
 
 

1 

 

KV ARCHITECTUURTEKENEN  

LEERKRACHT: BART VAN SCHUYLENBERGH 

LEERLING: 
…………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                               

KLAS: 5ABK  2017 – 2018 les 21 tot 26  

1 TITEL/ OP: INTERBELLUM 
“Art Deco en modernisme in de regionale architectuur tijdens het 
interbellum” 

 
2  CONTEXT /INHOUDEN 
2.0 Doelstellingen:  
1 Een gegeven architecturaal concept grafisch kunnen vertalen naar de uitvoering: de ruimtelijke indeling en het concept 
van het ontwerp kunnen analyseren / de ruimtelijke opbouw van de dragende constructie in het algemeen kunnen 
schematiseren Voorstelling in plannen, doorsneden, aanzichten, algemene samenstelling van de constructie.  
8  Een voorontwerp en een uitvoeringsontwerp grafisch kunnen voorstellen: digitaal: tekennormen en symbolen; plannen, 
doorsneden, aanzichten, deeltekeningen.   
9  Bepaalde attitudes toepassen: Zin voor nauwkeurigheid. Zin voor structurering en planmatig werken / Zin voor initiatief en 
zelfstandig werken.   

 
2.1 Inleiding 
Een interbellum (van het Latijn inter, “tussen” en bellum, “oorlog”) is een periode tussen twee oorlogen. 
De term “het interbellum” wordt gebruikt om de periode aan te duiden tussen de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog (resp. 1914-1918 en 1940 -1945).  
De tijdsgeest van deze periode is complex en heeft alles te maken met de “rage de vivre” na de vier 
dodelijke oorlogsjaren. Er bestond een sterke behoefte om alle slechte herinneringen aan die 
oorlogsjaren, de verliezen en de schaarste te verdringen. (10) 
 

Internationaal 
De Verenigde Staten waren na hun succesvolle deelname aan de Eerste Wereldoorlog een 
wereldmacht geworden, die door de uitgeputte Europese mogendheden wel serieus genomen moest 
worden, al was het maar omdat ze er nog zo veel schulden aan hadden af te betalen.  
In de Angelsaksische landen heerste toenemend optimisme en economische groei. Het gebruik van de 
auto nam vooral in Amerika hand over hand toe en men nam afstand van veel van de sociale 
conventies die tijdens de oorlog al op de helling waren komen te staan. De zware herstelbetalingen die 
Duitsland waren opgelegd, leidden er éin 1923 tot hyperinflatie.  
De economische ontwrichting in combinatie met de vernederende bezetting van het Rijnland door de 
Fransen en Belgen werkte de ondermijning van de prille parlementaire democratie in de 
Weimarrepubliek en de opkomst van het nationaalsocialisme in de hand. Aan het eind van dit tijdperk 
zorgde de beurscrash van Wall Street er voor dat de negatieve stemming oversloeg naar vele andere 
landen; de roaring twenties mondden uit in de Grote Depressie. 
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Roaring_twenties) 
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2.2 Vòòr de Eerste Wereldoorlog: ontstaan van de Art Nouveau 
In de Belgische architectuur waren tot omstreeks 1850 het neoclassicisme en de neogotiek de 
dominerende stijlrichtingen: neoclassicisme voor burgerlijke en negotiek voor kerkelijke bouwkunst. 
Na 1850 brachten architecten in één gebouw steeds meer elementen samen die zij ontleedden aan 
uiteenlopende historische stijlrichtingen. De gangbare term voor deze mengstijlen is het Eclectisme. 
Meestal was het resultaat ontgoochelend en beperkten de architecten zich tot het uitstallen van een 
gevarieerd vormenalfabet zonder verdere samenhang (7). 
Binnen het eclectisme ontwikkelde de neo-Vlaamse-renaissance zich als een aparte richting. 
 

  
eclectisme )   neo-Vlaamse-renaissance 
Justitiegebouw, Brussel (Poelaert)   Postgebouw, Gent (Cloquet en Mortier) 
 
Rond 1890 ontstond vrijwel tegelijkertijd in alle belangrijke Europese centra de Art Nouveau-beweging: 
deze manifesteerde zich in de plastische kunsten (symbolisme), de architectuur, de 
binnenhuisinrichting, de kunstambachten en de mode. Centraal stond een definitieve beuk met het 
academisme en de stijlloosheid van het eclectisme. De inspiratie werd gezocht in de natuur. (7) 
In de bouwkunst ging deze ontwikkeling gepaard met de introductie van nieuwe materialen: ijzer en 
glas. 
 

   
Metro Parijs (Guimard)   Sagrada Famila, Barcelona (Gaudì) Volkshuis Brussel (Horta) 
 
 

       
Hill House, Helensburgh (Macintosh)       Sezessiongebouw, Wenen (Olbrich).  Woning, Boedapest  

(István Nagy jr) 
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De uitwerking verschilde van land tot land. Dit blijkt reeds uit de gebruikte terminologie:  
- Jugendstil, Reformstil (Duitsland) Jugend (Zweden en Finland) 
- Sezessionstil (Oostenrijk), Secese (Tsjechië), Szecessiò (Hongarije) Secesia (Slovakije) 

Secesja (Polen) 
- Stil Modern (Rusland en Oekraïne), Modern Style, Liberty (Engeland), 
- Stile Floreale (Italië) 
- Glasgow school, Arts and Crafts (Schotland) 
- Modernismo  (Spanje / Catalonië) 
- Skønvirke (Denemarken) 
- Art Nouveau (België en Frankrijk). 

 
De Art-Nouveau beweging keerde zich tegen de classicistische traditie, die sinds de renaissance bijna 
de hele westerse kunst had bepaald. Thans zocht men zijn inspiratie in de organische vormen van de 
levende natuur, vooral dan bloemen en planten, die in “zweepslaglijnen” over bakstenen muren, in 
mozaïekvloeren, in glas-in-loodvensters en in als vezels bewerkte ijzeren kolommen werden 
aangebracht. Ook de ruimten van het gebouw groeiden organisch naar elkaar toe. 
 
Ondanks de verfrissende bevrijding uit het academisch keurslijf, heeft de Art Nouveau niet lang 
standgehouden. Het was een stijl die slechts kon bogen op enkele grote persoonlijkheden (voor België: 
Victor Horta), terwijl bij de epigonen de nadruk enkel kwam te liggen op de oppervlakteversieringen. 
Daarenboven was de Art Nouveau een fenomeen dat het hoogtepunt van de macht van de bourgeoisie 
begeleidde. Er groeide geen massabeweging uit voort (10). 
 
Overgang naar Art Deco en modernisme 
Omstreeks 1900 werkten op verschillende plaatsen, zowel in Europa als in Amerika, ontwerpers in een 
andere stijl. Ook zij wilden een vormgeving bereiken die niet kon worden omschreven als een herleving 
van het 19de- eeuwse eclectisme. Als reactie tegen de “zweepslagstijl” gaven zij de voorkeur aan en 
eenvoudige geometrie en hun werken waren beheerst, gestileerd en opzetteljk vlak. In die zin werkten 
bv. Mackintosh in Glasgow, Wright in Chicago, Berlage in Amsterdam en de kunstenaars van de Wiener 
Sezession.  
Het “modernisme” was ontstaan; het begrip “avant-garde” werd uitgevonden en de belangrijkste 
karakteristieken werden vastgelegd van wat later Art Deco zou worden. Deze evolutie werd abrupt 
afgebroken door de Eerste Wereldoorlog (10). 
 
2.2 Wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog (België) 
De verwoestingen van vier jaar oorlog hadden een gedroomd werkterrein geschapen voor progressieve 
stedenbouwkundigen en architecten, die verlangden de nieuwe ideeën te realiseren die ze tijdens hun 
verblijf in Nederland en Engeland hadden opgedaan.  
Van deze nieuwe ideeën kwam echter bijzonder weinig in huis. De verwoeste steden werden namelijk 
hoofdzakelijk wederopgebouwd zoals ze er, volgens de regionalisten, hadden moeten uitzien. De 
slechte herinnering aan de oorlog moest worden uitgewist. Daartoe diende de grootsheid van het 
verleden, waaraan elke stad haar identiteit ontleende, hersteld te worden, meer nog, “verbeterd” door 
het achterwege laten van “fouten” uit het verleden. Zo werden bijvoorbeeld 19de-eeuwse gebouwen 
vervangen door gebouwen waarvan de voorgevel stijlkenmerken uit veel vroegere eeuwen opgekleefd 
kreeg. Deze decor-architectuur (“vieux-neuf”), werd sterk in de hand gewerkt door de overheid zelf: zij 
gaf op die manier uiting aan het verlangen om via “gekende” en “herkenbare” gebouwen het gevoel van 
zekerheid en veiligheid van voor de oorlog te herstellen. 
 
Door de modernisten werd deze hang naar het verleden als een inhoudsloze pastiche veroordeeld. In 
het conflict tussen beide opvattingen werd hun “revolutionaire” visie over hoe de wederopbouw diende 
te worden aangepakt, omgebogen tot een loutere strijd voor een vormentaal. (10) 
 



 4 

De burgerij wilde niet weten van een moderne bouwstijl. Er was, zo vonden zij, een “socialistisch” 
geurtje aan het gestandardiseerd kubisme: iedereen werd gelijkgeschakeld en in identieke huizen 
gestopt. Die waren niet langer een teken van de stand van de bewoners, maar maar drongen iedereen 
dezelfde geprefabriceerde levenswijze op. De burgerij mocht “door de industrie verrijkt” zijn, een door 
de machine geïnspireerde architectuur zinde haar niet. (6) 
 
2.3 ontstaan van de Art Deco en het modernisme 
Art deco 
De voor 1915 geplande, maar ten gevolge van de oorlog steeds uitgestelde “Exposition Internationale 
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes” opende uiteindelijk in 1925 in Parijs haar deuren. In 
paviljoenen werden alle vormen van toegepaste kunst, meubels, juwelen, kleding, parfums, 
huishoudelijke apparaten, binnenhuisinrichting, enzomeer tentoongesteld. Niettegenstaande de vele 
soms tegenstrijdige vormen, ademde alles de nieuwe en moderne stijlkenmerken uit die men later 
onder de naam Art Deco is gaan vatten. 
Er kan dus zeker niet in eerste instantie gesproken worden van een typische architectuurstijl, maar 
veeleer van een “stijl” die werd toegepast op de architectuur. Art Deco is bovendien niet één stijl, maar 
een amalgaam van verschillende stijltendensen. 
Onder de talijke inspiratiebronnen vinden we Afrikaanse kunst, kunst van Maja’s en Azteken, uit de 
Egyptische, Griekse en Romeinse oudheid, de Ballets Russes, Oosterse glazuur en lakwerk, 
constructivisme en kubisme.  
Het belangrijkste kenmerk van de Art Deco is de stilering, de geometrie, als reactie tegen de 
asymmetrische zweepslaglijnen van de Art Nouveau. Hierin is de invloed van Bauhaus uit Duitsland en 
De Stijl uit Nederland duidelijk (10). 
 
In de architectuur zijn hoofdzakelijk drie grote strekkingen te onderscheiden; 

1) De traditioneel gerichte, romantisch decoratieve architectuur, vooral in trek bij de 
behoudsgezinde burgerij. 

2) De invloed van de Amsterdamse School met haar expressief gebruik van baksteen.  
Deze werd aangewend in verspringende gevelpartijen, fantasierijke gevelbekroningen en rijk 
gevarieerd metselwerk (motieven, speciale verbanden en vertandingen). Veelhoekige vensters 
en glasramen contrasteren met de baksteencontructie. Deur en omlijsting worden sterk 
geaccentueerd. Ook de invloed van sterk door het kubisme beïnvloede de Nederlander W.M. 
Dudok (zgn Dudok-voegen) is merkbaar. 

3) De invloed van het functionalisme. De architecten van deze richting, ook wel Nieuwe 
Zakelijkheid genoemd, zochten naar een fundamentele vernieuwing van het wonen. Zij zetten 
zich af tegen de louter esthetische gevelbehandeling en wilden huizen realiseren met een totaal 
nieuw planconcept. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen ze zich in hoofdzaak concentreren op 
het uitwendig aspect: binnen strakke omtreklijnen en vlakke gevelwanden maken ze gebruik 
van ronde vensters of over de gevelbreedte doorlopende strookramen, in- en uitspringende 
balkons met afgeronde hoeken en leuningen met eenvoudige buisprofielen. 

 
Deze verschillende stijlrichtingen binnen de Art Deco worden slechts bij enkele “grote” ontwerpers 
aangetroffen. In kleinere provinciesteden slagen de architecten er wel in de heersende tendensen op te 
nemen, maar dikwijls in een gemengde vorm. Het uitzicht van heel wat steden werd bepaald door “vrije 
interpretaties” van Art Deco. 
 
Modernisme 
Reeds in 1908 werkte de Oostenrijkse architect Adolf Loos in zijn lezing “Ornament is misdaad” 
(Ornament und Verbrechen) de gedachte uit dat vooruitgang van een cultuur verbonden is met het 
terugdringen van de ornamentiek, en dat het een misdaad was om ambachtslieden hun tijd te laten 
verspillen aan ornamenten die alleen maar het moment dichterbij brachten waarop een voorwerp 
ouderwets was geworden. De meest primitieve samenlevingen gebruikten dan ook veel ornamenten, 
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meende Loos, terwijl de meest geavanceerde geen overbodige ornamenten kennen, of op zijn minst 
ornamentiek trachten tegen te gaan als die geen zinvol doel heeft. Zijn kritiek was vooral gericht op de 
Art-Nouveaubeweging in het algemeen en op de Wiener Sezession in het bijzonder. 
 
Op die gedachte werkt Le Corbusier vijftien jaar later voort in zijn “pavilion de l’Esprit Nouveau” op de 
grote art deco tentoonstelling van 1925 in Parijs. Volgens Le Corbusier zijn de principes van de 
moderne architectuur gebaseerd op “zuiver technisch onderzoek”, een uitspraak die past in de 
tijdssfeer. De “vijf punten van de moderne architectuur”, gepubliceerd in 1927 door Le Corbusier en 
Pierre Jeanneret, zijn de systematische samenvatting van hun architectonische ideeën, ontwikkeld in 
voorgaande jaren: 

1) Les pilotis: het gebouw op kolommen: het gelijkvloers is een open ruimte voor circulatie. De 
tuin loopt door onder en over het gebouw. Geen vochtige kamers in contact met de grond. 

2) Le toit-jardin: het dakterras: het traditionele schuine dak heeft afgedaan. Het dakterras is 
toegankelijk als solarium, voor sport, als zwembad of daktuin. 

3) Le plan libre: het vrij plan: het vervangen van dragende muren en balken door een structuur 
van kolommen en platen (maison domino) wordt de ruimte bevrijd en de indeling is 
onafhankelijk van de structuur. 

4) La fenêtre en bandeau: het strookraam: doorlopend over de gevel, en mogelijk gemaakt door 
de structuur van kolommen en platen. 

5) La façade libre: de vrije gevel: door de kolommen terug te trekken uit de gevel en de vloer in 
overkraging, wordt de gevel een dunne huid van lichte muren en raamopeningen, onafhankelijk 
van de structuur. 

Het modernisme van de jaren twintig en dertig baadt in een grenzeloos vertrouwen in de techniek, die 
maatschappelijke vooruitgang en gelijkheid ten goede moet komen. De nieuwe stad moet gestalte 
geven aan een nieuwe, betere wereld. Veel architecten en kunstenaars van de moderne stroming, 
hoewel veelal zelf behorend tot de burgerij, hebben al dan niet vage sympathieën voor het socialisme of 
de linkerzijde. Over de maatschappelijke stellingnamen heen vinden de aanhangers van een nieuwe 
architectuur en stedenbouw elkaar in de afwijzing van het academisme en hun bouwkunde-opleiding en 
in hun overtuiging dat rationalisering, functionalisme en logica aan de basis van het nieuwe bouwen en 
wonen moet liggen (11).  
 
De Tweede Wereldoorlog sluit een periode van grote maatschappelijke, sociale, intellectuele en 
artistieke veranderingen af. Na de bevrijding en de periode van de koude oorlog zal een nieuwe wereld 
ontstaan, met een nieuwe architectuur. 

  

Le Corbusier: Maison Guiette, Wilrijk (1926) 
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2.4 Studie van de interbellumarchitectuur 
De grote namen van de Belgische bouwmeesters uit het interbellum zijn vrij goed gedocumenteerd. 
In de publicaties omtrent moderne architectuur in het algemeen ligt meestal de nadruk op de vormelijke 
aspecten van het bouwen. De nuances tussen traditionalistische architectuur en de vele nuances in 
moderniteit worden pas recent onderzocht: er is een verschuiving van de aandacht naar de laag 
gebouwen juist onder die van de toparchitecten. Ze vormen een groot aandeel van het patrimonium van 
vele steden en gemeenten en vertonen vaak duidelijke architecturale en stedelijke kwaliteiten. De studie 
van de culturele, maatschappelijke en economische context van deze ruimere architectuurproductie 
moet toelaten de plaats van de architect en de architectuur in Vlaanderen in die periode te belichten, 
zowel voor de architectuur van de 'grote tenoren' als voor de bouwmeesters van de zogenaamde B-
architectuur. 
 
Informatie over het gebouwde erfgoed is niet steeds terug te vinden in de openbare archieven 
(stadsarchieven, rijksarchief), maar bevindt zich vaak nog erg versnipperd in diverse archieven van 
instellingen, organisaties en overheden. Vermoedelijk door de combinatie van de relatief jonge 
ouderdom van de documenten en de soms enorme hoeveelheid ervan, is de toegankelijkheid van het 
archiefmateriaal vaak bedroevend. Meermaals moet de onderzoeker het stellen met vage 
plaatsingslijsten of met de kennis van de archivaris omdat zelfs plaatsingslijsten ontbreken.  
Veel documenten bevinden zich ook nog in het 'levend' archief van instellingen, zoals bouwplannen die 
vaak bewaard worden op de technische diensten van gemeentebesturen.  
 
Onderzoeksbalans Onroerend erfgoed Vlaanderen. 
https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/bouwkundig/architectuurgeschiedeni
s/20ste_eeuw/1900_1940/interbellum#footnote4_hsttnm8 
 
De onderzoeksbalans Onroerend erfgoed biedt een overzicht van de kennis, de hiaten en de actuele 
onderzoeksvragen over het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Ze is enkel beschikbaar in digitale versie, 
is thematisch geordend en bevat een uitgebreide bibliografie. 
 

 

 

 

 

  

Willy Valcke, wedstrijdontwerp Stedelijk Zwembad Aalst (1934) 
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2.5 Verdwijnend erfgoed 
Alle onderzoek naar en inventarisatie van de interbellumarchitectuur ten spijt kan men stellen dat er op 
lokaal vlak weinig interesse noch respect bestaat voor het gebouwd erfgoed uit deze periode. 
Doorgedreven reglementering en normen tasten het karakter van de gebouwen, meestal 
eengezinswoningen, grondig aan. Baksteengevels worden voorzien van isolatie en pleister, 
buitenschrijnwerk krijgt bij vervanging een andere indeling, enzovoort. Zelfs relatief onschuldige 
onderhoudswerken zoals het heropvoegen van een baksteengevel of het vervangen van een dakrand 
kunnen het karakter van een gebouw behoorlijk aantasten.  
 
Het besef groeit in Vlaanderen dat, om de versnippering van de openbare ruimte tegen te gaan, we 
moeten inzetten op het stedelijk wonen. Stads- en dorpskernen moeten worden verdicht om 
infrastructuur betaalbaar en mobiliteit terug mogelijk te maken. 
Vrijwel alle voorbeelden van interbellumarchitectuur vinden we in deze stadskernen en aan de 
historische rand (ringlanen en boulevards).  
De omvorming van de klassieke, meestal ruime stadwoning (voor de burgerij) tot meerdere compacte 
woonunits, zal nodig zijn om deze doelen te halen. De huidige stedenbouwkundige regels zijn nog niet 
aangepast aan deze veranderende omstandigheden. De steeds strenger wordende normen qua isolatie 
en ventilatie, houden meestal geen rekening met de architecturale kwaliteit van dit erfgoed. 
 
2.6 Situatie in Aalst 
Net zoals in de meeste provinciesteden bestaat er voor Aalst geen inventaris van de 
interbellumarchitectuur. In het stadsarchief  (oude vismarkt 1) vinden we de bouwaanvraagplannen, 
gerangschikt per jaar, maar verder zonder enige systematiek. Classificatie is nog lopende. Het 
merendeel van de plannen betreft constructies in een historiserende stijl en komt niet in aanmerking 
voor onderzoek naar interbellumarchitectuur. Wie het bouwjaar kent, kan gericht zoeken. 
De plannen van gebouwen met enig architecturale betekenis (veelal openbare gebouwen) vinden we 
eerder in privé-archieven van de opdrachtgevers of architecten. 
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Enkele belangrijke gebouwen zijn redelijk goed gedocumenteerd (3) (10) (14) (17) (18), zij zijn 
ontworpen door architecten met (lokale) naamsbekendheid; 

Triphon De Smet (1877-1943) 
Stadsarchitect tijdens het interbellum en directeur van het VTI. Ontwierp zowel in art deco als neo-
stijlen. Bouwde vrijwel alle sociale woonwijken in Aalst in die periode. De theorieklassen van de 
Academie en het recent afgebroken inkomgebouw (voorheen atelier grafiek) zijn van zijn hand. 

   
Atheneum, Graanmarkt   VTI, Sinte-Annalaan Stadsschool & Acad. Podiumkunsten, Vredeplein 

Antoon Blackaert (1907-1987) 
Leraar aan en later directeur van de Academie. Bouwde in modernistische stijl. 

    
Eigen woning Capucienenlaan 14 

Willy Valcke (1911-?) 
Bouwt in 1934 het eerste modernistische zwembad in Vlaanderen. Na jaren van leegstand en 
verwaarlozing huisvest het nu de Academie voor Beeldende Kunsten 

   
Zwembad Aalst 

  
  

Huib Hoste (1881-1957)  
De enige woning van de modernist Hoste in 
Aalst is Woning Moens op de Parklaan. 
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2.7 Materiaalgebruik 
Toepassing van een aantal nieuwe materialen als beton en staal zijn de technische ingrediënten, die 
van grote invloed zijn geweest voor de ontwikkelingen binnen de architectuur uit deze periode. In de 
traditionele architectuur is de toepassing ervan toch eerder beperkt. Klassieke materialen zoals 
baksteen komen ook in nieuwe uitvoeringen en afwerkingen. 

Gevelsteen 
Baksteen is traditioneel het materiaal waarmee gebouwd wordt in Vlaanderen. De moderne invloeden 
zijn dan ook het best herkenbaar in de zeer gevarieerde baksteenarchitectuur uit deze periode. 
De massieve gemetselde muur wordt in deze periode vervangen door de spouwmuur. Hierdoor 
ontstaan nieuwe metselverbanden, in eerste instantie het halfsteens verband, maar ook blokverband en 
strekkenverband komen voor. Er wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van vormstenen, voor niet-
haakse of afgeronde hoeken. 
Het voegwerk krijgt andere aandacht. Hier zien we veel de invloed van de Nederlandse 
baksteenarchitectuur: brede horizontale voegen, meestal verdiept of afgeschuind (Dudokvoeg) en 
smalle verticale voegen accentueren de horizontaliteit in een gevel.  
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Gevelbepleistering 
Aangezien de gegoten betonnen gevel omwille van kostprijs en moeilijke uitvoeringswijze vrijwel 
nergens werd toegepast, was de gepleisterde gevel het modernistische materiaal bij uitstek. 
Pleisterwerk sluit perfect aan bij de strakke vormgeving die de modernistische architecten voor ogen 
hadden en kon de imperfecties van het metselwerk, betonbalken en –kolommen verbergen.  
Een bijzondere herkenbare uitvoering is de Cimorné bepleistering. In Aalst kennen we de Cimoné-site 
aan de Alfred Nichelsstraat, momenteel in gebruik door de Kringwinkel en de Fietserij. 
 

 

 

 

 

 
  

Cimorné is een typische Belgische 
gevelafwerkingstechniek die tijdens het 
interbellum uitgevonden en gepatenteerd wordt. 
De Waalse stukadoor Pierre Pétroons ontwikkelt 
aan het eind van de jaren 1920 een decoratieve 
bepleistering op basis van een cementmortel, 
waarin hij vervolgens glasafval verwerkt. 
Geïnspireerd door de Italiaanse terrazzo-
techniek, experimenteert hij met stukjes 
felgekleurd opaalglas om een getextureerde 
kleurrijke gevel te creëren. Cimornépleister 
werd in de jaren 1930 gebruikt om nieuwbouw-
woningen te bekleden en bestaande 
arbeiderswoningen op te knappen. Dankzij mond-
aan-mond reclame krijgen aannemers steeds vaker 
de vraag om een gevel in cimorné uit te voeren. 
Hiervoor moeten ze echter de karakteristieke 
applicatietechniek kennen en beheersen, waarbij 
de glasfragmenten vanuit de hand tegen een 
natte cementmortel gegooid worden. Pétroons 
stuurt zijn werkmannen uit om deze 
applicatietechniek op de werf te demonstreren 
aan uitvoerders en architecten. Dankzij de 
mondelinge overdracht en lokale ontwikkeling 
van dit ambacht, is er vandaag slechts weinig 
kennis en geschreven informatie over cimorné 
beschikbaar.  
 
De reconstructie van de originele receptuur en 
de kenmerkende applicatiewijze vormt hierbij 
een eerste stap. Aangezien er nauwelijks 
(geschreven) bronnen bestaan over dit 
onderwerp, worden patenten, handboeken en 
tijdschriften uit het interbellum opgezocht en 
geconsulteerd. Voormalige stukadoors worden 
geïnterviewd. Zeer belangrijk hierbij is de 
getuigenis van Laurent Pays, zoon van Jos-
Laurent Pays die destijds een zakenpartner was 
van Pétroons. Tenslotte dienen de bestaande 
cimornégevels als bron van informatie en 
resulteert veldwerk in het documenteren van de 
schade en het lichten van samples die een labo-
analyse ondergaan. Deze resultaten leiden ons 
naar de originele samenstelling en gebruikte 
methode om een kleurrijke cimornégevel te 
creëren en vormen een eerste stap in de weg 
naar toekomstig herstel. 
 
https://cris.vub.be/en/publications/cimorne-bepleistering-een-
kleurrijke-gevel-dankzij-glasafval(7ba6edaa-d89a-4d5a-970f-
07b6ffa32d3a).html 

en  
 
http://wta-international.org/fileadmin/NL-Dateien/syllabi-
folders/3-syllabi/2013-11-
08_Bouwmaterialen_en_constructietechnieken_in_het_Interbell
um.pdf 
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Buitenschrijnwerk 
Dé innovatie in deze periode zijn de stalen ramen: de 
slanke profielen laten een scherpe belijning en grote 
transparantie toe. De toepassing blijft doorgaans 
voorbehouden voor openbare gebouwen, in de 
woningbouw in Vlaanderen zijn ze zeldzaam. Omdat 
deze profielen niet geïsoleerd zijn, werden ze vanaf de 
jaren 1970 - 1980 dikwijls vervangen. 
Hoewel geschilderde houten ramen alomtegenwoordig 
waren, valt de de toepassing op van nieuwe, veelal 
grotere, raamindelingen. Bij het vervangen van de 
ramen door Aluminium of kuststof gaat meestal veel 
van de oorspronkelijke charme verloren. 

Keramische elementen 
Geglazuurde dekstenen, 
raamtabletten en 
keramische architecturale 
elementen zijn typisch 
voor het interbellum. De 
productie van op maat 
gemaakt keramiek 
verdwijnt naderhand 
wegens te duur. 
Soms worden geglazuurde 
tegels gebruikt als deel 
van een gevelbekleding, 
dikwijls voorzien van een 
strook in vergulde tegels, 
wat overeenkomt met de 
voorliefde voor exclusieve 
materialen in de Art Deco. 



 12 

Balkons, meestal met afgeronde hoeken, worden gebruikt om de gevel in te delen. Ronde ramen en 
vlaggenmasten zijn typisch voor deze periode. Samen met balustrades in simpele ijzeren buizen 
refereren ze aan de scheepsbouw, een geliefd thema bij de modernisten.  
 

   
 

     
 
Speciale aandacht gaat naar voordeuren en hoekoplossingen. Dit zijn de architecturale blikvangers en 
hier wil de gegoede burger zich onderscheiden. Dikwijls wordt gebruik gemaakt van decoratief 
smeedwerk en glas-in-lood 
 

  

   
 
Platte daken worden nog maar weinig toegepast en dakterrassen zijn vrijwel niet te vinden.  
De nieuwe dakmaterialen (laagsmeltende bitumen) staan nog niet op punt en vakkennis is nog niet 
aanwezig.
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2.8 Aanpassing aan hedendaagse normen 
Veel waardevolle architectuur uit het interbellum is in een snel tempo aan het verdwijnen; woningen 
worden afgebroken of ze worden onherkenbaar verbouwd. Dit geldt overigens voor alle soorten 
architectuur: ongeveer 70% van de Vlamingen is huiseigenaar en bepaalt liefst zelf wat er met zijn 
woning gebeurt. Toch gebeurt het niet altijd met opzet; wie zijn woning onderhoudt moet dat doen met 
de materialen die nu voorhanden zijn en niet iedere eigenaar of aannemer heeft de kennis van de 
materialen die destijds in de woning werden gebruikt. 

Bovendien zijn er nog heel wat onrealistische normen en wetten… 

 Noodzakelijk leidingentracé? 
 

  
Platvol voegen van Dudokvoegen en geschuurde ipv gebouchardeerde hardstenen plint 
 

 
Raamopeningen en -verdelingen, dakranden, gevelbekleding naar wens (Steenstraat) 
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Wegens ongustig advies van dienst Mobiliteit?  Gewoon afbreken voor nieuwe appartementen 
 
Door een gedetailleerde opmeting en geduldig onderzoek naar materialen en aannemers kan een 
woning aangepast worden met respect voor het origineel. 
 

  

  

  
Nr 79: opmeting en nieuwe toestand volgens isolatienormen,  
overeenstemmend met origineel schrijnwerk (1993)

Eén van de laatste oorspronkelijke blokramen 
in het bouwblok Ste Annalaan- Steenstraat  

(arch. Triphon De Smet, jaren ‘20) 
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3 CONCRETE FORMULERING OPDRACHT + TECHNIEK  
3.1 Inleiding: doel van de opdracht 
Het eerste doel van de opdracht is kwaliteitsvolle architectuur uit het interbellum te leren kennen en 
herkennen: veel architectuur uit deze periode geeft mee vorm aan kwaliteitsvolle straten en buurten 
van de stad, zonder daarom “tijdschriftmateriaal” te zijn. Door studie en kennis zal er meer respect 
ontstaan voor een waardevol maar verdwijnend patrimonium. 
 
Het tweede doel is inventarisatie: aandacht voor wat er nog is. Door opmeting en uittekening komen 
we in direct contact met de typische detaillering, het gebruik van materialen, de gevelindeling en 
verhoudingen uit die periode. Wij zullen ons toespitsen op de typische rijwoning: halfopen 
bebouwingen, openbare gebouwen en industriele gebouwen vallen buiten beschouwing in deze 
oefening. 
 
waar bevinden zich deze gebouwen?  
op de kadasterkaart (bijlage) zal je zien dat ze dikwijls in elkaars nabijheid staan, niet in het centrum, 
maar juist aan de rand van de stad (aan het begin van de twintigste eeuw): de ringlanen en zijstraten 
van die ringlanen. In Aalst zien we ook dat ze bijna exclusief voorkomen op de linkeroever 
(uitgezonderd omgeving H. Hartkerk). Dit is logisch aangezien er werd gebouwd voor een meer 
bemiddelde klasse, die zich daar traditioneel vestigde. Ook het tijdens de Eerste Wereldoorlog 
aangelegde stadspark bleek aantrekkelijk (Parklaan, Accaciastraat). 
 
Selectie 
Slechts een klein deel van wat er in het interbellum gebouwd werd, is mogelijk studiemateriaal. 
Na enkele lange wandelingen door de stad werd een longlist opgesteld van een honderdvijftigtal 
gebouwen die mogelijk in aanmerking zouden komen voor opmeting. Criteria hierbij waren: 

- stijlvastheid: valt de stijl onder art deco of modernisme? 
- Oorspronkelijkheid: zijn er niet te veel aanpassingen gebeurd? 
- Gebruik van specifieke materialen en detaillering, mooie verhoudingen 

Vervolgens werd de lijst gereduceerd tot een vijftigtal: de shortlist. Van elke gevel is een foto 
beschikbaar zodat duidelijk is om welk gebouw het exact gaat (bv vergissing door verkeerd 
huisnummer…). Deze foto’s zullen beschikbaar zijn op Smartschool. 
 
3.2 Een woning kiezen 
Uit de shortlist stelt iedereen een persoonlijke top 3 samen; vervolgens wordt in overleg aan elke 
leerling een woning toegewezen. Bij de selectie van de 3 woningen schrijft elke student een korte 
verantwoording waarom hij/zij deze woning heeft gekozen (“omdat ik het mooi vind” is niet 
voldoende…). Doorslaggevend hierbij is een duidelijke analyse van de stijlkenmerken, overeenkomstig 
de opdeling in 2.3. 
 
Bij goed weer plannen we een fietstocht langs de gekozen gebouwen (voorzien op 30/03/2018) 
 
Vooraleer aan de slag te gaan is ook toestemming nodig van de eigenaar of huurder voor de 
opmeting. Hoewel het enkel om de buitenzijde gaat, is dit niet vanzelfsprekend: daarom zal een 
begeleidende brief van de school meegegeven worden waarin expliciet de toestemming wordt 
gevraagd. 
 
Elke leerling doet een uittekening van de eigen gekozen woning, maar laat zich bijstaan door een 
medestudent om te helpen bij de opmeting. Je bent dus steeds met twee ter plaatse. 
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3.3 Opmetingsdossier; opmetingsschetsen en fotoarchief 
Bij het ter plaatse gaan zal je zien dat je niet overal aan kan om te meten. Er zijn een aantal trucs om 
toch een correcte opmeting te maken: 

- bakstenen tellen: bijna alle voorgevels in de selectie zijn voor het grootste deel opgetrokken uit 
baksteen. Meet de hoogte van 10 bakstenen plus een voeg en deel door 10; je hebt de 
“werkende maat” van de baktseen ofwel 1 baksteen plus 1 voeg. Vergeet niet de voegdikte 
afzonderlijk op te meten. Doe hetzelfde in de breedte, maar let op! soms zijn de stenen ingekort 
thv de ramen of bouwaansluitingen. 
Tel de horizontale lagen voor de hoogtes van de ramen. Een raam is bv 30 lagen hoog. Dit is 
zeer nauwkeurig, aangezien bij het metselen ook de steense lagen worden uitgezet. Alle 
andere lijnen kan je relateren aan deze lagen. 

- foto met een plooimeter: hou een plooimeter omhoog tegen de gevel en neem een foto. Je 
kan de cijfers niet lezen, maar je kan de verhouding inschatten. Een plooimeter kan je ook in 
een hoek plooien om bv de uitkraging van een erker te meten. 

- vergelijking met buren: tel de bakstenen bij de buren en vergelijk met je eigen gevel. 
- opgelet! De straat helt: meestal is er onderaan een plint of dorpel in blauwe hardsteen; gebruik 

de bovenkant als referentie, want die is altijd horizontaal, het voetpad niet. 
- Een foto van ver: als het mogelijk is om heel ver achteruit te gaan, kan je een betrouwbare foto 

nemen, zonder al te grote perspectievische vervorming. Door deze te importeren in je tekening 
kan je de gevelindeling beter schatten. 
 

Vergeet niet de diepte van elk element te meten: refereer steeds aan het gevelvlak; naar binnen / naar 
buiten. Hiervoor maak je horizontale snedes: neem die reeds op in je opmetingsschets. Hou er ook 
rekening mee dat je waarschijnlijk een tweede keer ter plaatse moet gaan om een aantal fouten en 
onduidelijkheden in de opmeting op te lossen die je pas ontdekt bij het digitaliseren van de tekening. 
 
fotoarchief 
neem voldoende foto’s, zowel van het geheel als van details. Deze worden eveneens ingediend en 
gequoteerd. Let op als er felle zon is: de zones in de schaduw kunnen onduidelijk zijn. 
 
Bezoek stadsarchief 
Indien er voldoende tijd is, brengen we een bezoek aan het stadsarchief op de Oude Vismarkt.  
Dit moet vooraf gereserveerd worden (niet open op vrijdag). 
De archieven zijn voor iedereen toegankelijk. Mogelijk vind je er blauwdrukken van de plannen van jouw 
woning: je mag die ter plaatse fotograferen.  
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Een voorbeeld van een opmetingsdossier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    

Wat moeten we aanduiden op de opmetingsschets(en)? 
- de contour van het gebouw van voetpad tot aan de kroonlijst. 
- De positie en afmetingen van alle gevelopeningen (ramen en deuren). 
- Alle verschillende materialen en de overgangen tussen materialen. 
- De horizontale voegen in het metselwerk. De referentie is steeds de bovenkant van een steen. 
- De bijzondere steense verbanden en eventueel verschillende kleuren baksteen. 
- Rollagen boven de ramen. 
- De diepte van de uitsprongen: venstertabletten, balkons, luifels, kroonlijsten: maak een 

horizontale snede bij elke belangrijke verspringing 
- De hoogte van het dak (nok) als het een hellend dak is (schatten). 
- De onderverdeling van de ramen, het verschil tussen opengaande en vaste, de dikte van de 

stijlen in aanzicht. 
- Alle profileringen. 

De nauwkeurigheid is één centimeter; dus alle maten afronden naar cm 
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Voorbeeld woning:  
Sinte-Annalaan 124 
 
 
 
 
 
 
  

3.5 Uitwerking in 2D 
VectorWorks 

We werken met 
meerdere lagen. De 
eerste laag die 
gecreëerd wordt is de 
lijntekening: dit is het 
belangrijkste werk. Zet 
eerst de steense lagen 
uit zodat je de hoogtes 
van de raamopeningen 
er kan aan aanpassen. 
Als deze laag volledig af 
is, creëren we voor elk 
materiaal een nieuwe 
laag, die we instellen in 
de kleur van het 
materiaal. De laatste 
laag zijn de schaduwen. 
We gaan uit van een 
vereenvoudigde 
belichting: van links, 
onder 45° horizontaal en 
verticaal.  

In de uiteindelijke 
presentatie zetten we 
alle lagen actief. 
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3.6 Timing: les 21 tot les 26 
23 maart 2018 les 21 voorstel leerlingen keuze woning 

30 maart 2018 les 22 definitieve keuze woning / eventueel fietstocht 

PAASVAKANTIE: 1ste opmeting tegen les 23 

20 april 2018 les 23 bespreking opmetingen / start uitwerking digitaal: lijntekening 

04 mei 2018 les 24 uitwerking digitaal: lijntekening 

25 mei 2018 les 25 uitwerking digitaal: lagen materialen en schaduw 

01 juni 2018 les 26 afwerken en indienen tekening 

 
3.7 Media en bijlagen 
- excel lijst woningen Smartschool 
- lijst met fotos Smartschool 
- Tekst bij selectie woning 
- kadastraal plan aalst A3 
- begeleidende brief voor toestemming en vragenlijst woningen 

 
4. AFSPRAKEN EN DEADLINE (TAKEN,...) & 5. EVALUATIE  
4.1 Voorstel keuze woning;    tekst op A4     les 21     /5 
Criteria:   
inzicht in de opbouw en stijlkenmerken, geometrische verhoudingen 
4.2 Opmetingsbundel   foto’s en opmetingsschets les 23     /15 
EEN FOTOKOPIE VAN DE OPMETINGSSCHETSEN, DE FOTO’S DIGITAAL OP BACKUPSCHIJF 
Criteria:   
1 Een gegeven architecturaal concept grafisch kunnen vertalen naar de uitvoering: de ruimtelijke indeling en het concept 
van het ontwerp kunnen analyseren / de ruimtelijke opbouw van de dragende constructie in het algemeen kunnen 
schematiseren Voorstelling in plannen, doorsneden, aanzichten, algemene samenstelling van de constructie.  
8  Een voorontwerp en een uitvoeringsontwerp grafisch kunnen voorstellen: digitaal: tekennormen en symbolen; plannen, 
doorsneden, aanzichten, deeltekeningen.   
9  Bepaalde attitudes toepassen: Zin voor nauwkeurigheid. Zin voor structurering en planmatig werken / Zin voor initiatief en 
zelfstandig werken.   
4.3 fase 1: lijntekening     op Backupschijf les 24     /30 
Criteria:   
1 Een gegeven architecturaal concept grafisch kunnen vertalen naar de uitvoering: de ruimtelijke indeling en het concept 
van het ontwerp kunnen analyseren / de ruimtelijke opbouw van de dragende constructie in het algemeen kunnen 
schematiseren Voorstelling in plannen, doorsneden, aanzichten, algemene samenstelling van de constructie.  
8  Een voorontwerp en een uitvoeringsontwerp grafisch kunnen voorstellen: digitaal: tekennormen en symbolen; plannen, 
doorsneden, aanzichten, deeltekeningen.   
9  Bepaalde attitudes toepassen: Zin voor nauwkeurigheid. Zin voor structurering en planmatig werken / Zin voor initiatief en 
zelfstandig werken.   
4.4 fase 2: lagen # materialen en laag schaduw op Backupschijf  les 25     /20 
Criteria:   
8  Een voorontwerp en een uitvoeringsontwerp grafisch kunnen voorstellen: digitaal: tekennormen en symbolen; plannen, 
doorsneden, aanzichten, deeltekeningen.   
9  Bepaalde attitudes toepassen: Zin voor nauwkeurigheid. Zin voor structurering en planmatig werken / Zin voor initiatief en 
zelfstandig werken.   
4.5 fase 3: eindafwerking tekening  op Backupschijf  les 26     /10 
Criteria:   
8  Een voorontwerp en een uitvoeringsontwerp grafisch kunnen voorstellen: digitaal: tekennormen en symbolen; plannen, 
doorsneden, aanzichten, deeltekeningen.   
9  Bepaalde attitudes toepassen: Zin voor nauwkeurigheid. Zin voor structurering en planmatig werken / Zin voor initiatief en 
zelfstandig werken.   
 

 
 
 
 


