	 la	 technique	 au	 service	 de	 l’homme”	 met	 als	 ondertitel	 “construction,	 agence-
ment	et	équipement	des	habitations”	duidde	op	een	uitgesproken	aandacht	voor	de	
architecturale	en	constructieve	aspecten	van	de	woning.19	Voor	wat	het	 interieur	
betreft,	werden	enkel	de	verwarming,	de	verlichting,	het	sanitair	en	de	keukenin-
richting	–	telkens	ondergebracht	in	een	afzonderlijke	klasse20	–	van	nabij	bekeken,	
waardoor	de	indruk	werd	gegeven	dat	hygiëne	en	comfort	onder	de	vorm	van	tech-
nische	uitrusting	de	belangrijkste	vereisten	waren	voor	een	modern	interieur.	De	
presentatie	 van	 de	 verwarming	 bijvoorbeeld	 bestond	 uit	 een	 dicht	 opeengepakte	
verzameling	van	verschillende	types	van	kachels	waarbij	alleen	enkele	kamerplan-
ten	nog	naar	de	huiselijke	sfeer	verwezen.	[fig.	3]

Het	Paviljoen	van	Gebouwen	en	Woningen,	een	project	van	architect	Charles	Van	
Nueten,	 was	 aanvankelijk	 opgevat	 als	 een	 fragment	 van	 een	 residentiële	 hoog-
bouw	op	pilotis	met	zo’n	twintig	volledig	ingerichte	modelappartementen.21	Daar-
naast	 zou	 er	 minstens	 één	 geprefabriceerde	 en	 volledig	 uitgeruste	 eengezinswo-
ning	opgetrokken	worden.	Maar,	wellicht	door	plaatsgebrek	en	mogelijks	ook	door	
de	onderlinge	spanningen	met	de	groep	Stedebouw,	de	groep	Gezondheid	en	het	
organiserend	team	van	de	woontentoonstelling	die	gepland	werd	in	de	Modelwijk	
Heysel,	werd	dit	ontwerp	afgevoerd.22	Uiteindelijk	kreeg	het	Paviljoen	van	Gebou-

F. Van Ackere en Fernand Vandeput. Zie V. de Callatay, ‘Note à Monsieur le commissaire général’ 
(brief met kenmerk JP./LL./40803 C.37, niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoon-
stellingen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 
58, dossier nr. 1215030 (voorlopige nummering), 22 dec. 1955.

�� ‘Réunion du Comité du 27 avril 1956. Thème et programme’ (verslag met kenmerk D.023-211, 
niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale Overheidsdienst 
Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 1215030 (voorlopige num-
mering), 27 april 1956.

�0 Het gaat hier respectievelijk om de klassen Verwarmings- en geluidsuitrusting, Verlichting, Ge-
zondheidsinstallaties en -uitrusting en Huishoudelijke uitrusting. Zie Cataloog. Brussel 1958 (cata-
logus), Internationale Wereldtentoonstelling, Brussel, 1958.

�� Het ging om minstens een verdieping van een appartementsgebouw van 30 à 40 meter hoog en 
geschikt voor zo’n 4.000 bewoners. Voor een korte bespreking van het eerste ontwerp van Van 
Nueten, zie R. T., ‘Bruxelles 1958’, Architecture 55, nr. 15, 1955, p. 634.

�� In verband met het mogelijke plaatsgebrek, zie ‘Le problème de l’habitation et l’exposition de 
1958’, L’Habitation, nr. 2, febr. 1955, pp. 156-162. Hierin staat: “En fait, le succes de l’Exposition 
est tel à l’étranger qu’il n’y aura pas de place pour ériger le moindre ensemble d’habitations au sein 
même de l’Exposition”. Zie ook ‘Réunion du Comité du 27 avril 1956. Thème et programme’ (ver-
slag met kenmerk D.023-211, niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van 
de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 
1215030 (voorlopige nummering), 27 april 1956. Hierin stond dat eigenlijk 15.000 m2 nodig was 
om het fragment van de hoogbouw te realiseren. Als bijkomende reden om het idee van de ‘unité 
de résidence’ af te blazen werd in dit rapport ook gesteld: “il est apparu qu’une démonstration aussi 
fragmentaire aurait été peu convaincante, sinon mal comprise par le public”. Voor de onderlinge 
spanningen, zie ‘Réunion des deux présidents de groupe – Monsieur Bure et Monsieur Stynen –, 
des délégués du Village Modèle (dont M. Mertens Echevin de la Ville de Bruxelles) et d’un délégue 
du groupe La Santé’ (verslag, niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van 
de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58,  dossier 
nr. 1218010 (voorlopige nummering), 13 okt. 1955. Uit dit rapport blijkt dat Bure, voorzitter van 
de groep Stedebouw, van mening was dat de groep Gebouwen en Woningen zich te veel inliet met 
stedenbouwkundige topics. Cyrille Crappe, die de groep Gezondheid vertegenwoordigde, vond ook 

[Fig.	3]	
presentatie van de klasse verwarming van de groep Gebouwen en 
Woningen 
bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent 
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et	 la	 technique	 au	 service	 de	 l’homme”	 met	 als	 ondertitel	 “construction,	 agence-
ment	et	équipement	des	habitations”	duidde	op	een	uitgesproken	aandacht	voor	de	
architecturale	en	constructieve	aspecten	van	de	woning.19	Voor	wat	het	 interieur	
betreft,	werden	enkel	de	verwarming,	de	verlichting,	het	sanitair	en	de	keukenin-
richting	–	telkens	ondergebracht	in	een	afzonderlijke	klasse20	–	van	nabij	bekeken,	
waardoor	de	indruk	werd	gegeven	dat	hygiëne	en	comfort	onder	de	vorm	van	tech-
nische	uitrusting	de	belangrijkste	vereisten	waren	voor	een	modern	interieur.	De	
presentatie	 van	 de	 verwarming	 bijvoorbeeld	 bestond	 uit	 een	 dicht	 opeengepakte	
verzameling	van	verschillende	types	van	kachels	waarbij	alleen	enkele	kamerplan-
ten	nog	naar	de	huiselijke	sfeer	verwezen.	[fig.	3]

Het	Paviljoen	van	Gebouwen	en	Woningen,	een	project	van	architect	Charles	Van	
Nueten,	 was	 aanvankelijk	 opgevat	 als	 een	 fragment	 van	 een	 residentiële	 hoog-
bouw	op	pilotis	met	zo’n	twintig	volledig	ingerichte	modelappartementen.21	Daar-
naast	 zou	 er	 minstens	 één	 geprefabriceerde	 en	 volledig	 uitgeruste	 eengezinswo-
ning	opgetrokken	worden.	Maar,	wellicht	door	plaatsgebrek	en	mogelijks	ook	door	
de	onderlinge	spanningen	met	de	groep	Stedebouw,	de	groep	Gezondheid	en	het	
organiserend	team	van	de	woontentoonstelling	die	gepland	werd	in	de	Modelwijk	
Heysel,	werd	dit	ontwerp	afgevoerd.22	Uiteindelijk	kreeg	het	Paviljoen	van	Gebou-

F. Van Ackere en Fernand Vandeput. Zie V. de Callatay, ‘Note à Monsieur le commissaire général’ 
(brief met kenmerk JP./LL./40803 C.37, niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoon-
stellingen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 
58, dossier nr. 1215030 (voorlopige nummering), 22 dec. 1955.

�� ‘Réunion du Comité du 27 avril 1956. Thème et programme’ (verslag met kenmerk D.023-211, 
niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale Overheidsdienst 
Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 1215030 (voorlopige num-
mering), 27 april 1956.

�0 Het gaat hier respectievelijk om de klassen Verwarmings- en geluidsuitrusting, Verlichting, Ge-
zondheidsinstallaties en -uitrusting en Huishoudelijke uitrusting. Zie Cataloog. Brussel 1958 (cata-
logus), Internationale Wereldtentoonstelling, Brussel, 1958.

�� Het ging om minstens een verdieping van een appartementsgebouw van 30 à 40 meter hoog en 
geschikt voor zo’n 4.000 bewoners. Voor een korte bespreking van het eerste ontwerp van Van 
Nueten, zie R. T., ‘Bruxelles 1958’, Architecture 55, nr. 15, 1955, p. 634.

�� In verband met het mogelijke plaatsgebrek, zie ‘Le problème de l’habitation et l’exposition de 
1958’, L’Habitation, nr. 2, febr. 1955, pp. 156-162. Hierin staat: “En fait, le succes de l’Exposition 
est tel à l’étranger qu’il n’y aura pas de place pour ériger le moindre ensemble d’habitations au sein 
même de l’Exposition”. Zie ook ‘Réunion du Comité du 27 avril 1956. Thème et programme’ (ver-
slag met kenmerk D.023-211, niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van 
de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 
1215030 (voorlopige nummering), 27 april 1956. Hierin stond dat eigenlijk 15.000 m2 nodig was 
om het fragment van de hoogbouw te realiseren. Als bijkomende reden om het idee van de ‘unité 
de résidence’ af te blazen werd in dit rapport ook gesteld: “il est apparu qu’une démonstration aussi 
fragmentaire aurait été peu convaincante, sinon mal comprise par le public”. Voor de onderlinge 
spanningen, zie ‘Réunion des deux présidents de groupe – Monsieur Bure et Monsieur Stynen –, 
des délégués du Village Modèle (dont M. Mertens Echevin de la Ville de Bruxelles) et d’un délégue 
du groupe La Santé’ (verslag, niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van 
de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58,  dossier 
nr. 1218010 (voorlopige nummering), 13 okt. 1955. Uit dit rapport blijkt dat Bure, voorzitter van 
de groep Stedebouw, van mening was dat de groep Gebouwen en Woningen zich te veel inliet met 
stedenbouwkundige topics. Cyrille Crappe, die de groep Gezondheid vertegenwoordigde, vond ook 
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Woningen 
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wen	 en	 Woningen	 de	 vorm	 van	 een	 tweedelige	 tentoonstellingshal.23	 [fig.	 4]	 Een	
eerste	deel,	gebouw	A,	had	een	stalen	constructie,	omvatte	de	hoofdingang	en	her-
bergde	de	presentaties	van	de	volgende	klassen:	Architectuur,	Bouwmaterialen	en		
-procédés,	 Gezondheidsinstallaties	 en	 -uitrusting,	 Verlichting	 en	 Geluidsuitrus-
ting.24	Gebouw	B	had	een	betonnen	structuur,	was	met	gebouw	A	verbonden	door	
middel	van	een	geblindeerde	voetgangersbrug	en	huisvestte	de	voorstellingen	van	
de	klassen	Huishoudelijke	uitrusting	en	Verwarming.	[fig.	5]	Op	het	gelijkvloers	was	
er	een	restaurant	en,	in	overeenstemming	met	de	initiële	plannen	voor	het	pavil-
joen	 werd	 vlak	 naast	 gebouw	 B	 een	 geprefabriceerde	 eengezinswoning	 opgetrok-
ken.25	[fig.	6]

Aanvankelijk	 was	 het	 de	 bedoeling	 om	 de	 specialistische	 benadering	 van	 de	 ver-
schillende	 klassen	 te	 synthetiseren	 in	 een	 centrale	 tentoonstellingruimte	 gewijd	
aan	 het	 huis.	 Hier	 zouden	 de	 eerder	 documentaire	 voorstellingen	 zoals	 die	 van	
verwarming	of	sanitair	gerelateerd	worden	aan	het	wonen	door	middel	van	onder	
meer	 twee	 modelappartementen	 en	 een	 tentoonstelling	 over	 Belgische	 architec-
tuur.26	[fig.	7]	Deze	centrale	ruimte	werd	echter	niet	uitgevoerd	zoals	het	groepsco-
mité	had	gewenst.	In	plaats	van	een	afzonderlijke	verdieping	voor	de	zogenaamde	
‘synthèse	de	l’habitat’,	werd	dit	concept,	als	gevolg	van	financiële	restricties	en	op	
verzoek	van	verschillende	klassen,	geabsorbeerd	in	de	presentaties	van	de	klassen	
zelf.27	 Dit	 resulteerde	 volgens	 het	 groepscomité	 in	 overladen	 tentoonstellings-

dat de groep Gebouwen en Woningen zijn terrein te buiten ging, dit vooral ten nadele van de klasse 
Gezondheid van het Gezin die een pleidooi moest houden voor ‘gezonde’ woningen. De vertegen-
woordigers van de tentoonstelling in de Modelwijk Heysel tenslotte waren vooral bezorgd dat de 
modelappartementen van de groep Gebouwen en Woningen af zouden doen aan het succes van de 
modelwijk buiten de Expo-terreinen.

�� Voor een bespreking van het Paviljoen van Gebouwen en Woningen als architecturaal project, zie 
ook R. Devos, ‘Een groot fiasco? Het Expo 58-avontuur van de Belgische architecten’, in R. Devos, 
M. De Kooning (eds.), Voor een Humaner Wereld. De Architectuur van Expo 58, Dexia/Vakgroep Ar-
chitectuur & Stedenbouw, Brussel/Gent, (in voorbereiding, verschijnt in 2006). 

�� Voor de locatie van de klassen in het paviljoen, zie ‘Réunion du Conseil d’administration du 11 
juillet 1958. Rapport présenté par le Groupe 37’ (verslag met kenmerk D. :035, niet gepubliceerd), 
Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, 11 juli 1958. Verwarming en 
Geluidsuitrusting behoorden eigenlijk tot dezelfde klasse, maar hun presentaties waren geschei-
den.

�5 Het geheel werd tenslotte aangevuld met een openluchttentoonstelling van zwaar bouwmateri-
eel.

�� Zie ‘Groupe 37 – Les Edifices et les habitations. Synthèse de l’habitat. Catalogue des Matériaux 
et Objets’ (catalogus, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds 
Léon Stynen, s.d. Zie ook ‘Réunion du Comité du 27 avril 1956. Thème et programme’ (verslag 
met kenmerk D.023-211, niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de 
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 
1215030 (voorlopige nummering), 27 april 1956. Zie ook ‘Sous l’égide de Construction 58. Les 
avant-projets des participations des groupes Edifices et Habitations et Génie Civil à l’expostion 
universelle de 1958’, La Construction, 15 april 1956 (krantenknipsel), Architectuurarchief van de 
Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen. In deze laatste twee stukken is er enkel sprake van een 
aantal modelvertrekken.

�� Zie ‘Réunion du Comité du 27 avril 1956. Thème et programme’ (verslag met kenmerk D.023-211, 
niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale Overheidsdienst 

[Fig.	5]	
arch. Charles Van Nueten, gebouw B van het Paviljoen van Gebou-
wen en Woningen 
bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent 

[Fig.	4]	
arch. Charles Van Nueten, plan van het Paviljoen van Gebouwen en Woningen 
bron: Plans. Algemene Wereldtentoonstelling te Brussel 1958, Commissariaat-Generaal van de Regering bij de 
Algemene Wereldtentoonstelling 1958 te Brussel, Brussel, 1961.
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wen	 en	 Woningen	 de	 vorm	 van	 een	 tweedelige	 tentoonstellingshal.23	 [fig.	 4]	 Een	
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ken.25	[fig.	6]
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zelf.27	 Dit	 resulteerde	 volgens	 het	 groepscomité	 in	 overladen	 tentoonstellings-

dat de groep Gebouwen en Woningen zijn terrein te buiten ging, dit vooral ten nadele van de klasse 
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�� Voor een bespreking van het Paviljoen van Gebouwen en Woningen als architecturaal project, zie 
ook R. Devos, ‘Een groot fiasco? Het Expo 58-avontuur van de Belgische architecten’, in R. Devos, 
M. De Kooning (eds.), Voor een Humaner Wereld. De Architectuur van Expo 58, Dexia/Vakgroep Ar-
chitectuur & Stedenbouw, Brussel/Gent, (in voorbereiding, verschijnt in 2006). 

�� Voor de locatie van de klassen in het paviljoen, zie ‘Réunion du Conseil d’administration du 11 
juillet 1958. Rapport présenté par le Groupe 37’ (verslag met kenmerk D. :035, niet gepubliceerd), 
Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen, 11 juli 1958. Verwarming en 
Geluidsuitrusting behoorden eigenlijk tot dezelfde klasse, maar hun presentaties waren geschei-
den.

�5 Het geheel werd tenslotte aangevuld met een openluchttentoonstelling van zwaar bouwmateri-
eel.

�� Zie ‘Groupe 37 – Les Edifices et les habitations. Synthèse de l’habitat. Catalogue des Matériaux 
et Objets’ (catalogus, niet gepubliceerd), Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds 
Léon Stynen, s.d. Zie ook ‘Réunion du Comité du 27 avril 1956. Thème et programme’ (verslag 
met kenmerk D.023-211, niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de 
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 
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ruimtes	en	“un	circuit	d’autant	plus	fatiguant	que	la	circulation	elle-même	est	for-
cée”.28

Ironisch	genoeg	was	het	uiteindelijk	de	vrijstaande	eengezinswoning	die	een	van	
de	meest	overtuigende	syntheses	bracht	van	wat	vooruitgang	kon	betekenen	voor	
het	 moderne	 wonen.	 In	 een	 eindrapport	 verwees	 het	 groepscomité	 naar	 het	 pre-
fabhuisje	als	“seule	et	modeste	trace	d’un	programme	ambitieux	qui	aurait	dû	faire	
l’éloge	 total	 de	 l’habitat	 contemporain”.29	 Gelukkig	 had	 de	 dagbladpers	 oog	 voor	
de	woning.	In	het	populaire	weekblad	Zondagsvriend	lauwerde	Marc	Callewaert	het	
huisje	als	“een	aanschouwelijk	en	voor	velen	bereikbaar	voorbeeld	van	de	moderne	
kunst-van-het-wonen”	en	als	een	 “nederig	en	realiseerbaar	droomhuis”.30	Ook	 Le 
Soir	 apprecieerde	 de	 modelwoning	 en	 bracht	 verslag	 uit	 van	 de	 ruime	 publieke	
belangstelling	die	het	huis	genoot:	“Il	ne	reste	qu’à	s’y	installer:	ce	que	bon	nombre	
de	visiteurs	rêveront	certainement	de	faire,	des	ménagères	surtout,	lorsqu’elles	en	
auront	 admiré	 l’installation	 électronique”.31	 Dat	 het	 modelhuis	 in	 de	 smaak	 viel	
bij	 veel	 huisvrouwen,	 werd	 onder	 meer	 bevestigd	 in	 Vrouwenbeweging,	 het	 leden-
blad	van	de	Kristelijke	Arbeidersvrouwengilden.	De	KAV	deed,	net	als	de	andere	
arbeidersorganisaties	 in	 België,	 niet	 of	 nauwelijks	 aan	 woonvoorlichting	 op	 de	
Expo,	 maar	 ze	 organiseerde	 wel	 dagtrips	 met	 onder	 meer	 een	 bezoek	 aan	 de	 De	
Coene-woning.32	Een	verslag	van	zo’n	uitstap	in	Vrouwenbeweging	gaf	duidelijk	aan	

Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 1215030 (voorlopige num-
mering), 27 april 1956.

�8 ‘Réunion du Comité du 27 avril 1956. Thème et programme’ (verslag met kenmerk D.023-211, 
niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale Overheidsdienst 
Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 1215030 (voorlopige num-
mering), 27 april 1956.

�� idem
�0 M. Callewaert, ‘Leert Expo 58 ons weer bouwen? Architectuur der toekomst in het land van de 

rieten daken’, Zondagsvriend, nr. 22, 29 mei 1958, pp. 20-23.
�� M. Lz., ‘Les industries du bois’, Le Soir, nr. 112, 23 april 1958, p. 7.
�� Voor zover we konden achterhalen, gaven de arbeidersbewegingen nauwelijks of geen woonad-

vies op Expo 58. De voornaamste oorzaak hiervan was wellicht dat vooral de nationale besturen 
van de bewegingen veeleer dan vormingsorganisaties zelf betrokken waren bij de organisatie van 
bepaalde groepen en klassen. Zo werkten het ACW, de Boerenbond, het Nationaal Christelijk Mid-
denstandsverbond en de Nationale Federatie der Katholieke Werkgevers gezamenlijk mee aan de 
inrichting van de Sociale Sectie van het Civitas Dei Paviljoen (2de verdieping) met vooral aandacht 
voor algemene thema’s als honger en armoede en gezin en arbeid. Zie ‘Het rijk gods op de wereld-
tentoonstelling’, Vrouwenbeweging, s.n., jan. 1958, pp. 32-33 en ‘De sociale sectie van Civitas Dei’, 
Vrouwenbeweging, s.n. febr. 1958, pp. 10-11. De socialistische arbeidersbeweging had haar eigen 
paviljoen op de Expo: het Germinal paviljoen. Voor zover we konden achterhalen, besteedde de 
tentoonstelling in dit paviljoen nauwelijks of geen aandacht aan woonvoorlichting. De artikels 
over de wereldtentoonstelling in De Stem der Vrouw introduceerden de lezers in de eerste plaats 
in de algemene thematiek van de expo en wezen op het grote aantal werklieden dat bij de hele 
operatie betrokken was. Zie bijvoorbeeld B. Molter, ‘Buitenland in het binnenland. De wereldten-
toonstelling’, De Stem der Vrouw, nr. 4, april 1958, pp. 11, 13. De Stem der Vrouw besteedde in 1958 
ook aandacht aan de internationale tentoonstelling ‘SAFFA 1958’ (Schweizerische Ausstellung für 
Frauen-Arbeit) in Zürich. De “type-woningen gemeubeld in hyper-moderne stijl” op deze tentoon-
stelling kregen wel een vermelding in het ledenblad. Zie Hetty Geldolf, ‘Saffa 1958. De Zwitserse 
vrouw, haar leven, haar werk’, De Stem der Vrouw, nr. 10, okt. 1958, pp. 9-10.

[Fig.	7]	
voorontwerp voor een centrale tentoonstellingruimte gewijd aan het huis in het Paviljoen van 
Gebouwen en Woningen 
bron: Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Léon Stynen

[Fig.	6]	
architect Frans Vuye i.s.m. Gustave Creupelandt, modelwoning 
van de groep Gebouwen en Woningen 
bron: Nous avons construit une maison pour vous! Wij bouwden een huis voor U ! A 
house for you! Ein Heim für Sie! (folder), Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders 
De Coene, s.d. (ca. 1958)
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dat	de	dames	onder	de	 indruk	waren	van	het	huis:	 “In	het	aangrenzend	complex	
Gebouwen	en	Woningen	werden	wij	dadelijk	verliefd	op	het	geprefabriceerde	huis	
van	de	firma	De	Coene.	Mocht	van	zijn	praktische	en	comfortabele	inrichting	veel	
overgaan	in	de	huizenbouw	op	grote	schaal	der	nabije	toekomst”.33	Het	De	Coene	
huis	werd	officieel	bekroond	met	een	Eremedaille.	

De	modelwoning	was	een	eenvoudig,	kleurrijk,	modulair	bouwwerkje,	opgetrokken	
met	houten	prefabmaterialen	door	de	Kortrijkse	firma	De	Coene.34	In	tegenstelling	
tot	de	meeste	toenmalige	cataloguswoningen,	vertoonde	ze	onmiskenbare	moder-
nistische	karakteristieken	zoals	een	plat	dak,	een	rationeel	grondplan,	kastenwan-
den,	 een	 vrijstaande	 haard,	 etc.35	 [fig.	 8]	 Het	 volledig	 ingerichte	 interieur	 van	 het	
huis	had	echter	een	meer	complexe	verschijning.	Net	zoals	de	totale	tentoonstel-
ling	van	de	groep	Gebouwen	en	Woningen	stelde	het	de	vooruitgang	in	de	woning	
vooral	 voor	 in	 termen	 van	 moderne	 uitrusting:	 een	 comfortabele	 badkamer,	 een	
moderne	 keuken,	 etc.36	 Maar	 tegelijk	 bracht	 het	 ook	 een	 ander	 thema	 aan:	 dat	
van	 de	 moderne	 vormgeving	 als	 een	 exponent	 van	 het	 goede	 wonen.	 De	 badka-
mer	bijvoorbeeld	was	een	toonbeeld	van	weelde	en	comfort,	niet	alleen	dankzij	de	
beloftevolle	werking	van	geïnstalleerde	toestellen,	maar	ook	dankzij	de	totaliteit	
van	 het	 gestroomlijnde	 en	 spiegelende	 design.	 [fig.	 9]	 Bovendien	 werden	 voor	 de	
inrichting	van	het	huis	twee	types	meubilair	gebruikt:	Knoll	design,	onder	 licen-
tie	geproduceerd	door	De	Coene	en	meubelen	van	de	firma	zelf.	Bij	de	schikking	
van	de	stoelen,	tafels	en	kasten	was	er	een	duidelijk	onderscheid	gemaakt	tussen	
de	meer	representatieve	kamers,	waar	vooral	Knoll	producten	stonden,	en	de	meer	
private	vertrekken,	waar	De	Coene	meubelen	werden	getoond.	[fig.	10,	11]	De	gepri-
vilegieerde	positie	van	de	designstukken	van	de	Amerikaanse	firma	–	die	door	de	
Belgische	modernisten	ten	zeerste	werden	gesmaakt	–	onderlijnde	hun	status	als	
internationale	 rolmodellen	 van	 de	 goede	 vormgeving.37	 Toch	 was	 de	 betekenis	

�� ‘Een toer van een dag op de Expo 58’, Vrouwenbeweging, s.n., juli 1958, pp. 20-25. Voor het totaal-
programma van de groepsreis, zie ‘Groepsbezoek aan de Wereldtentoonstelling 1958’ (program-
mabundel op stencils, niet gepubliceerd), KADOC, fonds KAV, nr. 564, s.d., p. 9. 

�� De modelwoning was ontworpen door arch. Frans Vuye i.s.m. Gustave Creupelandt, beiden werk-
zaam bij De Coene. Zie R. Devos, M. De Kooning, De Coene op Expo 58, in de reeks Art De Coene 
Jaarboek, nr. 4, Stichting De Coene, Bellegem, 2003, p. 41.

�5 Het huis was een toepassing van de Decoba-panelen van De Coene: geprefabriceerde, isolerende 
weersbestendige en zelfdragende bouwplaten van zes centimeter dik, aan de buitenzijde afgewerkt 
met een laag van gebakeliseerde fineren of glasal. Zie bijvoorbeeld ‘Decoba-panelen’, Bouwen en 
Wonen, nr. 10, okt. 1957, pp. 356-357. Zie ook F. Floré, ‘De Coene na WOII: meubelproducent en 
bouwfirma’ in M. De Kooning, R. De Meyer, F. Floré (eds.), van Moderne Makelij 1952-1977. De 
Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene in Antwerpen, erfgoedcel Antwerpen, Antwerpen, 2002, pp. 9-
40.

�� De badkamer functioneerde als uitstalraam voor de firma Van Marcke. Zie R. Devos, M. De 
Kooning, De Coene op Expo 58, in de reeks Art De Coene Jaarboek, nr. 4, Stichting De Coene, Bel-
legem, 2003, p. 41.

�� Ook de socialistisch geïnspireerde architect Willy Van Der Meeren apprecieerde het Knoll meubi-
lair. Zie W. Van Der Meeren, ‘Wonen op de Algemene Wereldtentoonstelling van Brussel 1958’, 
Wonen, s.n., dec. 1958, pp. 29-34.

[Fig.	9]	
badkamer in de modelwoning van De Coene 
bron: archieven Stichting De Coene

[Fig.	8]	
architect Frans Vuye i.s.m. Gustave Creupelandt, plan van de modelwoning van De Coene 
bron: Nous avons construit une maison pour vous! Wij bouwden een huis voor U ! A house for you! Ein Heim für Sie! 
(folder), Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene, s.d. (ca. 1958)
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van	de	firma	De	Coene.	Mocht	van	zijn	praktische	en	comfortabele	inrichting	veel	
overgaan	in	de	huizenbouw	op	grote	schaal	der	nabije	toekomst”.33	Het	De	Coene	
huis	werd	officieel	bekroond	met	een	Eremedaille.	

De	modelwoning	was	een	eenvoudig,	kleurrijk,	modulair	bouwwerkje,	opgetrokken	
met	houten	prefabmaterialen	door	de	Kortrijkse	firma	De	Coene.34	In	tegenstelling	
tot	de	meeste	toenmalige	cataloguswoningen,	vertoonde	ze	onmiskenbare	moder-
nistische	karakteristieken	zoals	een	plat	dak,	een	rationeel	grondplan,	kastenwan-
den,	 een	 vrijstaande	 haard,	 etc.35	 [fig.	 8]	 Het	 volledig	 ingerichte	 interieur	 van	 het	
huis	had	echter	een	meer	complexe	verschijning.	Net	zoals	de	totale	tentoonstel-
ling	van	de	groep	Gebouwen	en	Woningen	stelde	het	de	vooruitgang	in	de	woning	
vooral	 voor	 in	 termen	 van	 moderne	 uitrusting:	 een	 comfortabele	 badkamer,	 een	
moderne	 keuken,	 etc.36	 Maar	 tegelijk	 bracht	 het	 ook	 een	 ander	 thema	 aan:	 dat	
van	 de	 moderne	 vormgeving	 als	 een	 exponent	 van	 het	 goede	 wonen.	 De	 badka-
mer	bijvoorbeeld	was	een	toonbeeld	van	weelde	en	comfort,	niet	alleen	dankzij	de	
beloftevolle	werking	van	geïnstalleerde	toestellen,	maar	ook	dankzij	de	totaliteit	
van	 het	 gestroomlijnde	 en	 spiegelende	 design.	 [fig.	 9]	 Bovendien	 werden	 voor	 de	
inrichting	van	het	huis	twee	types	meubilair	gebruikt:	Knoll	design,	onder	 licen-
tie	geproduceerd	door	De	Coene	en	meubelen	van	de	firma	zelf.	Bij	de	schikking	
van	de	stoelen,	tafels	en	kasten	was	er	een	duidelijk	onderscheid	gemaakt	tussen	
de	meer	representatieve	kamers,	waar	vooral	Knoll	producten	stonden,	en	de	meer	
private	vertrekken,	waar	De	Coene	meubelen	werden	getoond.	[fig.	10,	11]	De	gepri-
vilegieerde	positie	van	de	designstukken	van	de	Amerikaanse	firma	–	die	door	de	
Belgische	modernisten	ten	zeerste	werden	gesmaakt	–	onderlijnde	hun	status	als	
internationale	 rolmodellen	 van	 de	 goede	 vormgeving.37	 Toch	 was	 de	 betekenis	

�� ‘Een toer van een dag op de Expo 58’, Vrouwenbeweging, s.n., juli 1958, pp. 20-25. Voor het totaal-
programma van de groepsreis, zie ‘Groepsbezoek aan de Wereldtentoonstelling 1958’ (program-
mabundel op stencils, niet gepubliceerd), KADOC, fonds KAV, nr. 564, s.d., p. 9. 

�� De modelwoning was ontworpen door arch. Frans Vuye i.s.m. Gustave Creupelandt, beiden werk-
zaam bij De Coene. Zie R. Devos, M. De Kooning, De Coene op Expo 58, in de reeks Art De Coene 
Jaarboek, nr. 4, Stichting De Coene, Bellegem, 2003, p. 41.

�5 Het huis was een toepassing van de Decoba-panelen van De Coene: geprefabriceerde, isolerende 
weersbestendige en zelfdragende bouwplaten van zes centimeter dik, aan de buitenzijde afgewerkt 
met een laag van gebakeliseerde fineren of glasal. Zie bijvoorbeeld ‘Decoba-panelen’, Bouwen en 
Wonen, nr. 10, okt. 1957, pp. 356-357. Zie ook F. Floré, ‘De Coene na WOII: meubelproducent en 
bouwfirma’ in M. De Kooning, R. De Meyer, F. Floré (eds.), van Moderne Makelij 1952-1977. De 
Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene in Antwerpen, erfgoedcel Antwerpen, Antwerpen, 2002, pp. 9-
40.

�� De badkamer functioneerde als uitstalraam voor de firma Van Marcke. Zie R. Devos, M. De 
Kooning, De Coene op Expo 58, in de reeks Art De Coene Jaarboek, nr. 4, Stichting De Coene, Bel-
legem, 2003, p. 41.

�� Ook de socialistisch geïnspireerde architect Willy Van Der Meeren apprecieerde het Knoll meubi-
lair. Zie W. Van Der Meeren, ‘Wonen op de Algemene Wereldtentoonstelling van Brussel 1958’, 
Wonen, s.n., dec. 1958, pp. 29-34.

[Fig.	9]	
badkamer in de modelwoning van De Coene 
bron: archieven Stichting De Coene

[Fig.	8]	
architect Frans Vuye i.s.m. Gustave Creupelandt, plan van de modelwoning van De Coene 
bron: Nous avons construit une maison pour vous! Wij bouwden een huis voor U ! A house for you! Ein Heim für Sie! 
(folder), Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene, s.d. (ca. 1958)
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van	de	Knoll	meubelen	als	toonbeelden	van	het	goede	wonen	enigszins	ambigue.	
In	 tegenstelling	 tot	 het	 zogenaamde	 sociale	 meubel	 waarvoor	 menig	 modernist	
destijds	 ijverde,	 was	 Knoll	 immers	 duur	 en	 exclusief.	 In	 1958	 had	 de	 firma	 zich	
al	ontwikkeld	tot	een	symbool	van	het	nieuwe	administratieve	establishment	en	
verscheen	haar	meubilair	in	de	lobbies	en	vergaderzalen	van	talrijke	zakencentra.	
Tegelijk	 stond	 Knoll	 symbool	 voor	 het	 cultureel	 verantwoorde	 moderne	 wonen	
van	 de	 rijkere	 klassen.38	 De	 inrichting	 van	 de	 modelbungalow	 etaleerde	 dus	 niet	
gewoon	goed	design,	maar	refereerde	ook	aan	de	modegerelateerde	dimensie	van	
de	moderne	woning.	

Ook	 in	 het	 Paviljoen	 van	 de	 Sociale	 Huisvesting	 werden	 verwijzingen	 gemaakt	
naar	hygiëne,	comfort	en	design	in	relatie	tot	het	huiselijke	interieur,	zij	het	op	een	
andere	manier.	Dit	paviljoen	was	volledig	gewijd	aan	de	presentatie	van	de	klasse	
Gezondheid	van	het	Gezin.	De	voorzitter	van	deze	klasse	was	Cyrille	Crappe,	de	
secretaris-generaal	 van	 het	 NIH.	 Crappe	 was,	 samen	 met	 het	 klasse-comité,	 de	
mening	toegedaan	dat	een	gezonde	woning	een	belangrijke	voorwaarde	was	voor	
een	gezond	gezin.39	Daarom	spitste	de	tentoonstelling	in	het	paviljoen	zich	toe	op	
de	sociale	huisvesting	in	België.	Naast	een	centrale	stand	van	het	NIH,	die	bedoeld	
was	om	“het	algemeen	thema	van	de	huisvesting”	aan	te	kaarten,	presenteerden	
ook	de	nationale	bouwmaatschappijen	en	kredietinstellingen	hun	recente	verwe-
zenlijkingen.40

De	 klasse	 Gezondheid	 van	 het	 Gezin	 was	 een	 fundamenteel	 onderdeel	 van	 de	
groep	 Gezondheid	 en	 situeerde	 zich	 tussen	 de	 klassen	 Gezondheid	 van	 de	 Mens	
en	 Gezondheid	 van	 de	 Gemeenschap.	 Toch	 was	 het	 de	 enige	 klasse	 waarvan	 de	
presentatie	 niet	 gesitueerd	 was	 op	 het	 terrein	 dat	 voor	 de	 groep	 was	 voorzien.	
Terwijl	 alle	 andere	 klassen	 van	 de	 groep	 Gezondheid	 een	 voorstelling	 hadden	 in	
Paleis	XI	–	een	van	de	resterende	bouwwerken	van	de	Wereldtentoonstelling	van	
1935	–	 bevond	 de	 tentoonstelling	 van	 de	 klasse	 Gezondheid	 van	 het	 Gezin	 zich	
in	 het	 Paviljoen	 van	 de	 Sociale	 Huisvesting,	 een	 project	 van	 architecten	 Jacques	
Dupuis	 en	 Albert	 Bontridder	 dat	 zich	 situeerde	 op	 het	 terrein	 van	 de	 groep	 Ste-
debouw.41	 [fig.	12]	Beide	partijen	hadden	baat	bij	deze	 ‘overlapping’.	Uit	de	corres-
pondentie	tussen	de	betrokken	comités	blijkt	immers	dat	de	groep	Stedebouw	erop	

�8 Zie F. Floré, op. cit.
�� Zie ‘Algemene Schets der Tentoonstelling van Groep 48 – De Gezondheid’ (nota, niet gepubli-

ceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale Overheidsdienst Economie, 
KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 1218010 (voorlopige nummering), 
s.d.

�0 ‘Nationaal Instituut voor de Huisvesting. Notulen van de 40e vergadering van het Beheerscomité’ 
(verslag, niet gepubliceerd), archieven van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, 
fonds NIH, 22 jan. 1958. Zie ook C. Crappe, ‘Een tentoonstelling leerde ons’, Wonen, s.n., dec. 
1958, pp. 5-22.

�� Het Paviljoen van de Sociale Huisvesting was een project van de vzw Sociale Huisvesting en Ge-
zondheid die speciaal voor de Wereldtentoonstelling werd opgericht. Deze vereniging werd voorge-
zeten door Crappe. Onder de leden bevonden zich vertegenwoordigers van het NIH, de Nationale 

[Fig.	11]	
slaapkamer in de modelwoning van De Coene 
bron: archieven Stichting De Coene

[Fig.	10]	
zithoek in de modelwoning van De Coene met Knoll-meubilair 
bron: archieven Stichting De Coene
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van	de	Knoll	meubelen	als	toonbeelden	van	het	goede	wonen	enigszins	ambigue.	
In	 tegenstelling	 tot	 het	 zogenaamde	 sociale	 meubel	 waarvoor	 menig	 modernist	
destijds	 ijverde,	 was	 Knoll	 immers	 duur	 en	 exclusief.	 In	 1958	 had	 de	 firma	 zich	
al	ontwikkeld	tot	een	symbool	van	het	nieuwe	administratieve	establishment	en	
verscheen	haar	meubilair	in	de	lobbies	en	vergaderzalen	van	talrijke	zakencentra.	
Tegelijk	 stond	 Knoll	 symbool	 voor	 het	 cultureel	 verantwoorde	 moderne	 wonen	
van	 de	 rijkere	 klassen.38	 De	 inrichting	 van	 de	 modelbungalow	 etaleerde	 dus	 niet	
gewoon	goed	design,	maar	refereerde	ook	aan	de	modegerelateerde	dimensie	van	
de	moderne	woning.	

Ook	 in	 het	 Paviljoen	 van	 de	 Sociale	 Huisvesting	 werden	 verwijzingen	 gemaakt	
naar	hygiëne,	comfort	en	design	in	relatie	tot	het	huiselijke	interieur,	zij	het	op	een	
andere	manier.	Dit	paviljoen	was	volledig	gewijd	aan	de	presentatie	van	de	klasse	
Gezondheid	van	het	Gezin.	De	voorzitter	van	deze	klasse	was	Cyrille	Crappe,	de	
secretaris-generaal	 van	 het	 NIH.	 Crappe	 was,	 samen	 met	 het	 klasse-comité,	 de	
mening	toegedaan	dat	een	gezonde	woning	een	belangrijke	voorwaarde	was	voor	
een	gezond	gezin.39	Daarom	spitste	de	tentoonstelling	in	het	paviljoen	zich	toe	op	
de	sociale	huisvesting	in	België.	Naast	een	centrale	stand	van	het	NIH,	die	bedoeld	
was	om	“het	algemeen	thema	van	de	huisvesting”	aan	te	kaarten,	presenteerden	
ook	de	nationale	bouwmaatschappijen	en	kredietinstellingen	hun	recente	verwe-
zenlijkingen.40

De	 klasse	 Gezondheid	 van	 het	 Gezin	 was	 een	 fundamenteel	 onderdeel	 van	 de	
groep	 Gezondheid	 en	 situeerde	 zich	 tussen	 de	 klassen	 Gezondheid	 van	 de	 Mens	
en	 Gezondheid	 van	 de	 Gemeenschap.	 Toch	 was	 het	 de	 enige	 klasse	 waarvan	 de	
presentatie	 niet	 gesitueerd	 was	 op	 het	 terrein	 dat	 voor	 de	 groep	 was	 voorzien.	
Terwijl	 alle	 andere	 klassen	 van	 de	 groep	 Gezondheid	 een	 voorstelling	 hadden	 in	
Paleis	XI	–	een	van	de	resterende	bouwwerken	van	de	Wereldtentoonstelling	van	
1935	–	 bevond	 de	 tentoonstelling	 van	 de	 klasse	 Gezondheid	 van	 het	 Gezin	 zich	
in	 het	 Paviljoen	 van	 de	 Sociale	 Huisvesting,	 een	 project	 van	 architecten	 Jacques	
Dupuis	 en	 Albert	 Bontridder	 dat	 zich	 situeerde	 op	 het	 terrein	 van	 de	 groep	 Ste-
debouw.41	 [fig.	12]	Beide	partijen	hadden	baat	bij	deze	 ‘overlapping’.	Uit	de	corres-
pondentie	tussen	de	betrokken	comités	blijkt	immers	dat	de	groep	Stedebouw	erop	

�8 Zie F. Floré, op. cit.
�� Zie ‘Algemene Schets der Tentoonstelling van Groep 48 – De Gezondheid’ (nota, niet gepubli-

ceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale Overheidsdienst Economie, 
KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 1218010 (voorlopige nummering), 
s.d.

�0 ‘Nationaal Instituut voor de Huisvesting. Notulen van de 40e vergadering van het Beheerscomité’ 
(verslag, niet gepubliceerd), archieven van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, 
fonds NIH, 22 jan. 1958. Zie ook C. Crappe, ‘Een tentoonstelling leerde ons’, Wonen, s.n., dec. 
1958, pp. 5-22.

�� Het Paviljoen van de Sociale Huisvesting was een project van de vzw Sociale Huisvesting en Ge-
zondheid die speciaal voor de Wereldtentoonstelling werd opgericht. Deze vereniging werd voorge-
zeten door Crappe. Onder de leden bevonden zich vertegenwoordigers van het NIH, de Nationale 

[Fig.	11]	
slaapkamer in de modelwoning van De Coene 
bron: archieven Stichting De Coene

[Fig.	10]	
zithoek in de modelwoning van De Coene met Knoll-meubilair 
bron: archieven Stichting De Coene
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gebrand	 was	 om	 de	 naoorlogse	 modernistische	 sociale	 huisvestingsprojecten	 op	
haar	eigen	terrein	te	tonen.42	Op	die	manier	kon	ze	immers	een	directe	link	leggen	
met	haar	eigen	 tentoonstelling	waardoor	ze	ook	de	gelegenheid	kreeg	om	te	wij-
zen	op	het	belang	van	de	stedenbouwkundige	aspecten	van	de	sociale	huisvesting.	
De	link	werd	gematerialiseerd	onder	de	vorm	van	een	voetgangersbrug	tussen	het	
Paviljoen	van	de	Sociale	Huisvesting	en	het	Paviljoen	van	de	Stedebouw.	De	klasse	
Gezondheid	van	het	Gezin	was	dan	weer	opgetogen	dat	ze	haar	eigen	paviljoen	kon	
optrekken	en	zo	over	meer	ruimte	zou	beschikken	dan	in	het	Paleis	het	geval	was	
geweest.43	 Als	 aankondiging	 en	 invitatie	 voor	 het	 Paviljoen	 van	 de	 Sociale	 Huis-
vesting	 stond	 er	 een	 vrij	 kleine	 stand	 in	 Paleis	 XI	 die	 vooral	 inging	 op	 de	 strijd	
tegen	de	krotwoningen,	destijds	een	belangrijk	beleidsthema	van	het	NIH.44

Naast	een	presentatie	van	de	projecten	van	de	nationale	huisvestingsmaatschap-
pijen	en	de	stand	met	financiële	 informatie	van	de	nationale	kredietinstellingen,	
was	 een	 groot	 deel	 van	 de	 tentoonstelling	 in	 het	 Paviljoen	 van	 de	 Sociale	 Huis-
vesting	 gewijd	 aan	 het	 nationale	 huisvestingsprobleem	 in	 het	 algemeen.	 In	 een	
opstelling	naar	ontwerp	van	grafica	Lou	Bertot,	toonde	de	klasse	Gezondheid	van	
het	Gezin	onder	meer	een	collage	van	luchtfoto’s	die	de	negatieve	invloed	van	een	
hoge	woondichtheid	moesten	illustreren,	een	reeks	gevelfoto’s	en	plannen	van	de	
verschillende	woontypologieën	van	1800	tot	1958,	diagrammen	over	de	nationale	
huisvestingsactiviteit	en	een	grote	maquette	en	tekeningen	van	de	Modelwijk	Hey-
sel.45	[fig.	13]	De	presentatie	van	het	NIH,	strategisch	gesitueerd	dichtbij	het	begin-
punt	van	het	tentoonstellingscircuit,	bestond	voornamelijk	uit	een	serie	multiplex	
panelen	die	het	vraagstuk	van	de	‘goede’	sociale	huisvesting	op	cartooneske	wijze	
uiteenlegden	aan	de	hand	van	vragen	als	“Voor	wie?”,	“Hoeveel?”,	“Waar?”,	“Hoe?”	
en	 “Wie?”.	 In	 het	 bijzonder	 het	 antwoord	 op	 de	 vraag	 “Hoe?”	 of	 “Hoe	 bouwen?”	
geeft	ons	een	idee	van	de	manier	waarop	het	NIH	het	huis	en	het	interieur	op	dat	
moment	 benaderde.	 Het	 paneel	 toonde	 vier	 woorden	 –	 ‘veiligheid’,	 ‘schoonheid’,	
‘hygiëne’	 en	 ‘comfort’	 –	 in	 combinatie	 met	 vijf	 paar	 tekeningen	 die	 telkens	 een	
goede	tegenover	een	slechte	situatie	plaatsten.	[fig.	14]	De	enige	tekeningen	die	een	
uitspraak	deden	over	het	interieur	van	de	woning	toonden	een	moderne	badkamer	

Maatschappij voor de Huisvesting, de NMKL, het Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Ge-
zinnen van België en de ASLK. Zie C. Crappe, op. cit.

�� Zie ‘Communication téléphonique de Monsieur Bure, Pdt. du gr. L’Urbanisme à Monsieur Iweins 
de Wavrans’ (verslag met kenmerk IW./LL./, niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Ten-
toonstellingen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds 
Expo 58, dossier nr. 1218010 (voorlopige nummering), 4 april 1957. Zie ook C. Crappe, op. cit.

�� idem.
�� Zie bijvoorbeeld De krotopruiming Gent: Balans – Realisaties – Plannen, themanummer van Wonen, 

nr. 1, juni 1957.
�5 Voor de opdracht van Lou Bertot, verwijzen we onder meer naar een brief van Crappe aan Baron 

Moens de Fernig (niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale 
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 1218010 
(voorlopige nummering), dd. 4 sept. 1957.

[Fig.	13]	
grafica Lou Bertot, inrichting van het Paviljoen van de Sociale 
Huisvesting 
bron: archief Lou Bertot

[Fig.	12]	
arch. Jacques Dupuis i.s.m. arch. Albert Bontridder, Paviljoen van 
de Sociale Huisvesting 
bron: archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale Over-
heidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58
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gebrand	 was	 om	 de	 naoorlogse	 modernistische	 sociale	 huisvestingsprojecten	 op	
haar	eigen	terrein	te	tonen.42	Op	die	manier	kon	ze	immers	een	directe	link	leggen	
met	haar	eigen	 tentoonstelling	waardoor	ze	ook	de	gelegenheid	kreeg	om	te	wij-
zen	op	het	belang	van	de	stedenbouwkundige	aspecten	van	de	sociale	huisvesting.	
De	link	werd	gematerialiseerd	onder	de	vorm	van	een	voetgangersbrug	tussen	het	
Paviljoen	van	de	Sociale	Huisvesting	en	het	Paviljoen	van	de	Stedebouw.	De	klasse	
Gezondheid	van	het	Gezin	was	dan	weer	opgetogen	dat	ze	haar	eigen	paviljoen	kon	
optrekken	en	zo	over	meer	ruimte	zou	beschikken	dan	in	het	Paleis	het	geval	was	
geweest.43	 Als	 aankondiging	 en	 invitatie	 voor	 het	 Paviljoen	 van	 de	 Sociale	 Huis-
vesting	 stond	 er	 een	 vrij	 kleine	 stand	 in	 Paleis	 XI	 die	 vooral	 inging	 op	 de	 strijd	
tegen	de	krotwoningen,	destijds	een	belangrijk	beleidsthema	van	het	NIH.44

Naast	een	presentatie	van	de	projecten	van	de	nationale	huisvestingsmaatschap-
pijen	en	de	stand	met	financiële	 informatie	van	de	nationale	kredietinstellingen,	
was	 een	 groot	 deel	 van	 de	 tentoonstelling	 in	 het	 Paviljoen	 van	 de	 Sociale	 Huis-
vesting	 gewijd	 aan	 het	 nationale	 huisvestingsprobleem	 in	 het	 algemeen.	 In	 een	
opstelling	naar	ontwerp	van	grafica	Lou	Bertot,	toonde	de	klasse	Gezondheid	van	
het	Gezin	onder	meer	een	collage	van	luchtfoto’s	die	de	negatieve	invloed	van	een	
hoge	woondichtheid	moesten	illustreren,	een	reeks	gevelfoto’s	en	plannen	van	de	
verschillende	woontypologieën	van	1800	tot	1958,	diagrammen	over	de	nationale	
huisvestingsactiviteit	en	een	grote	maquette	en	tekeningen	van	de	Modelwijk	Hey-
sel.45	[fig.	13]	De	presentatie	van	het	NIH,	strategisch	gesitueerd	dichtbij	het	begin-
punt	van	het	tentoonstellingscircuit,	bestond	voornamelijk	uit	een	serie	multiplex	
panelen	die	het	vraagstuk	van	de	‘goede’	sociale	huisvesting	op	cartooneske	wijze	
uiteenlegden	aan	de	hand	van	vragen	als	“Voor	wie?”,	“Hoeveel?”,	“Waar?”,	“Hoe?”	
en	 “Wie?”.	 In	 het	 bijzonder	 het	 antwoord	 op	 de	 vraag	 “Hoe?”	 of	 “Hoe	 bouwen?”	
geeft	ons	een	idee	van	de	manier	waarop	het	NIH	het	huis	en	het	interieur	op	dat	
moment	 benaderde.	 Het	 paneel	 toonde	 vier	 woorden	 –	 ‘veiligheid’,	 ‘schoonheid’,	
‘hygiëne’	 en	 ‘comfort’	 –	 in	 combinatie	 met	 vijf	 paar	 tekeningen	 die	 telkens	 een	
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Maatschappij voor de Huisvesting, de NMKL, het Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Ge-
zinnen van België en de ASLK. Zie C. Crappe, op. cit.

�� Zie ‘Communication téléphonique de Monsieur Bure, Pdt. du gr. L’Urbanisme à Monsieur Iweins 
de Wavrans’ (verslag met kenmerk IW./LL./, niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Ten-
toonstellingen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds 
Expo 58, dossier nr. 1218010 (voorlopige nummering), 4 april 1957. Zie ook C. Crappe, op. cit.

�� idem.
�� Zie bijvoorbeeld De krotopruiming Gent: Balans – Realisaties – Plannen, themanummer van Wonen, 

nr. 1, juni 1957.
�5 Voor de opdracht van Lou Bertot, verwijzen we onder meer naar een brief van Crappe aan Baron 

Moens de Fernig (niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale 
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 1218010 
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[Fig.	13]	
grafica Lou Bertot, inrichting van het Paviljoen van de Sociale 
Huisvesting 
bron: archief Lou Bertot

[Fig.	12]	
arch. Jacques Dupuis i.s.m. arch. Albert Bontridder, Paviljoen van 
de Sociale Huisvesting 
bron: archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale Over-
heidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58
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naast	een	ouderwets,	slecht	voorbeeld.	De	andere	cartoons	toonden	vooral	de	bui-
tenkant	van	het	huis:	eengezinswoningen	in	een	groene	omgeving.	
Voor	wat	het	interieur	van	het	huis	betreft,	had	het	NIH,	net	als	de	groep	Gebou-
wen	en	Woningen,	vooral	aandacht	voor	hygiëne	en	lichamelijk	comfort.	Maar,	in	
tegenstelling	 tot	 deze	 laatste	 groep,	 lag	 de	 nadruk	 in	 de	 tentoonstelling	 van	 het	
Paviljoen	 van	 de	 Sociale	 Huisvesting	 niet	 op	 hygiëne	 en	 comfort	 als	 infrastruc-
turele	 kwaliteiten.	 De	 begrippen	 werden	 in	 de	 eerste	 plaats	 gerelateerd	 aan	 het	
lichaam	en	het	gezinsleven.	Om	te	wijzen	op	het	belang	van	lichamelijke	hygiëne	
toonde	 het	 NIH	 bijvoorbeeld	 geen	 uitgebreide	 collectie	 van	 sanitaire	 toestellen,	
zoals	 het	 geval	 was	 in	 het	 Paviljoen	 van	 de	 Sociale	 Huisvesting.	 In	 plaats	 daar-
van	toonde	het	een	afbeelding	van	een	jongetje	in	een	modern	bad	naast	een	foto	
van	 een	 vrouw	 die	 haar	 kinderen	 wast	 in	 een	 kleine	 keuken	 met	 een	 Leuvense	
stoof.	[fig.	15]	Veel	meer	dan	in	het	Paviljoen	van	Gebouwen	en	Woningen	waren	de	
modelwoningen	 in	 het	 Paviljoen	 van	 Sociale	 Huisvesting	 bewoonde	 huizen.	 Als	
antwoord	 op	 de	 vraag	 “Voor	 wie?”	 of	 “Voor	 wie	 bouwen?”	 gaf	 het	 NIH	 een	 over-
zicht	van	de	bewoners	die	het	voor	ogen	had.	De	afbeeldingen	toonden	personages	
in	een	doorgaans	huiselijke	context:	een	 jongen	 in	zijn	studeerkamer,	een	meisje	
aan	haar	kaptafel,	een	jong,	nog	kinderloos	koppel,	een	koppel	met	twee	kinderen	
in	een	kamer	die	uitkijkt	op	een	tuin,	een	koppel	met	drie	kinderen	naast	een	rek	
met	flesjes	en	kommetjes	en	twee	oudjes	bij	de	open	haard.	De	traditionele	gezins-
structuur	was	duidelijk	de	norm.
De	tentoonstelling	 in	het	Paviljoen	van	de	Sociale	Huisvesting	verwees	ook	naar	
eigentijds	meubeldesign	als	een	aspect	van	de	moderne	woning.	Opnieuw	gebeurde	
dit	op	een	andere	manier	dan	in	het	Paviljoen	van	Gebouwen	en	Woningen.	Acht	
jaar	na	het	voorstel	van	het	NIBH	om	de	productie	van	Belgische	meubelen	voor	de	
met	 overheidssteun	 opgetrokken	 huizen	 aan	 te	 moedigen,	 organiseerde	 het	 NIH	
een	nationale	meubelwedstrijd.	Het	instituut	wou	hiermee	vooral	de	ontwikkeling	
en	het	gebruik	van	‘sociaal	meubilair’	stimuleren	en	zo	ondersteuning	bieden	aan	
de	wet	van	27	juni	1956	die	bepaalde	dat	de	Nationale	Maatschappij	voor	de	Huis-
vesting	en	de	ASLK	leningen	mochten	uitschrijven	voor	de	inrichting	van	sociale	
woningen	 en	 kleine	 landeigendommen.46	 Het	 initiatief	 werd	 gesteund	 door	 het	
Ministerie	 van	 Volksgezondheid	 en	 van	 het	 Gezin,	 het	 Ministerie	 van	 Economi-
sche	Zaken,	het	Ministerie	van	Buitenlandse	Handel	en	het	Ministerie	van	Mid-
denstand.47

�� Voor de bepalingen van de wet van 27 juni 1956 m.b.t. de financiering van meubilair voor volkswo-
ningen en kleine landeigendommen, zie L. Goossens, Het sociaal huisvestingsbeleid in België. Een his-
torisch-sociologische analyse van de maatschappelijke probleembehandeling op het gebied van het wonen. 
Deel 2 (doctoraal proefschrift, niet gepubliceerd), Faculteit der Sociale Wetenschappen, KULeuven, 
Leuven, 1982, pp. 5.2.-64 – 5.2.-65. De wet van 7december 1953 houdende de nieuwe regeling be-
treffende de krotopruiming bepaalde al dat de NMGWW en de NMKL leningen mocht verstrekken 
voor de “onmisbare meubilaire uitrusting” van goedkope woningen bestemd voor de huisvesting 
van bewoners van ongezonde woningen. Zie L. Goossens, op. cit., p. 5.2.-22.

�� Zie Nationale Meubelwedstrijd. Concours National du Meuble (catalogus), NIH, Brussel, 1958.

[Fig.	15]	
presentatie van het NIH in het Paviljoen van de Sociale Huisvesting 
bron: Wonen, nr. 7, dec. 1958

[Fig.	14]	
presentatie van het NIH in het Paviljoen van de 
Sociale Huisvesting 
bron: archief BGHM, fonds NIH
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De	participanten	van	de	nationale	meubelwedstrijd	dienden	meubelen	te	ontwer-
pen	voor	een	van	de	volgende	categorieën:	 “meubilair	bestemd	voor	de	eethoek”,	
“meubilair	 voor	 het	 spreekhoekje	 van	 een	 woonkamer”,	 “meubilair	 voor	 een	 jon-
gens-	of	meisjeskamer”,	“slaapkamermeubilair	voor	een	paar”,	“laag	tafeltje	(thee-
tafeltje)	 voor	 de	 spreekhoek	 van	 de	 woonkamer”.48	 Deze	 keuze	 van	 vertrekken	
is	niet	verwonderlijk,	want	het	was	vooral	hier	dat	er	nog	vaak	gebruik	gemaakt	
werd	van	de	klassieke	meubelensembles	die	de	voorstanders	van	het	sociale	meu-
bel	trachtten	te	bestrijden.	Een	internationale	jury,	bestaande	uit	Victor	Bourgeois	
(voorzitter),	Josine	des	Cressonnières,	J.	Hamels,	Adelbert	Van	de	Walle,	Rob	Van	
Tenten,	E.	Welch,	Marcel	Gascoin	(Frankrijk),	A.	H.	Huldt	(Zweden),	Jaap	Penraat	
(Nederland)	 en	 Max	 Bill	 (Zwitserland),	 kenden	 aan	 zeven	 inzendingen	 prijzen	
toe,	 verdeeld	 over	 de	 verschillende	 categorieën.49	 In	 de	 loop	 van	 1958	 stelde	 het	
NIH	 de	 winnende	 ontwerpen	 op	 verschillende	 locaties	 voor	 aan	 het	 publiek.	 Dit	
gebeurde	onder	meer	in	het	Paviljoen	van	de	Sociale	Huisvesting,	wellicht	aan	de	
hand	van	foto’s,	en	op	de	 ‘Internationale	tentoonstelling	der	stedebouw,	woning-
bouw	en	meubelen’.50	Deze	laatste	tentoonstelling	was	eveneens	een	initiatief	van	
het	 NIH	 en	 vond	 plaats	 in	 Luik,	 in	 een	 nieuw	 sociaal	 huisvestingsproject	 op	 het	
Plaine	 de	 Droixhe.	 Ze	 bestond	 onder	 meer	 uit	 enkele	 modelappartementen	 die	
met	de	bekroonde	meubelontwerpen	waren	 ingericht.	 In	beide	 tentoonstellingen	
was	het	thema	van	het	sociaal	meubilair	ingebed	in	het	algemene	pleidooi	van	het	
instituut	 voor	 betaalbare,	 gezonde	 woningen.	 In	 tegenstelling	 tot	 het	 Paviljoen	
van	Gebouwen	en	Woningen,	waar	de	kwestie	van	de	moderne	vormgeving	eerder	
per	toeval	werd	aangeraakt	en	op	een	manier	die	indirect	refereerde	aan	de	levens-
standaard	van	de	rijkere	klassen,	integreerde	het	NIH	het	thema	in	zijn	visie	op	de	
sociale	huisvesting	en	onderlijnde	het	vooral	de	praktische	en	financiële	voordelen	
van	moderne	volksmeubelen.	

�8 Zie ‘Nationale Meubelwedstrijd 1958’, Wonen, nr. 2, okt. 1957, pp. 173-174, 180. Dit artikel omvat 
het hele wedstrijdreglement.

�� De zeven winnende ontwerpen waren van de hand van zes verschillende designers: Roger Van 
Assche, Claude Blondel and Raymond Van Loo, P. Franck, Pieter De Bruyne en G. Legrand. Aan 
de eerste ronde namen 29 designers en producenten deel. Josine des Cressionnières was destijds 
algemeen secretaris van de vzw Het Gouden Kenteken. J. Hamels was inspecteur-generaal van 
het Ministerie van Economische Zaken. E. Welch was een architect uit Mechelen. Zie Nationale 
Meubelwedstrijd. Concours National du Meuble (catalogus), NIH, Brussel, 1958. Zie ook ‘Echo’s. De 
nationale meubelwedstrijd 1958’, Wonen, nr. 3, jan. 1958, pp. 263-265. Max Bill wordt alleen in 
deze laatste bron als jurylid vermeld (niet in de catalogus). We nemen echter aan dat dit correct is 
aangezien hij ook op de bijhorende foto van de jury is te zien.

50 Van de presentatie van de winnende meubelontwerpen in het Paviljoen van de Sociale Huisvesting 
zijn, voor zover we konden achterhalen, geen foto’s bewaard gebleven. In een interview van Fredie 
Floré met Lou Bertot stelde deze laatste dat het meubilair zelf niet werd tentoon gesteld in het Pa-
viljoen van de Sociale Huisvesting. Contemporaine beschrijvingen van de tentoonstelling spreken 
dit niet tegen. Voor meer info over de tentoonstelling in Luik, zie F. Floré, Lessen in Modern Wonen. 
Bronnenboek over woontentoonstellingen in België 1945-1958, in de reeks Vlees en Beton, nr. 64, WZW 
Editions and Productions, Gent, 2004.
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Zowel	de	 tentoonstelling	 in	het	Paviljoen	van	Gebouwen	en	Woningen	als	die	 in	
het	 Paviljoen	 van	 de	 Sociale	 Huisvesting	 benadrukten	 het	 belang	 van	 comfort,	
hygiëne	en	design	in	huis,	maar	hun	interpretaties	van	deze	begrippen	liepen	uit-
een	en	vulden	mekaar	tot	op	zekere	hoogte	zelfs	aan.	Samengevat	zou	men	kun-
nen	 stellen	 dat	 beide	 paviljoenen	 de	 vooruitgang	 van	 de	 wooncultuur	 in	 België	
wilden	weergeven,	maar	ze	hadden	een	verschillend	publiek	voor	ogen.	Terwijl	het	
Paviljoen	 van	 Gebouwen	 en	 Woningen	 vooral	 bouwers,	 architecten	 en	 bezoekers	
met	 een	 zekere	 financiële	 slagkracht	 leek	 te	 willen	 aanspreken,	 mikte	 het	 Pavil-
joen	van	de	Sociale	Huisvesting	op	een	breder	sociaal	spectrum	en	trachtte	het	de	
zogenaamd	ontbrekende	culturele	bagage	bij	te	werken	met	beproefde	educatieve	
technieken	zoals	het	tegenover	elkaar	plaatsen	van	goede	en	slechte	voorbeelden.	
De	 gemeenschappelijke	 interesses,	 maar	 uiteenlopende	 zienswijzen	 van	 beide	
paviljoenen	 leidden	 echter	 niet	 tot	 een	 vruchtbare	 discussie.	 De	 enige	 officiële	
correspondentie	tussen	beide	organiserende	comités	dateerde	van	1955	en	betrof	
het	allereerste	ontwerp	voor	het	Paviljoen	van	Gebouwen	en	Woningen.51	Hieruit	
bleek	vooral	de	schrik	van	Crappe,	als	vertegenwoordiger	van	de	groep	De	Gezon-
heid,	“que	si	les	Edifices	et	les	Habitations	prennent	tout,	il	ne	lui	restera	rien	pour	
sa	classe	dénommée	La	Santé	de	la	Famille	dans	laquelle	se	trouve	notamment	la	
promotion	du	logement	salubre”.52	In	plaats	van	de	gelegenheid	aan	te	grijpen	om	
hun	gedeelde	interesse	voor	sommige	aspecten	van	het	wonen	samen	te	behande-
len,	vermeden	beide	tentoonstellingscomités	elk	conflict.	Ze	opereerden	onafhan-
kelijk,	zonder	naar	elkaar	te	verwijzen.

Slechts	 in	 één	 geval	 stonden	 verschillende	 woontentoonstellingen	 op	 Expo	 58	
duidelijk	met	elkaar	in	relatie.	De	klasse	Toegepaste	Kunsten	en	Kunstambachten	
van	de	groep	De	Kunst	en	haar	Uitdrukkingsmiddelen	nam	de	beslissing	om	voor	
de	 ‘Afdeling	 van	 de	 Binnenhuisarchitecten’	 samen	 te	 werken	 met	 het	 NIH.	 Deze	
tentoonstelling	was	gesitueerd	in	een	galerij	 in	Paleis	VII,	 in	de	directe	nabijheid	
van	de	andere	presentaties	van	de	groep.	Ze	bestond	uit	een	reeks	volledig	 inge-
richte	modelkamers:	vooral	zithoeken,	eet-	en	slaapkamers.	In	deze	ruimtes	ston-
den	onder	meer	bekroonde	meubelen	van	de	nationale	meubelwedstrijd.	De	affili-
atie	met	het	NIH	werd	bovendien	onderlijnd	met	een	afzonderlijke	stand	van	het	
instituut	in	de	galerij.	De	samenwerking	tussen	de	klasse	Toegepaste	Kunsten	en	

5� Zie ‘Réunion des deux présidents de groupe – Monsieur Bure et Monsieur Stynen –, des délégués 
du Village Modèle (dont M. Mertens Echevin de la Ville de Bruxelles) et d’un délégue du groupe La 
Santé’ (verslag, niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale 
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 1218010 
(voorlopige nummering), 13 okt. 1955.

5� ‘Réunion des deux présidents de groupe – Monsieur Bure et Monsieur Stynen –, des délégués du 
Village Modèle (dont M. Mertens Echevin de la Ville de Bruxelles) et d’un délégue du groupe La 
Santé’ (verslag, niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale 
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 1218010 
(voorlopige nummering), 13 okt. 1955.
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Santé’ (verslag, niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale 
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 1218010 
(voorlopige nummering), 13 okt. 1955.

doctoraat_fredie.indb   268 2/05/2006   15:50:00



  Lessen in modern wonen  
  Deel	3:	Goed	wonen	op	een	keerpunt		|	Hoofdstuk	�	 	 ���

Kunstambachten	 en	 het	 NIH	 kwam	 er	 naar	 alle	 waarschijnlijkheid	 door	 toedoen	
van	Adelbert	Van	de	Walle	die	niet	alleen	jurylid	was	van	de	nationale	meubelwed-
strijd	van	het	NIH,	maar,	dankzij	zijn	uitstekende	reputatie	als	connaisseur	van	de	
moderne	vormgeving	en	kunstambachten,	ook	benoemd	werd	tot	ondervoorzitter	
van	de	klasse	Toegepaste	Kunsten	en	Kunstambachten.53	In	die	laatste	hoedanig-
heid	was	hij	onder	meer	verantwoordelijk	voor	de	‘Afdeling	van	de	Binnenhuisar-
chitecten’.	Van	de	Walle	maakte	van	deze	gelegenheid	gebruik	om	een	soort	ver-
volg	te	realiseren	op	de	‘Nationale	Salons	voor	Modern	Sociaal	Meubel’.	De	‘Afde-
ling	van	de	Binnenhuisarchitecten’	was	opgebouwd	volgens	nagenoeg	dezelfde	for-
mule	en	had	een	gelijkaardig	reglement	met	richtlijnen	voor	het	inzenden	van	dos-
siers,	voor	de	opbouw	van	de	stand	(onder	de	vorm	van	interieurs)	en	voor	de	aard	
van	de	meubelen	(moderne	vormgeving,	degelijke	constructie,	betaalbare	prijs).54	
Het	NIH	legde	vooral	de	nadruk	op	de	praktische	en	financiële	voordelen	van	soci-
ale	meubelen	en	kaderde	het	gebruik	en	de	productie	ervan	binnen	het	nationale	
huisvestingsprogramma	 en	 de	 strijd	 tegen	 het	 ‘ongezonde’	 wonen.	 De	 ‘Afdeling	
van	de	Binnenhuisarchitecten’	daarentegen	wees	vooral	op	de	culturele	betekenis	
van	modern	volksmeubilair.	De	tentoonstelling	maakte	deel	uit	van	de	presenta-
tie	van	de	groep	De	Kunst	en	haar	Uitdrukkingsmiddelen	en,	net	als	bij	de	salons,	
hingen	 of	 stonden	 er	 ook	 verschillende	 beeldhouwwerken	 en	 schilderijen	 in	 de	
modelkamers.	 In	plaats	van	het	 ideale	gezinsleven	 te	verbeelden,	zoals	het	geval	
was	in	de	tentoonstelling	van	het	NIH	in	het	Paviljoen	van	de	Sociale	Huisvesting,	
bleven	de	verwijzingen	naar	mogelijke	bewoners	in	de	interieurs	in	Paleis	VII,	net	
zoals	bij	de	salons,	beperkt	tot	de	aanwezigheid	van	bijvoorbeeld	enkele	boeken	of	
een	gedekte	tafel.	De	modelkamers	waren	ook	hier	in	de	eerste	plaats	tentoonstel-
lingsruimtes	voor	meubilair	en	kunstambachten.	

Hoewel	 de	 opbouw	 van	 de	 ‘Afdeling	 van	 de	 Binnenhuisarchitecten’	 veel	 gelijke-
nissen	vertoonde	met	de	Gentse	salons,	was	er	toch	een	opmerkelijk	verschil	wat	
de	vormgeving	van	de	 tentoongestelde	meubels	betreft.	Vergeleken	met	de	over-
heersend	speelse	meubelexperimenten	van	de	eerste	salons	en	in	contrast	met	de	
levendige	‘expo-stijl’,	hadden	de	stoelen,	tafels,	zetels,	kasten	en	bedden	in	Paleis	
VII	 eerder	 een	 streng,	 en	 volgens	 sommige	 critici	 zelfs	 uiterst	 stijf	 voorkomen.	
“La	plupart	de	ces	ensembliers	ont	à	 leur	actif	des	réalisations	plus	personnelles,	
plus	 joyeuses,”	 schreef	 Flouquet	 over	 het	 werk	 van	 de	 binnenhuisarchitecten	 op	
de	expo,	“Pourquoi	nous	considérer	comme	des	ascètes,	alors	que	notre	existence	

5� Voorzitter van de klasse was de ontwerper Marcel Wolfers. Ook J. Hamels van het Ministerie van 
Economische Zaken was ondervoorzitter van de klasse Toegepaste Kunsten en Kunstambachten. 
Zie Klasse van de Toegepaste Kunsten en Kunstambachten (catalogus), Internationale Wereldtentoon-
stelling, Brussel, 1958.

5� Voor het reglement, zie ‘Tentoonstelling in 1958. Groep 2. De Kunsten en hun uitdrukkingsmid-
delen. Klasse Toegepaste kunsten en kunstambachten’ (nota, niet gepubliceerd), archief Adelbert 
Van de Walle, s.d.
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aspire	à	la	clarté,	à	la	détente,	au	bonheur”.55	De	meubelen	van	Pieter	De	Bruyne’s	
jongenskamer	 bijvoorbeeld	 –	 een	 van	 de	 winnende	 ontwerpen	 van	 de	 nationale	
meubelwedstrijd	–	bestonden	uit	een	strakke	houten	structuur	met	zichtbare	ver-
bindingen,	opgevuld	met	al	dan	niet	gelakte	panelen.	[fig.	16]	Ze	hadden	een	speels	
kleurgebruik	(blauwe,	rode,	grijze	en	witte	 lak),	maar	waren	verder	eerder	streng	
en	 gaven,	 in	 de	 woorden	 van	 Sosset,	 blijk	 van	 “een	 soms	 wat	 stroeve	 soberheid,	
waar	 de	 rechte	 een	 overwegende	 rol	 speelt”.56	 De	 combinatie	 van	 de	 overwegend	
ernstige	 verschijning	 van	 de	 ‘Afdeling	 van	 de	 Binnenhuisarchitecten’	 en	 de	 soci-
aal	geëngageerde	benadering	van	het	NIH	leverde	zonder	twijfel	een	van	de	meest	
consistente	en	veelzijdige	voorlichtingsmodellen	van	modern	wonen	op	in	de	Bel-
gische	Sectie	van	Expo	58,	maar	om	het	totaalbeeld	te	zien	moest	men	twee	ver-
schillende	locaties	bezoeken.	Bovendien	was	de	‘Afdeling	van	de	Binnenhuisarchi-
tecten’	volgens	Sosset	vrij	ongelukkig	gelegen:	naast	de	stand	van	de	kunstscholen	
en	in	een	galerij	waaraan	men	gemakkelijk	voorbij	ging.57

55 P.-L. Flouquet, ‘A l’Exposition de Bruxelles, au Palais 7. La section des créateurs ensenbliers’, La 
Maison, nr. 9, sept. 1958, pp. 339-341.

5� L.-L. Sosset, ‘Naar een verjonging van de behuizing. De Belgische sierkunstenaars op de algemene 
wereldtentoonstelling van Brussel 1958’, Wonen, nr. 9, juli 1959, pp. 229-236.

5� Zie L.-L. Sosset, ‘In het teken van de wereldtentoonstelling. Binnenhuisarchitecten te Brussel en te 
Luik’, Guide Intérieur Gids, nr. 485, sept. 1958, pp. 20-25.

[Fig.	16]	
ontwerper Pieter De Bruyne, jongens- of meisjes-
kamer 
bron: archief BGHM, fonds NIH
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Het	huis	als	tentoonstellingsformule

De	 tentoonstellingen	 in	 de	 Belgische	 Sectie	 die	 het	 huis	 als	 formule	 gebruikten	
om	 woninggerelateerde	 of	 andere	 commerciële	 producten	 te	 promoten,	 besteed-
den	 over	 het	 algemeen	 meer	 aandacht	 aan	 de	 configuratie	 en	 de	 inrichting	 van	
het	huis.	De	groep	Landbouw,	Tuinbouw	en	Veeteelt	bijvoorbeeld	beschouwde	de	
modelboerderij	 als	 een	 van	 de	 belangrijkste	 attracties	 van	 haar	 tentoonstelling.	
Centraal	 in	 het	 Paviljoen	 van	 de	 Elektrische	 en	 Hydraulische	 Energie	 stond	 een	
levensgroot	model	van	een	 ‘elektrisch’	huis.	Het	Paviljoen	van	de	Vijf	Warenhui-
zen	was	volledig	gewijd	aan	“het	leven	in	het	jaar	2000”.58	Etc.	Een	bespreking	van	
enkele	van	deze	paviljoenen	toont	aan	hoe	het	anticommerciële,	educatieve	spre-
ken	 over	 goed	 wonen	 in	 een	 steeds	 problematischer	 verhouding	 kwam	 te	 staan	
met	de	zich	snel	ontwikkelende	en	invloedrijke	consumentgerichte	 interpretaties	
van	het	moderne	huis.

Verhelderend	 is	 bijvoorbeeld	 de	 studie	 van	 de	 modelboerderij	 van	 de	 klasse	 Het	
Landbouwbedrijf	 van	 de	 groep	 Landbouw,	 Tuinbouw	 en	 Veeteelt.	 Deze	 boerderij	
was	een	van	de	belangrijkste	bouwwerken	op	het	aanzienlijk	grote	tentoonstelling-
terrein	van	de	groep.	Samen	met	de	andere	paviljoenen	van	Landbouw,	Tuinbouw	
en	Veeteelt	–	een	veilinghuis,	verschillende	tentoonstellingshallen,	een	restaurant,	
een	 grootwarenhuis,	 etc.	 –	 had	 ze	 als	 opzet	 de	 Belgische	 landbouwproducten	 te	
promoten	en	de	toepassing	van	moderne	landbouwtechnieken	aan	te	moedigen.59	
Om	 dit	 doel	 te	 bereiken	 trachtte	 de	 klasse	 Het	 Landbouwbedrijf	 de	 boerderij	 zo	
realistisch	mogelijk	voor	te	stellen.	Het	gebouw	was	een	ontwerp	van	architecten	
Harry	 Courtens	 en	 Marcel	 Dams	 en	 bestond	 uit	 een	 woning	 met	 één	 verdieping	
en	een	aangrenzende	loods.	[fig.	17]	Het	was	omgeven	door	een	groentetuin	en	een	
weide	met	grazende	koeien.	Bovendien	was	het	huis	echt	bewoond.	Voor	de	duur	
van	de	wereldtentoonstelling	had	een	boer,	Jan	Van	Hyfte,	samen	met	zijn	vrouw	
en	 kinderen,	 zijn	 huis	 in	 Maldegem	 ingeruild	 voor	 de	 hoeve	 op	 de	 Expo.60	 Ten-
slotte	 werd	 de	 realistische	 verschijning	 van	 de	 modelwoning	 nog	 versterkt	 door	
haar	uitgesproken	privaat	karakter.	De	woning	was	immers	niet	toegankelijk	voor	

58 ‘Vijf warenhuizen’, in Officiële gids voor de wereldtentoonstelling Brussel 1958 (catalogus), Desclée en 
Cie, Doornik, 1958, p. 137.

5� Zie ‘Verslag over de vergadering van het Comité van Groep XVI Land- en Tuinbouw, Veeteelt van 
de Tentoonstelling Brussel 1958, belegd op 1 juli 1955 onder het voorzitterschap van de H. Par-
mentier, Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Landbouw’ (verslag, niet gepubliceerd), archief 
Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Midden-
stand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 1213020 (voorlopige nummering), 1 juli 1955.

�0 Zie J. M., ‘De Vlaamse boer van Expo. Jan Van Hyfte uit Maldegem’, De Standaard, nr. 110, 20 april 
1958, p. 6.

[Fig.	17]	
architecten Harry Courtens en Marcel Dams, modelhoeve op Expo 58 
bron: Regie der Gebouwen, archief Ministerie van Openbare Werken en 
Wederopbouw, Dienst voor Topografie en Fotogrammetrie, Fotografische 
documentatie, referentie OWTP_4/5105.
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het	publiek.	Je	kon	enkel	een	glimp	opvangen	van	het	interieur	door	binnen	te	glu-
ren	door	de	ramen	of	via	enkele	in	tijdschriften	gepubliceerde	foto’s.61

Hoewel	 het	 interieur	 van	 de	 hoeve	 privaat	 was,	 besteedde	 men	 er	 toch	 speciale	
aandacht	aan.	De	verschillende	kamers	waren	van	een	eenvoudige	architecturale	
lay-out	 en	 waren	 comfortabel	 uitgerust	 met	 licht	 modern	 meubilair	 en	 een	 bad-
kamer	met	ligbad	op	het	slaapniveau.	[fig.	18]	Modern	was	ook	de	open	relatie	tus-
sen	 het	 bureau,	 de	 living,	 de	 eethoek	 en	 de	 keuken	 en	 de	 aanwezigheid	 van	 het	
nieuwe	medium	televisie.	 [fig.	19]	Toch	hadden	de	ontwerpers	bij	de	inrichting	van	
de	 woning	 een	 belangrijke	 richtlijn	 meegekregen.	 Zoals	 werd	 vastgelegd	 in	 een	
rapport	van	juli	1955,	mocht	het	ontwerp	niet	buiten	“de	praktische	mogelijkhe-
den	van	de	landbouwer	op	een	middelgrote	boerderij”	gaan.62	
De	nadruk	die	gelegd	werd	op	de	eenvoud	en	de	sociale	correctheid	van	de	model-
hoeve	herinnert	aan	het	pleidooi	voor	goed	landelijk	wonen	van	de	Belgische	Boe-
rinnenbond.	 Maar,	 hoewel	 de	 vereniging	 lid	 was	 van	 het	 comité	 van	 de	 klasse	
Het	 Landbouwbedrijf,	 was	 haar	 toewijding	 niet	 van	 dezelfde	 aard	 als	 voor	 haar	
eigen	modelwoningen.	Terwijl	Bij de Haard	een	hele	reeks	artikelen	wijdde	aan	de	
nieuwe	editie	van	‘Het	Huis	onzer	Dromen’	die	dat	jaar	in	het	Gentse	Casino	werd	
getoond,	besteedde	het	tijdschrift	slechts	minimaal	aandacht	aan	de	modelhoeve	
op	 de	 wereldtentoonstelling.63	 Van	 het	 eerste	 huis	 werd	 bijna	 elke	 kamer	 afge-
beeld	en	besproken	in	functie	van	het	dagelijkse	leven	van	het	christelijk	gezin	en	
het	comfort	van	de	huisvrouw.	Van	het	tweede	publiceerde	Bij de Haard zelfs	geen	
enkele	 foto.	 De	 redenen	 voor	 het	 matige	 enthousiasme	 van	 de	 Boerinnenbond	
voor	de	hoeve	op	de	Expo	kwamen	niet	ter	sprake.	Toch	is	het	duidelijk	dat	deze	
woning	niet	echt	in	de	reeks	‘droomhuizen’	paste.	De	modelwoningen	van	de	Boe-
rinnenbond	uit	de	jaren	vijftig	werden	telkens	voorgesteld	als	zorgvuldige	compi-
laties	van	eigentijdse	architecturale	elementen	–	zoals	kastenwanden	of	een	open	
keuken	 en	 leefruimte	–	 en	 aspecten	 van	 de	 traditionele	 landelijke	 woning,	 zoals	
het	primaatschap	van	de	achterdeur	of	het	behoud	van	een	 ‘salon’	als	een	multi-
functionele	kamer.	Bovendien	werden	ook	expliciet	suggesties	van	de	leden	in	het	
ontwerp	verwerkt,	zoals	een	doorgeefluik	tussen	de	keuken	en	de	berging.	Vergele-
ken	met	de	droomhuizen	van	de	Boerinnenbond	uit	de	jaren	vijftig,	was	de	model-
hoeve	op	de	Expo	veeleer	een	eenvoudig	‘modern’	product	van	een	architect.

�� Zie H. N., ‘Op de Expo staat een hoeve. In de schaduw van het Atomium melkt men koeien’, De 
Boer, nr. 29, 19 juli 1958, pp. 8-9. 

�� ‘Verslag over de vergadering van het Comité van Groep XVI Land- en Tuinbouw, Veeteelt van de 
Tentoonstelling Brussel 1958, belegd op 12 juli 1955 onder het voorzitterschap van de H. Par-
mentier, Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Landbouw’ (verslag, niet gepubliceerd), archief 
Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Midden-
stand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 1213020 (voorlopige nummering), 12 juli 1955.

�� Het enige artikel in Bij de Haard waarin de modelhoeve werd besproken, is L. K., ‘Wij en de Wereld-
tentoonstelling’, Bij de haard, nr. 5, mei 1958, pp. 137-138.

[Fig.	19]	
interieur van de modelhoeve 
bron: KADOC, fonds KVLV

[Fig.	18]	
interieur van de modelhoeve 
bron: KADOC, fonds KVLV
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De	 meeste	 andere	 paviljoenen	 van	 de	 Belgische	 Sectie	 die	 het	 huis	 als	 een	 ten-
toonstellingsformule	 gebruikten,	 vertelden	 een	 ander	 verhaal	 over	 het	 moderne	
wonen.	‘Het	Elektrisch	Huis’	in	het	midden	van	het	Paviljoen	van	de	Elektrische	en	
Hydraulische	Energie	en	het	thema	‘het	leven	in	het	jaar	2000’	in	het	Paviljoen	van	
de	Vijf	Warenhuizen	legden	vooral	de	nadruk	op	de	wonderen	en	de	geneugten	van	
de	 moderne	 levensstijl	 in	 plaats	 van	 op	 lessen	 in	 goed	 modern	 wonen.	 Opnieuw	
waren	comfort,	hygiëne	en	design	sleutelbegrippen	in	de	voorstelling	van	de	hui-
selijke	thema’s,	maar	ook	hier	kregen	ze	een	andere	invulling.
‘Het	 Elektrisch	 Huis’	 was	 onderdeel	 van	 de	 presentatie	 van	 de	 klasse	 Gebruik	
van	 Elektrische	 Energie	 in	 de	 Woning	 van	 de	 groep	 Elektrische	 Energie	 en	 had	
als	doel	het	gebruik	van	elektriciteit	en	elektrische	huishoudtoestellen	te	promo-
ten.64	Het	was	ontworpen	door	Jacques	Dupuis	in	samenwerking	met	Lou	Bertot.	
Dit	duo	was	ook	verantwoordelijk	voor	de	volledige	 inrichting	van	het	paviljoen.	
Het	 huis	 bestond	 uit	 een	 cirkelvormig	 platform	 met	 een	 diameter	 van	 zestien	
meter	met	daarop	een	living,	een	keuken,	twee	slaapkamers,	een	badkamer	en	een	
washok.	[fig.	20]	Deze	kamers	waren	geschikt	rondom	een	centrale	patio	en	waren	
telkens	uitgerust	met	gesofisticeerde	elektrische	apparatuur.	De	woning	was	niet	
toegankelijk,	 maar	 het	 platform	 draaide	 langzaam	 rond	 zodat	 de	 bezoekers	 de	
huiselijke	taferelen	konden	bezichtigen	als	bij	een	carrousel.	Deze	onderhoudende	
voorstelling	 kon	 worden	 voortgezet	 door	 de	 roltrap	 te	 nemen	 naar	 de	 bovenste	
verdieping	 waar	 men	 kon	 genieten	 van	 een	 panoramische	 blik	 van	 bovenop	 het	
huis.	Het	klassecomité	beschouwde	‘Het	Elektrisch	Huis’	als	een	van	de	belangrijk-
ste	onderdelen	van	zijn	tentoonstelling.	Voorzitter	D’Hooghe	was	ervan	overtuigd	
dat	“de	plus	en	plus	l’intérêt	des	visiteurs	dans	les	expositions	se	porte	sur	les	mai-
sons”.65	Hij	kwam	tot	deze	vaststelling	nadat	hij	in	1956,	samen	met	een	delegatie	
van	zijn	comité	een	bezoek	had	gebracht	aan	onder	meer	het	Parijse	‘Salon	des	Arts	
Ménagers’	(met	‘La	Maison	Tout	en	Plastiques’	van	architect	Lionel	Schein)	en	aan	
de	 ‘Daily	 Mail	 Ideal	 Home	 Exhibition’	 in	 Londen	 (met	 het	 ‘House	 of	 the	 Future’	
van	de	Smithsons).	 ‘Het	Elektrisch	Huis’	kreeg	daarom	een	centrale	plaats	toebe-
deeld	 in	 de	 tentoonstelling	 van	 de	 klasse	 Gebruik	 van	 Elektrische	 Energie	 in	 de	
Woning.	Zelfs	 in	het	totaalplan	van	het	paviljoen	functioneerde	de	modelwoning	
als	een	hoogtepunt	dat	men	enkel	kon	bereiken	na	een	aantal	andere	klassen	over	
de	productie,	het	transport,	de	distributie	en	de	industriële	toepassingen	van	elek-
trische	energie	te	hebben	bezocht.	Een	onderzoek	naar	de	publieke	opinie	omtrent	
het	 ‘succes’	van	de	wereldtentoonstelling	illustreert	de	doeltreffendheid	van	deze	

�� Zie bijvoorbeeld B. Peeters, ‘Het Elektrisch Huis & het Paviljoen van de Elektrische Energie’ (stu-
dentenpaper, niet gepubliceerd), Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, UGent, Gent, 2002.

�5 ‘Comité de Classe V – Applications domestiques et artisanales. Procès-verbal de la séance tenue 
le 11 avril 1956’ (verslag, niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de 
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 
1212040 (voorlopige nummering), 25 april 1956.

[Fig.	20]	
architect Jacques Dupuis i.s.m. grafica Lou Bertot, ‘Het Elektrisch 
Huis’ 
bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent (foto Les 
Frères Haine)
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De	 meeste	 andere	 paviljoenen	 van	 de	 Belgische	 Sectie	 die	 het	 huis	 als	 een	 ten-
toonstellingsformule	 gebruikten,	 vertelden	 een	 ander	 verhaal	 over	 het	 moderne	
wonen.	‘Het	Elektrisch	Huis’	in	het	midden	van	het	Paviljoen	van	de	Elektrische	en	
Hydraulische	Energie	en	het	thema	‘het	leven	in	het	jaar	2000’	in	het	Paviljoen	van	
de	Vijf	Warenhuizen	legden	vooral	de	nadruk	op	de	wonderen	en	de	geneugten	van	
de	 moderne	 levensstijl	 in	 plaats	 van	 op	 lessen	 in	 goed	 modern	 wonen.	 Opnieuw	
waren	comfort,	hygiëne	en	design	sleutelbegrippen	in	de	voorstelling	van	de	hui-
selijke	thema’s,	maar	ook	hier	kregen	ze	een	andere	invulling.
‘Het	 Elektrisch	 Huis’	 was	 onderdeel	 van	 de	 presentatie	 van	 de	 klasse	 Gebruik	
van	 Elektrische	 Energie	 in	 de	 Woning	 van	 de	 groep	 Elektrische	 Energie	 en	 had	
als	doel	het	gebruik	van	elektriciteit	en	elektrische	huishoudtoestellen	te	promo-
ten.64	Het	was	ontworpen	door	Jacques	Dupuis	in	samenwerking	met	Lou	Bertot.	
Dit	duo	was	ook	verantwoordelijk	voor	de	volledige	 inrichting	van	het	paviljoen.	
Het	 huis	 bestond	 uit	 een	 cirkelvormig	 platform	 met	 een	 diameter	 van	 zestien	
meter	met	daarop	een	living,	een	keuken,	twee	slaapkamers,	een	badkamer	en	een	
washok.	[fig.	20]	Deze	kamers	waren	geschikt	rondom	een	centrale	patio	en	waren	
telkens	uitgerust	met	gesofisticeerde	elektrische	apparatuur.	De	woning	was	niet	
toegankelijk,	 maar	 het	 platform	 draaide	 langzaam	 rond	 zodat	 de	 bezoekers	 de	
huiselijke	taferelen	konden	bezichtigen	als	bij	een	carrousel.	Deze	onderhoudende	
voorstelling	 kon	 worden	 voortgezet	 door	 de	 roltrap	 te	 nemen	 naar	 de	 bovenste	
verdieping	 waar	 men	 kon	 genieten	 van	 een	 panoramische	 blik	 van	 bovenop	 het	
huis.	Het	klassecomité	beschouwde	‘Het	Elektrisch	Huis’	als	een	van	de	belangrijk-
ste	onderdelen	van	zijn	tentoonstelling.	Voorzitter	D’Hooghe	was	ervan	overtuigd	
dat	“de	plus	en	plus	l’intérêt	des	visiteurs	dans	les	expositions	se	porte	sur	les	mai-
sons”.65	Hij	kwam	tot	deze	vaststelling	nadat	hij	in	1956,	samen	met	een	delegatie	
van	zijn	comité	een	bezoek	had	gebracht	aan	onder	meer	het	Parijse	‘Salon	des	Arts	
Ménagers’	(met	‘La	Maison	Tout	en	Plastiques’	van	architect	Lionel	Schein)	en	aan	
de	 ‘Daily	 Mail	 Ideal	 Home	 Exhibition’	 in	 Londen	 (met	 het	 ‘House	 of	 the	 Future’	
van	de	Smithsons).	 ‘Het	Elektrisch	Huis’	kreeg	daarom	een	centrale	plaats	toebe-
deeld	 in	 de	 tentoonstelling	 van	 de	 klasse	 Gebruik	 van	 Elektrische	 Energie	 in	 de	
Woning.	Zelfs	 in	het	totaalplan	van	het	paviljoen	functioneerde	de	modelwoning	
als	een	hoogtepunt	dat	men	enkel	kon	bereiken	na	een	aantal	andere	klassen	over	
de	productie,	het	transport,	de	distributie	en	de	industriële	toepassingen	van	elek-
trische	energie	te	hebben	bezocht.	Een	onderzoek	naar	de	publieke	opinie	omtrent	
het	 ‘succes’	van	de	wereldtentoonstelling	illustreert	de	doeltreffendheid	van	deze	

�� Zie bijvoorbeeld B. Peeters, ‘Het Elektrisch Huis & het Paviljoen van de Elektrische Energie’ (stu-
dentenpaper, niet gepubliceerd), Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, UGent, Gent, 2002.

�5 ‘Comité de Classe V – Applications domestiques et artisanales. Procès-verbal de la séance tenue 
le 11 avril 1956’ (verslag, niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de 
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 
1212040 (voorlopige nummering), 25 april 1956.

[Fig.	20]	
architect Jacques Dupuis i.s.m. grafica Lou Bertot, ‘Het Elektrisch 
Huis’ 
bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent (foto Les 
Frères Haine)
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tentoonstellingsstrategie.	Het	Paviljoen	van	de	Elektrische	en	Hydraulische	Ener-
gie	viel	immers	vooral	in	de	smaak	omwille	van	‘Het	Elektrisch	Huis’.66

‘Het	Elektrisch	Huis’	was	een	geschikt	middel	om	het	thema	van	de	groep	“Elektri-
citeit	 in	dienst	van	de	mensheid”	te	vertolken	en	een	menselijke	schaal	te	geven.	
Tegelijk	was	het	een	van	de	weinige	resterende	strategieën	om	het	publiek	in	ver-
wondering	te	brengen	over	de	‘nieuwe	wonderen’	van	de	elektriciteit	–	een	thema	
dat	 sinds	 de	 uitvinding	 van	 de	 elektriciteit	 een	 belangrijke	 rol	 heeft	 gespeeld	 op	
de	diverse	wereldtentoonstellingen.67	Het	comité	van	de	klasse	Gebruik	van	Elek-
trische	 Energie	 in	 de	 Woning	 verzamelde	 in	 ‘Het	 Elektrisch	 Huis’	 de	 recentste	
elektrische	 huishoudtoestellen,	 zowel	 van	 Belgische	 als	 van	 buitenlandse	 (vooral	
Amerikaanse)	makelij.	In	een	verslag	van	een	voorbereidende	vergadering	van	het	
klassecomité	 stond	 vermeld	 dat	 deze	 apparaten	 “devront	 sortir	 des	 sentiers	 bat-
tus,	tant	par	leur	aspect	que	par	l’ingéniosité	et	la	nouveauté	des	techniques	utili-
sées”.68	Een	van	de	toepassingen	die	in	Le Soir Illustré	werd	bewonderd,	bestond	uit	
een	combinatie	van	een	elektrische	oven	en	een	diepvriezer	met	compartimentjes	
voor	elke	dag	van	de	week.69	[fig.	21]	Het	apparaat	was	tweezijdig.	Aan	de	kant	van	
de	keuken	kon	men	de	menu’s	programmeren	door	middel	van	een	aantal	knopjes.	
Aan	 de	 zijde	 van	 de	 living	 konden	 de	 warme	 maaltijden	 op	 het	 vooraf	 geplande	
tijdstip	 uit	 het	 elektrisch	 prototype	 gehaald	 worden.	 Om	 de	 aandacht	 van	 het	
publiek	 vast	 te	 houden,	 maakte	 de	 klasse	 Gebruik	 van	 Elektrische	 Energie	 in	 de	
Woning	geen	gebruik	van	educatieve	technieken.	De	elektrische	toestellen	werden	
ook	 niet	 gepresenteerd	 als	 producten	 van	 hoge	 culturele	 waarde.	 In	 plaats	 daar-
van	werden	ze	voorgesteld	als	attributen	van	een	bijzonder	modieuze	theaterset.	
In	een	voorontwerp	voor	de	inrichting	van	het	paviljoen	maakte	het	huis	letterlijk	
deel	 uit	 van	 een	 amfitheater.[fig.	 22]	 Dit	 plan	 werd	 niet	 uitgevoerd,	 maar	 ook	 het	
gerealiseerde	cirkelvormige	platform	 leek	op	een	theaterpodium.	Tijdens	de	ope-
ningsuren	van	de	expo	deden	drie	hostesses	zich	voor	als	bewoners	van	het	huis	
en	ook	op	de	folders	werd	‘de	gedroomde	woning’	voorgesteld	als	een	theaterdecor	
van	buitenaf	bezichtigd	door	verschillende	toeschouwers.70	[fig.	23]

Anders	 dan	 de	 benadering	 van	 het	 Paviljoen	 van	 Gebouwen	 en	 Woningen,	 het	
Paviljoen	van	de	Sociale	Huisvesting,	de	tentoonstelling	van	de	klasse	Toegepaste	
Kunsten	 en	 Kunstambachten	 en	 de	 modelboerderij,	 stelde	 ‘Het	 Elektrisch	 Huis’	
thema’s	als	design,	hygiëne	en	comfort	niet	voor	als	sociale,	culturele	of	construc-

�� Zie G. en E. Jacquemyns, op. cit., p. 96.
�� Zie D. E. Nye, ‘Electrifying expositions, 1880-1939’, in R. W. Rydell, N. E. Gwinn (eds.), op. cit., pp. 

140-156.
�8 ‘Classe V:  Applications domestiques et artisanales. Procès-verbal de la séance 7 mars 1956’ (ver-

slag, niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale Overheids-
dienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 1212040 (voorlopige 
nummering), 22 maart 1956.

�� Zie ‘Au Palais de l’Electricité: la cuisine de l’an 2000’, Le Soir Illustré, nr. 1351, 15 mei 1958, s.p.
�0 De gedroomde woning (folder), Brussel, 1958.

[Fig.	22]	
architect Jacques Dupuis i.s.m. grafica Lou Bertot, voorontwerp voor de inrichting van het 
Paviljoen van de Elektrische en Hydraulische Energie, s.d. 
bron: archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Mid-
denstand en Energie, fonds Expo 58

[Fig.	21]	
demonstratie van de elektrische oven in ‘Het Elektrisch Huis’ 
bron: Le Soir Illustré, nr. 1351, 15 mei 1958
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‘Het	Elektrisch	Huis’	was	een	geschikt	middel	om	het	thema	van	de	groep	“Elektri-
citeit	 in	dienst	van	de	mensheid”	te	vertolken	en	een	menselijke	schaal	te	geven.	
Tegelijk	was	het	een	van	de	weinige	resterende	strategieën	om	het	publiek	in	ver-
wondering	te	brengen	over	de	‘nieuwe	wonderen’	van	de	elektriciteit	–	een	thema	
dat	 sinds	 de	 uitvinding	 van	 de	 elektriciteit	 een	 belangrijke	 rol	 heeft	 gespeeld	 op	
de	diverse	wereldtentoonstellingen.67	Het	comité	van	de	klasse	Gebruik	van	Elek-
trische	 Energie	 in	 de	 Woning	 verzamelde	 in	 ‘Het	 Elektrisch	 Huis’	 de	 recentste	
elektrische	 huishoudtoestellen,	 zowel	 van	 Belgische	 als	 van	 buitenlandse	 (vooral	
Amerikaanse)	makelij.	In	een	verslag	van	een	voorbereidende	vergadering	van	het	
klassecomité	 stond	 vermeld	 dat	 deze	 apparaten	 “devront	 sortir	 des	 sentiers	 bat-
tus,	tant	par	leur	aspect	que	par	l’ingéniosité	et	la	nouveauté	des	techniques	utili-
sées”.68	Een	van	de	toepassingen	die	in	Le Soir Illustré	werd	bewonderd,	bestond	uit	
een	combinatie	van	een	elektrische	oven	en	een	diepvriezer	met	compartimentjes	
voor	elke	dag	van	de	week.69	[fig.	21]	Het	apparaat	was	tweezijdig.	Aan	de	kant	van	
de	keuken	kon	men	de	menu’s	programmeren	door	middel	van	een	aantal	knopjes.	
Aan	 de	 zijde	 van	 de	 living	 konden	 de	 warme	 maaltijden	 op	 het	 vooraf	 geplande	
tijdstip	 uit	 het	 elektrisch	 prototype	 gehaald	 worden.	 Om	 de	 aandacht	 van	 het	
publiek	 vast	 te	 houden,	 maakte	 de	 klasse	 Gebruik	 van	 Elektrische	 Energie	 in	 de	
Woning	geen	gebruik	van	educatieve	technieken.	De	elektrische	toestellen	werden	
ook	 niet	 gepresenteerd	 als	 producten	 van	 hoge	 culturele	 waarde.	 In	 plaats	 daar-
van	werden	ze	voorgesteld	als	attributen	van	een	bijzonder	modieuze	theaterset.	
In	een	voorontwerp	voor	de	inrichting	van	het	paviljoen	maakte	het	huis	letterlijk	
deel	 uit	 van	 een	 amfitheater.[fig.	 22]	 Dit	 plan	 werd	 niet	 uitgevoerd,	 maar	 ook	 het	
gerealiseerde	cirkelvormige	platform	 leek	op	een	theaterpodium.	Tijdens	de	ope-
ningsuren	van	de	expo	deden	drie	hostesses	zich	voor	als	bewoners	van	het	huis	
en	ook	op	de	folders	werd	‘de	gedroomde	woning’	voorgesteld	als	een	theaterdecor	
van	buitenaf	bezichtigd	door	verschillende	toeschouwers.70	[fig.	23]

Anders	 dan	 de	 benadering	 van	 het	 Paviljoen	 van	 Gebouwen	 en	 Woningen,	 het	
Paviljoen	van	de	Sociale	Huisvesting,	de	tentoonstelling	van	de	klasse	Toegepaste	
Kunsten	 en	 Kunstambachten	 en	 de	 modelboerderij,	 stelde	 ‘Het	 Elektrisch	 Huis’	
thema’s	als	design,	hygiëne	en	comfort	niet	voor	als	sociale,	culturele	of	construc-

�� Zie G. en E. Jacquemyns, op. cit., p. 96.
�� Zie D. E. Nye, ‘Electrifying expositions, 1880-1939’, in R. W. Rydell, N. E. Gwinn (eds.), op. cit., pp. 

140-156.
�8 ‘Classe V:  Applications domestiques et artisanales. Procès-verbal de la séance 7 mars 1956’ (ver-

slag, niet gepubliceerd), archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale Overheids-
dienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, fonds Expo 58, dossier nr. 1212040 (voorlopige 
nummering), 22 maart 1956.

�� Zie ‘Au Palais de l’Electricité: la cuisine de l’an 2000’, Le Soir Illustré, nr. 1351, 15 mei 1958, s.p.
�0 De gedroomde woning (folder), Brussel, 1958.

[Fig.	22]	
architect Jacques Dupuis i.s.m. grafica Lou Bertot, voorontwerp voor de inrichting van het 
Paviljoen van de Elektrische en Hydraulische Energie, s.d. 
bron: archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Mid-
denstand en Energie, fonds Expo 58

[Fig.	21]	
demonstratie van de elektrische oven in ‘Het Elektrisch Huis’ 
bron: Le Soir Illustré, nr. 1351, 15 mei 1958
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tieve	kwaliteiten.	Wel	werden	ze	 ingezet	als	vertolkingen	van	de	overkoepelende	
elektriciteitspropaganda	in	de	modelwoning.	Het	huis	toonde	heel	wat	uitzonder-
lijke	 toepassingen	 van	 elektriciteit:	 voor	 de	 bediening	 van	 de	 watertoevoer	 in	 de	
badkamer,	van	een	videocamera	als	toezicht	op	de	kinderkamer,	voor	het	openen	
en	sluiten	van	deuren,	etc.	De	bijzonder	uitgeruste	keuken	reduceerde	het	koken	
tot	een	minimum	aan	handelingen,	maar	nam,	als	een	van	de	belangrijkste	woon-
ruimtes	 inzake	elektriciteitsconsumptie,	toch	een	kwart	van	de	totale	 leefruimte	
in	 beslag.	 Ontbijten	 was	 mogelijk	 zonder	 uit	 bed	 te	 komen.	 De	 feeëriek	 verlichte	
badkamer	stelde	de	lichamelijke	hygiëne	voor	als	een	aangename	dagelijkse	sensa-
tie.	Modieuze,	gestroomlijnde	voorwerpen	en	in-	en	opklapbare	meubelen	vervol-
ledigden	het	beeld	van	een	op	consumptie	en	vrije	tijd	gerichte	levensstijl.	

‘Het	Elektrisch	Huis’	vertoonde	een	zekere	gelijkenis	met	het	‘House	of	the	Future’	
van	de	Smithsons.	Beide	patiowoningen	refereerden	op	een	impliciete	manier	aan	
de	Amerikaanse	design	en	 lifestyle,	maar	ze	deden	dit	om	verschillende	redenen.	
Volgens	Sarah	Williams	Goldhagen	was	het	‘House	of	the	Future’,	net	als	verschil-
lende	andere	ontwerpen	van	de	Smithsons	uit	die	tijd,	in	eerste	instantie	bedoeld	
om	een	meer	authentieke	of	bewuste	ervaring	van	het	dagelijks	leven	te	genereren.	
Deze	ervaring	werd	gestimuleerd	door	de	interne	organisatie	van	de	woning.	Bijna	
elke	kamer	van	het	huis	was	gericht	op	de	centrale	patio	“onto	which	Mr.	and	Mrs.	
John	Citizen	were	forced	to	gaze	–	and	thereby	perhaps	to	reflect	–	during	exhaus-
ted	daily	enactments	of	domestic	ritual:	washing	dishes,	rinsing	one’s	hands	in	the	
master-bedroom	washbasin,	bathing	in	the	house’s	only	bathtub”.71	Het	biomorfe	
ontwerp	van	het	 ‘House	of	the	Future’	was	in	belangrijke	mate	het	gevolg	van	de	
Smithsons’	keuze	om	plastics	te	gebruiken	en	van	hun	overtuiging	dat	elk	mate-
riaal	 gebruikt	 moest	 worden	 volgens	 zijn	 specifieke	 karakteristieken.	 De	 zachte,	
afgeronde	verschijning	van	de	modelwoning	zou	de	toeschouwers	niet	alleen	her-
inneren	aan	de	oorspronkelijke	vloeibare	vorm	van	plastics,	maar	was	ook	in	over-
eenstemming	 met	 de	 aard	 van	 het	 bouwmateriaal	 dat	 nagenoeg	 elke	 vorm	 kon	
aannemen.
In	 vergelijking	 met	 het	 ‘House	 of	 the	 Future’,	 dat	 volgens	 Reyner	 Banham	 was	
vormgegeven	 als	 een	 Amerikaanse	 auto,	 waren	 het	 design	 en	 de	 ambities	 van	
‘Het	Elektrisch	Huis’	erg	bescheiden.72	In	plaats	van	een	reflectie	over	de	beteke-
nis	 van	 het	 huis	 in	 een	 op	 consumptie	 gerichte	 maatschappij,	 was	 de	 modelwo-
ning	van	Dupuis	en	Bertot	–	een	geschilderde	houten	constructie	–	eerst	en	vooral	
een	 modernistische	 oefening	 in	 contemporaine	 tentoonstellingsarchitectuur	 en	
design.	Zo	kon	‘Het	Elektrisch	Huis’	onmogelijk	als	een	écht	huis	worden	gebruikt.	
Anders	dan	het	‘House	of	the	Future’	ontwikkelde	het	zich	centrifugaal	vanuit	de	

�� S. Williams Goldhagen, ‘Freedom’s Domiciles: Three projects by Alison and Peter Smithson’, in S. 
Williams Goldhagen and R. Legault (eds.), Anxious Modernisms. Experimentation in Postwar Architec-
tural Culture, MIT Press, Cambridge (Massachusetts)/Londen, 2000, pp. 74-95.

�� R. Banham, The New Brutalism: ethic or aesthetic?, Architectural Press, Londen, 1966, pp. 61-67.

[Fig.	23]	
folder van ‘Het Elektrisch Huis’ 
bron: collectie Rika Devos
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master-bedroom	washbasin,	bathing	in	the	house’s	only	bathtub”.71	Het	biomorfe	
ontwerp	van	het	 ‘House	of	the	Future’	was	in	belangrijke	mate	het	gevolg	van	de	
Smithsons’	keuze	om	plastics	te	gebruiken	en	van	hun	overtuiging	dat	elk	mate-
riaal	 gebruikt	 moest	 worden	 volgens	 zijn	 specifieke	 karakteristieken.	 De	 zachte,	
afgeronde	verschijning	van	de	modelwoning	zou	de	toeschouwers	niet	alleen	her-
inneren	aan	de	oorspronkelijke	vloeibare	vorm	van	plastics,	maar	was	ook	in	over-
eenstemming	 met	 de	 aard	 van	 het	 bouwmateriaal	 dat	 nagenoeg	 elke	 vorm	 kon	
aannemen.
In	 vergelijking	 met	 het	 ‘House	 of	 the	 Future’,	 dat	 volgens	 Reyner	 Banham	 was	
vormgegeven	 als	 een	 Amerikaanse	 auto,	 waren	 het	 design	 en	 de	 ambities	 van	
‘Het	Elektrisch	Huis’	erg	bescheiden.72	In	plaats	van	een	reflectie	over	de	beteke-
nis	 van	 het	 huis	 in	 een	 op	 consumptie	 gerichte	 maatschappij,	 was	 de	 modelwo-
ning	van	Dupuis	en	Bertot	–	een	geschilderde	houten	constructie	–	eerst	en	vooral	
een	 modernistische	 oefening	 in	 contemporaine	 tentoonstellingsarchitectuur	 en	
design.	Zo	kon	‘Het	Elektrisch	Huis’	onmogelijk	als	een	écht	huis	worden	gebruikt.	
Anders	dan	het	‘House	of	the	Future’	ontwikkelde	het	zich	centrifugaal	vanuit	de	

�� S. Williams Goldhagen, ‘Freedom’s Domiciles: Three projects by Alison and Peter Smithson’, in S. 
Williams Goldhagen and R. Legault (eds.), Anxious Modernisms. Experimentation in Postwar Architec-
tural Culture, MIT Press, Cambridge (Massachusetts)/Londen, 2000, pp. 74-95.

�� R. Banham, The New Brutalism: ethic or aesthetic?, Architectural Press, Londen, 1966, pp. 61-67.

[Fig.	23]	
folder van ‘Het Elektrisch Huis’ 
bron: collectie Rika Devos
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patio	en	leverde	zo	ideale	showruimtes	op	die	rondom	rond	met	een	soort	voetlich-
ten	werden	verlicht.	 [fig.	24]	 ‘Het	Elektrisch	Huis’	was	een	open	geplooide	woning	
waarbij	de	inkomhal	–	een	aspect	waar	Dupuis	in	zijn	ontwerpen	voor	‘echte’	hui-
zen	veel	aandacht	besteedde	–	was	geëlimineerd.73	Ook	van	de	gewoonlijk	uitdruk-
kelijke	zorg	van	Dupuis	voor	de	afscherming	van	de	private	levenssfeer	viel	in	‘Het	
Elektrisch	Huis’	weinig	te	merken.	Hieruit	kunnen	we	afleiden	dat	de	architect	de	
elektrische	 modelwoning	 niet	 onmiddellijk	 zag	 als	 een	 vertolking	 van	 de	 proble-
matiek	 van	 het	 wonen.	 Eerder	 dan	 een	 illustratie	 van	 de	 manier	 waarop	 elektri-
sche	toestellen	het	leven	thuis	konden	beïnvloeden,	was	‘Het	Elektrisch	Huis’	een	
hybride	 combinatie	 van	 modernistische	 tentoonstellingsarchitectuur	 en	 een	 ver-
heerlijking	van	een	op	consumptie	gerichte	levensstijl.	

Het	 Paviljoen	 van	 de	 Vijf	 Warenhuizen	 had	 een	 gelijkaardige	 dubbele	 identiteit.	
Zoals	 in	 ‘Het	 Elektrisch	 Huis’	 werden	 commerciële	 boodschappen	 met	 betrek-
king	 tot	 de	 woning	 niet	 in	 vraag	 gesteld	 of	 besproken,	 maar	 werden	 ze	 ingebed	
in	 of	 verbonden	 met	 een	 modernistische	 vormentaal.	 Het	 Paviljoen	 van	 de	 Vijf	
Warenhuizen	 –	 een	 ontwerp	 van	 architecten	 Jean	 Petit,	 Jean	 Plumier	 en	 Jean	
en	 André	 Polak	 –	 vertegenwoordigde	 vijf	 Belgische	 warenhuizen:	 A	 l’Innovation,	
Au	Bon	Marché,	Galeries	Anspach,	de	Antwerpse	Grand	Bazar	en	de	Grand	Bazar	
van	Luik.74	Het	paviljoen	bestond	uit	twee	delen:	een	restaurant	en	een	tentoon-
stellingshal.	 Voor	 de	 inrichting	 van	 de	 hal	 werd	 een	 wedstrijd	 ingericht	 met	 als	
opgave	een	ontwerp	te	maken	van	een	tentoonstelling	over	 ‘het	 leven	in	het	 jaar	
2000’.	 De	 Finse	 designer	 Tapio	 Wirkkala	 won	 de	 eerste	 prijs	 met	 een	 project	 dat	
sterk	 verschilde	 van	 zijn	 ander	 werk	 uit	 die	 periode.75	 In	 vier	 veelhoekige	 ‘etala-
ges’,	 stelde	 Wirkkala	 verschillende	 ruimtelijke	 vertolkingen	 van	 het	 leven	 in	 de	
toekomst	 voor:	 een	 living,	 een	 schoonheidssalon,	 een	 stedenbouwkundig	 project	
en	een	kinderkamer.	[fig.	25]	De	vijfde	etalage	was	gewijd	aan	‘l’éternel	féminin’:	een	
voorstelling	van	de	vrouwenmode	in	het	jaar	2000	door	de	Franse	décorateur	Oli-
vier	 Adnet.76	 In	 Wirkkala’s	 ontwerpen	 voor	 de	 toekomst	 werd	 de	 promotie	 voor	
een	moderne	levensstijl	verweven	met	referenties	aan	een	modernistisch	discours	
over	 het	 wonen,	 zonder	 dat	 op	 het	 problematisch	 karakter	 van	 deze	 combinatie	
werd	 gewezen.	 In	 de	 living	 bijvoorbeeld,	 maakten	 verschillende	 designobjecten	
van	Wirkkala	–	zoals	de	stoel	in	gelamineerde	berk	en	geplooide	multiplex	–	deel	
uit	 van	 de	 evocatie	 van	 een	 modieuze	 en	 vooral	 op	 consumeren	 gerichte	 levens-

�� Zie M. Cohen, J. Thomaes, Jacques Dupuis. L’Architecte, La Lettre Volée, Brussel, 2000.
�� Zie A. Staessens, M. Van Holm, ‘Het Paviljoen van de Vijf Warenhuizen op de Wereldtentoonstel-

ling van 1958’ (studentenpaper, niet gepubliceerd), Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, UGent, 
Gent, 2002.

�5 Zie A. Toikka-Karvonen, ‘Tapio Wirkkalan tulevaisuuden maailma’, Viikkosanomat, nr. 16, 1958, 
pp. 10-13. Designer Raymond Loewy won de tweede prijs, architect Bruno Munari de derde.

�� Zie ‘Nous... à l’exposition. Les Grands Magasins de Belgique réalisent l’accord parfait’, Entre Nous, 
s.n., s.p.

[Fig.	24]	
architect Jacques Dupuis i.s.m. grafica Lou Bertot, plan van ‘Het 
Elektrisch Huis’ 
bron: collectie Philippe Neerman

[Fig.	25]	
ontwerper Tapio Wirkkala, schoonheidssalon in het Paviljoen van 
de Vijf Warenhuizen 
bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent 
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ten	werden	verlicht.	 [fig.	24]	 ‘Het	Elektrisch	Huis’	was	een	open	geplooide	woning	
waarbij	de	inkomhal	–	een	aspect	waar	Dupuis	in	zijn	ontwerpen	voor	‘echte’	hui-
zen	veel	aandacht	besteedde	–	was	geëlimineerd.73	Ook	van	de	gewoonlijk	uitdruk-
kelijke	zorg	van	Dupuis	voor	de	afscherming	van	de	private	levenssfeer	viel	in	‘Het	
Elektrisch	Huis’	weinig	te	merken.	Hieruit	kunnen	we	afleiden	dat	de	architect	de	
elektrische	 modelwoning	 niet	 onmiddellijk	 zag	 als	 een	 vertolking	 van	 de	 proble-
matiek	 van	 het	 wonen.	 Eerder	 dan	 een	 illustratie	 van	 de	 manier	 waarop	 elektri-
sche	toestellen	het	leven	thuis	konden	beïnvloeden,	was	‘Het	Elektrisch	Huis’	een	
hybride	 combinatie	 van	 modernistische	 tentoonstellingsarchitectuur	 en	 een	 ver-
heerlijking	van	een	op	consumptie	gerichte	levensstijl.	

Het	 Paviljoen	 van	 de	 Vijf	 Warenhuizen	 had	 een	 gelijkaardige	 dubbele	 identiteit.	
Zoals	 in	 ‘Het	 Elektrisch	 Huis’	 werden	 commerciële	 boodschappen	 met	 betrek-
king	 tot	 de	 woning	 niet	 in	 vraag	 gesteld	 of	 besproken,	 maar	 werden	 ze	 ingebed	
in	 of	 verbonden	 met	 een	 modernistische	 vormentaal.	 Het	 Paviljoen	 van	 de	 Vijf	
Warenhuizen	 –	 een	 ontwerp	 van	 architecten	 Jean	 Petit,	 Jean	 Plumier	 en	 Jean	
en	 André	 Polak	 –	 vertegenwoordigde	 vijf	 Belgische	 warenhuizen:	 A	 l’Innovation,	
Au	Bon	Marché,	Galeries	Anspach,	de	Antwerpse	Grand	Bazar	en	de	Grand	Bazar	
van	Luik.74	Het	paviljoen	bestond	uit	twee	delen:	een	restaurant	en	een	tentoon-
stellingshal.	 Voor	 de	 inrichting	 van	 de	 hal	 werd	 een	 wedstrijd	 ingericht	 met	 als	
opgave	een	ontwerp	te	maken	van	een	tentoonstelling	over	 ‘het	 leven	in	het	 jaar	
2000’.	 De	 Finse	 designer	 Tapio	 Wirkkala	 won	 de	 eerste	 prijs	 met	 een	 project	 dat	
sterk	 verschilde	 van	 zijn	 ander	 werk	 uit	 die	 periode.75	 In	 vier	 veelhoekige	 ‘etala-
ges’,	 stelde	 Wirkkala	 verschillende	 ruimtelijke	 vertolkingen	 van	 het	 leven	 in	 de	
toekomst	 voor:	 een	 living,	 een	 schoonheidssalon,	 een	 stedenbouwkundig	 project	
en	een	kinderkamer.	[fig.	25]	De	vijfde	etalage	was	gewijd	aan	‘l’éternel	féminin’:	een	
voorstelling	van	de	vrouwenmode	in	het	jaar	2000	door	de	Franse	décorateur	Oli-
vier	 Adnet.76	 In	 Wirkkala’s	 ontwerpen	 voor	 de	 toekomst	 werd	 de	 promotie	 voor	
een	moderne	levensstijl	verweven	met	referenties	aan	een	modernistisch	discours	
over	 het	 wonen,	 zonder	 dat	 op	 het	 problematisch	 karakter	 van	 deze	 combinatie	
werd	 gewezen.	 In	 de	 living	 bijvoorbeeld,	 maakten	 verschillende	 designobjecten	
van	Wirkkala	–	zoals	de	stoel	in	gelamineerde	berk	en	geplooide	multiplex	–	deel	
uit	 van	 de	 evocatie	 van	 een	 modieuze	 en	 vooral	 op	 consumeren	 gerichte	 levens-

�� Zie M. Cohen, J. Thomaes, Jacques Dupuis. L’Architecte, La Lettre Volée, Brussel, 2000.
�� Zie A. Staessens, M. Van Holm, ‘Het Paviljoen van de Vijf Warenhuizen op de Wereldtentoonstel-

ling van 1958’ (studentenpaper, niet gepubliceerd), Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, UGent, 
Gent, 2002.

�5 Zie A. Toikka-Karvonen, ‘Tapio Wirkkalan tulevaisuuden maailma’, Viikkosanomat, nr. 16, 1958, 
pp. 10-13. Designer Raymond Loewy won de tweede prijs, architect Bruno Munari de derde.

�� Zie ‘Nous... à l’exposition. Les Grands Magasins de Belgique réalisent l’accord parfait’, Entre Nous, 
s.n., s.p.
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architect Jacques Dupuis i.s.m. grafica Lou Bertot, plan van ‘Het 
Elektrisch Huis’ 
bron: collectie Philippe Neerman

[Fig.	25]	
ontwerper Tapio Wirkkala, schoonheidssalon in het Paviljoen van 
de Vijf Warenhuizen 
bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent 
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stijl.	 [fig.	26]	Een	vroeg	model	van	een	microgolfoven	maakte	alle	maaltijden	klaar	
en	 winkelen	 was	 vereenvoudigd	 door	 een	 directe	 tramverbinding	 door	 de	 lucht	
naar	een	groot	warenhuis	in	het	midden	van	de	stad.	 [fig.	27]	De	luxe	van	het	hier	
verbeelde	 interieur	 contrasteerde	 sterk	 met	 het	 sobere	 en	 strenge	 karakter	 van	
de	 tentoonstellingen	 over	 de	 Finse	 kunsten	 en	 ambachten	 die	 destijds	 in	 West-
Europa	rondreisden	en	waarvan	verschillende	door	Wirkkala	waren	ontworpen.77	
Een	dergelijk	contrast	was	ook	op	de	expo	zelf	 te	zien.	Behalve	de	presentatie	 in	
het	 Paviljoen	 van	 de	 Vijf	 Warenhuizen,	 ontwierp	 Wirkkala	 ook	 de	 tentoonstel-
ling	in	het	Paviljoen	van	Finland.	Deze	laatste	vertoonde	veel	gelijkenissen	met	de	
toenmalige,	zorgvuldig	georchestreerde	voorstellingen	van	de	Finse	cultuur	in	het	
buitenland,	die	gekenmerkt	werden	door	onder	meer	het	gebruik	van	een	scherp	
clair-obscur,	een	overheersende	indruk	van	leegte	en	de	integratie	van	imposante	
landschapsfoto’s.	

We	kunnen	besluiten	dat	het	huis	in	verschillende	gedaanten	aanwezig	was	op	de	
Belgische	 Sectie	 van	 Expo	 58,	 variërend	 van	 tentoonstellingsonderwerp	 tot	 ten-
toonstellingsformule	 met	 verschillende	 vormen	 tussenin.	 Hierbij	 werden	 diverse	
aspecten	van	het	moderne	wonen	aangekaart.	Afhankelijk	van	de	motieven	en	de	
achtergrond	 van	 de	 organisator	 gaf	 men	 een	 voorstelling	 van	 de	 vooruitgang	 op	
het	vlak	de	wooncultuur	en/of	gaf	men	woonvoorlichting	en/of	voerde	men	promo-
tie	voor	producten	die	al	dan	niet	verband	hielden	met	het	huis.	Het	resulterende,	
samengestelde	beeld	van	de	moderne	woning	weerspiegelt	het	destijds	gefragmen-
teerde	 nationale	 debat	 over	 modern	 wonen.	 Bovendien	 brengt	 het	 een	 groeiend	
conflict	aan	het	licht	tussen	het	modernistisch	perspectief,	dat	de	nadruk	legt	op	
de	morele	waarde	van	het	huis,	en	een	eerder	commercieel	perspectief,	dat	vooral	
uit	is	op	verleiding	en	verkoop.	De	groepen	die	wilden	aanzetten	tot	beter	wonen	
wisten	op	de	Expo	geen	coherente	aanpak	uit	te	werken.	Het	NIH	had	het	pleidooi	
voor	 een	 goed	 georganiseerde	 voorstelling	 van	 het	 wonen	 in	 de	 Belgische	 Sectie	
verloren.	De	groep	Gebouwen	en	Woningen	kon	slechts	een	verwaterde	versie	van	
zijn	 synthese	 van	 alle	 nationale	 huisvestingsproblemen	 realiseren.	 Aan	 de	 ‘Afde-
ling	 van	 de	 Binnenhuisarchitecten’	 werd	 gemakkelijk	 voorbijgegaan.	 De	 Boerin-
nenbond	 en	 ook	 de	 arbeidersbewegingen	 lieten	 zich	 op	 de	 wereldtentoonstelling	
nauwelijks	 in	 met	 woonvoorlichting.	 Ondertussen	 legde	 de	 promotie	 voor	 lichte	
moderne	 levensstijlen,	 in	 en	 buiten	 de	 Expo,	 steeds	 meer	 beslag	 op	 het	 publieke	
debat	over	het	huis	en	zijn	inrichting.	

�� Voor een bespreking van dergelijke tentoonstellingen zie bijvoorbeeld K. Davies, ‘A geographical 
notion turned into an artistic reality. Promoting Finland and Selling Finnish Design in Post-war 
Britain c. 1953-1965’, Journal of Design History, nr. 2, 2002, pp. 101-116.

[Fig.	27]	
ontwerper Tapio Wirkkala, maquette van een stadsfragment met 
een centraal gelegen grootwarenhuis, toegankelijk via tramverbin-
dingen door de lucht 
bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent 

[Fig.	26]	
ontwerper Tapio Wirkkala, ontwerpschets voor de living in het 
Paviljoen van de Vijf Warenhuizen 
bron: Museum of Art and Design (Helsinki), fonds Tapio Wirkkala
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en	 winkelen	 was	 vereenvoudigd	 door	 een	 directe	 tramverbinding	 door	 de	 lucht	
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de	 tentoonstellingen	 over	 de	 Finse	 kunsten	 en	 ambachten	 die	 destijds	 in	 West-
Europa	rondreisden	en	waarvan	verschillende	door	Wirkkala	waren	ontworpen.77	
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ling	in	het	Paviljoen	van	Finland.	Deze	laatste	vertoonde	veel	gelijkenissen	met	de	
toenmalige,	zorgvuldig	georchestreerde	voorstellingen	van	de	Finse	cultuur	in	het	
buitenland,	die	gekenmerkt	werden	door	onder	meer	het	gebruik	van	een	scherp	
clair-obscur,	een	overheersende	indruk	van	leegte	en	de	integratie	van	imposante	
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We	kunnen	besluiten	dat	het	huis	in	verschillende	gedaanten	aanwezig	was	op	de	
Belgische	 Sectie	 van	 Expo	 58,	 variërend	 van	 tentoonstellingsonderwerp	 tot	 ten-
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wisten	op	de	Expo	geen	coherente	aanpak	uit	te	werken.	Het	NIH	had	het	pleidooi	
voor	 een	 goed	 georganiseerde	 voorstelling	 van	 het	 wonen	 in	 de	 Belgische	 Sectie	
verloren.	De	groep	Gebouwen	en	Woningen	kon	slechts	een	verwaterde	versie	van	
zijn	 synthese	 van	 alle	 nationale	 huisvestingsproblemen	 realiseren.	 Aan	 de	 ‘Afde-
ling	 van	 de	 Binnenhuisarchitecten’	 werd	 gemakkelijk	 voorbijgegaan.	 De	 Boerin-
nenbond	 en	 ook	 de	 arbeidersbewegingen	 lieten	 zich	 op	 de	 wereldtentoonstelling	
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Tot	slot:		
Het	fa�ll�et	van	de	woonvoorl�cht�ng

De	 onderzoeksvragen	 die	 aan	 de	 basis	 liggen	 van	 dit	 proefschrift	 zijn	 in	 eerste	
instantie	ontsproten	aan	een	studie	van	het	oeuvre	van	Karel	Elno	(°1920-1993).1	
Deze	 Vlaamse	 kunst-,	 architectuur-	 en	 designcriticus	 (een	 generatiegenoot	 en	
vriend	van	architect	Willy	Van	Der	Meeren)	ontwikkelde	vanaf	de	late	jaren	vijftig	
een	uitgesproken	interesse	voor	het	concept	‘volksopvoeding’	in	het	bijzonder	met	
betrekking	tot	het	wonen.	Als	een	ware	modernist	en	smaakopvoeder	trok	Elno	tot	
ver	in	de	jaren	zestig	van	leer	tegen	het	bestaan	van	‘valse’	interieurs	die	bedoeld	
waren	om	de	sociale	of	intellectuele	status	van	de	bewoners	op	te	schroeven,	eer-
der	 dan	 hun	 van	 een	 authentiek,	 geïndividualiseerd	 levenskader	 te	 voorzien.	 Hij	
wou	met	zijn	pleidooi	een	ruim,	weliswaar	cultureel	geïnteresseerd	publiek	berei-
ken.	Zo	gaf	Elno	meer	dan	honderd	 lezingen	voor	de	Stichting	Lodewijk	de	Raet	
en	 het	 Davidsfonds	 en	 verzorgde	 hij	 jarenlang	 twee	 vormgevingsrubrieken	 in	
algemene	 informatiebladen:	 ‘Het	 Open	 Oog’	 in	 De Standaard	 en	 ‘Vormgeving’	 in	
De Nieuwe.2	Een	studie	van	dit	woon-	en	interieuradvies	laat	zien	hoe	Elno,	in	een	
periode	 waarin	 vormgeving	 zich	 ontpopte	 tot	 een	 onmisbare	 marketingstrategie	
en	een	onderdeel	van	de	consumptieverleiding,	hardnekkig	bleef	pleiten	voor	een	

� Een eerste studie van het oeuvre van Karel Elno resulteerde in de afstudeerscriptie F. Floré, Ka-
rel Elno (afstudeerscriptie, niet gepubliceerd), Faculteit Toegepaste Wetenschappen, UGent, Gent, 
1997. Later verschenen twee artikels over de designkritiek van Elno: F. Floré, ‘Sociaal modernisme. 
De designkritiek van K.N. Elno (1920-1993)’, De Witte Raaf, nr. 89, jan.-febr. 2001, pp. 6-8; F. 
Floré, ‘K.-N. Elno en De Vorm der Dingen’, in [Im]perfect by design. 4e Triënnale voor Vormgeving, 
Design Vlaanderen/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel, 2004, pp. 59-68.

� Stichting Lodewijk de Raet is een pluralistisch georiënteerde, Vlaamse volkshogeschool. Ze ont-
stond in 1950, maar kreeg in 1952 het juridische statuut van een instelling van openbaar nut. In 
1956 richtte de stichting haar eerste cursus over wooncultuur in (‘Wonen en wonen is twee’). Tot 
de cursusleiders of sprekers behoorden onder meer Renaat Braem, Jos De Mey, Jul De Roover, 
K.-N. Elno en Jozef Weyns. Zie Stichting Lodewijk de Raet. Instelling van openbaar nut. Het Volkshoge-
schoolwerk in Vlaanderen. Verslag 1960, Stichting Lodewijk de Raet, Brussel, s.d. (1961). Het Davids-
fonds is een Vlaamse, Christelijke cultuurvereniging en bestaat sinds 1875. Voor meer informatie 
over de geschiedenis van deze vereniging, zie bijvoorbeeld E. De Maesschalck, L. Vints, Davidsfonds 
1875-2000, Davidsfonds, Leuven, 2000. De Nieuwe was een onafhankelijk Vlaams weekblad dat in 
1964 De Linie was opgevolgd.

doctoraat_fredie.indb   278 2/05/2006   15:50:12



	 	 	 	
	 	 	 	 ���

Tot	slot:		
Het	fa�ll�et	van	de	woonvoorl�cht�ng

De	 onderzoeksvragen	 die	 aan	 de	 basis	 liggen	 van	 dit	 proefschrift	 zijn	 in	 eerste	
instantie	ontsproten	aan	een	studie	van	het	oeuvre	van	Karel	Elno	(°1920-1993).1	
Deze	 Vlaamse	 kunst-,	 architectuur-	 en	 designcriticus	 (een	 generatiegenoot	 en	
vriend	van	architect	Willy	Van	Der	Meeren)	ontwikkelde	vanaf	de	late	jaren	vijftig	
een	uitgesproken	interesse	voor	het	concept	‘volksopvoeding’	in	het	bijzonder	met	
betrekking	tot	het	wonen.	Als	een	ware	modernist	en	smaakopvoeder	trok	Elno	tot	
ver	in	de	jaren	zestig	van	leer	tegen	het	bestaan	van	‘valse’	interieurs	die	bedoeld	
waren	om	de	sociale	of	intellectuele	status	van	de	bewoners	op	te	schroeven,	eer-
der	 dan	 hun	 van	 een	 authentiek,	 geïndividualiseerd	 levenskader	 te	 voorzien.	 Hij	
wou	met	zijn	pleidooi	een	ruim,	weliswaar	cultureel	geïnteresseerd	publiek	berei-
ken.	Zo	gaf	Elno	meer	dan	honderd	 lezingen	voor	de	Stichting	Lodewijk	de	Raet	
en	 het	 Davidsfonds	 en	 verzorgde	 hij	 jarenlang	 twee	 vormgevingsrubrieken	 in	
algemene	 informatiebladen:	 ‘Het	 Open	 Oog’	 in	 De Standaard	 en	 ‘Vormgeving’	 in	
De Nieuwe.2	Een	studie	van	dit	woon-	en	interieuradvies	laat	zien	hoe	Elno,	in	een	
periode	 waarin	 vormgeving	 zich	 ontpopte	 tot	 een	 onmisbare	 marketingstrategie	
en	een	onderdeel	van	de	consumptieverleiding,	hardnekkig	bleef	pleiten	voor	een	

� Een eerste studie van het oeuvre van Karel Elno resulteerde in de afstudeerscriptie F. Floré, Ka-
rel Elno (afstudeerscriptie, niet gepubliceerd), Faculteit Toegepaste Wetenschappen, UGent, Gent, 
1997. Later verschenen twee artikels over de designkritiek van Elno: F. Floré, ‘Sociaal modernisme. 
De designkritiek van K.N. Elno (1920-1993)’, De Witte Raaf, nr. 89, jan.-febr. 2001, pp. 6-8; F. 
Floré, ‘K.-N. Elno en De Vorm der Dingen’, in [Im]perfect by design. 4e Triënnale voor Vormgeving, 
Design Vlaanderen/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel, 2004, pp. 59-68.

� Stichting Lodewijk de Raet is een pluralistisch georiënteerde, Vlaamse volkshogeschool. Ze ont-
stond in 1950, maar kreeg in 1952 het juridische statuut van een instelling van openbaar nut. In 
1956 richtte de stichting haar eerste cursus over wooncultuur in (‘Wonen en wonen is twee’). Tot 
de cursusleiders of sprekers behoorden onder meer Renaat Braem, Jos De Mey, Jul De Roover, 
K.-N. Elno en Jozef Weyns. Zie Stichting Lodewijk de Raet. Instelling van openbaar nut. Het Volkshoge-
schoolwerk in Vlaanderen. Verslag 1960, Stichting Lodewijk de Raet, Brussel, s.d. (1961). Het Davids-
fonds is een Vlaamse, Christelijke cultuurvereniging en bestaat sinds 1875. Voor meer informatie 
over de geschiedenis van deze vereniging, zie bijvoorbeeld E. De Maesschalck, L. Vints, Davidsfonds 
1875-2000, Davidsfonds, Leuven, 2000. De Nieuwe was een onafhankelijk Vlaams weekblad dat in 
1964 De Linie was opgevolgd.
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ernstige	en	persoonlijke	verhouding	met	de	dingen	in	huis.3	Dat	was	geen	eenvou-
dige	opgave.	Elno’s	teksten	over	wonen	worden	gekenmerkt	door	een	behoedzaam	
wikken	en	wegen	tussen	moraliseren	en	tolerantie,	door	een	voortdurend	zoeken,	
testen	en	verwerpen	van	inzichten.	Typerend	is	bijvoorbeeld	de	voorzichtige	hou-
ding	van	de	criticus	ten	aanzien	van	kitsch	in	huis.	Een	beschrijving	uit	1959	van	
een	bloempot	in	de	vorm	van	een	auto	spreekt	wat	dit	betreft	boekdelen:	“In	een	
bemeubeld	 flatje,	 gehuurd	 als	 vakantieverblijf	 aan	 zee,	 vonden	 wij	 eens	 een	 ont-
hutsend	 sierstuk:	 het	 verkleind,	 keramisch	 model	 van	 een	 auto,	 die	 goed	 gevuld	
was	met	bemoste	aarde	en	waarin	een	weelderige	cactus	groeide.	Onze	waan	dat	
kamerplanten	 enkel	 gedijden	 in	 bloempotten	 had	 een	 einde	 genomen,	 want	 de	
cactus	verkeerde	 in	uitstekende	gezondheid.	Anderzijds	begroetten	wij	deze	ont-
dekking	als	een	bevestiging	de	visu	van	onze	overtuiging	dat	het	dagelijks	 leven	
surrealistischer	 is	 dan	 al	 het	 besmeurde	 linnen	 van	 Dali,	 Delvaux	 en	 Tanguy	 te	
zamen.	Onze	eerste	reactie	was	in	al	haar	spontaneïteit	banaal	en	conventioneel.	
Wij	lachten.	Een	lach	zonder	hoon	doch	ook	zonder	genegenheid.	Na	enige	dagen	
van	 gedwongen	 samenzijn	 met	 het	 fenomeen	 en	 nadat	 we	 de	 eigenares	 van	 het	
appartementje	 met	 toewijding	 geregeld	 de	 oordeelkundig	 getelde	 druppels	 water	
aan	 het	 mos	 hadden	 zien	 toevoegen,	 had	 onze	 houding	 tegenover	 de	 cactusauto	
zich	grondig	gewijzigd:	wij	waren	het	erover	eens	dat	het	voorwerp	ons	vertederde.	
Misschien	was	er	zelfs	vreugde	in	ons	omdat	zoiets	mogelijk	bleek,	en	het	kon	niet	
anders	dan	dat	de	zorgende	en	van	haar	zorg	genietende	eigenares	heel	veel	had	
bijgedragen	 tot	 deze	 sympathie	 waaraan	 wij	 esthetisch	 geen	 verklaring	 konden	
geven”.4	 Het	 ‘onechte’	 karakter	 van	 een	 interieur	 werd	 volgens	 Elno	 niet	 zozeer	
bepaald	 door	 de	 vorm	 van	 de	 dingen,	 maar	 door	 de	 wijze	 waarop	 ermee	 werd	
gewoond.	 Bijgevolg	 was	 ook	 een	 ‘authentieke’	 omgang	 met	 kitscherige	 objecten	
niet	uitgesloten.	 In	de	 lijn	van	dit	denken,	diende	woon-	of	 interieurvoorlichting	
volgens	Elno	niet	al	te	verklarend	te	zijn,	maar	eerder	persoonlijk	en	geëngageerd.	
“Ik	wil	geen	leerstof	leveren,”	stelde	hij	in	1965	in	een	interview,	“Ik	wil	drive	over-
hevelen.	 (Drive	=	energie)	Weet	 je:	 ik	behandel	met	woorden	een	aangelegenheid	
die	woordeloos	is.	Met	woorden	stilten	verwekken	die	zinnig	zijn,	dat	is	spreken”.5

Met	 zijn	 weliswaar	 genuanceerde	 vorm	 van	 modernistisch	 woonadvies	 behoorde	
Elno	 tot	 een	 van	 de	 laatste	 pleitbezorgers	 van	 het	 goede	 wonen	 in	 België.	 Over	
wonen	en	(interieur-)	vormgeving	wordt	vandaag	nauwelijks	nog	op	een	dergelijke,	
moreel-politieke	manier	gesproken.	In	de	algemene	pers,	in	vakbladen	en	tentoon-
stellingen	 worden	 het	 huis	 en	 zijn	 inrichting	 zelden	 voorgesteld	 als	 een	 maat-

� Zie vooral F. Floré, ‘Sociaal modernisme. De designkritiek van K.N. Elno (1920-1993)’, De Witte 
Raaf, nr. 89, jan.-febr. 2001, pp. 6-8. Dit artikel is opgenomen in een appendix van dit proef-
schrift. 

� K.-N. Elno, ‘Het Open Oog’, De Standaard, nr. 348, 14 dec. 1959, p. 10.
5 Uit een interview met Elno door Johan de Roey. Zie J. de Roey, ‘K.-N. Elno, witte merel in een 

grauwe zwerm. Gesprek in de Boekenbeurs’, De Standaard, nr. 315, 11 nov. 1965, p. 8.
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ernstige	en	persoonlijke	verhouding	met	de	dingen	in	huis.3	Dat	was	geen	eenvou-
dige	opgave.	Elno’s	teksten	over	wonen	worden	gekenmerkt	door	een	behoedzaam	
wikken	en	wegen	tussen	moraliseren	en	tolerantie,	door	een	voortdurend	zoeken,	
testen	en	verwerpen	van	inzichten.	Typerend	is	bijvoorbeeld	de	voorzichtige	hou-
ding	van	de	criticus	ten	aanzien	van	kitsch	in	huis.	Een	beschrijving	uit	1959	van	
een	bloempot	in	de	vorm	van	een	auto	spreekt	wat	dit	betreft	boekdelen:	“In	een	
bemeubeld	 flatje,	 gehuurd	 als	 vakantieverblijf	 aan	 zee,	 vonden	 wij	 eens	 een	 ont-
hutsend	 sierstuk:	 het	 verkleind,	 keramisch	 model	 van	 een	 auto,	 die	 goed	 gevuld	
was	met	bemoste	aarde	en	waarin	een	weelderige	cactus	groeide.	Onze	waan	dat	
kamerplanten	 enkel	 gedijden	 in	 bloempotten	 had	 een	 einde	 genomen,	 want	 de	
cactus	verkeerde	 in	uitstekende	gezondheid.	Anderzijds	begroetten	wij	deze	ont-
dekking	als	een	bevestiging	de	visu	van	onze	overtuiging	dat	het	dagelijks	 leven	
surrealistischer	 is	 dan	 al	 het	 besmeurde	 linnen	 van	 Dali,	 Delvaux	 en	 Tanguy	 te	
zamen.	Onze	eerste	reactie	was	in	al	haar	spontaneïteit	banaal	en	conventioneel.	
Wij	lachten.	Een	lach	zonder	hoon	doch	ook	zonder	genegenheid.	Na	enige	dagen	
van	 gedwongen	 samenzijn	 met	 het	 fenomeen	 en	 nadat	 we	 de	 eigenares	 van	 het	
appartementje	 met	 toewijding	 geregeld	 de	 oordeelkundig	 getelde	 druppels	 water	
aan	 het	 mos	 hadden	 zien	 toevoegen,	 had	 onze	 houding	 tegenover	 de	 cactusauto	
zich	grondig	gewijzigd:	wij	waren	het	erover	eens	dat	het	voorwerp	ons	vertederde.	
Misschien	was	er	zelfs	vreugde	in	ons	omdat	zoiets	mogelijk	bleek,	en	het	kon	niet	
anders	dan	dat	de	zorgende	en	van	haar	zorg	genietende	eigenares	heel	veel	had	
bijgedragen	 tot	 deze	 sympathie	 waaraan	 wij	 esthetisch	 geen	 verklaring	 konden	
geven”.4	 Het	 ‘onechte’	 karakter	 van	 een	 interieur	 werd	 volgens	 Elno	 niet	 zozeer	
bepaald	 door	 de	 vorm	 van	 de	 dingen,	 maar	 door	 de	 wijze	 waarop	 ermee	 werd	
gewoond.	 Bijgevolg	 was	 ook	 een	 ‘authentieke’	 omgang	 met	 kitscherige	 objecten	
niet	uitgesloten.	 In	de	 lijn	van	dit	denken,	diende	woon-	of	 interieurvoorlichting	
volgens	Elno	niet	al	te	verklarend	te	zijn,	maar	eerder	persoonlijk	en	geëngageerd.	
“Ik	wil	geen	leerstof	leveren,”	stelde	hij	in	1965	in	een	interview,	“Ik	wil	drive	over-
hevelen.	 (Drive	=	energie)	Weet	 je:	 ik	behandel	met	woorden	een	aangelegenheid	
die	woordeloos	is.	Met	woorden	stilten	verwekken	die	zinnig	zijn,	dat	is	spreken”.5

Met	 zijn	 weliswaar	 genuanceerde	 vorm	 van	 modernistisch	 woonadvies	 behoorde	
Elno	 tot	 een	 van	 de	 laatste	 pleitbezorgers	 van	 het	 goede	 wonen	 in	 België.	 Over	
wonen	en	(interieur-)	vormgeving	wordt	vandaag	nauwelijks	nog	op	een	dergelijke,	
moreel-politieke	manier	gesproken.	In	de	algemene	pers,	in	vakbladen	en	tentoon-
stellingen	 worden	 het	 huis	 en	 zijn	 inrichting	 zelden	 voorgesteld	 als	 een	 maat-

� Zie vooral F. Floré, ‘Sociaal modernisme. De designkritiek van K.N. Elno (1920-1993)’, De Witte 
Raaf, nr. 89, jan.-febr. 2001, pp. 6-8. Dit artikel is opgenomen in een appendix van dit proef-
schrift. 

� K.-N. Elno, ‘Het Open Oog’, De Standaard, nr. 348, 14 dec. 1959, p. 10.
5 Uit een interview met Elno door Johan de Roey. Zie J. de Roey, ‘K.-N. Elno, witte merel in een 

grauwe zwerm. Gesprek in de Boekenbeurs’, De Standaard, nr. 315, 11 nov. 1965, p. 8.
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schappelijke	 opdracht	 of	 een	 ethisch	 engagement.	 Over	 wonen	 wordt	 nog	 steeds	
geïnformeerd	 en	 geadviseerd,	 maar	 dit	 alles	 staat	 niet	 meer	 in	 het	 teken	 van	 de	
bevordering	van	de	algemene	wooncultuur	of	van	de	wooncultuur	van	een	natie,	
een	bevolkingsgroep	of	een	regio.	Bij	het	woonadvies	primeert	vandaag	bijna	uit-
sluitend	 de	 kwaliteit	 van	 de	 persoonlijke	 levenssfeer.6	 Bovendien	 nemen	 andere,	
amusement-	of	consumentgerichte	vormen	van	spreken	over	wonen	vaak	de	over-
hand.7	Dit	alles	heeft	duidelijke	implicaties	voor	de	betekenis	van	de	modelwoning	
of	het	modelinterieur	als	communicatiemedia.	Het	blijven	immers	veelvuldig	toe-
gepaste	 formules,	 maar	 als	 vertolkers	 van	 nationale	 trots,	 volkscultuur	 of	 goede	
moraal	hebben	ze	sterk	aan	geloofwaardigheid	ingeboet.8	Modelkamers	of	-huizen	
bieden	vandaag	alle	plaats	voor	ontspanning,	reclame	of	advies	voor	de	inrichting	
van	 de	 persoonlijke	 levenssfeer,	 maar	 als	 platform	 voor	 overkoepelende	 sociale,	
politieke	of	zelfs	culturele	thema’s	zijn	de	formats	heel	wat	minder	overtuigend.

Dit	proefschrift	is	ontstaan	vanuit	de	vraag	naar	wat	aan	dit	alles	voorafging.	Het	
zoomt	in	op	de	jaren	1945-1958	als	de	laatste	periode	waarin	modernistisch	geïn-
spireerde	woonvoorlichting	nog	ruim	voldoende	bestaansruimte	of	bestaansrecht	
leek	 te	 hebben.	 Verschillende	 instellingen,	 organisaties	 en	 verenigingen	 hebben	
toen	 op	 een	 federaal	 of	 gewestelijk	 niveau	 –	 maar	 toch	 vooral	 in	 Vlaanderen	 en	
Brussel	–	een	educatief	programma	voor	een	betere	wooncultuur	ontwikkeld.	De	
meest	 actieve	 of	 markante	 onder	 hen	 worden	 in	 dit	 proefschrift	 besproken:	 de	
nationale	 overheid,	 de	 arbeidersbewegingen,	 de	 Belgische	 Boerinnenbond,	 For-
mes	Nouvelles	en	het	Museum	voor	Sierkunst.	Hun	interpretaties	van	goed	wonen	
en	 de	 hiermee	 gepaard	 gaande	 ruimtelijke	 modellen	 hadden	 behoorlijk	 veel	 met	
elkaar	gemeen.	Ze	waren	 in	eerste	 instantie	ontstaan	vanuit	een	moreel	engage-
ment	 en	 een	 aversie	 tegen	 al	 te	 lichte	 vormen	 van	 woonconsumptie	 en	 hadden	
een	 geschiedenis	 die	 doorgaans	 terugging	 tot	 voor	 de	 Tweede	 Wereldoorlog.	 De	
hier	besproken	modellen	voor	goed	wonen	vormden,	weliswaar	elk	op	hun	eigen	
manier,	een	antwoord	op	de	veranderende	levensomstandigheden.	Met	het	oog	op	
de	verbetering	van	de	 (woon)cultuur,	 introduceerden	ze	vernieuwing	op	het	vlak	

� Begin jaren negentig zagen Rudi Laermans en Carine Meulders een verband tussen de loft-achtige 
woonruimte, zoals aangeprezen in de toenmalige woon- en interieurtijdschriften, en het grote be-
lang dat destijds werd gehecht aan de persoonlijke gezondheid en het individuele lichaam. Zie R. 
Laermans, C. Meulders, ‘Gezond wonen: de woning als lichaamsmachine’, in A. Loeckx, H. Neuc-
kermans, R. Dillemans (eds.), Wegwijs Wonen, Davidsfonds, Leuven, 1993, pp. 47-50.

� Hilde Heynen en Luc Verpoest schetsen enkele aspecten van de impact van de consumptielogica 
op het wonen in H. Heynen, L. Verpoest, ‘Over beeldvorming en consumptie’, in A. Loeckx, H. 
Neuckermans, R. Dillemans (eds.), op. cit., pp. 29-32.

8 Yves Schoonjans toont bijvoorbeeld aan hoe het internationale concern Ikea het principe van het 
negentiende-eeuws moreel handboek met modelinterieurs toepast bij de inrichting van haar win-
kelketens. Zie Y. Schoonjans, ‘Over de artificialiteit van het wonen. Gefragmenteerde bedenkingen 
over het Vlaamse interieur’, Andere Sinema, nr. 133, 1996, pp. 24-28. Het dient hier wel opgemerkt 
dat het smaakadvies van de Ikea-interieurs heel wat vrijblijvender is dan bij de negentiende-eeuw-
se handboeken. Het aanbod is ruim en omvat diverse stijlen. Bovendien maken de zachte prijzen 
het mogelijk om binnen afzienbare tijd initiële keuzes te herzien.
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schappelijke	 opdracht	 of	 een	 ethisch	 engagement.	 Over	 wonen	 wordt	 nog	 steeds	
geïnformeerd	 en	 geadviseerd,	 maar	 dit	 alles	 staat	 niet	 meer	 in	 het	 teken	 van	 de	
bevordering	van	de	algemene	wooncultuur	of	van	de	wooncultuur	van	een	natie,	
een	bevolkingsgroep	of	een	regio.	Bij	het	woonadvies	primeert	vandaag	bijna	uit-
sluitend	 de	 kwaliteit	 van	 de	 persoonlijke	 levenssfeer.6	 Bovendien	 nemen	 andere,	
amusement-	of	consumentgerichte	vormen	van	spreken	over	wonen	vaak	de	over-
hand.7	Dit	alles	heeft	duidelijke	implicaties	voor	de	betekenis	van	de	modelwoning	
of	het	modelinterieur	als	communicatiemedia.	Het	blijven	immers	veelvuldig	toe-
gepaste	 formules,	 maar	 als	 vertolkers	 van	 nationale	 trots,	 volkscultuur	 of	 goede	
moraal	hebben	ze	sterk	aan	geloofwaardigheid	ingeboet.8	Modelkamers	of	-huizen	
bieden	vandaag	alle	plaats	voor	ontspanning,	reclame	of	advies	voor	de	inrichting	
van	 de	 persoonlijke	 levenssfeer,	 maar	 als	 platform	 voor	 overkoepelende	 sociale,	
politieke	of	zelfs	culturele	thema’s	zijn	de	formats	heel	wat	minder	overtuigend.

Dit	proefschrift	is	ontstaan	vanuit	de	vraag	naar	wat	aan	dit	alles	voorafging.	Het	
zoomt	in	op	de	jaren	1945-1958	als	de	laatste	periode	waarin	modernistisch	geïn-
spireerde	woonvoorlichting	nog	ruim	voldoende	bestaansruimte	of	bestaansrecht	
leek	 te	 hebben.	 Verschillende	 instellingen,	 organisaties	 en	 verenigingen	 hebben	
toen	 op	 een	 federaal	 of	 gewestelijk	 niveau	 –	 maar	 toch	 vooral	 in	 Vlaanderen	 en	
Brussel	–	een	educatief	programma	voor	een	betere	wooncultuur	ontwikkeld.	De	
meest	 actieve	 of	 markante	 onder	 hen	 worden	 in	 dit	 proefschrift	 besproken:	 de	
nationale	 overheid,	 de	 arbeidersbewegingen,	 de	 Belgische	 Boerinnenbond,	 For-
mes	Nouvelles	en	het	Museum	voor	Sierkunst.	Hun	interpretaties	van	goed	wonen	
en	 de	 hiermee	 gepaard	 gaande	 ruimtelijke	 modellen	 hadden	 behoorlijk	 veel	 met	
elkaar	gemeen.	Ze	waren	 in	eerste	 instantie	ontstaan	vanuit	een	moreel	engage-
ment	 en	 een	 aversie	 tegen	 al	 te	 lichte	 vormen	 van	 woonconsumptie	 en	 hadden	
een	 geschiedenis	 die	 doorgaans	 terugging	 tot	 voor	 de	 Tweede	 Wereldoorlog.	 De	
hier	besproken	modellen	voor	goed	wonen	vormden,	weliswaar	elk	op	hun	eigen	
manier,	een	antwoord	op	de	veranderende	levensomstandigheden.	Met	het	oog	op	
de	verbetering	van	de	 (woon)cultuur,	 introduceerden	ze	vernieuwing	op	het	vlak	

� Begin jaren negentig zagen Rudi Laermans en Carine Meulders een verband tussen de loft-achtige 
woonruimte, zoals aangeprezen in de toenmalige woon- en interieurtijdschriften, en het grote be-
lang dat destijds werd gehecht aan de persoonlijke gezondheid en het individuele lichaam. Zie R. 
Laermans, C. Meulders, ‘Gezond wonen: de woning als lichaamsmachine’, in A. Loeckx, H. Neuc-
kermans, R. Dillemans (eds.), Wegwijs Wonen, Davidsfonds, Leuven, 1993, pp. 47-50.

� Hilde Heynen en Luc Verpoest schetsen enkele aspecten van de impact van de consumptielogica 
op het wonen in H. Heynen, L. Verpoest, ‘Over beeldvorming en consumptie’, in A. Loeckx, H. 
Neuckermans, R. Dillemans (eds.), op. cit., pp. 29-32.

8 Yves Schoonjans toont bijvoorbeeld aan hoe het internationale concern Ikea het principe van het 
negentiende-eeuws moreel handboek met modelinterieurs toepast bij de inrichting van haar win-
kelketens. Zie Y. Schoonjans, ‘Over de artificialiteit van het wonen. Gefragmenteerde bedenkingen 
over het Vlaamse interieur’, Andere Sinema, nr. 133, 1996, pp. 24-28. Het dient hier wel opgemerkt 
dat het smaakadvies van de Ikea-interieurs heel wat vrijblijvender is dan bij de negentiende-eeuw-
se handboeken. Het aanbod is ruim en omvat diverse stijlen. Bovendien maken de zachte prijzen 
het mogelijk om binnen afzienbare tijd initiële keuzes te herzien.
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van	hetzij	de	constructie,	de	vormgeving	of	de	lay-out	van	het	huis	en	confirmeer-
den	tegelijk	aan	de	normen,	waarden,	gebruiken	of	verwachtingen	van	hun	doel-
publiek.	 De	 woonopvoeders	 spraken	 gelijkaardige	 didactische	 media	 aan,	 zoals	
modelinterieurs,	 ontwerpwedstrijden	 en	 reeksen	 artikels	 over	 wonen.	 Tenslotte	
waren	 er	 ook	 voor	 wat	 de	 vormgeving	 van	 meubelen	 en	 objecten	 betreft,	 mar-
kante	overlappingen.	Vooral	de	Gentse	firma	Van	Den	Berghe-Pauvers	heeft	in	dit	
opzicht	een	cruciale	rol	gespeeld.	Zoals	eerder	vermeld,	was	dit	bedrijf	lid	van	For-
mes	Nouvelles	en	werkte	het	tegelijk	regelmatig	samen	met	zowel	de	Christelijke	
Arbeidersbeweging	als	de	Belgische	Boerinnenbond.	Van	Den	Berghe-Pauvers	pro-
duceerde	dus	meubelen	die	zowel	volks,	landelijk,	avant-gardistisch,	christelijk	en,	
in	de	ogen	van	sommigen,	Vlaams	waren.	

Dit	 alles	 was	 geen	 aanleiding	 tot	 overleg	 of	 samenwerking	 tussen	 de	 verschil-
lende	woonopvoeders.	Hoewel	het	NIWHUIS	kort	na	Wereldoorlog	 II	verdienste-
lijke	pogingen	had	ondernomen	om	over	de	ideologische	grenzen	heen,	een	breed	
debat	over	wonen	te	orchestreren,	zou	daar	in	de	loop	van	de	jaren	vijftig	weinig	
van	 terecht	 komen.	 De	 naoorlogse	 huisvestingsprojecten	 van	 het	 Ministerie	 van	
Wederopbouw	en	het	Ministerie	van	Brandstof	en	Energie	laten	trouwens	zien	dat	
de	armslag	van	het	NIWHUIS	binnen	de	nationale	regering	van	bij	de	aanvang	eer-
der	beperkt	was.	In	de	jaren	vijftig	werd	de	woonopvoeding	in	België	in	de	eerste	
plaats	gekenmerkt	door	verschillende,	soms	inhoudelijk	verwante,	maar	op	orga-
nisatorisch	vlak	zo	goed	als	onafhankelijke	discours.	Dit	was	mogelijk	doordat	elk	
van	 de	 in	 dit	 proefschrift	 beschouwde	 woonvoorlichters	 over	 een	 specifiek	 com-
municatienetwerk	 beschikte.	 Het	 NIBH	 adresseerde	 via	 informatiebrochures	 en	
modelwoningen	vooral	toekomstige	bouwers	of	bewoners	van	door	de	staat	gesub-
sidieerde	 woningen.	 De	 arbeidersbewegingen	 en	 de	 Boerinnenbond	 hadden	 elk	
hun	eigen	ledenbladen,	festiviteiten,	cursussen,	etc.	En	de	culturele	instellingen	of	
verenigingen	maakten	onder	meer	gebruik	van	de	culturele	informatiekanalen	en	
tentoonstellingsplaatsen.	

Toch	kwamen	sommige	woonopvoeders	 in	de	 jaren	vijftig	 in	mekaars	vaarwater.	
Een	 duidelijk	 voorbeeld	 is	 dat	 van	 de	 Boerinnenbond	 en	 de	 KAV	 die	 in	 die	 peri-
ode	 letterlijk	 een	 territoriumkwestie	 uitvochten.	 Hun	 gemeenschappelijke	 voor-
liefde	 voor	 de	 meubelproductie	 van	 Van	 Den	 Berghe-Pauvers,	 alsook	 de	 evolutie	
van	de	landelijke	modelwoning,	weg	van	boerenwoning	en	in	de	richting	van	een	
meer	voorstedelijke	typologie,	maakten	de	concurrentie	niet	eenvoudiger.	Globaal	
gezien	ontwikkelden	beide	vrouwenorganisaties	een	gelijkaardige	aanpak.	Terwijl	
de	ruimtelijke	vertolkingen	van	hun	woonadvies	een	fundamenteel,	vormelijk	en/
of	architecturaal	moderniseringsproces	ondergingen	en	in	zekere	zin	naar	mekaar	
toe	 groeiden,	 bleven	 de	 didactische	 teksten	 en	 voordrachten	 van	 de	 Boerinnen-
bond	en	de	KAV	in	de	jaren	vijftig	met	nadruk	hun	eigen	ideologische	invalshoek	
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affirmeren.	Deze	situatie	 leverde	op	het	vlak	van	de	communicatie	verschillende,	
aan	elkaar	gewaagde	succesformules	op	zoals	de	tentoonstellingen	‘De	Thuis’	en	de	
modelboeken	De Landelijke Woning.

Omstreeks	 de	 late	 jaren	 vijftig	 vormde	 de	 zich	 ontpoppende	 welvaartstaat	 een	
veel	ingrijpender	vorm	van	‘concurrentie’	voor	alle	in	dit	proefschrift	beschouwde	
woonopvoeders.	 Het	 marktaanbod	 steeg	 en	 de	 commercie	 produceerde	 een	 veel-
heid	 aan	 verleidingsstrategieën,	 gelieerd	 aan	 een	 snelle	 accumulatie	 en	 verbruik	
van	goederen.	De	gemiddelde	koopkracht	per	gezin	nam	toe	en	huizen	vulden	zich	
gaandeweg	met	steeds	meer	dingen.	Pogingen	zoals	die	van	de	beweging	voor	het	
sociale	meubel	om	de	markt	en	de	publieke	opinie	bij	te	sturen,	maakten	in	deze	
context	nauwelijks	nog	kans.	De	aanwezigheid	van	verschillende	woonvoorlichters	
op	de	Wereldtentoonstelling	in	Brussel	van	1958	geeft	een	duidelijk	beeld	van	de	
veranderende	situatie.	Omstreeks	die	tijd	won	de	berichtgeving	van	de	wooncon-
sumptie	 ruim	terrein	van	dat	van	de	wooneducatie.	Tegelijk	maakte	voorlichting	
steeds	meer	plaats	voor	consumentenadvies.	Enkel	eenmansqueestes	zoals	die	van	
Elno	waren	in	deze	context	nog	denkbaar.	In	1965	typeerde	een	journalist	van	De 
Standaard deze	criticus	als	een	“witte	merel	in	een	grauwe	zwerm”.9	Vandaag	zien	
we	hem	eerder	als	een	late	modernist	wiens	oeuvre	ons	herinnert	aan	de	glorietijd	
én	de	moeilijkheden	van	het	spreken	over	goed	wonen.	

� Zie J. de Roey, op. cit.

doctoraat_fredie.indb   282 2/05/2006   15:50:13



  Lessen in modern wonen  
  Tot	Slot	 	 ���

affirmeren.	Deze	situatie	 leverde	op	het	vlak	van	de	communicatie	verschillende,	
aan	elkaar	gewaagde	succesformules	op	zoals	de	tentoonstellingen	‘De	Thuis’	en	de	
modelboeken	De Landelijke Woning.

Omstreeks	 de	 late	 jaren	 vijftig	 vormde	 de	 zich	 ontpoppende	 welvaartstaat	 een	
veel	ingrijpender	vorm	van	‘concurrentie’	voor	alle	in	dit	proefschrift	beschouwde	
woonopvoeders.	 Het	 marktaanbod	 steeg	 en	 de	 commercie	 produceerde	 een	 veel-
heid	 aan	 verleidingsstrategieën,	 gelieerd	 aan	 een	 snelle	 accumulatie	 en	 verbruik	
van	goederen.	De	gemiddelde	koopkracht	per	gezin	nam	toe	en	huizen	vulden	zich	
gaandeweg	met	steeds	meer	dingen.	Pogingen	zoals	die	van	de	beweging	voor	het	
sociale	meubel	om	de	markt	en	de	publieke	opinie	bij	te	sturen,	maakten	in	deze	
context	nauwelijks	nog	kans.	De	aanwezigheid	van	verschillende	woonvoorlichters	
op	de	Wereldtentoonstelling	in	Brussel	van	1958	geeft	een	duidelijk	beeld	van	de	
veranderende	situatie.	Omstreeks	die	tijd	won	de	berichtgeving	van	de	wooncon-
sumptie	 ruim	terrein	van	dat	van	de	wooneducatie.	Tegelijk	maakte	voorlichting	
steeds	meer	plaats	voor	consumentenadvies.	Enkel	eenmansqueestes	zoals	die	van	
Elno	waren	in	deze	context	nog	denkbaar.	In	1965	typeerde	een	journalist	van	De 
Standaard deze	criticus	als	een	“witte	merel	in	een	grauwe	zwerm”.9	Vandaag	zien	
we	hem	eerder	als	een	late	modernist	wiens	oeuvre	ons	herinnert	aan	de	glorietijd	
én	de	moeilijkheden	van	het	spreken	over	goed	wonen.	

� Zie J. de Roey, op. cit.

doctoraat_fredie.indb   282 2/05/2006   15:50:13



	 	 	 	
	 	 	 	 ���

Bronnen

primaire	bronnen

geraadpleegde	archieven

AAM,	Brussel
AMSAB-Instituut	voor	Sociale	Geschiedenis,	Gent
Archief	en	Museum	voor	het	Vlaamse	Cultuurleven	(AMVC),	Antwerpen
Archief	voor	Hedendaagse	Kunst	in	België,	Brussel
Architectuurarchief	van	de	Provincie	Antwerpen,	Antwerpen
archieven	van	de	Brusselse	Gewestelijke	Huisvestingsmaatschappij,	Brussel
Centre	des	Archives	Contemporaines,	Fontainebleau	(Frankrijk)
Designarchief	Vlaanderen,	Gent
archieven	van	het	Design	museum	Gent,	Gent
archief	van	de	Dienst	Beurzen	en	Tentoonstellingen	van	de	Federale	Overheidsdienst	
Economie,	KMO,	Middenstand	en	Energie,	Brussel
archieven	van	de	Internationale	Jaarbeurs	der	Vlaanderen,	Gent
KADOC,	Leuven
personeelsarchief	van	de	UGent,	Gent
Provinciaal	Archief	West-Vlaanderen,	Brugge
archief	van	de	Vakgroep	Architectuur	&	Stedenbouw	van	de	UGent,	Gent
archief	van	Vie	Féminine,	Brussel
Vlaams	Instituut	voor	het	Onroerend	Erfgoed	(VIOE),	Brussel
archief	Vlees	en	Beton,	Gent

private	archieven	van	Lucien	Jacques	Baucher,	Lou	Bertot,	Frida	Burssens,	Regina	Cat-
trysse,	Dan	Craet,	Frans	Defour,	Jos	De	Mey,	Jacques	Dolphyn,	Alfred	Hendrickx,	Aimée	
Huysmans,	Eric	Lemesre,	Liesje	Moelants,	Philippe	Neerman,	Stichting	De	Coene,	firma	
Van	Den	Berghe-Pauvers,	Willy	Van	Der	Meeren,	Adelbert	Van	de	Walle,	Raymond	Van	
Loo,	Albert	Van	Wiemeersch,	architecten	Viérin.	

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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boeken

100 000 Woningen gebouwd onder de auspiciën van de Nationale Maatschappij voor Goedkope 
Woningen en Woonvertrekken,	NMGWW,	Brussel,	s.d.
Album de plans-types. Album van modelplannen,	bijzondere	uitgave	van	L’Habitation à Bon 
Marché,	Brussel,	s.d.	(1923).
Algemene Normen voor de Woning 1948,	NMGWW,	Brussel,	1948.
Annuaire Administratif et Judiciaire de Belgique et de la Capitale du Royaume,	Etablissement	
Emile	Bruylant,	Brussel,	1948.
Annuaire Administratif et Judiciaire de Belgique et de la Capitale du Royaume,	Etablissement	
Emile	Bruylant,	Brussel,	1950.
Annuaire Administratif et Judiciaire de Belgique et de la Capitale du Royaume,	Etablissements	
Emile	Bruylant,	Brussel,	1951.
Arbeidsbesparing,	Boerinnenbond,	Leuven,	1951	(1ste	uitgave).
Arbeidsbesparing,	Boerinnenbond,	Leuven,	1952	(2de	uitgave).
Association des Décorateurs et Ensembliers Modernes. Statuts et règlements d’ordre intérieur, 
ADEM,	Brussel,	1935.
Boerinnenbond – Commissie voor Schone Hofsteden. Studies 1947,	Provincie	Antwerpen,	
Antwerpen,	1947.
De Boerenwoning,	Boerinnenbond,	Leuven,	1945.
Cataloog. Brussel 1958 (catalogus),	Internationale	Wereldtentoonstelling,	Brussel,	1958.
De Europese Woning (catalogus),	Internationale	Jaarbeurs	der	Vlaanderen,	Gent,	1959.
Exposition Internationale de l’Urbanisme et de l’Habitation	(catalogus),	Ministère	de	la	
Reconstruction	et	de	l’Urbanisme,	Parijs,	1947.
Exposition Internationale de l’Urbanisme et de l’Habitation	(officieel	programma),	Ministère	
de	la	Reconstruction	et	de	l’Urbanisme,	Parijs,	1947.
Formes Nouvelles	(folder),	Formes	Nouvelles,	Brussel,	s.d.	(ca.	1951).
Le Foyer d’Aujourd’hui (catalogus),	Formes	Nouvelles,	Brussel,	1952.
De gedroomde woning	(folder),	Brussel,	1958.
Hemelhuis,	Arbeiderspers,	Brussel,	1947.
Herdenking van de XXVe Verjaring der Commissie. Studiedagen gewijd aan de toepassingen 
van de Electriciteit op den Buiten op 20 en 21 juni 1938 in het Paleis der Akademiën te Brussel,	
Ceuterick,	Leuven,	1938.
14e Internationale Jaarbeurs Gent. 12-27 sept 1959. Officiële catalogus	(catalogus),	Interna-
tionale	Jaarbeurs	der	Vlaanderen,	Gent,	1959.
Internationale Tentoonstelling Urbanisme et Habitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947	(cata-
logus),	Art	et	Technique,	Brussel,	1947.	
Internationale Tentoonstelling van Woningen	(catalogus),	Art	et	Technique,	Brussel,	1946.
Jaarboek van het Museum voor Nijverheids- en Decoratieve Kunst van Gent. 1946,	Union	des	
Arts	Industriels	et	Décoratifs,	Gent,	1946.
Klasse van de Toegepaste Kunsten en Kunstambachten	(catalogus),	Internationale	Wereld-
tentoonstelling,	Brussel,	1958.
Kunstambachten en kunstnijverheden in West-Vlaanderen,	Provinciaal	Comité	voor	Kunst-
ambachten	en	Kunstnijverheden	van	West-Vlaanderen,	Brugge,	1954.
De Landelijke Woning,	Boerinnenbond,	Leuven,	1953	(1ste	uitgave).
De Landelijke Woning,	Boerinnenbond,	Leuven,	s.d.	(1954,	2de	uitgave).
De Landelijke Woning,	Boerinnenbond,	Leuven,	1955	(3de	uitgave).
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dagbladen

Van	 de	 dagbladen	 werden	 geen	 volledige	 jaargangen	 doorgenomen.	 De	 kranten	 werden	
doorgaans	geconsulteerd	in	functie	van	specifieke	evenementen.	In	sommige	gevallen	gaat	
het	om	knipsels	uit	een	archief	(zie	voetnoten).

L’Avenir du Luxembourg (Aarlen,	1897,	katholiek)
Côte Libre (Brussel,	1944)
Le Courrier	(Verviers,	1906,	katholiek)
La Dernière Heure (Brussel,	1906,	liberaal)
Le Drapeau Rouge (Brussel,	1921,	communistisch)
Echo de la Bourse (Brussel,	neutraal)
Grenz-Echo (Luik,	1924)
Het Laatste Nieuws (Brussel,	1888,	liberaal)
La Lanterne (Brussel,	1945)
La Libre Belgique	(Brussel,	1884,	katholiek)
La Meuse (Luik,	1856,	neutraal)
La Nation Belge (Brussel,	1918)
De Nieuwe Standaard	(Brussel,	1914,	katholiek)
Le Peuple	(Brussel,	1885,	socialistisch)
Le Soir (Brussel,	1887,	neutraal)
De Standaard (Brussel,	1914	,	katholiek)
Vers l’Avenir (Namen,	1918,	katholiek)
Vooruit

(De	titels	van	de	dagbladen	zijn	aangevuld	met	plaats	van	uitgave,	stichtingsdatum	en	strek-
king,	voor	zover	deze	 informatie	vermeld	wordt	 in	E.	De	Bens,	De pers in België: het verhaal 
van de Belgische dagbladpers gisteren, vandaag en morgen,	Lannoo,	Tielt,	1997,	pp.	74-79.)
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INL	 	 Institut	National	du	Logement

INPH	 	 Institut	National	pour	la	Promotion	de	l’Habitation

INSOC	 	 Institut	Universitaire	d’Information	Sociale	et	Economique

KADOC	 	 Katholiek	Documentatie-	en	Onderzoekscentrum

KAV	 	 Kristelijke	Arbeidersvrouwengilden

KULeuven	 Katholieke	Universiteit	Leuven

KVLV	 	 Katholiek	Vormingswerk	van	Landelijke	Vrouwen

KWB	 	 Katholieke	Werkliedenbonden

LOFC	 	 Ligues	Ouvrières	Féminines	Chrétiennes

MOC	 	 Mouvement	Ouvrier	Chrétien

MPF	 	 Mouvement	Populaire	des	Familles

NFSV	 	 Nationale	Federatie	van	Socialistische	Vrouwen

NIBH	 	 Nationaal	Instituut	tot	Bevordering	van	de	Huisvesting

NIH	 	 Nationaal	Instituut	voor	de	Huisvesting

NIWHUIS	 Nationaal	Instituut	voor	Woning	en	Huisvesting
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NLM	 	 Nationale	Landmaatschappij

NMGWW		 Nationale	Maatschappij	voor	Goedkope	Woningen	en	Woonvertrekken

NMKL	 	 Nationale	Maatschappij	voor	de	Kleine	Landeigendom

NVSM	 	 Nationaal	Verbond	der	Socialistische	Mutualiteiten

PSB	 	 Parti	Socialiste	Belge

PSC	 	 Parti	Social	Chrétien

SLRB	 	 Société	du	Logement	de	la	Région	de	Bruxelles-Capitale

SV	 	 Socialistische	Vrouwen

SVV	 	 Socialistische	Vooruitziende	Vrouwen

UGent	 	 Universiteit	Gent

VHM	 	 Vlaamse	Huisvestingsmaatschappij
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Appendix 1 
Fiches woontentoonstellingen

Deze appendix is een uittreksel uit het boek F. Floré, Lessen in Modern Wonen. Bron-
nenboek over woontentoonstellingen in België 1945-1958, in de reeks Vlees en Beton, nr. 
64, WZW Editions and Productions, Gent, 2004. Het bestaat uit een verzameling 
van chronologisch geordende fiches waarin alle tot op heden getraceerde woonten-
toonstellingen van de in dit proefschrift besproken instellingen en organisaties zijn 
opgenomen. Voor zover het primair bronnenmateriaal dit toelaat, vermeldt elke 
fiche de titel, de ondertitel, de data, de locatie, de organisatoren en de betrokken 
ontwerpers.� Indien het gaat om een ‘tentoonstelling met modelwoning(en)’, een 
‘tentoonstelling met modelkamers’ of een ‘tentoonstelling in een huisvestingspro-
ject’ wordt dit uitdrukkelijk vermeld. Elke fiche bevat bovendien een contemporaine 
bibliografie met de gegevens van de catalogus, folders of recensies. Tenslotte werden 
alle tentoonstellingsfiches, indien mogelijk, voorzien van minimaal één illustratie. 
Enkel exposities die gelieerd zijn aan de thematiek van het wonen zijn in het fiche-
systeem opgenomen. Presentaties van design of ‘kunstambachten’ die geen directe 
link hebben met het wooneducatieve programma van een van de betrokken actoren 
horen er niet in thuis. 
De tentoonstellingsinventaris is gebaseerd op systematisch onderzoek in diverse 
publieke en private archieven en op literatuuronderzoek in een reeks van vakbla-
den, socio-culturele tijdschriften en culturele periodieken.� Omdat slechts van 
enkele betrokken instanties een gedetailleerd archief bewaard is gebleven, is het 
fichesysteem noodzakelijk onvolledig. Zo weten we dat het NIBH in 1950 zeventien 
tentoonstellingen in nieuwe huisvestingsprojecten van de nationale bouwmaat-
schappijen heeft georganiseerd – twaalf in Wallonië, vijf in Vlaanderen en één in 

�	 De	fiches	beperken	zich	tot	de	vermelding	van	de	tentoonstellingsontwerpers	en/of	de	ontwerpers	
van	 modelwoningen	 en	 modelkamers.	 Andere	 betrokken	 vormgevers,	 van	 wie	 bijvoorbeeld	 een	
vaas	of	een	lamp	was	te	zien,	zijn	niet	opgenomen	in	de	lijst.	Voor	meer	informatie	over	deze	laat-
ste	ontwerpers	verwijzen	we	naar	de	bibliografie.

�	 De	geraadpleegde	bronnen	en	archiefinstellingen	zijn	identiek	aan	deze	van	het	proefschrift.	We	
verwijzen	hiervoor	bijgevolg	naar	de	inleiding	en	de	bibliografie	van	het	doctoraat.

	 	 	 	
	 	    1
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Brussel – in totaal ongeveer 60.000 bezoekers.� Op basis van het beschikbare ar-
chiefmateriaal hebben we echter niet kunnen achterhalen waar en wanneer deze 
manifestaties precies hebben plaatsgevonden.

Het fichesysteem is geen exhaustieve verzameling van alle woontentoonstellin-
gen die in België tussen 1945 en 1958 hebben plaatsgevonden. Het brengt alleen 
die presentaties in kaart die deel uitmaakten van een omvangrijker, gewestelijk of 
nationaal georiënteerd, wooneducatief programma. Eenmalige initiatieven, alleen-
staande lokale voorstellingen en meer commercieel geïnspireerde tentoonstellin-
gen werden buiten beschouwing gelaten. De fiches doen ook geen uitspraak over 
de doeltreffendheid van de educatieve presentaties.� Het opzet van deze appendix 
is in de eerste plaats een licht te werpen op de veelheid en de diversiteit van de na-
oorlogse woontentoonstellingen en op het engagement en de dynamiek waarmee 
sommige instanties of organisaties zo goed als onafhankelijk van elkaar een voor-
lichtingsprogramma hebben uitgebouwd. Bovendien is het fichesysteem bedoeld 
om gebundelde informatie aan te reiken voor verder onderzoek. 

Enkele tentoonstellingen die niet volledig aan de vooropgestelde criteria voldoen, 
zijn toch opgenomen in de ficheverzameling. Het gaat bijvoorbeeld om de Antwerp-
se tentoonstelling ‘Schoner Wonen’ uit 1949 en de Brusselse expositie ‘Schoner 
Wonen / Logis 50’ uit 1950. Beide, relatief alleenstaande presentaties waren door 
provinciale overheden georganiseerd. Ze zijn in het fichesysteem opgenomen omdat 
ze een betekenisvolle rol hebben gespeeld in de ‘aanloop’ van de activiteiten van 
Formes Nouvelles. Het Brusselse ‘Schoner Wonen’, dat de steun kreeg van onder 
meer de Ministeries van Economische Zaken en van Wederopbouw, werd destijds 
omschreven als de eerste manifestatie waaraan het pas opgerichte Formes Nouvel-
les heeft deelgenomen. Het Antwerpse ‘Schoner Wonen’ is een ‘voorloper’ van het 
Brusselse initiatief. Verschillende ontwerpers die betrokken waren bij de tentoon-
stelling van 1950, zoals Aimée Huysmans, Raymond Van Loo, Marcel-Louis Baug-
niet en het architectentrio Rulens-Sokol-Van Gils, waren al in 1949 van de partij. 
Ook de presentaties van het ‘EGKS’- of ‘CECA-huis’ op de Internationale Jaarbeur-
zen van Luik en Charleroi in 1954 zijn bij wijze van uitzondering in de verzameling 
van fiches opgenomen.� Deze ingenieuze modelwoning voor mijnwerkers was een 
initiatief van de architecten Willy Van Der Meeren en Léon Palm. Strikt genomen 
hoort de presentatie van het ‘EGKS-huis’ op de jaarbeurzen niet thuis in het fiche-

�	 Zie	‘Kroniek	van	het	NIBH.	Verslag	over	de	activiteit	in	1950’,	Huisvesting,	nr.	7,	aug.-sept.	1951,	
pp.	45-51.

�	 Een	antropologisch	of	sociologisch	veldonderzoek	naar	de	impact	van	deze	‘woontentoonstellin-
gen’	op	het	woongedrag	van	bepaalde	bevolkingsgroepen	valt	buiten	de	doelstellingen	van	dit	pro-
ject.

�	 EGKS	staat	voor	Europese	Gemeenschap	voor	Kolen	en	Staal.	CECA	voor	Communauté	Européen-
ne	du	Charbon	et	de	l’Acier.
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systeem. Maar omdat Van De Meeren een centrale rol speelde bij de meeste woon-
tentoonstellingen van Formes Nouvelles, was het van belang deze modelwoning 
eveneens in kaart te brengen. 
Een andere uitzondering werd gemaakt voor de modelwoning van de Société Belge 
des Urbanistes et Architectes Modernistes (SBUAM) op het Salon van het Kinder-
welzijn, van de Jeugd en van het Gezin in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten 
in 1953. Dit tentoonstellingshuis is relevant als een thematisch vervolg op ‘De He-
dendaagse Haardstede / Le Foyer d’Aujourd’hui’, de deelname van Formes Nouvel-
les aan de vorige editie van het salon in 1952. Om gelijkaardige redenen zijn ook 
de ‘Europese Woning’ en de ‘Elektrische Woning’ op de Internationale Jaarbeurs 
van Vlaanderen in 1958 in Gent in de inventaris vertegenwoordigd. Deze model-
huizen waren in opdracht van de jaarbeurs opgericht, maar het concept ervan was 
geïnspireerd op de ‘Tentoonstelling van de Moderne Woning’ die het Ministerie van 
Economische Zaken het jaar voordien op de jaarbeurs had georganiseerd. Deze laat-
ste tentoonstelling omvatte onder meer een ‘Europese Woning’ naar ontwerp van 
architect Henri Guchez. 
Tenslotte willen we erop wijzen dat van de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brus-
sel alleen die woonpresentaties in kaart zijn gebracht waarbij de hier beschouwde 
actoren als organisator waren betrokken. Zo was het NIH nauw betrokken bij de op-
richting en inrichting van het Paviljoen van de Sociale Huisvesting en Gezondheid. 
Het Gentse Museum van Sierkunst speelde een cruciale rol bij de organisatie van de 
Afdeling van de Binnenhuisarchitecten. En de Boerinnenbond was vertegenwoor-
digd in de klasse ‘Landbouwbedrijf’ die verantwoordelijk was voor de ‘Modelhoeve’ 
van de groep ‘Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt’. Het Paviljoen van Gebouwen en 
Woningen vormt een uitzondering op de regel. Het organiserend comité bestond 
hier hoofdzakelijk uit vertegenwoordigers van verschillende nationale verenigingen 
voor architecten, stedenbouwkundigen en bouwfirma’s. Maar omwille van de the-
matiek van het paviljoen en het initiële, slechts gedeeltelijk gerealiseerde opzet van 
het comité om een overzicht van het ‘woonprobleem’ en van het nationale huisves-
tingsbeleid voor te stellen, is ‘Gebouwen en Woningen’ eveneens in de fiches terug 
te vinden.
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45

Vaderland en Burgertrouw
Patrie et CiVisme

Au Bon Marché, Brussel
20 juli - 1 september 1945

arch. Louis-Herman De Koninck i.s.m. arch. Marcel Schmitz en warenhuis Au Bon Marché, modelappartement
bron: La Maison, nr. 3, maart 1946

organisatie
Belgische Militaire Zending onder bescherming van het Ministerie van Voorlichting

ontwerp
- arch. Victor Bourgeois i.s.m. ontwerpers Joris Minne, Decock en Camille Broodcorens (tentoon-

stelling)
- arch. Louis-Herman De Koninck i.s.m. arch. Marcel Schmitz en warenhuis Au Bon Marché 

(modelappartement)

bibliografie
La Maison, nr. 5, aug. 1945 (themanummer over de tentoonstelling).
V. Bourgeois, ‘A l’échelle humaine’, La Maison, nr. 3, maart 1946, pp. 70-75.
P.-L. Flouquet, ‘Logis 46’, La Maison, nr. 6, juni 1946, pp. 171-174.
L.-H. De Koninck, ‘L’équipement mobilier de l’habitation’, Rythme, s.n., sept. 1949, pp. 37-45.
L.-H. De Koninck, ‘L’équipement mobilier de l’habitation’, Rythme, nr. 5, jan. 1950, pp. 43-47.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l a p p a r t e m e n t

fiches.indd   1 23/02/2006   14:33:23



pp	firma Vanderbroght, inrichting paviljoen nr. 4 ‘Acia’
 bron: AAM, fonds Louis-Herman De Koninck

p	arch. Jean-Jules Eggericx i.s.m. architecten Maxime Wynants en Huib Hoste, tentoonstellingsplan
 bron: Internationale tentoonstelling van woningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946
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internationale tentoonstelling 
Van woningen

exPosition internationale 
du logement

Jubelpark, Brussel
18 mei - ? september 1946

organisatie
Nationaal Instituut voor Woning en Huisvesting onder de bescherming van het Ministerie van Open-
bare Werken

ontwerp 
- arch. Jean-Jules Eggericx i.s.m. architecten Maxime Wynants en Huib Hoste (tentoonstelling)
- firma’s Copreco (B) (paviljoen nr. 1); Sacopa (B) i.s.m. architecten Robert Stekke en Marcel V. Viehoff 

(paviljoen nr. 2); Tecta (B) i.s.m. arch. Louis-Herman De Koninck (paviljoen nr. 3); Bouchout & 
Thirion Réunis/Acia (B) i.s.m. arch. Louis-Herman De Koninck en firma Vanderborght (paviljoen nr. 
4); Madep (B) i.s.m. arch. Lucien De Vestel (paviljoenen nrs. 5 en 18); Thermolithe (B) (paviljoen 
nr. 7); Phenix Works (B) (paviljoen nr. 8); Diamond (B) (paviljoenen nrs. 9 en 65); Maison du Bois 
(B) (paviljoen nr. 10); Tirfahy (B) (paviljoen nr. 12); François & Fils (B) i.s.m. arch. Pierre Viérin en  
kunstwerkplaats Selectio van warenhuis Au Bon Marché (paviljoen nr. 13); Dinobel (B) i.s.m. Henri 
Brunard en studiebureau Plan (paviljoen nr. 15); Arcon (GB) i.s.m. firma’s Chamebel (B), François & 
Fils (B) en Delens (B) (paviljoen nr. 16); Comptoir Belge des Briques ‘Z’ (B) (paviljoen nr. 17); Hamon 
(B) (paviljoen nr. 19); G. Mylle (B) i.s.m. arch. L. Lunin en firma Ateliers Stéphane Jasinski (paviljoen 
nr. 20); Isobeton (B) (paviljoen nr. 22); Finimmob (B) (paviljoen nr. 25); J. Cockerill (B) (paviljoenen 

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l w o n i n g e n

zicht op een deel van de Belgische sectie met paviljoen nr. 3 ‘Tecta’ (rechts vooraan)
bron: Internationale Tentoonstelling van Woningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946 (foto Studio Dietens)

19
46
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Bouchout & Thirion Réunis/Acia i.s.m. arch. Louis-Herman De Koninck, paviljoen nr. 4 ‘Acia’
bron: AAM, fonds Louis-Herman De Koninck
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nrs. 26 en 28); Ets. Desamory Frères (B) (paviljoen nr. 29); Tocanal (B) (paviljoen nr. 31); Christianne 
(B) (paviljoen nr. 33); Van Neck (B) (paviljoenen nrs. 34 en 44); Acomal (B) (paviljoenen nrs. 37 en 
38); J. De Ryck (B) (paviljoenen nrs. 41 en 42); Van Looy (B) (paviljoen nr. 43); Jacand (B) (paviljoen 
nr. 45); Bautier (CH) (paviljoen nr. 47); Burnier (CH) (paviljoen nr. 48); Helvebel (CH) (paviljoenen 
nrs. 49 en 50); Cominco (CH) (paviljoenen nrs. 51 en 52); Daalbouw (NL) (paviljoen nr. 61); De 
Vier-Warmond (NL) (paviljoen nr. 61bis); Gebr. Verboord (NL) (paviljoen nr. 62); N.V. Snelbouw 
(NL) (paviljoen nr. 63); Bruynzeel (NL) (paviljoen nr. 64); Confortex (B) (paviljoen nr. 66)

bibliografie
Internationale tentoonstelling van woningen (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1946.
‘Une Maison métallique semi-permanente. La Maison ARCON’, L’Ossature Métallique, nr. 3-4, maart-april 1945,  
pp. 64-66.
‘Logements d’attente et maisons préfabriquées’, Architecture Urbanisme Habitation, nr. 7-9, juli-aug.-sept. 1945, p. 19.
‘Logements d’attente et préfabrication’, Architecture Urbanisme Habitation, nr. 10-12, okt.-nov.-dec. 1945, pp. 102-104.
‘Exposition de logements’, Architecture Urbanisme Habitation, nr. 10-12, okt.-nov.-dec. 1945, pp. 105-106.
P.-L. Flouquet, ‘L’Institut National du Logement et de l’Habitation et l’Exposition Internationale du Logement. 
Interview de M. Abert Van Billoen’, La Maison, nr. 8, nov. 1945, pp. 238-239, 267.
‘Au Cinquantenaire de Bruxelles. L’Exposition Internationale des Logements d’Attente’, Le Document, nr. 5, 1945, s.p.
A. Delfosse, ‘La demeure de demain’, Le Document, nr. 6, 1945, pp. 136-138.
A. N., ‘La maison de mon rêve’, Vie Féminine, s.n., jan. 1946, pp. 4-5.
‘L’exposition des logements d’attente. Les habitations préfabriquées en béton’, La Maison, nr. 1, jan. 1946, pp. 27-30.
‘Exposition internationale de logements à Bruxelles’, L’Ossature Métallique, nr. 1-2, jan.-febr. 1946, pp. 17-19.
‘A l’exposition internationale des logements d’attente dans les jardins du cinquantenaire, à Bruxelles. Les 
maisons métalliques’, La Maison, nr. 2, febr. 1946, pp. 66-67.
‘Het woningprobleem in België’, Het Bouwbedrijf, nr. 9, 28 april 1946, p. 95.
J. Paquay, ‘Problèmes actuels de la reconstruction’, L’Ossature Métallique, nr. 5-6, mei-juni 1946, pp. 101-109.
L.-H. De Koninck, ‘La maison ACIA’, L’Ossature Métallique, nr. 5-6, mei-juni 1946, pp. 115-118.
A. G. J. Hoffmann, ‘Le bungalow préfabriqué Idéalogi’, L’Ossature Métallique, nr. 5-6, mei-juni 1946, pp. 119-124. 
‘Maisons D. V.’, L’Ossature Métallique, nr. 5-6, mei-juni 1946, pp. 125-127.
Gerina, ‘Een woningententoonstelling te Brussel’, Vrouwenbeweging, s.n., juni 1946, p. 15.
‘A l’exposition internationale du logement. Les maisons préfabriquées en BCEC’, La Maison, nr. 1, jan. 1946, pp. 
209-212.
J. Paquay, ‘Zullen onze huizen morgen in de fabriek gemaakt worden’, Het Bouwbedrijf, s.n., juli 1946 (themanummer 
over de wederopbouw), pp. 21-24.
‘Daalbouw. Geprefabriceerde woningen en gebouwen’, Het Bouwbedrijf, s.n., juli 1946 (themanummer over de 
wederopbouw), pp. 30-31.
‘Houten montagehuisjes’, Het Bouwbedrijf, s.n., juli 1946 (themanummer over de wederopbouw), pp. 32-33.
‘Onze moeders als architecten’, Vrouwenbeweging, s.n., sept. 1946, p. 20.
M. Schroyens, ‘Eerst en vooral een goede woning’, De Stem der Vrouw, nr. 9, sept. 1946, p. 2.
‘Tentoonstelling van Woningen’, Het Bouwbedrijf, nr. 22, 27 okt. 1946, p. 255.
‘In de roos. Er is geen geld voor huizen. Onthullingen rond de Woningpolitiek’, KWB-Maandblad, nr. 10, okt. 1947, 
p. 3.
‘Projet et réalisation’, Architecture Urbanisme Habitation, nr. 11-12, nov.-dec. 1948, pp. 920-923. 
E. Havenith, ‘Interview de l’architecte L.-H. De Koninck’, Architecture 53, nr. 8, april 1953, pp. 308-310.
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pp ontwerper Marcel-Louis Baugniet, inrichting slaapkamer modelappartement
 bron: archief Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, fonds Nationaal Instituut voor de Huisvesting

p	arch. Lucien De Vestel i.s.m. A. De Ceuninck, V. Denuit en arch. Raymond Uylembrouck, 
tentoonstellingsplan
 bron: Urbanisme et Habitation. Liège, 27 septembre - 26 octobre (folder), 1947
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urBanisme et HaBitation
Belgische Afdeling van de Internationale Tentoonstelling 

‘Urbanisme et Habitation’ (Parijs, 1947)
Grand Palais de Coronmeuse, Luik
27 september - 26 oktober 1947

organisatie
Algemeen Commissariaat der Belgische Regering, vertegenwoordigd door Emile Vinck en Albert 
De Smaele (commissarissen-generaal) en Joseph Paquay (secretaris-generaal)

ontwerp 
- arch. Lucien De Vestel i.s.m. A. De Ceuninck, V. Denuit en arch. Raymond Uylembrouck (plan van 

de ‘Belgische Afdeling’)
- arch. Louis-Herman De Koninck i.s.m. architecten Monique De Koninck en Jacques Donnay (model-

appartement) 
- diverse ontwerpers en kunstenaars voor de voorstelling van de verschillende afdelingen: Lou Bertot, 

Gommer Bervoets, André Brocorens, Charles De Keukeleire, Lucien De Roeck, Jacques Feyaerts, 
Simone Lutgen, Edgar Scauflaire, Louis Schell, Hélène Van Coppenolle, Marcel Vanderborght, Roger 
Van Obberghen, Amedée Wellekens, Maxime Wynants

bibliografie
Urbanisme et Habitation. Liège, 27 septembre - 26 octobre (folder), 1947.
Internationale Tentoonstelling Urbanisme et Habitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et Technique,  
Brussel, 1947.
Exposition Internationale de l’Urbanisme et de l’Habitation. Paris, juillet-août 1947 (catalogus), Techniques et Architecture, 
Parijs, 1947.
Urbanisme et Habitation (catalogus), Edition du Commissariat Général à l’Exposition Internationale de l’Urbanisme 
et de l’Habitation, Parijs, 1947.
‘L’Actualité’, Architecture Urbanisme Habitation, nr. 8, aug. 1947, pp. 149-153.
G. V., ‘Avec les Femmes Prévoyantes à Paris. L’Habitation rêvée’, La Femme Prévoyante, nr. 8, aug. 1947, pp. 5, 7.
A.S., ‘L’exposition internationale de l’urbanisme et de l’habitation (Grand Palais - Juillet-Août 1947)’, L’Architecture 

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l a p p a r t e m e n t

arch. Louis-Herman De Koninck i.s.m. architecten Monique De Koninck en Jacques Donnay, plan modelappartement
bron: Internationale Tentoonstelling Urbanisme et Habitation. Belgische Afdeling. Parijs 1947 (catalogus), Art et Technique, Brussel, 1947

19
47
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d’Aujourd’hui, nr. 13-14, sept. 1947, pp. 120-140.
‘Les nouveaux procédés de construction présentés à l’exposition’, L’Architecture d’Aujourd’hui, nr. 13-14, sept. 1947, 
pp. 141-144.
‘In de roos. Er is geen geld voor huizen. Onthullingen rond de Woningpolitiek’, KWB-Maandblad, nr. 10, okt. 1947, 
p. 3.
W. V., ‘De SVV te Parijs. De gedroomde woning’, De Stem der Vrouw, nr. 11, nov. 1947, p. 5.
A. Japsenne, ‘Du bonheur sur 93m²’, Vie Féminine, s.n., dec. 1947, pp. 4-5.
A. Guilmain-Melin, ‘Le problème crucial du logement’, La Femme Prévoyante, nr. 12, dec. 1947, p. 3.
A. J., ‘Comme il y a 50 ans’, Vie Féminine, s.n., jan. 1948, p. 4.
‘L’urbanisme à l’exposition Liégeoise de l’habitation et de l’urbanisme’, Chantiers, nr. 1, jan.-febr. 1948, pp. 1-7, 13.
L.-H. De Koninck, ‘L’Equipement mobilier de l’habitation’, Rythme, s.n., sept. 1949, pp. 37-45.
L.-H. De Koninck, ‘L’Equipement mobilier de l’habitation’, Rythme, nr. 5, jan. 1950, pp. 43-47.
E. Havenith, ‘Interview de l’architecte L.-H. De Koninck’, Architecture 53, nr. 8, april 1953, pp. 308-310.
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stedeBouw en VolksHuisVesting 
in nederland

Tentoonstelling in het kader van het Belgisch-Nederlands 
Cultureel Accoord

Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
6 - 21 maart 1948

maquette van een stedenbouwkundig ontwerp voor een wijk in Amsterdam
bron: Architecture Urbanisme Habitation, nr. 2, febr. 1948

organisatie
Afdeling Voorlichting van het Nederlandse Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting onder 
bescherming van de Belgische Ministers van Openbaar Onderwijs en van Wederopbouw en de Ne-
derlandse Ministers van Wederopbouw en Volkshuisvesting en van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen

ontwerp 
arch. W. Van Gelderen i.s.m. de Afdeling Voorlichting van het Nederlandse Ministerie van Weder-
opbouw en Volkshuisvesting

bibliografie
Catalogus. Stedebouw en Volkshuisvesting in Nederland (catalogus), 1948.
‘Exposition de l’urbanisme et de l’habitation aux Pays-Bas’, Architecture Urbanisme Habitation, nr. 1, jan. 1948, p. 
11.
‘Expositions’, Architecture Urbanisme Habitation, nr. 2, febr. 1948, pp. 29-32.
E. Maréchal, ‘La reconstruction en Hollande’, La Maison, nr. 4, april 1948, pp. 108-110.

19
48
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[geen titel]
twee woningen in een nieuwe woonwijk voor oorlogsgetroffenen

(arch. Richard Vandendaele), Jambes
ca. 12 april 1948

bron: Le Soir, nr. 103, 13 april 1948

organisatie
Ministerie van Wederopbouw

ontwerp 

bibliografie
‘Le chantier national de Jambes. Architecte : Richard Vandendaele’, La Maison, nr. 3, maart 1948, pp. 80-81.

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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stedeBouw en VolksHuisVesting 
in nederland

Tentoonstelling in het kader van het Belgisch-Nederlands 
Cultureel Accoord

Museum voor Sierkunst, Gent
9 - 21 mei 1948

affiche ‘Stedebouw en Volkshuisvesting in Nederland’
bron: archief Design museum Gent

organisatie
Afdeling Voorlichting van het Nederlandse Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting onder 
bescherming van de Belgische Ministers van Openbaar Onderwijs en van Wederopbouw en de Ne-
derlandse Ministers van Wederopbouw en Volkshuisvesting en van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen

ontwerp
arch. W. Van Gelderen i.s.m. de Afdeling Voorlichting van het Nederlandse Ministerie van Weder-
opbouw en Volkshuisvesting

bibliografie
Catalogus. Stedebouw en Volkshuisvesting in Nederland (catalogus), 1948.
E. Maréchal, ‘La reconstruction en Hollande’, La Maison, nr. 4, april 1948, pp. 108-110.

19
48
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[geen titel]
woning in een nieuwe woonwijk voor oorlogsgetroffenen 

(arch. Louis Mettewie), Ertvelde-Rieme 
ca. mei 1948 

bron: La Maison, nr. 3, maart 1948

organisatie
Ministerie van Wederopbouw

ontwerp

bibliografie
‘Le chantier national d’Ertvelde-Rieme. Architecte: Louis Mettewie’, La Maison, nr. 3, maart 1948, pp. 72-73.

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t

19
48

fiches.indd   15 23/02/2006   14:33:38



fiches.indd   16 23/02/2006   14:33:39



[geen titel]
enkele appartementen in een nieuwe woonwijk voor oorlogsgetroffenen 

(architecten Renaat Braem, Géo Brosens en Flor Laforce), Deurne
8 - 17 oktober 1948

ontwerpers Aimée Huysmans en Raymond Van Loo, inrichting woonkamer
bron: archief Aimée Huysmans en Raymond Van Loo

organisatie
Ministerie van Wederopbouw

ontwerp
- ontwerpers Aimée Huysmans en Raymond Van Loo (inrichting woonkamer)
- warenhuis A l’Innovation (inrichting appartement)

bibliografie
‘Le chantier national de Deurne’, La Maison, nr. 3, maart 1948, pp. 69-72.
P.-L. Flouquet, ‘Pour meubler le peuple. Reconstruction et harmonie’, La Maison, nr. 1, jan. 1949, pp. 9-13.

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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cover catalogus ‘De Thuis’
bron: Tentoonstelling De Thuis (catalogus), KAV/KWB, Brussel, 1949
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de tHuis
Zaal Grüter,  Antwerpen

29 juni - 12 juli 1949

interieurarch. Rob Van Tenten, woonkamer
bron: KADOC, fonds KAV

organisatie
Kristelijke Arbeidersvrouwengilden, vertegenwoordigd door Philippinne Vande Putte i.s.m.  Katholieke 
Werkliedenbonden, vertegenwoordigd door Bert Vandamme

ontwerp
-  arch. Mattelaer (algemene artistieke en technische leiding)
-  interieurarch. Rob Van Tenten (modelkamers en meubels)
-  ontwerper Van Den Berghe (meubels)

bibliografie
Tentoonstelling De Thuis (catalogus), KAV/KWB, Brussel, 1949.
‘Onze Thuis. Belangrijke tentoonstelling’, Vrouwenbeweging, s.n., mei 1949, p. 4.
‘Heel het land loopt naar de tentoonstelling De Thuis, want er is veel te zien’, Vrouwenbeweging, s.n., juni 1949,  
pp. 4-5.
‘Tentoonstelling De Thuis start op 29 juni te Antwerpen’, Raak, nr. 2, juni 1949, p. 7.
‘Tentoonstelling De Thuis’, Vrouwenbeweging, s.n., juli 1949, pp. 6-13.
‘Mr. Van Tenten heeft de schouw in de hoek gezet’, Raak, nr. 3, juli 1949, p. 3.
‘De Thuis in vogelvlucht’, Vrouwenbeweging, s.n., aug. 1949, pp. 10-13.
‘Voor een goede thuis. Een vervolg op de tentoonstelling’, Vrouwenbeweging, s.n., nov. 1949, pp. 20-22.
‘L’Exposition itinérante De Thuis à Anvers, Gand, Bruges, Hasselt et Alost’, La Maison, nr. 3, maart 1950, pp. 88-
90.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s

19
49

fiches.indd   19 23/02/2006   14:33:48



fiches.indd   20 23/02/2006   14:33:48



de tHuis
Halletoren, Brugge

16 - 25 juli 1949

interieurarch. Rob Van Tenten, zolderkamer
bron: La Maison, nr. 3, maart 1950

organisatie
Kristelijke Arbeidersvrouwengilden, vertegenwoordigd door Philippinne Vande Putte i.s.m. Katholieke 
Werkliedenbonden, vertegenwoordigd door Bert Vandamme

ontwerp
- arch. Mattelaer (algemene artistieke en technische leiding)
- interieurarch. Rob Van Tenten (modelkamers en meubels)
- ontwerper Van Den Berghe (meubels)

bibliografie
Tentoonstelling De Thuis (catalogus), KAV/KWB, Brussel, 1949.
‘Onze Thuis. Belangrijke tentoonstelling’, Vrouwenbeweging, s.n., mei 1949, p. 4.
‘Heel het land loopt naar de tentoonstelling De Thuis, want er is veel te zien’, Vrouwenbeweging, s.n., juni 1949,  
pp. 4-5.
‘Tentoonstelling De Thuis start op 29 juni te Antwerpen’, Raak, nr. 2, juni 1949, p. 7.
‘Tentoonstelling De Thuis’, Vrouwenbeweging, s.n., juli 1949, pp. 6-13.
‘Mr. Van Tenten heeft de schouw in de hoek gezet’, Raak, nr. 3, juli 1949, p. 3.
‘De Thuis in vogelvlucht’, Vrouwenbeweging, s.n., aug. 1949, pp. 10-13.
‘Voor een goede thuis. Een vervolg op de tentoonstelling’, Vrouwenbeweging, s.n., nov. 1949, pp. 20-22.
‘L’Exposition itinérante De Thuis à Anvers, Gand, Bruges, Hasselt et Alost’, La Maison, nr. 3, maart 1950, pp. 88-
90.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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de tHuis
St.-Amandusgesticht, Gent

30 juli - 7 augustus 1949

presentatie van de visies van verschillende Europese naties op volkshuisvesting
bron: La Maison, nr. 3, maart 1950

organisatie
Kristelijke Arbeidersvrouwengilden, vertegenwoordigd door Philippinne Vande Putte i.s.m. Katholieke 
Werkliedenbonden, vertegenwoordigd door Bert Vandamme

ontwerp 
- arch. Mattelaer (algemene artistieke en technische leiding)
- interieurarch. Rob Van Tenten (modelkamers en meubels)
- ontwerper Van Den Berghe (meubels)

bibliografie
Tentoonstelling De Thuis (catalogus), KAV/KWB, Brussel, 1949.
‘Onze Thuis. Belangrijke tentoonstelling’, Vrouwenbeweging, s.n., mei 1949, p. 4.
‘Heel het land loopt naar de tentoonstelling De Thuis, want er is veel te zien’, Vrouwenbeweging, s.n., juni 1949,  
pp. 4-5.
‘Tentoonstelling De Thuis start op 29 juni te Antwerpen’, Raak, nr. 2, juni 1949, p. 7.
‘Tentoonstelling De Thuis’, Vrouwenbeweging, s.n., juli 1949, pp. 6-13.
‘Mr. Van Tenten heeft de schouw in de hoek gezet’, Raak, nr. 3, juli 1949, p. 3.
‘De Thuis in vogelvlucht’, Vrouwenbeweging, s.n., aug. 1949, pp. 10-13.
‘Voor een goede thuis. Een vervolg op de tentoonstelling’, Vrouwenbeweging, s.n., nov. 1949, pp. 20-22.
‘L’Exposition itinérante De Thuis à Anvers, Gand, Bruges, Hasselt et Alost’, La Maison, nr. 3, maart 1950, pp. 88-
90.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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de tHuis
zaal ‘Onder de Toren’, Hasselt

13 - 22 augustus 1949

plannen van een ‘ideale woning’
bron: La Maison, nr. 3, maart 1950

organisatie
Kristelijke Arbeidersvrouwengilden, vertegenwoordigd door Philippinne Vande Putte i.s.m. Katholieke 
Werkliedenbonden, vertegenwoordigd door Bert Vandamme

ontwerp
-  arch. Mattelaer (algemene artistieke en technische leiding)
-  interieurarch. Rob Van Tenten (modelkamers en meubels)
-  ontwerper Van Den Berghe (meubels)

bibliografie
Tentoonstelling De Thuis (catalogus), KAV/KWB, Brussel, 1949.
‘Onze Thuis. Belangrijke tentoonstelling’, Vrouwenbeweging, s.n., mei 1949, p. 4.
‘Heel het land loopt naar de tentoonstelling De Thuis, want er is veel te zien’, Vrouwenbeweging, s.n., juni 1949,  
pp. 4-5.
‘Tentoonstelling De Thuis start op 29 juni te Antwerpen’, Raak, nr. 2, juni 1949, p. 7.
‘Tentoonstelling De Thuis’, Vrouwenbeweging, s.n., juli 1949, pp. 6-13.
‘Mr. Van Tenten heeft de schouw in de hoek gezet’, Raak, nr. 3, juli 1949, p. 3.
‘De Thuis in vogelvlucht’, Vrouwenbeweging, s.n., aug. 1949, pp. 10-13.
‘Voor een goede thuis. Een vervolg op de tentoonstelling’, Vrouwenbeweging, s.n., nov. 1949, pp. 20-22.
‘L’Exposition itinérante De Thuis à Anvers, Gand, Bruges, Hasselt et Alost’, La Maison, nr. 3, maart 1950, pp. 88-
90.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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de tHuis
zaal ‘In de Kring’, Aalst

 27 augustus - 5 september 1949

arch. Mattelaer en schilder Jacques Van Loock, presentatie van ‘de taal van de liefde’
bron: La Maison, nr. 3, maart 1950

organisatie
Kristelijke Arbeidersvrouwengilden, vertegenwoordigd door Philippinne Vande Putte i.s.m. Katholieke 
Werkliedenbonden, vertegenwoordigd door Bert Vandamme

ontwerp
- arch. Mattelaer (algemene artistieke en technische leiding)
- interieurarch. Rob Van Tenten (modelkamers en meubels)
- ontwerper Van Den Berghe (meubels)

bibliografie
Tentoonstelling De Thuis (catalogus), KAV/KWB, Brussel, 1949.
‘Onze Thuis. Belangrijke tentoonstelling’, Vrouwenbeweging, s.n., mei 1949, p. 4.
‘Heel het land loopt naar de tentoonstelling De Thuis, want er is veel te zien’, Vrouwenbeweging, s.n., juni 1949,  
pp. 4-5.
‘Tentoonstelling De Thuis start op 29 juni te Antwerpen’, Raak, nr. 2, juni 1949, p. 7.
‘Tentoonstelling De Thuis’, Vrouwenbeweging, s.n., juli 1949, pp. 6-13.
‘Mr. Van Tenten heeft de schouw in de hoek gezet’, Raak, nr. 3, juli 1949, p. 3.
‘De Thuis in vogelvlucht’, Vrouwenbeweging, s.n., aug. 1949, pp. 10-13.
‘Voor een goede thuis. Een vervolg op de tentoonstelling’, Vrouwenbeweging, s.n., nov. 1949, pp. 20-22.
‘L’Exposition itinérante De Thuis à Anvers, Gand, Bruges, Hasselt et Alost’, La Maison, nr. 3, maart 1950, pp. 88-
90.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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Schoner Wonen 1949.jpg

pp	arch. Renaat Braem, tentoonstellingsplan
 bron: Schoner Wonen. Tentoonstelling van Kunstambachten (catalogus), Provincie Antwerpen, Antwerpen, 1949
p	 ontwerpers Havenith en De Haas, ‘kinderkamer’
 bron: Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Jul De Roover 
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sCHoner wonen
Tentoonstelling van Kunstambachten

 Stadsfeestzaal, Antwerpen
29 september - 20 oktober 1949

ontwerper Marcel-Louis Baugniet, ‘woonkamer in een gezinshuis’
bron: Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, fonds Jul De Roover

organisatie
Provinciale Commissie voor Kunstambachten en –industrieën, Antwerpen

ontwerp
- arch. Renaat Braem en beeldhouwer Mark Macken (tentoonstelling)
- ontwerpers Havenith en De Haas (‘kinderkamer’)
- ontwerpers Aimée Huysmans en Raymond Van Loo (‘woonkamer in flatgebouw’)
- ontwerper Marcel-Louis Baugniet (‘woonkamer in een gezinshuis’)
- arch. Jul De Roover (‘clublokaal voor kanovaarders’)
- arch. Geo Brosens (‘estaminet’)
- architecten E. Rulens, J. Sokol en Willy Van Gils (‘jeugdherberg’)
- architecten Is. Van de Wiele en Aug. Verschaeren (‘raadzaal’)

bibliografie
Schoner Wonen. Tentoonstelling van Kunstambachten (catalogus),  Provincie Antwerpen, Antwerpen, 1949.
A., ‘Woning en goede smaak. Een merkwaardige tentoonstelling te Antwerpen’, De Vlaamse Linie, nr. 55, 14 okt. 
1949, p. 6.
‘Schoner Wonen’, Huisvesting, nr. 5, okt. 1949, pp. 60-61.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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[geen titel]
enkele woningen in een nieuw project van de lokale bouwmaatschappij 

La Cité Jardin van de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen 
(architecten Adolphe en Pierre Puissant), Couillet

22 - ? oktober 1949

bron: La Maison, nr. 4, april 1950

organisatie
Nationaal Instituut tot Bevordering van de Huisvesting

ontwerp 

bibliografie
‘Activiteit van het NIBH’, Huisvesting, nr. 5, okt. 1949, pp. 56-57.
‘Activiteit van het NIBH’, Huisvesting, nr. 1, jan. 1950, p. 53.

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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[geen titel]
woning in een nieuw project van de Stad Hasselt, Hasselt

17 - 26 december 1949

organisatie
Nationaal Instituut tot Bevordering van de Huisvesting i.s.m. Stad Hasselt

ONTWERP

bibliografie
‘Activiteit van het NIBH’, Huisvesting, nr. 1, jan. 1950, p. 53.

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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tentoonstelling Van Hedendaagse 
BelgisCHe sierkunst

exPosition des arts déCoratifs 
ContemPorains Belges

Museum voor Sierkunst, Gent
21 april - 4 mei 1950

affiche ‘Tentoonstelling van Hedendaagse Belgische Sierkunst’
bron: archief Design museum Gent

organisatie
Provinciale Dienst der Kunstambachten en Kunstnijverheden van Oost-Vlaanderen m.m.v. het 
Museum voor Sierkunst en onder hoge bescherming van de Heren Ministers van Economische Zaken 
en Openbaar Onderwijs

ontwerp

bibliografie
‘Nieuws van de provinciale diensten. Oost-Vlaanderen’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 3, maart 1950, 
pp. 2-3.

19
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ontwerper Marcel-Louis Baugniet, affiche ‘Schoner Wonen’
bron: Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven
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sCHoner wonen 
logis 50

tent, Naamse Poort, Brussel
3 - 18 juni 1950

tent ‘Schoner Wonen’
bron: archief Aimée Huysmans en Raymond Van Loo

organisatie
Provinciale Dienst der Kunstambachten en -industrieën van Brabant i.s.m. het Ministerie van 
Economische Zaken, het Ministerie van Wederopbouw, de provincie Brabant en de stad Brussel

ontwerp
- architecten E. Rulens, J. Sokol en Willy Van Gils en tuinarch. René Péchère (tentoonstelling)
- Paul Mariamé en interieurarch. Eric Lemesre (organisatie en toezicht van de werken)
- ontwerpers Marcel-Louis Baugniet, Aimée Huysmans en Raymond Van Loo, F. Michils i.s.m. firma’s  

A l’Innovation, EMCE, J. Lebleu, V. Vanhaegenborgh (modelkamers of meubels)

bibliografie
Logies 50 (folder), Provinciale Dienst der Kunstambachten en -industrieën van Brabant, Brussel, 1950.
M.-L. Baugniet, ‘Schoner Wonen’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 5, mei 1950, pp. 1-2.
‘Logis 50’, L’Habitation, nr. 5, mei 1950, p. 66.
M.-L. Baugniet, ‘Logis 50. Camping Porte de Namur’, Les Beaux-Arts, nr. 497, 2 juni 1950, p. 8.
M.-L. Baugniet, ‘Logis 50’, La Maison, nr. 6, juni 1950, pp. 161, 187.
‘Schoner Wonen’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 7, juli 1950, s.p.
M.-L. Baugniet, ‘Les expositions: Logis 50, Formes Nouvelles, Schoonheid in huis en hof’, La Maison, nr. 9,  
sept. 1950, pp. 278-280.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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le foyer PoPulaire 1950
Egmontpaleis, Brussel

3 - 26 juni 1950

affiche ‘le Foyer Populaire 1950’
bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent

organisatie
Action Familiale Populaire i.s.m. Mouvement Populaire des Familles, Ligues Ouvrières Féminines Chré-
tiennes en Equipes Populaires

ontwerp

bibliografie
‘Toutes les ligueuses viennent visiter l’exposition’, Vie Féminine, s.n., maart 1950, pp. 16-17.
‘Exposition Foyer Populaire 1950’, Vie Féminine, s.n., april 1950, pp. 18-19.
‘L’Exposition Foyer Populaire 1950’, La Maison, nr. 4, april 1950, p. 95.
‘Foyer Populaire 1950’, Vie Féminine, s.n., mei 1950, pp. 22-23.
Jivé, ‘Où perchera-t-elle cette fameuse exposition?’, Vie Féminine, s.n., mei 1950, pp. 24-25.
‘Le Foyer Populaire 1950’, L’Habitation, nr. 5, mei 1950, p. 66.
J. L., ‘Ouverture de l’exposition. Le Foyer Populaire 1950’, Vie Féminine, s.n., aug. 1950, pp. 14-15.
J. F., ‘Notre exposition Le Foyer Populaire 1950 a été une réussite’, Vie Féminine, s.n., aug. 1950, pp. 16-17.
‘Lendemain d’exposition. Le Foyer Populaire 1950’, Vie Féminine, s.n., sept. 1950, pp. 17-32.
‘Le Foyer Populaire 1950. Chambre Mansardée’, Vie Féminine, s.n., okt. 1950, pp. 15-18.
‘Le Foyer Populaire 1950. Chambre des Filles’, Vie Féminine, s.n., nov. 1950, pp. 15-17.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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 nieuwe Vormen
formes nouVelles

stand op de 16de Internationale Tentoonstelling van het Gebouw 
of Exposition Internationale du Bâtiment

Eeuwfeestpaleizen, Brussel
10 - 25 juni 1950

bron: La Maison, nr. 9, sept. 1950

organisatie
Formes Nouvelles

ontwerp 
Formes Nouvelles

bibliografie
E. Lemesre, ‘Nieuwe Vormen’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 7, juli 1950, pp. 1-2.
‘Formes Nouvelles’, La Maison, nr. 9, sept. 1950, p. 191.
M.-L. Baugniet, ‘Les expositions: Logis 50, Formes Nouvelles, Schoonheid in huis en hof’, La Maison, nr. 9, sept. 
1950, pp. 278-280.
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[geen titel]
modelhoeve op de 5de Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen

Floraliënpaleis, Gent
9 - 24 september 1950

organisatie
Comité van de Jaarbeurs i.s.m. de Hogere Landbouwschool van Gent en de Gentse ingenieurs

ontwerp 
Formes Nouvelles

bibliografie
‘Gentse Jaarbeurs’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 9, sept. 1950, p. 4.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l w o n i n g
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de Hedendaagse sierkunst
la Jeune déCoration

A l’Innovation, Brussel
mei 1951

ontwerper Raymond Van Loo, eetplaats
bron: Rythme, nr. 10, febr. 1951

organisatie
A l’Innovation i.s.m. Formes Nouvelles

ontwerp
- ontwerper Raymond van Loo (meubels, 1ste prijs in de wedstrijd ‘De Hedendaagse Sierkunst’)
- ontwerper Max Deyaert (meubels, 2de prijs in de wedstrijd ‘De Hedendaagse Sierkunst’)

bibliografie 
‘La Jeune Décoration’, Rythme, nr. 10, febr. 1951, p. 41.
M.-L. Baugniet, ‘Over een wedstrijd’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 17, mei 1951, pp. 1-2.
‘Le Concours Jeune Décoration’, Entre Nous, s.n., aug. 1951, pp. 14-15.
‘Wedstrijd ‘De Hedendaagse Sierkunst’’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 20, aug. 1951, p. 4.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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de tHuis
Stadsfeestzaal, Mechelen

3 - 14 juni 1951

bron: Vrouwenbeweging, s.n., aug. 1951

organisatie
Kristelijke Arbeidersvrouwengilden

ontwerp

bibliografie 
R. Renard, ‘Ons huis, ons thuis’, De Vlaamse Linie, nr. 142, 15 juni 1951, p. 9.
‘Voor een goede thuis’, Vrouwenbeweging, s.n., aug. 1951, pp. 16-17.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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[geen titel]
enkele woningen in een nieuw project van 57 huizen, Mons-bij-Luik

20 - 28 oktober 1951

organisatie
Le Foyer régional de Flémalle-Grande et Environs onder auspiciën van het Nationaal Instituut tot 
Bevordering van de Huisvesting en het betrokken gemeentebestuur

ontwerp

bibliografie 
‘Woningtentoonstelling’, Huisvesting, nr. 9, nov. 1951, p. 56.

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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[geen titel]
enkele woningen in een nieuw project van 100 huizen, Flémalle-Grande

10 - 18 november 1951

organisatie
Le Foyer régional de Flémalle-Grande et Environs, onder auspiciën van het Nationaal Instituut tot 
Bevordering van de Huisvesting en het betrokken gemeentebestuur

ontwerp

bibliografie 
‘Woningtentoonstelling’, Huisvesting, nr. 9, nov. 1951, p. 56.

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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[geen titel]
enkele woningen in een nieuw project van 94 huizen, Ivoz-Ramet

1 - 9 december 1951

organisatie
Le Foyer régional de Flémalle-Grande et Environs onder auspiciën van het Nationaal Instituut tot 
Bevordering van de Huisvesting en het betrokken gemeentebestuur

ontwerp 

bibliografie 
‘Woningtentoonstelling’, Huisvesting, nr. 9, nov. 1951, p. 56.

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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de tHuis
Stadsschouwburg, Kortrijk

13 - 27 april 1952

interieurarch. Robert Van Treeck, woonkamer
bron: KADOC, fonds KAV (foto Acta)

organisatie
Kristelijke Arbeidersvrouwengilden i.s.m. Katholieke Werkliedenbonden

ontwerp
- interieurarch. Robert Van Treeck (tentoonstelling, modelkamers en meubels)
- ontwerpers Emiel De Cock, Jos De Mey, Emiel Goossens, Cécile Hemelrijck, Neirinck Gebroeders, 

Marcel Van der Borght, Jacques Van Loock, Rob Van Tenten, Emiel Veranneman (modelkamers of 
meubels)

bibliografie
‘De Thuis is open!’, Vrouwenbeweging, s.n., juni 1952, pp. 10-11. 

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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ontwerper A. Boschmans, affiche ‘De Thuis’
bron: KADOC, fonds KWB Antwerpen
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de tHuis
Stadsfeestzaal, Antwerpen

4 - 18 mei 1952

Prinses Joséphine-Charlotte bezoekt ‘De Thuis’
bron: Vrouwenbeweging, s.n., juni 1952 (foto Acta)

organisatie
Kristelijke Arbeidersvrouwengilden i.s.m. Katholieke Werkliedenbonden

ontwerp
- interieurarch. Robert Van Treeck (tentoonstelling, modelkamers en meubels)
- ontwerpers Emiel De Cock, Jos De Mey, Emiel Goossens, Cécile Hemelrijck, Neirinck Gebroeders, 

Marcel Van der Borght, Jacques Van Loock, Rob Van Tenten, Emiel Veranneman (modelkamers of 
meubels)

bibliografie
Tentoonstelling De Thuis. Stadsfeestzaal Antwerpen (catalogus), KAV/KWB, Antwerpen, 1952.
‘Er is in De Thuis iets te zien voor mij’, Vrouwenbeweging, s.n., mei 1952, p. 6.
‘Dit alles en nog veel meer kunt ge zien op de KAV-KWB tentoonstelling De Thuis. Kortrijk, Antwerpen, Turnhout’, 
Raak, nr. 1, mei 1952, p. 12.
‘De Thuis is open!’, Vrouwenbeweging, s.n., juni 1952, pp. 10-11.
‘Prinses Joséphine-Charlotte in De Thuis’, Vrouwenbeweging, s.n., juni 1952, pp. 16-17.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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de tHuis
Academie, Leuven

28 mei - 10 juni 1952

ontwerpers Jos De Mey en André Van Den Berghe, inkomhal
bron: Vrouwenbeweging, s.n., juni 1952 (foto Acta)

organisatie
Kristelijke Arbeidersvrouwengilden i.s.m. Katholieke Werkliedenbonden

ontwerp
- interieurarch. Robert Van Treeck (tentoonstelling, modelkamers en meubels)
- ontwerpers Jos De Mey, Emiel Goossens, André Van Den Berghe, Rob Van Tenten, Fernand Van 

Treeck, Robert Van Treeck en firma Meublova (modelkamers of meubels)

bibliografie
Tentoonstelling De Thuis. Zaal der Academie Leuven (catalogus), KAV, Leuven, 1952.
‘Er is in De Thuis iets te zien voor mij’, Vrouwenbeweging, s.n., mei 1952, p. 6.
M. Renard, ‘De Thuis. Demonstratie van smaak, huiselijkheid en stijl’, De Vlaamse Linie, nr. 192, 30 mei 1952, p. 9. 
‘De Thuis is open!’, Vrouwenbeweging, s.n., juni 1952, pp. 10-11.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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de tHuis
School O.L.V. Middelares, Turnhout

28 juni - 14 juli 1952

bron: Raak, nr. 3, juli 1952

organisatie
Kristelijke Arbeidersvrouwengilden i.s.m. Katholieke Werkliedenbonden

ontwerp
- interieurarch. Robert Van Treeck (tentoonstelling, modelkamers en meubels)
- ontwerpers Jos De Mey, Emiel Goossens, Eric Lemesre, André Van Den Berghe, Rob Van Tenten, 

Fernand Van Treeck, Robert Van Treeck en firma Sint Antonius (modelkamers of meubels)

bibliografie
Tentoonstelling De Thuis (catalogus), KAV/KWB, Turnhout, 1952.
‘Er is in De Thuis iets te zien voor mij’, Vrouwenbeweging, s.n., mei 1952, p. 6.
‘Dit alles en nog veel meer kunt ge zien op de KAV-KWB tentoonstelling De Thuis. Kortrijk, Antwerpen, 
Turnhout’, Raak, nr. 1, mei 1952, p. 12.
‘De Thuis is open!’, Vrouwenbeweging, s.n., juni 1952, pp. 10-11.
‘De Thuis’, Helpende Handen, nr. 7, aug.-sept. 1952, p. 3.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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de tHuis
woning in een nieuw project van de Nationale Maatschappij 

voor de Kleine Landeigendom, Boxbergheide, Genk
30 augustus - 1 september 1952

bron: Raak, nr. 6, nov. 1952

organisatie
Kristelijke Arbeidersvrouwengilden i.s.m. Katholieke Werkliedenbonden

ontwerp
ontwerpers Emiel Veranneman en Jos De Mey i.s.m. firma Van Den Berghe-Pauvers (inrichting woning)

bibliografie
F. L., ‘Anthologie’, L’Habitation, nr. 2-3, febr.-maart 1952, pp. 125-153.
‘Voor een Goede Thuis. Inspiratie voor een kinderhoekje’, Vrouwenbeweging, s.n., dec. 1952, pp. 6-7. 

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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pagina uit Le Foyer d’Aujourd’hui (catalogus)
bron: archief Vlees en Beton
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de Hedendaagse Haardstede
le foyer d’auJourd’Hui

deelname van Nieuwe Vormen aan het Salon van het Kinderwelzijn,  
van de Jeugd en van het Gezin of Salon de l’Enfance et de la Famille

Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
4 - 14 september 1952

bron: archief Vlees en Beton (foto Bob Godefroid) 

organisatie
Formes Nouvelles

ontwerp
- ontwerper Stubbe en arch. Constantin Brodzki (inrichting van het Salon van het Kinderwelzijn, van 

de Jeugd en van het Gezin)
- Formes Nouvelles (inrichting van ‘De Hedendaagse Haardstede’)
- arch. Willy Van Der Meeren en interieurarch. Eric Lemesre (modelappartement in ‘De Hedendaagse 

Haardstede’)
- ontwerpers René Baucher & Sylvie Feron, Marcel-Louis Baugniet, Claude Blondel, André Van Den 

Berghe, Emiel Veranneman en firma’s A l’Innovation, Ateliers de Saedeleer, EMCE, Techramo (model-
kamers en meubelen in ‘De Hedendaagse Haardstede’)

bibliografie
Le Foyer d’Aujourd’hui (catalogus), Nieuwe Vormen, Brussel, 1952.
‘Tentoonstelling van het kinderwelzijn’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 31, juli 1952, s.p.
L.-L. Sosset, ‘De hedendaagse haardstede op het Salon van het Kinderwelzijn’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, 
nr. 32, aug. 1952, s.p.
L.-L. Sosset, ‘Le Foyer d’Aujourd’hui au Salon de l’Enfance’, Architecture, nr. 5, 1952, pp. 157-160.
L.-L. Sosset, ‘Le groupe Formes Nouvelles au Palais des Beaux-Arts’, Les Beaux-Arts, nr. 579, 26 sept. 1952, p. 3.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l a p p a r t e m e n t
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arch. Jul De Roover, ‘De woonkamer zoals wij ze wensen’
bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent (foto Frans Claes)
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VrouwenleVen
Stadsfeestzaal, Antwerpen

6 - 16 september 1952

arch. Jul De Roover, ‘De woonkamer zoals wij ze wensen’
bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent (foto Frans Claes)

organisatie
Socialistische Vooruitziende Vrouwen

ontwerp
- ontwerpers Goossens en Bellings (tentoonstelling)
- arch. Jul De Roover (‘De woonkamer zoals wij ze wensen’)

bibliografie
Vrouwenleven (folder), Socialistische Vooruitziende Vrouwen, Antwerpen, 1952.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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Het salon Van Het gentse meuBel
le salon du meuBle de gand

deelname van de Provinciale dienst der Kunstambachten en 
Kunstnijverheden van Oost-Vlaanderen i.s.m. Het Gentse Meubel en het 

Museum voor Sierkunst aan de 7de Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen 
Floraliënpaleis, Gent

13 - 28 september 1952

bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent

organisatie
Provinciale dienst der Kunstambachten en Kunstnijverheden van Oost-Vlaanderen i.s.m. Het Gentse 
Meubel en het Museum voor Sierkunst

ontwerp 

bibliografie
Internationale Jaarbeurs. Foire Internationale. Off iciële catalogus. Catalogue off iciel, Internationale Jaarbeurs der 
Vlaanderen, Gent, 1952.
‘Te Gent. Een studiedag betreffende het meubel’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 34, okt. 1952, pp. 1-2.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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de tHuis
woning in een nieuw project van de Nationale Maatschappij 

voor de Kleine Landeigendom, Diepenbeek
18 - 22 september 1952

bron: Provinciaal Archief West-Vlaanderen, collectie Wooncultuur

organisatie
Kristelijke Arbeidersvrouwengilden i.s.m. Katholieke Werkliedenbonden

ontwerp 
ontwerpers Emiel Veranneman en Jos De Mey i.s.m. firma Van Den Berghe-Pauvers (inrichting woning)

bibliografie
‘Voor een Goede Thuis. Inspiratie voor een kinderhoekje’, Vrouwenbeweging, s.n., dec. 1952, pp. 6-7.

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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[geen titel]
enkele woningen in een nieuw project op het ‘eiland’ Malem, Gent

1952

organisatie
Nationaal Instituut tot Bevordering van de Huisvesting

ontwerp
firma Van Den Berghe-Pauvers (inrichting woning)

bibliografie
Het betere meubel in ieders bereik ! (folder), Van Den Berghe-Pauvers, Gent, s.d.

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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1ste nationaal salon Van de HuisVesting 
en woninginriCHting

1er salon national de l’HaBitation, 
du Confort, de l’equiPement 

et de l’aménagement intérieur
Eeuwfeestpaleizen, Brussel

14 - 29 maart 1953

bron: l’Habitation, nr. 4, april-mei 1953

organisatie
Nationaal Instituut tot Bevordering van de Huisvesting

ontwerp
-  Kristelijke Arbeidersvrouwengilden, Katholieke Werkliedenbonden, Ligues Ouvrières Féminines 

Chrétiennes (stand ‘De woning van heden’ in de Educatieve Afdeling)
-  Ministerie van Openbaar Onderwijs onder auspiciën van het Ministerie van Economische Zaken en 

van de Middenstand (stand ‘De kunst in de woning’ in de Educatieve Afdeling)
-  Confederatie van de  Meubelfabrikanten (stand ‘Het moderne meubel’ in de Educatieve Afdeling)
-  firma Ateliers ITEARD (stand ‘Wij moderniseren onze woning’ in de Educatieve Afdeling)
-  firma Ets E. J. Van de Ven, onder auspiciën van het tijdschrift La Maison (stand ‘De Moderne Keuken’ 

in de Educatieve Afdeling)
- Nationaal Instituut tot Bevordering van de Huisvesting, Nationale Maatschappij voor Goedkope 

Woningen en Woonvertrekken, Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom, Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas, Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België (Documentaire 
Afdeling)

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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bibliografie
1ste Nationaal Salon van de Huisvesting en Woninginrichting. 1er Salon National de l’Habitation, du Confort, de 
l’Equipement et de l’Aménagement intérieur (catalogus), Salon de l’Habitation, Brussel, 1953.
1e Nationaal Salon van de Huisvesting.1e Salon National de l’Habitation (folder), KAV/KWB/LOFC/EP/Welvaart, 
Brussel, 1953.
‘De Thuis in het Eeuwfeestpaleis te Brussel’, Vrouwenbeweging, s.n., febr. 1953, p. 25.
‘De vrouwengilde exposeert op de Nationale Tentoonstelling van de Huisvesting’, Vrouwenbeweging, s.n., maart 
1953, p. 9.
F. L., ‘Bruxelles – Le premier Salon de l’Habitation’, l’Habitation, nr. 4, april-mei 1953, pp. 241-244.
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Het Huis onzer dromen
Rijschool, Rijschoolstraat, Leuven

16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26 maart 1953

gevel van ‘Het Huis onzer Dromen’
bron: KADOC, fonds KVLV

organisatie
Boerinnenbond

ontwerp 
firma Van Den Berghe-Pauvers (inrichting van ‘Het Huis onzer Dromen’)

bibliografie
De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953.
‘Onze grote boerinnendagen’, Bij De Haard, nr. 1, jan. 1953, p. 43.
‘De tentoonstelling op onze boerinnendagen’, Bij De Haard, nr. 3, maart 1953, pp. 72-73.
‘Het Huis onzer Dromen’, Bij De Haard, nr. 4, april 1953, pp. 101-102.
‘Het Huis onzer Dromen’, Bij De Haard, nr. 5, mei 1953, pp. 124-125.
F. L., ‘Bien habiter à la campagne’, L’Habitation, nr. 5, mei-juni 1953, pp. 315-319.
‘Bekijk eens die gevel’, Bij De Haard, nr. 6, juni 1953, pp. 142-143.
‘Onze ontvangstkamer’, Bij De Haard, nr. 8, aug. 1953, pp. 190-191.
‘In het Huis onzer Dromen. Onze woonkamer’, Bij De Haard, nr. 9, sept. 1953, pp. 214-215.
G. V. H., ‘Het Huis onzer Dromen en de Wet De Taeye’, Bij De Haard, nr. 9, sept. 1953, pp. 223-224.
VITT, ‘Het Huis onzer Dromen en de Wet De Taeye’, Bij De Haard, nr. 10, okt. 1953, pp. 242, 245.
‘Het kookgedeelte van onze woonkamer’, Bij De Haard, nr. 10, okt. 1953, pp. 242-245.
‘Het Washuis van het Huis onzer Dromen’, Bij De Haard, nr. 11, nov. 1953, pp. 264-266.
‘In Het Huis onzer Dromen. De slaapkamer van de ouders’, Bij De Haard, nr. 12, dec. 1953, pp. 298-299.
‘De zetel in Het Huis onzer Dromen’, Bij De Haard, nr. 12, dec. 1953, p. 308.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l w o n i n g
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de droom in de kunst 
en de BinnenHuisVersiering

le rêVe dans l’art et la déCoration
Galerie Louise, Brussel

ca.  maart 1953

organisatie
Belgisch Centrum voor Internationale Culturele Uitwisseling

ontwerp 
Formes Nouvelles (afdeling ‘Binnenhuisversiering’)

bibliografie
L.-L. Sosset, ‘Les expositions à Bruxelles. Lapicque. Le rêve dans l’art et la décoration’, Les Beaux-Arts, nr. 604, 20 
maart 1953, p. 3. 19
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grondplan van ‘Het Huis onzer Dromen’
bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953 
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Het Huis onzer dromen
De Beurs, Kouter, Gent

1 - 3, 4 - 8 mei 1953

ontvangstkamer van ‘Het Huis onzer Dromen’
bron: Bij De Haard, nr. 8, aug. 1953

organisatie
Boerinnenbond

ontwerp

bibliografie
De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1953.
‘Het Huis onzer Dromen’, Bij De Haard, nr. 4, april 1953, pp. 101-102.
‘Het Huis onzer Dromen’, Bij De Haard, nr. 5, mei 1953, pp. 124-125.
F. L., ‘Bien habiter à la campagne’, L’Habitation, nr. 5, mei-juni 1953, pp. 315-319.
‘Bekijk eens die gevel’, Bij De Haard, nr. 6, juni 1953, pp. 142-143.
‘Onze ontvangstkamer’, Bij De Haard, nr. 8, aug. 1953, pp. 190-191.
‘In het Huis onzer Dromen. Onze woonkamer’, Bij De Haard, nr. 9, sept. 1953, pp. 214-215.
G. V. H., ‘Het Huis onzer Dromen en de Wet De Taeye ’, Bij De Haard, nr. 9, sept. 1953, pp. 223-224.
VITT, ‘Het Huis onzer Dromen en de Wet De Taeye’, Bij De Haard, nr. 10, okt. 1953, pp. 242, 245.
‘Het kookgedeelte van onze woonkamer’, Bij De Haard, nr. 10, okt. 1953, pp. 242-245.
‘Het Washuis van het Huis onzer Dromen’, Bij De Haard, nr. 11, nov. 1953, pp. 264-266.
‘In Het Huis onzer Dromen. De slaapkamer van de ouders’, Bij De Haard, nr. 12, dec. 1953, pp. 264-266.
‘De zetel in Het Huis onzer Dromen’, Bij De Haard, nr. 12, dec. 1953, p. 308.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l w o n i n g
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arch. Renaat Braem, affiche ‘Het Nieuwe Wonen’
bron: collectie Mil De Kooning
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Het nieuwe wonen
le nouVel HaBitat

gelijkvloers en 14 appartementen in een wooneenheid op het Kiel 
(architecten Hendrik Maes, Viktor Maeremans, Renaat Braem), Antwerpen

20 juni - 12 juli 1953

arch. Willy Van Der Meeren, inrichting appartement nr. 12
bron: archief Vlees en Beton (foto Frans Claes)

organisatie
Samenwerkende Maatschappij Huisvesting-Antwerpen i.s.m. Formes Nouvelles

ontwerp 
- Formes Nouvelles (Belgische afdeling op het Parijse Salon des Arts Ménagers van 1953, tentoongesteld 

op de gelijkvloerse verdieping)
- arch. Jul De Roover (inrichting appartement nr. 1)
- ontwerpers Raymond Goovaerts en Elli Kruithof (inrichting appartement nr. 2)
- interieurarch. F. Meukens (inrichting appartement nr. 3)
- arch. W. Bresseleers (inrichting appartement nr. 4)
- ontwerpers R. Thijs en J. Bossaerts (inrichting appartement nr. 5)
- interieurarch. Ignace Van de Casteele (inrichting appartement nr. 6)
- ontwerper Claude Blondel (inrichting appartement nr. 7)
- interieurarch. Emiel Veranneman (inrichting appartement nr. 8)
- interieurarch. Jos De Mey (inrichting appartement nr. 9)
- ontwerpers Les Frères Wéry (inrichting appartement nr. 10)
- interieurarch. Eric Lemesre (inrichting appartement nr. 11)
- arch. Willy Van Der Meeren (inrichting appartement nr. 12)
- ontwerpers Aimée Huysmans en Raymond Van Loo (inrichting appartement nr. 13)
- coöperatieve Form (inrichting appartement nr. 14)

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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bibliografie
Het Nieuwe Wonen (catalogus), S. M. Huisvesting-Antwerpen, Antwerpen, 1953.
J. De Roover, ‘Het Nieuwe Wonen’, De Stem der Vrouw, nr. 7, juli 1953, pp. 8-9.
L. G., ‘Het moderne meubel op nieuwe banen. De Coöperatieve Beweging werkt mee aan de Oplossing’, De Stem 
der Vrouw, nr. 7, juli 1953, p. 9.
L.-L. Sosset, ‘Een ruim opgevatte manifestatie. De tentoonstelling van de nieuwe huisvesting te Antwerpen-Kiel’, 
Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 44, aug. 1953, s.p.
L.-L. Sosset, ‘L’Exposition du nouvel habitat. Sa portée, son retentissement, ses leçons’, Rythme, nr. 16, okt. 1953, 
pp. 16-19.
N. H., ‘Het nieuwe wonen’, Ruimte, nr. 1, nov. 1953, pp. 26-27.
J. De Roover, ‘Binnenhuiskunst. Tentoonstelling Het Nieuwe Wonen’, Bouwen en Wonen, nr. 1, jan. 1954, pp. 
66-72.
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[geen titel]
deelname van Formes Nouvelles aan de Foire Industrielle de Wallonie

Namen
18 juli - 2 augustus 1953

organisatie
Formes Nouvelles

ontwerp 
Formes Nouvelles (afdeling ‘het huiselijk leven’)

bibliografie
L.-L. Sosset, ‘Een ruim opgevatte manifestatie. De tentoonstelling van de nieuwe huisvesting te Antwerpen-Kiel’, 
Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 44, aug. 1953, pp. 1-2. 19
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goed wonen
le foyer d’auJourd’Hui

vijf appartementen in gebouw Van Ooteghem 
(arch. Willy Van Der Meeren), Evere (Brussel) 

ca. juli 1953

bron: archief Vlees en Beton (foto Bob Godefroid)

organisatie
Provinciale dienst voor Kunstambachten en Kunstnijverheden van Brabant, onder auspiciën van 
Formes Nouvelles en onder bescherming van de Gemeente Evere

ontwerp
Formes Nouvelles (inrichting vijf appartementen)

bibliografie
L.-L. Sosset, ‘Een ruim opgevatte manifestatie. De tentoonstelling van de nieuwe huisvesting te Antwerpen-Kiel’, 
Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 44, aug. 1953, pp. 1-2.
R. T., ‘Immeuble d’appartements avec magasin. Evere – Bruxelles. Architecte Willy Van Der Meeren’, Architecture, 
nr. 10, 1954, pp. 50-51.

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t

19
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de tHuis
woning in een nieuw project van de Samenwerkende Maatschappij 

voor Goedkope Woningen, Aalst
29 augustus - 6 september 1953

coöperatieve Welvaart, inrichting slaapkamer
bron: Vrouwenbeweging, s.n., nov. 1953 (foto Acta)

organisatie
Kristelijke Arbeidersvrouwengilden i.s.m. Katholieke Werkliedenbonden en de Samenwerkende Maat-
schappij voor Goedkope Woningen Aalst

ontwerp
coöperatieve Welvaart (meubels)

bibliografie
Tentoonstelling De Thuis (catalogus), KAV/KWB, Aalst, 1953.
‘Te Aalst in de Lindestraat’, Vrouwenbeweging, s.n., nov. 1953, pp. 14-15. 

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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nationale tentoonstelling 
der amBaCHten en kunstBedriJVen

exPosition nationale 
de l’artisanat et des métiers d’art 

deelname van het Ministerie van Economische Zaken en Middenstand 
aan de 8ste Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen, Floraliënpaleis, Gent

13 - 27 september 1953

interieurarch. Rob Van Tenten, woonkamer van de modelwoning
bron: Dageraad, nr. 4, mei 1954

organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Middenstand

ontwerp
- Bonneville, Paul Mariamé en interieurarch. Eric Lemesre (tentoonstelling)
-  interieurarch. Rob Van Tenten (modelwoning)

bibliografie
Studiedagen van de middenstand en nationale tentoonstelling van het ambacht, Belgisch Centrum van Documentatie 
en Uitgave van de Middenstand, Gent, 1953.
‘Au secours du meuble belge. Mise à mort du Style Malines’, Les Beaux-Arts, nr. 624, 30 okt. 1953, p. 4.
R. Van Tenten, ‘De Meubels. Hun wezen, hun stijl’, Dageraad, nr. 4, mei 1954, pp. 24-32.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l w o n i n g
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SBUAM, modelwoning
bron: La Maison, nr. 10, okt. 1953
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modelwoning
maison modèle

modelwoning op het Salon van het Kinderwelzijn, van de Jeugd 
en van het Gezin of Salon de l’Enfance et de la Famille

Paleis voor Schone Kunsten, Brussel
ca. september 1953

SBUAM, woonkamer van de modelwoning
bron: La Maison, nr. 10, okt. 1953 (foto Serge Vandercam)

organisatie
Société Belge des Urbanistes et Architectes Modernistes (SBUAM)

ontwerp
- arch. Constantin Brodzki (verantwoordelijk architect van het salon)
- SBUAM vertegenwoordigd door de architecten Josse Franssen, Paul-Amaury Michel, Constantin 

Brodzki, Albert Bontridder, Léon Palm en Lucien Piryns (modelwoning)

bibliografie
‘Entre le rêve et la réalité. La maison modèle de la SBUAM’, Les Beaux-Arts, nr. 619, 25 sept. 1953, p. 13
C. L. Brodzki, ‘Intérieurs d’aujourd’hui: un cadre adapté à la vie actuelle’, Les Beaux-Arts, nr. 624, 30 okt. 1953, p. 
4.
P.-L. Flouquet, ‘La maison modèle de la SBUAM’, La Maison, nr. 10, okt. 1953, pp. 324-325.
‘La maison modèle au Palais des Beaux-Arts’, Architecture, nr. 10, 1954, pp. 42-43.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l w o n i n g
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[geen titel]
tentoonstelling bij de eerste Nationale Studiedagen over Woninginrichting

Secretariaat der Kristelijke Arbeidersvrouwengilden, Brussel
27 - 30 december 1953

organisatie
Kristelijke Arbeidersvrouwengilden

ontwerp

bibliografie
‘Moderner, smaakvoller en degelijker binnenhuis’, De Linie, nr. 274, 25 dec. 1953, p. 11.
‘De vrouwengilde hield studiedagen over woninginrichting’, Vrouwenbeweging, s.n., febr. 1954, p. 9.
Dageraad, nr. 3, maart 1954 (themanummer over woninginrichting; schriftelijke neerslag van de Nationale 
Studiedagen over Woninginrichting).

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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Het Huis onzer dromen
Leuven

ca. maart 1954

eethoek van ‘Het Huis onzer Dromen’
bron: Bij de Haard, nr. 9, sept. 1954

organisatie
Boerinnenbond

ontwerp

bibliografie
De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, s.d. (1954).
‘Wat zullen wij op de tentoonstelling te Gent zien?’, Bij De Haard, nr. 4, april 1954, p. 111.
‘Wat zullen wij zien op de tentoonstelling te Gent’, Bij De Haard, nr. 5, mei 1954, pp. 136-137.
‘Het Huis onzer Dromen in werkelijkheid’, Bij De Haard, nr. 5, mei 1954, p. 139.
‘Wat was er nieuw in Het Huis onzer Dromen?’, Bij De Haard, nr. 7, juli 1954, pp. 190-193.
‘Wat was er nieuw in Het Huis onzer Dromen?’, Bij De Haard, nr. 8, aug. 1954, pp. 214-216.
‘Wat was er nieuw in Het Huis onzer Dromen?’, Bij De Haard, nr. 9, sept. 1954, pp. 240-241.
‘Echo’s van de Boerinnendag 1954, gehoord door een lesgeefster’, Bij De Haard, nr. 9, sept. 1954, p. 252.
‘Wat was er nieuw in Het Huis onzer Dromen?’, Bij De Haard, nr. 10, okt. 1954, pp. 264-265.
‘Wat was er nieuw in het washuis?’, Bij De Haard, nr. 11, nov. 1954, pp. 296-297.
‘Slaapkamer voor de ouders’, Bij De Haard, nr. 4, april 1955, p. 111.
‘De jongensslaapkamer’, Bij De Haard, nr. 5, mei 1955, p. 143.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l w o n i n g
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pp	keuken en eethoek van ‘La Maison CECA’
 bron: archief Vlees en Beton
p	 architecten Willy Van Der Meeren en Léon Palm, plannen van ‘La Maison CECA’
 bron: archief Vlees en Beton
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la maison CeCa
modelwoning op de Foire Internationale de Liège

24 april - ? mei 1954

gevel van ‘La Maison CECA’
bron: archief Vlees en Beton

organisatie
architecten Willy Van Der Meeren en Léon Palm

ontwerp
architecten Willy Van Der Meeren en Léon Palm

bibliografie
L. Palm, ‘Une étape décisive vers l’industrialisation de l’habitat. Une grande maison pour le prix d’une auto’, Les 
Beaux-Arts, nr. 654, 28 mei 1954, pp. 4-5.
‘Schouw. Gebeurtenissen waarin wij belang stellen’, Ruimte, nr. 6, 1954, pp. 9-10.
‘Une maison pour le prix d’une auto’, L’Habitation, nr. 5, mei-juni 1954, pp. 317-318.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l w o n i n g
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firma Tubax i.s.m. arch. Willy Van Der Meeren en interieurarch. Eric Lemesre, zithoek
bron: archief Vlees en Beton
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le foyer saint-gillois
enkele appartementen in een project van de Nationale Maatschappij 

voor Goedkope Woningen, Sint-Gillis (Brussel)
1 - 9 mei 1954

firma Tubax i.s.m. arch. Willy Van Der Meeren en interieurarch. Eric Lemesre, zithoek
bron: archief Vlees en Beton

organisatie
Formes Nouvelles i.s.m. gemeente Sint-Gillis

ontwerp
- firma EMCE (inrichting appartement)
- firma Tubax i.s.m. arch. Willy Van Der Meeren en interieurarch. Eric Lemesre (inrichting apparte-

ment)
- firma Pas Toe (inrichting appartement)
- firma Blondel (inrichting appartement)
- warenhuis A l’Innovation (inrichting appartement)
- warenhuis Au Bon Marché (inrichting appartement)

bibliografie
L.-L. Sosset, ‘De bedrijvigheid van Nieuwe Vormen’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 52, april 1954, s.p. 
L.-L. Sosset, ‘Le foyer Saint-Gillois’, Architecture 55, nr. 14, mei 1955, p. 585.

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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Het Huis onzer dromen
Casino, Gent

1 - 20 mei 1954

gevel van ‘Het Huis onzer Dromen’
 bron: Bij De Haard, nr. 7, juli 1954

organisatie
Boerinnenbond

ontwerp

bibliografie
De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, s.d. (1954).
‘Wat zullen wij op de tentoonstelling te Gent zien?’, Bij De Haard, nr. 4, april 1954, p. 111.
‘Wat zullen wij zien op de tentoonstelling te Gent’, Bij De Haard, nr. 5, mei 1954, pp. 136-137.
‘Het Huis onzer Dromen in werkelijkheid’, Bij De Haard, nr. 5, mei 1954, p. 139.
‘Wat was er nieuw in Het Huis onzer Dromen?’, Bij De Haard, nr. 7, juli 1954, pp. 190-193.
‘Wat was er nieuw in Het Huis onzer Dromen?’, Bij De Haard, nr. 8, aug. 1954, pp. 214-216.
‘Wat was er nieuw in Het Huis onzer Dromen?’, Bij De Haard, nr. 9, sept. 1954, pp. 240-241.
‘Echo’s van de Boerinnendag 1954, gehoord door een lesgeefster’, Bij De Haard, nr. 9, sept. 1954, p. 252.
‘Wat was er nieuw in Het Huis onzer Dromen?’, Bij De Haard, nr. 10, okt. 1954, pp. 264-265.
‘Wat was er nieuw in het washuis?’, Bij De Haard, nr. 11, nov. 1954, pp. 296-297.
‘Slaapkamer voor de ouders’, Bij De Haard, nr. 4, april 1955, p. 111.
‘De jongensslaapkamer’, Bij De Haard, nr. 5, mei 1955, p. 143.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l w o n i n g
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een goede woning, een gelukkig gezin
woning in een nieuw project, Hemiksem

4 -18 juni 1954

organisatie
Socialistische Vooruitziende Vrouwen in samenwerking met het plaatselijke gemeentebestuur

ontwerp
arch. Jul De Roover (inrichting woning)

bibliografie
‘Hemiksem’, De Stem der Vrouw, nr. 9, sept. 1954, p. 20.

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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de tHuis
woning in een nieuw project van de Samenwerkende Maatschappij 

voor Goedkope Woningen, Hemiksem
20 - 27 juni 1954

organisatie
Kristelijke Arbeidersvrouwengilden i.s.m. Katholieke Werkliedenbonden

ontwerp

bibliografie

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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de tHuis
twee woningen in een nieuw project in de wijk Kriekenbos, Heverlee

3 - 12 juli 1954

wijk Kriekenbos in opbouw
bron: Heverlee Bouwt. Tentoonstelling De Thuis (catalogus), Gemeente Heverlee/KAV/KWB, Heverlee, 1954

organisatie
Kristelijke Arbeidersvrouwengilden i.s.m. Katholieke Werkliedenbonden en gemeente Heverlee

ontwerp

bibliografie
Heverlee Bouwt. Tentoonstelling De Thuis (catalogus), Gemeente Heverlee/KAV/KWB, Heverlee, 1954. 

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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[geen titel]
woning in een nieuw project van de Roeselaarse Bouwmaatschappij 

De Mandel, Roeselare
 1954

firma Van Den Berghe-Pauvers, eethoek
bron: Vrouwenbeweging, s.n., juli 1954

organisatie
Kristelijke Arbeidersvrouwengilden i.s.m. Katholieke Werkliedenbonden

ontwerp
firma Van Den Berghe-Pauvers (inrichting woning)

bibliografie
‘Tentoonstelling in de Meibloemwijk’, Vrouwenbeweging, s.n., juli 1954, p. 7.

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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interieurkunst Van miCHel Holyman
Museum voor Sierkunst, Gent

7 - 29 augustus 1954

organisatie
Museum voor Sierkunst

ontwerp

bibliografie

19
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moderne soCiale interieurinriCHting 
Van eriC grinwis
Museum voor Sierkunst, Gent

5 - 25 september 1954

organisatie
Museum voor Sierkunst

ontwerp

bibliografie

19
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ameriCan design for 
Home and deCoratiVe use

300 voorwerpen geselectioneerd door het Museum of Modern Art, New York
Museum voor Sierkunst, Gent

4 - 25 september 1954

organisatie
Museum voor Sierkunst i.s.m. Vereniging voor Kunst en Arbeid

ontwerp

bibliografie
L.-L. Sosset, ‘In de kursaal van Oostende. In het Museum voor Sierkunsten van Gent. Tentoonstelling van door 
het Museum voor Moderne Kunst van New York uitgelezen voorwerpen’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, 
nr. 57, sept. 1954, pp. 1-3. 

19
54
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t	architecten Willy Van Der Meeren en Léon Palm, schetsen van ‘La Maison CECA’ 
 bron: archief Vlees en Beton
u	slaapkamer van ‘La Maison CECA’
 bron: archief Vlees en Beton
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la maison CeCa
modelwoning op de Foire Internationale de Charleroi

Palais des Expositions, Charleroi
18 september - 3 oktober 1954

‘La Maison CECA’ in opbouw
bron: archief Vlees en Beton

organisatie
architecten Willy Van Der Meeren en Léon Palm

ontwerp
architecten Willy Van Der Meeren en Léon Palm

bibliografie
‘A l’exposition de Charleroi’, Les Beaux-Arts, nr. 659, 24 sept. 1954, p. 4.
‘La Maison CECA’, L’Ossature Métallique, nr. 7-8, juli-aug. 1954, pp. 401-402.
‘La Maison CECA à l’Exposition Internationale de Charleroi’, L’Ossature Métallique, nr. 9, sept. 1954, pp. 439-442.
F. Liekens, ‘La CECA et le logement des travailleurs’, L’Habitation, nr. 1, jan. 1955, pp. 14-32.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l w o n i n g
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de tHuis
woningen in een nieuw project van de Zeelse Maatschappij voor 

Goedkope Woningen, Zele
ca.  oktober 1954

interieurarch Jos De Mey i.s.m. firma Van Den Berghe-Pauvers, zithoek
bron: Vrouwenbeweging, s.n., jan. 1955

organisatie
Christelijke Arbeidersvrouwengilden i.s.m. Katholieke Werkliedenbonden

ontwerp
interieurarch. Jos De Mey, firma Van Den Berghe-Pauvers e.a. (inrichting woningen)

bibliografie
‘Voor een goede thuis’, Vrouwenbeweging, s.n., dec. 1954, p. 39.
‘Bezoek aan De Thuis te Zele’, Vrouwenbeweging, s.n., jan. 1955, pp. 19-21.

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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HuisVesting
woning in een project van de Nationale Maatschappij 

voor Goedkope Woningen, Doornik
december 1954

interieurarch. Jos De Mey, woonkamer
bron: archief Van Den Berghe-Pauvers

organisatie
Nationaal Instituut tot Bevordering van de Huisvesting

ontwerp
interieurarch. Jos De Mey en firma Van Den Berghe-Pauvers (inrichting woning)

bibliografie
‘Tentoonstelling december 54 in een modelwoning van de NMGW’, Bouwen en Wonen, nr. 1, jan. 1955, p. 21.

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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interieurarch. Jos De Mey i.s.m. firma Van Den Berghe-Pauvers, slaapkamer
bron: archief Design museum Gent (foto Photodocuments)
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1ste nationaal salon Voor 
modern soCiaal meuBel

1er salon national du 
meuBle moderne soCial

Museum voor Sierkunst, Gent
6 - 27 februari 1955

(6 – 11 februari 1955: enkel toegankelijk voor meubelfabrikanten en meubelhandelaars)

firma Dangotte e.a., woonkamer
bron: archief Design museum Gent

organisatie
Museum voor Sierkunst i.s.m. de Provinciale dienst voor Kunstambachten en Kunstnijverheden van 
Oost-Vlaanderen en het Ministerie van Economische Zaken en Middenstand

ontwerp
- interieurarch. Eric Grinwis (algemene inrichting)
- ontwerpers Frans Defour, Jos De Mey, Elisabeth De Saedeleer, J. Goes & M. Malbrain, Eric 

Grinwis, Alfred Hendrickx, Eric Lemesre, Montois-Courtois, W. Pauwels, Willy Van Der Meeren, 
J. Vankeerberghen, i.s.m. firma’s Braun-Fortuna, De Bruyne, Dangotte, Het Gentse Meubel,  
L. Rousseau, Torck, G. Van Acker en Van Den Berghe-Pauvers (modelkamers en meubels)

bibliografie
1e Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel. 1e Salon National du Meuble Moderne Social (catalogus), Museum 
voor Sierkunst, Gent, 1955.
K.-N. Elno, ‘Meubelkunst in Nederland en België’, Ruimte, nr. 1, jan. 1955, pp. 28-30.
‘Het eerste Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel, een merkwaardig initiatief van het Museum voor Sier-
kunst, te Gent voor februari 1955’, Bouwen en Wonen, nr. 1, jan. 1955, p. 40.
‘Nieuws van de Provinciale Diensten. Het eerste Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel. Korte inhoud van 
de rede van Dhr. A. Van De Walle’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 62, febr. 1955, pp. 3-4.
‘A Gand, le premier Salon national du meuble moderne’, Les Beaux-Arts, nr. 678, 4 febr. 1955, p. 18.
‘Echos et Nouvelles. Le Premier Salon National du Meuble Moderne Social’, Les Beaux-Arts, nr. 680, 18 febr. 1955, p. 14.
‘Nationaal Salon voor Moderne Sociale Meubelkunst. Museum voor Sierkunst Gent van 6 tot en met 27 februari 
1955’, Bouwen en Wonen, nr. 3, maart 1955, pp. 85-92.
‘De Vlaamse Meubelfabrikanten en het Modern Sociaal Meubel. Belangrijke vergadering in het Museum voor 
Sierkunst te Gent’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 65, mei 1955, pp. 4-5.
‘Het modern sociaal meubel in België’, Guide Intérieur Gids, nr. 473, dec. 1955, pp. 84-85.
Br. Henricus, ‘Moderne Interieurkunst’, Schets, nr. 2, 1955, pp. 56-60.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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modern Canadees interieur
Geselectioneerd door de National Industrial Design Council of Canada

Museum voor Sierkunst, Gent
3 april - 1 mei 1955

affiche ‘Modern Canadees Interieur’
bron: archief Design museum Gent

organisatie
Museum voor Sierkunst

ontwerp
interieurarch. Eric Grinwis (algemene inrichting)

bibliografie

19
55

fiches.indd   127 23/02/2006   14:34:59



fiches.indd   128 23/02/2006   14:34:59



le PaPier Peint ContemPorain
Galerij van het Centrum, Brussel

10 - 25 september 1955

folder ‘Le Papier Peint Contemporain’
bron: archief Design museum Gent

organisatie
Formes Nouvelles

ontwerp

bibliografie
Le Papier Peint Contemporain (folder), Formes Nouvelles, Brussel, 1955.
‘Te Brussel kondigt men een tentoonstelling aan van behangpapier’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 67, 
juli 1955, p. 2.
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nieuwe franse interieurkunst
Museum voor Sierkunst, Gent

15 oktober - 6 november 1955

ontwerper Pierre Paulin, zithoek
bron: Nieuwe Franse Interieurkunst (catalogus), Museum voor Sierkunst, Gent, 1955

organisatie
Museum voor Sierkunst, Gent

ontwerp
- interieurarch. Eric Grinwis (algemene inrichting)
- ontwerpers René Jean Caillette, Génevieve Dangles, Cristiant Defrance, Pierre Guariche, Jacqueline 

Iribe, Plaside Joliet, André Magot, André Monpoix, Michel Mortier, Motte, Pierre Paulin, Alain 
Richard, André Simard i.s.m. firma’s Airborne, Charron, Disderot, Iribe, Joliet, Minvielle et Cabanne, 
Lavrileux, Rougier, Steiner, TV (modelkamers of meubels)

bibliografie
Nieuwe Franse Interieurkunst (catalogus), Museum voor Sierkunst, Gent, 1955.
‘Medelingen. Nieuwe Franse Interieurkunst’, Bouwen en Wonen, nr. 9, sept. 1955, p. 336.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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interieurarch. Jos De Mey i.s.m. firma Van Den Berghe-Pauvers, eethoek
bron: archief Van Den Berghe-Pauvers (foto Photodocuments)
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2de nationaal salon Voor modern 
soCiaal meuBel

2ième salon national du meuBle 
moderne soCial

Museum voor Sierkunst, Gent
18 februari - 25 maart 1956

(18 – 25 februari 1956: enkel toegankelijk voor meubelfabrikanten en  meubelhandelaars)

ontwerper Pieter De Bruyne i.s.m. firma De Bruyne, zithoek
bron: Bouwen en Wonen, nr. 3, maart 1956  

organisatie
Museum voor Sierkunst i.s.m. de stad Gent, de Nationale Dienst ter Bevordering van de Uitvoer van 
de Produkten van Kleine en Middelmatige Bedrijven en de Provinciale Dienst voor Kunstambachten 
en Kunstnijverheden van Oost-Vlaanderen, onder hoge bescherming van de Ministers van Arbeid 
en Sociale Voorzorg, van Economische Zaken en Middenstand en van Volksgezondheid en van het 
Gezin

ontwerp 
ontwerpers Pieter De Bruyne, Frans Defour,  Jos De Mey, Alfred Hendrickx, M. Holyman, Malbrain, 
W. Pauwels, Jacques Seeuws, Torck, Willy Van Der Meeren, J. Van Haverbeke, Emiel Veranneman, 
Windels i.s.m. firma’s Belform-Van Fleteren, Braun-Fortuna, Dangotte, De Bruyne, Defour, Het 
Gentse Meubel, Seeuws-Swan, Van Den Berghe-Pauvers, J. Van Haverbeke, Windels (modelkamers 
of meubels)

bibliografie
Modern sociaal meubel in België. Le meuble social moderne en Belgique. Modern social furnishing in Belgium (catalogus), 
Museum voor Sierkunst/Stad Gent, Gent, 1956.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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F. Craet-Burssens, J. De Mey, A. Hendrickx, R. Van Daele, De Veelkleurige Versiering (folder), Dienst Gallic 
Octochrome, Brussel, 1956.
‘Het Tweede Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 73, jan. 1956, 
p. 3.
‘Het Tweede Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 74, febr. 1956,  
pp. 4-5.
‘Salon van het sociaal meubel te Gent’, Bouwen en Wonen, nr. 2, febr. 1956, p. 78.
‘Voor een smaakvoller woonkader. Het nationaal salon voor het modern, sociaal meubel te Gent’, De Linie, nr. 
387, 2 maart 1956, p. 8.
L.-L. Sosset, ‘Salon du Meuble Social à Gand’, Les Beaux-Arts, nr. 723, 9 maart 1956, p. 14.
L.-L. Sosset, ‘Antwerpen: Wandtapijten van Jean Lurçat. Brussel: Kunstaardewerk van Pierre Caille. Gent: Salon van 
het Moderne Sociaal Meubel’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 75, maart 1956, pp. 1-3.
J. De Mey, ‘Modern sociaal meubel in België’, Bouwen en Wonen, nr. 3, maart 1956, pp. 108-114.
Mercator, ‘Zwartkijkers in het ongelijk’, Guide Intérieur Gids, nr. 474, april 1956, s.p.
P.-L. Flouquet, ‘Le meuble social en Belgique’, La Maison, nr. 6, juni 1956, pp. 167-172.
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de Hedendaagse Haardstede
le foyer d’auJourd’Hui

tien appartementen in een gebouw in de Broquevillelaan 
(arch. Axel W. Lemesre), Sint Lambrechts-Woluwe (Brussel)

1956

bron: La Maison, nr. 7, juli 1956

organisatie
Formes Nouvelles i.s.m. de coöperatieve Les Locataires Réunis van de Nationale Maatschappij voor 
Goedkope Woningen

ontwerp
firma’s A l’Innovation, Au Bon Marché, Home Coop, Kissel, Pas Toe, Tubax, Vanderborght Frères 
(inrichting tien appartementen)

bibliografie
La Société Cooperative Les Locataires Réunis (folder), Les Locataires Réunis, Brussel, 1956.
L.-L. Sosset, ‘Enkele onlangs gehouden tentoonstellingen. Hedendaagse Doornikse wandtapijten. Emailwerk van 
Marianne Dubois. Toerusting van de hedendaagse haardstede’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 78, juni 
1956, pp. 1-3.

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t

19
56

fiches.indd   135 23/02/2006   14:35:06



fiches.indd   136 23/02/2006   14:35:06



tentoonstelling Van de Boerinnendag
Leuven

1956

bron: Bij De Haard, nr. 8, aug. 1956

organisatie
Boerinnenbond

ontwerp

bibliografie
‘Wat was er op de tentoonstelling van de boerinnendag te zien?’, Bij De Haard, nr. 6, juni 1956, pp. 170-171.
‘Wat was er te zien op de tentoonstelling van de boerinnendag? Wasgelegenheden’, Bij De Haard, nr. 7, juli 1956, 
pp. 194-195.
‘Wat was er te zien op de tentoonstelling van de boerinnendag? Kook-hoekjes’, Bij De Haard, nr. 8, aug. 1956,  
pp. 218-219.
‘Wat was er te zien op de tentoonstelling? Nog over onze kook-hoekjes’, Bij De Haard, nr. 9, sept. 1956,  
pp. 242-243.
‘Wat was er te zien op de tentoonstelling? Elektrische kooktoestellen’, Bij De Haard, nr. 10, okt. 1956, pp. 272-273.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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ontwerper Frida Burssens, affiche 3de Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel
bron: archief Frans Defour
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3de nationaal salon Voor 
modern soCiaal meuBel

3ième salon national 
du meuBle moderne soCial

Museum voor Sierkunst, Gent
23 maart - 28 april 1957

(23 – 29 maart 1957: enkel toegankelijk voor meubelfabrikanten en meubelhandelaars)

architect Willy Van Der Meeren i.s.m. firma Tubax, kinderkamer
bron: archief Vlees en Beton

organisatie
Museum voor Sierkunst i.s.m. de stad Gent, de Nationale Dienst ter Bevordering van de Uitvoer van 
de Produkten van Kleine en Middelmatige Bedrijven en de Provinciale Dienst voor Kunstambachten 
en Kunstnijverheden van Oost-Vlaanderen, onder hoge bescherming van de Gouverneur van de 
provincie Oost-Vlaanderen en van de Ministers van Buitenlandse Handel, van Arbeid en Sociale 
Voorzorg, van Economische Zaken en Middenstand en van Volksgezondheid en van het Gezin

ontwerp 
- ontwerper Frida Burssens en arch. Dan Craet (algemene inrichting)
- ontwerpers René Baucher en Sylvie Feron, Claude Blondel, Pieter De Bruyne, Frans Defour, Jos De Mey, 

Paul Gavel, H. Goossens, Alfred Hendrickx, Willy Van Der Meeren, E. Van Hoorebeke, Wanzele e.a. i.s.m. 
firma’s Ballegeer, Dangotte, Defour, Goossens-Cornelis, Het Gentse Meubel, Modelia, Plehiers, Seeuws, 
Swan, Tubax, Van Den Berghe-Pauvers, Belform-Van Fleteren e.a. (modelkamers of meubels)

bibliografie
Moderne sociale meubelkunst in België. Ameublement social moderne en Belgique. Modern social furnishing in Belgium 
(catalogus), Museum voor Sierkunst/Stad Gent, Gent, 1957.
‘Het derde nationaal salon voor modern sociaal meubel in het museum voor sierkunst te Gent’, Kunstambachten 
en Kunstnijverheden, nr. 84, dec. 1956, p. 3.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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‘Derde nationaal salon voor modern sociaal meubel te Gent’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 85, jan. 
1957, p. 3.
‘Derde Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 86, febr. 1957,  
pp. 3-4.
S., ‘Ontsporing van het schone? Moderne meubelen bijeen te Gent’, De Linie, nr. 443, 29 maart 1957, p. 5.
‘Derde salon van het Modern Sociaal Meubel te Gent’, Inlichtingsbulletin van Nieuwe Vormen, nr. 6, maart 1957, p. 4.
K. N. Elno, ‘Bij het Derde Nationaal Meubelsalon te Gent. Moderne meubelkunst’, De Periscoop, nr. 6, 1 april 1957,  
pp. 1, 10.
L. U., ‘Het derde nationaal salon voor het modern meubel. Het reveil voor de doorbraak’, De Periscoop, nr. 6, 1 
april 1957, p. 10.
Dr. M. G., ‘Hét meubelsalon. Op informatie in de Kunstwerkstede bij meubelmaker Vandenberghe-Pauvers’, De 
Linie, nr. 444, 5 april 1957, p. 3.
L.-L. Sosset, ‘Jusqu’au 28 avril au Musée des Arts Décoratifs de Gand. Troisième Salon National du Meuble Social 
Moderne’, Les Beaux-Arts, nr. 768, 12 april 1957, p. 4.
L.-L. Sosset, ‘Een gelukkig Gents initiatief. Het Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel’, Kunstambachten en 
Kunstnijverheden, nr. 88, april 1957, pp. 1-3.
L.-L. Sosset, ‘Wenken voor het interieur van heden. IIIe nationaal salon voor het modern sociaal meubel te Gent’, 
Guide Intérieur Gids, nr. 478, april 1957, pp. 13-16.
P.-L. Flouquet, ‘Le 3e salon du meuble social moderne’, La Maison, nr. 5, mei 1957, pp. 132-135, 158.
A. L. J. Van de Walle, ‘Het derde Nationaal Salon voor Sociale Meubelkunst’, Wonen, nr. 2, okt. 1957, pp. 152-153.
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de tHuis
woning in een nieuw project van de maatschappij Ons Onderdak, Ieper

ca. april 1957

firma Van Den Berghe-Pauvers, eethoek
bron: Provinciaal Archief West-Vlaanderen, collectie Wooncultuur

organisatie
Kristelijke Arbeidersvrouwengilden i.s.m. Katholieke Werkliedenbonden

ontwerp 
interieurarch. Jos De Mey, firma Van Den Berghe-Pauvers e.a. (inrichting woning)

bibliografie
‘De Thuis te Ieper’, Vrouwenbeweging, s.n., juli 1957, p. 15.

t e n t o o n s t e l l i n g  i n  e e n  h u i s v e s t i n g s p r o j e c t
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tentoonstelling Van de Boerinnendag
Leuven

 1957

bron: Bij De Haard, nr. 5, mei 1957

organisatie
Boerinnenbond

ontwerp 

bibliografie
‘Onze tentoonstelling 1957. Drukke belangstelling’, Bij De Haard, nr. 5, mei 1957, p. 133.
‘Wat de tentoonstelling ons leerde. Mooi en doelmatig eetgerief’, Bij De Haard, nr. 7, juli 1957, pp. 194-195.
‘Wat de tentoonstelling ons leerde. Mooi en doelmatig eetgerief’, Bij De Haard, nr. 8, aug. 1957, pp. 218-219.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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tentoonstelling Van de Boerinnendag
Casino, Gent

5 - 9 mei 1957

bron: Bij De Haard, nr. 7, juli 1957

organisatie
Boerinnenbond

ontwerp 

bibliografie
‘Onze tentoonstelling 1957. Drukke belangstelling’, Bij De Haard, nr. 5, mei 1957, p. 133.
‘Wat de tentoonstelling ons leerde. Mooi en doelmatig eetgerief’, Bij De Haard, nr. 7, juli 1957, pp. 194-195.
‘Wat de tentoonstelling ons leerde. Mooi en doelmatig eetgerief’, Bij De Haard, nr. 8, aug. 1957, pp. 218-219.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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tentoonstelling Van de Boerinnendag
Berlaar

20 - 21 mei 1957

bron: Bij De Haard, nr. 7, juli 1957

organisatie
Boerinnenbond

ontwerp 

bibliografie
‘Onze tentoonstelling 1957. Drukke belangstelling’, Bij De Haard, nr. 5, mei 1957, p. 133.
‘Wat de tentoonstelling ons leerde. Mooi en doelmatig eetgerief’, Bij De Haard, nr. 7, juli 1957, pp. 194-195.
‘Wat de tentoonstelling ons leerde. Mooi en doelmatig eetgerief’, Bij De Haard, nr. 8, aug. 1957, pp. 218-219.
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salon Van de duitse kunstamBaCHten
Museum voor Sierkunst, Gent

26 mei - 23 juni 1957 

ontwerper Frida Burssens, affiche
bron: archief Design museum Gent

organisatie
Museum voor Sierkunst, Gent

ontwerp 
ontwerper Fritz Neth (eetkamer)

bibliografie
‘Du coté des expositions. Gand: Métiers d’Art Allemands contemporains’, Lettre mensuelle d’information de Formes 
Nouvelles, nr. 9, juni-aug. 1957, p. 6.
P.-L. Flouquet, ‘Les métiers d’Art Allemands au Musée des Arts Décoratifs, à Gand’, La Maison, nr. 7, juli 1957, pp. 
193-196, 221.
L.-L. Sosset, ‘Twee eersterangstentoonstellingen. Gent: Hedendaagse Duitse kunstambachten. Knokke: Hedendaagse 
esthetiek’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 90, juni 1957, pp. 1-3.
‘A Gand, jusqu’au 23 juin. Salon des métiers d’art Allemande au Musée des Arts Décoratifs’, Les Beaux-Arts, nr. 
776, 7 juni 1957, p. 14

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l k a m e r s
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keuken van ‘De Europese Woning’
bron: Guide Intérieur Gids, nr. 481, okt. 1957
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tentoonstelling Van de moderne woning
l’exPosition de l’HaBitation moderne

sectie van het 1ste Salon van het Modern Home op 
de 12de Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen

Floraliënpaleis, Gent
7 - 22 september 1957

arch. Henri Guchez, ‘De Europese Woning’
bron: Bouwen en Wonen, nr. 10, okt. 1957

organisatie
Dienst Tentoonstellingen en Beurzen van het Ministerie van Economische Zaken

ontwerp 
- arch. Henri Guchez i.s.m. het studiebureau van de Kunstwerkstede Gebroeders De Coene (model-

woning ‘De Europese Woning’)
- architectengroep Alpha samengesteld uit architecten Renaat Braem, Victor Coolens, Jean Van 

Doosselaere, René Panis en de architectengroepen l’Equerre en Structures (Modelwijk Heysel, 
tentoongesteld d.m.v. maquette)

- Studiebureau Kunstwerkstede Gebroeders De Coene (‘woning op wielen’)

bibliografie
Modern Home. 12e Internationale Jaarbeurs Gent. 12e Foire Internationale Gand (catalogus), Internationale Jaarbeurs 
der Vlaanderen, Gent, 1957.
Modern Home. Foire Internationale de Gand (catalogus), Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen, Gent, 1957.
S., ‘In het kader der Gentse i.j.v. Het modern-home salon’, De Linie, nr. 467, 13 sept. 1957, p. 5.
L.-L. Sosset, ‘De Levenskunsten op de Gentse Internationale Jaarbeurs’, Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 
94, okt. 1957, pp. 1-3.
L.-L. Sosset, ‘De internationale jaarbeurs der Vlaanderen en de interieurkunst’, Guide Intérieur Gids, nr. 481, okt. 
1957, pp. 11-14.
‘Het Europees Huis’, Bouwen en Wonen, nr. 10, okt. 1957, pp. 350-356.
‘Een Europees Huis op de Internationale Jaarbeurs van Gent’, Wonen, nr. 3, jan. 1958, p. 265.

t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  m o d e l w o n i n g e n
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ontwerper Lou Bertot, tentoonstellingsplan
bron: Wonen, nr. 7, dec. 1958
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soCiale HuisVesting en gezondHeid
logement soCial et santé

Paviljoen van de Sociale Huisvesting en Gezondheid of 
Pavillon du Logement et de la Santé, Expo 58, Brussel

14 april - 19 oktober 1958

 arch. Jacques Dupuis i.s.m. arch. Albert Bontridder, Paviljoen van de Sociale Huisvesting en Gezondheid
bron: archief Dienst Beurzen en Tentoonstellingen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

organisatie
v.z.w. Sociale Huisvesting en Gezondheid, verbonden aan de klasse Gezondheid van het Gezin van 
de groep Gezondheid

ontwerp 
- arch. Jacques Dupuis i.s.m. arch. Albert Bontridder (paviljoen) 
- ontwerper Lou Bertot (tentoonstelling)

bibliografie
Nationale Meubelwedstrijd. Concours National du Meuble (catalogus), Nationaal Instituut voor de Huisvesting, Brussel, 
1958.
‘Nationale Meubelwedstrijd 1958’, Wonen, nr. 2, okt. 1957, pp. 173-174, 180.
‘Echo’s. De huisvesting en de algemene Wereldtentoonstelling van Brussel 1958’, Wonen, s.n., okt. 1957, p. 176.
‘Echo’s. De nationale meubelwedstrijd 1958’, Wonen, nr. 3, jan. 1958, pp. 263-265.
J. B., ‘Het Paviljoen Sociale Huisvesting en Gezondheid op de tentoonstelling 1958’, Wonen, s.n., april 1958, pp. 
347-349.
L.-L. Sosset, ‘In een nieuw verblijf. Andere meubels en moderne inrichting’, Wonen, nr. 7, dec. 1958, pp. 58-63. 19
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afdeling Van de BinnenHuisarCHiteCten
seCtion des ensemBliers

Paleis VII, Expo 58, Brussel
14 april - 19 oktober 1958

ontwerper Pieter De Bruyne, jongens- of meisjeskamer
bron: archief Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, fonds Nationaal Instituut voor de Huisvesting

organisatie
klasse van de Toegepaste Kunst en Kunstambachten van de groep De Kunst en haar Uitdrukkingsmid-
delen i.s.m. het Museum voor Sierkunst, Gent

ontwerp 
ontwerpers René Baucher & Sylvie Feron, Marcel-Louis Baugniet, Claude Blondel & Raymond Van Loo, 
Pieter De Bruyne, Jos De Mey, P. Franck, P. Genicot & D. Duqué, Alfred Hendrickx, G. Legrand, Eric 
Lemesre, Roger Van Assche, Emiel Veranneman, Jules Wabbes i.s.m. firma’s A l’Innovation, Belform, 
Blondel, E. De Bruyne & Hendrickx, A. Delfosse, Fabrieken S.A. Mobilier Universel, J. Mertens, A. & P. 
Smitz, Tubax, K. Vandekerckhove, Van Den Berghe-Pauvers, Gebr. Vander Haeghen, R. Vermaercke 
(modelkamers of meubels)

bibliografie
Klasse van de Toegepaste Kunsten en Kunstambachten (catalogus), Internationale Wereldtentoonstelling, Brussel, 
1958.
P.-L. Flouquet, ‘A l’exposition de Bruxelles, au Palais 7. La section des créateurs ensembliers’, La Maison, nr. 9, sept. 
1958, pp. 339-341.
L.-L. Sosset, ‘Formes Utiles. Confort de la Vie’, Les Beaux-Arts, nr. 823, 26 sept. 1958, pp. 8, 13.
L.-L. Sosset, ‘In het teken van de wereldtentoonstelling. Binnenhuisarchitecten te Brussel en te Luik’, Guide Intérieur 
Gids, nr. 485, sept. 1958, pp. 20-25.
L.-L.  Sosset, ‘Naar een verjonging van de behuizing. De Belgische sierkunstenaars op de algemene wereldtentoon-
stelling van Brussel 1958’, Wonen, s.n., juli 1959, pp. 229-236.
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pp arch. Charles Van Nueten, plan van het Paviljoen Gebouwen en Woningen
 bron: Plans. Algemene Wereldtentoonstelling te Brussel 1958, Commissariaat-Generaal van de Regering bij de Algemene
 Wereldtentoonstelling 1958 te Brussel, Brussel, 1961
p	 arch. Charles Van Nueten, Paviljoen Gebouwen en Woningen 
 bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent
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geBouwen en woningen
edifiCes et HaBitations

Paviljoen Gebouwen en Woningen of Pavillon d’Edifices et Habitations, 
Expo 58, Brussel

14 april - 19 oktober 1958

arch. Frans Vuye i.s.m. Gustave Creupelandt, modelwoning De Coene
bron: archief Vlees en Beton

organisatie
groep Gebouwen en Woningen en de v.z.w. Bouw 58

ontwerp
- arch. Charles Van Nueten (paviljoen)
- arch. Frans Vuye i.s.m. Gustave Creupelandt (modelwoning De Coene)

bibliografie
Nous avons construit une maison pour vous! Wij bouwden een huis voor U! A house for you! Ein Heim für Sie! (folder), 
Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene, Kortrijk, 1958.
R. T., ‘Bruxelles 1958’, Architecture 55, nr. 15, sept. 1955, p. 634.
P.-L. Flouquet, ‘La Section Architecture Belge à l’Exposition’, La Maison, nr. 12, dec. 1958, pp. 429-431.
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modelHoeVe
ferme modèle

Agri-expo, Expo 58, Brussel
14 april - 19 oktober 1958

zitkamer van de modelhoeve
bron: KADOC, fonds KVLV

organisatie
klasse Landbouwbedrijf van de groep Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt en de v.z.w. Agri-expo 58

ontwerp 
architecten Harry Courtens en Marcel Dams (modelhoeve)

bibliografie
L. K., ‘Wij en de wereldtentoonstelling’, Bij de Haard, nr. 5, mei 1958, pp. 137-138.
H. N., ‘Op de Expo staat een hoeve. In de schaduw van het Atomium melkt men koeien’, De Boer, nr. 29, 19 juli 
1958, pp. 8-9.
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pp	keuken van ‘Het Huis onzer Dromen’
 bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1958
p plan van ‘Het Huis onzer Dromen’
 bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1958
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Het Huis onzer dromen
Casino, Gent

27 april - 9 mei 1958

woonkamer van ‘Het Huis onzer Dromen’
bron: De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1958

organisatie
Boerinnenbond

ontwerp 
- arch. Van Laer (‘Het Huis onzer Dromen’)
- firma’s De Stokkemse Vlechters, Tubax, Van Den Berghe-Pauvers, etc. (inrichting ‘Het Huis onzer 

Dromen’)

bibliografie
De Landelijke Woning, Boerinnenbond, Leuven, 1958.
‘Het Nieuwe huis onzer dromen’, Bij De Haard, nr. 4, april 1958, pp. 104-105.
‘Initiatief van de boerinnenbond. Huis onzer dromen’, De Linie, nr. 500, 2 mei 1958, p. 9.
‘Ons huis een eigen schepping. Wij brengen kleur in onze woning’, Bij De Haard, nr. 5, mei 1958, p. 136.
‘Het nieuwe huis onzer dromen’, Bij De Haard, nr. 6, juni 1958, pp. 170-171.
‘Uit het huis onzer dromen. De slaapkamer met metalen meubelen’, Bij De Haard, nr. 7, juli 1958, p. 202.
‘Het huis onzer dromen 58’, Bij De Haard, nr. 8, aug. 1958, pp. 226-227.
‘Onze speelkamer’, Bij De Haard, nr. 11, nov. 1958, pp. 317.
‘Over bouwen en wonen’, Bij De Haard, nr. 1, jan. 1959, pp. 8-9.
‘Oud en toch modern’, Bij De Haard, nr. 1, jan. 1959, p. 23.
‘Goed Wonen!’, Bij De Haard, nr. 2, febr. 1959, pp. 38-39.
‘De doorgeefkast’, Bij De Haard, nr. 2, febr. 1959, pp. 42-43.
‘Goede bergplaatsen – ingebouwde meubelen’, Bij De Haard, nr. 10, okt. 1959, p. 313.
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architectenbureau Groupe EGAU, sociaal huisvestingsproject Plaine de Droixhe (1951-1970)
bron: archief Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent
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internationale tentoonstelling der 
stedeBouw, woningBouw en meuBelen

exPosition internationale d’urBanisme, 
d’HaBitation et de moBilier

Plaine de Droixhe, Luik
11 - 30 september 1958

woonkamer in een appartement van het sociaal huisvestingsproject van architectenbureau Groupe EGAU
bron: La Maison, nr. 8, aug. 1960

organisatie
Nationaal Instituut voor Huisvesting

ontwerp
- ontwerpers Roger Van Assche, Claude Blondel, P. Franck, Pieter De Bruyne, Guy Legrand, Raymond 

Van Loo i.s.m. firma’s Vermaercke & Van Peetegem, Emiel De Bruyne, A. Delfosse en A l’Innovation 
(meubels die bekroond waren in de Nationale Meubelwedstrijd en die hier aangewend werden 
voor de inrichting van een bungalow van de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom,  
een eengezinswoning van architecten Géo Brosens en Peeters en enkele appartementen van het 
sociaal huisvestingsproject van architectenbureau Groupe EGAU)

- ontwerper Gautier-Delahaye en firma’s Pas Toe, Etablissements Hema en Acomal (inrichting van 
enkele appartementen van het sociaal huisvestingsproject van architectenbureau Groupe EGAU)

bibliografie
‘Echo’s. Tentoonstelling over stedebouw en huisvesting te Luik’, Wonen, s.n., okt. 1957, p. 176.
‘Tentoonstelling over stedebouw en woningwezen – Luik 1958’, Wonen, s.n., jan. 1958, p. 264.
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‘Exposition Internationale d’urbanisme, d’habitation et de mobilier à Liège’, Lettre d’information de Formes Nouvelles, 
nr. 16, 1958, p. 5.
L.-L. Sosset, ‘Expositions et actualités’, Les Beaux-Arts, nr. 822, 22 aug. 1958, p. 5.
‘Le quartier de la Plaine de Droixhe, à Liège’, La Maison, nr. 8, aug. 1960, pp. 239-246.
L.-L. Sosset, ‘Te Luik. Tot 30 september. Tentoonstelling van stedenbouw en woningbouw en meubelen’, Kunst-
ambachten en Kunstnijverheden, nr. 104, aug. 1958, s.p.
L.-L. Sosset, ‘In het teken van de wereldtentoonstelling. Binnenhuisarchitecten te Brussel en te Luik’, Guide Intérieur 
Gids, nr. 485, sept. 1958, pp. 20-25. 
‘Ten geleide’, Wonen, s.n., dec. 1958, pp. 2-4.
E. Parent, ‘Was het sop de kool wel waard?’, Wonen, s.n., dec. 1958, pp. 35-40.
A. Bontridder, ‘Het huis een paleis?’, Wonen, s.n., dec. 1958, pp. 41-50.
‘De deelneming der gemeenten aan de Tentoonstelling over Stedebouw en Huisvesting Luik’, Wonen, s.n., dec. 
1958, pp. 51-57.
L.-L. Sosset, ‘In een nieuw verblijf. Andere meubels en moderne inrichting’, Wonen, s.n., dec. 1958, pp. 58-63.
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de euroPese woning
la maison euroPéenne

sectie van het 2de Salon van het Modern Home of Salon du Modern 
Home op de 13de Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen

Floraliënpaleis, Gent
13 -  28 september 1958

woonkamer van ‘De Europese Woning’
bron: Modern Home ’58. 13e Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen (catalogus), Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen, Gent, 1958

organisatie
Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen

ontwerp 
- arch. Renaat Braem (‘De Europese Woning’)
- ontwerper Roger Van Assche (inrichting van ‘De Europese Woning’)

bibliografie
Modern Home ’58. 13e Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen (catalogus), Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen, 
Gent, 1958.
13e Internationale Jaarbeurs Gent. 13e Foire Internationale Gand. 13th International Fair Ghent. 13e Internationale 
Messe Gent (catalogus), Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen, Gent, 1958. 
‘13e Jaarbeurs der Vlaanderen te Gent’, De Linie, nr. 518, 5 sept. 1958, p. 3.
‘De Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen te Gent. Klein vade-mecum voor grote jaarbeurs’, De Linie, nr. 520, 
19 sept. 1958, p. 5.
L.-L. Sosset, ‘In het teken van de wereldtentoonstelling. Binnenhuisarchitecten te Brussel en te Luik’, Guide 
Intérieur Gids, nr. 485, sept. 1958, pp. 20-25. 
L.-L. Sosset, ‘De XIIIe Gentse Internationale Jaarbeurs en de vooruitzichten getoetst aan de werkelijkheid’, 
Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 106, okt. 1958, s.p.
‘Dagwijzer voor de binnenhuiskunst. Gent – XIIIe Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen’, Guide Intérieur Gids, 
nr. 486, dec. 1958, p. 13.
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architecten Pierre Coulon en André Noterman, grondplan van ‘Het Elektrisch Huis’
bron: Modern Home ’58. 13e Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen (catalogus), Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen, Gent, 1958
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Het elektrisCH Huis 
la maison eleCtrique

sectie van het 2de Salon van het Modern Home of Salon du Modern 
Home op de 13de Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen

Floraliënpaleis, Gent
13 - 28 september 1958

woonkamer van ‘Het Elektrisch Huis’
bron: Modern Home ’58. 13e Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen (catalogus), Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen, Gent, 1958

organisatie
Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen

ontwerp
- architecten Pierre Coulon en André Noterman (‘Het Elektrisch Huis’)
- ontwerper Monique Perceval (inrichting van ‘Het Elektrisch Huis’)

bibliografie
Modern Home ’58. 13e Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen (catalogus), Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen, 
Gent, 1958.
13e Internationale Jaarbeurs Gent. 13e Foire Internationale Gand. 13th International Fair Ghent. 13e Internationale 
Messe Gent (catalogus), Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen, Gent, 1958. 
‘13e Jaarbeurs der Vlaanderen te Gent’, De Linie, nr. 518, 5 sept. 1958, p. 3.
‘De Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen te Gent. Klein vade-mecum voor grote jaarbeurs’, De Linie, nr. 520, 
19 sept. 1958, p. 5.
L.-L. Sosset, ‘In het teken van de wereldtentoonstelling. Binnenhuisarchitecten te Brussel en te Luik’, Guide Intérieur 
Gids, nr. 485, sept. 1958, pp. 20-25. 
L.-L. Sosset, ‘De XIIIe Gentse Internationale Jaarbeurs en de vooruitzichten getoetst aan de werkelijkheid’, 
Kunstambachten en Kunstnijverheden, nr. 106, okt. 1958, s.p.
‘Une maison économique’, La Maison, nr. 11, nov. 1958, pp. 403-404.
‘Dagwijzer voor de binnenhuiskunst. Gent – XIIIe Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen’, Guide Intérieur Gids, nr. 
486, dec. 1958, p. 13.
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tweetalige instellingen en organisaties

Belgisch Centrum voor Internationale Culturele Uitwisseling 
Centre Belge d’Echanges Culturels Internationaux

Belgische Militaire Zending
Mission Militaire Belge

Bouw 58 v.z.w.
Construction 58 a.s.b.l.

Ministerie van Economische Zaken
Ministère des Affaires Economiques

Ministerie van Openbare Werken
Ministère des Travaux Publics

Ministerie van Voorlichting
Ministère de l’Information

Ministerie van Wederopbouw
Ministère de la Reconstruction

Nationaal Instituut voor Woning en Huisvesting (NIWHUIS)
Institut National du Logement et de l’Habitation (INALA)

Nationaal Instituut tot Bevordering van de Huisvesting (NIBH)
Institut National pour la Promotion de l’Habitation (INPH)

Nationaal Instituut voor de Huisvesting (NIH)
Institut National du Logement (INL)

Nieuwe Vormen v.z.w.
Formes Nouvelles a.s.b.l.

Provinciale Dienst der Kunstambachten en -industrieën van Brabant 
Office Provincial des Artisanats et des Industries d’Art du Brabant

Sociale Huisvesting v.z.w.
Logement Social et Santé a.s.b.l.
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Appendix �

F. Floré, ‘Sociaal modernisme. De designkritiek van K.-N. Elno (1920-1993)’, De 
Witte Raaf, nr. 89, jan.-febr. 2001, pp. 6-8.

Sociaal modernisme 
De designkritiek van K.-N. Elno (1920-1993)

Fredie Floré

“Laten we modern zijn. Een mens moet IETS zijn. Wees verstandig, staak uw ver-
zet. Nylon – beton – aluminium – plastics – gewapend glas – staal – gelamelleerd 
hout – fluorescente verf – functioneel – rationeel – logisch verantwoord – air con-
ditioning – skeletbouw – prefab – standaardisering – hoort u het allemaal om u 
heen, ziet u het, voelt u het, ruikt u het, proeft u het? Er is geen houden meer aan. 
De modernen hebben het pleit gewonnen. Overmeester uw teleurstellingen, ver-
man u. We moeten modern zijn. Het staat nu eenmaal niet meer, niet modern te 
zijn. Treurig, akkoord, maar is daar iets aan te doen? Is dit leven niet één resem 
van onrechtvaardigheden? Een mens legt bij zoveel het hoofd in de schoot, waar-
om niet bij het moderne? Uw huiskamermuren: elke in een andere kleur. Uw tafel-
poten: van verchroomde buis. Geen lege vazen op uw kasten. Geen familieportret-
ten aan de wand. Een plat dak boven uw hoofd. Visnetten aan uw ramen. Toe nu, 
wees niet opstandig. Iedereen doet er aan. Wees modern, en troost u: ooit breken 
er wellicht betere tijden aan.” [�]

Het werk van grote designers uit de jaren vijftig wordt vandaag overal verzameld 
en opnieuw uitgebracht. Stoelen, tafels, kasten en andere gebruiksvoorwerpen van 
Harry Bertoia, Arne Jacobsen, Eero Saarinen of Charles en Ray Eames prijken in 
de etalages van woonwinkels en figureren in de lifestyle-publiciteit in Wallpaper 
of i-D. Niets verwijst daar nog naar de modernistische projecten waarbinnen ze 
zijn ontstaan of naar de intenties en de sociale opvattingen van de ontwerpers. 
Het zijn ‘getemde’ objecten geworden, die perfect passen binnen een marketingsy-
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steem, een status- en vooral een lifestyle-logica. Juist deze ontwikkeling wilden de 
vele ontwerpers en pioniers van het moderne design kost wat kost vermijden.

Ook de Vlaamse design-, interieur- en architectuurcriticus K.-N. Elno [�] heeft zich 
hardnekkig tegen de commercialisering van de moderne vormgeving verzet. Vanaf 
het midden van de jaren vijftig, wanneer het moderne design ook in België lang-
zamerhand op een bredere erkenning kan rekenen, tracht hij in talrijke beschou-
wende artikels voor het maandblad Streven en de kranten De Standaard, De Linie 
en De Nieuwe, maar ook in vele spreekbeurten en lessen, een breed publiek voor te 
lichten omtrent het wezen van een ‘goede’ – dit is een ‘eerlijke’, sociale en moreel 
verantwoorde – moderne vormgeving. Verkoopsgericht design, waarbij volgens 
Elno “tijdelijke” met “eeuwige waarden” worden verward en “humane maatsta-
ven” worden vervangen “door die van het vernuft en de materie”, moet hierbij ten 
zeerste worden geducht. [�] Andere designcritici, waaronder Pierre-Louis Flouquet, 
hadden reeds voor 1950 een begin gemaakt met het pleidooi voor een sociaal en 
moreel verantwoorde vormgeving in België, maar de begeestering en de luciditeit 
waarmee Elno tot ver in de jaren zestig voor ‘goed’ design bleef ijveren, was zonder 
meer uitzonderlijk.

Net als bij zijn collegae-critici Pierre-Louis Flouquet of Léon-Louis Sosset  hangt 
het sociale denken van Elno nauw samen met het vooroorlogs modernistisch ge-
dachtengoed. Zo verwijst hij in zijn teksten meermaals naar de geschriften van Le 
Corbusier – waaronder het polemische essay Les yeux qui ne voient pas. Maar er valt 
in Elno’s werk ook een kritiek op dat vooroorlogs modernisme te bespeuren. Net 
als zijn tijdgenoot en vriend, architect Willy Van Der Meeren, wou Elno de discus-
sies omtrent het wonen ontdoen van hun utopische, abstract-ideologische karakter 
en terug instellen op de concrete bewoner. Hij stelde onder meer dat het primaire 
doel van de architectuur niet “de bevrijding van de mens” is, maar wel “het schep-
pen en uitrusten van zodanige ruimten dat de mens er zich volledig in kan uitle-
ven, zowel de mens die zich stoffelijk en geestelijk wil bevrijden, als degene die de 
noodzaak daarvan niet inziet”. [�] Elno’s kritiek op het modernisme was echter niet 
radicaal. In tegenstelling tot de nieuwe generatie architecten en ontwerpers van de 
jaren zestig, rekende hij niet af met het modernisme, maar bleef hij, bijna als laat-
ste, tot diep in de jaren zestig proberen om modernistische principes te verzoenen 
met de concrete sociale realiteit.  De sociale betekenis van design en architectuur 
situeerde zich volgens Elno in de eerste plaats op het niveau van de particuliere 
relatie tussen gebruiker en object: het ijkpunt van Elno’s kritiek was steeds de be-
leving van het individu. Ze was een poging om modernistische uitgangspunten te 
humaniseren en in te zetten voor een zinvol, niet-consumptief wonen. 
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Kunst & architectuur

Karel Elno debuteerde niet als designcriticus. Zijn interesse ging aanvankelijk 
uit naar de beeldende kunsten, waarin hij tot halverwege de jaren vijftig als cri-
ticus, galerist en uitgever actief was. Zo schreef hij tijdens de Tweede Wereldoor-
log – toen nog onder zijn eigen naam Karel Horemans – kunstrecensies voor het 
Vlaams-nationalistische dagblad Volk en Staat, om vanaf de vroege jaren vijftig 
zijn loopbaan als kunstcriticus verder te zetten bij De Spectator, De Periscoop, Het 
Handelsblad en De Standaard. [�] Elno was een verdediger van de jonge abstracte 
kunst, en opende in 1951 te Antwerpen, samen met zijn vrouw Nora Horemans, 
de galerie Het Kunstkabinet K.-N. Horemans, waar werk van jonge abstracte schil-
ders als Jan Saverys, Jo Delahaut en Jean Milo werd geëxposeerd. In 1954 onder-
tekende hij samen met Jo Delahaut, Pol Bury en Jean Séaux het manifest Le Spati-
alisme, dat net als de eerder opgerichte groeperingen Art Abstrait en Espace of het 
latere Formes de geometrische abstractie vertegenwoordigde. Bovendien richtte hij 
in de vroege jaren vijftig ook twee tijdschriften op waarin aandacht besteed werd 
aan actuele beeldende kunst en aan verschillende vormen van toegepaste kunst. 
In 1950 verscheen het eerste nummer van Iris, een “geïllustreerd onafhankelijk 
maandschrift voor schilder- en beeldhouwkunst, architectuur, graphiek, kunst-
ambachten, sierkunsten, publiciteitskunst en boekverzorging”. En drie jaar later 
richtte hij samen met Huib Hoste Ruimte op, een tijdschrift voor architectuur, ur-
banisme, ‘binnenhuiskunst’ en beeldende kunsten. 

De rode draad in Elno’s praktijk van de vroege jaren vijftig is zijn queeste naar de 
sociale identiteit van de kunstenaar. Die was volgens Elno onduidelijk geworden 
ten gevolge van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen – de nieuwe rol 
van de staat als mecenas, het toenemende aanbod van lichte vrijetijdsbesteding…  
Kunst maakte volgens hem steeds minder deel uit van de dagelijkse ervaring, 
waardoor de sociale betekenis van het kunstenaarschap sterk afnam. In het arti-
kel De kunstschilder a-sociaal, maar steeds aanwezig… detecteert Elno een “ontzet-
tende verwijdering” tussen kunst en publiek die naar zijn mening onmogelijk door 
ingrepen van overheidswege ongedaan kon worden gemaakt: “En hier blijkt dan 
wel duidelijk dat het probleem bij voorkeur langs artistieke wegen dient benaderd. 
De verwijdering maakt men zomaar niet ongedaan met etatistische lapmiddeltjes 
zoals ingrijpen, richtinggeven of inspiratief stimuleren van overheidswege. Inte-
gendeel. Kan men wellicht vele menselijke uitingen administratief of staatspoli-
tiek kanaliseren en aan reglementeringen verbinden – dan toch alleszins niet de 
kunst.” [6] De kunst moest volgens Elno opnieuw een plaats veroveren in het so-
ciale leven waaruit ze door allerlei omstandigheden was verbannen. Hij meende 
– zoals anderen voor hem – dat de kunst zich met het leven kon verzoenen door 
zich te integreren in de architectuur. Wanneer de (abstracte) kunst ‘ruimtelijk’ zou 
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worden, zou ze zich mét de architectuur mee kunnen ontwikkelen, en plaats ma-
ken voor het moderne leven. Elno verwachtte aanvankelijk veel van de integratie 
van kunst en architectuur. In Schouw, gebeurtenissen waarin wij belang stellen uit 
het eerste nummer van Ruimte merkt hij enthousiast op dat schilders en beeldhou-
wers een toenemende belangstelling vertonen voor “de uitdrukkingsvormen welke 
zich geredelijker in de architectuur integreren en minder geschikt zijn voor uitstal-
ling in de op het chevaletstuk afgestemde galerie”. Hij verwijst onder meer naar de 
volgens hem bijzonder geslaagde wandschildering van Marc Mendelson voor het 
Oostendse Casino Cursaal van architect Leon Stynen, de gekleurde leidingbuizen 
van Renaat Braem in een wooneenheid op het Kiel en de plastische compositie van 
Jo Delahaut in het woningcomplex ‘Le Foyer Montagnard’ dat de architect Victor 
Bourgeois realiseerde in Montignies-sur-Sambre. Terwijl Huib Hoste zich in zijn 
artikel Kleur en architectuur uit het tweede nummer van de tweede reeks van Ruim-
te nog met enig voorbehoud uitspreekt over het welslagen van de volgens hem 
niettemin ‘boeiende’ integratie-opvatting van Victor Bourgeois, is Karel Elno zon-
der meer overtuigd: de nieuwe ontwikkelingen binnen de beeldende kunst hebben 
een volwaardige integratie in de bouwkunst mogelijk gemaakt. 

Na enkele jaren moet Karel Elno vaststellen dat de opzet om de kunstenaar via het 
integreren van kunst in architectuur terug een maatschappelijke rol toe te bede-
len, faalt. Tussen kunstenaar en architect blijkt telkens iets mis te lopen. In het es-
say Het Konflikt [7] formuleert Elno het probleem als volgt: “‘Het konflikt’. De bouw-
meester die in de beeldhouwer of schilder een potentiële booswicht ziet, wiens in-
menging op een of andere wijze het bouwwerk zal verminken of afbreuk zal doen 
aan de ruimtelijke gaafheid. De beeldende kunstenaar die het belangrijkste deel 
van zijn bewegingsveld – muur en gebouw – onder architecturaal sekwester acht 
geplaatst en in iedere architect een Beotiër op kunstgebied meent te herkennen.” 
De ruimte die kunstenaars en architecten hoorden te delen, werd volgens Elno al 
te vaak door één van beiden volledig ingepalmd, of veranderde in een strijdperk. 
De resultaten van herhaalde pogingen tot samenwerking waren pover. De Franse 
groep Espace, die plastische kunstenaars en architecten samenbracht, had bijvoor-
beeld maar weinig gerealiseerd. Het Brusselse filiaal van de groep verdween op het 
moment dat hun manifest verscheen. Van “la Rencontre, de Verzoening, de Nieu-
we Eénwording van de kunsten” die Le Corbusier had aangekondigd, was volgens 
Elno nog lang geen sprake: “Onderwijl gaat het, onder de stoomkracht van vlijt, 
goede wil en goede trouw, verder. (…) Gewonnen verloren worden er beelden te-
gen muren geplakt, deurknoppen geciseleerd en pijlers gedecoreerd.” Elno besluit 
zijn essay met de vaststelling dat een harmonisch gesprek tussen architecten en 
beeldende kunstenaars voorlopig onmogelijk blijft. Hij wijt dat aan een groeiende 
sociale disharmonie, en aan het verloren contact van de kunst met het dagelijkse 
leven: “Waarschijnlijk zou de sfeer enigszins opklaren indien de plastische kunste-
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naars wat meer ‘ongespleten’ genegenheid konden opbrengen voor het dagelijkse 
leven, het wonen en heel het ‘banale’ maatschappelijke bestel. En zo, hunnerzijds, 
de bouwmeesters warmhartige, onbaatzuchtige belangstelling zouden betonen 
voor hun opponenten”.

 Kunst & design

Dus zag Elno zich verplicht de kunst op een andere manier maatschappelijke bete-
kenis te geven. De tentoonstelling Vormen van Heden, die Elno samen met Luc Pei-
re in 1957 in het Gemeentelijk Casino te Knokke organiseerde, laat zien hoe zijn 
aandacht geleidelijk verschoof naar het interieur. Vormen van Heden stelde meube-
len en stoffen van het meubelconcern Knoll International tentoon, gecombineerd 
met overwegend abstract beeldend werk uit binnen- en buitenland. Centraal in 
het open en geometrisch gestructureerde plan van de tentoonstelling stonden vier 
Knoll-interieurs waarrond beeldhouw- en schilderwerk van onder meer Jan Burs-
sens, Pol Bury, Pol Mara, Luc Peire, Antoine Pevsner en Michel Seuphor was op-
gesteld. Het opzet van Vormen van Heden bestond erin “te demonstreren in welke 
mate en geest de beeldende kunstenaar het zijne bijdraagt tot de hedendaagse vor-
men om ons heen” [8] Elno en Peire wilden wijzen op het bestaan van een moderne 
vormentaal die zowel in de beeldende kunst als in het design terug te vinden was. 
De presentatie van een interieur van Florence Knoll in de onmiddellijke nabijheid 
van werken van Bury of Bertrand maakte volgens hen duidelijk dat er “in alle ver-
scheidenheid van tendensen en intenties in de hedendaagse vormgeving een moei-
lijk te omschrijven, maar zuiver waarneembare eenheid van stijl leeft, welke zich 
doorzet zowel in de vrij-plastische als in de industriële en ambachtelijke vormge-
ving, zowel in het pure verbeeldingsprodukt als in het nuchtere nutsobject” [9]. Om 
de hechte relatie tussen de vrije en de toegepaste kunsten te illustreren, brachten 
Elno en Peire het beeldend werk in Vormen van Heden niet over naar een huiselijke 
sfeer, zoals bij de talrijke modelappartementen van de jaren vijftig gebruikelijk 
was. De Knoll-interieurs waren opgesteld volgens het voor dit bedrijf gekende, es-
thetiserende model: een type-configuratie van meubelen, een lichtjes verhoogde 
vloer, een strak ruimtelijk frame uit staal. De beeldhouwwerken en schilderijen 
waren ofwel vrij geplaatst of opgehangen, ofwel bevestigd op een al dan niet ge-
kleurde wand. Het concept van Vormen van Heden was voor de jaren vijftig in Bel-
gië uniek.  “At this date the fine and applied arts were more closely allied and more 
intimately interrelated than ever before” schrijft Lesley Jackson veel later over de 
jaren vijftig. [�0] Het pleit voor het scherpe observatievermogen van Elno en Peire. 
De toenmalige kritiek was over het algemeen dan ook lovend. “Het aantonen van 
de gelijklopendheid van de voortdurend vernieuwde proefneming van de abstracte 
kunst en van de harmonische ontluiking van de industriële schepping, die haar 

doctoraat_vol2_fredie.indb   93 2/05/2006   8:45:42



	 	 	 	 Lessen	in	Modern	Wonen	 	
	 	 94   Appendix 2  

oorsprong vindt in dezelfde plastische opvattingen, is beslist een van de groot-
ste verdiensten van deze tentoonstelling.” [��] recenseerde Het Nieuws van den Dag, 
Brussel. Afgezien van iemand als Urbain van de Voorde, die de abstracte kunst ‘een 
vergissing’ bleef noemen [��], waren de commentaren op Vormen van Heden onge-
veer eensluidend: het ging om een ‘betekenisvolle manifestatie’. [��]

In de nauwe verwantschap van beeldende kunst en design ontdekte Karel Elno 
nieuwe sociale mogelijkheden voor de kunstenaar. Hij achtte zijn gelijk bewezen 
door de ontwikkeling van een nieuw fenomeen. Verschillende kunstenaars uit bin-
nen- en buitenland manifesteerden zich immers, naast hun zuiver artistieke prak-
tijk, ook als industrieel ontwerper. Harry Bertoia ontwierp seriemeubelen, Marc 
Mendelson bedrukte stoffen, Octave Landuyt tekende bedrijfssanitair… Elno in-
terpreteerde deze evolutie als een toenadering van de beeldende kunsten tot de 
dagelijkse realiteit. Het bewees voor hem dat de “individualistische” kunstenaar 
zich in toenemende mate interesseerde voor de “huidige kollectiviteitscultuur”. [��] 
Precies daarin lag volgens hem de ‘sociale redding’ van de moderne kunst. Zolang 
de kunstenaar zich als vrij kunstenaar in de architectuur probeert te integreren, 
loopt het mis; maar als designer krijgt hij op een vanzelfsprekende manier toegang 
tot het interieur en kan hij zijn werk deel laten uitmaken van een doorleefde alle-
daagse omgeving. De gebruiksvoorwerpen die de kunstenaar ontwerpt, functione-
ren op dat moment als in serie geproduceerde kunstwerken die, doordat ze echt 
gebruikt worden, deel worden van het leven en dat leven transformeren. 

Vanuit dit perspectief gaat Elno’s aandacht volop naar het industrial design. Aan-
vankelijk was dat in België moeizaam van de grond gekomen, maar vanaf midden 
jaren vijftig kon het toch op een zekere belangstelling rekenen. In verschillende 
steden werden symposia, lezingen, tentoonstellingen en zelfs cursussen over in-
dustrial design georganiseerd. Sosset en Flouquet hadden al vóór Elno artikels aan 
industriële vormgeving gewijd, maar veel meer nog dan deze critici verbond Elno 
het industrial design met quasi-utopische verwachtingen. In een lezing uit 1960 
verduidelijkt hij: “Industrieel ontwerpen is dus: het opheffen van de verdeeldheid 
in het industriële maken, het streven naar éénwording van alle betrokkenen bij de 
vervaardiging. In de status waarin de industrie zich thans bevindt, kan zulks niet 
anders zijn dan: belijdenis van een juist geloof in de zin der industrie, drang naar 
wààrmaking van de industriële daad als menselijk ‘teken’. In één woord: indu-
striële vormgeving is een doctrine, een kwestie van houding, van levensbeschou-
wing.” [��] Het industrial design is volgens Elno dé weg die de moderne vormgeving 
op moet, wil ze het isolement van de kunst omzeilen en opgenomen worden in het 
leven. In Design: strijdig met het elite-idee. Iedereen heeft recht op goede meubelen stelt 
hij nog: “Het middel ‘gemechaniseerde industrie’ betekent: massaproductie, d.w.z. 
verschaffing van stoffelijke, onontbeerlijke goederen voor de totaliteit der gega-
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digden met voorrang voor de minst begunstigden, voor de gewone lui ‘die gewoon 
zijn zonder het te beseffen’, de zogenaamde ‘anoniemen’. Een bijgevolg onvolpre-
zen middel waarmee redelijker menselijke verhoudingen kunnen nagestreefd wor-
den.” [�6] Kortom, de industriële productie biedt uitzicht op een meer humane sa-
menleving.

Elno’s aandacht gaat niet naar de formele aspecten van de moderne vormgeving, 
maar naar het moment waarop de dingen hun plaats innemen in het leven: het 
wonen en het interieur. In de jaren zestig schrijft hij heel wat artikelen over het 
interieur en over de manier waarop de nieuwe gebruiksvoorwerpen daar terecht 
komen. Het is hem niet meer te doen om de zin van de kunst of het kunstenaar-
schap; hij tracht te komen tot een analyse en een evaluatie van het leven binnens-
huis, met inbegrip van al diegenen die daarbij betrokken zijn: bewoners, ontwer-
pers, kunstenaars, critici. Niet de vorm of de esthetiek zijn belangrijk, maar de 
manier waarop het binnenhuis iets over de bewoners zegt, over de wijze waarop 
dingen zich tot elkaar en tot de bewoner verhouden, en over de rol van de vormge-
ving. “Binnenhuizen zijn een testgebied. De levensstijl geeft er zich argeloos, eer-
lijk bloot. Gevoelswaarden, intellect en de manier-van-zijn liggen om zo te zeggen 
beschreven in de opstelling der meubelen. Niet zozeer in de meubelen zelf, doch 
het arrangement en de wijze waarop de vertrekken zijn aangekleed, vormen nage-
noeg steeds een portret van de bewoners, een familieportret. Dat is door de band 
geen meedogenloos scherpe foto, gelukkig maar. Er hangt veelal iets neveligs over 
en er zitten doffe vlekken in. Toch steekt er ontzaglijk veel documentaire waarde 
in voor wie er met rationeel afgerichte verbeelding kennis van neemt.” [�7]

Kritiek sans-gêne

Karel Elno, criticus, bestudeerde het interieur in de hoedanigheid van een ‘volks-
opvoeder’, dat wil zeggen als iemand die algemene voorlichting verschaft ter ver-
betering van de wooncultuur. In tegenstelling tot de gecommercialiseerde leef-
stijlrubrieken van vandaag waren zijn teksten intellectueel-kritisch van aard, zij 
het dat ze steeds vertrokken van een moreel en existentieel perspectief. Niet voor 
niets gaf Elno meer dan honderd lezingen – vaak samen met Willy Van Der Mee-
ren – voor de Stichting Lodewijk de Raet en het Davids-fonds. Hij verzorgde ook 
jarenlang twee vormgevingsrubrieken in gewone dagbladen: Het Open Oog in De 
Standaard en Vormgeving in De Nieuwe. Voorlichting over het wonen moest volgens 
Elno niet verklarend zijn, maar persoonlijk en geëngageerd: “Ik wil geen leerstof 
leveren” verklaarde hij in een interview uit 1965,”Ik wil drive overhevelen. (Drive 
= energie) Weet je : ik behandel met woorden een aangelegenheid die woordenloos 
is. Met woorden stilten verwekken die zinnig zijn, dat is spreken. Het juiste spre-
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ken is een geestelijke striptease. Ik ben er mij van bewust dat een dergelijke sans-
gêne onverdraaglijk kan zijn.” [�8]

De persoonlijke keuzes van Elno waren niet ideologisch zuiver of principieel. In 
een interview uit 1985 merkt Geert Bekaert op dat Elno het “contact met het con-
crete” nodig heeft, “waarna zijn enthousiasme begint te borrelen en hij alle con-
trole verliest. Wat wel eens, van het ene artikel naar het andere, tot tegenstrij-
digheden leidt”. [�9] Elno’s teksten brengen geen rustige herinterpretatie van het 
modernistisch gedachtegoed. Ze getuigen van een voortdurend zoeken, testen en 
verwerpen van inzichten. De vraag waarmee twee pockets uit 1965 met verzamel-
de artikels van Elno worden ingeleid, is wat dat betreft veelzeggend: “En waarom 
zouden wij ons denken niet stimuleren, opvoeren en verdiepen door doodernstig 
te spelen met contradicties?” [�0] Zo zit het denken van Elno inderdaad in elkaar: 
als een soms euforisch, maar steeds ernstig spel van uitspraken en tegenspraken. 
Het is een denken dat zich volgens Geert Bekaert “in een dansend evenwicht be-
weegt op de kantlijn van de discursieve geest”. [��] De paradox is voor Elno meer 
dan een soms wat verdacht retorisch instrument. Het is de geëigende manier om 
over het wonen te denken. Wie de essentie van een ‘waarachtige’ wooncultuur wil 
begrijpen, moet volgens Elno in de eerste plaats de onmacht van elke strikt afge-
lijnde methodiek erkennen. Volksopvoeding is voor alles “een kwestie van gezonde 
scepsis en veel geloof. Geloof in waarheden welke onmiddellijk na hun erkenning 
door nieuwe waarheden worden opgevolgd en gerelativeerd.” [��]

De ‘binnenhuiskritiek’ vraagt “een eerbiedige gereserveerdheid”. Het bekritiseren 
van een interieur moet volgens Elno immers een “concentrisch mijmeren” zijn, 
geen hardhandige “doorlichting van woonpatiënten”. [��] Het interieur moet in de 
eerste plaats getoetst worden op de waarachtigheid van het sociale leven dat erin 
plaatsvindt. Hoe écht wonen de bewoners met de dingen rondom hen? De com-
plexiteit van deze vraag wordt duidelijk aan de hand van Elno’s interpretatie van 
het begrip kitsch. Het onechte karakter van een interieur wordt volgens hem niet 
zozeer bepaald door de vorm van de dingen, maar door de wijze waarop ermee 
wordt gewoond. Bijgevolg is ook een ‘authentieke’ omgang met kitscherige ob-
jecten niet uitgesloten. Hun leugenachtige vormgeving ten spijt, kunnen in deze 
voorwerpen toch “onbedreigde levenskrachten” worden ontdekt. Elno geeft het 
voorbeeld van een vrouw die zich met ongemeen veel liefde wijdde aan een bloem-
pot in de vorm van een auto: “In een bemeubeld flatje, gehuurd als vakantieverblijf 
aan zee, vonden wij eens een onthutsend sierstuk: het verkleind, keramisch model 
van een auto, die goed gevuld was met bemoste aarde en waarin een weelderige 
cactus groeide. Onze waan dat kamerplanten enkel gedijden in bloempotten had 
een einde genomen, want de cactus verkeerde in uitstekende gezondheid. Ander-
zijds begroetten wij deze ontdekking als een bevestiging de visu van onze over-
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tuiging dat het dagelijks leven surrealistischer is dan al het besmeurde linnen van 
Dali, Delvaux en Tanguy te zamen. Onze eerste reactie was in al haar spontaneïteit 
banaal en conventioneel. Wij lachten. Een lach zonder hoon doch ook zonder gene-
genheid. Na enige dagen van gedwongen samenzijn met het fenomeen en nadat we 
de eigenares van het appartementje met toewijding geregeld de oordeelkundig ge-
telde druppels water aan het mos hadden zien toevoegen, had onze houding tegen-
over de cactusauto zich grondig gewijzigd: wij waren het erover eens dat het voor-
werp ons vertederde.  Misschien was er zelfs vreugde in ons omdat zoiets mogelijk 
bleek, en het kon niet anders dan dat de zorgende en van haar zorg genietende ei-
genares heel veel had bijgedragen tot deze sympathie waaraan wij estethisch geen 
verklaring konden geven.” [��]

Anderzijds, aldus Elno, kan ook het perfect gedesignde interieur kitscherig zijn. 
Dat is namelijk het geval wanneer erin wordt ‘geresideerd’ in plaats van gewoond. 
Het interieur fungeert dan, modern ingericht of niet, als een statussymbool: “Vele 
interieurs lijden vandaag aan die merkwaardige soort van gedachteloosheid welke 
erin bestaat een intellectuele of sociale representativiteit na te streven via de be-
meubeling en inrichting van de woning. Aangeschaft prestige, al of niet op kre-
diet gekocht. Dit geschiedt meestal door middel van wat men, in een leuke sfeer 
van verstandhouding-met-knipoogjes, ‘oude’ meubelen noemt, ‘stijlmeubelen’, een 
zo vaak en sakraal uitgesproken woord dat men er op de duur gaat in geloven. Of 
door middel van boeken, vele, al dan niet gelezen boeken, waarvan men de ruggen 
streelt, met de ogen of met de handen. Doch het kan ook door middel van voor-
treffelijke hedendaagse meubelen, welke an sich uitmunten door authenticiteit 
en schoonheid van vorm, maar eenmaal geplaatst in bepaalde omgevingen en in 
relatie tot bepaalde gezinnen vlug ‘overdone’ aandoen. Evenzeer met verantwoord 
huisraad als met pseudo-artistieke prullaria kan men in één der talrijke variaties 
van ganzendonkse aandriften verstrikt geraken. Zodra de eigenaar van zijn huis-
houdelijke goederen verlangt wat ze niet bieden kunnen: het certificaat van zekere 
menselijke eigenschappen welke hij bewondert doch niet bezit, woont hij in een 
wereldje van absurditeit.” [��]

Het onderscheid tussen een waarlijk wonende en een slechts ‘residerende’ bewo-
ner is bijgevolg niet gemakkelijk te maken. Een modern interieur is immers nooit 
‘waarachtig’ op zich. Een authentiek wonende bewoner kan men, volgens Elno, in 
laatste instantie enkel herkennen aan de manier waarop hij zich gedraagt, aan 
zijn bewegingen en soms ook aan de luttele met zorg gekozen, nutteloze objecten 
die hij verzamelt: een fossiel, een gedroogde vrucht, een lege fles… Deze ‘vreemde’ 
dingen in het interieur geven volgens Elno aan dat bij de bewoners het verlangen 
leeft om het huis te individualiseren, het zich eigen te maken. Alleen waar nutte-
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loze en misschien ook nuttige dingen zich inschrijven in een verhaal en een leven 
waarbinnen ze gewaardeerd worden, krijgen het interieur en de dingen betekenis.
 

Designkritiek?

De teksten van Elno herinneren vandaag aan een vergeten of in verdrukking ge-
raakte omgang met alledaagse dingen. Een zulke duurzame houding ten aanzien 
van gebruiksvoorwerpen is binnen de traditionele conceptie van het interieur – als 
plek van persoonlijke geschiedenis en herinnering – lang een evidentie geweest, 
maar werd met het ontstaan van het moderne interieur steeds minder vanzelf-
sprekend. In zekere zin spreekt een langdurige, geïndividualiseerde omgang met 
de dingen zelfs de aard van het moderne interieur tegen: het beoogt immers zo 
weinig mogelijk geschiedenis vast te houden, het tracht zich te ontdoen van traag-
heid en zwaarte, en wil zo open en flexibel mogelijk zijn. Elno’s visie op het moder-
ne binnenhuis is dan ook ambigu: binnen de context van het moderne interieur 
pleit hij voor een wooncultuur die tot op zekere hoogte tegen het karakter van dit 
interieur ingaat. 

Elno’s keuzes en zijn visie omtrent ‘de vorm der dingen’ doen vandaag vreemd 
aan. Zijn discours klinkt gedateerd. Over objecten wordt nauwelijks nog op een 
dergelijke, moreel-politieke manier gesproken en geoordeeld. Voor Elno horen de 
gebruiksvoorwerpen – al dan niet modern – een duurzame en levende verhou-
ding aan te gaan met hun gebruikers. Sinds de explosieve ontwikkeling van de 
consumptiemaatschappij in de jaren zestig wordt de sociale betekenis van de ge-
bruiksvoorwerpen echter veel minder bepaald door het persoonlijk gebruik of de 
individuele toe-eigening ervan. Om te beginnen zijn er veel méér dingen om mee 
te leven. En ze dienen ook minder om te gebruiken, maar meer om te hebben. Ze 
dienen om ze te tonen of te zien: de voorwerpen ‘communiceren’ en fungeren in 
een logica waarin de gebruikers en de eigenaars, in een snel ritme, ‘identiteit’ op-
bouwen. Er is nauwelijks mogelijkheid of reden meer om zich aan dingen te hech-
ten of om dingen trouw te blijven. Ook de berichtgeving over design is helemaal in 
dienst genomen van de industrie die de dingen oplaadt met de toverkracht om sta-
tus en persoonlijkheid te versterken. Kunst- en architectuurkritiek lijken te over-
leven. Maar is designkritiek nog mogelijk, anders dan als een radicale kritiek van 
het design als dusdanig?
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Noten

[�] K.-N. Elno, Modern, in: De Linie, 5 oktober 1962.
[�] K.-N. Elno staat voor K(arel)-N(ora) (Kar)el No(ra). Het is een samenstelling van K.-N. El-

no’s wettelijke naam Karel Horemans en die van zijn vrouw Nora Horemans.
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Appendix �

F. Floré, D. Pültau, ‘Woonopvoeding. Een gesprek met Adelbert Van de Walle’,  
De Witte Raaf, nr. 116, juli-aug. 2005, pp. 7-10.

Woonopvoeding 
Een gesprek met Adelbert Van de Walle

Fredie Floré & Dirk Pültau

In het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog werden in België, net als in veel 
andere westerse landen, diverse ‘volksopvoedkundige’ initiatieven ontwikkeld om 
het goede wonen te promoten. Het Nationaal Instituut voor Woning en Huisvesting 
organiseerde al in de eerste jaren na de bevrijding enkele woontentoonstellingen. 
De Belgische Boerinnen-bond gaf in 1945 een adviesboekje uit over ‘De Boeren-wo-
ning’. In 1949 volgden de Kristelijke Arbeiders-vrouwengilden en de Katholieke 
Werkliedenbonden met de reizende tentoonstelling De Thuis. De avant-gardegroe-
pering Nieuwe Vormen of Formes Nouvelles begon omstreeks 1950 met een educatief 
programma voor een ‘betere’ wooncultuur. Hoewel elk van deze initiatieven eigen 
accenten legde, was er een gedeelde bekommernis om een esthetisch en ethisch ver-
antwoord wonen dat aangepast is aan de moderne tijd.

Aan Adelbert Van de Walle komt de eer toe om de problematiek van het moderne 
meubel en de wooncultuur op een museaal niveau te hebben aangekaart. Adelbert 
Van de Walle (°1922) is architect en doctor in de kunstgeschiedenis en de oudheid-
kunde. Na de Tweede Wereldoorlog bouwde hij een academische carrière uit als pro-
fessor aan het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde van de 
Universiteit Gent. Daarnaast was hij conservator van diverse Gentse musea, in het 
bijzonder van het Gentse Museum voor Sierkunst, dat hij leidde van 1951 tot 1974. 
Onder zijn bewind groeide dit museum halverwege de jaren ‘50 uit tot een geënga-
geerd promotor van ‘moderne’ meubelen van Belgische makelij. Tegelijk profileer-
de het museum zich als ‘woonopvoeder’. Beide ambities zouden op voorbeeldige 

	 	 	 	
	 	    101

doctoraat_vol2_fredie.indb   101 2/05/2006   8:45:44



	 	 	 	 Lessen	in	Modern	Wonen	 	
	 	 10�   Appendix 3  

wijze samenkomen in de drie Nationale Salons voor Modern Sociaal Meubel die Van 
de Walle organiseerde tussen 1955 en 1957, in samenwerking met architect Dan 
Craet en ontwerpster Frida Burssens. In onderstaand gesprek gaan we uitgebreid 
in op deze woontentoonstellingen en op andere initiatieven die Van de Walle ten 
bate van het goede wonen ontplooide. Daarnaast komen ook andere aspecten van 
zijn carrière ter sprake.

Fredie Floré/Dirk Pültau: In 1951 volgt u de historicus Henri Nowé op als conserva-
tor van het Museum voor Sierkunst. Wat voor een instelling was dat toen?

Adelbert Van de Walle: Een heel primitief en bouwvallig museum. Ik werd niet 
betaald en van de stad kreeg ik maar één personeelslid, een invalide huisbewaar-
der. Telefoon was er niet, er was zelfs geen schrijfmachine. 

F.F./D.P.: Het museum werd toen geleid door een vereniging. 

A.V.d.W.: Inderdaad, het was eigenlijk een privé-museum in een stadsgebouw. 
Zo’n vereniging heeft voordelen maar ook nadelen… Het voordeel is dat je onaf-
hankelijk bent, maar het nadeel was dat die rijke lieden in het bestuur van de ver-
eniging, onder wie een aantal textielbarons, steeds minder talrijk werden. Zij be-
schikten ook niet meer over de middelen die ze ooit hadden. Bij de oprichting van 
het museum waren ze welstellend, en schonken ze hun verzamelingen aan het mu-
seum, maar hun fortuinen raakten opgesplitst. Toen ik begon, had de vereniging 
zelfs schulden. Ik heb toen nog een tentoonstelling ingericht van de schilderende 
dokters in de geneeskunde, want die konden betalen…

F.F./D.P.: U had een opleiding gevolgd als architect, en op het moment dat u in het mu-
seum komt, was u net afgestudeerd als kunsthistoricus. Meteen wordt u ook aspirant van 
het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Was dat combineerbaar?

A.V.d.W.: Dat was inderdaad ongeveer in dezelfde periode. Maar het stond daar 
los van. Ik werkte maar deeltijds, en zoals gezegd werd ik niet betaald. 

F.F./D.P.: Daar is toch ooit verandering in gekomen? 

A.V.d.W.: Ik denk dat het rond 1960 veranderd is, precies weet ik het niet meer. 
Maar méér dan halftijds werd ik nooit betaald. Je moest dus een idealist zijn... 
Toen ik mij ging bezighouden met het meubel en het wonen, was dat ook uit idea-
lisme. 

F.F./D.P.: In het museum toonde u moderne kunstambachten, meubels en interieur-
kunst, maar uw academische publicaties uit die tijd gaan bijna allemaal over middel-
eeuwse archeologie. U zat dus echt wel op twee sporen. 
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A.V.d.W.: Waarom niet? Ik heb een zeer brede opleiding gehad, en voelde mij 
evengoed thuis als leider van een archeologische opgraving als in de wereld van 
het design. En in mijn tijd stond op het diploma van architect nog dat we steden-
bouwkundige waren, en er hoorde ook interieur en meubelontwerpen bij. Ik heb 
bovendien nog vrije cursussen gevolgd over toegepaste kunsten.

F.F./D.P.: Waarom trouwens die keuze voor architectuur en niet voor vrije kunst? 

A.V.d.W.: Omdat ik vond dat je ook een broodwinning moest hebben. Ik heb wel 
bewust voor Sint-Lucas gekozen, omdat het op de Universiteit zelden over kunst-
smaak ging. De ingenieursopleiding aan de universiteit was toen zuiver technisch 
gericht. Dat is nu anders.

F.F./D.P.: In het begin oogt uw tentoonstellingsprogramma nog divers, zoals in de peri-
ode Nowé. Na een tijdje komt het accent op kunstambachten en op het meubel te liggen, 
en in 1955 is er het eerste Nationaal Salon voor Modern Sociaal Meubel, een echte 
interieurtentoonstelling. Is dat de eerste tentoonstelling die een integrale visie gaf op het 
interieur? 

A.V.d.W.: In het begin liep de programmatie van Nowé nog door, ik moest dus niet 
zoveel doen. Maar de eerste interieurtentoonstellingen onder mijn leiding komen 
toch al in 1954, denk ik, met de interieurkunst van Eric Grinwis, die in Gent en 
Parijs werkte, en de tentoonstelling Moderne sociale meubelkunst van Rubbens en 
De Mey. Naast het eerste Salon waren er nog interieurs van Michel Holyman uit 
Henegouwen en, heel belangrijk, American Design for Home and Decorative Use, met 
driehonderd voorwerpen geselecteerd door het Museum of Modern Art in New 
York. 

F.F./D.P.: Dan komt het eerste Nationaal Salon. Alle meubelen waren daar te koop. Dat 
was ongewoon, zeker voor een museum.

A.V.d.W.: Ja, maar ik wilde dat iedereen daar iets aan had. De ontwerper moest 
ervan leven, de fabrikant moest kunnen verkopen om zijn meubels in productie te 
houden, en het publiek had een raadgever nodig. Want er kwam toen een enorme 
kwaal op: de industriële kitsch. Al dat klatergoud aan de lopende band, vreselijk… 
Ik hield toen voordrachten over de kitsch, en na afloop kwamen de mensen naar 
mij en vroegen ze, maar professor, moeten wij nu alles wegwerpen? 

F.F./D.P.: Waarom werd die kitsch plots zo’n thema? Was er een sensationele toename 
van de productie en consumptie van kitsch? Daarvoor was er toch ook kitsch geweest?

A.V.d.W.: Jazeker, maar je moet een onderscheid maken tussen kunstgeschiedenis 
en de kunstbeleving van mensen. Neem nu de woning, want die zegt toch iets over 
het sociaal beleven van de kunst. Na de Tweede Wereldoorlog leidde de zogenaamde 
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wet De Taeye tot de bouw van werkmanswoningen, wat men nu sociale woningen 
zou noemen. Ik heb toen zelf nog aan sociale woningbouw gedaan, en als ik die wo-
ningen bezocht… In de badkamer – die was verplicht in sociale woningen – hadden 
de mensen aardappelen of steenkolen in het bad gelegd. En de wansmaak die zij zich 
lieten aanpraten… Na de oorlog hebben grote groepen mensen een zekere wel-
vaart opgebouwd, en die welvaart is gegroeid tot op de dag van vandaag. Maar 
de uitbuiting van de wansmaak is evenredig toegenomen. Ik vond dat het mu-
seum hier een belangrijke taak had. Het was onze plicht daaraan te verhelpen, 
net zoals een arts de plicht heeft om te helpen als iemand in nood verkeert. En 
het heeft ook gewerkt, alleen was de tegenstroom uiteindelijk veel groter.

F.F./D.P.: Jullie wilden de welvaart esthetisch kanaliseren?

A.V.d.W.: Dat was het. De welvaart en de groei van de technologie en de industrie. 
Daar zit de knoop van de zaak. 

F.F./D.P.: Had u weet van gelijkaardige instellingen of musea die op zo’n manier werk-
ten, die het mogelijk maakten dat tentoongestelde objecten werden verkocht?

A.V.d.W.: Nee, eigenlijk niet, en ik denk ook niet dat dat normaal was. Maar ik 
probeerde te doen wat ik dacht te moeten doen. 

F.F./D.P.: U had ook goede contacten met Het Gentse Meubel, een coöperatieve die 
eveneens moderne meubels promootte en verkocht.

A.V.d.W.: Ja. Dat was een verkoopszaal in de Ravenstein-straat waar meubelfabri-
kanten uit Gent en omstreken hun producten voorstelden, na goedkeuring door 
het museum. Het was een initiatief van Edmond Dutry, secretaris van het Muse-
um voor Sierkunst, en van het museum zelf. Die ruimte kwam van pas, want zoals 
gezegd was het museum bouwvallig. Maar Dutry is overleden en toen is Het Gentse 
Meubel gestopt.

F.F./D.P.: In een verslag van een statutaire vergadering uit 1974, veel later dus, maakt 
iemand een kritische opmerking over het feit dat er dingen te koop waren in het museum. 
Er zijn dus ook later nog tentoonstellingen geweest waar je dingen kon kopen. 

A.V.d.W.: Ja, bij mij was altijd alles te koop – ik bedoel, bij de producent of de kun-
stenaar die in het museum tentoonstelde.

F.F./D.P.: Altijd?! Dus van bij de eerste tentoonstelling, Kartons voor wandtapijten, in 
1951…

A.V.d.W.: ’t Is te zeggen, die regeling is gegroeid naarmate ik mij bewust werd van 
de noden van ontwerpers. Je moet je realiseren in wat voor schrijnende omstan-
digheden zij soms werkten.
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F.F./D.P.: Maar op een gegeven moment, althans in 1974, ervaarde men dat kennelijk 
als een probleem. 

A.V.d.W.: Tja, als er in het museum verkocht wordt en er is elders in de stad nog 
een commercieel verkooppunt voor hetzelfde product, dan ben je natuurlijk ergens 
een concurrent. En als dat museum een publieke status heeft en met publieke mid-
delen kan werken, is dat natuurlijk niet zo evident. Dus het is mogelijk dat er uit-
zonderlijk tegen opgekomen werd, ik herinner me dat niet meer.

F.F./D.P.: Allicht kon u dat principe ook niet voor alle tentoonstellingen volhouden. Veel 
tentoonstellingen waren overgenomen uit het buitenland, met bruiklenen en alles erop en 
eraan.

A.V.d.W.: Nee, natuurlijk niet. Alhoewel, ik herinner mij een tentoonstelling met 
een groep keramisten die hadden gewerkt in dat centrum waar Picasso zijn ke-
ramiek liet maken, in Valouris nabij Aix-en-Provence. Zij hebben bijna alles ver-
kocht. Maar uiteindelijk ging het er vooral om iets te doen aan de noden van de 
ontwerpers van hier. Tenslotte waren de Salons in hoofdzaak voor de Belgische 
ontwerpers bedoeld.

F.F./D.P.: Die Salons waren echte woontentoonstellingen, opgebouwd uit modelkamers. 
Maar je kwam wel eerst door het oude, 18de-eeuwse interieur om die modelappartemen-
ten te bezoeken… 

A.V.d.W.: Ja, dat was bedoeld als een schok. Dat was nieuw in die tijd. De meubel-
beurzen van toen leken op een ordeloze veilingzaal, en de nieuwe gedachte was om 
meubels in de vorm van interieurs te presenteren, zodat de bezoeker zich onmid-
dellijk kon voorstellen hoe dat bij hem thuis kon werken. De verdeler kon dan weer 
inschatten of dat iets voor zijn klanten was. Er was toen een enorme evolutie van 
het wonen. Na de Tweede Wereldoorlog, in de jaren vijftig, begint de vlucht uit de 
stad. Het ideaal voor veel mensen is dan een appartement.

F.F./D.P.: Had je in het museum constant de illusie dat je in de moderne tijd rondliep? 
Of werd je toch nog aan het 18de-eeuwse interieur herinnerd? 

A.V.d.W.: In de achterbouw, waar het grootste deel werd tentoongesteld, was alles 
volledig modern ingericht. Toen het een succes bleek, hebben we in de oude salons 
vooraan ook enkele wanden geplaatst met velums erop, en liep het circuit van de 
zolder tot de kelder. Zo konden de mensen zien dat je het hele huis modern kan in-
richten. Oud en nieuw kwamen daar ook wel in aanraking. Ik was daar niet tegen, 
ik heb zelfs nog andere tentoonstellingen ingericht over “antiek in het hedendaags 
interieur” of “hedendaags in het antiek interieur”, om de mensen over de totale 
kunst van het interieur te doen nadenken.
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F.F./D.P.: U hebt, dachten we, ook nog een antiekbeurs georganiseerd in het museum…

A.V.d.W.: Ja, want als je spreekt over het binnenhuis, dan denk je onvermijdelijk 
toch ook aan oude spullen, en zo heb je meteen weer een enorme attractie. Ik was 
wel tegen het valselijk kopiëren van oude stijlmeubelen. Als je in de moderne tijd 
iets maakt, moet je die stijlmotieven niet gebruiken, dan moet het iets van de mo-
derne tijd zelf zijn. Ik wilde dus zeker geen ontwerpers aanmoedigen om oude stij-
len te kopiëren voor hedendaags gebruik.

F.F./D.P.: Stel dat je op de Nationale Salons voor Modern Sociaal Meubel een meubel 
wilde kopen, hoe ging dat dan? Kon je meteen bestellen? Waren de standen van de bedrij-
ven continu bemand?

A.V.d.W.: Zeker, er stonden vertegenwoordigers van de bedrijven, gelukkig, want 
verder was er geen geld voor bewaking. Dat had succes, hoor. De mensen stonden 
aan te schuiven in files tot op de hoek van de straat. De politie moest hen leiden. 
Het stond ook wel goed om aan de renovatie van het interieur mee te doen.

F.F./D.P.: De mensen werden als consument aangesproken… Mochten ze dan ook meu-
bels uitproberen? 

A.V.d.W.: Ik herinner mij een koppeltje dat stiekem een bed heeft uitgeprobeerd, 
ja [lacht]. Dat was in principe niet de bedoeling, maar voor zetels en stoelen was 
het geen probleem. 

F.F./D.P.: Op de Salons waren woonkamers, eetkamers en slaapkamers te zien. Waren 
er ook badkamers?

A.V.d.W.: Nee, want de badkamer had zich nog niet zo ontwikkeld. De badkamer 
was nog altijd een machine, zij was nog geen interieurkunst. Op esthetisch vlak had 
zij niets te bieden. Maar de keuken wel. 

F.F./D.P.: Stonden daar dan huishoudtoestellen? Of misschien moeten we de vraag alge-
mener stellen: gingen de Salons ook over de idee van comfort en technologie? Of ging het 
voornamelijk over de esthetiek van het wonen? 

A.V.d.W.: Wel, toen de keuken erbij kwam, stond daar natuurlijk geen oud moorke. 
Maar technologie en industrial design kwamen vooral in andere tentoonstellingen 
aan bod. Je moet ook niet alles tegelijk doen; die Nationale Salons waren hoogte-
punten die deel uitmaakten van een veelzijdig programma rond het interieur.

F.F./D.P.: Hadden mensen echt de indruk dat die modelkamers bewoond waren? Lieten 
jullie af en toe iets rondslingeren om de geloofwaardigheid te verhogen? Wat tijdschriften, 
of een bril? 
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A.V.d.W.: Dat koppeltje moet toch gevonden hebben dat die slaapkamer meer was 
dan een ledikant dat te koop stond. Er stonden ook kunstobjecten, er hingen schil-
derijen en foto’s aan de muur. Je kunt je toch geen interieur indenken zonder dat 
er iets aan de muur of aan het plafond hangt? Alles was er, opdat het publiek zou 
begrijpen hoe het zijn eigen interieur smaak kon geven. Want als je gewoon losse 
objecten zou tonen, en het aan de mensen overliet... Dat was niet evident. Het to-
tale artistieke concept van het interieur zou dan niet genoeg overkomen.

F.F./D.P.: U spreekt over kunstwerken. Wie bepaalde de keuze van die kunstwerken? De 
meubelfabrikanten zelf?

A.V.d.W.: Dat interesseerde de meubelfabrikanten niet, hoor. Zij wilden vooral 
meubelen verkopen. Wij kozen dat zelf – maar het was inkleding. Het maakte voor 
hen geen deel uit van de boodschap.

F.F./D.P.: Hoe werden die fabrikanten eigenlijk geselecteerd? Want jullie selecteerden in 
eerste instantie bedrijven voor de Salons? 

A.V.d.W.: Er werd een oproep gedaan en de bedrijven stuurden dossiers in. Die 
moesten een plattegrond bevatten, een schets van de opbouw van de stand, van 
de kleurstelling, en foto’s of tekeningen die een precies idee gaven van wat er zou 
kunnen inkomen. 

F.F./D.P.: Deed u de selectie? 

A.V.d.W.: Wel, ik had de feitelijke macht, maar vanaf een bepaald moment, mid-
den jaren vijftig, werkte ook Dan Craet mee, de architect die later nationaal voor-
zitter werd van de Orde van Architecten. En zijn vrouw, Frida Burssens, die ook 
nog veel affiches voor het museum heeft ontworpen. Maar Frida speelde eigenlijk 
vooral een rol bij de tentoonstellingen van kunstambachten. Ook Eric Grinwis 
heeft aan sommige tentoonstellingen meegewerkt, en Pierre Vlerick – die later di-
recteur van de Gentse Academie is geworden – en Jos De Mey. Maar ik behield wel 
persoonlijk de eindverantwoordelijkheid. Ik herinner mij dat ik nog eens een veto 
heb gesteld tegen meubelen met een Louis Quinzelijn...

F.F./D.P.: Werd een firma met Louis Quinzemeubelen dan niet automatisch afgewezen?

A.V.d.W.: Ja, want in het reglement stond “geen reminiscenties aan oude stijlen”. 
Maar op een bepaald moment was er toch een firma die een piano met kromme 
oude stijlpoten wilde tonen. Ik vond dat zoiets niet kon, en die firma heeft er 
rechte poten van gemaakt. Per slot van rekening, die piano hoort toch ook bij het 
interieur, en een zwartgelakte piano met kromme poten kun je moeilijk integre-
ren, temeer omdat het moderne interieur steeds kleiner werd. Zoiets is minder een 
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probleem zolang er ruimte blijft tussen de dingen, maar als alles soberder en com-
pacter wordt... 

F.F./D.P.: De Salons waren Nationaal, er werden dus alleen Belgische meubels getoond. 
Het ging er dus echt om het Belgische meubel te promoten en sociaal en economisch te 
ondersteunen. 

A.V.d.W.: Ja, want er was toen een crisis in het meubelbedrijf in België. De hele 
nijverheid was in de oorlog stilgevallen, en het moderne meubilair dat je bij ons 
kon kopen, werd vooral geïmporteerd uit Denemarken. Dat waren uitstekende 
meubels hoor, maar het probleem was dat wij die net zo goed konden ontwerpen 
en produceren. Het poten-tieel was er. Wat later is dat ook nationaal doorgedron-
gen, en heeft men het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor Industriële Vormgeving 
opgericht, waar ik voorzitter van ben geworden. Industrial design betekent dat je 
met een team ontwerpers werkt, elk met zijn specialiteit. Het meubel was voor mij 
nooit de enige bekommernis. Ik had oog voor het geheel. Ik vind het even waar-
devol als een stofzuiger er goed uitziet, of als men een pot ontwerpt waarmee een 
boer koeien op afstand kan melken. Rond dezelfde tijd werd ook het Gouden Ken-
teken opgericht, een initiatief van mevrouw Josine des Cressonnières, die aanvan-
kelijk esthetisch raadgever was van de warenhuisketen A l’Innovation. Dat was een 
kwaliteitslabel dat elk jaar aan een aantal ontwerpen werd toegekend.

F.F./D.P.: Er zijn van 1955 tot 1957 drie Nationale Salons voor Modern Sociaal 
Meubel geweest en de schaal van het initiatief is ook telkens gegroeid. Af en toe kwam 
er toch ook kritiek. De ontwerper en criticus Jos De Mey beklaagt zich in 1956 over de 
moderne kitsch die op het tweede Salon te zien was. En een jaar later, als het derde Sa-
lon plaatsvindt, heeft Karel Elno de indruk dat de kwaliteit van de meubels achteruit is 
gegaan, al is hij lovend over het initiatief.

A.V.d.W.: Tja, de kunstcriticus en meubelontwerper die in dit geval meubelcriti-
cus is… Jos De Mey had toen een scherp karakter, maar de precieze context ken ik 
niet meer. En Karel was wellicht al een beetje te veel verwend, want volgens mij is 
de kwaliteit verhoogd. Je moet toch eens bedenken vanwaar wij kwamen. Wij ver-
trekken op een ogenblik dat bijna alle Belgische fabrikanten zogezegde stijlmeube-
len maken. Nu noemt men dat klassieke meubelen, maar dat waren wangedrochten 
– de oude stijlen kenden zij trouwens evenmin goed. En wij moesten hen duidelijk 
maken dat we in een nieuwe tijd leefden en dat die meubels nu eens wat eenvoudi-
ger moesten, zodat het ini-tiatief overal kon doordringen, zodat de meubels indus- 
trieel geproduceerd konden worden en beschikbaar waren voor iedereen... 

F.F./D.P.: Een tijd na het laatste Salon in 1957 gaat het museum dicht voor verbou-
wingswerken. Maar u organiseert wel tentoonstellingen in het Museum Arnold Vander 
Haeghen in de Veldstraat. In de zomer van 1958 is er bijvoorbeeld een hele reeks tentoon-
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stellingen onder de noemer Levende Gentse kunstenaars. Dat waren geen ontwerpers 
maar beeldende kunstenaars. Bracht u een ander soort tentoonstellingen op die plek?

A.V.d.W.: Ja, het Vander Haeghen… dat was ook een museum met één personeels-
lid, een gehandicapte huisbewaarster... Maar daar zijn ook tentoonstellingen van 
kunstambachten geweest, hoor, bijvoorbeeld van keramiek. En daarnaast toonde 
ik dan schilderijen, niet alleen uit België maar ook uit Zuid-Afrika. Die kunste-
naars moeten zich toch ook kunnen laten zien, trouwens, schilderkunst, althans 
tableauschilderkunst, behoort voor mij ook voor een deel tot het interieur.

F.F./D.P.: Het is niet zo dat u de aard van die tentoonstellingen op de plek afstemde?

A.V.d.W.: Nee, maar de plekken vulden elkaar aan. Iemand die in het Museum 
voor Sierkunst meubels zag, vond misschien dat hij ook verlichtingsarmaturen 
nodig had, en die konden dan in het Vander Haeghen worden getoond. Je moet 
de aandacht van het publiek vasthouden, hé. Het Museum Vander Haeghen was 
daarvoor wel geschikt, want dat was de beste tentoonstellingszaal van de stad, 
een mooi 18de-eeuws gebouw, ideaal gelegen in de grootste winkelstraat, midden 
in het centrum. Arnold Vander Haeghen behoorde tot een rijke drukkersfamilie. 
Hij had het gebouw aan de stad geschonken om er een museum van de 18de eeuw 
in onder te brengen – maar de stad heeft daar weinig rekening mee gehouden. Als 
conservator historische monumenten viel dat gebouw onder mijn bevoegdheid, en 
die kans heb ik niet laten liggen. Je moet ook weten dat de Veldstraat toen een 
ander soort publiek trok. Gent had een artistieke elite, en de winkels van de Veld-
straat waren ook elitair. Die plek had dus een enorme aantrekkingskracht. In de 
zomer tijdens de Gentse Feesten kon ik daar tentoonstellingen organiseren die 
bijna dag en nacht open waren en gedurig volk trokken. Het volstond dat ik op 
het trottoir stapte en weer naar binnen ging; de mensen kwamen gewoon mee. La-
ter heeft de schepen van onderwijs de achtervleugel voor 99 jaar verhuurd aan de 
Grand Bazar, die vlak daarnaast lag. 

F.F./D.P.: Als het Museum voor Sierkunst sluit voor verbouwingswerken, in 1957, hebt u 
blijkbaar een zekere faam, want in 1958 organiseert u in Brussel de Klasse van de Toege-
paste Kunsten en Kunstambachten op de wereldtentoonstelling. 

A.V.d.W.: Het is te zeggen, eigenlijk was Marcel Wolfers voorzitter van die klasse 
op de Expo 58, de klasse van de  Belgische toegepaste kunsten, en ik was onder-
voorzitter. Maar in feite had ik de vrije hand. Je moet mij dus inderdaad ook zien 
als iemand die in verschillende functies optreedt. Met de tijd krijg ik meerdere 
mandaten. Eerst word ik secretaris-generaal van de Provinciale Dienst voor Kunst-
ambachten – dat werd zo genoemd, maar die dienst hing niet af van de provincie, 
die ressorteerde onder het Ministerie van Economische Zaken. Daarna word ik ook 
voorzitter van het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor Industriële Vormgeving, en 
dat heeft mogelijkheden gecreëerd. Die Provinciale Dienst stelde bijvoorbeeld niet 
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veel voor, maar ik had daardoor wel veel contacten en kon beperkte middelen aan-
spreken. En dan kun je meer doen, hé. 

F.F./D.P.: De presentatie op de wereldtentoonstelling omvatte ook een sectie interieur, 
met een woontentoonstelling in de lijn van de Salons, op een galerij in Paleis 7.

A.V.d.W.: Ja, dat was op een bel-etage. Het was aanvankelijk niet de bedoeling dat 
daar iets werd georganiseerd, dat stond vrij, en toen heb ik de kans gegrepen om 
daar het interieur te doen. 

F.F./D.P.: In sommige kritieken lees je dat die plek nogal donker was…

A.V.d.W.: Donker? Dat was helemaal niet donker, die critici hadden wellicht te 
veel gedronken. Trouwens, in interieurs kun je toch altijd elektrische verlichting 
gebruiken? Op de wereldtentoonstelling was alles mogelijk, ik had de steun van 
het Ministerie van Economische Zaken en middelen waren er genoeg. Ik mocht 
interieur en andere ontwerpen bestellen bij eender wie, en toen ik eiste dat alle 
ontwerpers daar serieus voor betaald werden, hebben ze ook dat toegezegd. Som-
mige ontwerpers hebben zich ook wel mispakt, en zijn niet verder gekomen dan 
het voorontwerp. Als een kunstenaar plots veel middelen krijgt, dan stijgt het suc-
ces hem soms naar het hoofd, dat loopt niet altijd goed af. Ik heb toen ook de mid-
delen gekregen om een modeldocumentatiecentrum uit te bouwen. 

F.F./D.P.: Een modeldocumentatiecentrum? Van vormgeving?

A.V.d.W.: Van hedendaagse visuele kunst in het algemeen, in de ruimste zin, zo-
wel kunstambachten, binnenhuiskunst, industrial design als schilder- en beeld-
houwkunst. Over gans België heb ik documentatie samengebracht, geordend per 
kunstenaar, per atelier of per fabriek, met alle catalogi van de tentoonstellingen, 
het curriculum vitae, adressen en telefoonnummers, alles. Dat gebeurde heel sy-
stematisch, door na te gaan wie er bijvoorbeeld in de kunstscholen was afgestu-
deerd. Op elke map was een artistieke quotering aangebracht, zodat je wist waar-
voor iemand bekwaam was. Die quotering ging van één tot vijf. Als iemand voor 
een bepaalde discipline één had, dan was de kans groot dat het altijd goed was. Je 
mocht er gelijk wat bij bestellen. Daar is enorm aan gewerkt, door studenten, te-
werkgestelde werklozen en nog anderen, tot het hele archief zo’n 24 metalen klas-
seermeubelen besloeg. Tot 1974 was ik daarmee bezig. 

F.F./D.P.: Waar bevindt zich dat nu?

A.V.d.W.: Erg genoeg, dat is allemaal verdwenen. Het stond in een stadsgebouw, 
en waarschijnlijk vond men dat die informatie toen te recent was. Je kent dat, de 
administraties hebben altijd te weinig plaats en opslagruimte… Zo’n schat aan in-
formatie is vandaag natuurlijk niet meer te vervangen. Ik heb er sporadisch nog 
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eens naar verwezen, in een catalogus van een tentoonstelling in het Zilvermuse-
um Sterckshof, maar er is geen reactie op gekomen.

F.F./D.P.: Tot midden jaren ‘70 bleef het Museum voor Sierkunst gesloten, maar vanaf 
1961 organiseert u tentoonstellingen in de Sint-Pietersabdij, waar u aan het hoofd komt 
te staan van een nieuw opgericht Centrum voor Kunstambachten. Hoe is dat centrum 
er gekomen? 

A.V.d.W.: Dat is een Belgische geschiedenis. Op een zeker moment, tweede helft 
jaren vijftig, waren Walen en Vlamingen het erover eens geraakt dat het monopo-
lie van het industrial design naar Wallonië ging, met het Instituut voor Industriële 
Vormgeving te Luik, en dat alles wat handwerk was, of in minder grote series werd 
geproduceerd, een plek kreeg in Gent. Vandaar dus de benaming Centrum voor 
Kunstambachten.

F.F./D.P.: Had u dan de hele Sint-Pietersabdij ter beschikking? 

A.V.d.W.: Nee, jammer genoeg niet. Die Sint-Pietersabdij is ook een verhaal apart. 
Op een gegeven moment, vlak na de tentoonstelling Scaldis in 1956, had de sche-
pen van onderwijs, professor Armand Hacquaert, een geoloog, beslist om dat ge-
bouw tussen diverse verenigingen van de stad te verdelen. Ze gingen allemaal een 
mooie ruimte krijgen, er kwam zelfs een jeugdherberg in. Vanuit een electoraal 
standpunt was dat natuurlijk prachtig. In 1959 werd Emiel Claeys burgemeester, 
Claeys die als drukker in de drukkerij van Vander Haeghen had gewerkt. Hij stelde 
mij voor de keuze: ofwel komt hier het commissariaat-generaal van de politie, of-
wel het schoolmuseum. Die keuze wilde ik niet maken, ik zei dat het gebouwen-
complex als geheel moest blijven bestaan, dat het een internationale geschiedenis 
en roeping had. Dus heeft hij daar het schoolmuseum ondergebracht. Spijtig, want 
de Sint-Pietersabdij was het ideale gebouw om een wereldcentrum voor kunst en 
cultuur in onder te brengen, met het Sint-Pietersplein en met de nabijheid van de 
autowegen. Ik was in die tijd bevriend met Maurits Naessens, directeur-generaal 
van de Bank van Parijs en de Nederlanden. Hij trad als mecenas op, en hij had het 
geld verzameld om daar een ondergrondse parking te maken van zeven verdiepin-
gen. Dat is precies wat men vandaag aan het doen is. 

F.F./D.P.: Er zijn in dat Centrum voor Kunstambachten wel massa’s tentoonstellingen 
geweest… 

A.V.d.W.: Honderden tentoonstellingen zijn daar geweest. Er gingen er soms tien 
tegelijk open, van het oud-Griekse tot het hedendaagse meubel, en keramiek, en 
graveerkunst en design…
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F.F./D.P.: Eigenlijk worden alle denkbare vormen van toegepaste kunst getoond, in de 
ruimste zin. Want er is wel vrije kunst, maar dat is bijna steeds grafiek, graveerkunst 
zoals het toen op de uitnodigingen heette.

A.V.d.W.: Er waren ook schilderijen, hoor. Als je bijvoorbeeld Octave Landuyt 
toont, dan heb je evengoed schilderijen, meubelen, vazen en textiel, en al de rest. 
Maar die grafiek was mijns inziens wel belangrijk omdat we duidelijk wilden ma-
ken dat mensen op die manier ook iets van een groot kunstenaar konden bezitten 
in hun interieur. Als men geen schilderij kon betalen, dan kon men toch grafisch 
werk kopen.

F.F./D.P.: Hoe hield u dat draaiende? Om tien tentoonstellingen tegelijk te organiseren, 
heb je toch een enorme staf nodig? 

A.V.d.W.: Helemaal niet, dat was een heroïsche tijd. Als het oorlog is, moet ieder-
een kunnen bijspringen. Wij werkten met vrijwilligers en tewerkgestelde werklo-
zen. Ook kunstenaars werkten vrijwillig mee, Vic Gentils hielp bijvoorbeeld met 
de inrichting. Ik herinner mij dat ik hem nog eens iets terugbetaald heb met een 
kwitantie op een stuk inpakpapier. Ik betaalde hem soms officieel als bewaker, 
want dat was het enige wat de stad aanvaardde. Ik heb ook veel samengewerkt met 
Karel Geirlandt, met wie ik goed bevriend was. Hij heeft bij mij, en samen met mij, 
de internationale Forumtentoonstellingen georganiseerd. 

F.F./D.P.: Had u daarvoor in het Museum voor Sierkunst ook al met Geirlandt samen-
gewerkt? Volgens Frida Burssens, die einde 1954 in het Museum voor Sierkunst tentoon-
stelde, heeft Geirlandt haar aan u voorgesteld. 

A.V.d.W.: Dat zou goed kunnen. Karel en ik zagen elkaar veel, wij waren gedurig 
aan het uitvinden en aan het overleggen wat we konden doen, hoe we aan de mid-
delen konden geraken… Karel was indertijd de grote man in de hedendaagse kunst 
in Gent. Hij heeft mij gevraagd om ook mee te werken aan zijn initiatief voor een 
museum. 

F.F./D.P.: U bedoelt de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst? Heeft hij 
u bij de oprichting in 1957 gevraagd daaraan te participeren?

A.V.d.W.: Ja, maar ik heb toen als voorwaarde gesteld dat zij ook het interieur en 
het industrial design daarbij betrokken. Karel heeft dat niet gedaan, en Jan Hoet 
later ook niet, al hoor ik nu dat Hoet toch met design bezig is.

F.F./D.P.: Het vreemde is wel dat Geirlandt ooit met de gedachte van een geïntegreerd 
museum heeft gespeeld, een museum van vormgeving en vrije kunst. In sommige van zijn 
artikels uit de jaren zestig vind je dat terug.

A.V.d.W.: Ja, het kan zijn dat die gedachte leefde en nooit verwezenlijkt is.
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F.F./D.P.: Nadien ging het Centrum voor Kunstambachten gewoon Centrum voor 
Kunst en Cultuur heten. 

A.V.d.W.: Ik heb de naam uitgebreid omdat het feitelijke aanbod veel ruimer was, 
en het Instituut voor Industriële Vormgeving, waar het Centrum een pendant van 
vormde, was inmiddels opgedoekt. Trouwens, niet alleen dat Instituut was opge-
doekt. Heel de situatie was veranderd, en daarom heb ik het Centrum voor Kunst 
en Cultuur genoemd. Maar de kunstambachten, het industrial design en ook de 
woning bleven er wel in zitten. De brede context van zo’n centrum had ook voor-
delen. Als het alleen maar over industrial design gaat, hoeveel mensen komen 
daar speciaal voor naar Gent? Maar als de mensen naar een tentoonstelling van 
schilderkunst komen, en ze zien daarbij ook nog industrial design, dan is dat pure 
winst. Dan is het niet alleen meer voor de specialisten. Je moet weten, bij iedere 
openstelling waren er tussen de vijfhonderd en de achthonderd mensen. Alleen al 
bij de opening van de tentoonstellingen, vaak tien tegelijk. Het heeft de interesse 
toch doen groeien. Ik heb trouwens nog wetenschappelijk onderzoek gedaan, sa-
men met André Vlerick, ook een professor aan de universiteit, die later minister 
is geworden en de managementschool heeft opgericht. Een uitgebreid statistisch 
onderzoek over de houding van de arbeiders en de bedienden te Gent ten aanzien 
van kunst en cultuur. Dat is toen een serieus dik boek geworden.

F.F./D.P.: Was dat uw eigen initiatief of deed u dat in opdracht?

A.V.d.W.: Dat was volledig mijn initiatief, met de steun van het ministerie welis-
waar. Het was helemaal statistisch uitgewerkt, en het ging over alle kunstvormen, 
zowel moderne muziek als kunst en interieur. Maar wel alleen binnen Gent.

F.F./D.P.: Vanwaar die enorme bekommernis om publiek te winnen voor de goede zaak? 
Het is opvallend dat dat precies in Gent zo sterk leeft. Ook Geirlandt was gebeten door 
die missie om de massa’s voor de kunst te winnen, en na hem ook Jan Hoet… 

A.V.d.W.: Wel, volgens mij komt dat omdat Gent het Manchester is geweest van 
het continent. Zo werd het indertijd genoemd, en terecht. De industrie heeft hier 
in de 19de eeuw plots een enorme ontwikkeling gekend, waardoor Gent met een-
der wie kon concurreren, want Gent maakte alles, niet alleen weefsels maar ook 
machines en zoveel andere producten. Maar de sociale geschiedenis van Gent was 
verschrikkelijk. En na de Tweede Wereldoorlog krijgen die werkende mensen mate-
riële mogelijkheden, maar zij hebben geen kunstsmaak meegekregen, en dat wordt 
uitgebuit. 

F.F./D.P.: Dat verhaal speelt ook in andere Belgische steden…

A.V.d.W.: Ja, maar niet zo sterk als in Gent. In Gent is het sterker.
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F.F./D.P.: Maar dat verklaart nog niet waarom men zo ongelooflijk bezig is met het pu-
bliek…

A.V.d.W.: Wel, ik kan toch niets doeltreffends doen als ik niet weet wie ik wil be-
reiken, of zonder te weten voor wie ik het doe. Je kunt toch niet zomaar iets los uit 
je mouw schudden? 

F.F./D.P.: Wat is er eigenlijk met het Centrum voor Kunst en Cultuur gebeurd als u mid-
den jaren ’70 weggaat? In 1980 vindt er een deel van Kunst in Europa na ’68 plaats, 
een tentoonstelling van Jan Hoet…

A.V.d.W.: Daar ben ik niet meer bij betrokken. Mijns inziens had Jan Hoet, toen ik 
wegging, die gehele abdij moeten krijgen. Dat zou onmiddellijk iets buitengewoons 
zijn geweest, iets van wereldniveau.

F.F./D.P.: Het valt op dat u in het Centrum voor Kunstambachten alleen nog klassieke 
tentoonstellingen organiseert. Er worden objecten getoond, grafiek, keramiek, meubelen, 
boeken, kunstglasramen… maar de integrale visie op het wonen is weg. Waarom hebt u 
nooit geprobeerd om in het Centrum iets in de traditie van de Nationale Salons te organi-
seren? Waarom hebt u geen echte woontentoonstellingen meer georganiseerd?

A.V.d.W.: Omdat die tijd voorbij was. 

F.F./D.P.: Sinds wanneer? De hele idee van de Salons, van het modern sociaal meubel en 
van de geïntegreerde visie op het moderne interieur, wanneer is die dan precies verloren 
gegaan? 

A.V.d.W.: Ik denk dat het idee zijn genadeslag heeft gekregen als de Salons in 
1959 naar de jaarbeurs verhuizen, de Internationale Jaarbeurs van Gent. Als men 
de vierkante meters aan nagenoeg eender wie verhuurt, dan is het afgelopen. Wat 
daar tentoongesteld werd, had voor mij gewoon geen belang meer. Met de jaar-
beurs was nochtans iets te doen, want er waren middelen en er was een stevige 
structuur, terwijl ik in het museum zelf voortdurend organisatorische problemen 
moest oplossen. Maar men heeft dat te laat beseft, en nadien heeft men spijt ge-
had. Spijt komt hier te laat. 

F.F./D.P.: U hebt wel nog een aantal van die jaarbeursedities gemaakt, de zogenaamde 
Salons voor Geselektioneerde Moderne Meubelkunst.

A.V.d.W.: Twee of hooguit drie. Ik heb de edities van 1959 en 1960 gemaakt, en 
misschien nog die van 1961. Toen heb ik geweigerd om dit verder te doen. Ze heb-
ben dan gepoogd Dan Craet aan te trekken, maar hij heeft óók geweigerd, wat ik 
heel chic van hem vond. Hij deelde dus hetzelfde ideaal.
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F.F./D.P.: Heeft u de jaarbeurstentoonstellingen nog min of meer kunnen doen zoals u 
wilde? Er waren, dachten we, niet alleen Belgische meubels te zien maar ook meubels van 
Knoll.

A.V.d.W.: Daar heb je het al, we waren overeengekomen dat er alleen Belgische 
meubels getoond werden, en dan worden er plots Zwitserse of Amerikaanse meu-
bels bijgesleurd. Dat gaat toch niet, hé. 

F.F./D.P.: Dus u wilde het Belgisch houden? U vond het niet zo leuk dat er meubelen van 
Knoll werden getoond?

A.V.d.W.: Wel kijk, ik zou dat misschien voor één keer doen, uit boosheid, als hint 
naar een ontwerper: kijk, kunt gij niet ook eens zoiets uitdenken. Maar die tentoon-
stellingen waren bedoeld voor de Belgische ontwerpers, en voor de producenten en 
de mensen van hier. 

F.F./D.P.: Er zijn dus twee zaken: 
de jaarbeurs blijkt als een concrete context voor woonvoorlichting onwerkbaar, maar los 
daarvan hadden jullie ook het gevoel dat jullie ideaal voorbij was… 

A.V.d.W.: Ja, want ook de industrie heeft ons ideaal verraden. Met het Instituut 
voor Industriële Vormgeving is het bijvoorbeeld al kort na mijn verkiezing tot 
voorzitter fout gelopen. Plots mochten er geen intellectuelen meer in het bestuur 
zetelen, maar moesten het mensen uit de industrie zijn. En die industrie spreekt 
altijd over grote bedragen, maar ze doen nooit iets. Ze doen alleen mee met aal-
moezen. ACEC, de grote metaalproducent in Wallonië, maakte dan bijvoorbeeld 
eens een koffiezetapparaat, in de vorm van een witte cilinder, en aan de binnen-
kant zat gewoon nog het oude mechanisme. Met een cilinder zit je altijd goed, 
hoe hoog of dik je hem ook maakt. Cristallerie Val Saint-Lambert nam dan eens 
een model van Raymond Loewy in productie, een asbak, maar verder bleven ze de 
kitsch fabriceren die succes had bij het grote publiek. Heel de gedachte van het in-
dustrial design is verwaterd, en is zelfs omgekeerd gaan werken, zodat men kitsch 
nu ook als design beschouwt.

F.F./D.P.: Wat is er met de ontwerpers uit die tijd gebeurd? Er zijn er, menen we, toch 
een paar gestopt?

A.V.d.W.: Er zijn er veel gestopt, want ze konden er niet van leven, en ze werden 
soms erg bedrogen door de producent. Die betaalde immers wel voor het ontwerp, 
maar als hij dat lanceerde en verkocht, hield de ontwerper daar niets aan over. 
De fabrikanten wilden bijvoorbeeld ook niet dat het meubel de naam van de ont-
werper droeg. Het moest hun merk zijn. Het is ongelooflijk wat voor trucs men uit-
haalde. Men kopieerde, of men veranderde een kleinigheid aan het ontwerp, zodat 
de ontwerper niets meer te zeggen had. Pieter De Bruyne is toen uit pure colère 
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dingen beginnen maken die gewoon niet industrieel te kopiëren waren. Scheef en 
krom, alles wat je wil, dat waren kunstwerken op zichzelf. Hij en Jos De Mey en 
zoveel andere goede ontwerpers zijn gedegouteerd geraakt. Trouwens, er zijn ook 
veel meubelfabrikanten gestopt of ten onder gegaan. Vermaercke in Deinze, Balle-
geer… Dat zijn idealen die stuk zijn gegaan. Van Den Berghe-Pauvers bestaat nog, 
dat is nagenoeg de enige.

F.F./D.P.: Omstreeks 1980 richt u, samen met professor Jacques Kint, een Centrum 
voor de Wetenschappelijke Studie van het Meubel op aan de Gentse universiteit. Had dit 
initiatief nog iets te maken met de ambities van de Nationale Salons voor Modern So-
ciaal Meubel?

A.V.d.W.: Neen. Dat waren wetenschappelijke studies. Er waren nog andere pro-
fessoren bij betrokken, Gaston De Leye, Marc Plancke, Daniël Ellegiers, Marie 
Fredericq-Lilar van de ULB. We deden aan onderzoek en hielden voordrachten. 
En er was ook een persdienst die informatie verschafte over het meubel en over 
interieurinrichting. Het Centrum hield zich evengoed bezig met oude als met he-
dendaagse meubelen. Trouwens, ook mijn cursus aan de universiteit liep van de 
Middeleeuwen tot de moderne tijd, met aandacht voor de problematiek van het 
wonen vandaag en in de toekomst. Ik kon een breed overzicht aanbieden, omdat 
ik ervaring had in de archeologie van de Middeleeuwen, in de kunstgeschiedenis, 
en tegelijk jarenlang met hedendaagse kunst en industriële vormgeving was bezig 
geweest. En ik had het gevoel dat ik hier ten aanzien van de Universiteit Gent een 
bijzondere plicht had. Je mag niet vergeten, ik gaf de cursus die opgericht is door 
Henry Van de Velde, de cursus die Het Meubel heette maar die eigenlijk de hele es-
thetiek van het wonen omvatte. Ik heb Van de Velde opgevolgd, maar toen ik de 
universiteit verliet, is die cursus afgeschaft. Dat is ontzettend jammer. Als ik een 
laatste wens zou mogen uitspreken, dan is het dat die cursus ooit in een of andere 
vorm terug zou worden opgericht. Om zowel wetenschappelijke, economische als 
sociale redenen vind ik dat enorm belangrijk. Ik hoop ook dat de naam van Henry 
Van de Velde daarbij niet vergeten wordt…

F.F./D.P.: Ondertussen leeft het moderne meubel verder, en is er nog steeds design, 
maar de integrale idee van het wonen, eigenlijk ook een erfenis van Van de Velde, is verlo-
ren gegaan.

A.V.d.W.: Dat is ook voor mij persoonlijk een drama geweest, ’t is echt hoor. Je 
werkt daar jaren aan, en je zou kunnen slagen maar je wordt in de steek gelaten, 
én door de producenten, én door de industrie, én door de organisatoren van ten-
toonstellingen. Het had kunnen lukken, maar het is niet gebeurd. En nu gebruikt 
men het woord design voor gelijk wat. Maar het grootste gevaar vandaag zijn Chi-
na, Korea en nog andere, die ook kitsch produceren en die de Europese markt en 
dus ook de Belgische markt in het gedrang brengen.
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F.F./D.P.: Het viel ons op, voorzover we daar informatie over hebben, dat de collectie-
aanwinsten uit uw beleids-periode in het museum bijna altijd tot de oude sierkunst beho-
ren. Hebt u nooit overwogen om een representatieve collectie van modern design samen 
te stellen? Met de Salons was u toch ideaal geplaatst? 

A.V.d.W.: Oh, er zijn ook heel wat moderne zaken binnengekomen. Dat was niet 
moeilijk, weet je, als ik wilde kreeg ik dat kosteloos van de fabrikant. Maar je moet 
ook kunnen garanderen dat er iets mee gebeurt, en het probleem was dat ik noch 
de middelen, noch de ruimte had. Daarom is het geen hoofdzaak geweest. 

F.F./D.P.: Maar in feite kun je zeggen dat het accent in uw tijd op het tentoonstellen lag, 
terwijl er in een vroegere periode meer aandacht was voor de collectie. En eigenlijk stemt 
uw focus op tentoonstellingen en manifestaties ook wel overeen met uw optie om het so-
ciale en economische aspect te benadrukken, en om het publiek te sensibiliseren.

A.V.d.W.: Ja, de grote collecties oude kunst van het museum zijn veel vroeger 
binnengekomen, in de jaren kort na de stichting van het museum, begin 20ste 
eeuw. Ik heb wel gezorgd dat het moderne, naoorlogse design in het museum 
sporen naliet, maar het had geen zin om alle krachten te investeren in een ver-
zameling die in de reserves blijft. Dat zou alleen zin hebben gehad wanneer we 
de Sint-Pietersabdij in zijn totaliteit hadden gekregen. Dan was dat een wereld- 
instelling geweest. 

F.F./D.P.: We hadden nog een vraag over de presentatie van de oude collectie in het Mu-
seum voor Sierkunst. Als het museum in de jaren zeventig eindelijk terug opengaat, dan 
wordt de presentatie van Henri Nowé, die nog uit de jaren dertig stamt, volledig gerestau-
reerd. Die ‘sfeervolle’ presentatie, die nog in de traditie van de stijlkamer zit, is vandaag 
nog altijd te zien. Er is alleen wat didactiek op plexiplaten aan toegevoegd. Waarom heeft 
men eigenlijk nooit overwogen om een ander presentatiemodel te hanteren?

A.V.d.W.: Ik vond dat ook een hulde aan Henri Nowé, als estheet, en het was mooi 
dat de complete presentatie, volgens de inventaris uit zijn tijd, na jaren sluiting 
terug te zien was. Trouwens, waarom veranderen? De stijl en de schoonheid van 
een interieur hangen af van de compositie, en daarvoor moeten de verschillende 
elementen tot een geheel kunnen groeien. En een interieur is niet alleen hetgeen 
binnen staat, het is ook het licht dat binnenvalt, het licht dat in het 18de-eeuwse 
hôtel aan de Jan Breydelstraat op een buitengewoon oordeelkundige manier is ge-
bruikt. Het interieur is dat allemaal samen, ook met het uitzicht door de vensters 
en de deuren. Je moet de compositie van een interieur in zijn geheel zien, net zoals 
bij de diverse disciplines die deel uitmaken van stedenbouw. Als je dan over een 
dergelijk voorbeeldig interieur beschikt, dan vind ik het heel normaal dat je dat 
wil behouden. Het houdt op zichzelf een les in. Ik zie wat dat betreft geen verschil 
tussen een compositie met mooi, actueel industrial design en een compositie met 
antieke dingen.
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