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Voorwoord
Ter gelegenheid van de Open Monumentendagen van 1998 werd een fietsroute
uitgestippeld in samenwerking met Henri Van De Weyer; deze route heb ik nu
herzien en herwerkt als een wandeling door Sint-Agatha-Berchem.
In mei 2015 werd de versie herwerkt een aangepast.
Vertrek- en eindpunt : GC “De Kroon”
Afstand: 8 km (~3 uur)

[F001 Heden]

[F002 In 1908]
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Plan

[F003]
De wandelweg ipse is in het groen op de kaart en in het blauw in de tekst
weergegeven met referentiepunten die naar de kaart verwijzen.
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Routebeschrijving
Begin- en eindpunt: Oude Kerk, Kerkplein 1082 Sint-Agatha-Berchem.
Vooraleer van start te gaan met de art-decowandeling staan we even stil bij het
historisch interessante Kerkplein.
Het kerkplein is de oorspronkelijke dorpskern van Sint-Agatha-Berchem. In de
11de eeuw is reeds sprake van een kapel gewijd aan de Heilige Agatha en van
een Heilige Kruiskapel waar kerkdiensten werden gehouden door de pastoor van
Wemmel. Rond deze kapel ontwikkelde zich een dorpskom en bij de heropbouw
van de Heilige Kruiskapel in de 12de eeuw werd ook deze kapel toegewijd aan de
Heilige Agatha. Deze maagd en martelares uit de 3de eeuw werd aangeroepen
voor genezing van kanker en gezwellen. De toeloop van bedevaarders nam
gestaag toe en het dorp werd een drukbezochte bedevaartsplaats. De kapel zou
later het koor vormen van de oude dorpskerk. Het Sint-Agathakapelletje werd in
1720 verplaatst naar de hoek van het Kerkplein en de Groot-Bijgaardenstraat.

[F004 - De Kapel]

[F005 – Het beeldje]

De Oude Kerk werd geklasseerd in 1950, en vervolgens volledig gerestaureerd in
de jaren zeventig.
Vandaag hoort de kerk bij het gemeentelijke culturele patrimonium waar
concerten, lezingen en tentoonstellingen gehouden worden. Sindsdien draagt ze
de naam “Oude Kerk”.
Achter het gebouw getuigen nog een aantal grafstenen, waaronder deze van
burgemeester Edouard-Guillaume Goffin (1796-1858), van het toenmalige
kerkhof dat naast de kerk was gelegen.

Leo Jo Estercam
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[F006-Kerkplein begin 1900 met Brasserie La Couronne en Le Fourquet]

Tegenover de Oude Kerk staan de restanten van de voormalige brouwerij «La
Couronne» met ernaast het brouwershuis, waar nu het Franstalig cultureel
centrum “Le Fourquet” is gehuisvest. De brouwerij werd opgericht rond 1870
door Jean-Baptiste Vandendriesch (° 1821 - † 1897), daarna overgedragen
aan Van Calck, die getrouwd was met de dochter van Vandendriesch, en in 19191
overgenomen door Merten. Tot in 1944 werd hier door de familie Merten nog
geuze, lambiek en faro gebrouwen
Op het plein staan zes rijhuizen. Het meest linkse werd gebouwd in
1850 en is gekend als “Brasserie De Viool”. Nadat het in de jaren 1970
een restaurant werd, maakt het nu deel uit van het cultureel centrum
Le Fourquet.
De huizen ernaast, in neo-classicistische stijl, waar destijds de Post was, met
opmerkelijke fries waar leeuwenkoppen zijn afgebeeld. Nummer 11 dateert van
1867 en is van architect V. Kerremans net als de ganse groep van 3 huizen.

1

Soms wordt 1918 vermeld maar in de registers komt enkel 1919 voor (cfr. Henri Van De Weyer)
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[F007 - De oude post]

[F008 - vroeger café/restaurant De Viool]

Het restaurant is verhuisd naar de Brusselsesteenweg 660, 1731 Zellik.
Op het hoger gelegen grasveld, links van de Oude Kerk, stond vroeger
de pastorij.
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[F009-Pastoorswoning en oude Kerk begin 1900

en F010-in 2010]

Aan de overzijde van de Groot-Bijgaardenstraat bevindt zich het
Gemeenschapscentrum De Kroon, een gebouw dat al bestond in de 18de eeuw.
Een steen in de gevel met inscriptie “1869-JVDD” herinnert aan de vroegere
eigenaar-brouwer Jean-Baptiste Vandendriesch. Momenteel (2012) wordt het
grondig gerenoveerd om opnieuw dienst te doen als Nederlandstalige
Gemeenschapscentrum.
Het was de dorpsherberg, hotel, restaurant en buurtwinkel en laatste afspanning
voor de groenteboeren op weg van en naar Brussel. ’s Zondags werden de
wandelaars er vergast op boterhammen met platte kaas of hesp en een frisse pint
bier van de nabij gelegen brouwerij “La Couronne”.
Sinds 1980 is het gebouw eigendom van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap en wordt nu grondig verbouwd en gebruikt als trefcentrum.
Ga langs De Kroon in de Jean-Baptiste Vandendrieschstraat om verder in de
Kerkstraat te komen.
Bij de fontein kan je enkele mooie huizenrijen bewonderen. Het huis op nummer
107, uit 1938, is ontworpen door architect J. Rombaux.
De huizenrij behoort tot de functionele of utilitaire architectuur van
rond de jaren 1960.

Leo Jo Estercam

Pagina 8

9-9-2015

[F011-Vandendrieschstraat]

Wanneer de Kerkstraat samenkomt met de Jean-Baptiste Vandendrieschstraat
(1), neem je rechts de trappen naar de Prosper Preserstraat, vervolgens links
(2) in de Dokter Charles Leemansstraat tot aan de nieuwe Kerk.
Op de hoek van de Propser Preserstraat en Dokter Charles
Leemansstraat op nummer 20 staat een gebouw in de stijl van Le
Corbusier in modernistisch beton.
Verder op nummer 12 eentje uit de jaren 1950.
De kerk van Sint-Agatha-Berchem, ontworpen door architect Buelens in
neoromaanse stijl met baksteen uit de ardennen, werd nooit volledig afgewerkt
maar werd toch ingehuldigd in juli 1938.
Het interieur is vooral versierd met verschillende marmersoorten, o.a.
rood marmer uit Sprimont en zwart marmer uit Mazy. Achteraan het
koor vertoont het massieve neoromaanse marmeren hoogaltaar ook
art-decokenmerken: vier vierkante bas-reliëfs in gedreven messing stellen de vier
evangelisten voor met hun respectievelijke symbolen: van links naar rechts:
Johannes met de arend, Lucas met de stier, Marcus met de leeuw en Mattheus
met de engel. Erboven staat het art deco marmeren kruisbeeld in gedreven
messing met een gestileerde afbeelding van ChristusDe kerk is 60 jaar oud en
ook de enige in Sint-Agatha-Berchem.
De toren werd nooit gebouwd. In de volksmond klonk de uitdrukking “een kerk
zonder tore is Berchem zonder glore”. Een winterkerk werd in het begin van de
jaren 1980 gebouwd naar een ontwerp van Yves Lepère.
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[F012-Nieuwe Kerk]

Op de hoek met de Dokter Charles Leemansstraat en de Kerkstraat (4) staan 3
art-decohuizen van architect F. Verheyen versierd met tegels van Helman.

[F013-Hoekhuis]

[F014-Zegel Helman]

In dit gebouw herkent men de kubistische bootarchitectuur met zijn
asymetrisch element op de gevel. De inkomdeur verwijst naar de stijl
van Le Corbusier. Bemerk eveneens de gouden tegels en de kroonlijst
met ‘handjes’ op de derde verdieping. De dorpels zijn in geglazuurde tegels.
Wandel even verder de Kerkstraat in en sta even stil bij de huizen op nummer 58
en nummer 60. Ze dateren uit 1936 en zijn van de hand van architect F.
Verheyen.

Leo Jo Estercam
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De twee gevels vertonen kenmerken van de zogenaamde Streamline
Style, ook wel Streamline Moderne genoemd, een stroming in de
Amerikaanse vormgeving die in de periode 1930 tot 1955 populair was.
De stroming is een vervolg op de art deco en beleefde haar hoogtepunt rond
1937. Streamline wordt gekenmerkt door ronde vormen gecombineerd met lange
rechte lijnen, het ijzerwerk en het lichtvenster {“ Œil-de-bœuf ”}.
Opmerkelijk zijn de afgeronde tegels en het goudbandje. De oranje kleur werd
destijds gemaakt met Uranium.
Let op de spiraal in de deur en het smeedwerk voor het lichtvenster.
Let ook op nr. 57 waar je het zaagtand matief terugvindt en de klink in Jugendstil
net als op nummers 49 en 51.
Op het nummer 23, tegenover de kerk staat een gebouw van architect Ch. Jeys
dat Art Deco / Art Nouveau als stijl heeft en waar nu een informatica winkel is
gevestigd.
Let hier op de bloemmotieven en de twee soorten tegels die gebruikt
werden. De trappetjes zijn griekse motieven dir naar Art Deco
verwijzen.

Ga nu in de Kortestraat tot aan de Konig Albertlaan
(3) waar het gemeentehuis van Sint-AgathaBerchem staat.
[F015]

Deze Kortestraat verbindt de Kerkstraat met de Koning Albertlaan en noemde
vroeger “Korte Weg”.
In dit zeer druk bebouwd driehoekig wooneiland was aanvankelijk de inplanting
van de nieuwe kerk voorzien. De nieuwe kerk werd definitief ingeplant op het
eigendom van Mevr. Michiels, Kerkstraat 28 en van notaris De Meersman.
Beide herenhuizen werden afgebroken.

Leo Jo Estercam
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[F016-Gemeentehuis]

Het huidige Gemeentehuis van Sint-Agatha-Berchem is ontworpen in 1926 door
architect Marcel Chabot als een fabriek voor matrassen. Later kwamen er de
kantoren en ateliers van de voormalige “S.A. the Continental Railway and
Tramway Supply Company” waarvan de hangar links van het hoofdgebouw er nog
steeds staat. In 1951 werd het gebouw de zetel van de gemeente en haar
diensten en in 1975 werd de gemeentelijke feestzaal ernaast gebouwd. De
architect is Marcel Chabot (1926).
Het ‘ossenoog’ diende als uitkijk. Let op de inkomdeur (nummer 33)
met zijn perspectiefvervorming, rechte trapjes en watermotief. Boven
de deur is er een raam met erker in muurdikte.
Let eens op de opbouw van de muur: om de vier lagen is er een
‘streklaag’ om bartsen te voorkomen en de bakstenen vormen een mooi
kruisfiguur (één platte en twee halve stenen er boven en beneden) en dan weer
de streklaag.
Op de hoeken zie je dat de bakstenen mooi geslepen zijn.
De zijgevel bevat nog figuurglas in Art Nouveau.

Leo Jo Estercam

Pagina 12

9-9-2015

Links van de feestzaal kan je ook de hangar zien van de voormalige “Railway”.

[F017-Hangar]

Keer op je passen terug en ga via de Kortestraat en de Grand-Halleuxstraat, links
van de kerk, naar het Koning Boudewijnplein (5), waar vrijdagmarkt gehouden
wordt, en vervolgens in de Soldatenstraat (6).

[F018-Marktje]

Achter de nieuwe kerk werd begin jaren dertig de eerste steen gelegd van de
gemeenteschool. Het gebouw, ontworpen in monumentale art deco door architect
Edouard Pelseneer, heeft, zoals toen gebruikelijk was, aparte ingangen voor
meisjes en jongens. Tussen de school en het gemeenteplein lag het toenmalige
schoolplein. Sinds 1993 draagt het de naam Koning Boudewijnplein

Leo Jo Estercam
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[F019]

[F020]

De letters zijn typisch Art Deco.

[F021]

Ga via de Soldatenstraat (6) naar de eerste straat links. De René
Comhairelaan (7) wandel je verder af.

Leo Jo Estercam
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In de Soldatenstraat waren
destijds, waar nu een
appartementsgebouw staat,
de serres van bloemist “Van
Den Begin” die zijn nieuwe
winkel iets verderop had
(gesloten sinds september
2012).

[F022-Bloemist]

In de Soldatenstraat zijn nog twee Art Deco huizen op nummers 88 en 92.
Hier zijn de eerste villa’s te bewonderen.
[F023]

Het huis op nummer 66 werd gebouwd in 1936 door Emile De Boelpaepe
(°Aalst 1901- +1989) in de reeds genoemde “Streamline Moderne” stijl in
opdracht van de familie Koninckx. Gérard Koninckx en zijn broer waren
belangrijke invoerders van tropische fruitwaren in Brussel. Hun bedrijf, de Société
G.K.F. (Gérard Koninckx et Frères) was gevestigd in de maritiemwijk in de
hoofdstad en Emile De Boelpaepe ontwierp al hun gebouwen.

[F024 F025]

De erker is kubistisch daar er geen versiering aanwezig is, alles is rond
of hoekig.
Leo Jo Estercam
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Verder in de straat op nummer 70 een realisatie van architect Joseph Evers uit
1928, op nummer 78 een gebouw van architect A. De Groeve uit 1927.

[F026 nr 70]

[F027 nr 78]

Nummer 70 is zuivere Art Deco.
Op nummer 78 is de rijger in het glasraam boven de deur en glas rond
de deurpost als versiering merkwaardig evenals de twee ronde
vensters links die de traphal verlichten.
Aan de zijkant zie je ook nog de verlichtingsgaten van de traphal. Typisch voor
de ze bouw is ook de aanwezigheid van een dakterras.
Iets lager op nummer 84 staat de “Villa les Œillets” die gebouwd werd in 1928
door architect J. Maurice Demoitié voor Mevr. Weduwe De Greef-Geens.
Ondanks verschillende veranderingen, o.a. aan het raamwerk, heeft het huis zijn
architecturale eenheid bewaard.

Leo Jo Estercam
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Herhaaldelijk vernieuwd
heeft het huis enkel haar
architecturale eenheid
bewaard. De verbouwing
voor het raamwerk en
zijn nieuwe kleur heeft
een negatief effect op de
stijl van de woning.

[F028 nr 84]

De huizen op nummers 94 tot 102 werden omstreeks 1912 gerealiseerd en zijn
van de hand van architect J. Keyaerts, de nummers 108 tot 116 zijn van
architect Fernand Badoux.
Dit zijn typische vakantiehuisjes of buitenhuisjes uit die tijd.

Aan het kruispunt met de Gentsesteenweg (8) neem je links en even verder
loont het de moeite even in de Landhuizenlaan (9) te gaan.

Hartje centrum en toch nog steeds landelijk.

[F029]

[F030-Binnenzicht Landhuizenlaan]

Leo Jo Estercam
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De kasseiweg is nog steeds typisch.
Let bij de gebouwen op de kroonlijsten en op de originele raampjes in
getrokken glas in plaats van gepolijst glas. Sommige panden hebben
hun ramen vernieuwd met dubbel glas maar toch de oude structuur weergegeven
door middel van houten lamellen.

[F031]

[F032]

Deze huizen zijn van architect Albert Huvenne en gebouwd rond 1927.
Keer op je passen terug en vervolgens de Gentsesteenweg tot aan de eerste
straat rechts (10). U bent nu in de Helenalaan.
Hier zijn vijf Art Deco huizen te bekijken.

[F033]

De Helenalaan ligt op een deel van de vroegere “Campagne Goffin”, het landgoed
van de negentiende-eeuwse Berchemse burgemeester Josse Goffin, waar nog
eerder het “Hof ter Wilst” lag.
In 1911 kochten advocaat Paul Gisseleire en zijn schoonbroer Louis Versé het
landgoed. Ze lieten het verkavelen in verschillende straten, sommige genaamd
naar hun dochters: Laure en Hélène.

Leo Jo Estercam
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De villa zelf, de toenmalige “Château Gisseleire”, stond in een park. Toen het
domein later door de Belgische Nationale Bank werd aangekocht, verdween de
villa.
De woning op nummer 33 in de Helenalaan werd gerealiseerd in 1935 door
architecten Adrien Blomme en zijn zoon Yvan voor rekening van Mr.
Soethoudt. De metalen ramen zijn jammerlijk genoeg verdwenen, maar het
gebouw heeft zijn sierlijkheid behouden.

[F034 – nr 33]
Let op de ramen boven de dorpel gebouwd volgens het Nederlands
principe (eerst het raam en dan pas de muur), bovenaan van lood
voorzien als druiplijst.
De dubbele villa op nummers 35-37 werd gebouwd in 1932 door architect
Jean-Baptiste Dondelet voor rekening van Mr. Paul Gisseleire-Versé2, rijke
grondeigenaar van Sint-Agatha-Berchem.

2

Achterin, in een groene omgeving, staat eveneens het huis van Gisseleire-Versé. De naam Helenalaan zelf was de
naam van zijn dochter.

Leo Jo Estercam
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[F035 – nr 35-37]

[F036 – detail]

Let op het gemengd gebruik van breuksteen en gele steen en
overhoeks uitgesneden stenen boven de inkomdeur. In de garage is
een bunker met twee ruimtes uit 1939.

De villa op nummer 41 werd gebouwd in 1933 door architect E. Dondelet, de
villa op nummer 43 door Julien De Ridder. Deze gebouwen bevinden zich in een
geheel van meer dan tien woningen met dezelfde architecturale uitdrukking en
opgevrolijkt door een rijkelijk beplante omgeving.

Leo Jo Estercam
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[F037 – nr 41]

[F038 – nr 43]

[F039 – detail gevel nr 43]

Let op de asymetrische klokgevel en de diep uitghaalde voegen.
De vertikale strepen in glas en verder in steen geven een klimmend
gevoel en moest de traphal verlichten.
Bemerkt de horizontale en vertikaal motieven die gebruikt zijn in de
gevel.
Ook de huizen op nummers 56 en 58 duiden op Art Deco maar de kenmerken
werden en afgehaald.

Leo Jo Estercam

Pagina 21

9-9-2015

Verkorte versie  ga rechts de Lauralaan (11) in tot aan de Basilieklaan (19).
Op het einde van de Helenalaan ga je links de Lauralaan (11) in tot aan de Josse
Goffinlaan (12) waar je rechts gaat.
Bekijk het hoekhuis met de
Winteroystraat, dat vermeld wordt
door E. Adriaens in “Contrastes
berchemois promenade Nord” van 8 oktober
1989 waarin hij schrijft: << Het huis gebouwd
door architect Emile Hoebeke in 1930 in de
stijl van de Amsterdamse School (Berlage): plat
dak, kromme lijnen, brede vensters,
donkerbruine bakstenen. Deze constructie werd
technisch slecht ontworpen, tijdens de
herstelling van een raam van de tweede
verdieping is een deel van de hoek ingestort.
Om veiligheidsredenen moest het gebouw
gesteund worden door verticale palen met een
negatief effect op de oorspronkelijke stijl>>
Typisch is ook de dienstingang in de
Winteroystraat.
[F040 – hoekhuis Winteroystraat]

Neem nu links (13), juist voor het Frans Hospitaal, de Molenveldsteeg die je in
de Moderne Wijkstraat brengt.

[F041]

We komen nu terecht in de
“Moderne Wijk”, een
voorbeeld van de beroemde
art-decostijl afgewerkt rond
1925-1926.

Leo Jo Estercam

Pagina 22

9-9-2015

Je komt uit op het Samenwerkingsplein (14)
met in het midden het standbeeld van architect Victor Bourgeois.
[F042 – Molenveldsteeg zicht]

[F043 & F044 - Standbeeld van Victor Bourgeois]

Gerealiseerd tussen 1922 en 1924 door de architecten Victor Bourgeois en
Louis Van Der Swaelen voor de huurmaatschappij “La Cité Moderne”.
Deze tuinwijk is een van de opmerkelijkste modernistische gehelen van ons land.
De dubbele geometrische opbouw, zowel in de grondverdeling als in de
architectuur, maken van dit geheel een boegbeeld van het kubisme.

Talrijke studies van de binnen- en buitenruimten hebben
van de ontwerper van de Cité Moderne een van de meest
gekende architecten gemaakt.
[F045]

De glasramen van het gebouw gelegen op het
Samenwerkingsplein zijn van Pierre Louis Flouquet.
We zien hier puur kubistische trekken en symmetrie samenvloeien.

Leo Jo Estercam
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[F046 & F047 – Cité Moderne]

Ga nu verder in de Onderlinge Hulplaan, neem de Stichtingsstraat rechts om uit
te komen in de Openluchtstraat (15) aan het nieuwe Frans Gasthuis, vandaag
Revalidatiecentrum Valida.
Neem de Josse Goffin straat (16) rechts en steek deze over aan de
Katteputstraat (17)

[F048]

Je gaat langs een speelplein op het oude domein van Molineaux, en je bereikt dan
de Basilieklaan (18).

Van hieruit kunnen we al het grootste art-decomonument van het land bekijken:
de Basiliek van Koekelberg. Het schip is 141 meter lang, de koepel 89 meter
hoog.
De Heilig-Hartbasiliek van Koekelberg staat slechts met een klein gedeelte op
grondgebied Sint-Agatha-Berchem. Alhoewel de eerste steen al in 1905 werd
gelegd, begonnen de werken pas effectief na de Eerste Wereldoorlog op basis van

Leo Jo Estercam
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een art-deco-ontwerp van de Gentse architect Albert Van Huffel. Om de kosten
te beperken werd gebruik gemaakt van nieuwe bouwtechnieken en –materialen.
Op het pleintje staat het standbeeld “Oog in Oog – Vis-à-Vis” van Paty Sonville
dat ingehuldigd werd op 1 september 2009.

[F049 – Zicht op Basiliek van Koekelberg]

Ga de Basilieklaan rechts in (dus niet naar de Basiliek van Koekelberg) tot aan de
Lauralaan (19) die je links neemt.

[F050 – F051 – F052 : straatborden]

Let even op nummer 89 dat gerestaureerd Art Deco is, nummer 110
dat in verticalisme is opgetrokken en het raam bij nummer 115.

Op nummer 110 van de Lauralaan is een appartementsgebouw van architect W.
Vermeiren uit 1930 en op nummer 115 een raam van Van Cauwelaert uit 1928.
Aan de Koekelberglaan (20) neem je opnieuw rechts.
Leo Jo Estercam
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Op nummer 49 van de Koekelberglaan staat een kleine eensgezinswoning met
horizontale voegen tussen de gele bakstenen en een uitstekend rond balkon; het
werd door architect Vanmelen ontworpen voor de heer Charles Marx.

[F053 – nr 49]

[F054 – detail nr 49]

Een andere typische art-decowoning is het lichtgrijs tweeverdiepingengebouw op
het nummer 30, met verhoogde gelijkvloers, polygonale erkers op twee niveaus
met een balkon bovenop.

[F055 – nr 30]

[F056 – detail nr 30]

Aan het einde van de laan, op de hoek van de Gentsesteenweg staat bij nummer
2, een opmerkelijk viergevelgebouw, met verhoogd gelijkvloers en twee
verdiepingen. De gevel, in gele bakstenen, is versierd met palen en oppervlaktes
in groene tegels, ronde terrassen, en bijzondere glas-in-loodramen. Het huis
Leo Jo Estercam
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werd in 1936 door architect Frans Verleyen opgetrokken als privéwoning voor
een zekere heer De Coster. In 1950 werd het gebouw omgevormd tot een
rusthuis, maar heeft het toch, ondanks de verplichte inrichting voor deze functie,
zijn art-decokenmerken kunnen behouden.

[F057 – nr 2]

Hier zien we ook de kubistische invloed en de asymmetrische opbouw
boven de trappenhal.

[F058 – nr 2]

Na de Gentsesteenweg (21) te hebben overgestoken ga je de GisseleireVersélaan op.

[F059]

Op de Gisseleire-Versélaan, op nummer 13 en 15, staan twee belendende huizen
die ook als voorbeelden van art deco kunnen worden beschouwd. Volgens één
van de eigenaars zouden deze huizen in het begin één enkele woning hebben
gevormd.
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[F060 – nr 13]

[F061 – Nr 15]

Let op de hoekjes met bloemmotieven aan de ramen in Jugendstil.

[F062 – nr 13 Fries]

[F063 – Inkom nr 15]

Ook het nummer 28, gebouwd in 1924 door architect Joseph Evers, en nummer
30 met vogelmotieven in de glas-in-loodramen, zijn voorbeelden van art deco.

[F064 – nr 28]
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Bewonder vervolgens het smeedwerk van de ramen van het huis op
nummer 30, op de eerste en tweede verdieping: de glas-in-lood-ramen
met vogelmotieven en het glasraam boven de ingangsdeur, evenals
het smeedwerk van de deur zelf.

[F065 – nr 30 inkom]

[F066 – nr 30]

[F067 – nr 30 glasraam]

Bemerk het nummer 28 van architect J. Evers met de sluitsteen boven
het raam.
We bereiken nu de hoek met de Evariste De Meersmanlaan: daar, op nummer 34,
staat een huis ontworpen tussen 1930 en 1935 door architect Jean-Baptiste
Dewin. Als ontwerper van belangrijke gebouwen zoals het Gemeentehuis van
Vorst, sociale woningen in de Ter Plaststraat in Laken of het SintPietersziekenhuis in Brussel, is hij één van de beroemste architecten uit die
periode in ons land. De publicatie “L’architecture art déco Bruxelles 1920-1930
des archives de l’Architecture Moderne”3 wijdt een hoofdstuk aan deze architect.

3

http://www.aam.be/nl/edit_lvres_multi00.html
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[F068 – nr 34]

[F069 – nr 34 detail glasraam]

Het nummer 33 van de Gisseleire Versélaan verrast ten opzichte van de
belendende huizen. Het werd ontworpen door Victor Bourgeois in 1927 voor de
heer Montalt, toen cellist in de Munt.
De architect raakte in conflict met het gemeentebestuur dat hem
verweet dat het gebouw niet paste in het straatbeeld. Deze constructie
met een plat dak en talrijke verwijzingen naar de industriële stijl is in
dit opzicht een experiment.
Enkele jaren later werden enkele dergelijke huizen gebouwd op de Weinhof in
Stuttgart.
Toen in 1987 de eigenaar vroeg om zijn huis van een hellend dak te mogen
voorzien, was het gemeentebestuur van oordeel dat deze toevoeging in de geest
van de stijl van Bourgeois moest zijn. Zo moest de horizontale lijn van het dak
intact blijven en de toevoeging zo discreet mogelijk zijn (zie Contrastes
Berchemois promenade Sud4 van E. Adriaans).

4

Zie Zuider-Noorderwandeling (herwerkt in 2012)
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[F070 – nr 33]

Bij droog weer kan je aan het einde van de Gisseleire Versélaan (22) links gaan
tot aan de Guldenkoornstraat (23); op het einde, naast de school van het
Nederlandstalig Gemeenschapsonderwijs, vertrekt een wandelpad door een stukje
landelijk Sint-Agatha-Berchem.
Bij regenweer, of voor de verkorte versie, ga je beter aan het einde van de
Gisseleire-Versélaan (19) rechts de Groot-Bijgaardenstraat naar boven, daarna
links de Kasterlindenstraat in.

[F071]

Leo Jo Estercam
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[F073 – Zicht op Brussel]

Het wandelpad gaat na enkele meters rechts (24) tussen de velden tot aan de
Hogenbosstraat (25) die je verder rechts neemt. Je komt nu langs een op zich
staand landgoed: de Villa Wilmotte. Neem vervolgens links de Kasterlindenstraat
(26).
Vanuit de Hogenbosstraat is het zicht op Brussel indrukwekkend. Men kan
opnieuw van hier de Basiliek van Koekelberg zien en in de verte de moderne
torens van het de Brouckèreplein en de torenspits van de Collegiale Kerk van
Sint-Pieter en Sint-Guido in anderlecht.
De “Villa Wilmotte” in de Hogenbosstraat, werd gebouwd in 1919, door
de Leuvense architect Jos Vander Veken voor de heer Wilmotte,
vandaar de naam. Het is een villa is gebouwd in Engelse “cottage” stijl.
Spijtig genoeg is deze villa in verval geraakt maar binnenin zijn er
achter de zware ijzeren ingangsdeur mooie oorspronkelijke decoraties te zien.
Links op het paneel staat de inscriptie “Maison Janssens, Berchem-Ste-Agathe”;
Guillaume Janssens was een van de bekendste faiencemakers van de eerste 25
jaar van 1900 en zijn atelier bevond zich eveneens in Sint-Agatha-Berchem.
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[F074 – Villa Wilmotte]

[F075]

[F076]

Op de hoek, nummer 52, is sinds 2015 het restaurant “La Bonne
Franquette”, het vroegere café Quièvrain, een art decopand uit 1932
met opvallende vijfhoekige ramen en deuren.

[20120813-GHK-Kasterlinden-Quievrain_DSC5754

Leo Jo Estercam

- 20120813-GHK-Kasterlinden-Quievrain_DSC5755]
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Na ongeveer 200m kom je kom je op de rechterkant aan een mooi geheel
gevormd door de huizen op nummers 51 tot 55.
Op de rechterkant van de Kasterlindenstraat, voorbij de muur van het oude
kerkhof, staan de rijhuizen met nummers 51 tot 55, gebouwd in 1927 door
architect Emile De Boelpaepe voor Gérard Koninckx, de al eerder vermelde
stichter van de maatschappij G.K.F. in Brussel.

[F078 – nrs 51-57]

Let op de integratie met de kerkhofmuur en de opbouw (en slordige
renovatie) van het raam op de tweede verdieping van nummer 51.
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Ga vervolgens tot aan de “Villa des Hêtres” op het nummer 69 (27).
Deze prachtige villa van dezelfde architect Emile De Boelpaepe werd gebouwd in
1926.

[F079 – Villa des Hêtres]

[F080 – Villa des Hêtres Inkom]

[F081 – Villa des Hêtres Inkom]

Ga nu op je passen terug tot aan de Groendreefstraat (26) die je links naar
beneden gaat.
De Groendreef was de oude landweg n° 13 die verder doorliep tot Molenbeek
over de huidige Hoogboschstraat.
Je wandelt langs het oude kerkhof met zijn art deco luifel, waar het
mausoleum van Goffin staat en twee graven van Engelse soldaten,
Bernard Brewin en Thomas Angell.

Leo Jo Estercam

Pagina 35

9-9-2015

[20120813-GHK-Oud-Kerkhof-Luifel_DSC5749

[20120813-GHK-Oud-Kerkhof-Goffin_DSC5750

-

20120813-GHK-Oud-Kerkhof-Soldaten_DSC5752]

Achter het kerkhof, op wat de “Wilderheuvel” genoemd, staat de villa Van den
Eynde-Lemaire uit 1910. Verder links strekt zich het 6,5 ha groot Wilderbos uit,
of Koninckxbos.

[F082 – Van Den Eynde-Lemaire]
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Het Wilderbos, ook Koninkxbos genaamd naar een vroegere eigenaar,
op je linkerkant is 6.5 hectare groot en wordt doorkruist door de beek
“Le Parucq”. Het golvende karakter van het bos komt voort uit de
16° eeuwse delfactiviteiten door de Kartuizers van Scheut5.
Men vindt er tal van oude bomen en een fruitgaard; het gebied is een oase voor
insecten, amfibieën (kikkers en alpensalamanders) en vele vogels komen er
nestelen (sperwer, distelvink, groene en bonte specht, bonte snip e.a.).
Tot de jaren 1980 was een groot deel ervan in privé handen maar men mocht er
niet op bouwen. Het hoogste punt, 75 meter, bevindt zich aan de
Kasterlindenstraat en het laagste, 48 meter, aan de Wilderstraat.
Vandaag is het beheer in handen van de B.I.M.
Alvorens te eindigen in “De Kroon” kan je nog even de Groot-Bijgaardenstraat op
gaan en na zo’n 200 meter heb je rechts op nummers 288 en 290 nog twee Art
Deco huizen (28).
Deze twee huizen werden gebouwd in 1936 in de toen populaire “Streamline
Moderne”6 stijl door architect Frans Verheyen.
Let eveneens op de Helmantegels7, het smeedwerk en het
lichtvenster {“ Œil-de-bœuf ”} op het gelijkvloers van nummer 290.

[F084 – nr 288-290]

De Groot-Bijgaardenstraat terug naar beneden en je komt aan het beginpunt “De
Kroon”.

5

Chartreuses de Scheut à Anderlecht; zie boek van M. Soenen 1972
Ook Pakketbootstijl genoemd.
7
Zie Tegelwandeling in Sint-Agatha-Berchem (geschreven in 2012)
6
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Een overzicht van Art Déco
Art deco was een populaire
stijlbeweging van 1920 tot 1939
die een weerslag had op de
decoratieve en toegepaste kunst,
bij zowel de architectuur, het
grafische, industriële en
interieurontwerp, als de
beeldende kunst en kledingmode.
De beweging was in zekere zin
een mengelmoes van vele
verschillende stijl- en
kunststromingen uit de eerste
decennia van de 20e eeuw.

[F100 – Basilek van Koekelberg]

Een typische art-decomonument is dus de Basiliek van Koekelberg, die op het
territorium van vier gemeenten ligt: Berchem, Ganshoren, Koekelberg en Jette.
Ontworpen door architect Albert Van Huffel (° Gent 1877 † Tervuren 1935), de
bouw begon in 1905 en was ps afgewerkt in 1970. Het heeft een capaciteit van
3,500 mensen en is dus ook het grootste art-decokerkgebouw in de wereld.

Geschiedenis
Na de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs vormden een aantal Franse
kunstenaars een informeel collectief onder de naam La Société des artistes
décorateurs (de sociëteit van de decoratieve vormgevers). Grondleggers waren
o.a. Hector Guimard, Eugène Grasset,
Raoul Lachenal, Paul Follot, Maurice
Dufrene en Emile Decour. Het waren
deze kunstenaars die een grote invloed
zouden uitoefenen op de vormentaal van
art deco als geheel. De doelstelling was
de leidende positie en ontwikkeling van
de Franse decoratieve kunst te tonen aan
de internationale wereld.
[F101 – Art Deco lettertekens]

In 1925 organiseerden zij in Parijs de
wereldtentoonstelling met het licht op de toegepaste kunst onder de naam:
Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes waarvan de
kunsthistoricus Bevis Hillier later met het boek “Art Deco of the 20s and 30s”
de term 'art deco' afleidde.
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Het was de eerste tentoonstelling die artistieke vernieuwing als voorwaarde in
zijn reglementen had opgenomen, wat leidde tot een keur aan nieuwe
stijlelementen. Er ontstond ook een nieuw soort eclecticisme, waarbij kenmerken
van verschillende stijlen en stromingen gecombineerd werden, zoals het
expressionisme, kubisme, modernisme en functionalisme. Hierdoor kan het
voorkomen dat een glazen vaas, een bronswerkje en een eetkamerameublement
alle drie geclassificeerd kunnen worden als art deco, en tegelijk geen enkel
uiterlijk stijlkenmerk gemeen hebben.

[F102 – Eeuwfeestpaleis]

Ook de internationale uitingen van de art deco verschillen op een groot aantal
essentiële punten. Het vraagt in bepaalde gevallen een geoefend oog om in de
architectuur bv. late geometrische art nouveau niet te classificeren als art deco,
omdat beide een stijloverlapping kennen. Art deco is meer het tijdvenster tussen
beide wereldoorlogen rond een verzameling van verschillende stijlen die in ieder
geval met elkaar gemeen hebben dat zij alle een reactie waren op de organische
ornamentiek van de Duits-Oostenrijkse jugendstil en de Frans-Belgische
curvilineaire art nouveau.
Het gebruik van de term “art deco” nam pas na 1971 een
vlucht als gevolg van de door Hillier georganiseerde
tentoonstelling in het Minneapolis Institute of Arts onder de
naam Art Deco, en het als boek uitgegeven verslag
daarvan: The World of Art Deco.

[F104 – Noord Station Brussel]

In de architectuur vormde art deco vaak een element
binnen een andere architectuurstroming. In Nederland
werd deze vormgeving bijvoorbeeld vaak geïntegreerd in
de Amsterdamse School en ook het werk van de leden van
de Stijlgroep is deels verwant aan de art deco. Bij de
Amsterdamse School zijn dat de nadruk op de rechte en
hoekige lijn en de toepassing van het verticaal cilindrisch
gebogen vlak. Bij de Stijlgroep was dat de zo groot mogelijke eenvoud en
abstractie, vaak vergezeld van het gebruik van de primaire kleuren. De Stijlgroep
voerde een belangrijk aspect van de Nederlandse art deco tot in de uiterste
consequentie door: dat van functionaliteit en zakelijkheid en kreeg hierom als
reactie op de "Nieuwe Kunst" bekendheid onder de term Nieuwe Zakelijkheid.
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De aanhangers van deze richting waren afkerig van elke vorm van versiering en
hielden bij het ontwerpen reeds rekening met de beperkingen van machinale
productie. De consequentie hiervan op het uiterlijk van voorwerpen mag zeker
ook als een van de stijlkenmerken van de art deco worden beschouwd.
Napier (Nieuw-Zeeland) is een populaire toeristische
stad, met een unieke concentratie van 1930 Art Deco
architectuur. Op 3 februari 1931 werd Napier getroffen
door een aardbeving. Het stadscentrum werd verwoest
en herbouwd in de populaire art-decostijl. Ongeveer 40
km² van het tegenwoordige Napier lag voor de
aardbeving onder zeeniveau. Een van de meest
gefotografeerde bezienswaardigheden in het land is het
standbeeld op de Marine Parade genoemd Pania of the
Reef. Duizenden mensen komen elke februari naar
Napier voor het Art Deco Weekend evenement, een
viering van het art-deco-erfgoed en de geschiedenis van
Napier.
[F106 – Lady by Alphon]

In Oostende, aan de Belgische kust, zijn de gevel en
het interieur van de 'Brasserie du Parc' een uniek
voorbeeld van art deco totaalconcept.
In de Nederlandse architectuur is art deco voor velen
synoniem aan het realisme van Berlage, de
Amsterdamse School van Jan van der Mey, Piet Kramer
en Michel de Klerk en het functionalisme van Rietveld.
Van dit rijtje komt de Amsterdamse School nog het
meest overeen met de internationale stijldefinities van
de art deco, maar goed beschouwd kent Nederland op
het gebied van de architectuur lang niet zoveel treffende
voorbeelden van art deco als de VS, Canada en NieuwZeeland, omdat deze landen een relatief jonge culturele
historie hebben.

[F107 – Oostende]
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Wat is Art Déco ?
Eerst “Art Nouveau” of “Jugendstil”
Deze nieuwe beweging ontstond rond 1880 als reactie op het Historisme.
Historische motieven (Romaanse, Gotische, Barokke) werden zeker vanaf de
Industriële revolutie klakkeloos opnieuw geïmiteerd en samengevoegd.
De Art Nouveau kunstenaars verwierpen deze rijkelijk geproduceerde
"krullenkitsch" en zochten naar een nieuwe originele stijl, met voorkeur voor het
oude ambachtsvak.
Er ontstonden twee varianten.
De vertegenwoordigers van de Curvilineaire of Versierende Art Nouveau kozen de
natuur als belangrijkste inspiratiebron, met sierlijke golvende lijnen van plant- en
diermotieven en ook melancholieke vrouwenfiguren als uitgangspunt. De
designers van de Geometrische Art Nouveau richtten zich meer op strakke lijnen
en wiskundige motieven.
Zo is in Europa de kunstuiting in
ieder land onder een andere naam
bekend; het Spaanse Modernismo,
de Duitse Jugendstil, de
Oostenrijkse Sezession, de Engelse
Modern Style, De Italiaanse Stile
Liberty en de Nederlandse Nieuwe
Kunst.
Beroemde namen in Nederland
zijn: Jan Toorop, Hendrik Berlage,
Chris van der Hoef, Lion Cachet.
De Eerste wereldoorlog maakte een
abrupt einde aan deze eigenzinnige
kunstuiting.
Art Deco
Deze stroming in de toegepaste
kunst ontwikkelde zich aan het
eind van de jaren twintig. De naam
Art Deco is een afkorting van de
naam van de in 1925 in Parijs
gehouden internationale
tentoonstelling "L'Exposition
Internationale des Arts Décoratifs et Industriëls Modernes", waar de
nieuwe vormentaal voor het eerst aan een internationaal publiek werd getoond.
Leo Jo Estercam
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De stijl ontstond na de Eerste wereldoorlog in Parijs, maar is bijna universeel
toegepast, zowel in de meeste Europese landen als in de Verenigde Staten. Het
toepassen van monumentale geometrische vormen, geïnspireerd door de
Afrikaanse volkskunst en als logisch gevolg van de Geometrische Art Nouveau, is
een van de belangrijkste kenmerken van de Art Deco.
[F108 – Designs]

Ook in de jaren dertig werd deze stijl veel toegepast. De stijl ontstond in
Frankrijk maar werd al snel populair in de V.S. De art deco is beïnvloed door de
art nouveau. De stijl oogt echter strakker dan die van de art nouveau. De vormen
zijn relatief eenvoudiger en gestroomlijnd. Er was een voorkeur voor exotische
houtsoorten, lakwerk en haaienvel in de meubels. In de sierkunst werd er veel
nikkel en chroom gebruikt. Art deco onderscheidde zich
duidelijk van de internationale stijl. De naamgeving is
afkomstig van de tentoonstelling van toegepaste
kunsten in 1925 in Parijs. Tot de bekendste
voorbeelden van Art-Deco op het gebied van
architectuur behoort William Alen's, Chrysler Building
uit 1930. Tamara de Lempicka heeft schilderijen
gemaakt die duidelijk Art-Deco
kenmerken bezitten.
De Nederlandse versie van de
Art Deco heeft een eigen
geschiedenis.
In 1910 ontstond de
Amsterdams School, een
expressionistische, versierende,
grillig en kleurig vormgegeven
stijl, die ook in het buitenland
grote faam verwierf.
Het Tuschinski-theater in
Amsterdam is een mooi
voorbeeld.
[F109 - Chrysler Building]

[F110]

De Haagse School vertegenwoordigde de zakelijke, sober functioneel gerichte
vormgeving met zuiver horizontale en verticale belijning. Een bekend ontwerper
binnen deze stijl was Hendrik Wouda.
In 1917 ontstond de Stijl. De nieuwe beelding was gebaseerd op een zo groot
mogelijke eenvoud en abstractie, vaak door gebruik van de primaire kleuren, met
Piet Mondriaan als grondlegger.
Zo was de basis gelegd voor de Nieuwe Zakelijkheid, die met het toepassen van
moderne materialen en machines een groter publiek beoogde.
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[F111 – Fashion]
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Enkele voorbeelden.

[F112 – F113 – F114 – F115 – F116 – F117 : voorbeelden]

Kenmerken var Art Deco
Art Deco 1910-1940
Toegepaste kunst




geometrische vormen
stileringen van vormen uit de natuur
gestroomlijnde vormen

Architectuur


luxe uitstraling
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ambachtelijke technieken

♪ Enkele bekende Belgische architecten van Art Déco:











Victor Horta (° 1861 - † 1947) [ http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Horta]
{o.a. paleis voor Schone Kunsten - BoZar }
Jean-Baptiste Dewin (° 1873- † 1948) [ http://fr.wikipedia.org/wiki/JeanBaptiste_Dewin ] {o.a. Nieuw Sint Pieters Hospitaal }
Adrien Blomme (° 1878 - † 1940) [
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adrien_Blomme ] {o.a. cinema Métropole}
Léon Sneyers (1877-1948)
Camille Damman (° 1880 - † 1969) {o.a. Palais de la Cambre}
Michel Polak (° 1885 - † 1948) {o.a. Résidence Palace - Wetstraat }
Léon Emmanuel Govaerts (° 1891 - † 1970)
Alexis Dumont (° 1877 - † 1962) {o.a. de Garage Citroën}
Marcel Chabot {o.a. Cinema Eldorado, Brouckèreplein}
Arthur Meuleman {o.a. cinema Albert Hall en de balzaal Roseland}
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Art Deco juwelen

[ F118 tot F123 : juwelen Art Deco]
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[F124 – week-end]

De Tweede wereldoorlog maakte een einde aan de Art Deco periode. Na de oorlog
- tijdens de wederopbouw- ontstonden minder ambachtelijke strakke "snelle"
modellen, gebaseerd op de Art Deco vormen.
Zo was een nieuwe stijl geboren, genaamd de Fifties.
Het beeld van Christus
Corcovado in Rio de Janeiro,
Brazilië, is het grootste artdeco-object in de wereld,
1922-1931.

[F125 – Corcovado]
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Naslag gegevens
Emile De Boelpaepe [ook gekend als Emiel De Boelpaep]
(° Aalst 1901 – † Aalst 1989)

 Kasterlinden & Comhairelaan.
Andere realisaties van deze architect zijn bv.
Oude opslagplaats van het bedrijf Gérard Koninckx Frères8, Nieuwe
Graanmarkt, No 22-23 (nu bewoond door de atelier van een stylist)
Gebouwd in 1932.
Adrien Blomme (° 1878, † 1940)
Yvan Blomme (°1906- † 1961)

 Helenalaan.
Andere realisaties van deze architect zijn bv.
Hotel en Cinéma Métropole (1928-1931)
verschillende drankgelegenheden (tussen 1928
en 1939) in het centrum van Brussel.
Zuidstation van Brussel
Voormalige eigen woning van Adrien Blomme,
rectoraat van de Université libre de Bruxelles
Franklin Rooseveltlaan 52.
[F126 – Cinéma Métropole]

Julien De Ridder (°

,† )

 Helenalaan.
Andere realisaties van deze architect zijn bv.
Gedenkteken Koning Albert, het
ruiterstandbeeld is het werk van
Karel Aubroeck.

[F127 – Nieuwpoort]

8

Vroegere eigenaar van het Koninckxbosje.
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Emile Hoebeke (°

,† )

 Hoek Winteroystraat en Josse Goffinlaan
Victor Bourgeois (°Charleroi, 29 augustus 1897, † Brussel, 22 juli 1962)

 Moderne Wijk
Jean Baptiste Dewin (°1862 , † 1925 )

 Gisseleire Verselaan
Andere realisaties van deze architect zijn bv.
Guldenvlieslaan 68, Voormalig “Institut pour le traîtement des maladies des
yeux” van Dr. H. Coppez op de Tervurenlaan 68-70
Georges Brugmannplein 28, 29 - Joseph Stallaertstraat 1, 5 - Edmond
Picardstraat 16-18 (Elsene)
Edouard Pelseneer (° - † )

 Gemeenteschool Sint-Agatha-Berchem
J. Maurice Demoitié (° - † )

 René Comhairelaan
Rombout (° - † )

 Restauratie Oude Kerk
J.B. Dondelet (° - † )

 Helenalaan
E. Dondelet (° - † )

 Helenalaan
Vanmelen (° - † )

 Koekelberglaan.
Frans Verheyen (° - † )

 Hoekhuis Koekelberglaan en Gentsesteenweg en in Kasterlindenstraat.
Leo Jo Estercam
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J. Evers (° - † )

 Gisseleire Versélaan & Comhaire
Pierre Louis Flouquet (° Parijs 1900 - † Brussel 1967)

 Cité Moderne (glasramen)
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Referenties
http://achtenberg.vgc.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Art_deco
http://www.artdecodorp.nl/?id=5
http://www.kunstkennis.nl/kunstgeschiedenis/1890-1940/Art%20Deco.htm
http://www.scholieren.com/werkstukken/25589
http://www.irismonument.be/nl.Brussel_Uitbreiding_Zuid.Franklin_Rooseveltlaan.
52.html
http://inventaris.vioe.be/dibe/persoon/366
http://www.orgels.irisnet.be/nl/Edifice/140/Eglise-Saint-Pierre.rvb?version=print
website http://www.irismonument.be/

[F128]

http://www.irismonument.be/nl.Elsene.Georges_Brugmannplein.28.html
http://www.larousse.fr/archives/peinture/page/434
Circuit “L’Art Déco à bicyclette à Berchem-Sainte-Agatha” uit 2004 ter
gelegenheid van de Erfgoeddagen op 18 en 19 september.
“Berchem Art Déco” wandeling in flyer vorm.
“Huizen in Sint-Agatha-Berchem straat per straat” van 16 augustus 2004 in het
kader van de tentoonstelling van oude plannen.
“Itinéraires Berchemois” van Benoît Schoonbroodt (Commission de
l’Environnement de Bruxelles-Ouest - CEBO asbl)
“Berchem-Sainte-Agathe, les Chemins du Patrimoine” van Benoît Schoonbroodt
van december 1999.
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