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I. Inleiding 

 

I.1. Motivering, doelstelling en toelichting van de inhoud 

De S.C.A.B. was een van de eerste architectenverenigingen in België1 en ze was bovendien de 

eerste die nationaal van opzet was, dat wil zeggen dat ze niet louter de architecten van een stad 

of streek wou verenigen, maar alle architecten van België. Het orgaan van de S.C.A.B., 

L’Emulation, was bovendien een van de eerste en langst lopende, meest prestigieus opgevatte 

tijdschriften van het land. Het tijdschrift verscheen van 1874 tot 1948 (sinds 1933 met een 

nieuwe ondertitel Architecture et Urbanisme), en werd enkel verstoord door de twee 

Wereldoorlogen.2

 

 Na Wereldoorlog II (1948 tot 1967) werd het blad verdergezet als Rythme. 

Het tijdschrift geeft een goed beeld van de architectuuproductie van België vanaf eind 19e eeuw 

en wordt vaak gebruikt als bron voor kennis over de architectuur van die tijd. Als officieel 

vakorgaan staat L’Emulation in de periode van het interbellum in contrast met het groot aantal 

avant-gardistische tijdschriften dat toen het licht zag. Naar de stellingname van de S.C.A.B. in 

L’Emulation in het debat rond het modernisme in die periode en de rol van het traditionalisme, 

belangrijke topics in die periode, werd nog geen gedegen onderzoek gedaan. Met deze 

licentiaatsverhandeling willen we een aanzet bieden voor een thematisch onderzoek naar het 

debat tussen traditionalisme en modernisme in de periode 1921-1932 in dit tijdschrift. 

 

Eerst zullen we een overzicht geven van de voorgeschiedenis van L’Emulation: de oprichting 

van het tijdschrift en het programma. Vervolgens zullen we een beknopt overzicht geven van de 

door ons behandelde periode (1921-1932) wat betreft onderwerpen en redactionele bezetting, dit 

aan de hand van het wisselen van de hoofdredacteurs.  

 

In het volgende hoofdstuk zullen we ons concentreren op de periode vlak na de tweede 

Wereldoorlog (1921-1923) en daarin de invulling van het begrip ‘modern’ in L’Emulation 

bespreken, gekoppeld aan de algemene ontwikkelingen van de architectuur in die tijd. Daarbij 

hebben we vooral aandacht voor regionalisme en traditionalisme en de context van de 

wederopbouw van het land. 

 
                                                 
1 De Antwerpse Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen (K.M.B.A.) werd reeds in 1848 
opgericht. L. VERPOEST, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België: van 1830 tot heden, 
2003, sub verbum Société Centrale d’Architecture de Belgique (SCAB).  
2 Geen publicatie tussen 1914 en 1920 en een sterk verminderde uitgave tijdens Wereldoorlog II. 
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Daarna bespreken we de manier waarop het internationale modernisme vanaf 1924 onthaald 

werd in L’Emulation. Hierbij zullen we ingaan op de rol die Antoine Pompe speelde voor de 

introductie van het debat over modernisme in L’Emulation en bespreken we de manier waarop er 

met de manifestaties van het modernisme in de architectuur werd omgegaan.  

 

Dan zullen we onze aandacht toespitsen op het jaar 1928 en uitleggen waarom we dat jaar als een 

keerpunt voor L’Emulation kunnen beschouwen. 

 

Tenslotte zullen we wat dieper ingaan op de kritieken t.a.v. het modernisme die in de loop van de 

jaren 1930-1932 geformuleerd werden in het tijdschrift en bespreken we de contradictoire 

debatten over “de moderne architectuur” die de S.C.A.B. in 1931 organiseerde. 

 

I.2. Toelichting bij de periodeafbakening 

In deze licentiaatsverhandeling zullen we ons onderzoek beperken tot de periode 1921-1932. 

Hiervoor kunnen we een aantal redenen aanhalen. 

 

Ten eerste is in 1933 sprake van een naamsverandering. L’Emulation wordt Architecture et 

Urbanisme, dat is eigenlijk de ondertitel vanaf 1932 die als titel gaat functioneren. Deze 

naamsverandering is dubbelzinnig en niet echt definitief te noemen, maar wel voldoende om een 

nieuwe fase in de geschiedenis van het tijdschrift te markeren. Die dubbelzinnigheid uitte zich 

als volgt: enerzijds vinden we vanaf 1933 op de kaft enkel nog de titel Architecture et 

Urbanisme, anderzijds bleef de nummering van de jaargangen gewoon doorlopen (i.t.t. wanneer 

het blad in 1948 vervangen werd door Rythme) en werd er ook niks meegedeeld over de 

naamsverandering. Bovendien tref je toch nog vaak de aanduiding “L’Emulation” aan in 

verwijzingen naar het tijdschrift uit de periode ná 1932. Zo maakt bijvoorbeeld Martiny in zijn 

boek over de geschiedenis van de S.C.A.B. niet echt een onderscheid tussen L’Emulation en 

Architecture et Urbanisme. (Ook in de catalogus van de bibliotheek van het VIOE zitten de 

nummers tot 1939 onder L’Emulation, terwijl dit in de universiteitsbibliotheek van de UGent niet 

het geval is). 

 

Toch - zelfs wanneer we Architecture et Urbanisme enkel als nieuwe ondertitel van Emulation 

beschouwen - kunnen we 1933 als het begin van een nieuwe fase beschouwen, een fase waarin 

de nadruk gelegd werd op stedenbouwkundige projecten. 
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De naamsverandering viel, volgens M. Dubois, samen met een vervlakking en een afzwakking 

van polemiek en vraagstelling en dus ook van het debat rond traditionalisme versus 

modernisme.3 In L’Emulation was er inderdaad in de loop van de jaren ’30 een toenemende 

tendens om op een vrij zakelijke manier te berichten en te documenteren over de eigentijdse 

architectuurproductie, zoals ook de meeste andere architectuurtijdschriften uit die tijd deden.4

 

 De 

aandacht ging vooral naar grote stedenbouwkundige projecten, zoals ook de titel aangeeft. Zo 

besteedde het tijdschrift voornamelijk uitgebreid aandacht aan grote stedenbouwkundige 

projecten in Brussel zoals de inrichting van de Kunstberg en de Noord-Zuidverbinding. Dit hangt 

ook samen met een internationale tendens waarbij de aandacht verschoven werd naar een 

grootschaligere stedenbouwkundige visie in de jaren ‘30, waardoor de aandacht voor het debat 

tussen modern en traditioneel op de achtergrond verdween. 

Ten slotte waren de jaren ’20 van de vorige eeuw de periode die de Moderne Beweging vorm 

gaven. In Architectuur in België. Art nouveau, art deco & modernisme wordt het als volgt 

verwoord: “De periode 1925-1930 was van doorslaggevend belang voor de moderne beweging 

in België: het ISAD  (Institut Supérieur des Arts Décoratifs) werd opgericht en steeds meer 

Belgische architecten traden toe tot het modernisme. Het is een periode waarin de dingen een 

vaste vorm kregen en werden geïnstitutionaliseerd, maar ook een tijd van conflicten.”5

 

 

De oprichting van de SBUAM en tal van avant-gardetijdschriften in die periode kunnen we hier 

nog aan toevoegen.  

 

                                                 
3 M. DUBOIS, Architectuurtijdschriften. Een fragmentair beeld, in: De beschikbare ruimte. Reflecties over bouwen, 
Lannoo, Tielt, 1990, p. 138. 
4 L. VERPOEST, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België: van 1830 tot heden, 2003, sub 
verbum L’Emulation.  
5 F. VANLAETHEM, Modernisme, in: F. AUBRY, J. VANDENBREEDEN, F. VANLAETHEM, Architectuur in 
België. Art nouveau, art deco & modernisme, Tielt, Lannoo, 2006, p. 355. 
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II. Lijst van gebruikte afkortingen 

 

- S.C.A.B.: Société Centrale d’Architecture de Belgique 

- NMGWW: Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken 

- CIAM: Congrès Internationaux d’Architecture Moderne 

- S.B.U.A.M.: Société Belge des Architectes et Urbanistes Modernistes 

- ISAD: Institut Supérieur des Arts Décoratifs  
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III. Gebruikte methodiek 

 

III.1. Status quaestionis 

 

III.1.2. Literatuur 

Het belang van de architectuurpers wordt algemeen erkend. Vooral aan de 

architectuurtijdschriften uit het interbellum wordt in de literatuur uitgebreid aandacht 

geschonken. In het deel over modernisme in Architectuur in België. Art nouveau, art deco & 

modernisme wordt er bijvoorbeeld een hoofdstuk gewijd aan het debat over de moderniteit, met 

aandacht voor de tijdschriften L’Emulation, La Cité en avant-gardetijdschriften.1

Het Repertorium van de architectuur in België: van 1830 tot heden bevat ook een bijdrage over 

architectuurtijdschriften

 

2, en de belangrijkste tijdschriften zijn ook in het Repertorium 

opgenomen. In De beschikbare ruimte. Reflecties over bouwen3 vinden ook nog een bijdrage 

over L’Emulation en in het standaardwerk over de wederopbouw van het land na Wereldoorlog I, 

Resurgam: de Belgische wederopbouw na 1914, komt het debat tussen traditionalisme en 

modernisme in het tijdschrift enigszins aan bod. 4

 

 Al deze bijdragen zijn beknopt, maar konden 

wel dienen als basis en vertrekpunt voor ons onderzoek. 

De voornaamste informatie over de S.C.A.B. haalden we uit het werk van V.-G. MARTINY, La 

Société Centrale d’Architecture de Belgique depuis sa fondation (1872 – 1972) uit 1974 dat gaat 

over de geschiedenis van de architectenvereniging.  

 

Voor een algemeen beeld van de ontwikkelingen in de architectuur in België baseerden we ons 

voornamelijk op het Repertorium van de architectuur in België en Architectuur in België. Art 

nouveau, art deco & modernisme en Resurgam: de Belgische wederopbouw na 1914. 

 

 

 

 
                                                 
1 F. VANLAETHEM, Modernisme, F. AUBRY, J. VANDENBREEDEN, F. VANLAETHEM, Architectuur in 
België. Art nouveau, art deco & modernisme, Tielt, Lannoo, 2006, p. 324-346. 
2 F. VANLAETHEM, Architectuurtijdschriften,  in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in 
België: van 1830 tot heden, Antwerpen, Mercatorfonds, 2003, pp. 204-209. 
3 M. DUBOIS, Architectuurtijdschriften. Een fragmentair beeld, in: De beschikbare ruimte. Reflecties over bouwen, 
Lannoo, Tielt, 1990, pp. 138-141. 
4 J. CELIS, De wederopbouwarchitectuur tussen inhoud en vorm, in: Resurgam: de Belgische wederopbouw na 
1914 (tent. cat.), Brussel (Passage 44), 1985, p. 134. 
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III.1.2. Bronnen 

III.1.2.1. Uitgegeven bronnen 

De voornaamste bron van informatie voor het tot stand komen van deze licentiaatsverhandeling 

was uiteraard het tijdschrift L’Emulation zelf. Voor ons onderzoek namen we de jaargangen van 

1921 tot 1932 grondig door.  

 

III.1.2.2. Onuitgegeven bronnen 

De licentiaatsverhandeling die in 1988 gemaakt werd door Colette Daens over L’Emulation5

 

 met 

als promotor dr. Luc Verpoest, leverde ons een algemeen beeld van de ontwikkelingen in het 

tijdschrift gedurende het interbellum. De klemtoon werd in deze verhanderling evenwel gelegd 

op de ontwikkeling van het architectuuronderwijs en het architectendiploma tussen 1874 en 

1939. Het debat tussen traditionalisme en modernisme komt slechts hier en daar aan bod in de 

bespreking van de historiek. Daarom achtten wij het nuttig dieper op deze problematiek in te 

gaan. 

 

III.2. Onderzoek 

 

Ons onderzoek bestond erin de jaargangen van L’Emulation te lezen. We hebben ook een 

inventaris opgesteld van het tijdschrift van de door ons behandelde periode, voornamelijk met de 

bedoeling om als eigen werkinstrument te dienen. Dit deden we aan de hand van de 

bibliotheekcatalogus van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE), die online is te 

raadplegen en een bijna volledige inventaris bevat van L’Emulation. Deze inventaris zit 

achteraan in bijlage. 

 

In ons onderzoek werden we geconfronteerd met de ambiguïteit van begrippen, zowel vroeger 

als nu. Zo was het moeilijk om aan de term modernisme een welomschreven stijlopvatting te 

koppelen. Als houvast hebben we daarom gekozen om het artikel van Leen Meganck te 

gebruiken als basis, dat ze in Gentse Bijdragen tot de kunstgeschiedenis en oudheidkunde schreef 

                                                 
5 C. DAENS, Inventarisatie, historiek en case study van en bij L’Emulation, tijdschrift van de Société Centrale 
d’Architecture de Belgique in de periode 1921-1939 (licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven, 1988) 
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om aan duidelijkheid te helpen scheppen in het begrippenapparaat voor de architectuur in het 

interbellum.6

1.art deco 

  Zij hanteert daarin de volgende indeling voor de architectuur in het interbellum: 

2.traditionalistische stijlen 

 a. neostijlen:  neoclassicisme 

   neorococo en neoregence 

   klassiek geïnspireerde, vrij opgevatte neostijl 

 b. traditioneel gerichte, romantisch-decoratieve architectuur 

 c. versoberde traditionalistische baksteenarchitectuur 

3. modernistische stijlen 

 a. overgang van art deco naar een meer zakelijke stijl 

 b. romantisch kubisme  

 c. expressionistische baksteenarchitectuur 

 d. nieuwe zakelijkheid   

 e. Internationale Stijl 

4. mengvormen 

 

 

 

                                                 
6 L. MEGANCK, Bijdrage tot de methodologie van het onderzoek van de interbellumarchitectuur, in: Gentse 
Bijdragen tot de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, jg. 30, 1995, pp. 163-183. 
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IV. Voorgeschiedenis 

 
 
 
IV. 1. Wat vooraf ging: L’Emulation vanaf de oprichting in 1874 tot 1914. 

 

IV.1.1. De oprichting van de Société Centrale d’Architecture de Belgique en haar tijdschrift 

L’Emulation. 

Vanuit het verlangen hun professionele belangen beter te verdedigen, verenigde zich een groep 

jonge Brusselse architecten vanaf 1872. Datzelfde jaar werd de Société Centrale d’Architecture 

de Belgique (S.C.A.B.) gesticht.1 De bedoeling van de S.C.A.B. was bescherming bieden, 

informatie geven en het bevorderen van het beroep.2 Vanaf het begin was de oprichting van een 

tijdschrift een van de doelstellingen van de vereniging3 en zo werd in juli 1873 een commissie 

belast met het onderzoek naar de beschikbare middelen hiervoor.4  Een half jaar later was de 

Commission du Journal5  klaar met zijn rapport en op 1 september 1874 verscheen het eerste 

nummer van L’Emulation.6 Valère Dumortier werd tot hoofdredacteur benoemd, Charle Neute 

was adjunct-directeur en Ernest Allard redacteur.7 Dumortier werd achtereenvolgens opgevolgd 

door Neute in 1884, Jules Brunfaut (vanaf 1885) en Ernest Acker (vanaf 1891). Vanaf 1901 werd 

de redactie geleid door Joseph Caluwaers en later kort door J.-B. Dewin (1912) en J. Diongre 

(1913-1914).8

 

  

In 1878 werd L’Emulation om financiële redenen overgedragen aan de Sociéte Coopérative 

d’Architecture, een nieuwe vennootschap binnen de S.CA.B.9

                                                 
1 Volgens Martiny moeten we 20 december 1872 als officiële stichtingsdatum van de S.CA.B. beschouwen, hoewel 
op 6 december 1872 reeds beslist werd tot de oprichting ervan.  Op 20 december nam de voorzitter akte van de 
statuten en verklaarde de S.C.A.B. gesticht.  
V.-G. MARTINY, La Société Centrale d’Architecture de Belgique depuis sa fondation (1872 – 1972, Brussel, s.n., 
1974, pp. 9-10. 
Voor een volledige lijst met de 59 stichtende leden (definitief gestopt op 1 januari 1873), zie  V.-G. MARTINY, op. 
cit., p. 11, voetnoot 10. 

 Deze ontdubbeling van de 

S.C.A.B. leidde uiteindelijk tot de publicatie van een Bulletin Mensuel de la S.C.A.B., dat vanaf 

2 V.-G. MARTINY, op. cit., p. 10. 
3 Ibid., p. 10; Notre raison d’être, in: L’Emulation, jg. 1, 1874, nr. 1, kol. 2. 
4 V.-G. MARTINY, op. cit., p. 14. 
5 Deze commissie bestond uit volgende leden: Valère Dumortier (1848-1903), Joachim Benoit (1846-1910), Ernest 
Allard (1848-1898), Jean Baes (1848-1914), Charle Neute (1846-1886), Vanden Eeckhoudt en Vandeveld. V.-G. 
MARTINY, op. cit., p. 14. 
6 V.-G. MARTINY, op. cit., pp. 14-15. 
7 J. CALUWAERS, Un demi-siècle d’Emulation, in: : L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 12, p. 186. 
8 Ibid., p. 186-188. 
9 V.-G. MARTINY, op. cit., p. 24. 
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1902 naast L’Emulation verscheen.10 Dit Bulletin richtte zich uitsluitend op de leden van de 

architectenvereniging, in tegenstelling tot L’Emulation, dat sinds de ontdubbeling een eigen, 

meer nationale koers wou varen en niet louter de spreekbuis wou zijn van de S.C.A.B.11

 

   

Tot 1914 was L’Emulation eigendom van de Société Coopérative. Pas sinds transformatie van de 

S.C.A.B. in een beroepsvereniging (union professionelle) in dat jaar, was de vereniging terug 

eigenaar van het tijdschrift.12

 

 

Ondertussen was de wens om alle Belgische architecten te verenigen, intentie van de S.C.A.B. 

sinds haar stichting, ook vervuld door de oprichting in 1905 op het initiatief van de S.C.A.B. van 

een federatie van de verschillende onafhankelijke vakverenigingen, de Fédération des Sociétés 

d’Architectes de Belgique, waarin afgevaardigden van de regionale architectenverenigingen 

zetelden.13

 

 

In 1914 werd de publicatie van L’Emulation onderbroken wegens het uitbreken van de oorlog en 

vanaf 1919 verscheen het Bulletin in een uitgebreidere uitgave, als een soort vervanging van 

L’Emulation. Twaalf nummers verschenen onder de redactie van Adolphe Puissant en Eugène 

Dhuicque.14 Dit Bulletin verscheen tot 1939.15

 

 

IV.1.2. Het programma van L’Emulation bij de stichting. 

Het editoriaal van dit eerste nummer – Notre raison d’être- verklaarde de keuze van de titel: 

“réveiller enfin ce sentiment d’émulation (wedijver) qui seul peut rendre à l’art architectural sa 

vitalité et son ancienne splendeur. “16

                                                 
10 V.-G. MARTINY, op. cit., p. 67. 

 De idee bestond dat een gebrek aan kennis en relaties 

tussen architecten, aan een platform in de vorm van een architectuurtijdschrift in België – in 

tegenstelling tot Frankrijk, Duitsland en ‘zelfs’ Nederland -, mee aan de basis lag van het 

ontbreken van deze gezonde wedijver bij de jonge generatie architecten, een wedijver die de 

11 Ibid., p. 26. 
12 Ibid., p. 96. 
13 Ibid., pp. 69-72. 
14 In het editoriaal van dit Bulletin uit 1919, Notre programme, werd dit letterlijk gezegd: “Il est destiné à 
remplacer, jusqu’à des temps meilleur, l’organe illustré de la Société L’Emulation”, geciteerd in: E. DHUICQUE, 
Rapport de la rédaction de “L’Emulation" pour l’année 1921, présenté à ‘"assemblée générale de la Société 
Centrale d’Architecture de Belgique, le 17 janvier 1922, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, nr. 12, p. 186; J. Caluwaers, 
Un demi-siècle d’Emulation, in: L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 12, p. 190. 
15 V.-G. MARTINY, op. cit., p. 176. 
16 Notre raison d’être, in: L’Emulation, jg. 1, 1874, nr. 1, kol. 2. 
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nationale kunst zou bevorderen.17 Met L’Emulation wou men deze lacune dichten en zo reageren 

tegen de dreigende ‘slaperigheid’ (“somnolence”).18

 

 Het doel was het dienen en verdedigen van 

de kunst; daarom verklaarden de redacteurs dat ze open stonden voor iedereen, op voorwaarde 

dat ze die mening deelden. Men wou niet louter de spreekbuis zijn van één persoon of school, 

maar openstaan voor elke tendens; daarom moest elke persoonlijke polemiek uit de weg gegaan 

worden, en enkel onderzoek in het belang van de kunst aan bod komen.  

“Tribune libre, qui n’est l’organe nie d’une personnalité remuante, ni d’une coterie, ni même 

d’une école qui voudrait affirmer ses principes, chose respectable,  notre publication est 

accessible à tous, sous la réserve bien naturelle que les articles qui nous seraient communiqués 

soient en rapport avec notre format et notre programme, qu’ils présentent un intérêt réel pour 

les architectes ou les constructeurs, et enfin, qu’ils soient dépourvus de tout caractère de 

personnalité, notre volonté étant d’écarter tout débat, toute polémique entre personnes, et de ne 

publier que les études qui peuvent amener un résultat favorable à la cause de l’art, la seul que 

nous avons l’intention de servir.” 19

 

 

Op deze manier geeft L’Emulation een vrij volledig beeld van de architectuurproductie in België 

sinds 1870.20

 

  

Naast een stimulans zijn voor de jonge Belgische bouwkunst, moest L’Emulation ook en vooral 

de professionele belangen van de architect behartigen en hiermee de plaats van de architect in het 

maatschappelijk bestel affirmeren. Zo kwam het pleiten voor het hervormen van het 

architectuuronderwijs en een wettelijk statuut voor de architect - een belangrijk streven van de 

S.C.A.B.-, vanaf het begin aan bod in het tijdschrift.  

 

Ook moest de publicatie architecten, ingenieurs en ondernemers op de hoogte houden van 

allerlei technische en juridische aspecten, zorgde ze voor aankondigingen van wedstrijden en gaf 

andere professionele raadgevingen. Verder kwamen aan bod in diverse rubrieken: bibliografische 

artikels, allerhande kwesties over kunst of architectuur, eigentijdse architectuurproductie. 

                                                 
17 Notre raison d’être, in: L’Emulation, jg. 1, 1874, nr. 1, kol. 1. 
18 Ibid., kol. 2. 
19 Ibid., kol. 3. 
20 Commémoration du Cinquantenaire de l"Emulation, in: : L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 12, p. 177. Hoewel er 
sprake is van een voorkeur voor de neo-Vlaamse renaissance. De oorzaak hiervan moeten we zoeken bij het feit dat 
nogal wat redacteurs uit de entourage van de Brusselse academie en van Beyaert en Acker kwamen. L. VERPOEST, 
in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België : van 1830 tot heden, 2003, sub verbum SCAB.  
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Dit alles onder de vorm van een maandelijks losbladig tijdschrift van groot formaat (53 x 40cm), 

naar voorbeeld van de modelboeken uit die tijd21, bestaande uit een reeks platen en enkele 

bladzijden tekst met algemene informatie en uitleg bij de platen. Zowel het formaat als het aantal 

platen onderging in de loop van de tijd een aantal veranderingen. Het aantal platen steeg van 50 

in 1891 naar 70 platen per jaar in 1908.22 Het formaat van het tijdschrift verkleinde twee maal: in 

1886 (44 x 32cm) en 1908 (35 x 28cm)23. Het aandeel van tekst varieerde, maar bestond 

gemiddeld uit zo’n acht bladzijden tekst, die ook rijkelijk geïllustreerd waren.24

 

  

L’Emulation was aan de vooravond van de oorlog een van de langst lopende en belangrijkste 

architectuurtijdschriften van België. 

 

 

IV.2. L’Emulation na de Eerste Wereldoorlog 

 

IV.2.1. Het eerste naoorlogse nummer van L’Emulation en het bevestigen van haar programma. 

In juni 1914 verscheen het laatste vooroorlogse nummer van L’Emulation. Zoals eerder vermeld 

fungeerde het Bulletin Mensuel de la S.C.A.B. vanaf 1919 met zijn omvangrijkere uitgave als een 

soort vervangmiddel voor L’Emulation.25

 

 Het duurde tot januari 1921 voordat de publicatie van 

L’Emulation onder die naam hervat werd. Het tijdschrift begon toen aan zijn 41e jaargang, met 

als hoofdredacteur Eugène Dhuicque.  

In het eerste artikel, Editorial. "L’Emulation". Sa raison d’être, son programme, onderschreef de 

redactie de doelstellingen van de stichtende leden van L’Emulation uit 1874. Terugkijkend op de 

voorgeschiedenis werden de 39 jaren activiteit als volgt samengevat: “S’inspirant de l’éclectisme 

le plus éclairé, ouverte aux tendances les plus variées, tout le mouvement architectural du pays, 

au cours de cette époque, s’y est reflété.”26

 

 

                                                 
21 Vergelijk ook met het Journal Belge de l’Architecture, het oudste en lang het enige architectuurtijdschrift van 
België (vanaf 1848 tot 1850 als Journal Belge de l’Architecture et des arts relatifs à la construction en daarna 
verdergezet als Journal belge de l’architecture et de la science des constructions (1853-1856)). 
22 J. CALUWAERS, Un demi-siècle d’Emulation, in: : L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 12, p. 188. 
23 Ibid., p. 189. 
24 In 1891 maandelijks 8 bladzijden tekst, in 1900 slechts 4 bladzijden tekst meer, daarna terug 8 bladzijden tekst 
(wel kleiner formaat) in1908.  J. Caluwaers, op. cit., p. 188. 
25 J. CALUWAERS, Un demi-siècle d’Emulation, in: : L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 12, p. 190. 
26 Editorial. "L’Emulation" sa raison d’être, son programme, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, nr. 1, p. 1. 
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Dezelfde koers wou men blijven varen, ook na de oorlog. Noodgedwongen zou men zich 

voorlopig evenwel met een minder luxueuze uitgave tevreden moeten stellen.27

 

 Het liberale 

standpunt van weleer werd bevestigd, alsook de corporatieve doelstellingen van het tijdschrift: 

L’Emulation moest een vrije tribune blijven voor iedereen die het goed voorhad met de 

bouwkunst en het architectenberoep.  

Gezien architectuur een reflectie is van de maatschappij, en alle aspecten van het menselijke 

wezen aangaat, had de schok van de oorlog ook hier zijn invloed: nieuwe problemen maar ook 

nieuwe mogelijkheden doken op. L’Emulation moest zich hiermee bezig houden en dus werd het 

programma van het blad specifieker omschreven. Volgende onderwerpen zouden aan bod 

komen: de heropbouw van het land, sociale huisvesting, stedenbouwkundige ontwikkelingen 

(“(…) cette science du tracé des agglomérations que notre Société a inscrite, de longues années 

déjà avant la guerre, au programme de ses études, et que l’on définit aujourd’hui par un vocable 

de consonnance inharmonique: l’urbanisme”), en uiteraard de kwestie van het diploma en 

onderwijs van architecten – nauw verbonden met het streven van de S.C.A.B.-, maar ook 

technische en juridische aspecten in verband met het architectenberoep.28

 

 

 

                                                 
27 Editorial. "L’Emulation" sa raison d’être, son programme, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, nr. 1, p. 1. 
28 Ibid., pp. 2-3. 
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V. L’Emulation 1921-1932: een overzicht van de behandelde periode wat betreft 

onderwerpen en redactionele bezetting. 

 

Bij het overlopen van de verschillende jaargangen zullen we als uitgangspunt het wisselen van 

de hoofdredacteur nemen, aangezien deze een belangrijke rol speelde zowel op inhoudelijk als 

vormelijk vlak. Per periode zullen we dan ook een korte biografie van de hoofdredacteur in 

kwestie geven. 

 

 

V.1. 1921-1922: Eugène Dhuicque 

 

Bij het hervatten van de publicatie van L’Emulation was Eugène Dhuicque hoofdredacteur.  

Eugène Dhuicque (1877-1955) was een belangrijk figuur in de van monumentenzorg en het 

stedenbouwkundig onderwijs. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij door het ministerie van 

Wetenschappen en Kunsten aangesteld tot hoofd van een bijzondere missie, de “Mission 

Dhuicque”, die instond voor het vrijwaren van kunstwerken in het niet-bezette kustgebied. Na de 

oorlog ontwikkelde hij een progressieve restauratiedoctrine, die authenticiteit vooropstelde en 

zich verzette tegen het stijleenheidsprincipe. Opgeleid aan de Brusselse academie evolueerde hij 

als architect van de beaux-artsstijl naar een door Frans voorbeeld geïnspireerde art deco. Hoewel 

er sprake is van verstrakking in zijn latere oeuvre, evolueerde zijn stijl nooit tot een zuiver 

functioneel modernisme. Kenmerkend was zijn gebruik van traditionele vormentaal en van 

eerlijke en duurzame materialen. Verder had hij een loopbaan als docent aan de Brusselse 

academie (vanaf 1908) en daarna aan de Université libre de Bruxelles (vanaf 1928), die 

uitmondde in de stichting van het IUAT (Institut d’Urbanisme et d’Aménagement du Territoire) 

in 1936, waar hij van 1939 tot 1950 directeur was.1

 

 

De belangrijkste redactieleden in de periode 1921-1922 waren daarnaast Albert Roosenboom, 

Paul Bonduelle, Raymond Moenaert, en Paul Jaspar. 

 

                                                 
1 G. MEYFROOTS, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België : van 1830 tot heden, 2003, 
sub verbum Eugène Dhuicque. 
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De meeste aandacht ging in de beginjaren na de oorlog naar de wederopbouw, zowel in het 

algemeen als bestudeerd in concrete gevallen: Veurne (Furnes)2, Ieper3, Leuven4, Visé5

Omtrent de wederopbouw bestonden tegengestelde meningen: reconstructie versus ruïnes laten 

staan, binnen de S.C.A.B. door respectievelijk Roosenboom en Dhuicque verdedigd. Dit leidde 

tot heftige discussies (in een briefwisseling tussen Dhuicque en Roosenboom) die wel in het 

Bulletin maar niet echt in L’Emulation aan bod kwamen.

.  

6 Dhuicques omgang met historische 

monumenten was ingegeven door een streven naar authenticiteit en behoud van historische 

gelaagdheid en hij verzette zich tegen reconstructie volgens het 19e-eeuwse principe van 

stijleenheid. Hij verdedigde deze progressieve restauratiedoctrine zowel in de S.C.A.B. als de 

KCML in de debatten rond de wederopbouw.7

 

 

Ter bescherming van de professionele belangen ijverde de S.C.A.B. in de periode van de 

wederopbouw voor de oprichting van een Comité Supérieure de la Réconstruction, dat de 

heropbouw van het land efficiënter zou organiseren. De S.C.A.B. vormde een commissie voor de 

wederopbouw (Comission de la Réconstruction), in afwachting van politieke stappen. Vier 

rapporten omtrent de reconstructieproblematiek werden gemaakt en gepubliceerd in L’Emulation 

in 19218

Devos besprak de juridische aspecten

: 
9, Moenaert de reconstructiemethodes10, Dhuicque de 

omgang met historische monumenten11, Bonduelle en Van Montfort de organisatie van de 

heropbouw12

                                                 
2 E. DHUICQUE, Pour la reconstruction de Furnes. Le dégagement de l’église Sainte-Walburge, in: L’Emulation, 
jg. 41, 1921, pp. 32-45. 

. Dhuicques opvatting over het behoud van sommige monumenten in hun verwoeste 

staat komt in zijn artikel sterk naar voren.  

3 A. PUISSANT, H. DERÉE, Documents pour servir à l’histoire de la restauration nationale. La reconstruction du 
quartier sud d’Ypres. A. Puissant, architecte, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, pp. 113-125. 
4 P. BONDUELLE, Documents pour servir à l’histoire de la restauration nationale. Reconstruction de l’entrée de 
la Rue de Bruxelles (Grand Place), Louvain, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, pp. 129-135. 
5 P. JASPAR, Pour la reconstruction de Visé, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, pp. 3-7. 
6 V.-G. MARTINY, La Société Centrale d’Architecture de Belgique depuis sa fondation (1872 – 1972, Brussel, s.n., 
1974, pp.139-140. 
7 G. MEYFROOTS, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België : van 1830 tot heden, 2003, 
sub verbum Eugène Dhuicque. 
8 V.-G. MARTINY, op.cit., p.138. 
9 P. DEVOS, La reconstruction des régions dévastées, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, pp. 49-55. 
10 R. MOENAERT, La reconstruction des régions dévastées (suite). Deuxième partie: Des méthodes de 
reconstruction, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, pp. 65-70. 
11 E. DHUICQUE, La reconstruction des régions dévastées (suite). Troisième partie. La question des monuments 
historiques et des vestiges de guerre dans l’oeuvre de la reconstruction du pays, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, pp. 
81-84. 
12 P. BONDUELLE, H. VAN MONTFORT, La reconstruction des régions dévastées (suite). Quatrième partie: 
Projet de programme pour l’organisation de la reconstruction du pays, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, pp. 97-101. 
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Men had in L’Emulation ook aandacht voor nevenaspecten van de heropbouw zoals 

oorlogsmonumenten.13

 

  

Naast artikels met betrekking tot de wederopbouw verschenen in L’Emulation uitgebreide boek- 

of tijdschriftbesprekingen met als belangrijkste auteurs Dryepont14, Eugène Dhuicque en 

Guillaume Hebbelynck (1922). Vanaf 1922 werden naast de Franse tijdschriften La Construction 

Moderne en L’Architecture, het blad van de Spaanse architectenvereniging Arquitectura en het 

Bouwkundig Weekblad uit Nederland (Amsterdam), ook nieuwe Belgische tijdschriften zoals La 

Cité (1919-1934), L’Habitation à Bon marché (1921-1940) en het opnieuw gestarte De 

Bouwgids (1909-1914 en 1919-1933) besproken. Daar waar La Cité – waarvan de redactie ook 

een aantal S.C.A.B.-leden en redacteurs van L’Emulation telde - een modernistische koers 

vaarde, nam De Bouwgids een uitgesproken traditionalistische positie in.15

 

  

Verder vinden we in 1921-22 artikels over allerlei juridische aspecten, hoofdzakelijk verzorgd 

door Pierre Devos en ook wel door Gustave Maukels; bijdragen in verband met het statuut en het 

diploma van de architecten; korte besprekingen van de bijgevoegde platen in de rubriek “Nos 

Planches” door Eugène Dhuicque en Adolphe Puissant; een artikel over landelijke architectuur 

door Albert Callewaert16 en een studie over arbeiderswoningen in Nederland17. Ook de 

bespreking van wedstrijden, o.a. voor het ontwerp van tuinwijken in Schaarbeek18 en 

Zaventem19 kwamen aan bod, naast de wedstrijden georganiseerd door de S.C.A.B20

 

. 

In 1922 vierde de S.C.A.B. haar 50-jarig bestaan. Naar aanleiding hiervan werd het 10e 

internationale architectencongres georganiseerd in Brussel, samen met een internationale 

architectuurtentoonstelling in het Egmontpaleis, georganiseerd door de S.C.A.B.. De bespreking 

van de tentoonstelling – door Duicque, Adolphe Puissant en Albert Roosenboom - nam een groot 
                                                 
13 Bijvoorbeeld: A. ROOSENBOOM, Les monuments commémoratifs et l’art, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, pp. 8-9. 
14 Steeds gesigneerd als Dr. E. Deze naam (zonder voornaam) wordt enkel vermeld in het jaarverslag van 1921, 
waarin Dhuicque zijn speciale dank uitdrukt t.o.v. zijn vaste maandelijkse medewerkers, waaronder Dryepont, 
verantwoordelijk voor de rubriek “Bibliographie”. E. DHUICQUE, Rapport de la rédaction de “L’Emulation" pour 
l’année 1921, présenté à ‘"assemblée générale de la Société Centrale d’Architecture de Belgique, le 17 janvier 
1922, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, nr. 12, p. 188. 
15 L. VERPOEST, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België : van 1830 tot heden, 2003, 
sub verbum De Bouwgids. 
16 A. CALLEWAERT, Notes d’architecture rurale, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, pp. 102-107. 
17 G. MAUKELS, Les maisons ouvrières modernes aux Pays-Bas, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, pp. 55-62. 
18 H. DERÉE, Le concours pour la cité-jardin de Schaerbeek, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, pp. 70-77. 
19 E. DHUICQUE, A propos de la cité-jardin de Saventhem, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, pp. 164-168. 
20 Namelijk het “Concours d’esquisses”, voor ontwerptekeningen van architectuurstudenten (georganiseerd vanaf 
1908) en het “Concours de relevés”, voor tekeningen van nationale historische monumenten (georganiseerd vanaf 
1912). V.-G. MARTINY, op. cit., pp.72-73; pp. 49-51; pp. 148-151. 
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deel van jaargang 42 van het tijdschrift in beslag.21 Bonduelle schreef naar aanleiding hiervan 

ook een historisch overzicht van de architectenvereniging.22 Voorts verschenen ook nog 

architectuurhistorische studies in L’Emulation: o.a. over het Koningsplein in Brussel door G. 

Hebbelynck23 en over de barokkunst door Louis Baude24

 

.  

In de loop van de eerste twee jaar na de oorlog liep de publicatie van L’Emulation sterke 

vertraging op. Zowel op het einde van 1921 als aan het begin van 1923 meldde de redactie dat op 

tijd verschijnen hun belangrijkste doelstelling was.25 Pas in 1924 was de vertraging volledig 

weggewerkt.26 Het aantal platen bij L’Emulation is één jaar na het hernemen reeds verdubbeld: 

van twee per nummer in 1921 naar gemiddeld vier in 1922. Dat maakt 48 platen op jaarbasis en 

192 pagina’s tekst. Dat is evenwel heel wat minder dan voor de oorlog, toen bevatte elk nummer 

van L’Emulation zo’n zes platen, dus jaarlijks 70.27

 

 Dit aantal zou de naoorlogse versie van 

L’Emulation niet meer halen, de piek werd bereikt in 1925, met 60 platen. Daarna nam het aantal 

terug af, om uiteindelijk helemaal te verdwijnen in 1932. 

 

V.2. 1923-24: Joseph Caluwaers 

 

Eugène Dhuicque werd gehuldigd omwille van zijn inzet voor de wedergeboorte van 

L’Emulation.28 In 1923 nam Joseph Caluwaers - reeds van 1901 tot 1912 hoofdredacteur van 

L’Emulation29 en ondervoorzitter (1902) en voorzitter (1904-1906) van de S.C.A.B.30

                                                 
21 E. DHUICQUE, Exposition internationale de l’Art architectural au palais d’Egmont à Bruxelles (5-15 septembre 
1922), in: L’Emulation, jg. 42, 1922, nr. 7, pp. 106-112; Exposition internationale de l’Art architectural: la section 
française, in: L’Emulation, jg. 42, 1922, nr. 8, pp. 113-122; Exposition internationale de l’Art architectural. La 
section française: oeuvres modernes, in: L’Emulation, jg. 42, 1922, nr. 9, pp. 129-140; Exposition internationale de 
l’Art architectural: sections italienne et japonaise, in: L’Emulation, jg. 42, 1922, nr. 9, pp. 141-144; A. PUISSANT, 
Exposition internationale de l’Art architectural: la section américaine, in: L’Emulation, jg. 42, nr. 9, 1922, pp. 45-
160; A. ROOSENBOOM, Exposition internationale de l’art architectural. Section belge contemporaine, in: 
L’Emulation, jg. 42, 1922, nr. 11, 161-176; nr. 12, pp. 177-192. 

 - zijn taak 

over.  

22 P. BONDUELLE, Cinquante années d’activité. La Société Centrale d’Architecture de Belgique de 1872 à 1922, 
in: L’Emulation, jg. 42, 1922, nr. 7, pp. 98-105. 
23 G. HEBBELYNCK, La Place Royale à Bruxelles, in: L’Emulation, jg. 42, 1922, nr. 3, pp. 33-34. 
24 L. BAUDE, L’art baroque & sa réhabilitation, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, nr. 11, pp. 161-164. 
25 E. DHUICQUE, Rapport de la rédaction de "L’Emulation" pour l’année 1921, présenté à l’assemblée générale 
de la Société Centrale d’Architecture de Belgique, le 17 janvier 1922, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, nr. 12, p. 186; 
À nos lecteurs, in: L’Emulation, jg. 43, 1923, nr. 1, s.p. 
26 À nos lecteurs, in: L’Emulation, jg. 45, 1925,  nr. 1, s.p. 
27 E. DHUICQUE, Rapport de la rédaction de “L’Emulation" pour l’année 1921, présenté à ‘"assemblée générale 
de la Société Centrale d’Architecture de Belgique, le 17 janvier 1922, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, nr. 12, p. 188. 
28 À nos lecteurs, in: L’Emulation (bijlage), jg. 43, 1923, nr. 1, s.p. 
29 J. CALUWAERS, Un demi-siècle d’Emulation, in : L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 12, p. 188. 
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Joseph Caluwaers (1863-1948) studeerde in 1887 af aan de academie van Brussel bij E. Acker 

maar sinds 1880 werkte hij al in het atelier van de neorenaissancistische architect Hendrik 

Beyaert. Naast de sterke invloed van de Vlaamse renaissance die zijn architectuurpraktijk 

onderging, putte hij uit het historische vocabularium, de art nouveau en de beaux arts. Daarnaast 

zette hij zich sterk in voor het statuut van de architect.31

 

  

In de loop van 1923 verscheen in drie delen een belangrijk artikel over de omstreden restauratie 

van de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Dinant, wat meteen het laatste belangrijke artikel over de 

wederopbouw in L’Emulation was. De auteur van het artikel, Joseph Destrée, was fel gekant 

tegen een reconstructie naar een vermeende 14e-eeuwse toestand en volgens het principe van de 

stijleenheid. Hij was voorstander van het goedgekeurde plan om de kenmerkende peervormige 

klokkentoren te reconstrueren. 

Hoewel het thema van de wederopbouw dus geleidelijk minder aanwezig was – gezien de 

heropbouw van het land stilaan een feit was-, was er wel nog veel aandacht voor 

oorlogsmonumenten. Er is een toenemende belangstelling voor wedstrijden32 en er is meer plaats 

voor uitgebreidere contemporaine architectuurbesprekingen, naast de rubriek “Nos Planches”33

 

. 

Veel aandacht ging er ook naar architectuurgeschiedenis en monumentenzorg. Zo hebben we 

bijdragen over het gemeentehuis van Schaarbeek (J.J. en M. Van Ysendyck)34, het Antwerpse 

Vleeshuis35, en een driedelige studie over Antwerpse puntgevels in de 15e, 16e en 17e eeuw door 

Eugène Geefs36. Enkele bijdragen gingen over kunstnijverheid, bijvoorbeeld een tweedelig 

artikel over glasraamkunst37

 

. 

In L’Emulation vinden we vaak kritiek terug op de stedenbouwkundige veranderingen in 

Brussel. Zo was men sterk gekant tegen de Noord-Zuidverbinding, waarvoor historische 
                                                                                                                                                             
30 M. CELIS, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België: van 1830 tot heden, 2003, sub 
verbum Joseph Caluwaers. 
31 M. CELIS, op. cit. 
32 Zo werd vanaf 1924 verslag uitgebracht van de nieuwe door de S.C.A.B. georganiseerde wedstrijd van de Société 
granitière du Nord voor funeraire architectuur, maar ook steeds meer van wedstrijden niet door de S.C.A.B. 
georganiseerd. 
33 bv. kinderdagverblijf in Neuilly-sur-Seine, arch. François Le Coeur (Nos planches, in : L’Emulation, jg. 4, 1923, 
nr. 2, p. 30); Belgische Bank van de Arbeid in Gent, architecten O. H. en A. Van de Voorde (J. CALUWAERS, Nos 
planches, in : L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 2, pp. 25-29) 
34 G. HEBBELYNCK, L’Hôtel communal de Schaerbeek-Bruxelles, in : L’Emulation, jg. 43, 1923, nr. 5, pp. 69-75; 
nr. 6, pp. 89-92. 
35 X. L. C., N. D. L. D., La vieille boucherie à Anvers, in : L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 3, pp. 33-39. 
36 Eugène GEEFS, Etude des façades des maisons avec pignons à gradins baties à Anvers au XVI et au XVIIe siècle, 
in : L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 4, pp. 54-59; nr. 5, pp. 68-72; nr. 7, pp. 97-102. 
37 Jean DELVILLE, L’art du vitrail en Belgique, in : L’Emulation, jg. 43, 1923, nr. 4, pp. 49-54; nr. 5, pp. 65-68. 
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gebouwen en wijken moesten verdwijnen.38 Ook de Université Libre de Bruxelles werd hierdoor 

genoodzaakt te verhuizen en vestigde zich op de site van Solbosch. De nieuwe gebouwen die 

daar opgericht werden in 1923 gaven aanleiding tot scherpe kritiek in L’Emulation.39 De 

zwaarste kritiek gaf men op het feit dat men voor zo’n belangrijk gebouw geen beroep had 

gedaan op een architect – wiens belangrijkste taak het ontwerpen van degelijke plannen is - maar 

op een ingenieur. In 1924 werd beslist om met de hulp van Amerikanen een wedstrijd te 

organiseren voor de andere gebouwen, waarvan Alexis Dumont de winnaar was.40

 

 

In 1923 startte Paul Bonduelle met de publicatie van delen uit Jacques-François Blondels Cours 

d’architecture41

 

 (1771-1777) met zijn persoonlijk toegevoegd commentaar. Dit opzet dateerde al 

van tien jaar eerder, maar werd door de oorlog verhinderd. Gedurende vijf jaar, tot 1927, werd 

deze vervolgrubriek verdergezet.  

Het laatste nummer van 1923 werd volledig gewijd aan tuinarchitectuur.42

In 1924 verscheen een vierdelige studie van Van Montfort over naoorlogse woningen.

  
43 Daarin 

besprak hij eerst de algemene kenmerken waaraan een woning moet voldoen, om in het laatste 

deel enkele eigentijdse creaties te bespreken. Een artikel over sanatoria wijst op een interesse in 

nieuwe bouwprogramma’s.44

 

  

In 1924 vierde men het 50-jarig bestaan van L’Emulation. Naar aanleiding hiervan was het 

laatste nummer van dat jaar een speciale uitgave. Er werd ook een wedstrijd georganiseerd voor 

                                                 
38 A propos de la Jonction Nord-Midi, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, nr. 1, p. 9; La Jonction Nord-Midi, in: 
L’Emulation, jg. 42, 1922, nr. 4, pp. 49-55; P. BONDUELLE, Actualités. Dédie à MM. les Ministres des Beaux-
Arts, des Travaux Publics et des Finances, in: L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 4, pp. 60-61; J. C., Actualités: Une 
question, in: L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 6, p. 93; J. C., Actualités: Art et Tombolas, in: L’Emulation, jg. 44, 1924, 
nr. 6, p. 94. 
39 J. CALUWAERS, À propos du Solbosch, in : L’Emulation, jg. 43, 1923, nr. 6, pp. 93-94; P. BONDUELLE, 
Société Centrale d’Architecture de Belgique. Une visite au Solbosch. Rapport présenté à la Société Centrale 
d’Architecture de Belgique sur les bâtiments universitaire érigés au quartier du Solbosch, à Bruxelles, in : 
L’Emulation, jg. 43, 1923, nr. 9, pp. 134-136.  
40 R. M., A. PUISSANT, E. JASPAR, Les bâtiments universitaire du Solbosch in : L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 6, 
pp. 81-90.  
41 J. F. BLONDEL, Cours d’Architecture, ou Traité de la décoration, distribution et construction des bâtiments, 
contenant des leçons d’années en 1750 et les années suivantes, par J.F. Blondel, Parijs, Desaint, 1771-1776, 6 vol. 
42 R. MOENAERT, Le jardin, in : L’Emulation, jg. 43, 1923, nr. 12, pp. 179-192. 
43 H. VAN MONTFORT, La Maison, in: : L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 8, pp. 113-118; nr. 9, pp. 129-137; nr. 10, 
pp. 145-152; nr. 11, pp. 161-170. 
44 PUTZEYS; MAUKELS G., Construction et aménagement des sanatoriums, in: L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 9, 
pp. 138-143. 
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een ontwerp voor de omslag van dat nummer.45 Caluwaers schreef een artikel over de 

geschiedenis van het blad.46

 

 

Het thema van de sociale woningbouw was slechts beperkt aanwezig in 1923 (bespreking 

tuinwijk Kersbeek te Vorst van Henry Van Montfort). In 1924 werd er vooral ingegaan op de 

theoretische aspecten ervan, minder aandacht ging naar de bouwpraktijk. Zo werd een lezing van 

H. Derée gepubliceerd waarin hij kritiek uitte op de beslissing van de NMGWW om wedstrijden 

voor sociale woonwijken te ontraden. Hij wees op de belangrijke rol van architecten bij sociale 

woningbouw.47 Er verscheen ook nog een lezing van Adolphe Puissant over hetzelfde 

onderwerp, waarin hij ook een balans opmaakte van de verwezenlijkingen in België.48

 

 

In de boek- en tijdschriftbesprekingen is er in de jaren 1923-24 niet zoveel veranderd, alleen is 

het ontbreken van besprekingen van het tijdschrift La Cité opvallend, zeker nadat men er de 

eerste twee jaar wél over schreef. Het is pas in 1927 dat besprekingen van La Cité opnieuw in 

L’Emulation opduiken. Wat boekbesprekingen betreft was er meer aandacht voor publicaties 

over technische aspecten zoals gewapend beton en standaardisatie. 

 

Een opmerkelijke bijdrage in jaargang 44 is L’architecture moderne: petite histoire 

rétrospective, van Antoine Pompe49

                                                 
45 De ontwerpen van P. De Meyer en Jean De Ligne werden weerhouden. V.-G. MARTINY, La Société Centrale 
d’Architecture de Belgique depuis sa fondation (1872 – 1972, Brussel, s.n., 1974, p. 178. 

. Het artikel is een reactie op een aantal uitspraken die 

Caluwaers in een eerder artikel over de Belgische Bank van de Arbeid in Gent deed, waarin hij 

reageerde op het positieve beeld dat van de Belgische architectuur en sierkunsten gegeven werd 

in een recent artikel van Fierens-Gevaert, dat naar Caluwaers’ mening iets genuanceerder mocht 

geweest zijn. Pompe schetste in L’architecture moderne: petite histoire rétrospective op 

ironiserende wijze de opkomst en evolutie van de moderne beweging in België, in vier 

‘bedrijven’ (‘actes’). Hij bekritiseerde de gematigde en zelfs orthodoxe houding van het 

architectuuronderwijs en de Staat, en riep zijn “amis modernistes” op om verder te strijden en de 

Het ontwerp van De Meyer werd afgebeeld op de kaft van het decembernummer van 1924, het speciale nummer 
gewijd aan de verjaardag; het ontwerp van De Ligne werd later, in april 1925 gebruikt, wanneer Adolphe Puissant 
een overzicht van L’Emulation vanaf de oorlog schreef. 
46 J. CALUWAERS, Un demi-siècle d’émulation, in: L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 12, pp. 178-198. 
47 H. DEREE, Actualités. L’Habitation à Bon Marché et les architectes, in: L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 1, pp. 9-
11. 
48 A. PUISSANT, L’Habitation à bon marché: Communication faite au Congrès national des Architectes à Tournai 
(juin 1924), in: L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 9, pp. 152-157. 
49 A. POMPE, J. CALUWAERS, L’architecture moderne: petite histoire rétrospective, in: L’Emulation, jg. 44, 
1924, nr. 6, pp. 90-93. 
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mensen van het modernisme te overtuigen: “Faisons des hommes modernes”.50 Caluwaers 

voegde een commentaar aan het artikel toe waarin hij duidelijk maakte dat hij niet tegen 

vernieuwing is, maar dat hij alleen gelooft dat de bouwkunst zich moeten enten op de eeuwige 

regels die voortgekomen zijn uit de inspanningen van onze voorgangers, die in hun tijd óók 

modernisten waren.51

 

  

Het artikel wekte daarop een polemiek op tussen Pompe en Bonduelle, die in augustus een 

wederwoord schreef in L’Emulation.52 Hij verweet de modernisten hun onduidelijkheid over hun 

theorie, en het feit dat je niet per se “modernist” moest zijn om modern te zijn. Dat kon ook met 

de oude, traditionele vormen.53

 

 

Een laatste bijzondere bijdrage is het artikel over Henry Van de Velde, dat kort verslag geeft van 

zijn lezing over “L’Esthétique Moderne” in januari 1924 voor de literaire en artistieke kring La 

Laterne Sourde (o.l.v. Pierre Bourgeois en stichter Paul Vanderborght, een student aan de 

ULB54

 

). Dit is opmerkelijk omdat Van de Velde tot dan toe werd doodgezwegen in L’Emulation.  

 

V.3. 1925-1927: Paul Bonduelle 

 

Paul Bonduelle (1877-1955) studeerde in Parijs aan de Ecole Grasset  en behaalde zijn diploma 

aan de Brusselse academie. Hij had een grote bewondering voor het 18e-eeuwse Franse 

classicisme, waardoor zijn werk ook sterk beïnvloed is. Zijn stijl is modern-classicistisch en 

soms regionalistisch, want ook het regionalisme paste binnen zijn ideologie die stoelde op 

respect voor de traditie. Voor Bonduelle is de klassieke architectuur met haar esthetisch ideaal in 

staat antwoord te geven op elk nieuw probleem en uitdrukking te geven aan de moderne tijd.55

                                                 
50 A. POMPE, L’architecture moderne: petite histoire rétrospective, in: : L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 6, p. 92. 

 

Vernieuwing binnen de geest van de klassieke traditie is dus mogelijk binnen zijn denken. 

Daarmee was Paul Bonduelle in België een van de belangrijkste ideologen die lijnrecht 

51 J. CALUWAERS, L’architecture moderne: petite histoire rétrospective, in: : L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 6, p. 
93. 
52 P. BONDUELLE, L’architecture moderne: petite histoire rétrospective, in: : L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 8, pp. 
123-124. 
53 ibid., p. 123. 
54 F. VANLAETHEM, Modernisme, p. 330, in: F. AUBRY, J. VANDENBREEDEN, F. VANLAETHEM, 
Architectuur in België. Art nouveau, art deco & modernisme, Tielt, Lannoo, 2006. 
55 P. BONDUELLE, Les conférences de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Réponse de M. Paul 
Bonduelle, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 8, p. 276.  
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tegenover de Moderne Beweging stond en met zijn architectuur aansluiting wou vinden bij het 

classicisme van de 18e eeuw. Hij was dan ook een groot criticus van de Belgische architectuur, 

vooral van de art nouveau.56

 

 Binnen de S.C.A.B. was Bonduelle een invloedrijk figuur. 

Bij de start van jaargang 45 kondigde de redactie aan dat ze zich voornam om meer 

themanummers te maken, zoals dat over tuinen. De platen, die tot dan toe nog afzonderlijk 

werden bijgeleverd, werden voortaan ingebonden.57 In het jaarverslag van 1924 was Caluwaers 

ervan overtuigd dat de kwaliteit van L’Emulaton niet overtroffen werd, in buitenland noch 

binnenland.58 Tegelijk gaf de hoofdredacteur ook aan dat L’Emulation zich meer open wilde 

stellen naar vernieuwers - die voordien misschien wat minder aan bod kwamen -, want het 

tijdschrift moest immers een onpartijdige weerspiegeling zijn én blijven van de verschillende 

ontwikkelingen en tendensen in de architectuur, zoals de traditie wil.59

 

 

Met de aanvang van jaargang 45 (1925) hebben we dus enerzijds het aan het hoofd komen van 

een nogal traditionalistisch gezinde hoofdredacteur en tegelijk het – hoewel zeer voorzichtig - 

verder doordringen van modernistische ideeën, bijvoorbeeld door het aan bod komen van meer 

modernistisch geïnspireerde redacteurs zoals Jean De Ligne. Deze laatste bracht zijn interesse in 

stedenbouw en vooral dan de historische groei van steden naar voren in een reeks artikels die 

liep tot 1926 onder de naam Notes d’un architecte, waarin hij telkens een ander item behandelde.  

 

Het controversiële artikel uit 1924, L’architecture moderne: petite histoire rétrospective, van 

Antoine Pompe, zorgde ook in 1925 nog voor reacties. De architect van het zwaar bekritiseerde 

(en volgens Pompe Louis XVI) gebouw voor de Belgische Bank van de Arbeid in Gent, 

reageerde met een brief60

                                                 
56 B. MIHAIL, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België : van 1830 tot heden, 2003, sub 
verbum Paul Bonduelle. 

 waarin hij het belang van de kennis van het verleden benadrukt, de 

vrijheid van de kunstenaar om hiermee om te gaan en de noodzaak aan wedijver. Vervolgens 

verscheen een nieuw artikel van Pompe, waarin hij probeerde een antwoord te bieden op de 

57 À nos lecteurs, in: L’Emulation (bijlage), jg. 45, 1925, nr. 1, s. p.  
58 J. CALUWAERS, Rapports annuels de la S. C. A. B. Exercice de 1925. Rapport de "L’Emulation", in: 
L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 2, p. 29. 
59 J. CALUWAERS, Rapports annuels de la S. C. A. B. Exercice de 1925 (sic). Rapport de "L’Emulation", in: 
L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 2, p. 29. 
60 O. VANDEVOORDE, Architecture moderne: Petit histoire rétrospective, in: L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 1, p. 
12. 
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kritiek die Bonduelle uitte, namelijk het ‘mistig’ discours van de modernisten: Architecture 

moderne. Propos d'un nébuleux61

 

.  

De voorbije 50-jarige viering van L’Emulation gaf in 1925 aanleiding tot nog een artikel over de 

geschiedenis van het blad, deze keer een overzicht van L’Emulation sinds de oorlog door A. 

Puissant.62

 

 

Natuurlijk werd er in 1925 (en ook in 1926 nog) ook veel aandacht besteed aan de Exposition 

Internationale des Arts dcoratifs et industriels modernes te Parijs. Jean De Ligne, Henri Lacoste, 

Henry Van Montfort en Guillaume Hebbelynck gaven uitgebreid verslag.63 Zowel De Ligne als 

Lacoste lieten zich niet erg enthousiast uit over de tentoonstelling. De Ligne bekritiseerde het 

gebrekkige architectuuronderwijs en betreurde de overheersing van het traditionalisme in de 

deelnames.64 Volgens Lacoste was de Franse moderne architectuur beter vertegenwoordigd in de 

straten van Parijs dan op de tentoonstelling.65

 

 Guillaume Hebbelynck benadrukte de artistieke 

dimensie en het belang van gevoel in de architectuur en hij verzette zich tegen de evolutie naar 

een puur functionalistische architectuur en een nieuwe internationale eenheidsstijl, die de 

modernisten beogen en die in feite niets anders is dan een nieuwe ‘canon’. De mening van Henry 

Van Montfort (die overigens Le Corbusiers paviljoen als te koud en theoretisch omschreef) sloot 

hierbij aan.  

In 1925 schreef Moenaert een artikel over de evolutie van het plan en de inrichting van het 

interieur van de voorbije vijftig jaar.66

                                                 
61 A. POMPE, Architecture moderne. Propos d'un nébuleux,  in: L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 3, pp. 39-43. 

 Daarin rekende hij af met het concept van het burgerhuis 

en moedigde hij de evolutie aan om de nadruk te leggen op het  praktische en comfortabele. De 

oorzaken van deze evolutie waren complex en zowel psychologisch, sentimenteel als sociaal van 

62 A. PUISSANT, L’émulation depuis la guerre, in: L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 4, pp. 49-51. 
63 J. DE LIGNE, L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels modernes de Paris: Le Cours la 
Reine, in: : L’Emulation, jg. 45, 1925, pp. 145-459; H. LACOSTE, L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs 
et Industriels modernes de Paris: L’Esplanade des invalides, in: : L’Emulation, jg. 45, 1925, pp. 169-177; H. VAN 
MONTFORT, L’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels Modernes de Paris, 1925 (suite), in: 
L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 1, pp. 17-28; G. HEBBELYNCK, L’Exposition internationale des Arts décoratifs et 
industriels modernes de Paris, 1925 (suite): La participation belge, in: L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 3, pp. 41-56. 
64 J. DE LIGNE, L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels modernes de Paris: Le Cours la 
Reine, in: : L’Emulation, jg. 45, 1925, p. 158. 
65 H. LACOSTE, L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels modernes de Paris: L’Esplanade des 
invalides, in: : L’Emulation, jg. 45, 1925, p. 177. 
66 R. MOENAERT, Sur les intérieurs, in: : L’Emulation, jg. 45, 1925, pp. 33-38. 
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aard, aldus Moenaert. Een interieur moest vooral menselijke warmte uitstralen. De Engelse 

interieurs waren hiervoor een goed voorbeeld volgens hem.  

 

Vanaf 1925 werd er jaarlijks een tentoonstelling door de S.C.A.B. georganiseerd in “les salons 

du Cercle artistique et littéraire de Bruxelles”, waarvan steeds verslag werd uitgebracht in 

L’Emulation67

 

.  

Ook tussen 1925 en 1927 besteedde L’Emulation uitgebreid aandacht aan de 

architectuurgeschiedenis en traditionele architectuur. Zo hebben we in 1926 een artikel over de 

architecturale werken van Leopold II door Bonduelle68, over de neo-Vlaamse renaissance69 en 

over rurale architectuur in het Land van Herve70. Raymond Moenaert en Henri Lacoste schreven 

allebei artikels met uitdrukkelijke titels71, verwijzend naar wat de architectuur uit het verleden 

ons kan leren. Lacoste vestigde de aandacht op de (in het onderwijs ondergewaardeerde maar 

volgens hem nochtans meest oorspronkelijke) Egyptische architectuur.72 Joseph Caluwaers 

schreef een bijdrage over de geschiedenis van de Brusselse Kunstberg en gaf in een tweede 

artikel toelichting bij zijn ontwerp voor de heraanleg ervan. De architectuur in zijn ontwerp sluit 

volledig aan bij de 18e-eeuwse Lodewijk XVI-stijl van o.a. het Koningsplein.73

 

  

In 1926 (en 1927) verschenen verscheidene artikels gewijd aan gewapend beton in L’Emulation: 

een lezing van Paul Guadet (professor aan de Beaux-Arts van Parijs en aanhanger van het 

rationalisme), L’esthétique du béton armé74

                                                 
67 In 1925: H. DEREE, L’Exposition du Cinquantenaire de L’Emulation au cercle artistique et littéraire à Bruxelles 
(16-26 avril 1925), in: L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 6, pp. 81-90; in 1926: L. FRANCOIS, L’Exposition annuelle 
de la S. C. A. B. au Cercle Artistique et Littéraire à Bruxelles (10-25 avril 1926), in: L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 
6, pp. 84-85; in 1927: L. DAVID, L’Exposition annuelle de la S. C. A. B. au Cercle Artistique (14-22 avril 1927), 
in: L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 5, pp. 60-61, nr. 6, pp. 68-71; H. LACOSTE, L’Exposition annuelle de la S. C. A. 
B. au Cercle Artistique (14-22 avril 1927) (suite), in: L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 6, pp. 84-85. 

, en delen van een studie uit La Technique des 

Travaux van de hand van Paul Jaspar, Antoine Pompe en ingenieur O. Stapelmohr, omtrent het 

al dan niet bestaan van een karakteristieke vorm voor gewapend beton: Le rôle du béton armé 

68 P. BONDUELLE, L’oeuvre architecturale de Léopold II, in: L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 11, pp. 137-143. 
69 P. JASPAR, H. LACOSTE, Sur les origines de l’architecture dite de la Renaissance "Flamande",  in: 
L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 6, pp. 72-74. 
70 A. C. DUESBERG, Les anciennes constructions rurales au Pays de Herve,  in: L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 7, 
pp. 74-76. 
71 R. MOENAERT, Les leçons du passé, in: : L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 1, pp. 2-4; H. LACOSTE, Une leçon du 
passé pour le temps présent, in: L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 12, pp. 145-153. 
72 H. LACOSTE, Une leçon du passé pour le temps présent, in: L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 12, pp. 145-153. 
73  J. VANDENBREEDEN, Art deco, p. 218, in: F. AUBRY, J. VANDENBREEDEN, F. VANLAETHEM, 
Architectuur in België. Art nouveau, art deco & modernisme, Tielt, Lannoo, 2006.  
74 P. GUADET, L’esthétique du béton armé, in: L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 5, pp. 65-69. 
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dans l’architecture75. Dat artikel werd gepubliceerd in afwachting van de resultaten van het 

aangekondigde onderzoek van de Secion des matériaux van de S.C.A.B76. In 1924 werd het 

Comité des matériaux opgericht in de S.C.A.B.. Onder meer Guillaume Hebbelynck en Victor 

Bourgeois waren lid.77

 

 Vanaf 1926 vercheen er info in L’Emulation daaromtrent. Deze 

commissie voorzag L’Emulation van artikels over technische aspecten (vooral in 1928).  

In 1927 werden voor het eerst artikels over buitenlandse architectuur opgenomen in 

L’Emulation78, bijvoorbeeld het eerste deel van een driedelige publicatie over de recente 

onwikkelingen in de Nederlandse architectuur79 en een studie van de eigentijdse Chinese 

architectuur80. Maar niet iedereen binnen de S.C.A.B. was het eens met deze beslissing om 

buitenlands werk te publiceren, de missie van de S.C.A.B. was immers de Belgische architectuur 

te promoten.81 De voornaamste redenen om het wel te doen, waren de financiële moeilijkheden 

waar het blad mee te kampen had. Men hoopte met buitenlandse publicaties een nieuwe 

belangstelling te creëren voor het tijdschrift.82 Eveneens werd een wedstrijd geopend om de kaft 

van L’Emulation te verjongen.83

 

 

De boek- en tijdschriftbesprekingen werden steeds beperkter. In 1926 werden zelfs geen 

tijdschriften besproken, enkel boeken. In 1927 werden de boek- en tijdschriftbesprekingen 

gereduceerd tot een lijst ingedeeld per land. Het aantal besproken tijdschriften steeg - ook Britse 

(bv. The Builder), Duitse (bv. Deutsche Bauzeitung) en Amerikaanse bladen werden nu 

opgenomen – maar van echte besprekingen is geen sprake meer. Ook Belgische tijdschriften van 

modernistische strekking als La Cité en Le Document kwamen aan bod. 

 

                                                 
75 P. JASPAR, O. DE STAPELMOHR; A. POMPE, Le rôle du béton armé dans l’architecture, in: L’Emulation, jg. 
46, 1926, nr. 8, pp. 113-115 en nr. 12, pp. 155-159; O. DE STAPELMOHR; A. POMPE, Le rôle du béton armé 
dans l’architecture (suite et fin), in: L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 1, pp. 9-11. 
76 S. C. A. B. Commission des matériaux: Enquête sur l’emploi du béton armé, in: L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 6, 
p. 88. 
77 V.-G. MARTINY, La Société Centrale d’Architecture de Belgique depuis sa fondation (1872 – 1972, Brussel, 
s.n., 1974, p. 174. 
78 P. BONDUELLE, Rapport du Comité de L’Emulation (exercice 1926) présenté à l’assemblée annuelle de la S. C. 
A. B. le 30 janvier 1927, in: L’Emulation jg. 47, 1927, nr. 5, p. 55. 
79 P. BONDUELLE, J. M. VAN HARDEVELD, L’architecture hollandaise des dernières années, in: L’Emulation 
jg. 47, 1927, nr. 12, pp. 137-148. 
80 G. VAN WYLICK, L’Architecture contemporaine en Chine, in: L’Emulation jg. 47, 1927, nr. 8, pp. 99-103. 
81 P. BONDUELLE, S. C. A. B. Rapport du comité de L’Emulation (exercice 1927) présenté à l’assemblée annuelle 
de la S. C. A. B. le 29 janvier 1927, in: L’Emulation (bijlage), jg. 48, 1928, p. 9. 
82 P. BONDUELLE, Rapport du Comité de L’Emulation (exercice 1926) présenté à l’assemblée annuelle de la 
S.C.A.B. le 30 janvier 1927, in: L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 5, p. 55. 
83 H. LACOSTE, Actualités: Concours pour la couverture de "L’Emulation", in: L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 7, p. 
88; Informations. Concours pour la couverture de L’Emulation, in: L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 10, p. 128. 
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In 1927 publiceerde Adolph Puissant, directeur van de Technische Dienst van de Nationale 

Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken (NMGWW)84 een driedelige studie 

over de recente geschiedenis van de sociale woningbouw, rijkelijk geïllustreerd met werk van 

S.C.A.B.-leden, waaronder Adrien Blomme (Tuinwijk van de steenkoolmijn van Winterslag),  

Joseph Diongre (o.a. flatgebouw Combazstraat Sint-Gillis en Cité Diongre Molenbeek ), Victor 

Bourgeois (tuinwijk Flénu en Cité Moderne Sint-Agatha-Berchem), Jean-J. Eggericx en Lucien 

François (tuinwijk Floréal-Le Logis Watermaal-Bosvoorde). Zowel tuinwijken als flatgebouwen 

kwamen aan bod.85

 

 

De oprichting in 1927 van een nieuw instituut onder leiding van Henry Van de Velde86, het 

Institut Supérieur des Arts Décoratifs (ISAD) in de oude abdij van van Ter Kameren, gaf 

aanleiding tot een kritische analyse van het onderwijsprogramma door Bonduelle.87 Daarop werd 

een open brief van Van de Velde aan de voorzitter van de S.C.A.B., Jules Ghobert, in 

L’Emulation gepubliceerd.88

 

 

Men ging in L’Emulation steeds meer aandacht hebben voor specifieke types van gebouwen: 

twee artikels over industriële architectuur (door Raphaël Lambin en Henri Lacoste en door 

Eugène Dhuicque)89 en een over sportconstructies90

 

. 

Steeds meer wedstrijden werden besproken in L’Emulation. Het ging vooral over Belgische 

architectuurwedstrijden, maar ook de internationale wedstrijd voor Paleis van de Volkenbond in 

Genève (vanaf 1926), kreeg veel aandacht. Jean Hendrickx en Jean De Ligne behaalden een 

tweede vermelding.91

                                                 
84 F. VANLAETHEM, Modernisme, F. AUBRY, J. VANDENBREEDEN, F. VANLAETHEM, Architectuur in 
België. Art nouveau, art deco & modernisme, Tielt, Lannoo, 2006, p. 313. 

 In 1928 werd een tentoonstelling georganiseerd door de S.C.A.B. met de 

Belgische inzendingen.  

85 A. PUISSANT, L’habitation à bon marché, in: L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 2, pp. 19-24; nr. 3, pp. 34-38; nr. 4, 
pp. 42-46. 
86 Actualités. Création d’un Institut supérieur des arts décoratifs, in: L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 4, p. 48. 
87 P. BONDUELLE, Institut supérieur des Arts décoratifs de l’Etat: ancienne Abbaye de la Cambre à Bruxelles, in: 
L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 7, p. 77-80. 
88 H. VAN DE VELDE, P. BONDUELLE, Institut supérieur des Arts décoratifs de l’Etat, in: L’Emulation, jg. 47, 
1927, nr. 9, pp. 104-106. 
89 Respectievelijk: R. LAMBIN, H. LACOSTE, Constructions industrielles, in: L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 5, p. 
51-54 en E. DHUICQUE, Architecture industrielle., in: L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 10, pp. 113-119; nr. 11, pp. 
129-132. 
90 G. H., Constructions sportives, in: L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 6, p. 67. 
91 P. BONDUELLE, S. C. A. B. Rapport du comité de L’Emulation (exercice 1927) présenté à l’assemblée annuelle 
de la S. C. A. B. le 29 janvier 1927, in: L’Emulation (bijlage), jg. 48, 1928, nr. 1, p. 6; La participation belge au 
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V.4. 1928-1929: Jean De Ligne 

 

Jean De Ligne (1890-1985) schreef zowel voor het modernistisch gerichte blad La Cité als voor 

L’Emulation, waarvan hij vanaf 1928 hoofdredacteur werd. Hij was een belangrijke voorvechter 

van de Moderne Beweging in België en stond mee aan de wieg van de Société Belge des 

Architectes et Urbanistes Modernistes (SBUAM.) Hij had een grote belangstelling voor de 

historisch ontwikkeling van steden en ontwikkelde zijn eigen genuanceerde visie op stedenbouw, 

die hij zowel in publicaties als als docent aan La Cambre (1939-1968) verspreidde. Zijn 

architecturaal werk omvatte tuinwijken in regionalistische stijl en villa’s en huizen in een sober 

monumentalistische stijl, die teruggaat op de klassieke compositie.92

 

 

Met de aanstelling van Jean De Ligne als hoofdredacteur onderging L’Emulation sterke 

inhoudelijke veranderingen en nam het tijdschrift een meer open houding aan tegenover het 

modernisme. Zo is het Victor Bourgeois die als eerste een artikel schreef voor de nieuwe 

“Tribune Libre” over de rationalisering van de architectuur.93

 

 

Ook het uitzicht van het blad veranderde. Voortaan kreeg elk nummer een bijlage 

(“Supplément”), dat gedrukt werd op dunner papier. Vanaf 1929 werden nog bijlagen 

toegevoegd, enerzijds de “Tablettes d’Informations” en een aparte soort voor 

tijdschriftbesprekingen: “Tablette bibliographique”. Bovendien veranderde de lay-out in 1929 

door overschakeling op een kleiner, meer gedrongen lettertype. In 1929 verschenen er geen 

afzonderlijke platen meer, maar het aandeel aan afbeeldingen in de tekst werd groter. De reden 

hiervoor moeten we hoogstwaarschijnlijk zoeken bij het gebrek aan medewerking van de 

S.C.A.B.-leden dat De Ligne in zijn verslag van het jaar 1929 duidelijk liet blijken, waardoor er 

te weinig reserves aan tekst en afbeeldingen waren.94

 

 Het aandeel van de reclame nam ook toe. 

Hierdoor kreeg het tijdschrift steeds meer volume.  

Die bijlagen bevatten voornamelijk artikels over stedenbouw, vaak overgenomen uit andere, 

zowel Belgische als buitenlandse tijdschriften; boek- en tijdschriftbesprekingen (de laatste in 
                                                                                                                                                             
concours international pour le Palais de la Société des Nations à Genève (suite et fin), in: L’Emulation, jg. 48, 
1928, nr. 6, pp. 57-59. 
92 A. VAN LOO, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België : van 1830 tot heden, 2003, sub 
verbum Jean De Ligne. 
93 V. BOURGEOIS, Tribune libre - La rationalisation de l’architecture, in: L’Emulation (bijlage), jg. 48, 1928, nr. 
11, pp. 69-75. 
94 J. DE LIGNE, Rapports des Sections sur l’exercice 1929. Comité de L’Emulation, , in: L’Emulation, jg. 50, 1930, 
nr. 3, p. 62. 



 27 

“Tablette bibliographique”); de “Tribune libre”; S.C.A.B.-aangelegenheden en artikels over 

technische aspecten. Het Comité des matériaux voorzag L’Emulation van zes artikels over 

technische aspecten in 1928, maar in 1929 slechts van één artikel95

 

, maar in de bijlagen 

verschenen ook tal van andere technische artikels, ondermeer verschillende over 

verlichtingstechnieken, door het studiebureau van Philips. De tijdschriftbesprekingen waren 

vergelijkbaar met die van 1927: kort en in lijstvorm. Het aanbod vergrootte nog, met tijdschriften 

uit bijvoorbeeld Canada (The Journal of The Royal Architect’s Institute of Canada) en 

Tsjechoslovakije (Stavba). 

Er ging in 1928 en ’29 veel aandacht naar eigentijdse architectuur, zowel uit binnen- als 

buitenland. Deze trend werd gezet met het eerste artikel uit 1928: Architecture contemporaine, 

waarin een greep uit het werk van prof. Wattjes over opmerkelijke eigentijdse architectuur uit 

Europa en Amerika besproken en getoond werd.96  Daarnaast werd het tweede deel over 

Nederlandse architectuur gepubliceerd97 en verschenen er ook artikels over Zweedse98 en Poolse 

architectuur99. Nummer 10 van 1928 was een themanummer over interieurs100

De winnaar van de eerste Prijs Van de Ven, Antoine Pompe, kreeg een korte vermelding, met 

een foto en een extract uit het juryrapport.

, ontworpen door 

S.C.A.B.-leden: een inleidend tekstje van zes regels begeleidde de paginagrote foto’s. Voorts 

ook nog artikels over het oeuvre van Tony Garnier, het paleis van de gouverneur in Kinshasha, 

over het Palais des Beaux Arts door Horta zelf, … 

101

 

  

In 1928 en 1929 werd met artikels als L’architecture cubique en Belgique102, de integrale 

publicatie van de Verklaring van La Sarraz opgesteld op het eerste Congrès Internationale 

d’Architecture Moderne (CIAM) 103

                                                 
95 V. COPPE, Commission des matériaux, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 3, pp. 63-64. 

 en de eerder vermelde bijdrage van Bourgeois duidelijk dat 

L’Emulation zich met Jean De Ligne aan het hoofd wou openstellen voor het modernisme en er 

een positieve houding tegenover wou uitdragen.  

96 H. LACOSTE, Architecture contemporaine, in: L’Emulation, jg. 48, 1928, nr. 1, p. 1. 
97 J. M. VAN HARDEVELD, L’architecture hollandaise des dernières années (suite), in: L’Emulation, jg. 48, 1928, 
nr. 2, pp. 9-18, nr. 3, pp. 25-33. 
98 L. FRANCOIS, L’architecture moderne suédoise, in: L’Emulation, jg. 49, 1929, nr. 1, pp. 1-12. 
99 L. TATARKIEWICZ, L’architecture polonaise, in: L’Emulation (bijlage), jg. 49, 1929, nr. 3, pp. 24-28. 
100 Intérieurs, in: L’Emulation, jg. 48, 1928, nr. 10, pp. 89-96. 
101 Prix d’architecture "Van de Ven", in: L’Emulation (bijlage), jg. 48, 1928, nr. 4, p. 14. 
102 Een reeks van paginagrote foto’s met een korte inleiding, zonder bespreking van de getoonde werken. Werk van 
Louis Herman De Koninck, Edmond Simon, Lucien François, P. Smekens i.s.m. C. Van der Voodt.  
J. DE LIGNE, L’architecture cubique en Belgique, in: L’Emulation, jg. 49, 1929, nr. 3, pp. 21-28. 
103 Congrès préparatoire international d’architecture moderne au château de la Sarraz, du 25 au 29 juin 1928, in: 
L’Emulation, jg. 48, 1928, nr. 8(bijlage), pp. 46-48. 
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Tegelijk bleef het blad trouw aan zijn programma en stond het open voor iedereen, dus werden 

kritische reflecties van deze nieuwe ontwikkelingen niet geweerd. Zo uitte Pompe in Les propos 

d’un pseudo-moderniste kritiek t.a.v. de enge definitie van architectuur die gehanteerd werd in 

de Verklaring van La Sarraz en die architectuur reduceert tot een vorm van wetenschap. Hij 

benadrukte dat architectuur een kunst is, en dus met emotie vandoen heeft.104 Robert Puttemans 

op zijn beurt maakt een kritische ananlyse en synthese over de ‘kubistische architectuur’in zijn 

artikel A propos de l’architecture cubique105

 

, geïllustreerd met realisaties van ondermeer 

Obosinsky, Leborgne, Lambin, Stynen, Homez, Pompe, Bourgeois, … Hij ging op zoek naar de 

dieperliggende oorzaken van onze fascinatie voor de kubus. 

Er is in de periode 1928-‘29 dan ook minder aandacht voor traditionele architectuur en 

architectuurgeschiedenis.106 In Les anciennes constructions rurales dans le pays au sud de la 

Vesdre107

 

, een artikel dat de opvolger is van de studie uit 1927 over plattelandsarchitectuur uit 

het Land van Herve benadrukt Duesberg vooral de eenvoud, de handigheid waarmee men in deze 

constructies tot een oplossing kwam. 

Verder behandelden de artikels uit het ‘gewone’ deel (dus niet de bijlagen) vaak wedstrijden: in 

1928 de Belgische deelname aan de wedstrijd voor het Paleis voor de Volkenbond108 (waarbij 

Jean Hendrickx en Jean De Ligne een tweede vermelding haalden109) en de drie eerste projecten 

uit het Concours Godecharle110, o.a. het ontwerp van Armand Cornut voor het ontwerp van een 

luchthaven111

 

. In 1929 kregen we een uitgebreid verslag van de jaarlijkse tentoonstelling van de 

S.C.A.B., voordien een jaarlijkse gewoonte die in 1928 echter achterwege werd gelaten. 

                                                 
104 A. POMPE, Tribune Libre. Les propos d’un pseudo-moderniste, in: L’Emulation (bijlage), jg. 49, 1929, nr. 3, pp. 
21-23. 
105 R. PUTTEMANS, A propos de l’architecture cubique,  in: L’Emulation, jg. 49, 1929, nr. 7, pp. 57-64; nr. 8, pp. 
65-72.   
106 Een voorbeeld van een artikel over architectuurgeschiedenis uit 1929 is: H. LACOSTE, Karnak, in: L’Emulation, 
jg. 49, 1929, nr. 12, pp. 97-107. 
107 A.C. DUESBERG, Les anciennes constructions rurales dans le pays au sud de la Vesdre, in: L’Emulation 
(bijlage), jg. 49, 1929, nr. 9, pp. 65-72. 
108 P. BONDUELLE, La participation belge au concours international pour le Palais de la Société des Nations à 
Genève, in: L’Emulation, jg. 48, 1928, nr. 5, pp. 41-56; nr. 6, pp. 57-64. 
109 G.H., Concours International pour l’édification d"un palais de la Société des Nations à Genève, in: L’Emulation 
(bijlage), jg. 47, 1927, p. 65. 
110 Ter bevordering van jong talent. De winnaar kreeg een beurs voor drie jaar. 
111 J. DE LIGNE, Un aéroport.  Projet de M. Armand Cornut, architecte, in: L’Emulation, jg. 48, 1928, nr. 7, pp. 
65-71.  
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Vanaf 1928 verschenen er in L’Emulation ook artikels van het nieuwe Comité Colonial, dat in 

1927 werd opgericht.112

 

 Het comité deed onderzoek in functie van de architectuur in de kolonie. 

Stedenbouw won meer en meer aan belang. Zo nam een tweedelig artikel, waarin Jean De Ligne 

probeerde de functionele mechanismen bloot te leggen die de historische vorming van steden 

geleid hebben, een belangrijke plaats in in de laatste twee nummers van 1929.113

 

 

 

V.5. 1930-1931: James Allard 

 

James Allard (1890-1974) legde zich vooral toe op sociale woningbouw en vond het programma 

het belangrijkste, zodat hij zich niet tot een bepaalde stijl beperkte. Zijn oeuvre bevatte naast 

sociale woningbouw ook herenhuizen, in een stijl gaande van historisme tot een ‘braaf’ 

modernisme.114

 

 

Met James Allard aan het hoofd van de redactie ging men vooral weer drukken op het 

liberalistische standpunt van L’Emulation: het tijdschrift moet een reflectie geven van de hele 

architectuurproductie en moet openstaan voor iedereen. Blijkbaar was de richting die Jean De 

Ligne was ingeslagen niet bij iedereen in goede aarde gevallen, zo blijkt althans uit het verslag 

van 1930 door James Allard:  

 

Le Comité n'est pas sans ignorer que les textes publiés dans l'”Emulation” ne plaisent pas à 

tous: c'est inévitable dans une corporation où toutes les tendances, tous les goûts sont 

représentés (…).115

 

 

L’Emulation onderging alweer vormelijke veranderingen in de loop van 1930-‘31. De bijlagen 

werden gereduceerd tot de “Tablettes d’Informations” en “Tablettes Bibliographiques”116

                                                 
112 V.-G. MARTINY, La Société Centrale d’Architecture de Belgique depuis sa fondation (1872 – 1972, Brussel, 
s.n., 1974, p. 157. 

, en in 

1931 wijzigde de lay-out zodat de tekst niet langer in twee kolommen gedrukt werd, maar in één 

113 J. DE LIGNE, Le Mécanisme urbain, in: L’Emulation (bijlage), jg. 49, 1929, nr. 11, pp. 81-96; nr. 12, pp. 97-
108. 
114 B. MIHAIL, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België : van 1830 tot heden, 2003, sub 
verbum James Allard. 
115 J. ALLARD, Rapports des Sections sur l’exercice 1930, in: L’Emulation (bijlage), jg. 51, 1931, nr. 2, p. 8. 
116 Deze werden vanaf  het aprilnummer van 1931 gewoon opgenomen in de normale paginering, waardoor je vanaf 
dan niet meer echt over bijlagen kan spreken, op de “addenda” van februari na. 
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doorlopende paginabrede tekst. Ook het formaat werd aangepast. De traditie van de afzonderlijke 

platen, het jaar ervoor afgeschaft, werd opnieuw opgenomen. De titel van het tijdschrift was 

voortaan “Emulation” in plaats van “L’Emulation”. De reden van deze veranderingen was 

L’Emulation een nieuwere uitstraling te geven.117

 

 Het aandeel van tekst werd opnieuw groter: de 

“Tablettes d’Informations” bevatten in 1931 nog bijna alleen reproducties van artikels uit Franse 

en Belgische tijdschriften of dagbladen, zonder illustraties. Het tijdschrift was nog volumeuzer 

geworden: de hele jaargang 51 van L’Emulation telde maar liefst 445 pagina’s. 

In de “Tablettes d’Informations” kwam nog altijd een meestal positieve houding t.o.v. het 

modernisme naar voren, het vaakst in reproducties van artikels uit het buitenland . Zo verscheen 

een artikel van de hand van Le Corbusier uit een Frans tijdschrift (L’Echo Commercial Industriel 

de France et des Colonies)118, een artikel over Adolf Loos, over hoogbouw, en talrijke artikels 

over rationalisering in de architectuur of de minimumwoning, in het kader van het 3e CIAM-

congres dat in Brussel georganiseerd werd. Als vice-voorzitter van CIAM bracht Victor 

Bourgeois hierover verslag uit.119

 

 

In 1930 werd ook de wereldtentoonstelling (in Antwerpen en Luik) besproken. Het laatste 

nummer van dat jaar en ook de eerste twee nummers van 1931 bestonden grotendeels uit de 

commentaar op deze tentoonstelling van Raymond Moenaert.120

 

 Daarin verklaarde hij zich 

ontgoocheld in de moderne architectuur. 

Voortaan werd eigentijdse architectuur voornamelijk besproken in de rubriek “Quelques oeuvres 

de …”, waarbij de illustraties het belangrijkste waren. Zowel architecten uit eigen land als uit 

buitenland kwamen aan bod. Voor België werd het werk getoond van o.a. Henry De Bruyne, 

Lucien François, Jacques Obozinski, Antoine Pompe, Henry Lacoste, Fernand Petit, Henri 

Derée… Voor het buitenland waren het vooral Nederlandse architecten, bijvoorbeeld D. Smit,  

                                                 
117 J. ALLARD, Rapports des Sections sur l’exercice 1930, in: L’Emulation (bijlage),, jg. 51, 1931, nr. 2, p. 9. 
118 LE CORBUSIER, Tablettes d’Informations: Economie domestique, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 9, s. p.  
119 V. BOURGEOIS, Tablettes d’informations. L’Habitation Minimum: à propos des Congrès de Francfort (1929) 
et Bruxelles (1930), in: L’Emulation  (bijlage), jg. 50, 1930, nr. 2, s. p. ; V. BOURGEOIS, Tablettes d’informations. 
Congrès: Le troisième congrès international d’architecture moderne, in: L’Emulation  (bijlage), jg. 50, 1930, nr. 2, 
s. p. 
120 R. MOENAERT, Exposition Internationale, Anvers 1930 (1ère partie). La leçon, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, 
nr. 12, pp. 205-207; R. MOENAERT, L’Exposition d’Anvers, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 12, pp. 208-220; R. 
MOENAERT, L’Exposition d’Anvers. La leçon, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 1, pp. 1-2, pp. 7-17; P. 
BONDUELLE, Le Salon d’Honneur à l’Exposition d’Anvers. Réplique du Salon de Réception du palais du 
Gouverneur général du Congo, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 1, pp. 3-6; R. MOENAERT, Les Expositions 
d’Anvers et de Liège. La leçon, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 2, pp. 27-30. 
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Jan Wils en J. A. Brinkman. Men had hierbij ook aandacht voor nieuwe bouwprogramma’s zoals 

bijvoorbeeld een etalage voor auto’s121. In 1931 hadden we – bijna allemaal overgenomen 

artikels weliswaar - een studie van moderne kerken122, een artikel over wolkenkrabbers in 

NewYork123 en over moderne architectuur in Duitsland124, de Verenigde Staten125 en 

Engeland126

 

. 

Er werd ook veel aandacht besteed aan wedstrijden. Het eerste nummer van 1930 werd volledig 

gewijd aan de wedstrijd voor het Monument voor de Arbeid (Le monument au travail), 

georganiseerd door de S.C.A.B., waarvoor een architecturaal kader moest ontworpen worden 

voor een beeldengroep van de kunstenaar Constantin Meunier, ter ere van het honderjarig 

bestaan van België. Ook de Prijs Van de Ven kreeg vanaf 1930 een uitgebreider verslag met 

publicatie van foto’s van de winnaar en de vier vermeldingen en het juryrapport.127

 

 

Minder artikels dan de vorige twee jaar gingen over stedenbouwkundige aspecten. Het aantal 

technische artikels bleef stijgen. Het Comission des Matériaux publiceerde in de loop van 1930-

’31 zo’n twaalf studies. Een artikel over de oprichting van het nieuwe organisme van de 

S.C.A.B., O.R.E.X (Office de Contrôle et de Recherches expérimentales concernant l’Art de 

Construire), verscheen in 1930. O.R.E.X stond in voor de controle en testen van bouwmaterialen, 

teneinde de architecten te beschermen.128

 

 

In 1930 werd de tijdschriftenlijst thematisch opgevat. Het aantal besproken tijdschriften werd 

alweer uitgebreid en het aanbod werd steeds internationaler gericht, met bladen uit Mexico, 

Denemarken, Zweden, Amerika,...Maar in 1931 verschenen er geen tijdschriftbesprekingen 

meer, en werden er slechts drie boeken meer besproken. 

                                                 
121 Er werden zo twee gebouwen getoond: van Robert Vanderborght en Fernand Petit, respectievelijk in: Une oeuvre 
de l’architecte Robert Vanderborght. Locaux d’exposition d’automobiles, 52, boulevard de Waterloo, à Bruxelles, 
in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 6, pp. 105-107 en: F. PETIT, Une oeuvre de l’architecte Fernand Petit. Locaux 
d’exposition d’automobiles, chaussée de Charleroy à Bruxelles, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 7, pp. 125-129. 
122 M. SCHMITZ, Tablettes d’Informations. Les Eglises modernes, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 9, pp. 330-333. 
123 L. REAU, Tablettes d’Informations. Les gratte-ciel New-Yorkais, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 5, pp. 146-
148. 
124 Tablettes d’Informations. L’Architecture moderne en Allemagne, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 1, pp. 7-9. 
125 L. ROSENTHAL, Tablettes d’Informations. Urbanisme: L’architecture moderne aux Etats-Unis, in: 
L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 5, pp. 139-145. 
126 R. FISHER, Tablettes d’Informations. L’architecture moderne en Angleterre, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 9, 
pp. 333-334. 
127 A. DARCHE, Prix d’Architecture Van de Ven 1930, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 2, pp. 42-44; H. LOUEL, 
Prix d’Architecture Van de Ven 1931. Rapport du Jury, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 4, p. 83-85. 
128 V.-G. MARTINY, La Société Centrale d’Architecture de Belgique depuis sa fondation (1872 – 1972, Brussel, 
s.n., 1974, p. 165. 
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De rubriek “Tribune Libre”, open voor iedereen, zowel leden als niet-leden, architecten of niet, 

zolang men iets bij te dragen had aan de architectuur of de organisatie, werd in 1930 de 

verantwoordelijkheid van S. Mayné en H. Derée.129 Henri Derée geeft bij elk artikel een 

inleiding. In 1930 verschijnen acht kritische artikels in de vrije tribune: o. a. kritiek op de nieuwe 

stations van Verviers en Luik door Duesberg en daarna bevestigd door een reproductie van een 

artikel uit De Bouwgids130 en twee kritische artikels ten aanzien van het modernisme van Le 

Corbusier: Le Corbusier131 en Pourquoi faut-il être moderniste?132. De opmerkingen 

geformuleerd in deze artikels representeren de gematigde houding van de meeste redacteurs van 

L’Emulation ten opzichte van het strenge functionalisme en de strakke vormgeving zoals die op 

de CIAM-congressen gepropageerd werden. Een artikel dat zeer positief staat tegenover 

hoogbouw, L’Art et l’Economie dans le “Gratte-ciel” aux Etats-Unis133, werd door Derée in zijn 

inleiding sterk genuanceerd. Ook in 1931 werd deze trend verder gezet met artikels als Le Décor 

de la vie: l’Ascétisme moderniste, een artikel van Raymond Limbosch-Dangotte, ingeleid door 

Raymond Moenaert.134

 

 

Wanneer de hoofdredacteur in begin 1932 terugkijkt, stelt hij vast dat de ploeg van redacteurs 

evenwichtig is samengesteld en de taken evenredig verdeeld werden tussen modernisten en 

traditionalisten. Dat gebeurde ook tijdens de discussieavonden die de S.C.A.B. georganiseerd 

had om beter zicht te krijgen op de verschillende tendensen in de architectuur. Twee vragen 

stonden centraal: Heeft architectuur een strikte materiële basis, of is er ook een esthetisch ideaal 

waaraan deze materiële voorwaarden soms zelfs kunnen onderworpen worden? Welke rol speelt 

traditie en wat is de rol ervan in het onderwijs? Op deze manier krijgen we een culminatiepunt 

van het debat rond modernisme versus traditionalisme. Alle lezingen die gegeven werden werden 

integraal gepubliceerd in L’Emulation, waardoor de nummers van augustus en oktober volledig 

in het teken stonden van deze “Conférences”.  

 

 

                                                 
129 H. DEREE, Tribune Libre. Avant-propos, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 3, p. 56. 
130 A. C. DUESBERG, Tribune libre. Les gares de Verviers et de Liège, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 3, pp. 56-
58; Tribune Libre: La nouvelle gare de Verviers et les travaux de transformations à la gare de Liège-Guillemins, in: 
L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 8, pp. 147-148. 
131 H. DEREE; M. DORMOY, Tribune Libre: Le Corbusier, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 8, pp. 141-144. 
132 L. BAUDE, Tribune Libre. Pourquoi faut-il être moderniste ?, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 12, pp. 225-227. 
133 G. E. J. PISTOR, Tribune Libre. L’Art et l’Economie dans le "Gratte-ciel" aux Etats-Unis, in: L’Emulation, jg. 
50, 1930, nr. 11, pp. 200-204. 
134 R. MOENAERT, Tribune Libre. Le Décor de la vie: l’Ascétisme moderniste, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 6, 
pp. 172-173. 
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V.6. 1932: Lucien François 

 

In 1932 kreeg Emulation een nieuwe ondertitel: Emulation. Revue d’architecture et 

d’Urbanisme. Deze titel geeft inderdaad een beter beeld van wat er aan bod kwam in het 

tijdschrift, dat geleidelijk aan, vooral vanaf 1928, ook meer aandacht had gekregen voor 

stedenbouw. Dit is ook een weerspiegeling van een internationale tendens waarbij de aandacht 

verschoven werd van de individuele woning en de wijk, naar een grootschaligere 

stedenbouwkundige visie, die zich bijvoorbeeld uitte op het naar voren schuiven van visionaire 

projecten voor ‘de nieuwe stad’ op de CIAM-congressen vanaf 1930 te Brussel. Het is op dat 

CIAM-congres omtrent ‘rationele manieren van bebouwen’ van 1930 dat er voor het eerst sprake 

is van een echt stedenbouwkundig denken. De bedoeling was om de doeltreffendheid van laag-, 

middelhoog- en hoogbouw en mengvormen daarvan te evalueren en zo richtlijnen voor rationele 

bebouwing op te stellen.135 Daar kwam de voorkeur voor hoogbouw naar voren als een goede 

oplossing voor de rationele verkaveling, maar het is pas in het volgende congres, van 1933, met 

als thema ‘de functionele stad’, dat de stad in haar geheel werd aangepakt en hoogbouw werd 

gepromoot.136

 

 

Lucien François, hoofdredacteur van Emulation van 1932 tot 1935, was een modernist, maar 

beschouwde de architectuur als een kunst, waarin emotie een belangrijke rol speelt. Hij 

onderging invloeden van Berlage, Arts and Crafts en F.L. Wright. Zijn architectuurcarrière 

begon in Sicilië, waar hij in opdracht van een Belgisch-Italiaanse firma een aantal villa’s 

bouwde. Terug in België droeg hij bij aan de realisatie van de tuinwijk Floréal in Watermaal-

Bosvoorde. Hij was ook docent interieurarchitectuur aan La Cambre, als opvolger van Pompe, 

vanaf 1939.137

 

 

Het was evenwel de toenmalige voorzitter van de S.C.A.B. die meer invloed had op de richting 

van het tijdschrift, Jean De Ligne.138

                                                 
135 A. VAN DER WOUD, Het Nieuwe bouwen internationaal CIAM: volkshuisvesting, stedebouw, Delft, Delft 
university press, 1983, p. 62. 

  

136 Ibid., p. 66. 
137 E. HENNAUT, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België : van 1830 tot heden, 2003, 
sub verbum Lucien François. 
138 Zo zien we bijvoorbeeld dat in 1933 het jaarverslag van Emulation niet meer door de hoofdredacteur geschreven 
werd, maar door de voorzitter van de S.C.A.B., die overigens ook de jaarverslagen van de andere comités voor zijn 
rekening nam, voordien altijd door de respectievelijke voorzitters geschreven. J. DE LIGNE, S. C. A. B. Rapport du 
Président: exercice 1932, in: Architecture et Urbanisme, jg. 53, 1933, nr. 5, pp. 113-114. 
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Naast de vernieuwde ondertitel onderging Emulation nog een uiterlijke verandering: de 

gewoonte van de platen, die James Allard opnieuw wenstte verder te zetten, werd nu definitief 

achterwege gelaten. 

 

Wat de onderwerpen betreft die aan bod kwamen in 1932 is er geen wezenlijk verschil met het 

jaar voordien, we kunnen spreken van een verderzetting van de redactionele politiek van 1931. 

Men had wel, in navolging van de nieuwe ondertitel, een bijzondere aandacht voor de 

stedenbouwkundige problematiek die toen aan de orde was. De conferentie die de S.C.A.B. 

organiseerde omtrent de urbanisatie van groot-Brussel werd uitgebreid verslaan in Emulation139 

en het novembernummer werd bijna volledig aan de wedstrijd voor de inrichting van de 

linkeroever in Antwerpen.140

 

  

De aandacht voor buitenlandse architectuur beperkte zich tot Nederlandse realisaties, met 

artikels over het werk van W. Dudok141, met bijzondere aandacht voor het winkelcentrum "De 

Bijenkorf", en de recentste realisaties van de dienst Gemeentewerken in Rotterdam142. James 

Allard had in zijn verslag van 1931 aangegeven dat de klemtoon terug moest liggen op 

architectuur van bij ons, omdat er al genoeg bladen waren die over buitenlandse architectuur 

publiceerden. Andere redenen die werden gegeven was het snelle verlies van actualiteit van de 

werken en de vaak inferieure kwaliteit van de reproducties.143

 

 

Ook de binnenlandse contemporaine architectuurbesprekingen waren minder talrijk. 

Vermeldenswaardig is het artikel over regionalistische architectuur144 en de monografieën over 

Jean Hendrickx-Van den Bosch145 en Jean De Ligne146

                                                 
139 V. BOURGEOIS, L’Urbanisation du Grand-Bruxelles: conférence organisée par la S. C. A. B. au "Cercle 
Artistique" le 11 février 1932, in: L’Emulation, jg. 52, 1932, nr. 6, pp. 167-183. 

, die de twee architecten onderling van 

140 L. FRANCOIS, DE HEEM, Exposition de la Commission d’études pour l’aménagement du Grand-Anvers. 
Urbanisation de la Rive Gauche. Conférence donnée par M. De Heem au Cercle Royal Artistique d’Anvers, in: 
L’Emulation, jg. 52, 1932, nr. 11, pp. 323-337; Interview de M. Schobbens, secrétaire-général de la Commission du 
Grand Anvers, in: L’Emulation, jg. 52, 1932, nr. 11, pp. 337-340; Projet d"aménagement étudié par la S. R. A. A., 
in: L’Emulation, jg. 52, 1932, nr. 11, pp. 341-342; F. PRIMS, L’Escaut à travers les âges. Résumé d'une causerie 
donnée en flamand au Palais des Fêtes de l'Exposition Internationale le 30 septembre 1930, par le révérend M. 
Floris Prims, archiviste de la ville, in: L’Emulation, jg. 52, 1932, nr. 11, pp. 343-344. 
141 Oeuvres recentes de l’architecte W. Dudok, in: L’Emulation, jg. 52, 1932, nr. 4, pp. 95-114. 
142 Ville de Rotterdam: cinq années de constructions municipales, in: L’Emulation, jg. 52, 1932, nr. 10, pp. 293-
308.. 
143 J. ALLARD, Rapport du rédacteur en chef de "L’Emulation". Exercice 1931, in: L’Emulation, jg. 52, 1932, nr. 
11, p. 130. 
144 C. BOURGEOIS, A.C. DUESBERG, Architecture régionaliste, in: L’Emulation, jg. 52, 1932, nr. 7, pp. 233-239. 
145 R. MOENAERT, L’architecture de M. Jean Hendrickx, in: L’Emulation, jg. 52, 1932, nr. 7, pp. 205-216. 
146 J. HENDRICKX VAN DEN BOSCH, Jean De Ligne, architecte, in: L’Emulation, jg. 52, 1932, nr. 12, pp. 361-
370. 
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mekaar maakten. Daarnaast hebben we een studie over ziekenhuisarchitectuur en over moderne 

kerkenbouw147, een overgenomen artikel, geïllustreerd met twee werken van S.C.A.B.-leden. 

Paul Bonduelle verdedigde zijn visie op het belang van traditie en handwerk in Tradition et 

machinisme, als inleiding op zijn werk. De Prijs Van de Ven kreeg nog meer aandacht, nu men 

ook naast het juryrapport een kritische reflectie van de hoofdredacteur publiceerde.148

 

  

Er was geen ruimte meer voor tijdschriftbesprekingen, maar er waren wel opnieuw vrij veel 

boekbesprekingen. Het gaat om literatuur over eigentijdse architectuur, technische installaties en 

nieuwe bouwprogramma’s zoals ziekenhuisarchitectuur (drie boeken). 

 

In de vrije tribune bleven ook in 1932 kritische artikels verschijnen omtrent de modernistische 

architectuur149, maar ook over het architectuuronderwijs150. Zo wijdde Henri Derée een artikel 

aan F.L. Wright, voor hem een modernist met een poëtische geest die de ware 

architectuurtraditie incarneert, en daardoor ook klassiek.151

 

 

In al de jaren bleef L’EM ook een informatiekanaal voor de architect, en dus hoorden er ook veel 

artikels over juridische kwesties in verband met het architectenberoep in thuis. We zien evenwel 

dat het aantal artikels hierover toeneemt vanaf de jaren 1930. Ook het aantal technische artikels 

nam in die periode sterk toe. In 1932 werd er een informatiecentrum voor architectuur opgericht, 

het C.I.M.A. (Centre d’Information en Matière Architecturale), dat alle firma’s rondom de 

productie van bouwmaterialen en de installatie ervan zou groeperen, om de kwaliteit van 

bouwmaterialen te onderzoeken. Het centrum zou steunen op het eerder opgerichte O.R.E.X van 

de S.C.A.B., maar stond onder de hoede van de Federatie der Architectenverenigingen.152

 

 

                                                 
147 M. SCHMITZ, Les églises modernes, in: L’Emulation, jg. 52, 1932, nr. 8, pp. 245-246. 
148 L. FRANCOIS, Prix d’Architecture Van de Ven 1932. Réflexions, in: L’Emulation, jg. 52, 1932, nr. 2, pp. 38-39. 
149 R. M.-G. DECLERCQ, Tribune Libre. Réquisitoire contre l’Art décoratif et la plastique pure, in: L’Emulation, 
jg. 52, 1932, nr. 5, pp. 144-153; R. PUTTEMANS, Tribune libre. Note sur les tendances actuelles de l’architecture, 
in: L’Emulation, jg. 52, 1932, nr. 9, p. 280. 
150 C. VAN BLEYENBERGH, Tribune libre: l’Enseignement de l’Architecture, in: L’Emulation, jg. 52, 1932, nr. 2, 
pp. 43-45. 
151 H. DEREE, Tribune libre. Frank Lloyd Wright et l’Esprit de l’Architecture, in: L’Emulation, jg. 52, 1932, nr. 1, 
pp. 17-18. 
152 M. DIDIER, Informations: C. I. M. A. Centre d’information générale en matière architecturale, in: L’Emulation, 
jg. 52, 1932, nr. 12, pp. 385-388; V.-G. MARTINY, La Société Centrale d’Architecture de Belgique depuis sa 
fondation (1872 – 1972, Brussel, s.n., 1974, pp. 165-166. 
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Het jaar daarop veranderde het tijdschrift van naam: Architecture et Urbanisme153

                                                 
153 Deze naamsverandering is dubbelzinnig: enerzijds vinden we op de kaft enkel nog de titel Architecture et 
Urbanisme, anderzijds bleef de nummering van de jaargangen gewoon doorlopen (i.t.t. wanneer het blad in 1948 
vervangen werd door Rythme) en werd er ook niks medegedeeld over de naamsverandering. Toch - zelfs wanneer 
we Architecture et Urbanisme enkel als nieuwe ondertitel van Emulation beschouwen - kunnen we 1933 als een het 
begin van een nieuwe fase beschouwen. 

. Het blad werd 

in een nieuw kleedje gestoken met een ander formaat en een nieuwe typografie. De tendens naar 

een meer zakelijk en informatief karakter werd verder gezet, waardoor het architectuurdebat 

stilaan op de achtergrond kwam. De volgende jaren gaf het tijdschrift vooral verslag van grote 

stedenbouwkundige projecten, zoals de inrichting van de Kunstberg en de Noord-

Zuidverbinding. 
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VI. De eerste jaren na de oorlog: de invulling van het begrip ‘modern’ in 

L’Emulation gekoppeld aan het algemene architectuurkader van die periode 

 
 

VI.1. De afkeer van de Modern Style en de nood aan vernieuwing 

 

VI.1.1. Afrekenen met de 19e eeuw 

In de eerste jaren na het heropstarten van L’Emulation na de oorlog lieten verschillende 

redacteurs in L’Emulation zich nogal negatief uit over wat zij ‘moderne architectuur’ noemden. 

Wanneer Eugène Dhuicque in 1922 een hoeve van de architect P. Dubail besprak zei hij dat de 

manier waarop de architect deze hoeve had geconcipieerd voor hem de manier was waarop hij 

‘modernisme’ begreep. Hij benadrukte kwaliteiten als een goede planverdeling en eenvoud van 

de inrichting, de evenwichtigheid in het silhouet en de verdeling van de massa’s en het 

achterwege laten van overbodige decoratie: kwaliteiten die je net zo goed bij middeleeuwse 

gebouwen kunt vinden. Zo werd een eigentijds gebouw volgens hem “un organisme moderne qui 

s'apparente à la tradition dans ce qu'elle a de bon mais qui ne lui sacrifie rien”1

 

. Dhuicque 

verkoos deze opvatting van het modernisme boven degene die zoekt naar nieuwigheid in “vaines 

et inutiles complications”. Het begrip ‘modernisme’ was dus duidelijk een rekbaar begrip, met 

een persoonlijke invulling: voor Dhuicque sloeg het op eenvoud en een zeker functionalisme, 

terwijl hij zich verzette tegen het gezochte en decoratieve, een andere interpretatie van 

‘modernisme’. 

In de eerste naoorlogse jaren gaf Roosenboom in L’Emulation  openlijk kritiek op de aanhangers 

van de art nouveau, of de Modern Style, voor hem een “modernisme déjà passé”2

 

. Zijn kritiek 

was scherp:  

“A Gand, c'est le "Vooruit" dont la banale et prétentieuse architecture dépare péniblement 

l'historique place du Vendredi; à Bruxelles, c'est la façade aux fers inutilement torturés, d'un 

modernisme déjà passé, de la sombre et massive "Maison du Peuple" qui fait valoir, infiniment, 

l'élégance sobre et bien silhouettée de l'antique église de la chapelle.” 

 

                                                 
1 E. DHUICQUE, Ferme du domaine du Pachy à Bellecourt (Hainaut). P. Dubail, architecte, in: L’Emulation, jg. 
42, 1922, nr. 6, p. 90. 
2 A. ROOSENBOOM, Les monuments commémoratifs et l'art, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, nr. 1, p. 8. 
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Het is duidelijk dat ook de interpretatie van het ‘modernisme’ waar Dhuicque niet akkoord mee 

ging, verwijst naar de uitwassen van de art nouveau. ‘Modernisme’ werd dus aanvankelijk 

hoofdzakelijk geassocieerd met een stijl die de nadruk legde op fantasie, vindingrijkheid, luxe en 

overdaad aan decoratie, een eigenschap die de toenmalige critici (onterecht) toeschreven aan de 

art nouveau, of beter: de uitholling van deze stijl tot een nieuw esthetiserend formalisme.  

 

In de periode rond de Eerste Wereldoorlog en erna wou men voorgoed afrekenen met de 

negentiende eeuw. De idee dat deze eeuw geen eigen stijl had en met de individuele 

uitspattingen van het eclecticisme tot decadentie in de architectuur geleid had, was toen 

gangbaar.3 Het gemis van een algemeen aanvaarde architectuurstijl enerzijds en de overdreven 

decoratiewoede anderzijds maakten dat men de periode als een crisis in de architectuur ervoer.4

 

  

VI.1.2. Terug naar de traditie van de 18e eeuw 

Na het uitdoven van de art nouveau gingen sommigen zich opnieuw richten naar de traditie van 

de 18e eeuw en beschouwden zo de art nouveau of de Modern Style als alweer een nieuwe stijl, 

net als de talrijke neostijlen en het eclecticisme een andere uitwas van die verwarde, ‘lelijke’ 19e 

eeuw zonder eenheidsstijl. Hoewel de fundamentele principes van de art nouveau van 

bijvoorbeeld Horta veel vernieuwende aspecten in zich droegen, vooral wat betreft planindeling, 

constructie en woonkwaliteit, legden vele navolgers vooral de nadruk op het esthetische aspect 

ervan en werden de uiterlijke elementen ervan gewoon toegevoegd aan het decoratiearsenaal van 

de eclectische architect.5 Nu wou men terug een duidelijke leidraad om zo komaf te maken met 

het te ver doorgedreven individualisme van de voorbije eeuw. Deze basis vond men onder andere 

in de architectonische en artistieke traditie van de 18e eeuw met de vastgelegde regels van de 

klassieke bouwkunst. Vanuit het bekende probeerde men dan te zoeken naar vernieuwing, 

ondermeer in planindeling en comfort.6

 

 

 

 

                                                 
3 Roosenboom gebruikte bijvoorbeeld de beroemde uitspraak van Léon Daudet: “le stupide 19e siècle” in: A. 
ROOSENBOOM, Exposition internationale de l’art architectural: section belge contemporaine, in: L’Emulation, 
jg. 42, 1922, nr. 11, p. 161. 
4 J. CELIS, De wederopbouwarchitectuur tussen inhoud en vorm, in: Resurgam: de Belgische wederopbouw na 
1914 (tent. cat.), Brussel (Passage 44), 1985, p. 134. 
5 J. VANDENBREEDEN, Art deco, in: F. AUBRY, J. VANDENBREEDEN, F. VANLAETHEM, Architectuur in 
België. Art nouveau, art deco & modernisme, Tielt, Lannoo, 2006, p. 210. 
6 Ibid., pp. 211-212. 
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VI.1.2.1. Albert Roosenboom en Paul Bonduelle als verdedigers van deze visie binnen 

L’Emulation  

Roosenbooms ideeën sloten nauw aan bij deze zienswijze. In het artikel Architectes et 

antiquaires, waarin hij kritiek gaf op een lezing die Victor Horta had gegeven op een 

avondconferentie voor de oorlog, kwam zijn visie naar voren. Des te opmerkelijk is deze 

houding van Roosenboom, daar hij zelf voordien een aanhanger was van de Modern Style.7 Hij 

had zelfs ook als tekenaar bij Horta gewerkt (1896). Vanaf 1904-05 echter keerde hij zich af van 

de art nouveau en koos radicaal voor een terugkeer naar de 18e-eeuwse esthetica, waarna zijn 

oeuvre gekenmerkt werd door een persoonlijke Louis XV-stijl.8 In het bovengenoemde artikel 

rekende Roosenboom af met degenen die de oude stijlen hadden geperverteerd “au point de nous 

les rendre aussi odieux que le Louis XV opitzéen des moulins galopants de la foire” (‘tot op het 

punt dat ze ze ons even afschuwelijk teruggeven als de verkapte Louis XV-stijl van de 

paardenmolen op de kermis’)9

 

. 

Tijdens de conferentie waar Roosenboom het over had in zijn artikel, was Horta bijzonder streng 

tegenover degenen die een dergelijke heropbloei van een verouderde architectuur beoogden en 

hij bestempelde hen als ‘antiquairen’, pejoratief bedoeld als handelaars in oude spullen. 

Roosenboom vond deze beschuldiging wreed, tenzij je een antiquair beschouwde als ‘degene die 

bedreven is in de kennis van oude monumenten’. Maar als het zo was bedoeld, dan had Horta 

hen beter ‘architecten-archeologen’ genoemd, stelde hij. 10 Roosenboom gaf toe dat er zich onder 

antiekverkopers (de echte antiquairen) veel knoeiers bevonden, ‘onbewuste saboteurs van de 

architectuur uit het verleden’, die kost wat kost verouderde modes wilden doen heropleven, 

gedreven door een snobisme van het cliënteel dat zich op goede smaak beroemde.11 Teveel 

‘behangers-stoffeerders, schilders-decorateurs, schrijnwerkers-ebenisten, marmerbewerkers-

estheten, elektriciens, metaalgieters en zelfs schilderijenverkopers’ bemoeiden zich volgens hem 

met architectuur en wekten met hun praatjes en hun zelfgenoegzaamheid de bewondering van 

hun opdrachtgevers. Deze indringers werkten in het nadeel van de architecten die hun leven 

hadden gewijd aan de studie van hun kunst en ervaring en goede smaak getoond hadden, zij 

zagen zichzelf vervangen worden door dat soort mensen.12

                                                 
7 E. HENNAUT, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België: van 1830 tot heden, 2003, sub 
verbum Albert Roosenboom. 

   

8 Ibid. 
9 A. ROOSENBOOM, Architectes et antiquaires, in: L’Emulation, jg. 42, 1922, nr. 6, p. 85. 
10 Ibid., p. 84. 
11 Ibid. 
12 Ibid., p. 85. 
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“Là où l'architecte-artiste n'obtiendra le moindre subside pour une transformation heureuse ou 

pour un point quelconque de décoration, en complément d'un ensemble rêvé, le premier gâcheur 

de plâtre venu, s'il a été recomandé par une amie de Madame au tea-room de quelque “Royal 

Dancing”  pourra, d'autorité, chambarder toute une architecture pour la réalisation de ses 

conceptions décoratives, dont le moins qu'on puisse craindre, c'est qu'elles ne cadreront plus 

avec le restant de l'oeuvre.”13

 

 

Roosenbooms uiteenzetting was zo ook gericht op de nood aan herwaardering van het 

architectenberoep. Uit zijn betoog is duidelijk dat hij de houding van de architect-archeoloog 

verdedigde: dat wil zeggen een diepgaande studie van de architectuur uit het verleden, niet om ze 

te imiteren maar om er uit te leren, door er de eeuwige regels in terug te vinden. 

 

De hierboven geschetste visie was in de eerste jaren na de oorlog dominant in L’Emulation . Ook 

de voorkeur voor regionale kenmerken in de architectuur sloot hierbij aan (zie verder). 

Vernieuwing doorheen het opnieuw aansluiting zoeken bij de traditie was de algemene teneur. 

Deze vernieuwing moest zich vooral situeren op het vlak van planverdeling, hygiënische, 

praktische en comforteisen, die allen aan de moderne noden van het programma moesten 

voldoen. 

 

Ook de figuur Paul Bonduelle was een aanhanger van deze visie. Zijn reeks over Jacques-

François Blondels Cours d’architecture14 (1771-1777), die hij in 1923 begon, moeten we in 

dezelfde denkrichting plaatsen. Het plan dateerde al van tien jaar eerder, maar werd door de 

oorlog uitgesteld. Paul Bonduelle (1877-1955), een invloedrijk lid van de S.C.A.B., stond erg 

kritisch t.o.v. de Belgische architectuur, vooral de art nouveau, en had een grote voorliefde voor 

het Franse 18e-eeuwse classicisme. Hij vond dat vernieuwing mogelijk was binnen het kader van 

de traditie, gestoeld op het classicisme, wat volgens hem de cultuur van de toekomst was. 

Classicisme omvatte voor Bonduelle ook regionalisme, omdat de eerbied voor de traditie voor 

hem zowel in de verheven klassieke als de meer volkse (regionalistische) stijl vervat zat.15

                                                 
13 A. ROOSENBOOM, Architectes et antiquaires, in: L’Emulation, jg. 42, 1922, nr. 6, p. 85. 

 

Bonduelle was volgens het Repertorium van de architectuur in België “voor alles de 

14 J. F. BLONDEL, Cours d’Architecture, ou Traité de la décoration, distribution et construction des bâtiments, 
contenant des leçons d’années en 1750 et les années suivantes, par J.F. Blondel, Parijs, Desaint, 1771-1776, 6 vol. 
15 P. MIHAIL, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België: van 1830 tot heden, 2003, sub 
verbum Paul Bonduelle. 
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belangrijkste ideoloog in België van een architectuur die, lijnrecht tegenover de Moderne 

Beweging, bij de klassieke traditie aanknoopte.”16 De bedoeling van Bonduelle met de publicatie 

van teksten uit Blondels Cours d’architecture, die hij telkens inleidde en becommentarieerde, 

was om de architecten terug aansluiting te laten vinden bij de traditie. Hij vond dat iedere 

architect dit werk zou moeten kennen en gebruiken.17

 

  

 

VI.2. Het regionalisme als antwoord op de architectuurcrisis? 

 

Aansluiten bij de traditie betekende voor velen ook aandacht voor regionale kenmerken. De 

plaatselijke traditionele architectuur was een andere bron van inspiratie voor degenen die zich 

wilden distantiëren van het individualisme en de overdreven decoratiewoede waarin het 19e-

eeuwse eclecticisme was uitgemond. Net zoals Bonduelle streefden ook de andere belangrijkste 

redacteurs naar het behoud van regionale kenmerken in de architectuur.  

 

VI.2.1. Aanhangers van het regionalisme in L’Emulation  

Paul Jaspar (1859-1945) was, in tegenstelling tot Bonduelle, wel een aanhanger van de art 

nouveau in Wallonië. Hij werd beïnvloed door Paul Hankar (zijn schoonbroer) en 

experimenteerde met de toepassingen van ijzer en glas maar vooral met gewapend beton (o.a. 

feestzaal “La Renommée” (1903-1905) (gesloopt) bestaande uit drie betonnen koepels). 

Daarnaast was hij ook een kenner en liefhebber van de traditionele Maaslandse bouwkunst. Bij 

de heropbouw van Visé reconstrueerde hij het stadhuis en hij superviseerde de werven met 

historiserende wederopbouwarchitectuur in Dinant. Ook in zijn talrijke villa’s en pittoreske 

huizen kwamen deze regionale Maaslandse kenmerken terug.18

Jaspar ijverde in 1921 voor het herstel van het pittoreske karakter dat Visé bezat voor de 

verwoestingen van de oorlog. Visé moest terug het model zijn voor de “noble tradition 

architecturale de nos aieux”.

  

19 Wat vooral vermeden moest worden was de banaliteit en slechte 

smaak, die volgens hem nogal snel uitging van moderne constructies.20

 

 

                                                 
16 P. MIHAIL, op. cit. 
17 P. BONDUELLE, Un cours d’architecture de J. F. Blondel, in: L’Emulation, jg. 43, 1923, nr. 10, p. 157. 
18 X. FOLVILLE, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België: van 1830 tot heden, 2003, sub 
verbum Paul Jaspar. 
19 P. JASPAR, Pour la reconstruction de Visé, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, nr. 1, p. 3. 
20 Ibid. 
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Raymond Moenaert (1882-1977) had veel aandacht voor de regionale bouwtraditie en drukte op 

de logische basis ervan. In zijn teksten stond hij dan ook erg kritisch tegenover het internationale 

modernisme. Hij wilde rationaliteit en functionaliteit met een regionalistische vormentaal 

combineren en was betrokken bij de wederopbouw van het land en het ontwerpen van 

verschillende tuinwijken, o. a. Le Logis-Floréal in Watermaal-Bosvoorde. Moenaert was buiten 

voor L’Emulation, ook redactielid van Tehkné en La Cité.21

 

  

Daarnaast streefden ook Albert Callewaert (1888-1957) en Adolphe Puissant (1878-1950) in 

L’Emulation voor het behoud van het regionale karakter in de architectuur. 

 

Aansluiting zoeken bij de eigen plaatselijke en nationale traditie werd voorgesteld als een manier 

om een antwoord te bieden op de architectuurcrisis van de tijd. De interesse in de ontwikkeling 

van lokale bouwtradities uitte zich voor en kort na de oorlog in de publicatie van allerlei studies 

hierover.22 De studie van Eugène Geefs over Antwerpse puntgevels in de 15e, 16e en 17e eeuw 

die in 1924 in L’Emulation verscheen is hier een voorbeeld van.23

 

  

VI.2.2. De dubbelzinnige aard van het regionalisme 

Al tijdens het laatste kwart van de 19e eeuw waren architecten als Hendrik Beyaert zich gaan 

inspireren op het regionale en nationale architectuurverleden, enerzijds vanuit het zoeken naar 

een nationale identiteit en anderzijds vanuit het verlangen te ontsnappen aan de strenge regels 

van de Franse klassieke architectuur.24 Enerzijds legde deze zoektocht de basis voor de 

ontwikkeling van de art nouveau en de Moderne Beweging, anderzijds leidden deze pogingen, 

bedoeld als herbronning, echter ook vaak tot romantische en gezochte interpretaties.25

 

  

De herwaardering van streekgebonden architectuur was ook een internationaal gegeven, dat 

samenging met een interesse in het pittoreske karakter en het gevoel van authenticiteit dat 

uitging van historisch gegroeide middeleeuwse steden en haar monumenten.26

                                                 
21 J. LAGAE, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België: van 1830 tot heden, 2003, sub 
verbum Raymond Moenaert. 

 De figuur van 

22 J. CELIS, De wederopbouwarchitectuur tussen inhoud en vorm, in: Resurgam: de Belgische wederopbouw na 
1914 (tent. cat.), Brussel (Passage 44), 1985, p. 132. 
23 E. GEEFS, Etude des façades des maisons avec pignons à gradins baties à Anvers au XVI et au XVIIe siècle, in : 
L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 4, pp. 54-59; nr. 5, pp. 68-72; nr. 7, pp. 97-102. 
24 A. VAN LOO, Belgique: contre la francisation de la culture, in: F. LOYER, B. TOULIER (eds.), Le 
régionalisme, architecture et identité : idées et débats, Parijs, Centre des monuments nationaux, 2001, p.127.  
25 Ibid., pp. 126-127. 
26 J. CELIS, op. cit., p. 135. 
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Viollet-le-Duc speelde hierin een dubbele rol: als promotor van een nationale kunst en als 

degene die wees op de rationele basis van architectuur.27

 

 

Dit dubbele karakter zat ook vervat in het regionalisme, dat zowel een progressieve als een 

behoudsgezinde dimensie bezat.28 Ten eerste zat de vernieuwende dimensie ervan in de 

zoektocht naar een meer constructieve logica en een meer rationele basis voor de architectuur, 

als reactie op de overdadige decoratiedrang. Traditionele architectuur werd naar voren 

geschoven als voorbeeld voor een meer rationele aanpak en eerlijkheid in constructiemethoden.29 

Ten tweede hing de voorkeur voor een regionalistische bouwkunst ook samen met een algemene 

tendens die een reactie was op de verloedering van het platteland en streefde naar een 

herwaardering ervan. Oorzaken van de teloorgang waren de toenemende verstedelijking van het 

platteland, waardoor er “pseudo-landelijke” villa’s opdoken, maar ook typisch stedelijke 

architectuur. Ook door vernieuwingen binnen de agrarische wereld die het uitzicht van de 

traditionele hoeves compleet veranderde, verloor het platteland zijn typisch pittoreske karakter 

en regionale kenmerken.30 Dit romantische en gevoelsmatige aspect van het regionalisme hield 

een conservatieve reflex in zich, die echte vernieuwing in de weg stond.31

 

 

Aan de vooravond van de oorlog was men het erover eens dat er een oplossing moest gevonden 

worden die de architectuurcrisis van het moment zou overstijgen. Over de manier waarop men 

hiervoor inspiratie kon vinden bij de regionale bouwtraditie was niet iedereen eensgezind. De 

inspiratie op het regionale verleden uitte zich in uiteenlopende manieren: van een traditioneel 

gerichte, romantisch-decoratieve architectuur enerzijds, waarbij nadruk lag op het 

schilderachtige aspect (anglo-normandische vakwerkbouw, cottagestijl, hoevestijl, zowel als 

neo-Vlaamse renaissance), tot een versoberde aanpak anderzijds, die met behoud van de 

regionale en traditionele vormgeving op zoek ging naar een meer functionele vormgeving en een 

rationele planindeling en zo de overgang naar het modernisme aankondigde.32

                                                 
27 J. CELIS, op. cit., p. 135. 

 Volgens Jo Celis 

verloor het progressieve karakter van het regionalisme na de oorlog zijn kracht, wanneer men de 

28 J. CELIS, op. cit., p. 137. 
29 J. CELIS, op. cit., p. 134. 
30 J. CELIS, op. cit., p. 136. 
31 Ibid. 
32 L. MEGANCK, Bijdrage tot de methodologie van het onderzoek van de interbellumarchitectuur, in: Gentse 
Bijdragen tot de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, jg. 30, 1995, p. 168. 
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nadruk begon te leggen op de vormelijke aspecten en de pittoreske effecten in plaats van op de 

constructieve logica die volgens de modernisten aan de basis lag van dit soort architectuur.33

 

  

VI.2.3. De wederopbouw van het land 

Wanneer het land in puinhoop lag tijdens en na de Eerste Wereldoorlog werd al vlug de kaart 

van de traditionalistisch geïnspireerde architectuur getrokken voor de wederopbouw, met nadruk 

op de vormelijke aspecten en het pittoreske karakter en met weinig of geen aandacht voor de 

rationeel-constructieve aspecten die de modernisten erin onderscheidden. Als redenen hiervoor 

kunnen we vermelden: de afwezigheid van modernisten in beslissingsorganen tijdens de oorlog 

(de meeste waren naar het buitenland gevlucht) en een grotere aanwezigheid van geschied- en 

oudheidkundige kringen, de rol van de KCML en het rapport van Saintenoy en Lagasse de 

Locht.34 Dit laatste was een richtinggevend rapport voor de wederopbouw dat bedoeld was voor 

alle openbare besturen. Het werd reeds in 1914 verspreid via het Bulletin van de KCML en later 

via een aparte brochure. De auteurs van het rapport legden de nadruk op de individuele woning, 

die in een geheel voor een samenhangende esthetiek in de omgeving moest zorgen, met een 

absoluut vrijwaren van het regionale karakter. Dit betekende dat typische plaatsgebonden, 

pittoreske architectuur zoveel mogelijk in oorspronkelijke toestand hersteld moest worden.35 De 

KCML specificeerde deze visie door de inspiratie op regionale stijlen van voor de 19e eeuw 

voorop te stellen voor de wederopbouw, zonder deze stijlen te letterlijk na te bootsen. Er was 

helemaal geen eenduidigheid over wat men bedoelde met ‘een stijl die aansluit bij plaatselijke 

traditie maar er geen kopie van is’, maar het is wel de toon die in alle plannen voor de 

wederopbouw terug komt.36

 

  

Er is een verband tussen de beschrijvingen van regionale stijlontwikkelingen in de talrijke 

studies die hieromtrent verschenen en de manier waarop men vorm gaf aan veel 

wederopbouwgevels, maar veeleer dan van een historische reconstructie is er in de 

wederopbouwarchitectuur sprake van een historiserende stijl, waarbij men vaak een combinatie 

van verschillende, vaak anachronistische elementen gebruikte.37 Een stijl die door de 

modernisten smalend “faux-vieux” of “vieux-neuf” genoemd werd.38

                                                 
33 J. CELIS, op. cit., p. 137. 

 

34 Ibid., p. 139. 
35 Ibid., p. 131. 
36 Ibid., p. 132. 
37 Ibid. 
38 A. VAN LOO, Belgique: contre la francisation de la culture, in: F. LOYER, B. TOULIER (eds.), Le 
régionalisme, architecture et identité : idées et débats, Parijs, Centre des monuments nationaux, 2001, p.130. 
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VI.3. Regionalisme en traditionalisme in L’Emulation  

 

De analyse van de thema’s die aan bod kwamen in L’Emulation tijdens de eerste jaargangen na 

de oorlog legt een duidelijke voorkeur voor traditionalistisch en regionalistisch geïnspireerde 

architectuur bloot. Het belangrijkste thema was de wederopbouw van het land, waarbij het 

bewaren van het regionale karakter een belangrijke rol speelde. In Notes d’architecture rurale, 

maar ook in een artikel over arbeiderswoningen in Nederland, in de bespreking van wedstrijden 

en in de commentaar bij de platen in 1921, zijn het behoud van regionale kenmerken en de band 

van de architectuur met de traditie belangrijke topics. De nadruk lag altijd op continuïteit in de 

ontwikkeling van de architectuur: ‘evolutie maar geen revolutie’ was de leuze. Goede 

architectuur had altijd dezelfde kenmerken: ze was aangepast aan haar milieu, klimaat en 

menselijke noden. Een architect die op die manier ontwierp, maakte vanzelf een wezenlijk 

modern werk, en schreef zich meteen in in de traditie.39

 

  

VI.3.1. Aandacht voor landelijke architectuur en regionale kenmerken 

Het probleem van de landelijke architectuur werd door verschillende redacteurs aangehaald in 

L’Emulation . Ze toonden het belang en de noodzaak van studies hierover aan. Dhuicque besefte 

dat voorbeelden van oude landelijke architectuur, zoals de hoeve uit Zichem (Brabant) die hij in 

1921 in de rubriek “Nos Planches” besprak, stilaan verdwenen. Het was voor hem belangrijk om 

deze bouwwerken te bestuderen, bouwwerken die iets konden zeggen over de onveranderlijke 

dingen van de traditie zoals smaak en gewoonten en zeden, en die het belang van de architect 

voor het landschap aantoonden. Daarom, stelde Dhuicque, is het in tijden van industrialisatie en 

standaardisatie belangrijk om de aandacht op regionale kenmerken te vestigen, om zo te vechten 

tegen ‘de banaliteit die ons overspoelt’.40

 

 

Albert Callewaert wees in Notes d’architecture rurale ook op het belang van de studie van rurale 

architectuur. Hij schetste met een citaat van Maurice des Ombiaux het beeld van een idyllische 

hoeve in het platteland, “ces petites poésies de briques”41

                                                 
39 Deze bewering van H. D. (Henri Derée?) in een bespreking van een artikel over regionale architectuur uit 
L’Habitation à bon marché van zijn collega Adolphe Puissant, is representatief voor de houding van de meeste 
redacteurs in L’Emulation. H.D., Revue de la presse, in: L’Emulation, jg. 42, 1922, nr. 8, p. 126. 

. Hij had het over de initiatieven die 

reeds tijdens de oorlog werden opgezet om de regionale kenmerken van plattelandsarchitectuur 

40 E. DHUICQUE, Nos planches. Planches IX et X: Ferme à Sichem (Brabant). Relevés de M. A. Puissant, 
architecte, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, nr. 5, p. 80. 
41 A. CALLEWAERT, Notes d’architecture rurale, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, nr. 7, p. 102. 
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te behouden. Vooral de banaliteit van nieuwe constructies en het infiltreren van stedelijke 

architectuur op het platteland moest vermeden worden.42

 

  

In de studie over arbeiderswoningen in Nederland door Gustave Maukels, werd de waarde van 

de realisaties vooral getoetst aan de aandacht voor hygiëne (licht en lucht), oriëntatie, 

duurzaamheid, comfort (ruimte, praktisch) en het pittoreske effect (geen uniformiteit) of het 

aantrekkelijk karakter dat uitging van de woningen. Daaraan voegde Maukels toe dat het zeer 

belangrijk was voor België dat het uitzicht van zo’n woningen werd aangepast aan het regionaal 

karakter.43

 

  

VI.3.2. De Internationale Tentoonstelling van de Architectonische Kunst in 1922 

In 1922 kreeg de Exposition internationale de l’art architectural, georganiseerd door de SCAB 

in het Egmontpaleis, in L’Emulation uitgebreid aandacht. Het merendeel van wat er te zien was 

op die tentoonstelling leunde aan bij de traditie. Dhuicque, Puissant en Roosenboom 

reflecteerden in hun besprekingen over de ontwikkelingen in de architectuur. Dhuicque 

benadrukte nogmaals het belang van een geleidelijke evolutie in de architectuur, door voort te 

bouwen op de verworvenheden van voorgangers. Na de bespreking van de retrospectieve sectie 

eindigde hij als volgt: “Et ceci doit nous inciter à une grande prudence, lorsqu'il s'agit de juger 

cette oeuvre dont certains, trop épris d'un modernisme facile, s'afforcent de diminuer la valeur et 

la portée. Il convient de s'inspirer ensuite des leçons multiples qui s'en dégagent, et de 

poursuivre l'effort dans un espri d'amélioration constante, en se souvenant qu'en architecture, 

l'évolution est lente et méthodique, que rien n'y procède par heurts, et que tout effort s'écartant 

de cette règle est voué à la stérilité.”44

 

 

Dhuicque was vol lof over de kwaliteit en eenheid van de Franse sectie, die hij toeschreef aan de 

goede opleiding van architecten in Frankrijk. Aan de hand van uitspraken van Eugène Grasset en 

Léon Daudet probeerde Dhuicque aan te tonen hoe belangrijk continuïteit met de traditie is in de 

zoektocht naar vernieuwing. De visie die hij onderschreef is dat de architect die zich aanpast aan 

de gewoonten en noden van zijn tijd, zonder halsstarrig op zoek te zijn naar een nieuwe stijl, 

vanzelf vernieuwend is. Of met de bewoordingen van Eugène Grasset (een Zwitsers grafisch 

                                                 
42 A. CALLEWAERT, Notes d’architecture rurale, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, nr. 7, pp. 102-106. 
43 G. MAUKELS, Les maisons ouvrières modernes aux Pays-Bas, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, nr. 4, pp. 55-62. 
44 E. DHUICQUE, Exposition internationale de l’art architectural au palais d’Egmont à Bruxelles (5-15 septembre 
1922), in: L’Emulation, jg. 42, 1922, nr. 7, p. 112. 



 47 

kunstenaar die in Parijs actief was en pionier van de art nouveau): “Innover, c’est conserver en 

modifiant.”45

 

  

In de bijdragen van Amerika zat o.a. werk van Frank Lloyd Wright (Avery Coonley Residence, 

Riverside) en werden voorbeelden van Amerikaanse wolkenkrabbers getoond. Volgens Puissant 

was de Amerikaanse inzending voor de Belgische architecten een revelatie, vooral omdat ze 

konden zien dat de achtergrond van Amerikaanse architecten, dankzij hun opleiding die 

geïnspireerd was op de Engelse en Franse architectuur, niet erg verschilde van de Belgische. 

Deze visie stond in contrast met de vooroordelen die men daarvoor had t.o.v. Amerikanen, als 

waren het slechts ingenieurswerken die zij met hun skyscrapers produceerden, en geen echte 

architectuur.46

 

  

De Belgische contemporaine inzendingen toonden slechts weinig vooruitstrevende werken. De 

meeste werken waren in een stijl geïnspireerd op de (regionale) traditie; hier en daar zag je art-

deco-elementen, meestal toegepast op een traditioneel gevelschema.47 De overgang tussen 

traditionalisme en art deco, die ook te zien was in de tentoongestelde werken, gebeurde bijna 

onopvallend: een geometrisch geïnspireerde lijnvoering drong binnen in de decoratie.48 Jean-

Baptiste Dewin volgde volgens Roosenboom de ware traditie, d.w.z. hij hechtte het meeste 

belang aan de studie van het plan in relatie tot het bouwprogramma, met aandacht voor 

praktische noden, comfort en hygiëne.49 Het werk van Dewin - hij was gespecialiseerd in 

medische en ziekenhuisarchitectuur50, bijvoorbeeld het getoonde tehuis voor tuberculoze 

kinderen in Bredene aan Zee, straalt inderdaad een sterke soberheid uit en is rationeel en 

functioneel opgebouwd. Zijn werk is een voorbeeld van versoberde traditionalistische 

architectuur, hoewel hij ook in art-decostijl werkte.51

 

  

                                                 
45 E. GRASSET, Composition ornementale, geciteerd in E. DHUICQUE, Exposition internationale de l’Art 
architectural: la section française, in: L’Emulation, jg. 42, 1922, nr. 8, p. 114. 
46 A. PUISSANT, Exposition internationale de l’art architectural: section américaine, in: L’Emulation, jg. 42, 
1922, nr. 9, pp. 145-146. 
47 A. ROOSENBOOM, Exposition internationale de l’art architectural: section belge contemporaine, in: 
L’Emulation, jg. 42, 1922, nr. 11, p. 161-176; nr. 12, pp. 177-192. 
48 J. CELIS, De wederopbouwarchitectuur tussen inhoud en vorm, in: Resurgam: de Belgische wederopbouw na 
1914 (tent. cat.), Brussel (Passage 44), 1985, p. 151. 
49 A. ROOSENBOOM, Exposition internationale de l’art architectural: section belge contemporaine, in: 
L’Emulation, jg. 42, 1922, nr. 11, p. 162. 
50 E. HENNAUT, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België: van 1830 tot heden, 2003, sub 
verbum Jean-Baptiste Dewin. 
51 Ibid. 
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VI.3.3. Besluit 

Uit de analyse van de onderwerpen kunnen we besluiten dat het traditionalistische en 

regionalistische denken in L’Emulation dominant was in de eerste naoorlogse jaren. Het verleden 

werd gezien als een onuitputtelijke bron van inspiratie; door het werk van onze voorgangers te 

bestuderen kwam je vanzelf tot de tijdloze kwaliteiten van architectuur, waarop je verder kon 

bouwen waardoor de bouwkunst zich geleidelijk verder zou ontwikkelen. Representatief voor de 

houding in L’Emulation is de manier waarop men in 1921 omging met de winnaar van de 

wedstrijd (1920) voor het ontwerp van tuinwijken in Zaventem. De inzending van Jean De 

Ligne, Van Der Slagmolen en Verbist werd verkozen en gerealiseerd, het resultaat werd in 1921 

besproken in L’Emulation. Toch werd er gekozen om geen foto’s te publiceren omdat men vond 

dat de begroeiing nog niet voldoende was, een belangrijk element dat dit werk een pittoresk 

karakter moest geven: 

 

“Il ne serait point équitable de comparer dès à présent aux cités-jardin réalisées en Angleterre, 

en France, en Hollande et en Allemagne, la Cité-jardin de Saventhem telle qu'elle nous apparaît 

aujourd'hui, et d'est pourquoi nous n'en publions pas de photographie. Le facteur "économie" 

constraint à bien des sacrifices - notamment à l'emploi de matériaux ingrats -  et il faut attendre, 

pour juger, que la verdure ait donné à cet ensemble essentiellement rural le cadre pour lequel, 

somme toute, il est fait, et dont on ne peut le séparer. Car c'est là un élément dont on doit 

beaucoup attendre pour l'impression générale.”52

 

 

 

                                                 
52 E. DHUICQUE, A propos de la cité-jardin de Saventhem, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, nr. 11, p. 168. 
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VII. Het onthaal van het internationale modernisme in L’Emulation 

 
 

VII.1. Een ‘nieuwe stem’ in L’Emulation en de introductie van het debat over het 

modernisme 

 

De discussie over een architectuur die aansloot bij de moderniteit, die voor de oorlog en kort 

erna bijna uitsluitend gevoerd in de avant-gardistische literaire en artistieke pers, werd vanaf 

1924 ook geïntroduceerd in de vakpers.1

 

 Het debat omtrent het modernisme deed zijn intrede in 

L’Emulation met de figuur van Antoine Pompe die op de voorgrond trad. Voor het eerst werd de 

eerder gematigde, traditionalistische houding doorbroken met zijn artikel L’architecture 

moderne: petite histoire rétrospective. Het was ook voor het eerst dat een artikel in L’Emulation 

volledig en uitdrukkelijk gewijd werd aan het denken rond de moderne architectuur. Pompe nam 

het in het artikel op voor de modernisten en deed dat op een scherpe, ironiserende toon die 

voordien ongezien was in het tijdschrift. Hij stond met zijn ironie en beeldtaal en zijn strijdlustig 

karakter in contrast met de gematigde houding ten opzichte van het modernisme tot dan toe in 

L’Emulation. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het artikel van Pompe heftige reacties 

opwekte. De algemene reactie was er één van ontkenning. Zowel hoofdredacteur Caluwaers als 

Bonduelle bleven vasthouden aan hun idee dat men ook modernist kon zijn zonder zich in te 

laten met de ‘laatste mode’. 

VII.1.1. Antoine Pompe (1873-1980) 

Antoine Pompe was een belangrijk figuur voor de ontwikkeling van de Moderne Beweging in 

België. Tegelijk nam hij hierin een unieke en onafhankelijke positie in. Als zoon van een 

ambachtsman volgde hij les aan de Brusselse academie (1885-1890) en kreeg daarna een 

opleiding toegepaste kunsten aan de Kunstgewerbeschule in München (1891-1893). Na een 

aantal jaar ervaring als ambachtsman, o.a. met siersmeedkunst en meubelontwerp, legde hij zich 

toe op architectuur. De rationele aanpak van zijn eerste persoonlijke realisatie, de kliniek van 

dokter Van Neck in Sint-Gilllis (1910), maakte dat men hem als de voorloper van een 

functionele en modernistische architectuur ging beschouwen. Hij streefde naar een rationele, 

maar menselijke, gevoelsmatige architectuur. In de loop van de jaren 1920 stelde hij zich dan 

ook steeds kritischer op ten aanzien van de evolutie van de Moderne beweging naar een zuiver 

                                                 
1 F. VANLAETHEM, Modernisme, in: F. AUBRY, J. VANDENBREEDEN, F. VANLAETHEM, Architectuur in 
België. Art nouveau, art deco & modernisme, Tielt, Lannoo, 2006, p. 336. 
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functionalisme, waardoor hij vaker in aanvaring kwam met Henry Van de Velde, directeur aan 

La Cambre, waar hij vanaf 1927 les gaf.2

 

 

VII.1.2. De aanleiding 

Het was de toenmalige hoofdredacteur, Joseph Caluwaers, die de aanleiding voor de latere 

polemiek tussen Pompe en Bonduelle had gegeven, door – zoals gezegd - zijn mening te geven 

over de visie op de ontwikkeling van de moderne architectuur en toegepaste kunst die Fierens-

Gevaert in een artikel had geuit.3

 

 De toenmalige conservator van de Koninklijke Musea voor 

Schone Kunsten gaf een positief beeld van de moderne beweging in België. Ondermeer de 

tuinwijk Kapelleveld van Huib Hoste en Antoine Pompe werd getoond. De uiteindelijke nieuwe 

stijl, aangepast aan de moderne wereld, zou volgens hem een vernieuwend modern classicisme 

moeten zijn, de gulden middenweg als het ware tussen de imitatiedrang van het traditionalisme 

en een extremistisch modernisme.  

Caluwaers reactie richtte zich voornamelijk tegen de positieve toon van het artikel. Hij vond dat 

Fierens-Gevaert wat meer het kaf van het koren had mogen scheiden. Want, ‘er zijn modernisten 

en modernisten’: de naïeve, onwetende, ‘trieste’ modernisten die zich profileren d.m.v. enkele 

extravaganties, en de ware modernisten, zij die kennis en bewondering voor het verleden hebben 

en in die geest nieuwe werken maken. Hij vraagt zich zelfs af of er ‘non-modernisten’ bestaan, 

want ieder goed opgeleid architect die zijn kunst serieus neemt, maakt automatisch een modern 

werk.4

 

 

VII.1.3. Architecture moderne. Petite histoire rétrospective en de discussie over het al dan niet 

bestaan van een moderne beweging tussen Antoine Pompe en Paul Bonduelle  

In zijn schets van de ontwikkeling van de moderne architectuur had Pompe, in tegenstelling tot 

de meeste redacteurs in L’Emulation, wel oog voor de vernieuwende aspecten van de art 

nouveau, ‘het signaal van de revolte tegen tegen de dicatuur van verouderde stijlen’, dat de 

architectuur een nieuw elan gaf. Maar de overvloedige en ongeordende ‘elucubraties’ van de 

                                                 
2 E. HENNAUT, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België : van 1830 tot heden, 2003, sub 
verbum Antoine Pompe; F. VANLAETHEM, Modernisme, in: F. AUBRY, J. VANDENBREEDEN, F. 
VANLAETHEM, Architectuur in België. Art nouveau, art deco & modernisme, Tielt, Lannoo, 2006, p. 339. 
3 Het artikel H. FIERENS-GEVAERT, L’architecture et l’art décoratif en Belgique verscheen in het Franse 
tijdschrift L’amour de l’art in april, en werd gepubliceerd door La Cité in december (1923, nr. 6, pp. 93-112) en 
door Le Mouvement communal (1923, nr. 14, pp. 273-280). 
4 J. CALUWAERS, Nos planches. Banque Belge du Travail à Gand et château à Aeltre-Sainte-Marie. O. H. et A. 
Van de Voorde, in: L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 2, pp. 31-32. 
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volgelingen, maakten dat deze verwezenlijkingen van de pioniers5 in de schaduw kwamen te 

staan: “C’est ainsi que le style “esthétique” étouffa le mouvement moderne, tout au moins dans 

notre pays”6. Want terwijl er bij ons na deze korte opflakkering weer een lange periode van 

slaperigheid inging, verspreidde dit nieuw elan zich wel over Europa. Aldus het eerste ‘bedrijf’ 

van ‘de korte retrospectieve geschiedenis’. Vervolgens richtte men zich opnieuw op de traditie, 

onze goede oude, nationale kunst, het ‘tweede bedrijf’. De Staat en het onderwijs droegen 

hieraan bij. Toch traden er in deze vooroorlogse periode ook een aantal ‘goede geesten’ naar 

voren, stelde Pompe, die werken maakten zonder enig verband met de ‘geautoriseerde’ stijlen, en 

met een schijnbaar ordeloos uiterlijk. Hij doelde op de opkomst van regionalistisch geïnspireerde 

architectuur, die de nadruk legde op het functionele aspect. Pompe gebruikte het beeld van een 

levend organisme om de moderne architectuur voor te stellen. Na de oorlog (het derde ‘bedrijf’) 

was het organisme door het gebrek aan een goede opleiding en na de verwoestingen volledig 

verzwakt, maar het gezonde afweermechanisme zorgde ervoor dat het zich met heftige opstoten 

zou herstellen: “Et nous, qui sommes une des cellules d’un grand corps en train de ressusciter, 

nous voulons contribuer à cette résurrection.”7

 

 Dat was het vierde en laatste ‘bedrijf’ volgens de 

auteur. 

Pompe richtte zich uitdrukkelijk tegen Caluwaers, maar wil sportief blijven, meldde hij, want het 

is toch moedig van hem ‘de verdediging op te nemen van een positie die al op voorhand verloren 

is’. Pompe geloofde sterk dat de modernisten zouden triomferen. Hij dreef de spot met de 

discrepantie tussen de socialistische bank van de arbeid en haar gebouw (dat door Caluwaers in 

zijn vorige artikel werd bewonderd) in een volgens Pompe vermeende Louis XVI-stijl. Dit werd 

overigens ten stelligste ontkend door Oscar Van de Voorde in een in 1925 gepubliceerde brief 

aan de redactie8.9

 

  

                                                 
5 Pompe noemt geen namen, maar hij zegt dat hun namen nog steeds vers in ons geheugen liggen. Hij heeft het 
hoogstwaarschijnlijk over Horta en Van de Velde, die toen ook al algemeen erkend werden als pioniers van de 
moderne beweging. Ook in de bespreking van de lezing die Henry Van de Velde voor La Laterne Sourde in 1924 
gaf, sprak men over hem, samen met Horta en Ankar (sic) als de “avant-garde du mouvement moderniste belge”. (H. 
VAN MONTFORT, Actualités. Henry Van de Velde, , in: L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 2, p. 22) 
6 A. POMPE, L’architecture moderne: petite histoire rétrospective, in: L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 6, p. 90. 
7 Ibid., p. 92. 
8 O. VANDEVOORDE, Architecture moderne: Petit histoire rétrospective, in: L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 1, p. 
12. 
9 Er is eerder sprake van protoartdeco met gestileerde Louis XVI-elementen, in combinatie met een invloed van de 
Wiener Secession. N. POULAIN, Art deco, in : N. POULAIN, J. VANDENBREEDEN, L. MEGANCK e.a., 
Archtitectuur in het interbellum, Sint-Niklaas, Openbaar Kunsbezit Vlaanderen, 1998, p. 17 
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Het is opvallend hoe Caluwaers de revolutionaire toon van Pompe matigde in zijn toegevoegd 

commentaar10. Tegelijk verdedigde hij op die manier zijn eigen standpunt: dat van de 

geleidelijke evolutie. Hij wilde aantonen dat hij ook achter vernieuwingen staat, bijvoorbeeld 

door de mogelijkheden die nieuwe materialen gaven, maar het belangrijkste was het 

voortbouwen op de kennis van hun voorgangers, die overigens in hun eigen tijd óók modernisten 

waren geweest: “(…) la route du progrès doit être parcourue par des hommes qui connaissent 

les curieuses sinuosités et savent se souvenir avec fruit de l’expérience acquise par ceux qui 

l’ont parcourue avant eux.”11

 

  Bovendien vond Caluwaers het bij de artikels van Pompe steeds 

nodig erop te drukken dat L’Emulation zijn kolommen openzette voor iedereen, voor alle 

tendenzen in het belang van de kunst. Hij bedaarde de gemoederen door er een positieve draai 

aan te geven en te nuanceren: “Il est bon que des artistes de tendances opposées – sont-elles bien 

opposées? – expriment leur idées pour le plus grand bien de l’évolution artistique de notre 

époque.”  

Dat Caluwaers het ongetwijfeld beter met Bonduelles ideeën kon vinden, blijkt ook uit het feit 

dat het wederwoord van Bonduelle12 op het bewuste artikel van Pompe geen duiding hoefde, 

enkel een inleidend woordje. Bonduelle profileerde zich in zijn repliek als een echte 

traditionalist. Volgens hem werden de ‘oude vormen’ nog in geen enkel opzicht beconcurreerd 

door nieuwe vormen voor de architecten van die tijd: “Mais il répugne à leur besoin d’ordre, de 

beauté, d’harmonie, d’abandonner les formes anciennes aussi longtemps que les formes 

nouvelles par lesquelles ils pourraient les remplacer sont moins logiques, moins belles et moins 

expressives.”13

                                                 
10 J. CALUWAERS, L’architecture moderne: petite histoire rétrospective, in: : L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 6, p. 
92-93. 

 Ze moesten helaas vaststellen, beweerde Bonduelle, dat de vernieuwers ofwel 

‘geen rekening hielden met de misrekeningen die hen wachtten, of dat ze datgene negeren wat al 

geprobeerd is en waar men van afgestapt is’. Bovendien verweet hij de modernisten dat hij nog 

nooit een samenhangende theorie gehoord had van iemand van hen. Uit zijn repliek, waarin hij 

nog een aantal uitspraken van Pompe weerlegde, blijkt dat Bonduelle het bestaan van een 

moderne beweging niet wou erkennen. Dit blijkt verder nog eens duidelijk in een kort verslag 

van een lezing die Bonduelle gaf voor de S.C.A.B., met als titel “Y-a-t-il une architecture 

moderne?”. Daarin constateerde Bonduelle dat er nog geen uiting van een gemeenschappelijk 

ideaal te bespeuren was. Dat de 19e en 20e eeuw geen eigen stijl hadden, lag volgens hem aan het 

11 Ibid., p. 93. 
12 P. BONDUELLE, L’architecture moderne: petite histoire rétrospective, in: : L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 8, pp. 
123-124. 
13 Ibid., p. 123. 
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ontbreken van een persoonlijkheid en smaak. Het enige dat rechtgeaarde architecten voorlopig 

konden doen volgens Bonduelle, was hun kunst verder perfectioneren door de studie van oude en 

moderne meesters. 14

 

 Ook de langdurige reeks artikelen die Bonduelle publiceerde rond Cours 

d’architecture van Blondel, een 18e-eeuws classicistisch werk, kunnen we beschouwen als een 

teken van zijn volharding.  

Met deze discussie tussen Pompe en Bonduelle tekende de tegenstelling tussen traditionalisme 

en modernisme zich openlijk af in L’Emulation. Er ontstond een reeks artikels rond het 

onderwerp dat Pompe geïntroduceerd had. Pompe beloofde, als antwoord op de commentaar van 

Bonduelle, dat hij in de volgende nummers zou proberen klaarheid te scheppen in de 

onduidelijkheid (het ‘mistig’ discours) over het modernisme en dat hij zijn best zou doen “d’être 

aussi peu nébuleux que possible”.15

 

  

VII.1.4. Architecture moderne. Propos d'un nébuleux. ‘Het credo van een modernist’. 

Zijn volgende artikel in 1925 heette dan ook schertsend Architecture moderne. Propos d'un 

nébuleux. Eerst uitte Pompe zijn verontwaardiging over het feit dat sommige collega’s-

architecten zo negatief stonden ten opzichte van de moderne architectuur en dat ze niet, zoals in 

andere branches, allemaal op één lijn achter de vernieuwing stonden. In het artikel plaatste hij de 

“conservateurs”, behoeders van de orden, schoonheid en harmonie, tegenover de 

“chambardeurs”, oftewel de “nébuleux”, waartoe hij zichzelf uiteraard rekende. Dan volgde een 

uiteenzetting over wat ‘moderne’ architectuur nu precies inhield voor Pompe. Ten eerste moest 

het de uitdrukking zijn van de eigen tijd, van de “ambiance moderne”, die totaal verschillend was 

van het verleden. Deze ‘stijl’ zou geleidelijk aan vorm krijgen, het was een proces, een 

zoektocht, die zich niet in één generatie zou voltooien.16

                                                 
14 S. C. A. B.: un cycle de conférences éducatives. 3 février 1925: Y a-t-il une architecture moderne? par l'architecte 
Paul Bonduelle, in: L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 4, p. 62. 

 De verscheidenheid aan manifestaties 

die dit opleverde zou de indruk kunnen wekken van onsamenhangendheid en onduidelijkheid, 

besefte Pompe, maar het essentiële is ‘de wil om uit het spoor te treden’, de rest komt vanzelf, 

beweerde hij. Vervolgens ruimde Pompe een ander misverstand uit de weg: dat modernisten 

vijand van het verleden zouden zijn. Het voorbeeld van de oude meesters en de studie ervan 

maakten de modernist net tot wat hij is. Maar hij toont ook aan dat de manier waarop de 

‘académico-classiques’ met het verleden omgingen, door er een hoop elementen bij mekaar te 

brengen, van weinig respect getuigde.  

15 A. POMPE, L’architecture moderne: petite histoire rétrospective, in: : L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 11, p. 170. 
16 A. POMPE, Architecture moderne. Propos d'un nébuleux,  in: L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 3, p. 40. 
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Pompe besluit met “Credo van een modernist”: verwerping van eeuwige almacht van de 

klassieke canon; studie van het verleden, niet om te reproduceren maar om er iets uit te leren, 

niet om de verbeelding te doden; artistieke vrijheid, het zoeken van een eigen weg; vermijden 

van routine en herhaling maar onderzoeken; respect voor materialen en rationeel gebruik. 

Architectuur moest functioneel, organisch zijn en het “décor” gereduceerd tot de meest 

eenvoudige expressie.  De drie essentiële aspecten van de architectuur: het functionele, het 

technische en het esthetische moesten in evenwicht zijn en waren allen even belangrijk voor 

Pompe: “En un mot, l’architecte ‘amorcera sa conception avec l’esprit d’un ingénieur, la 

poursuivra avec la sagacité d’un praticien et la terminera avec l’âme d’un artiste’”17

 

. 

 
 
VII.2. De toename van modernistisch gezinde redactieleden 

 

Naast Antoine Pompe (zie supra) kwamen vanaf 1925 steeds meer modernistisch geïnspireerde 

redacteurs aan bod in L’Emulation. De belangrijkste was Jean De Ligne18. Vóór 1925 schreef hij 

ook al geregeld voor het tijdschrift, maar vanaf 1925 werd zijn aandeel vrij groot. De Ligne 

publiceerde gedurende de jaren 1925 en 1926 een aantal artikelen, gebundeld onder de naam: 

“Notes d’un architecte”. Hij behandelde vooral stedenbouwkundige aspecten, gebaseerd op zijn 

grote belangstelling voor de historische ontwikkeling van steden. Hij schreef daarin ondermeer 

over de relatie tussen politiek en architectuur, en gaf kritiek op de politiek in België die aan een 

richtinggevend stedenbouwkundig beleid ontbrak.19 Verder wees hij vaak op de kloof die 

gegroeid was tussen de eigen tijd, met grote technologische en maatschappelijke vooruitgang, en 

de architectuur en stedenbouw.20

 

 De reeks liep tot 1926 en geeft een beeld van De Lignes 

opvattingen, die gericht waren op vernieuwing en op de nood aan een (nieuwe) architectuur in 

overeenstemming met de eigen tijd, die uitdrukking was van het stedelijke leven.  

                                                 
17 A. POMPE, Architecture moderne. Propos d'un nébuleux,  in: L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 3, p. 43. 
18 Voor een kort overzicht van zijn levensloop, zie boven. 
19 J. DE LIGNE, Notations d’un architecte. Architecture et politique, in: L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 1, pp. 11-12.  
20 Bijvoorbeeld in: J. DE LIGNE, Notes  d’un architecte: gares nouvelles, in: L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 3, p. 46; 
J. DE LIGNE, Notes  d’un architecte: tours de feu, in: L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 5, pp. 74-75; J. DE LIGNE, 
Notes  d’un architecte: le monument, in: L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 6, pp. 94-95; J. DE LIGNE, Notes  d’un 
architecte: cathédrale et maison du peuple, in: L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 8, pp. 126-127; J. DE LIGNE, Notes  
d’un architecte: equilibre, in: L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 2, p. 37; J. DE LIGNE, Notes  d’un architecte: Le 
Canal, in: L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 4, pp. 61-62; J. DE LIGNE, Notes  d’un architecte: noyautage, in: 
L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 6, pp. 89-90. 
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Victor Bourgeois (1897-1962) was vanaf 1923 lid van de S.C.A.B. en zat in het in 1924 

opgerichte Comité des matériaux.21 In L’Emulation was Bourgeois echter pas actief vanaf 1928, 

en dan maar heel sporadisch. In 1928 trad hij op in de “Tribune libre” en vanaf 1930 verzorgde 

hij de artikels met betrekking tot de CIAM-congressen. Het werk van Bourgeois kwam echter 

zelden aan bod in L’Emulation.22

 

  

Gaston Brunfaut schreef vanaf 1927 af en toe voor L’Emulation. Zo schreef hij over de 

stedenbouwkundige aanleg rondom het justitiepaleis in Brussel in 192723 en een bijdrage over 

het oeuvre van Tony Garnier in 192824. Hij was een belangrijk redactielid van een ander 

vakorgaan, Le Document25, het tijdschrift van de Association des Dessinateurs d’Art de 

Belgique, waarvan hij in 1927-1928 redactiesecretaris was.26

 

  Daarin verdedigde hij het 

modernistische standpunt, samen met Victor Bourgeois, tevens lid van de redactie, wat maakte 

dat het blad promotor werd van het modernisme.  

Na zijn studies politieke en bestuurlijke wetenschappen aan de ULB ging hij aan de slag bij zijn 

broer, de architect Fernand Brunfaut (1886-1972) en volgde cursussen aan de Brusselse 

academie. Zijn architectuurproductie was vrij beperkt, en hield vooral (sociale) woningbouw in. 

Voor Brunfaut speelde het maatschappelijke aspect een belangrijke rol in de architectuur, en hij 

vond de stedenbouw daarom het belangrijkste. Hij maakte dan ook verschillende 

stedenbouwkundige plannen. Naast zijn stedenbouwkundige instelling, werd ook zijn visie op 

architectuur als een symbiose tussen wetenschap en kunst sterk beïnvloed door Le Corbusier, 

van wie hij een groot bewonderaar was. Toch stond hij kritisch tegenover het pure 

functionalisme en extremisme. Later, in 1958, werd hij hoofdredacteur van de opvolger van 

L’Emulation, Rythme. 

 

                                                 
21 V.-G. MARTINY, La Société Centrale d’Architecture de Belgique depuis sa fondation (1872 – 1972), Brussel, 
s.n., 1974, p. 174. 
22 In bespreking van tentoonstelling Parijs 1925, G. Hebbelynck over de Belgische participatie, meer bepaald de 
stand van de S.B.U.A.M.: G. HEBBELYNCK, L’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels 
Modernes de Paris, 1925 (suite), in: : L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 3, p. 56. 
In reeks over sociale woningbouw van A. Puissant wordt Victor Bourgeois opgenomen met twee tuinwijken: in 
Flénu en de Cité moderne in Sint-Agatha-Berchem: A. PUISSANT, L’habitation à bon marché, in: L’Emulation, jg. 
47, 1927, nr. 2, p. 24. 
23 G. BRUNFAUT, Le Palais de Justice de Bruxelles et ses abords, in: L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 10, pp. 127-
128. 
24 G. BRUNFAUT, L’oeuvre de Tony Garnier, in: L’Emulation, jg. 48, 1928, nr. 4, pp. 33-40. 
25 Brussel, 1922-1939, 1945-1954-1955. 
26 F. VANLAETHEM, Modernisme, in: F. AUBRY, J. VANDENBREEDEN, F. VANLAETHEM, Architectuur in 
België. Art nouveau, art deco & modernisme, Tielt, Lannoo, 2006, p. 336. 
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VII.3. Omgang met het modernisme in L’Emulation tijdens de jaren 1924-1927 

 

VII.3.1. Le Corbusier en de kwestie van het plat dak 

Naast de openlijke discussie die ontstaan was tussen Caluwaers, Pompe en Bonduelle, zien we in 

de loop van 1924 het modernistische gedachtegoed ook binnensluipen in andere artikels in 

L’Emulation, zij het in de marge. In 1925 zou Caluwaers, bij het terugkijken op 1924, aangeven 

dat de redactie zich meer open wilde stellen naar die vernieuwers, die er door de diepgaandere 

studie van het rationeel gebruik van materialen een hele nieuwe interpretatie van de 

architectuurkunst op nahielden.27 Vanaf 1924 viel de naam van Le Corbusier af en toe en dook 

sporadisch de discussie rond het plat dak op. Ook het stilzwijgen rond Henry Van de Velde, 

belangrijk figuur voor het modernisme in België, werd doorbroken door verslag te geven van de 

lezing die hij gaf over “L’Esthétique Moderne” in januari 1924 voor de literaire en artistieke 

kring La Laterne Sourde (o.l.v. Pierre Bourgeois en stichter Paul Vanderborght, een student aan 

de ULB28). Henry Van Montfort, die deze bespreking schreef, was schijnbaar getroffen door zijn 

theorie, want in zijn artikelenreeks rond de naoorlogse woning, La maison, citeerde hij de 

moderne meester: “Le raisonnement et la logique doivent guider toute création. Les choses crées 

ne sont ni belles, ni laides, si elles sont simplement logiques, répondant parfaitement à un 

programme déterminé. Ces mêmes choses simplement logiques, crées par un artiste, seront 

belles.” 29

 

 

Het is ook in deze reeks dat Van Montfort de kwestie van het plat dak aanraakte. Volgens hem 

wordt het karakter van een woning grotendeels bepaald door de natuur, die door factoren als 

klimaat, bodem, topografie, oriëntatie, materialen, enz. automatisch voor een regionaal karakter 

zorgen.30

                                                 
27 J. CALUWAERS, Rapports annuels de la S. C. A. B. Exercice de 1925. Rapport de "L'Emulation", in: 
L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 2, p. 29. 

 Ondanks de vrijheid van de architect, is het belangrijk om rekening te houden met de 

plaats waar men bouwt. Daarom zou het ook een fout zijn om in Vlaanderen dakterrassen te 

bouwen, stelde Van Montfort. Niet alleen is dit onaangepast aan ons klimaat met veel regen, ook 

de nuttige ruimte van de zolders onder de schuine daken zou zo ontnomen worden. Bovendien 

28 F. VANLAETHEM, Modernisme, in: F. AUBRY, J. VANDENBREEDEN, F. VANLAETHEM, Architectuur in 
België. Art nouveau, art deco & modernisme, Tielt, Lannoo, 2006, p. 330. 
29 H. VAN DE VELDE, geciteerd in: H. VAN MONTFORT, La maison (fin), in: L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 11, 
p. 134. 
30 H. VAN MONTFORT, La maison, in: L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 8, p. 113. 
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was ook het esthetische aspect van tel, de kleurrijke daken brengen immers wat kleur in onze 

grijze land, aldus Van Montfort.31

 

 

In het laatste deel van La maison refereerde Van Montfort aan het beroemde werk van Le 

Corbusier, Vers une architecture. ‘Er zijn oneindig veel lessen uit te leren’, stelde hij, en met een 

citaat wou hij aantonen in welke geestesgesteldheid hij de keuze voor de illustraties bij de studie 

gemaakt had. Het extract gaat over wat architectuur is, het is namelijk meer dan een praktisch 

ingericht huis, de architect voegt een extra dimensie toe, die van de kunst, waardoor de architect 

aan het hart raakt. Omdat het citaat meermaals geciteerd werd in L’Emulation, geven we het hier 

integraal:  

 

“On met en oeuvre de la pierre, du bois, du ciment; on en fait des maisons, des palais; d'est de la 

construction. L'ingéniosité travaille.  

Mais, tout à coup, vous me prenez au coeur, vous me faites du bien, je suis heureux, je dis: c'est 

beau.  

Volià l'architecture, l'art est ici.  

Ma maison est pratique. Merci, comme merci aux ingénieurs des chemins de fer et à la 

compagnie des téléphones. Vous n'avez pas touché mon coeur.  

Mais les murs s'élèvent dans le ciel dans un ordre tel que j'en suis ému. Je sens vos intentions. 

Vous étiez doux, brutal, charmant ou digne. Vos pierres me le disent. Vous m'attaches à cette 

place et mes yeux regardent. Mes yeux regardent quelque chose qui énonce une pensée. Une 

pensée qui s'éclaire sans mots ni sons, mais uniquement par des prismes qui on entre eux des 

rapports. Ces prismes sont tels que la lumière les détaille clairement. Ces rapports n'ont trait à 

rien de nécessairement pratique ou  descriptif. Ils sont une création mathématique de votre 

esprit. Ils sont le langage de l'architecture. Avec des matériaux inertes, sur un programme plus 

ou moins utilitaire vous débordez, vous avez établi des rapports qui m'ont ému. C'est 

l'architecture.”32

 

  

Louis Baude besprak in de tijdschriftenrubriek van 1924 het artikel over de bijdrage van “Le 

Corbisier et Jeannerey (sic)” op het Salon d’Automne, dat in L’Architecture verschenen was. De 

motivatie die daarin gegeven werd voor het gebruik van het plat dak (het zou veiliger zijn in 

                                                 
31 H. VAN MONTFORT, La maison, in: L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 8, p. 115. 
32 LE CORBUSIER, Vers une architecture, geciteerd in: H. VAN MONTFORT, La maison (fin), in: L’Emulation, 
jg. 44, 1924, nr. 11, pp. 161-162. 
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koude landen omdat de sneeuw dan niet naar beneden valt in de winter, en geen mensen 

verwondt die erlangs passeren), werd op de korrel genomen. Om vochtproblemen te vermijden 

en voor een goede afwatering zijn schuine daken in onze contreien nog altijd het beste, beweerde 

ook Baude. Zelfs in het zuiden, waar het klimaat het wel toelaat dakterrassen te hebben, vind je 

ze volgens hem zelden boven een woonruimte.33 In 1930 herhaalde Louis Baude deze visie 

nogmaals in zijn antwoord op de vraag “Pourquoi faut-il être moderniste?” in de vrije tribune.34

 

  

In 1923 werd ook al het plan voor een stad met drie miljoen inwoners (Ville Contemporaine) van 

Le Corbusier, dat in 1922 op het Salon d’Automne tentoongesteld werd, vermeld in de 

bespreking van het Parijse tijdschrift L’Architecture.35

 

 

Het Pavillon de L’Esprit Nouveau van Le Corbusier zorgde op de Parijse Exposition 

Internationale des Arts décoratifs et industriels modernes in 1925 voor uiteenlopende reacties. In 

de bespreking van de tentoonstelling verklaarde Henry Van Montfort dat hij het paviljoen 

levenloos, koud en theoretisch vond: “théorie et logique, sans plus”36. Het was voor hem een 

teleurstelling, want Vers une architecture noemde hij een ‘excellent werk’.37 Hij besloot als 

volgt: “C’est ici le moment de dire: si les progrès de la science ne nous offrent que des 

avantages matériels, nous dirons merci; mais, notre sensibilité n'aura pas été touchée…”38

 

 

Hiermee kaatst hij de woorden van Le Corbusier zelf, die hij in 1924 nog citeerde (zie boven), 

terug naar hem. 

Het is duidelijk dat Henry Van Montfort reeds in 1924 bekend was met het werk van Le 

Corbusier, Vers une architecture, een bundeling van teksten die Le Corbusier voor het tijdschrift 

L’Esprit nouveau geschreven had, uitgegeven in 1923. Het boek was een internationaal succes en 

ook de S.C.A.B. had zich meteen een exemplaar aangeschaft.39

 

 

Hoewel het boek van Le Corbusier meestal enthousiast onthaald werd, kon de manier waarop 

zijn theorie in de praktijk gezet werd op minder waardering rekenen in L’Emulation. We zagen 

                                                 
33 L. BAUDE, Revue de la presse, in: : L’Emulation, jg. 44, 1924, p. 63. 
34 L. BAUDE, Tribune Libre. Pourquoi faut-il être moderniste?, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 12, p. 227. 
35 G. HEBBELYNCK, Un demi-siècle d’Emulation, in: : L’Emulation, jg. 43, 1923, nr. 2, p. 29. 
36 H. VAN MONTFORT, L’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels Modernes de Paris, 1925 
(suite), in: : L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 2, p. 18. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 F. VANLAETHEM, Modernisme, in: F. AUBRY, J. VANDENBREEDEN, F. VANLAETHEM, Architectuur in 
België. Art nouveau, art deco & modernisme, Tielt, Lannoo, 2006, p. 364. 
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al dat Van Montfort kritisch was ten aanzien van het paviljoen op de Parijse Expo in 1925, en 

Guillaume Hebbelynck waarschuwde in zijn bespreking van die tentoonstelling dat de theorie 

van Le Corbusier een serieuze behoedzaamheid verdiende wat betreft de zogenaamde 

techniciteit. Hij vergeleek dit met de architectuur van Mallet-Stevens die volgens hem enkel 

techniciteit als voorwendsel gebruikte om modern te zijn: “Est-ce à l'architecture, d'une 

technicité discutable, de M. Mallet-Stevens que l'on veut nous soumettre ou nous rallier? Dans 

cet ordre d'idées, les théories de M. Le Corbusier, qui relévent essentiellement de l'urbanisme, 

ont droit à la plus sérieuse attention.”40 De architectuur en techniek van de broers Perret 

daarentegen toonden voor hem wél echte techniek.41

 

 

Deze kritische houding ten opzichte van Le Corbusier, die vanaf het begin aanwezig is in 

L’Emulation, zou zich ook verderzetten in de daaropvolgende jaren. 

 

VII.3.2. Aandacht voor gewapend beton 

De oprichting van het Comité des matériaux in 1924 had tot doel de mogelijkheden van allerlei 

nieuwe materialen te onderzoeken en hierover te informeren aan de leden via verslagen, 

gepubliceerd in zowel het Bulletin als in L’Emulation en aparte publicaties. In 1926 kondigde dit 

comité een onderzoek aan van gewapend beton, een materiaal ‘waarvan het gebruik in de 

moderne constructie de bouwkunst en de architecturale esthetiek blijkt radicaal te zullen 

veranderen’42

 

. Vandaar dat men in dat jaar ook in L’Emulation uitgebreid aandacht schonk aan 

het nieuwe materiaal.  

Eerst werd een lezing gepubliceerd van Paul Guadet (professor aan de Beaux-Arts van Parijs en 

aanhanger van het rationalisme), die hij gaf in februari 1926 voor de artistieke en literaire kring 

van Brussel, met de titel L’esthétique du béton armé. Hij was een groot voorstander van een 

rationeel gebruik van gewapend beton, waarbij hij het monolithische karakter ervan de 

belangrijkste eigenschap vond.43

 

  

Ten tweede verscheen een driedelig artikel, Le rôle du béton armé dans l’architecture, 

overgenomen uit het tijdschrift La Technique des Travaux, over wat de meest adequate vorm 
                                                 
40 G. HEBBELYNCK, L’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels Modernes de Paris, 1925 
(suite), in: L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 3, p. 49. 
41 Ibid. 
42 Bulletin Mensuel de la S.C.A.B., 1926, nr. 5, p. 39,  geciteerd in: V.-G. MARTINY, La Société Centrale 
d’Architecture de Belgique depuis sa fondation (1872 – 1972), Brussel, s.n., 1974, p. 174. 
43 P. GUADET, L’esthétique du béton armé, in: L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 5, pp. 65-69. 
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voor gewapend beton zou zijn en welke rol gewapend beton speelde in de ontwikkeling van de 

architectuur. In de studie stond de uiteenzetting van twee tegengestelde meningen centraal: die 

van Paul Jaspar, zelf een pionier in het gebruik van beton, tegenover die van Antoine Pompe en 

ingenieur O. Stapelmohr. Jaspar stelde dat er geen karakteristieke vorm bestaat voor gewapend 

beton; het kan in tegendeel alle vormen, naar de vrijheid van de kunstenaar, innemen, hoewel de 

architect steeds moet zoeken naar de meest rationele.44 Bovendien was hij van mening dat het 

materiaal nooit zichtbaar mocht gelaten worden, maar steeds bekleed moest worden.45 Pompe en 

Stapelmohr reageerden hiertegen en opperden wel het bestaan van een karakteristieke vorm voor 

gewapend beton, geleid door rationele theorieën, die gebaseerd zijn op de berekeningen van 

ingenieurs. De inbreng van een kunstenaar is wel essentieel om tot een ‘compleet’ werk te 

komen.46

 

  

Er ontstond een discussie tussen de twee partijen waarbij ze elkaar afwisselend van repliek 

dienden. Het grootste twistpunt was de uiteindelijke rol die aan gewapend beton werd 

toegeschreven: Jaspar dacht dat die beperkt zou blijven tot grote openbare werken, terwijl de 

anderen er het begin van een totale revolutie in de architectuur in zagen, die een totaal andere 

manier van denken vereiste dan alle voorgaande materialen. Pompe en Stapelmohr verzetten zich 

hierbij hevig tegen die architecten die volgens hen het gewapend beton steeds weer in de rol van 

“parent pauvre” duwden, d.w.z. men schonk er niet de aandacht aan die het verdiende.47 In een 

laatste artikel in 1927 verduidelijkten Pompe en Stapelmohr hun visie met een aantal concrete 

voorbeelden van constructiemethodes die karakteristiek zijn voor gewapend beton.48

 

 Hun 

uitgebreid geargumenteerde visie kreeg uiteindelijk het laatste woord.  

Ondanks de openheid naar het modernisme dat uit de publicatie van deze artikels blijkt, is de 

typische nuancerende toon van de redactie in de inleiding veelzeggend. De aandacht werd erin 

gevestigd op het feit dat de auteurs zich nogal weinig zorgen maakten over de lage weerstand 

van gewapend beton tegen slechte weersomstandigheden. Gezien de uitgesproken 

modernistische visie die Pompe en Stapelmohr in hun uiteenzetting naar voren brachten, blijkt 

                                                 
44 P. JASPAR, Le rôle du béton armé dans l’architecture, in: L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 8, p. 113. 
45 Ibid., p. 115. 
46 O. DE STAPELMOHR; A. POMPE, Le rôle du béton armé dans l’architecture, in: L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 
12, p. 155. 
47 P. JASPAR, Le rôle du béton armé dans l’architecture, in: L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 12, p. 157. 
48 O. DE STAPELMOHR; A. POMPE, Le rôle du béton armé dans l’architecture (suite et fin), in: L’Emulation, jg. 
47, 1927, nr. 1, pp. 9-11. 



 61 

hoe men in L’Emulation tegenover vernieuwing stond: het was het belangrijk kritisch te blijven 

en je niet teveel door tendentieuze meningen te laten leiden… 

 

VII.3.3. De tuinwijkgedachte in L’Emulation 

Na de Eerste Wereldoorlog koos men als antwoord op de woningnood resoluut voor de 

tuinwijkoplossing.49

 

  Daar waar de tuinwijkidee voor de oorlog in België slechts toepassing vond 

in suburbane villawijken in een groene omgeving voor de rijkere klassen, kreeg men na de 

oorlog, gekoppeld aan de algemene huisvestingsproblematiek, aandacht voor de sociale dimensie 

ervan, beïnvloed door het socialisme. Vooral de modernisten grepen deze tuinwijken aan om te 

experimenteren met nieuwe bouwtechnieken en een nieuwe vormentaal, die zij nodig achtten 

voor het verwezenlijken van een nieuwe, moderne maatschappij waarin het collectieve een 

belangrijk aspect was. Zo schiepen de verwoestingen van de oorlog en de wederopbouw de 

condities waarin de modernisten hun kans zagen hun nieuwe visie op maatschappij, stedenbouw 

en architectuur te verwezenlijken. 

De Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen, opgericht in 1919 om de 

staatstussenkomst te regelen, verstrekte een aantal richtlijnen voor het ontwerpen van nieuwe 

tuinwijken die sterk beïnvloed werden door het Engelse model van Unwins “Town Planning in 

Practice”.50 De eerste directeur van de Technische Dienst van de NMGWW, die onderzoek deed 

naar goedkope woningbouw en nieuwe materialen51, was Adolphe Puissant52

 

, ook lid van de 

S.C.A.B. en redacteur van L’Emulation. 

Het tuinwijkexperiment was slechts van korte duur, want wegens kritiek uit het conservatieve 

kamp werd vanaf 1926 de aandacht verlegd van collectieve woningbouw naar individuele 

woningen en eigendomsverwerving.53

 

  

                                                 
49 Op het wederopbouwcongres van 1920 georganiseerd door de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, 
zie M. Smets, De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België. Een overzicht van de Belgische volkswoningbouw 
/ 1830 – 1930, Brussel, Mardaga, 1977, pp. 106-108. 
50 M. Smets, De ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België. Een overzicht van de Belgische volkswoningbouw / 
1830 – 1930, Brussel, Mardaga, 1977, p. 115. 
51 Zo werd in 1921de experimentele werf het Rad in Anderlecht geopend. F. VANLAETHEM, Modernisme, in: F. 
AUBRY, J. VANDENBREEDEN, F. VANLAETHEM, Architectuur in België. Art nouveau, art deco & 
modernisme, Tielt, Lannoo, 2006, p. 313. 
52 F. VANLAETHEM, op. cit., p. 313. 
53 A. VAN LOO, De vele gezichten van het modernisme (1914-1945), in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de 
architectuur in België: van 1830 tot heden, 2003, Antwerpen, Mercatorfonds, 2003, pp. 55-56. 
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Wanneer Adolphe Puissant dus in 1927 een driedelige studie over de sociale woningbouw voor 

L’Emulation schreef, was het experiment met de tuinwijken al over zijn hoogtepunt heen. 

Voordien kwam het aspect van de sociale woningbouw en de tuinwijkidee wel aan bod, maar 

men ging in L’Emulation nooit echt in op de problematiek en men beperkte zich tot de 

bespreking van wedstrijden waaraan S.C.A.B.-leden deelnamen54 en de bespreking van enkele 

projecten, tevens van leden, zoals het plan voor de wijk Zaalhof ten zuiden van Ieper55 en de 

tuinwijken van Zaventem56 en Kersbeek te Vorst57. Vanuit de bekommernis van de S.C.A.B. om 

het wedstrijdprincipe, een van hun essentiële programmapunten, werd de beslissing van de 

NMGWW om wedstrijden voor sociale woonwijken te ontraden dan ook sterk bekritiseerd in een 

lezing van H. Derée, gepubliceerd in 1924 in L’Emulation. Hij wees daarbij op de belangrijke rol 

die architecten speelden bij sociale woningbouw.58

 

  

Later dat jaar verscheen in L’Emulation nog een lezing van Adolphe Puissant59 over hetzelfde 

onderwerp. Dit artikel is misschien wel het enige in L’Emulation dat de fundamentele 

problematiek van de sociale woningbouw en de maatschappelijke rol van de architect 

behandelde. Puissant(1878-1950) was dan ook van dichtbij betrokken bij de problematiek. Hij 

ijverde voor de toepassing van innovaties op gebied van techniek en functionele organisatie in de 

architectuur, met een regionalistische inslag.60 In het bovenvermelde artikel had Puissant het 

over de uitdaging die de sociale woningbouw de architecten kon bieden om een architectuur te 

ontwerpen die conform was aan de nieuwe levenscondities, en die zo een grote invloed zou 

hebben op de ontwikkeling van de moderne architectuur.61 Puissant maakte een balans op van de 

verwezenlijkingen in België: er was een grote vooruitgang gemaakt ten opzichte van voor de 

oorlog, maar het ideaal was volgens hem nog lang niet bereikt.62

 

  

                                                 
54 Bijvoorbeeld voor een tuinwijk in Schaarbeek. H. DERÉE, Le concours pour la cité-jardin de Schaerbeek, in: 
L’Emulation, jg. 41, 1921, nr. 5, pp. 70-77. 
55 A. PUISSANT, H. DERÉE, Documents pour servir à l’histoire de la restauration nationale. La reconstruction du 
quartier sud d’Ypres. A. Puissant, architecte, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, nr. 8, pp. 113-125. 
56 E. DHUICQUE, A propos de la cité-jardin de Saventhem, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, nr. 11, pp. 164-168; J. 
DE LIGNE, Réaction, in: L’Emulation, jg. 41, 1921, nr. 11, pp. 168-170. 
57 Cité-Jardin, quartier Kersbeek à Forest. Henry Van Montfort, architecte, in: L’Emulation, jg. 43, 1923, nr. 1, pp. 
8-15. 
58 H. DEREE, Actualités. L’Habitation à Bon Marché et les architectes, in: L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 1, pp. 9-
11. 
59 A. PUISSANT, L’Habitation à bon marché: Communication faite au Congrès national des Architectes à Tournai 
(juin 1924), in: L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 9, pp. 152-157. 
60 F. STRAUVEN, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België: van 1830 tot heden, 2003, 
sub verbum Adolphe Puissant. 
61 A. PUISSANT, L’Habitation à bon marché: Communication faite au Congrès national des Architectes à Tournai 
(juin 1924), in: L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 9, p. 153. 
62 Ibid., p. 155. 
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Verder kwam het thema van sociale huisvesting en tuinwijken amper nog aan bod vanaf 1924, 

buiten de eerder vermelde studie van Puissant in 1927 gerekend natuurlijk. In dat artikel werd 

voor het eerst de aandacht gericht op de sociale woningbouw als geheel, als fenomeen dat 

voornamelijk in de jaren na de oorlog tot volle ontwikkeling kwam. Puissant schetste de recente 

geschiedenis, die terugging tot de 19e eeuw. De voorbeelden die hij aanhaalde, geven weliswaar 

slechts een fragmentair beeld, want het gaat enkel om werk van S.C.A.B.-leden. Hoewel de 

individuele woning, in de vorm van tuinwijken, zijn voorkeur wegdroeg, mocht men de 

collectieve woningbouw, soms noodzakelijk (bijvoorbeeld in de steden), ook niet uit het oog 

verliezen, stelde Puissant.63 Nadruk lag opnieuw op het belang van de architect, vooral wat 

betreft het dubbele karakter van sociale woningbouw: de woning op zich, maar ook het geheel, 

het stedenbouwkundige aspect ervan.64 Het meest radicale voorbeeld dat getoond werd in 

L’Emulation was Cité Moderne in Sint-Agatha-Berchem van Victor Bourgeois: volgens Puissant 

“de conception très neuve au point de vue du plan d’ensemble, des habitations et des matériaux 

employés”65. Het was, naast een korte vermelding omtrent de Parijse Exposition internationale 

des Arts décoratifs et industriels modernes van 1925, bovendien een van de weinige keren dat 

het werk van Bourgeois aandacht kreeg in L’Emulation. Naast tuinwijken werden ook 

voorbeelden van collectieve woningbouw (flatgebouwen) getoond. Gezien Puissant zelf 

vermeldde dat hij niet alleen van alle interessante architecten reproducties kon bemachtigen, 

maar ook besefte dat zijn overzicht niet compleet was omdat hij enkel leden van de S.C.A.B. 

behandelde66

 

, is het moeilijk om conclusies te trekken uit een analyse van de getoonde werken. 

Algemeen kunnen we stellen dat de vormgeving van de woningen eerder traditionalistisch en 

regionalistisch geïnspireerd is, maar dat is ook in het algemeen zo voor de tuinwijken.  

 

VII.3.4. De oprichting van het Institut Supérieur des Arts Décoratifs (ISAD) 

De oprichting van het ISAD was een belangrijke stap voor de ontwikkeling van het modernisme 

in België, omdat op die manier de modernisten een officiële legitimiteit kregen en ze hun ideeën 

konden verspreiden via onderwijs. Het was Henry Van de Velde die directeur werd van het 

nieuwe instituut na zijn terugkeer naar België in 1926. In 1927 opende de school, gevestigd in de 

oude abdij van Ter Kameren, haar deuren. De oprichting werd in L’Emulation aangekondigd in 

                                                 
63 A. PUISSANT, L’habitation à bon marché, in: L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 3, p. 37. 
64 Ibid., nr. 4, p. 44. 
65 Ibid., nr. 2, p. 24. 
66 Ibid., nr. 3, p. 34. 
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een klein artikel67. Naast de liberaal gezinde academies en de katholieke Sint-Lucasscholen, zou 

het ISAD als nieuwe instelling eerder aansluiten bij de waarden van de socialistische partij 

(BWP).68 In de nieuwe kunstschool werden de toegepaste kunsten als architectuur en 

aanverwante kunsten centraal gesteld, in plaats van de traditionele Schone Kunsten, en men vond 

de technische en sociale aspecten van de architectuur belangrijker dan de studie van het 

verleden.69 Het richtinggevende principe, ‘de vorm vloeit voort uit de functie’, zou de basis 

vormen van het onderwijsprogramma.70

 

  

In L’Emulation werd het onderwijsprogramma aan zware kritiek onderworpen door Paul 

Bonduelle. Nochtans waren ook S.C.A.B.-leden dicht betrokken bij de oprichting van dit 

instituut, zoals Antoine Pompe en Victor Bourgeois, die werden aangesteld als docenten.71 Als 

hoofdredacteur van L’Emulation nam Bonduelle sterk stelling in. Hij uitte zijn verontwaardiging 

over het feit dat dit nieuw instituut, dat volgens hem ook niets nieuws bracht, er met de 

financieel precaire naoorlogse situatie wél kon komen, terwijl men al meer dan dertig jaar voor 

een hervorming van het architectuuronderwijs gepleit had. Aan die eisen werd niet voldaan en 

volgens hem had men beter geïnvesteerd in de bestaande opleidingen in plaats van nieuwe 

concurrentie te creëren. Hij verweet de school verwaandheid en gebrek aan samenhang in het 

programma. Bonduelle richtte zich uitdrukkelijk naar Van de Velde, van wie hij graag geweten 

had welke lessen hij zou geven, zodat die zijn onderwijsdoctrine wat zouden kunnen 

verduidelijken. Het programma van de nieuwe school werd bij het artikel gevoegd.72

 

 

Van de Velde reageerde hierop in een open brief aan de voorzitter van de S.C.A.B., Jules 

Ghobert. Hij verwees naar zijn “Formules d’une esthétique moderne” als basis voor zijn 

onderwijsdoctrine: als men de moeite zou nemen dat te lezen, zou men alles beter begrijpen. Van 

de Velde voegde eraan toe dat het niet bevorderlijk was voor het architectuuronderwijs om 

                                                 
67 Actualités. Création d’un Institut supérieur des arts décoratifs, in: L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 4, p. 48. 
68 F. VANLAETHEM, Modernisme, in: F. AUBRY, J. VANDENBREEDEN, F. VANLAETHEM, Architectuur in 
België. Art nouveau, art deco & modernisme, Tielt, Lannoo, 2006, p. 331. 
69 Ibid., pp. 331-332. 
70 P. BONDUELLE, Institut supérieur des Arts décoratifs de l’Etat: ancienne Abbaye de la Cambre à Bruxelles, in: 
L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 7, p. 77. 
71 P. BONDUELLE, S. C. A. B. Rapport du comité de l’Emulation (exercice 1927) présenté à l’assemblée annuelle 
de la S. C. A. B. le 29 janvier 1927, in: L’Emulation (bijlage), jg. 48, 1928, nr. 3, p. 6.  
Pompe gaf het vak technisch tekenen voor de studenten meubelontwerp en Bourgeois gaf de cursus praktische 
esthetica. (F. VANLAETHEM, Modernisme, in: F. AUBRY, J. VANDENBREEDEN, F. VANLAETHEM, 
Architectuur in België. Art nouveau, art deco & modernisme, Tielt, Lannoo, 2006, p. 331.) 
72 P. BONDUELLE, Institut supérieur des Arts décoratifs de l’Etat: ancienne Abbaye de la Cambre à Bruxelles, in: 
L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 7, pp. 77-80. 
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zinloze discussies en irriterende polemieken als deze te voeren.73 Bonduelle concludeerde dat het 

tevergeefs was om Van de Velde te vragen naar uitleg bij zijn programma, dat de lezers zeker 

zou interesseren. Zijn wederwoord was hard: “Mais nous savons que le création d’une classe 

d’architecture comme celle que l’on vient d’installer, basées sur des théories comme celles que 

nous relevons dans le programme dans cette classe et dans la lettre de M. Van de Velde, est de 

nature à augmenter le gâchis dans lequel patauge depuis trop longtemps notre enseignement. Et 

cela, nous estimons qu’il est de notre devoir de le dire.”74

 

  

 

VII.3.5. Aandacht voor internationale architectuur  

In 1927 werden voor het eerst artikels over buitenlandse architectuur opgenomen in 

L’Emulation75, maar zoals gezegd was niet iedereen binnen de S.C.A.B. daarvoor te vinden.76 

Buiten de redenen die de hoofdredacteur zelf aanhaalde77

 

, is deze evolutie ook te beschouwen als 

een teken van de veranderende houding in L’Emulation. De blik werd opengetrokken, niet alleen 

liet men modernisten geleidelijk aan aan bod komen, ook ging men over de grenzen heen kijken 

waar de architectuur naartoe evolueerde. 

VII.3.5.1. De bespreking van de Exposition Internationale des Arts décoratifs et 

industriels modernes, Parijs 1925 door Jean De Ligne en Guillaume Hebbelynck 

Een van de eerste confrontaties met internationale architectuur in L’Emulation78

 

, was echter in 

de besprekingen van de Exposition Internationale des Arts décoratifs et industriels modernes van 

1925. In de uitgebreide verslagen werd niet alleen commentaar gegeven op de deelnames, maar 

werd ook gereflecteerd op de stand van zaken in de architectuur, op internationaal niveau, en op 

de richting die de men in de toekomst zou uitgaan.  

                                                 
73 H. VAN DE VELDE, Institut supérieur des Arts décoratifs de l’Etat, in: L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 9, p. 104. 
74 P. BONDUELLE, Institut supérieur des Arts décoratifs de l’Etat, in: L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 9, p. 105. 
75 P. BONDUELLE, Rapport du Comité de l’Emulation (exercice 1926) présenté à l’assemblée annuelle de la S. C. 
A. B. le 30 janvier 1927, in: L’Emulation jg. 47, 1927, nr. 5, p. 55. 
76 P. BONDUELLE, S. C. A. B. Rapport du comité de l’Emulation (exercice 1927) présenté à l’assemblée annuelle 
de la S. C. A. B. le 29 janvier 1927, in: L’Emulation (bijlage), jg. 48, 1928, nr. 1, p. 9. 
77 Ten eerste hoopte men dat het beter zou verkopen, zodat de financiële problemen van L’Emulation opgelost 
zouden zijn en ten tweede wou men de abonnees op de hoogte houden van de internationale ontwikkelingen in de 
architectuur, want buitenlandse publicaties werden volgens velen te duur. P. BONDUELLE, S. C. A. B. Rapport du 
comité de l’Emulation (exercice 1927) présenté à l’assemblée annuelle de la S. C. A. B. le 29 janvier 1927, in: 
L’Emulation (bijlage), jg. 48, 1928, nr. 1, p. 9. 
78 Eerder hadden we ook nog de Exposition internationale de l’Art architectural uit 1922 (zie boven). 
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Zowel Jean De Ligne als Guillaume Hebbelynck maakten in hun besprekingen allusie op het 

ontstaan van een nieuwe, internationale architectuur(stijl). De manier waarop ze er tegenover 

stonden was weliswaar compleet verschillend. Voor De Ligne kon die evolutie niet snel genoeg 

gaan, terwijl Hebbelynck een groot criticus was. De conclusie van De Ligne bij de Parijse 

tentoonstelling was dat de decoratieve kunsten sterk beïnvloed bleven door het regionale en 

traditionele, terwijl de architectuur interessantere ontwikkelingen doormaakte.79

 

 Er was volgens 

hem een soort ‘reformatie in de architectuur’ aan de gang: de nieuwe formule van dit 

‘architecturale lutheranisme’ is de terugkeer naar de ‘gezonde’ dogma’s van de architectuur en 

de liefde voor de ‘robuuste schoonheid van uitgebalanceerde oppervlakken en evenwichtige 

volumes, ontdaan van overbodige ornamentatie’:  

“C'est en somme un retour réactionnaire aux dogmes sains de l'architecture: un lutéranisme 

architectural. Cette architecture neuve s'élève dans une forme épurée, "réformé" au-dessus du 

régionalisme sentimental et de la frénésie de luxe des villes, en une expression internationale 

(…)”.80

 

 

Deze evolutie naar een internationale stijl werd volgens hem mogelijk gemaakt dankzij het 

gewapend beton, een materiaal dat ‘niet aan de regionale geologie of een nationale industrie 

verbonden is’.81

 

 De nieuwe stijl zou deze zijn van het ‘rationele concept’: 

“Et dans cette expression elle se confondra dans le style unique de la "conception rationaliste", 

tout comme l'esthétique constructive des avions, des steamers, des usines, des automobiles, des 

wagons, se fond déjà en une esthétique qui émeut aussi bien le coeur que la raison.”82

 

  

Met deze verwijzingen naar de machine-esthetiek en de koppeling van economische en sociale 

wetenschappen aan de architectuur, profileerde De Ligne zich als een echte modernist: “Et 

l'architecte,(…) comblera l'écart qui se marque flagrant entre l'architecture et l'époque. Il 

remettra l’”art de bâtir” au niveau des grands courants actuels des tendances économiques, 

industrielles et sociales et lui fera reprendre majestueusement sa place dans le cortège des 

                                                 
79 J. DE LIGNE, L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels modernes de Paris: Le Cours la 
Reine, in: : L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 10, p. 158. 
80 Ibid., p. 158. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
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connaissances et des sciences humaines..”.83

 

 (De latere verklaring van Sarraz, opgesteld op het 

eerste CIAM-congres, bevatte gelijkaardige verwoordingen.) 

Guillaume Hebbelynck stond niet volledig afkerig tegenover de inspanningen van de 

modernisten, maar hij vond het fout van de zogenaamde “verenigde modernisten” om te willen 

streven naar een nieuwe, moderne, internationale stijl:  

 

“Faut-il souhaiter que d'un bout de l'Europe à l'autre se dressent les mêmes maisons, comme 

malheureusement nous voyons tous les habitants revêtir le même costume. Faut-il avoir pour 

idéal en architecture une standardisation  universelle des formes? Ce serait éliminer tout effort 

de l'imagination.”84

 

   

Het was volgens hem net eigen aan de moderne tijd om een veelheid aan tendensen te hebben, 

uitdrukking van de diversiteit van theorieën. Meer nog, hij verweet de zogenaamde modernisten 

dat ze eigenlijk hetzelfde beoogden dan de traditionalisten waartegen ze zich zo verzetten, met 

name het creëren van een nieuwe ‘canon’ met vastgelegde motieven: “Les novateurs reprochent 

aux traditionnalistes de se contenter de motifs connus et de ne rien inventer: veulent-ils faire de 

même?...”85

 

 

 VII.3.5.2. Jean De Ligne in “Notes d’un architecte” 

Het laatste artikel in de reeks “Notes d’un architecte”van Jean De Ligne, was getiteld Tendances 

modernes. Daarin probeerde hij de link te leggen tussen het ontstaan van de gotiek, na de invasie 

van de barbaren in de Middeleeuwen, die de Romeinse monumenten vernielden, en de ‘nieuwe 

invasie’ die volgens hem bezig was. De architectuur was volgens hem in disharmonie met de 

steeds veranderende omgeving en er was nog geen eensgezindheid. Ook in dit artikel kwamen 

zijn aspiraties voor een internationale stijl naar boven. Hij hoopte op een kentering in de 

architectuur en dat men terug zoals bij de gotiek uitdrukking zou geven aan een 

gemeenschappelijk ideaal: “Que le soc de nos charrues soit commun afin que le silon soit ouvert 

plus profondément, jusqu'au sol nouveau.”86

 

  

                                                 
83 J. DE LIGNE, L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels modernes de Paris: Le Cours la 
Reine, in: : L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 10, p. 158. 
84 G. HEBBELYNCK, L’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels Modernes de Paris, 1925 
(suite), in: : L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 3, p. 45. 
85 Ibid. 
86 J. DE LIGNE, Notes d’un architecte: Tendances modernes, in: L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 7, p. 103. 
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 VII.3.5.3. Nederlandse architectuur  

In 1927 en 1928 werd een een driedelige studie gepubliceerd in L’Emulation over de recente 

ontwikkelingen in de Nederlandse architectuur. 87 Het artikel was een reproductie van het werk 

van de Nederlander J.-M.Van Hardeveld. Nederland had op het gebied van architectuur al 

ingrijpendere veranderingen ondergaan. Er was de invloed van de rationalisering van Hendrik 

Petrus Berlage en van de abstractie van De Stijl geweest, en er was anderzijds de 

expressionistische architectuur met de Amsterdamse School. De condities waarin de 

productiviteit van de Nederlandse architectuur mogelijk was, de ontwikkelingen in de 

architectuur en de diverse tendensen, het architectuuronderwijs, de gemeenschappelijke 

karakteristieken van de Nederlandse bouwkunst, enkele markante figuren, de gebruikte 

materialen en ten slotte de richting die men zou uitgaan, kwamen aan bod. Volgens Bonduelle 

werd zo’n compleet en precies maar bondig werk niet eerder gepubliceerd. Daarom zou het 

iedereen interesseren, ‘zelfs degenen die de laatste tendensen in de Nederlandse architectuur niet 

echt steunen’.88

 

  

De meeste redacteurs in L’Emulation stonden immers nogal kritisch tegenover de Nederlandse 

eigentijdse architectuur, in het bijzonder tegenover de architectuur in de stijl van de 

Amsterdamse school. Men waarschuwde vaak voor het verleidelijke karakter van de expressieve 

gevels, want er zat een foutief gebruik van de baksteen in: het werd gebruikt tegen de aard van 

het materiaal in.89 Jean De Ligne sprak over het ‘martelen’ van het materiaal, een afdwaling van 

de rationele architectuur van Berlage. Bovendien ‘bleven de toegepaste kunsten en de 

architectuur achtervolgd door een regionale en populaire invloed, de boot’.90 In het 

overzichtsartikel over Nederlandse architectuur deelde de auteur dezelfde mening. De virtuositeit 

in het gebruik van baksteen leidde soms tot excessen, tegen de regels van logische constructie en 

in strijd met de eigenschappen van het materiaal.91

 

  

 

 

                                                 
87 P. BONDUELLE, J. M. VAN HARDEVELD, L’architecture hollandaise des dernières années, in: L’Emulation 
jg. 47, 1927, nr. 12, pp. 137-148. 
88 P. BONDUELLE, L’architecture hollandaise des dernières années, in: L’Emulation jg. 47, 1927, nr. 12, p. 137. 
89 Ook Albert Roosenboom deed dit al in 1922. A. ROOSENBOOM, Exposition internationale de l’ art 
architectural. Section belge contemporaine, in: L’Emulation, jg. 42, 1922, nr. 11, pp. 168-169. 
90 J. DE LIGNE, L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels modernes de Paris: Le Cours la 
Reine, in: L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 10, p. 151. 
91 J. M. VAN HARDEVELD, L’architecture hollandaise des dernières années ((suite et fin), in: L’Emulation jg. 48, 
1928, nr. 3, p. 30. 



 69 

VII.3.6. Tijdschriftbesprekingen in L’Emulation. 
 
L’Emulation onderhield een uitgebreide boek- en tijdschriftenrubriek. Vooral in de eerste jaren 

na de oorlog namen deze besprekingen een belangrijke plaats in92; het aantal pagina’s dat er 

werd aan besteed, kon oplopen tot meer dan twintig (met 1923 als toppunt). De bedoeling was de 

lezers een idee te geven van de publicaties over architectuur en de kwesties die erin aan bod 

komen.93

 

  

VII.3.6.1. Buitenlandse tijdschriften 

Tijdschriften uit binnen- en buitenland werden behandeld. Wat buitenlandse tijdschriften betreft, 

is het Franse tijdschriften La Construction Moderne de vaste waarde doorheen de hele periode 

die we onderhanden genomen hebben. Het zijn voornamelijk vakbladen van buitenlandse 

architectenverenigingen die werden gerecenseerd, zoals L’Architecture, Arquitectura uit Spanje, 

het Bouwkundig Weekblad uit Nederland en later ook Britse (The Builder, The Architects’ 

Journal, Journal of the Royal Institute of British architects), Duitse (o.a. Deutsche 

Bauzeitung).Vanaf 1927 werden de boek- en tijdschriftbesprekingen weliswaar afgeslankt tot een 

lijst ingedeeld per land en later thematisch. 

 

VII.3.6.2. Belgische tijdschriften 

Als we kijken naar het aanbod van Belgische tijdschriften die besproken werden, stellen we vast 

dat van de bloei van de architectuurpers in ons land tijdens het interbellum weinig sporen in 

L’Emulation terug te vinden zijn. In die periode zagen nogal wat kunst- en 

architectuurtijdschriften het licht. Voor velen was een tijdschrift de spreekbuis voor nieuwe 

ideeën en zo ontstonden tal van avant-gardistische bladen. Voorbeelden daarvan zijn Au Volant94 

of 7Arts95, van de gebroeders Bourgeois, of Opbouwen (1928-‘37) van Huib Hoste, waarin de 

kernfiguren van het Belgisch modernisme hun ideeën op een radicale manier uitten.96

                                                 
92 In 1922 meldde de redactie dat men besloten had de rubriek uit te breiden en riep men de leden op om interessante 
werken of artikels te melden. 

 Geen enkel 

van dit soort bladen werd behandeld in L’Emulation. Uit het jaarverslag van 1924 van 

hoofdredacteur Joseph Caluwaers bleek dat L’Emulation zich duidelijk wou distantiëren van 

deze publicaties: 

93 Revue de la presse, in: L’Emulation, jg. 42, 1922, nr. 2, p. 25. 
94 Brussel, 1919. 
95 Brussel, 1922-1928, 1948-1949. 
96 Data afkomstig uit F. VANLAETHEM, Architectuurtijdschriften,  in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de 
architectuur in België: van 1830 tot heden, Antwerpen, Mercatorfonds, 2003, pp. 205-209. Voor een lijst van 
Belgische architectuurtijdschriften, zie ibid., p. 209. 
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“Vous avez pu constater que, par la valeur des reproductions et par la variété des articles 

publiés, notre revue est parvenue à présenter un intérêt qui n'est nullement dépassé par les 

publications similaires paraissant à l'étranger, et on nous permettra de constater que dans notre 

propre pays, cet intérêt surpasse de loin celui des revues à tendances diverses écloses en ces 

dernières années.”97

 

 

L’Emulation, een vaste waarde in het architectuurtijdschriftenlandschap van België, dat zijn 

uitzonderlijke positie al meer dan 50 jaar handhaafde, moest zijn reputatie als prestigieus 

tijdschrijft kunnen blijven waarmaken, en kon onmogelijk vergeleken worden met allerhande 

tendentieuze tijdschriften. Een jaar eerder loofde Caluwaers ook al de inspanningen van 

Dhuicque, die ervoor gezorgd hebben dat L’Emulation zich ongetwijfeld kan klasseren ‘tussen 

de mooiste kunsttijdschriften, niet alleen van het land, maar ook van het buitenland’.98

 

  

Welke Belgische tijdschriften werden dan wel besproken in L’Emulation? Het waren vooral 

tijdschriften die aandacht besteden aan vrijstaande eengezinswoningen en tuinwijken, met een 

duidelijk traditionalistische inslag, zoals De Bouwgids99. Het tijdschrift ging uit van de Kring 

voor Bouwkunde, later versmolten met de KMBA.100 Dit blad verdedigde een traditionele en 

regionale bouwstijl. Men ijverde voor een ‘eigen landaardstijl van ons Vlaamsche Volk’, een 

architectuur ‘van eigen bodem en vrij van alle vreemden invloed’.101 Ook het tijdschrift van de 

Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken (NMGWW), 

L’Habitation à Bon Marché102, kwam ruimschoots aan bod. Het opzet daarvan was vooral 

informatie geven omtrent sociale woningbouw, met een voorkeur voor de tuinwijkidee.103 

Verder kwamen ook tijdschriften aan bod die uitgingen van bouwondernemingen zoals La 

Technique des Travaux104 en Clarté105, en professionele tijdschriften zoals Le Document106 

KMBA107

                                                 
97 J. CALUWAERS, Rapports annuels de la S. C. A. B. Exercice de 1925. Rapport de "L'Emulation", in: 
L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 2, p. 29. 

, het bulletin van de Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen. 

98 J. CALUWAERS, Rapports annuels de la S. C. A. B. Exercice de 1924, in: L’Emulation, jg. 44, 1924, nr. 3, p. 47. 
99 Antwerpen, 1909-1914, 1919-1933.  
100 L. VERPOEST, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België: van 1830 tot heden, 2003, 
sub verbum De Bouwgids. 
101 Ibid. 
102 Brussel, 1921-1940. 
103 F. VANLAETHEM, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België: van 1830 tot heden, 
2003, sub verbum L’Habitation à bon marché. 
104 Brussel, 1925-1940, 1947-1977. 
105 Brussel, 1927-1939. 
106 Het tijdschrift van de Association des Dessinateurs d’Art de Belgique. Brussel, 1922-1939, 1945-1954-1955. 
107 Antwerpen, 1930-1938. 
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La Cité108 neemt een aparte plaats in. Het tijdschrift van de SBUAM was tegelijk een vakorgaan 

en een tendensblad. Het werd opgericht na de oorlog door F. Bodson en R. Verwilghen en bracht 

enerzijds technische informatie en actualiteit en propageerde anderzijds het modernistische 

gedachtengoed.109 Enkele redactieleden van La Cité waren ook lid van de S.C.A.B. en schreven 

eveneens voor L’Emulation, zoals Raymond Moenaert en Jean De Ligne. Aanvankelijk werden 

artikels uit La Cité sporadisch besproken in L’Emulation. Ofwel pikte men er artikels uit met 

onderwerpen die ook in L’Emulation aan bod kwamen, zoals rurale architectuur, maar meestal 

was men zeer kritisch ten aanzien van de artikels uit La Cité. Zo luidde het commentaar in 

L’Emulation bij een artikel over hygiëne in de woning uit 1922, waarin gesteld werd dat het geld 

voor overbodige decoratie van de gevel beter aan de hygiëne kon besteed worden:  “Il n’y a pas 

forcément du superflu, là où la laideur n’est pas complète”110

 

. Vanaf 1923 is La Cité niet meer 

terug te vinden in de recensies. Het duurde nog tot 1927 vooraleer La Cité terug opdook in de 

tijdschriftenrubriek (die toen dus enkel nog een lijst was). Dit weerspiegelt de houding van de 

redactie van L’Emulation, die de ideeën van vernieuwers geleidelijk aan meer toeliet in die 

periode.  

 

VII.4. Besluit voor de periode 1924-1927 

 
Het debat over modernisme werd geïntroduceerd in 1924 door Antoine Pompe, met het artikel 

Architecture moderne. Petite histoire rétrospective. Het artikel wekte hoofdzakelijk veel 

tegenstand op, vooral van Paul Bonduelle, maar ook hoofdredacteur Caluwaers temperde de toon 

van Pompe, in feite wou hij hem op een zachte manier het zwijgen opleggen. Er was geen plaats 

in L’Emulation voor een al te polemische tekst die de modernistische beweging aanmoedigde. 

De meeste architecten die schreven in L’Emulation bleven vasthouden aan de idee dat ze ook 

‘modernist’ konden zijn door vast te houden aan de traditie, en de geleidelijke evolutie zijn werk 

te laten doen. Een breuk met het verleden werd door de meesten niet wenselijk geacht. 

Uitzondering was Jean De Ligne, die wel het gevoel met de modernisten deelde dat er een 

discrepantie bestond tussen de vooruitgang in de maatschappij als gevolg van technologische en 

                                                 
108 Brussel, 1919-1934. Verderzetting van de activiteit van Tekhné (1911-1913) en Art et Technique (1913-1914) 
van voor de oorlog. F. VANLAETHEM, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België: van 
1830 tot heden, 2003, sub verbum La Cité; F. VANLAETHEM, Architectuurtijdschriften, in: A. VAN LOO (ed.), 
Repertorium van de architectuur in België: van 1830 tot heden, Antwerpen, Mercatorfonds, 2003, p. 205. 
109 F. VANLAETHEM, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België: van 1830 tot heden, 
2003, sub verbum La Cité. 
110 H. D., Revue de la Presse, in: L’Emulation, jg. 42, 1922, nr. 8, p. 126. 
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sociale ontwikkelingen, die diepgaande veranderingen in het levensritme met zich mee bracht, en 

de architectuur. 

 

In die periode, waarin de modernistische beweging in België vorm kreeg, kon het echter ook niet 

anders dan dat het modernistische gedachtegoed toch – zij het in de marge – binnendrong in het 

tijdschrift L’Emulation. We hebben aangetoond hoe de lezers van L’Emulation voor het eerst 

konden kennismaken met Le Corbusier doorheen tijdschriftbesprekingen, en hoe vooral Henry 

Van Montfort goed op de hoogte was van zijn theoretisch werk, dat hij bewonderde. Voor zijn 

architectuurpraktijk was er minder enthousiasme, Van Montfort verklaarde zich teleurgesteld en 

Guillaume Hebbelynck waarschuwde (toen al) voor wat volgens hem misschien wel eens “valse 

techniciteit” zou kunnen zijn. Ook over de kwestie van het plat dak was men het unaniem eens in 

L’Emulation: dat was niet aangepast aan ons klimaat. 

 

Er was wel aandacht voor de mogelijkheden van het gewapend beton, en in 1926 verschenen 

daaromtrent verscheidene artikels. Vooral in het (overgenomen) artikel Le rôle du béton armé 

dans l’architecture was er een polarisatie voelbaar tussen modernisten en traditionalisten. Pompe 

en Stapelmohr verdedigden een visie op de architectuur die gebaseerd was op rationele gronden 

en met beton als catalysator van een compleet andere manier van bouwen en denken over 

architectuur, terwijl Jaspar aan het beton een bescheidenere rol toedichtte. 

 

Voor het revolutionaire aspect van de tuinwijkbeweging had men in L’Emulation geen oog. Men 

drukte vooral op de noodzaak van de architect bij het ontwerpen, het wedstrijdprincipe en op het 

behoud van een regionalistisch karakter. De sociale betekenis van architect en architectuur en de 

vernieuwende vormgeving van modernistische tuinwijken zoals Klein Rusland, Cité Moderne, of 

Kapelleveld kwamen niet aan bod. In het overzicht dat Puissant maakte werd Bourgeois wel 

opgenomen met o.a. Cité Moderne – waarvoor Bourgeois internationale erkenning kreeg -  maar 

andere belangrijke spelers uit de Belgische tuinwijkbeweging zoals Huib Hoste en Antoine 

Pompe (nochtans een redacteur van L’Emulation) ontbraken. Puissant gaf evenwel toe dat hij 

zijn studie beperkte tot S.C.A.B.-leden van wie hij bovendien materiaal had gekregen.111

 

 Als 

overzicht van sociale woningbouw in België gaf dat dus toch maar een selectief beeld.   

                                                 
111 A. PUISSANT, L’habitation à bon marché, in: L’Emulation, jg. 47, 1927, nr. 2, pp. 19-24; nr. 3, p. 34. 
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De oprichting van het ISAD o.l.v. Henry Van de Velde werd allesbehalve enthousiast onthaald 

door toenmalig hoofdredacteur Paul Bonduelle. Hij gaf kritiek op de onderwijsdoctrine en 

beschouwde de oprichting van het instituut als een aantijging van de jarenlange strijd om 

onderwijshervorming. Er werd ook weinig aandacht besteed aan de terugkomst van Henry Van 

de Velde in België, nochtans een van de belangrijkste vernieuwers in België en Europa, en zijn 

realisaties of theoretisch werk kwamen al helemaal niet aan bod.  

 

Tot 1927 is L’Emulation, als orgaan van een Belgische architectenvereniging, uitsluitend gericht 

op de Belgische architectuurproductie. Vanaf 1927 kwam daar verandering in en had men 

geleidelijk aan ook oog voor internationale ontwikkelingen, die niet door iedereen toegejuicht 

werden, maar de klemtoon bleef altijd duidelijk liggen op België. Voordien, zo zagen we, kregen 

we - vooral naar aanleiding van de Parijse Wereldtentoonstelling van 1925 - in L’Emulation af 

en toe een blik op het internationale gebeuren. Ook tegenover de buitenlandse architectuur die 

het meeste aandacht kreeg, die van Nederland, stond men niet onverdeeld positief.  

 

In de tijdschriftbesprekingen van L’Emulation komen zo goed als geen modernistisch gezinde 

tijdschriften aan bod. La Cité is daarin een uitzondering, hoogstwaarschijnlijk omdat 

verscheidene redactieleden gemeenschappelijk waren met L’Emulation. Maar ook dat blad kwam 

tussen 1923 en 1927 ook niet meer aan bod. 

 

Wel kunnen we vaststellen dat men de term ‘modernisme’ in L’Emulation in deze periode 

terecht ging associëren met een rationalisering, functionalisme en versobering in de architectuur, 

in tegenstelling tot in de beginjaren na de oorlog, wanneer men het begrip vaak nog associeerde 

met een gezochte, overdreven decoratieve versie van de art nouveau, waar men zich heftig tegen 

verzette. In de zin dat het nu gebruikt werd, zijn velen er echter nog altijd overtuigd van dat ook 

zij ‘modern’ zijn of ‘modernistisch’ zijn (de begrippen blijven onderling inwisselbaar), zonder 

dit begrip op te hangen aan de internationale Moderne Beweging.  

 

Tenslotte moeten we nogmaals opmerken het opduiken van het modernisme in L’Emulation in 

deze periode eigenlijk een randfenomeen bleef. De meeste redacteurs verdedigden het 

traditionalistische standpunt, maar ze voelden blijkbaar wel de nood om dit standpunt te 

verdedigen, zoals blijkt uit de houding van Moenaert in 1925, wanneer hij een artikel schreef dat 

uitdrukkelijk naar het architecturale verleden verwees als bron van inspiratie (Les leçons du 

passé). Daarin verdedigde hij de keuze van L’Emulation om tussen eigentijdse creaties 
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historische gebouwen te tonen, maar dat werd volgens hem niet altijd in dank werd afgenomen 

door “les artistes de l’art moderne”.112 Hij waarschuwde deze critici dn ook voor de inhoud van 

het desbetreffende nummer: 18e-eeuwse Waalse architectuur113

 

. 

  

 
 

                                                 
112 R. MOENAERT, Les leçons du passé, in: : L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 1, p. 2. 
113 P. JASPAR, L’architecture wallonne, in: : L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 1, pp. 5-9. 
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VIII. 1928: een keerpunt voor L’Emulation 

 

1928 was op alle gebieden een jaar van grote veranderingen in L’Emulation. Niet alleen 

veranderde de samenstelling en het uitzicht van het blad (zie boven), ook inhoudelijk ging het 

een andere koers varen o.l.v. hoofdredacteur Jean De Ligne. Onder invloed van deze 

modernistisch gezinde architect, stelde L’Emulation zich duidelijk open voor het modernisme. 

Het voornemen van Caluwaers om ook de ideeën van vernieuwers toe te laten in L’Emulation1

 

, 

groeide bij De Ligne uit tot een echte open en positief ingestelde houding tegenover de 

modernistische inspanningen, hoewel men ook trouw bleef aan de liberalistische instelling. 

In de artikels is er in het algemeen een groeiende interesse voor stedenbouw, internationale 

contemporaine architectuur en technische aspecten en minder aandacht voor traditionele 

architectuur en een toename van het aandeel in afbeeldingen. Bewijs van de vooruitstrevende 

houding vinden we in de publicatie van de Verklaring van La Sarraz, een artikel van Victor 

Bourgeois, berichtgeving over de Prijs Van de Ven, belangstelling voor de ontwikkeling van een 

internationale stijl en aandacht voor ‘kubistische architectuur. 

 

 

VIII.1. De Verklaring van La Sarraz van het eerste CIAM-congres en Victor Bourgeois in 

L’Emulation 

 

Illustratief voor de openheid van L’Emulation is het feit dat Verklaring van La Sarraz 

gepubliceerd werd in L’Emulation. Daarin onderschreven de drieëntwintig aanwezige 

architecten op het eerste CIAM-congres2 een aantal principes die daar overeengekomen waren.3 

De Verklaring bestond uit vier rubrieken, met in totaal tweeëntwintig stellingen: ‘algemene 

efficiëntie’, ‘stedenbouw’, ‘architectuur en publieke opinie’, ‘architectuur en de relatie tot de 

staat’.4

 

 

                                                 
1 J. CALUWAERS, Rapports annuels de la S. C. A. B. Exercice de 1925. Rapport de "L'Emulation", in: 
L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 2, p. 29. 
2 Naast Bourgeois behoorde ook Huib Hoste tot de ondertekenaars. Congrès préparatoire international 
d’architecture moderne au château de la Sarraz, du 25 au 29 juin 1928, in: L’Emulation, jg. 48, 1928, nr. 8(bijlage), 
p. 46; A. VAN DER WOUD, Het Nieuwe bouwen internationaal CIAM: volkshuisvesting, stedebouw, Delft, Delft 
university press, 1983, p. 57. 
3 A. VAN DER WOUD, op. cit., p. 55. 
4 Ibid., pp. 56-58. 
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Victor Bourgeois, een van de sleutelfiguren van het modernisme in België, was van dichtbij 

betrokken bij CIAM. Hij genoot internationale erkenning dankzij zijn tuinwijk Cité Moderne en 

was de enige Belg die een woning mocht ontwerpen voor de Weissenhofsiedlung in Stuttgart in 

1927.5 In 1928 fungeerde hij bij het eerste CIAM-congres als plaatsvervangend voorzitter (i.p.v. 

Karl Moser) en moderator voor de discussies, en vanaf 1929 tot 1947 was hij vicevoorzitter, 

samen met Walter Gropius.6 Op zijn voorstel werden de volgende congressen in Frankfurt en 

Brussel georganiseerd.7 Als oprichter van de Belgische afdeling van CIAM8 en als stichter van 

een aantal avant-gardetijdschriften samen met zijn broer, de dichter Pierre Bourgeois9

 

, stond hij 

aan het hoofd van de Moderne Beweging in België. 

Zijn artikel in L’Emulation in 1928 – weliswaar in de vrije tribune, La rationalisation de 

l’architecture, sloot sterk aan bij de principes van Verklaring van La Sarraz. Hij stelde dat een 

architect zowel het verleden moet bestuderen en er lessen uit trekken, als naar het heden moet 

kijken om de materialen, de mensen en de samenleving van zijn tijd te onderzoeken. Hiervan 

moet hij een synthese maken. Aan de hand van de architectuurgeschiedenis, waarin hij 

ondermeer de Griekse architectuur onttroonde en de Romeinse rehabiliteerde, kwam hij tot drie 

stellingen van de moderne architectuur: rendement in materialen, plan en rendement van het 

geheel, of de sociale rol van de architectuur. 

 

 

VIII.2. Prijs Van de Ven 

 

Vanaf het uitschrijven van de nieuwe architectuurwedstrijd Van de Ven, bracht men hierover 

verslag uit in L’Emulation.10 Deze wedstrijd, georganiseerd door een vooruitstrevend 

ondernemer uit de houtsector, Emile Jean Van de Ven11

                                                 
5 In 1928 (nr. 11) verschenen in L’Emulation twee platen over deze tentoonstelling, met een algemeen beeld en een 
detail van de woningen van Mart Stam. Er werd foutief verwezen naar ‘de tentoonstelling van de “Werkbund” in 
Stuttgart van 1928’. 

, was een belangrijke Belgische 

6 I. STRAUVEN, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België : van 1830 tot heden, 2003, sub 
verbum Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM) 
7 Ibid. 
8 Opgericht in 1929 door Bourgeois, bestond uit: L.H. De Koninck, J.J. Eggericx, E. Henvaux, A. Nyst en R. 
Verwilghen. I. STRAUVEN, in: A. VAN LOO (ed.), Repertorium van de architectuur in België : van 1830 tot 
heden, 2003, sub verbum Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM) 
9 Au Volant (Brussel, 1919), Le Geste (Brussel, 1919-1920), 7Arts (Brussel, 1922-1928, 1948-1949) 
10 Actualités: Prix d’architecture E. J. Van de Ven, in: L’Emulation, jg. 48, 1928, nr. 12, p. 147. 
11 Hij was ondermeer de eerste importeur van Amerikaanse gestandaardiseerde deuren, de WOCO-deuren, en de 
verdeler van de CUBEX-keuken, de door L.H. De Koninck ontworpen rationele keuken bestaande uit 
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architectuurwedstrijd die voor het eerst georganiseerd werd in 1928 en verdergezet werd tot 1968 

(met een onderbreking tussen 1941 en 1950). Elk jaar werden uit de door de architect zelf 

ingezonden inzendingen vijf gebouwen uit het voorbije jaar bekroond met een geldprijs. De jury 

bestond telkens uit zeven afgevaardigden uit verschillende architectenverenigingen.12 De 

bedoeling van de wedstrijd was om de moderne architectuur in België te promoten, en zo het 

modernisme ingang te doen vinden bij het grote publiek.13

 

  

De eerste winnaar was Antoine Pompe, met een woning uit 1926 in Ukkel, woning Tyssen, in 

een stijl beïnvloed door de cottagearchitectuur, met een traditioneel materiaalgebruik en een 

expressieve gevel.14 In L’Emulation stond een foto van het winnend werk en een extract uit het 

juryrapport. Met de tweede Prijs, in 1929 werden enkel de resultaten meegedeeld, zonder foto of 

uitleg.15

 

 Waarschijnlijk heeft het te maken met het feit dat de eerste winnaaar, Pompe, lid was 

van de S.C.A.B. en die van 1929 niet. Vanaf 1930 werd het volledige juryrapport gepubliceerd, 

samen met de foto’s van alle bekroonde werken, en vanaf 1932 werden de resultaten ook 

becommentarieerd in L’Emulation. 

 
VIII.3. De nieuwe “internationale stijl” 

 

Jaargang 48 (1928) opende met een artikel over internationale eigentijdse architectuur: 

Architecture contemporaine, waarin een beeld werd gegeven van het werk van prof. Wattjes over 

opmerkelijke eigentijdse architectuur uit Europa en Amerika, d.m.v. de reproductie van enkele 

foto’s met uitleg. Vanaf 1926 dook de idee van dat er zich een nieuwe internationale 

eenheidsstijl aan het vormen was, geregeld op in L’Emulation. Sommigen, zoals Jean De Ligne 

vonden dat een zeer positieve evolutie, de uitdrukking van een gezamenlijke inspanning naar een 

betere wereld a.h.w., maar de meesten waren minder enthousiast.  In het genoemde artikel stelde 

ook Henry Lacoste vast dat een nieuwe internationale stijl zich vormde: “Le rapprochement de 

                                                                                                                                                             
gestandaardiseerde elementen. V. DE HOUWER, De Prijs Van de Ven 1928-1937: de eerste tien jaren van een 
Belgische architectuurwedstrijd, in: Monumenten en Landschappen, jg. 17, 1998, nr. 2, p. 7. 
12 V. DE HOUWER, De Prijs Van de Ven 1928-1937: de eerste tien jaren van een Belgische architectuurwedstrijd, 
in: Monumenten en Landschappen, jg. 17, 1998, nr. 2, pp. 6-7. 
13 Ibid., p. 8. 
14 Prix d’architecture "Van de Ven", in: L’Emulation (bijlage), jg. 48, 1928, nr. 4, p. 14. 
15 Tablettes d'Informations: Concours. Prix d'Architecture Van de Ven 1929, in: L’Emulation (bijlage), jg. 49, 1929, 
nr. 2, s. p.  
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ces documents fait voir combien le régionalisme et l’architecture archéologique perdent de 

terrain et ce que le génie de chaque nation apporte à la formation du style moderne.”16

 

  

 

VIII.4. Aandacht voor ‘kubistische’ architectuur: Jean De Ligne en Robert Puttemans 

 

In 1929 werd de richting die Jean De Ligne met het blad wou uitgaan nog duidelijker, toen hij 

een artikel over ‘kubistische architectuur’ in België publiceerde. ‘Kubistisch’ was de term 

waarmee men destijds de vernieuwende architectuur aanduidde, het soort architectuur dat wij nu 

onder de noemer modernisme plaatsen, gaande van een uitgezuiverde art deco over gebouwen in 

de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid tot de Internationale Stijl. Er werd geen uitleg bij de 

paginagrote foto’s van L’architecture cubique en Belgique gegeven. In de korte inleiding 

verwees De Ligne naar het gebrek aan eendracht in de corporatieve vereniging, en de 

hardnekkigheid waarmee sommigen (hij vermeldde expliciet Paul Bonduelle) weigerden de 

verworvenheden van nieuwe bouwmethoden te aanvaarden:  

 

“Ou bien la terrasse offre le plus d’avantages et nous avons tous à en faire usage, ou bien les 

qualités du châssis métallique dominent celles du châssis bois et alors plus aucune construction 

ne devrait être équipé de ceux-ci… Mais! 

Mais voilà. Mille spécialistes, mille architectes, au xxe siècle, donnent huit cents avis différents 

et diamétralement opposés! A quand donc ce merveilleux accord des hommes d'une même 

corporation? Cette merveilleuse unité dans l'effort qui fait les grandes oeuvres et, par cela 

même, les grandes époques?”17

 

  

Het werk dat getoond werd, was zowel van een zuiver modernistische stijl (Internationale Stijl), 

zoals de atelierwoning voor de schilder Lenglet (1926) van Louis Herman De Koninck18 - een 

abstract, wit volume -, als met een ‘kubistische’ vormgeving die trouw bleef aan het traditionele 

materiaal baksteen, het zogenaamde baksteenmodernisme. Wat het laatste betreft, gaat het over 

de twee woningen van Lucien François19

                                                 
16 H. LACOSTE, Architecture contemporaine, in: L’Emulation, jg. 48, 1928, nr. 1, p. 1. 

, allebei sterk beïnvloed door vormentaal van F. L. 

17 J. DE LIGNE, L’architecture cubique en Belgique, in: L’Emulation, jg. 49, 1929, nr. 3, p. 21. 
18 Huis Lenglet, avenue Fond’roy, Ukkel, 1926. Kreeg een 3e vermelding bij Prijs Van de Ven 1929. 
19 Dubbelwoning aan Park van Woluwelaan in Oudergem (Brussel), 1927 en woning avenue Guillaume Cayen in 
Oudergem (Brussel). 
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Wright, en woning Neefs van P. Smekens i.s.m. C. Van der Voodt20 in Antwerpen. Daarnaast 

werd er ook nog een woning van Edmond Simon21

Datzelfde jaar, in juli en augustus, werd nog een tweedelig artikel gewijd aan wat men toen 

‘kubistische’ architectuur noemde. Robert Puttemans maakte in zijn artikel A propos de 

l’architecture cubique een synthese van die nieuwe architectuur en zocht naar de dieperliggende 

oorzaken van onze fascinatie voor de kubus. Die moesten we volgens hem zoeken in de 

psychologische en materiële ontberingen, de brutale verstoring van ons levensritme die we door 

de oorlog hebben doorstaan.

 getoond, die we eerder onder de versoberde 

art deco kunnen klasseren. 

22 Deze breuk maakte dat we alles in vraag zijn gaan stellen en als 

reactie wilden we alle banden met de traditie en het verleden doorbreken, om onszelf opnieuw te 

definiëren: “Le cubisme est né du besoin angoissant de définir. Nous définir. Définir les éléments 

de notre pensée et de notre émotion”.23

 

  

Hij maakte een onderscheid tussen een kubistische en constructivistische tendens ofwel tussen 

het pure plastische of picturale kubisme enerzijds, dat enkel een oppervlakkig volgen van de 

trends is, en het constructivistisch kubisme anderzijds, dat een dieperliggende onbewuste 

noodzaak heeft en bijgevolg organisch is. Deze twee vormen beïnvloeden elkaar.24

Ook hier kwam het al dan niet bestaan van een internationale stijl opnieuw ter sprake. Volgens 

Puttemans was het onmogelijk om in een tijd als de zijne, vol antagonismen, tot een eenheidsstijl 

te komen. Bovendien is de architectuur niet in staat om onze intiemste aspiraties weer te geven, 

daarvoor moeten we elders zoeken, stelde hij.

 

25

 

 

Het artikel heeft een sterk filosofische inslag, en meer dan concrete realisaties te bespreken – 

geen enkel afgebeeld werk werd vermeld in de tekst -, wou Puttemans een breder kader schetsen 

om deze evolutie in de architectuur te duiden en een plaats te geven in de algemene 

ontwikkelingen van maatschappij en kunst. 

 

                                                 
20 P. Smekens i.s.m. C. Van der Voodt, woning Neefs, Della Faillelaan in Antwerpen, 1926  Behaalde de Prijs Van 
de Ven in 1929.  
21 Chaussée de La Hulpe, Bosvoorde. 
22 R. PUTTEMANS, A propos de l’architecture cubique,  in: L’Emulation, jg. 49, 1929, nr. 7, p. 59, pp. 57-59. 
23 Ibid., p. 59. 
24 Ibid., p. 59, p. 64. 
25 Ibid., p. 64. 
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In het tweede deel trok Puttemans de problematiek open naar de wereld van de beeldende kunst 

en plaatste hij de bewegingen in een kunsthistorisch kader.26 Zijn betoog hield uiteindelijk een 

waarschuwing in voor een al te strikt materialisme, het machinisme: het schrikbeeld van de mens 

die gedomineerd wordt door de machine, ‘onze moderne godheid’, het ‘monster’ dat elk 

individualisme opslokt…27 Ook de architectuur stond volgens hem onder de dictatuur van de 

machine, het opduiken van de woonmachine, de geïndustrialiseerde, gestandaardiseerde woning 

is hiervan een uiting. De mens is niet te reduceren tot ‘standaard-mens’. “Si la maison-machine 

peut résoudre un problème économique -  et encore dans un certain sens - elle ne résoud pas le 

problème humain.”28

 

 De uitdaging is hier een antwoord op bieden, maar dat is niet aan de 

architecten, beweerde de auteur. Architectuur is immers het product van de samenleving en niet 

omgekeerd: architectuur is niet in staat om iets te veranderen aan de sociale situatie, besloot 

Puttemans. 

Het artikel werd geïllustreerd met foto’s van gerealiseerde gebouwen en maquettes, tekeningen 

en plannen, van werk van o.a. Obosinsky, Leborgne, Lambin, Stynen, Homez, Pompe en 

Bourgeois. Ondanks zijn kritische noot, bewijst het uitgekozen beeldmateriaal dat de auteur van 

het artikel zeer geïnteressseerd was in de zogenaamde ‘kubistische’ architectuur.  

  

 

                                                 
26 R. PUTTEMANS, A propos de l’architecture cubique,  in: L’Emulation, jg. 49, 1929, nr. 8, pp. 65-66, p. 70. 
27 Ibid., p. 70. 
28 Ibid., p. 71. 
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IX. Een kritische houding t.a.v. het modernisme in L’Emulation  

 

 

XI.1. Kritische beschouwingen van het modernisme als een uiting van het liberalistisch en 

onbevooroordeelde redactionele programma van L’Emulation 

 

Ondanks de openheid naar modernistische inspanningen vanaf 1928, wou de redactie trouw 

blijven aan haar programma: een onbevooroordeelde openheid naar alle tendensen, “un 

éclectisme impartial”1, zonder spreekbuis te willen zijn van deze of gene school of persoon2

 

. Het 

blad wou zeker geen avant-gardetijdschrift zijn, maar eerder een algemeen beeld geven van de 

architectuurproductie van de tijd, en het wou bovenal, als orgaan van de S.C.A.B., het beroep 

van architect verdedigen. 

Dit betekent dat samen met artikels waarin een positief beeld werd geschetst van de 

ontwikkelingen in de architectuur, er ook bijdragen gepubliceerd werden waarin bepaalde 

redacteurs zeer kritische en genuanceerde reflecties gaven op die ontwikkelingen. Daarmee lijkt 

het ook, dat de redactie met James Allard aan het hoofd, de richting die De Ligne in 1928 was 

ingeslagen niet echt wou verderzetten. Er was binnen de redactie immers kritiek gekomen op zijn 

aanpak, zo blijkt uit het jaarverslag van 1930: “Le Comité n'est pas sans ignorer que les textes 

publiés dans l'”Emulation” ne plaisent pas à tous: c'est inévitable dans une corporation où 

toutes les tendances, tous les goûts sont représentés (…).”3

 

 Daarom was men vanaf 1930 weer de 

klemtoon gaan leggen op het liberalistische standpunt van L’Em.  

De discussie tussen traditionalisme en modernisme die vanaf 1924 geïntroduceerd werd in het 

blad, maakte stilaan plaats voor een bezinning over de aard van de nieuwe architectuur. Het 

debat nam stilaan een andere wending en verplaatste zich meer naar de vraag omtrent de 

concrete invulling van het modernisme in de architectuur. De twistpunten concentreerden zich 

rond een aantal tegenstellingen die de redacteurs aanduidden: zuiver CIAM-modernisme of 

‘pseudo-modernisme’, ’pure’ stijl of romantische stijl, constructivistisch kubisme of plastisch-

picturaal kubisme, woonmachine of menselijke woning,… Op een lezing in het Paleis voor 

                                                 
1 J. CALUWAERS, Rapports annuels de la S. C. A. B. Exercice de 1925 (sic). Rapport de "L'Emulation", in: 
L’Emulation, jg. 45, 1925, nr. 2, p. 29. 
2 Notre raison d’être, in: L’Emulation, jg. 1, 1874, nr. 1, kol. 3. 
3 J. ALLARD, Rapports des Sections sur l’exercice 1930, in: L’Emulation (bijlage), jg. 51, 1931, nr. 2, p. 8. 
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Schone Kunsten in 1929 onderscheidde lector Sandheuvel ook al twee tendensen in de 

internationale moderne kunst: een pragmatisch utilitair modernisme, in navolging van Le 

Corbusier, en een romantisch modernisme met Michel De Klerk.4

 

 

Anderzijds kunnen we vanaf 1930 ook een tendens waarnemen in L’Emulation 

naar een meer documenterende stijl, zonder een uitgesproken stellingname. Artikels waarin een 

zeer positieve houding naar het modernisme tot uiting komt, stonden naast artikels met een 

scherpe kritiek erop. Het was onmogelijk geworden voor de S.C.A.B. om een onverdeeld 

standpunt in te nemen dat elk lid zou vertegenwoordigen en dit weerspiegelde zich in haar 

tijdschrift, waar men ervoor koos om iedereen aan bod te laten komen. Tekenend hiervoor is het 

steeds groter wordende aandeel van afbeeldingen, althans wat de eigen artikels betreft. Meestal 

schreven architecten hun eigen inleiding bij een selectie van hun werk, waardoor elke kritiek 

geweerd werd. Anderzijds bevatten de overgenomen artikels nauwelijks afbeeldingen en veel 

tekst. Deze artikels verwoordden meestal de meest radicale uitingen in het tijdschrift, maar 

omdat deze artikels reproducties waren, kon men zich dan ook afstandelijker opstellen tegenover 

de inhoud. De nadruk lag op het informatieve karakter van die artikels.  

 

In de vernieuwde discussie omtrent het modernisme in L’Emulation speelde Antoine Pompe 

alweer een belangrijke rol. Pompe, enkele jaren eerder nog de pionier die het modernistische 

denken binnenbracht in L’Emulation, stelde zich in 1929 zeer genuanceerd en kritisch op 

tegenover dat modernisme in de vrije tribune met het artikel Les propos d’un pseudo-moderniste. 

Zijn voorbeeld kreeg navolging, want vanaf het volgende jaar werd de “Tribune Libre” 

voornamelijk een platform voor het debat over het modernisme, met voornamelijk scherpe 

kritiek erop.5 Zo werd een van de weinige artikels in de vrije tribune die in teken stonden van het 

modernisme, een artikel over hoogbouw, werd door Derée in de inleiding sterk genuanceerd.6

 

 

 

 

                                                 
4 SANDHEUVEL, Tablettes d'Informations: L'architecture moderne internationale (conférence au Palais des 
Beaux-Arts de Bruxelles), in: L’Emulation(bijlage), jg. 49, 1929, nr. 1, s. p. 
5 Uiteraard kwamen er ook andere onderwerpen aan bod in de vrije tribune, zoals: kritiek op het traditionalistisch 
karakter van het station van Verviers in 1930, in 1931 een stuk van Victor Bourgeois over de Brusselse Noord-
Zuidverbinding en in 1932 over het architectuuronderwijs. Maar in dit betoog zullen we ons concentreren op de 
artikels die verband houden met reflecties op het modernisme, die toch het grootste deel uitmaakten van de artikels 
in de “Tribune libre”. 
6 H. DERÉE, G. E. J. PISTOR, Tribune Libre. L’Art et l’Economie dans le "Gratte-ciel" aux Etats-Unis, in: 
L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 11, pp. 200-204. 
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IX.2. Les propos d’un pseudo-moderniste als gangmaker 

 

De titel was een reactie van Pompe op een artikel uit La Cité waarin er een onderscheid werd 

gemaakt tussen de ‘pure modernisten’ en de ‘pseudomodernisten’.7

 

 Pompe rekende zichzelf 

duidelijk tot de laatste soort en had vooral kritiek ten aanzien van de enge definitie van 

architectuur die gehanteerd werd in de Verklaring van La Sarraz, die architectuur reduceert tot 

een vorm van wetenschap. Hij schetste op ironiserende manier het soort architectuur dat 

voortkwam uit die principes en verwees de lezer door naar de desbetreffende tijdschriften waar 

je ze kon vinden (o.a. La Cité, en Opbouwen):  

“Murs plats, plate-forme, fenêtres Standard, portes Standard, pas de volets autres que 

mécaniques, rampes en tuyaux à gaz, pas de pittoresque et surtout pas d'ornements. Tout ce qui 

est le produit de l'imagination et de la fantaisie, relevant de la sensibilité et du sentiment, est 

rigoureusement écarté, cela coûte trop cher; économie avant tout! Caractère neutre et 

impersonnel. En un mot, du "réalisme intégral" et pas autre chose.”8

 

 

Hij concludeerde dat de ‘puren’ de standaardwoning (‘dat naoorlogse kwalijke fenomeen’) met 

architectuur verwarden en benadrukte dat architectuur een kunst is, en dus met emotie vandoen 

heeft.9 Vervolgens weerlegde Pompe een aantal van de volgens hem foute opvattingen van de 

modernisten, zoals het idee dat architectuur sociale problemen kan oplossen. Schertsend naar de 

Verklaring van La Sarraz toe stelde hij dat hij de architectuur opnieuw haar werkelijke plaats 

wou geven, die ze nooit had moeten verlaten: ‘architectuur gemaakt door de mens, voor de mens, 

de mens die uit vlees, hersens en een hart bestaat’.10

 

 

 

IX.3. De belangrijkste kritieken op het modernisme zoals ze naar voren kwamen in een 

aantal kritische reflecties in de jaren 1930-1932 

 

Modernisten kregen de gelegenheid in L’Emulation hun ideeën te verdedigen, maar in feite was 

die groep toch in de minderheid. Vanuit verschillende hoeken werd er scherpe kritiek geuit op 
                                                 
7 L’architecture en Belgique, in : La Cité, 1928, nr. 5, p. 67. 
8 A. POMPE, Tribune Libre. Les propos d’un pseudo-moderniste, in: L’Emulation (bijlage), jg. 49, 1929, nr. 3, p. 
22. 
9 Hij vermeldde in voetnoot het bekende citaat van Le Corbusier uit Vers une architecture over wat architectuur is, 
namelijk meer dan een constructie. (zie ook boven) 
10 A. POMPE, op. cit., p. 23. 
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het modernisme. Althans vooral op een bepaalde stroming daarbinnen, die zich steeds meer 

begon af te tekenen: het modernisme van de Internationale Stijl, dat op de CIAM-congressen 

naar voren werd geschoven. Dat streefde naar een nieuwe, sociaal geëngageerde en 

gestandaardiseerde, geüniformiseerde en functionalistische architectuur. De gebouwen, waarbij 

elke vorm van decoratie geweerd werd, moesten bijgevolg uit eenvoudige, gladde, kubusachtige 

vormen worden opgebouwd, en geconstrueerd worden met industriële materialen zoals beton, 

staal en glas. Efficiëntie, hygiëne en rationele organisatie waren kernbegrippen. Voornamelijk 

vanuit de bezorgdheid om het architectenberoep, dat velen vreesden te zien verdwijnen onder 

invloed van deze ideeën, ging men kritische analyses maken van het modernisme vanuit 

verschillende hoeken in L’Emulation. Anderzijds was er in vanaf de jaren ’30 ook een houding 

van ‘algemene aanvaarding’ van het modernisme in het tijdschrift, het werd niet meer 

afgeschilderd als een voorbijgaande gril.11

 

 Het enige wat men in die zin kon doen was de 

richting van dit modernisme enigszins proberen bij te sturen…  

We zullen nu proberen de punten van kritiek die geuit werden vanaf 1930 in verschillende 

bijdragen, te bundelen, om zo een duidelijker beeld op de problematiek te krijgen. Het enige 

artikel van voor deze periode dat we ook opnemen in deze analyse, is een artikel van Guillaume 

Hebbelynck n.a.v. de bespreking van de Parijse Exposition internationale des Arts décoratifs et 

industriels modernes uit 1926. De reden hiervoor is dat dit artikel een soort voorloper was van de 

kritische artikels t.a.v. het modernisme die later in de vrije tribune verschenen, omdat er vaak 

dezelfde problematiek in aangeraakt werd. Daarom konden we het zeker niet buiten 

beschouwing laten, integendeel, de vroegere datum zet het artikel nog meer in de kijker. 

 

Voor alle duidelijkheid zetten we de desbetreffende artikels eens op een rijtje: 

 

- Henri Derée, Marie Dormoy, Tribune libre. Le Corbusier, 1930 

Derée koos voor de reproductie van een artikel uit het Frans tijdschrift L’amour de l’art van 

Marie Dormoy, waarin theorie en praktijk van Le Corbusier aan mekaar getoetst werden. 

 

- Henri Derée, Louis Baude, Tribune Libre. Pourquoi faut-il être moderniste?, 1930 

                                                 
11 Illustratief hiervoor is bijvoorbeeld dat verschillende architecten die over hun eigen oeuvre spreken zich verplicht 
voelen om zich te verantwoorden voor hun stijl, die niet ultramodern is. (Oscar Francotte: justitiepaleis Leuven (O. 
FRANCOTTE, Une oeuvre de l’architecte Oscar Francotte, S. C. A. B. Le Palais de Justice de Louvain, in: 
L’Emulation, jg. 50, 1931, nr. 11, p. 192) en Jan Wils (Nl.): olympisch stadion Amsterdam (Le stade pour Jeux 
Olympiques d"Amsterdam (Hollande), in: L’Emulation, jg. 50, 1931, nr. 9, p.158)) 
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Extract van lezing in de Galerie Centaure door Louis Baude, die volgens Derée zeer relevant 

was. 

 

- Raymond Moenaert, Raymond Limbosch-Dangotte, Tribune libre. Le décor de la vie: 

l’ascétisme moderniste, 1931  

Moenaert koos voor een artikel van Raymond Limbosch-Dangotte uit Spectacles de le Vie, dat 

een analyse van het modernisme omvatte, die volgens Moenaert op alle punten conform was aan 

zijn mening. 

 

- René M.-G. Declercq, Tribune Libre. Réquisitoire contre l’Art décoratif et la plastique 

pure, 1932 

 

- Robert Puttemans, Tribune libre. Note sur les tendances actuelles de l’architecture, 1932 

 

Wat betreft Antoine Pompe (zie zijn artikel hierboven) lopen we ook al enigszins voor op de 

visie die hij verdedigde op zijn bijdrage aan de ‘contradictoire debatten’ van de S.C.A.B., die we 

later zullen bespreken, omdat zijn visie daarin nog meer verduidelijkt werd. 

 

 

IX.3.1. Kritiek op het strenge functionalisme en de afwezigheid van het gevoel en het menselijke 

aspect in de architectuur. De miskenning van architectuur als kunst. 

Guillaume Hebbelynck formuleerde in 1926 naar aanleiding van de bespreking van Parijse 

Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes een visie op architectuur die 

zich scherp opstelde t.a.v. een doorgedreven functionalisme. ‘Leven’, zo meende hij, is immers 

meer dan ‘bestaan’, meer dan ‘een blinde onderwerping aan de rede’. Vertaald naar de 

architectuur, betekende dit dat architectuur niet louter aan materiële eisen moest voldoen, maar 

ook aangenaam moest zijn.12

 

  

Zoals we hierboven al schetsten, behoorde bovenal Antoine Pompe tot diegenen die het 

internationale modernisme veroordeelden omwille van een te enge visie op architectuur. 

Architectuur was voor Pompe méér dan constructie. In plaats van de architectuur als een 

economische en sociale zaak te bekijken, beschouwde Pompe het in de eerste plaats als een 

                                                 
12 G. HEBBELYNCK, L’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels Modernes de Paris, 1925 
(suite), in: : L’Emulation, jg. 46, 1926, p. 46. 
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emanatie van de mens: L'architecture ne prend sa véritable signification que placée en regard de 

l'homme dont elle est une émanation.13 Aangezien een compleet mens zowel een fysiek als een 

psychologisch wezen is, wil dat dus zeggen dat, wanneer je architectuur creëert, je naast 

materiële ook psychologische behoeften moet bevredigen: die van de rede, het gevoel en het 

instinct.14

 

 De combinatie van al deze elementen maakt architectuur tot kunst, het is méér dan het 

functionele en zeker geen wetenschap. 

Ook Henri Derée belichaamde de visie dat architectuur een combinatie van verschillende 

kwaliteiten is.15 Het artikel van Marie Dormoy16 dat hij uitkoos voor de vrije tribune toetste de 

theorie van Le Corbusier aan de praktijk en maakte een aantal kritische bedenkingen hierbij. 

Ondermeer de afwezigheid van de door Le Corbusier beloofde emotie17 werd gehekeld.18 Het 

enige wat zijn theorie in praktijk opleverde waren klinisch aandoende, steriele gebouwen (zoals 

bijvoorbeeld de woning voor de kunstenaar Ozenfant), stelde Dormoy.19 Hij maakte teveel 

abstractie van de dingen, zoals van esthetiek, die hij reduceerde tot een dominantie van 

horizontale lijnen.20 Ze concludeerde dat hij geen architect in de ware zin van het woord was: 

“(…) Le Corbusier a bien prouvéque, s’il était bon théoricien et plasticien raffiné, il n’était pas 

architecte, au sens total du mot, (…)”21

 

 

Ook bij zijn inleiding van zijn volgende artikel voor de vrije tribune, sprak Derée zich duidelijk 

uit tegen het ‘barbaarse modernisme’ van zijn tijd, dat naar zijn mening te wijten was aan een 

totaal gebrek aan artistieke cultuur bij die zogenaamde ‘vernieuwers’.22

                                                 
13 A. POMPE, Les Conférences de la Société Centrale d’Architecture de Belgique (2ème partie). Réponse de M. 
Antoine Pompe, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 10, p. 350. 

 In het artikel van Louis 

Baude, Pourquoi faut-il être moderniste?, gaf de auteur een uiteenzetting over hoe hij de term 

modernisme invulde: uiting geven aan de onveranderlijke wetmatigheden van de kunst, op een 

manier eigen aan de tijd, om zo schoonheid te creëren. Niet door oude meesters te kopiëren, 

maar door ze grondig te bestuderen. Baude legde sterk de nadruk op de architectuur als een van 

de Schone Kunsten: het is in de eerste plaats de taak van de kunstenaar is om schoonheid te 

14 Ibid. 
15 H. DERÉE, Tribune Libre: Le Corbusier, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 8, p. 141. 
16 Uit het Franse tijdschrift L’amour de l’art, mei 1930. 
17 Opnieuw werd de bekende quote van Le Corbusier uit Vers une architecture geciteerd: “(…) Vous me prenez au 
coeur, vous me faites du bien, je suis heureux : [ma maison] est beau. Voilà l’architecture…” H. DEREE, Tribune 
Libre: Le Corbusier, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 8, p. 141. 
18 M. DORMOY, Tribune Libre: Le Corbusier, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 8, p. 142. 
19 Ibid. 
20 Ibid., p. 144. 
21 Ibid. 
22 H. DERÉE , Tribune Libre: Pourquoi faut-il être moderniste?, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 12, p. 225. 
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scheppen.23 Bovendien moeten we opmerken dat de beide redacteurs er van overtuigd zijn dat er 

twee soorten modernisme zijn: het ‘ware modernisme’, zoals zij het invullen, en het ‘barbaarse’, 

afgedwaalde modernisme. De definitie die zij aan modernisme geven, is echter evenwel een 

definitie van het zuiverste traditionalisme, daar het net inherent is aan de term modernisme dat 

men artistiek uitdrukking wil geven aan een gevoel van verandering in de levenservaring die 

samengaat met de moderniteit, die totaal anders is dan voorheen.24

 

Henri Derée stelde het in 1931 nog eens scherp in zijn artikel dat een reactie was op het eerder 

gepubliceerde artikel van Le Corbusier in L’Emulation: Economie domestique

  

25, overgenomen 

uit L'Echo Commercial Industriel de France et des Colonies. Een gestandaardiseerde woning 

kan slechts voldoening geven aan de ‘hondachtige’ mens, maar kan geen artistieke voldoening 

geven: “La niche standardisée -métallique ou non - matériellement confortable et parfaite, et 

accessible au plus déshérité des "cabots", suffirait complètement au bonheur de la gent 

canine”26

 

. 

De Gentse dichter Raymond Limbosch-Dangotte weet de oorzaak van het modernistische 

ascetisme evenzo aan het ontbreken van een artistieke gevoeligheid bij de modernisten. Die 

gingen eigenlijk gewoon voorbij aan het probleem van het schone, door steeds dezelfde 

beginselen te herhalen, stelde hij.27 De fout lag volgens hem in het denken dat schoonheid als 

vanzelf voortkomt uit respect voor functie en materiaal. De nadruk zou moeten liggen op het 

scheppen van schoonheid, zonder evenwel het utilitaire en materiaaltechnische aspect van 

architectuur te verraden. De uitzuivering van de modernisten beschouwde hij als verdienstelijk, 

maar het was voor hem slechts een beginpunt, ze misten de poëzie van de kunst: “Les 

décorateurs d'aujourd'hui sont des versificateurs; ce ne sont pas encore des poètes. Il leur 

manque le sens de la divine inutilité qui, en art, est l'utilité suprême.“28

 

 

René M.-G. Declercq wees in zijn bijdrage in de “Tribune libre” van 1932, Réquisitoire contre 

l’Art décoratif et la plastique pure, op de onvolledige formulering enerzijds en het gebrek aan 

uitleg of rechtvaardiging anderzijds, van het eerste principe van de modernisten: functie bepaalt 

                                                 
23 L. BAUDE , Tribune Libre: Pourquoi faut-il être moderniste?, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 12, p. 226. 
24 H. HEYNEN, Architectuur en kritiek van de moderniteit, Nijmegen, SUN, 2001, p. 41. 
25 LE CORBUSIER, Tablettes d’Informations: Economie domestique, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 9, s. p. 
26 H. DERÉE , Standardisation, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 4, p. 99. 
27 R. LIMBOSCH-DANGOTTE, Tribune Libre. Le Décor de la vie: l’Ascétisme moderniste, in: L’Emulation, jg. 51, 
1931, nr. 6, p. 172. 
28 Ibid., p. 173. 
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vorm. Het hangt er immers vanaf hoe je ‘functie’ begrijpt (stabiliteit, bestemming, symbolische 

uitdrukking, formele schoonheid), en zo kan je eender welk werk eraan laten voldoen.29

 

  

 

IX.3.2. Kritiek op het propageren van constructieve logica  

De bovenstaande bemerkingen t.a.v. het modernisme zijn voornamelijk een reactie vanuit de idee 

dat architectuur een van de Schone Kunsten is. Veel modernisten gingen daar niet meer van uit 

en bijgevolg was het een commentaar die zijn doel miste. Het was als het ware een 

dovemansgesprek. Argumenten van buitenaf, die voor de modernisten zelf weinig van tel waren, 

werden tegen hen gebruikt. We moeten er natuurlijk bij vertellen dat  Le Corbusier zelf, dé 

aanvoerder van de modernisten, ook dubbelzinnig was in zijn theorie - dat werd trouwens vaak 

genoeg aangehaald: de architect als schepper van schoonheid en als ‘quasi-wetenschapper’. 

 

Enkele auteurs slaagden er echter in om de tegenstrijdigheden in de modernistische theorieën 

bloot te leggen en ze zo deels onderuit te halen. We hebben al aangehaald dat Guillaume 

Hebbelynck in 1926 reeds kritische bedenkingen maakte bij de vermeende hoogstaande 

techniciteit die aan de basis zou liggen van modernistische architectuur. Hij had het in die zin 

gemunt op Robert Mallet-Stevens, en meerbepaald op zijn paviljoen (Office Nationale du 

Tourisme) op de wereldtentoonstelling van 1925 in Parijs. Daar werd de techniek enkel als 

voorwendsel gebruikt om een ‘moderne’ uitstraling te verkrijgen: “Non, cette architecture n'est 

que de la fausse technique; la technique n'est que le prétexte”, stelde hij. Bovendien 

waarschuwde hij ook voor eenzelfde behoedzaamheid voor de theorie van Le Corbusier.30 Het 

gewapend beton waarmee zoveel modernisten dweepten was volgens Hebbelynck niet zo 

revolutionair en technisch hoogstaand (“d'où la technicité réelle est totalement absente”); het 

had op dat gebied het staal nog niet overtroffen, vond hij, en hij wachtte nog steeds op de 

demonstratie van die uitzonderlijke techniek.31

 

 We kunnen bedenkingen maken bij het laatste, 

maar we weten wel dat er inderdaad nogal wat modernistisch ogende architectuur in feite 

gewoon opgetrokken is uit traditionele materialen zoals baksteen, die vervolgens werden 

verborgen onder een witte bepleistering.  

                                                 
29 R. M.-G. DECLERCQ, Tribune Libre. Réquisitoire contre l’Art décoratif et la plastique pure, in: L’Emulation, jg. 
52, 1932, nr. 5, p. 144. 
30 G. HEBBELYNCK, L’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels Modernes de Paris, 1925 
(suite), in: : L’Emulation, jg. 46, 1926, p. 49. 
31 Ibid., p. 48. 



 89 

Het verbergen van de structuur van een gebouw achter een laag bepleistering gaf ook bij Dormoy 

aanleiding tot bedenkingen. De gepropageerde leesbaarheid van het plan en de affirmatie van de 

structuur (clarté) kwamen volgens haar zo in het gedrang.32 Bovendien waren die gladde gevels 

helemaal niet rationeel of functioneel te verantwoorden: ze leden zwaar van de regen en 

vertoonden gemakkelijk scheuren door werking van de verschillende materialen die onder de 

bepleistering zitten. Het snelle verval van de gladde gevels onder invloed van de 

weersomstandigheden was het gevolg van een onlogische ingreep, m.n. het systematisch 

weglaten van een kroonlijst, die als ornament beschouwd werd, terwijl het om een functioneel 

‘orgaan’ van een bouwwerk gaat, bedoeld om de gevelvlakken te beschermen.33 Ook de keuze 

voor de horizontale vensterstroken was volgens haar niet rationeel gefundeerd, want het droeg 

niet bij aan de leesbaarheid van de gevel, integendeel, en was volgens hygiënisten ook 

ontoereikend om een goede verluchting te garanderen.34

  

 

Antoine Pompe verwoordde dezelfde kritiek op de naakte en vlakke gevelopvatting van de 

modernisten: “Il est rationnel de mettre une plinthe, des appuis de fenêtres, des cordons, une 

corniche à une façade; mais il est irrationnel de les prendre pour des ornements et de les 

supprimer comme tels.”35 Voor hem stootte het bepleisteren van een gevel overigens niet alleen 

op bezwaren van praktische aard, het ging ook in tegen onze gevoelsmatige logica, wanneer het 

erom ging de illusie van een niet-bestaande constructie te simuleren. Een gepleisterde muur kon 

weliswaar rationeel zijn als de materialen bescherming nodig hebben, stelde Pompe, maar als het 

was om een onlogische en foute verbinding van materialen te verbergen, was het verwerpelijk.36

 

  

Baude klaagde het te pas en onpas gebruiken van gewapend beton aan, nochtans een 

bewonderenswaardig materiaal, maar veel te vaak en zonder reden ostentatief gebruikt om te 

tonen dat men ‘modernist’ is.37

                                                 
32 M. DORMOY, Tribune Libre: Le Corbusier, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 8, p. 142. 

 Hij wees er ook op dat beton (niet gewapend) ook al door de 

Romeinen toegepast werd. Gewapend beton was naar zijn mening goed geschikt voor steunen en 

vloeren, wegens de beperkte dikte, maar veel minder voor gevels (tenzij ze grote gevelopeningen 

33 Ibid., p. 143. 
34 Ibid., p. 143. 
35 A. POMPE, Les Conférences de la Société Centrale d’Architecture de Belgique (2ème partie). Réponse de M. 
Antoine Pompe, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 10, p. 352. 
36 Ibid. 
37 L. BAUDE , Tribune Libre: Pourquoi faut-il être moderniste?, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 12, p. 226. 



 90 

bevatten). Bekleding van beton kon rationeel zijn, op voorwaarde dat duidelijk werd gemaakt dat 

het om bekleding ging.38

 

  

Volgens Louis Baude was het absoluut niet rationeel om in onze streken platte daken te 

ontwerpen. Die drang kwam enkel voort uit een voorliefde voor kubistische vormen, dus een 

esthetisch ideaal van de modernistische architecten.39

 

  

 

IX.3.3. Kritiek op het formalistische karakter van de modernistische architectuur: het primeren 

van het plastische boven het constructieve 

Er waren in L’Emulation wel meerdere redacteurs van mening dat de modernisten, in 

tegenstelling tot wat ze zelf beweerden, in feite sterk gedreven werden door een esthetisch 

ideaal. In de eerder genoemde artikels van Guillaume Hebbelynck, Marie Dormoy, Louis Baude 

komt deze visie naar voren en ook in een bijdrage van René M.-G. Declercq in de “Tribune 

libre” van 1932, Réquisitoire contre l’Art décoratif et la plastique pure. Ook Robert Puttemans 

en Paul Bonduelle maken gelijkaardige opmerkingen. 

 

Hebbelynck wees de zogenaamde modernisten erop dat ze eigenlijk hetzelfde beoogden dan de 

traditionalisten waartegen ze zich zo verzetten, met name het creëren van een nieuwe ‘canon’ 

met vastgelegde motieven.40 Hij verzette zich tegen een universele, gestandaardiseerde 

vormentaal, die een terugkeer naar nieuwe clichés, en het doden van de verbeelding zou 

betekenen.41 Bovendien meende hij dat de aandacht voor zuivere volumes niet zo nieuw was als 

de modernisten wilden doen geloven. Door een gebrek aan kennis van de bouwkunst uit het 

verleden, kende men echter deze lange traditie niet meer, en de compositieregels waarvan men, 

zij het onbewust, de invloed had ondergaan.42

 

  

Nadat ze de mythe van de constructieve logica van Le Corbusier ontkracht had, toonde Dormoy 

aan dat het bij Le Corbusier in feite in de eerste plaats te doen was om het plastische effect: “le 

sentiment plastique l’emporte sur le sentiment constructif”. Zo was de drang om zeer brede 

                                                 
38 L. BAUDE , Tribune Libre: Pourquoi faut-il être moderniste?, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 12, p. 226. 
39 Ibid., p. 227. 
40 G. HEBBELYNCK, L’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels Modernes de Paris, 1925 
(suite), in: L’Emulation, jg. 46, 1926, nr. 3, p. 45. 
41 Ibid.. 
42 Ibid., p. 46. 
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horizontale raamstroken te creëren, over de hoeken van een gebouw heen, eerder ingegeven door 

een zoeken naar een ongezien plastisch effect, dan door een constructieve logica. 

Voor Baude was het een foutieve instelling van een architect om zich te laten leiden door een 

enkel formeel element, zoals de kubus in het geval van de modernisten. Dit soort formalisme 

leidde volgens hem tot een esthetische dwaalleer.43

 

 

Volgens René M.-G. Declercq was het zoeken naar formele schoonheid zowel de drijfveer van 

de modernisten als van de academisten, waartegen ze zich zo verzetten: 

“ Ils [de modernisten] cherchent eux-mêmes une beauté égelement formelle, mais ce n'est pas la 

même, et ils s'autorisent de cette différence pour invectiver les académistes de "pompiers"44.” 45 

“(...)Entre le formalisme des pompiers de droite, et celui des pompiers de gauche, il n'y a qu'une 

différence, pour ainsi dire, homologue de celle de deux échelles inégales d'arabesque.”46

 

 

Ook Paul Bonduelle stelde in zijn bijdrage voor de contradictoire debatten dat ‘een bepaalde 

categorie van modernisten’ op dezelfde manier denkt dan hij. Ze streven ook naar een esthetisch 

ideaal, maar los van het verleden.47 Ondanks zijn groot verzet tegen de modernisten, wees hij dus 

op de gelijkenissen en zocht hij op die manier een zekere vorm van toenadering. Tegelijk 

‘ontmaskerde’ hij ook de modernisten, die alles willen terugbrengen op een technisch-materiële 

basis, door aan te tonen dat zij evenzeer als de traditionalisten gedreven worden door een 

esthetisch ideaal - niettemin van totaal andere aard dan het klassieke ideaal. Volgens hem waren 

veel modernisten doordrongen van een klassieke geest zonder dat ze het zelf beseften, meer soms 

dan degenen die er zich op beriepen omdat ze gebruik maakten van veel klassieke elementen.48

 

 

Tenslotte maakte ook Robert Puttemans er ons al in 1929 attent op, in zijn artikel over 

kubistische architectuur, dat er twee tendensen waar te nemen waren in de nieuwe architectuur: 

de plastisch-picturale enerzijds en de constructivistische tendens anderzijds.49

                                                 
43 L. BAUDE , Tribune Libre: Pourquoi faut-il être moderniste?, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 12, p. 226.  

 Zijn voorkeur ging 

overduidelijk naar de tweede soort, en hij vond het plastisch-picturale kubisme minderwaardig 

44 Spottende benaming voor academische kunst (style pompier), academische kunstenaars, ontstaan eind 19e eeuw. 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Style_pompier) 
45 R. M.-G. DECLERCQ, Tribune Libre. Réquisitoire contre l’Art décoratif et la plastique pure, in: L’Emulation, jg. 
52, 1932, nr. 5, p. 152. 
46 Ibid. 
47 P. BONDUELLE, Les Conférences de la Société Centrale d’Architecture de Belgique (1ère partie). Réponse de 
M. Paul Bonduelle, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 8, p. 276. 
48 Ibid. 
49 R. PUTTEMANS, A propos de l’architecture cubique,  in: L’Emulation, jg. 49, 1929, nr. 7, p. 59, p. 64. 
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omdat het een zekere vorm van snobisme en oppervlakkig volgen van de mode was, terwijl onze 

fascinatie voor de kubus wel degelijk een dieperliggende, psychologische basis had.50 Hij gaf 

echter ook toe dat het onderscheid in de praktijk zeer moeilijk te maken was51, en in 1932 

nuanceerde en preciseerde hij zijn visie nog meer in de vrije tribune. Het werkelijke antagonisme 

zat niet in de tegenstelling tussen architectuur gericht op het rationele of gericht op het 

plastische, niet tussen geest en materie – architectuur is immers het verenigen van die twee – 

maar tussen twee verschillende manieren van denken: “Il y a un antagonisme semblable à celui 

qui opposa un jour l’esprit de la renaissance à celui du moyen âge ou l’esprit romantique à 

l’esprit classique ; un antagonisme né de ce que la valeur humaine, dont l’art est la sublime 

expression, est estimée aujourd’hui différemment d’hier et qui oppose un esprit nouveau à 

l’esprit bourgeois du siècle passé.” 52 Die tegenstelling uitte zich in een door het machinisme 

gedomineerde visie op architectuur, een uitloper van de burgerlijke moraal met de woonmachine 

als uitkomst, tegenover de ‘ware’ visie op architectuur, die de verwezenlijkingen van het 

machinisme op een hoger niveau zouden tillen.53

 

  

 

IX.3.4. Kritiek op de machine-esthetiek die eigenlijk ook een pastiche is 

Dit punt van kritiek hangt in feite samen met de twee voorgaande punten die we aanhaalden: het 

in twijfel trekken van de gepropageerde constructieve logica en de kritische houding tegenover 

het formalistische karakter van de modernistische architectuur. 

 

Het is vooral Marie Dormoy die Le Corbusier letterlijk verweet zelf een pasticheur te zijn, 

hoewel hij zichzelf daar de grootste tegenstander van verklaarde, door allerlei vormelijke 

elementen uit de wereld van de scheepvaart, de spoorwegen, … te kopiëren.54 Henri Derée 

beaamde in zijn inleiding dat het van weinig gezond verstand getuigde en dat wat gepast en 

rationeel voor het ene geval is, dat niet noodzakelijk voor het andere is.55

                                                 
50 R. PUTTEMANS, A propos de l’architecture cubique,  in: L’Emulation, jg. 49, 1929, nr. 7, p. 59. 

 Transponeren van 

elementen uit de industriële en maritieme wereld was even goed ingegeven door een 

formalistisch streven naar schoonheid, naar een bepaalde stroomlijnesthetiek. De nieuwe norm 

51 Ibid. 
52 R. PUTTEMANS, Tribune libre. Note sur les tendances actuelles de l’architecture,  in: L’Emulation, jg. 52, 
1932, nr. 9, p. 280. 
53 Ibid. 
54 M. DORMOY, Tribune Libre: Le Corbusier, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 8, p. 143. 
55 H. DERÉE, Tribune Libre: Le Corbusier, in: L’Emulation, jg. 50, 1930, nr. 8, p. 141. 
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van schoonheid was de machine-esthetiek, wat door veel modernisten trouwens niet echt ontkend 

werd.56

 

 

Wanneer Hebbelynck er in 1926 op wees dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld fabrieken, auto’s 

en elektriciteitscentrales, woningen niet overal hetzelfde konden zijn (hun vormgeving is 

afhankelijk van een heleboel plaatselijke factoren), bekritiseerde hij niet alleen de 

geüniformiseerde stijl, maar ook het uitgangspunt van de machine-esthetiek.57

 

 

IX.3.5. Kritiek op het sociale engagement van de modernisten 

Tenslotte bekritiseerden zowel Antoine Pompe als Robert Puttemans de social(istisch)e 

aspiraties van de modernisten.58 Architectuur is niet in staat om sociale problemen op te lossen 

of de wereld te veranderen, daarvoor moesten we elders te rade gaan, besloten beide redacteurs. 

Zo kon de minimumwoning volgens Puttemans misschien wel een oplossing bieden voor een 

economisch probleem, maar niet voor een menselijk probleem: “Si la maison-machine peut 

résoudre un problème économique -  et encore dans un certain sens - elle ne résoud pas le 

problème humain.”59

 

   

 

IX.4. De contradictoire debatten over “de moderne architectuur” van de S.C.A.B. in 1931 

 

De ‘contradictoire debatten over de moderne architectuur’ die de S.C.A.B. in 1931 organiseerde, 

en die volledig gepubliceerd werden in L’Emulation, vormden een hoogtepunt in het debat over 

de moderne architectuur. Zowel overtuigde modernisten als traditionalisten kwamen er aan het 

woord en kregen de gelegenheid hun visie op architectuur uiteen te zetten. De S.C.A.B. had tot 

deze bijeenkomsten besloten, met de hoop om de onenigheid die er binnen de 

architectenvereniging heerste in architecturale doctrine enigszins op te lossen, door een duidelijk 

beeld te schetsen van de verschillende tendensen in de architectuur. Zo kon het eventueel tot een 

toenadering komen, hoopte men. 

 
                                                 
56 Bijvoorbeeld Jean De Ligne verwees er zelf meermaals naar in L’Emulation. J. DE LIGNE, Les Conférences de la 
Société Centrale d’Architecture de Belgique (2ème partie). Réponse de M. Jean De Ligne, in: L’Emulation, jg. 51, 
1931, nr. 10, p. 358. 
57 G. HEBBELYNCK, L’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels Modernes de Paris, 1925 
(suite), in: L’Emulation, jg. 46, 1926, p. 47. 
58 A. POMPE, Tribune Libre. Les propos d’un pseudo-moderniste, in: L’Emulation (bijlage), jg. 49, 1929, nr. 3, p. 
23 ; R. PUTTEMANS, A propos de l’architecture cubique,  in: L’Emulation, jg. 49, 1929, nr. 8, p. 71. 
59 R. PUTTEMANS, op. cit., p. 71. 
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Op de discussieavonden kregen twaalf architecten60

 

 de gelegenheid om op twee concrete vragen 

een antwoord te formuleren. Ten eerste wilde men weten of men vond dat architectuur een 

strikte materiële basis had (bepaald door sociale noden, hygiëne, comfort, of materialen), of dat 

er in tegenstelling ook een esthetisch ideaal was waaraan deze materiële voorwaarden soms zelfs 

kunnen onderworpen worden. De tweede vraag peilde naar het belang van traditie voor de 

spreker. Men wou weten of men het als een goed of eerder als een hindernis beschouwde, en 

welk rol het volgens hen moest spelen in het kunstonderwijs. Er werd ook gevraagd op welke 

basis het kunstonderwijs dan gestoeld moest worden volgens de spreker, indien hij de traditie als 

een hindernis beschouwde. In de laatste vraag kunnen we toch enigszins een vooringenomenheid 

waarnemen. 

We zijn het eens met de analyse die Adolphe Puissant maakte van de resultaten van de debatten: 

de meningen waren zeer verschillend en in plaats van een toenadering, hadden de debatten eerder 

geleid tot een bevestiging en versterking van de verschillen.61

 

 Zoals misschien ook niet verwacht 

mocht worden, werden geen pasklare antwoorden gegeven op de gestelde vragen. De 

antwoorden waren zeer uiteenlopend en genuanceerd. Toch kunnen we een aantal analyses 

maken.  

Uit de verschillende lezingen kunnen we concluderen dat er binnen de S.C.A.B. een grote 

diversiteit aan strekkingen bestond. In de debatten kwam een heel scala aan opvattingen naar 

voren, dat zich situeerde tussen het meest radicale modernisme tot het zuiverste traditionalisme. 

Victor Bourgeois vertegenwoordigde het radicale modernisme, terwijl Paul Bonduelle 

hardnekkig vasthield aan de klassieke traditie. Ook al legde iedereen zijn eigen klemtonen, toch 

kunnen we twee polen onderscheiden. Alexis Dumont, Raymond Moenaert en Henry Van 

Montfort en Léon David hielden er een traditionalistische visie op na, terwijl Victor Bourgeois, 

Gaston Brunfaut, Jacques Obozinski en Jean De Ligne in het modernistische kamp thuishoorden. 

Figuren als Jean Hendrickx-Van den Bosch, Antoine Pompe en Adrien Blomme bekleedden een 

tussenpositie, hoewel ze dichter aansloten bij het modernisme. 

 

                                                 
60 Adrien Blomme, Alexis Dumont, Victor Bourgeois, Raymond Moenaert, Jacques Obozinski, Paul Bonduelle, 
Gaston Brunfaut, Jean Hendrickx-Van den Bosch, Antoine Pompe, Jean De Ligne, Henry Van Montfort en Léon 
David. 
61 A. PUISSANT, Les Conférences de la Société Centrale d’Architecture de Belgique (2ème partie). Commentaires 
de M. Adolphe Puissant, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 10, pp. 374-375. 
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Voor de traditionalisten Bonduelle en Dumont domineerde het esthetisch ideaal. Schoonheid 

scheppen was voor hen de voornaamste taak van de architect.62 Architectuur behoorde tot de 

Schone Kunsten, maar moest wel rekening houden met materiële behoeften en constructieve 

logica. ‘Een gebouw kan perfect praktisch zijn zonder mooi te zijn en het kan mooi zijn zonder 

praktisch te zijn’, stelde Dumont.63 Moenaert en Van Montfort vonden dat deze aspecten 

onlosmakelijk met elkaar verbonden waren.64 De visie van Jean Hendrickx-Van den Bosch en 

Antoine Pompe sloot hier bij aan.65 Blomme stelde dat de logica de dienstmaagd van het Schone 

moest zijn, want het nuttige is immers niet altijd gelijk aan het Schone, zoals de modernisten 

beweerden. Voor hem telden vooral het individuele talent en de vrijheid van de architect.66

 

 

“Pas d’esthétique a priori”, stelde Bourgeois.67 Architectuur moest volgens hem aan 

economische en sociologische eisen voldoen. Het resultaat hiervan is schoonheid, maar het is 

geen doel. Het ideaal waaraan de moderne architectuur zich onderwierp, was veel grootser dan 

een esthetisch ideaal; de moderne architectuur streeft naar een beter leven, cultureel en 

materieel.68 Ook voor Brunfaut moest de architectuur, in de vorm van de nieuwe stad, de 

aspiraties voor een betere wereld reflecteren en het recht van elk individu op lucht, licht en 

schoonheid bevredigen.69 Architectuur oversteeg naar zijn mening het plastische, formele of 

esthetische probleem; architectuur heeft een integraal karakter, een economische en 

sociologische basis die volgens hem te vaak werd vergeten.70

                                                 
62 A. DUMONT, Les Conférences de la Société Centrale d’Architecture de Belgique (1ère partie), Réponse de M. 
Alexis Dumont, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 8, p. 252 ; P. BONDUELLE, Les Conférences de la Société 
Centrale d’Architecture de Belgique (1ère partie), Réponse de M. Paul Bonduelle, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 
8, p. 276.  

 Ook Obozinski sloot schoonheid in 

zijn lyrisch betoog niet uit, al was die schoonheid van een totaal andere aard, vergelijkbaar met 

63 A. DUMONT, op. cit., p. 247. 
64 R. MOENAERT, Les Conférences de la Société Centrale d’Architecture de Belgique (1ère partie), Réponse de M. 
Adrien Blomme, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 8, p. 262 ; H. VAN MONTFORT, Les Conférences de la Société 
Centrale d’Architecture de Belgique (2ème partie), Réponse de M. Henry Van Montfort, in: L’Emulation, jg. 51, 
1931, nr. 10, p. 361. 
65 J. HENDRICKX-VAN DEN BOSCH, Les Conférences de la Société Centrale d’Architecture de Belgique (2ème 
partie), Réponse de M. Jean Hendrickx, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 10, p. 340 ; A. POMPE, Les Conférences 
de la Société Centrale d’Architecture de Belgique (2ème partie). Réponse de M. Antoine Pompe, in: L’Emulation, 
jg. 51, 1931, nr. 10, p. 350. 
66 A. BLOMME, Les Conférences de la Société Centrale d’Architecture de Belgique (1ère partie), Réponse de M. 
Adrien Blomme, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 8, p. 245. 
67 V. BOURGEOIS, Les Conférences de la Société Centrale d’Architecture de Belgique (1ère partie), Réponse de 
M. Victor Bourgeois, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 8, p. 258. 
68 Ibid., p. 261. 
69 G. BRUNFAUT, Les Conférences de la Société Centrale d’Architecture de Belgique (2ème partie), Réponse de 
M. Gaston Brunfaut, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 10, p. 336. 
70 Ibid., p. 338. 
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de majestueuze schoonheid van stoomboten.71 Jean De Ligne sprak van een ‘gelutheraniseerde’ 

esthetiek.72

 

 

De meeste architecten verwerkten in hun betoog verwijzingen en soms korte overzichten van de 

architectuurgeschiedenis; hoe zij die zagen en wat zij daarin belangrijk vonden. Algemeen is de 

verwerping van de architectuur van de 19e eeuw, zowel bij modernisten (bv. Obozinski), de 

gematigden (bv. Blomme), als de traditionalisten (bv. Moenaert). De meesten zagen de traditie 

als een raadgever, en sommigen als een gids (Bonduelle en Moenaert), zoals Puissant het 

treffend samenvatte.73 De modernisten Bourgeois en Brunfaut eisten een breuk met het verleden 

en richtten zich tegen de dominantie van de klassieke orden.74 Bourgeois stond een analytische 

methode voor die op experiment en observatie gebaseerd is en uitgaat van onderzoek van 

feiten.75 Pompe vond dat alle architectuur, van alle volkeren moest aan bod komen in het 

onderwijs en dat het belangrijk was om de architectuur te voelen en te begrijpen.76

 

 De meesten 

stonden een brede algemene opleiding voor, de modernisten vonden dat de nadruk moest liggen 

op technische en sociale aspecten. 

In de antwoorden op de vragen kwamen ook andere kwesties aan bod, en de verschillende 

sprekers pikten vaak op mekaar in of gaven een repliek op een vorige spreker in het debat. Het 

machinisme kwam vaak ter sprake. Bourgeois, Obozinski en De Ligne zagen het als een zegen, 

Dumont schetste een schrikbeeld van de machine. Pompe deed dat niet in zijn betoog, maar in 

Les propos d’un pseudo-moderniste beweerde hij dat de vooruitgang geen onverdeeld 

succesverhaal was en dat we het machinisme moesten ‘muilkorven’, om te zorgen dat de 

vooruitgang in ons aller voordeel bleef voortgaan.77

 

  

                                                 
71 J. OBOZINSKI, Les Conférences de la Société Centrale d’Architecture de Belgique (1ère partie), Réponse de M. 
Jacques Obozinski, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 8, p. 273. 
72 J. DE LIGNE, Les Conférences de la Société Centrale d’Architecture de Belgique (2ème partie), Réponse de M. 
Jean De Ligne, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 10, p. 358. 
73 A. PUISSANT, Les Conférences de la Société Centrale d’Architecture de Belgique (2ème partie). Commentaires 
de M. Adolphe Puissant, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 10, p. 377. 
74 G. BRUNFAUT, Les Conférences de la Société Centrale d’Architecture de Belgique (2ème partie), Réponse de 
M. Gaston Brunfaut, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 10, p. 335. 
75 V. BOURGEOIS, Les Conférences de la Société Centrale d’Architecture de Belgique (1ère partie), Réponse de 
M. Victor Bourgeois, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 8, p. 257. 
76 A. POMPE, Les Conférences de la Société Centrale d’Architecture de Belgique (2ème partie). Réponse de M. 
Antoine Pompe, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 10, p. 354. 
77 A. POMPE, Tribune Libre. Les propos d’un pseudo-moderniste, in: L’Emulation (bijlage), jg. 49, 1929, nr. 3, p. 
21. 



 97 

Le Corbusier werd ook door bijna elke spreker aangehaald. De traditionalisten wezen vaak op 

zijn dubbelzinnigheid t.a.v. architectuur als een kunst enerzijds en zijn praktijk en nadruk op 

economie en functionaliteit anderzijds. Zijn idee van de woonmachine kwam in elke lezing ter 

sprake, behalve in die van Jean Hendrickx-Van den Bosch. 

 

In de verschillende uiteenzettingen kwamen, van de kant van de gematigden en traditionalisten, 

ook kritieken op het modernisme naar voren, vergelijkbaar met degene die we hierboven 

schetsten. Zo herhaalde Raymond Moenaert grotendeels de argumenten van Marie Dormoy om 

een kritische analyse te maken van de modernistische architectuur die zichzelf rationeel noemt.78

 

 

 

 

 

                                                 
78 R. MOENAERT, Les Conférences de la Société Centrale d’Architecture de Belgique (1ère partie), Réponse de M. 
Adrien Blomme, in: L’Emulation, jg. 51, 1931, nr. 8, pp. 263-264. 
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X. Algemeen besluit 

 

Uit onze schets van de voorgeschiedenis van het blad bleek dat L’Emulation, opgericht in 1874, 

aan de vooravond van de oorlog een van de langst lopende en belangrijkste, meest prestigieus 

opgevatte architectuurtijdschriften van België was. Als het orgaan van de twee jaar eerder 

gestichte, eerste nationale architectenvereniging Société Centrale d’Architecture de Belgique, 

wou het een onbevooroordeelde positie innemen en alle tendensen in de architectuur aan bod 

laten komen. De bedoeling was om via het platform van een tijdschrift de Belgische bouwkunst 

te stimuleren, door een gezonde vorm van wedijver op te wekken. De belangrijkste taken van de 

S.C.A.B., het bevorderen en beschermen van het architectenberoep en het informeren van 

architecten, werden ook weerspiegeld in het programma van L’Emulation. Bij het heropstarten 

van het tijdschrift na de Eerste Wereldoorlog werd deze doelstelling bevestigd. 

 

Het overzicht van de door ons behandelde periode toonde aan dat de hoofdredacteur van het 

tijdschrift vaak een doorslaggevende rol speelde in de bepaling van de thema’s die aan bod 

kwamen in de artikels. Ook de algemene evolutie van het architectuurgebeuren speelde daarin 

een rol, zo werd er bijvoorbeeld in de eerste jaren na de oorlog voornamelijk ingegaan op de 

wederopbouw van het land, het meest actuele thema op dat moment. 

 

In ons volgende hoofdstuk hebben we ons geconcentreerd op de periode vlak na de tweede 

Wereldoorlog (1921-1923) en getracht van een uitspraak te doen over de manier waarop men 

toen invulling gaf aan het begrip ‘modern’ en ‘modernisme’ in L’Emulation, dit gekoppeld aan 

de algemene ontwikkelingen van de architectuur in die tijd. Zo stelden we vast dat het de twee 

begrippen ‘modern’ en ‘modernisme’ door mekaar gebruikt werden en dus zo goed als 

inwisselbaar waren. Enerzijds werd ‘modernisme’ door redacteurs als Albert Roosenboom en 

Eugène Dhuicque voornamelijk geassocieerd met een stijl die de nadruk legde op fantasie, 

vindingrijkheid, luxe en overdaad aan decoratie, een eigenschap die de toenmalige critici 

(onterecht) toeschreven aan de art nouveau, of beter: de uitholling van deze stijl tot een nieuw 

esthetiserend formalisme. Anderzijds zagen we ook dat men het begrip beschouwde als een zeer 

rekbare term die men naar eigen inzicht kon invullen. Er was dus sprake van een zeker 

dubbelzinnigheid in het hanteren van de term. 

 

Geschetst in de achtergrond van de architectuurgeschiedenis, stelden we vast dat de koppeling 

van ‘modernisme’ aan overdaad en complexiteit samenhing met de algemene ervaring van een 
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architectuurcrisis, die een uitloper was van de 19e eeuw, de ‘eeuw zonder stijl’. Hierdoor werden 

de vernieuwende elementen van de art nouveau op de achtergrond geplaatst en de decoratieve 

elementen van de Modern Style geaccapareerd in een eclectische stijl met nadruk op het 

esthetiserende aspect. 

 

In de wens om aan de architectuurcrisis te ontsnappen gingen sommigen zich weer richten naar 

de ‘laatste’ eenheidsstijl, het classicisme uit de 18e eeuw. Vooral Paul Bonduelle, maar ook 

Roosenboom waren binnen L’Emulation voortrekkers van deze aanpak. Deze herbronning ging 

vaak gepaard met een zoeken naar een betere planverdeling en modern comfort, in plaats van een 

louter terugkeren naar een traditionele vormentaal. De publicatie door Bonduelle van een reeks 

artikelen uit Jacques-François Blondels Cours d’architecture van 1923 tot 1927 was de 

belangrijkste vertegenwoordiging van deze ideeën in L’Emulation. 

 

Een andere manier om aan de crisis te ontsnappen was inspiratie zoeken in het traditionele en 

regionale verleden. Deze visie kon ook samengaan met de bovenstaande, zoals dat het geval was 

bij Bonduelle. Daarnaast vertegenwoordigden vooral Paul Jaspar, Raymond Moenaert, Albert 

Callewaert en Adolphe Puissant deze strekking binnen de redactie van L’Emulation. We zagen 

ook dat dit regionalisme twee tegenstrijdige dimensies in zich droeg: een progressieve in het 

zoeken naar functionele vernieuwing en rationalisering, en een conservatieve in het romantische 

en nostalgische gevoel van een terugkeer naar authenticiteit als reactie op de verloedering van 

het platteland. Dit uitte zich in de architectuurproductie in een traditioneel gerichte, romantisch-

decoratieve architectuur enerzijds, waarbij nadruk lag op het schilderachtige aspect, tot een 

versoberde aanpak anderzijds. Beide tendensen kwamen aan bod in L’Emulation.  

 

Tenslotte concludeerden we dat de traditionalistische en regionalistische strekking dominant 

waren in L’Emulation in de eerste naoorlogse jaren. 

 

In hoofdstuk VII bespraken we de manier waarop het internationale modernisme vanaf 1924 

onthaald werd in L’Emulation. We toonden aan dat Antoine Pompe een belangrijke rol speelde  

voor de introductie van het debat over modernisme in L’Emulation. Met zijn artikel 

L’architecture moderne: petite histoire rétrospective werd voor het eerst werd de eerder 

gematigde, traditionalistische houding in L’Emulation doorbroken en de polemische toon 

waarmee Pompe de modernisten aanmoedigde van het artikel was voordien ongezien in het 

tijdschrift. Het artikel wekte heftige reacties op en er ontstond een discussie in het blad in de 
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loop van de jaren 1924-1925 met aan de ene kant Bonduelle en aan de ander kant Pompe, 

waardoor de tegenstelling die er binnen de S.C.A.B. bestond duidelijk afgetekend werd in 

L’Emulation, met de twee meest radicale vertegenwoordigers van twee tegengestelde tendensen: 

het modernisme met Pompe en het traditionalisme met Bonduelle. Bonduelle weigerde het 

bestaan van een modernistische beweging te erkennen. Caluwaers, hoofdredacteur in 1924, 

probeerde zich gematigd op te stellen, maar gaf impliciet te kennen meer aansluiting te voelen 

bij Bonduelle dan bij Pompe, die overigens zijn befaamde artikel richtte tegen uitspraken van 

Caluwaers.  De meeste architecten die schreven in L’Emulation bleven vasthouden aan de idee 

dat ze ook ‘modernist’ konden zijn door vast te houden aan de traditie, en de geleidelijke 

evolutie zijn werk te laten doen. Een breuk met het verleden werd door de meesten niet wenselijk 

geacht. 

 

We zagen ook dat er vanaf 1925 en in de jaren erna geleidelijk meer openheid ontstond van 

L’Emulation naar vernieuwers toe. De redactie had zich voorgenomen trouw te blijven aan hun 

programma en dus alle tendensen te tonen, ook degenen die voordien misschien wat achterwege 

gebleven waren, zo stelde Caluwaers begin 1925. Zo nam het aandeel toe van modernistisch 

geïnspireerde redactieleden zoals Jean De Ligne, en later Gaston Brunfaut en Victor Bourgeois.  

Vervolgens overliepen we in dat hoofdstuk de manier waarop er werd omgegaan met de diverse 

uitingen van het internationale modernisme in L’Emulation. In de periode waarin het 

modernisme in België vorm kreeg, sloop het modernistische gedachtengoed immers ook 

geleidelijk aan binnen in L’Emulation.  

 

Zo konden de lezers van L’Emulation voor het eerst kennismaken met Le Corbusier doorheen 

tijdschriftbesprekingen, en vooral Henry Van Montfort bleek goed op de hoogte te zijn van zijn 

theoretisch werk, dat hij bewonderde. Voor de architectuurpraktijk van Le Corbusier was er 

minder enthousiasme, Van Montfort verklaarde zich teleurgesteld in zijn te kille en theoretische 

paviljoen op de Parijse Exposition Internationale des Arts décoratifs et industriels modernes en 

Guillaume Hebbelynck waarschuwde (toen al) voor wat volgens hem misschien wel eens “valse 

techniciteit” zou kunnen zijn. Ook over de kwestie van het plat dak was men het unaniem eens in 

L’Emulation: dat was niet aangepast aan ons klimaat.  

 

Er was wel aandacht voor de mogelijkheden van het gewapend beton, en in 1926 verschenen 

daaromtrent verscheidene artikels. Ook daarin kwam de discussie traditioneel versus modern aan 

bod (met Pompe en ingenieur Stapelmohr aan de ene kant en Jaspar aan de andere kant) in kader 
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van de rol die men aan het beton toeschreef: revolutionair of als bijkomend technisch 

hulpmiddel.  

 

Voor het revolutionaire aspect van de tuinwijkbeweging had men in L’Emulation weinig 

aandacht, de nadruk lag op het belang van de architecten. Puissant schreef in 1927 een 

overzichtsartikel van de geschiedenis van de sociale woningbouw, maar daarin kwam slechts een 

fragmentair beeld naar voor, omdat het enkel om werk van S.C.A.B.-leden ging. De tuinwijk La 

Cité van Bourgeois was het meest radicale wat getoond werd.  

 

De oprichting van het ISAD o.l.v. Henry Van de Velde werd allesbehalve enthousiast onthaald 

door toenmalig hoofdredacteur Paul Bonduelle, die scherpe kritiek gaf op de onderwijsdoctrine. 

Aan de figuur van Henry Van de Velde werd hoegenaamd zo goed als geen aandacht besteed in 

L’Emulation.  

 

We zagen dat vanaf 1927 buitenlandse architectuur aan bod kwam in L’Emulation, maar 

daarvoor kregen we al een aantal reflecties op de internationale ontwikkelingen, voornamelijk 

via de bespreking van de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1925. Daarin stond de positieve visie 

van De Ligne in schril contrast met die van Guillaume Hebbelynck. De houding tegenover de 

buitenlandse architectuur die het meeste aandacht kreeg, die van Nederland, was niet onverdeeld 

positief. 

 

We keken ook naar de tijdschriftbesprekingen in L’Emulation om daaruit te concluderen dat er 

weinig of geen aandacht was voor eerder modernistisch geïnspireerde tijdschriften. L’Emulation 

wou zich daar duidelijk van onderscheiden en distantiëren. 

 

Wel konden we vaststellen dat men de term ‘modernisme’ in L’Emulation in deze periode 

terecht ging associëren met een rationalisering, functionalisme en versobering in de architectuur, 

in tegenstelling tot in de beginjaren na de oorlog. We wezen er ook op dat het doordringen van 

het modernistische gedachtengoed in L’Emulation in feite slechts een randfenomeen was, en dat 

de meerderheid van de redacteurs nog steeds het traditionalistische standpunt verdedigden. 

 

In hoofdstuk VIII verklaarden we waarom we het jaar 1928 als een keerpunt voor L’Emulation in 

de houding tegenover het modernisme kunnen beschouwen. Daarin speelde Jean De Ligne als 

hoofdredacteur in 1928 en 1929 een doorslaggevende rol. De houding tegenover het modernisme 
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werd versoepeld, men nam zelfs een positieve houding aan. Dit blijkt uit de publicatie van de 

Verklaring van La Sarraz van het eerste CIAM-congres, een artikel van Bourgeois over 

rationalisering in de architectuur, rapportering over de Prijs Van de Ven, aandacht voor de 

nieuwe internationale stijl en voor ‘kubistisch’ architectuur in verscheidene artikels. Dit ging ook 

samen met formele veranderingen van de lay-out van het tijdschrift. 

 

Tenslotte wijdden we ons laatste hoofdstuk aan een aantal kritieken die geformuleerd werden ten 

aanzien van het internationale modernisme in L’Emulation. We stelden vast dat de open en 

positieve houding van hoofdredacteur Jean De Ligne enerzijds wel een doorbraak van het 

modernisme in het tijdschrift hadden bewerkstelligd, maar dat anderzijds de redactionele politiek 

van De Ligne ook niet echt werd doorgezet. Men evolueerde geleidelijk aan naar een meer 

documenterende verslaggeving in L’Emulation van de eigentijdse tendensen, die in de loop van 

de jaren ’30 werd verder gezet. Men liet ruimte voor overtuigde modernistische ideeën, maar ook 

voor kritische beschouwingen ervan. Die kritische reflecties op het modernisme kwamen vooral 

aan bod in de “Tribune libre” van de jaren 1930-1932, maar Antoine Pompe - in 1924 nog de 

eerste vertegenwoordiger van het modernisme in L’Emulation - had in 1929 daarvoor al de 

aanzet gegeven met een artikel waarin hij scherpe kritiek uitte op de richting die het modernisme 

uitging met de Internationale Stijl.  

 

We bundelden vervolgens de kritieken in een aantal punten die steeds terugkeerden in de 

verschillende artikels uit de vrije tribune (en een aantal andere belangrijke bijdragen). 

Samengevat kunnen we stellen dat men in L’Emulation voornamelijk kritiek uitte ten opzichte 

van het doorgedreven functionalisme en de uniformisering van de architectuur in een 

Internationale Stijl. De voornaamste kritieken hadden betrekking op: het strenge functionalisme 

en de afwezigheid van het gevoel en het menselijke aspect in de architectuur en de hiermee 

gepaard gaande miskenning van architectuur als kunst; het formalistische karakter van de 

modernistische architectuur en het primeren van het plastische boven het constructieve in 

tegenstelling tot wat modernisten zelf beweerden; op de machine-esthetiek die eigenlijk ook een 

vorm van pastiche was; en tenslotte op het sociale engagement van de modernisten, architectuur 

was immers een reflectie van de maatschappij en was dus onmachtig de wereld te veranderen. 

 

Als laatste gingen we in op de contradictoire debatten over “moderne architectuur” die de 

S.C.A.B. organiseerde in 1931. Ze vormden een hoogtepunt in het debat over de moderne 

architectuur in het interbellum. Het was een culminatiepunt waarin bijna al de elementen die in 
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L’Emulation in de loop van de jaren aan bod waren gekomen omtrent de discussie modern versus 

traditioneel terugkwamen en waarin de verschillende S.C.A.B.-leden hun visie duidelijk 

verwoordden. Uit de verschillende lezingen konden we concluderen dat er binnen de S.C.A.B. 

een grote diversiteit aan strekkingen bestond, en dat ze min of meer evenredig verdeeld waren. In 

de debatten kwam een heel scala aan opvattingen naar voren, dat zich situeerde tussen het meest 

radicale modernisme tot het zuiverste traditionalisme. Victor Bourgeois vertegenwoordigde het 

radicale modernisme, terwijl Paul Bonduelle hardnekkig vasthield aan de klassieke traditie. 

Daartussen situeerden zich de opvattingen van de andere sprekers. 
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