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Voorwoord
Het doel van deze uitgave is een overzicht te krijgen van de architecturale
gebouwen van onze gemeente en een brokje geschiedenis in de vorm van
wandelingen doorheen de straten, lanen, bossen en weilanden; aan de hand van de
gevolgde wegen kan men de beschrijvingen ervan als een aaneensluitend geheel
waarderen.
Beide wandelingen werden destijds verzameld door Ir. Arch. Urb. E. Christiaans en
uitgebreid met de Art Deco wandeling van Henri Van De Weyer, dwars door SintAgatha-Berchem.
In juni 2000 werd er een “Toeristische route per fiets” (“Circuit touristique
berchemois à vélo”) geschreven in het kader van Dring Dring 2000.
Verder was er nog de Art Deco fietsroute ter gelegenheid van de Erfgoeddagen van
18 en 19 september 2004 en een Art Deco wandeling waarvan datum onbekend.
Ik heb van deze verschillende wandelingen en fietstochten een syntheze gemaakt
om zo tot één grote wandeling te komen, beeldmateriaal toegevoegd en
geactualiseerd in 2012.
De Noorderwandeling gaat, zoals het woord het zelf zegt, het noorden van onze
gemeente verkennen en de Zuiderwandeling het zuidelijk gedeelte. Je kan ze als
één wandeling zien of opsplitsen in twee zoals aangegeven in de beschrijving.
De Art Deco wandeling (zie aparte uitgave) valt voor 90% samen met de
Zuiderwandeling en het gedeelte rond de Moderne Wijk (Cité Moderne), ongeveer
10%, zit vervat in de Noorderwandeling.
De wandelweg ipse is in het blauw weergegeven in de tekst met referentiepunten
die naar de kaart verwijzen.
Ik tracht de geschiedenis en de kunstwerken die we in ons patrimonium hebben op
een andere manier naar voor te brengen door middel van het kriskras wandelen
door onze gemeente; zelf haatte ik geschiedenis op de middelbare school omdat de
manier van aanbrengen mij niet kon bekoren, later interesseerde het me meer en
meer dank zij de anekdotes. Vandaar deze andere aanpak.
Ik hoop dat honderd jaar van nu iemand deze wandeling zal nawandelen en de
verschillen in kaart brengen ...
Leo Jo Estercam
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Gegevens
Beginpunt: GC De Kroon
Afstanden: Noord 7.3 km en Zuid 6.9 km

[1908]

[2012]
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Kaarten

Noorderwandeling
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Zuiderwandeling
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Plan van rond 1700
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Noorderwandeling
We beginnen de wandeling met even rond te kijken op het Kerkplein.
Het kerkplein is de oudste dorpskern van Sint-Agatha-Berchem. Daar stond eerst
een kapel toegewijd aan het Heilige Kruis (11e eeuw).

[Agatha Kapel]

Bij de uitbreiding van de parochie in de 12e en 13e eeuw, werd de Sint-Agathakerk
gebouwd. Ze werd meermaals verwoest tijdens de belegeringen van Brussel,
herbouwd en uitgebreid.
De Heilige Agatha (5 februari), de maagd met de afgesneden borsten, beschermster
van de gemeente en aangeroepen tegen kanker en ettergezwellen. Volgens
Schoonjans zou de kapel reeds bestaan hebben in 1720, maar dit wordt betwijfeld.
Omdat ze zeer vervallen was, werd zij gerestaureerd en plechtig "ingehuldigd" op 9
september 1990. In 1938 werd een nieuwe kerk in gebruik genomen (zie verder op
de wandeling).
De oude kerk werd in 1950 geklasseerd en haar verval werd pas gestopt met de
bijna volledige restauratie in 1975, onder leiding van architect Rombout, in
romaanse stijl. Nu is het een cultureel centrum waar concerten, lezingen en
tentoonstellingen gehouden worden; de naam is voortaan “Oude Kerk”.
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[Kerkplein begin 1900 met Brasserie La Couronne en Le Fourquet]

De gebouwen rond het kerkplein zijn met name “Le Fourquet” (Centre Culturel
Francophone Berchemois), de oude brouwerij en het brouwershuis, waar nu het
franse culturele centrum is ondergebracht. Deze brouwerij werd opgericht door J.B.
Vandendriesch (° 1821 - † 1897) rond 1870, 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.
Er tegenover is “De
Viool”, een andere
typische herberg van
weleer gebouwd in 1850,
later een restaurant en nu
een deel van het Frans
cultureel centrum.
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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[ De oude post]

[vroeger café-restaurant De Viool]

Dit restaurant is verhuisd naar de Brusselsesteenweg 660, 1731 Zellik.
Op het talud, rechtover De Viool, stond vroeger de pastoorswoning.
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[Pastoorswoning en oude Kerk begin 1900 en in 2010]

Aan de overzijde van de Groot-Bijgaardenstraat bevindt zich het neo-classicistisch
gebouw uit 1896 (?1867): GC De Kroon. 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 nu de Groot-Bijgaardenstraat naar beneden tot aan de Bloemkwekersstraat
(01).
De naam verwijst er naar de er vroeger gevestigde bloemkwekers en was het oude
voetpad nr. 28 gezegd Bloemistenweg. Hij is een van de kortste verbindingswegen
tussen twee belangrijke groene longen van Sint-Agatha-Berchem: Wilder en
Zavelenberg.

De straat is in 1911 ontworpen als rechttrekking van een voetweg n° 28.
Een aantal oorden, gaarden of clos, met een eigen karakter geven uit op deze
straat: Hortensiasgaarde, Populierenoord en Bloemenoord.
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Ga door de Hortensiasgaarde (02) om de sfeer op te snuiven.

[Hortensiasgaarde]
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Links kom je langs het lokaal van de “Fotoklub SAB”.

Loop even door tot aan de Jozef Mertensstraat (05) en wandel door het
Pirsoulpark.
Jozef Mertens is gesneuveld in de oorlog 1914-18; de straat werd in 1981
heraangelegd en verbreed n.a.v. de bouw van een appartementsblok. Het park
bestaat uit drie delen:
1. de Pirsoulvilla met een mooi aangelegd park (06)
2. het druk bezochte speelplein
3. een kleiner speeltuin waar vroeger groentetuinen doorkruist door de Pierre
Veeremansweg (vroeger Kruisweg genaamd) waren.

[Pirsoulpark]
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[ Pirsoulvilla en speeltuin]

In 1988 werd een bouwvergunning afgeleverd voor de bouw van een gemeentelijk
kindercentrum (kinderkribbe van 36 bedden, zuigelingen raadpleging en
complementaire diensten).
De villa werd later herbestemd.
Keer op je passen terug tot aan de Broekweg (07) die je rechts in gaat; dit is een
restant van een typische landelijke voetweg n° 21 en snijdt een gemeentelijk
terrein.

[Broekweg]

Aan het einde van het pad kom je op een rondpunt waar de Broekweg eindigt en
de Selliers de Moranvillelaan (08) begint. Let op de oude boerderij op de hoek
met de Broekstraat, nu eigendom van de gemeente.

[Boerderij]
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De Sellier de Moranvillelaan is ontworpen in 1914 en is begrensd met enkele mooi
woningen en villa’s. Sommige zijn klassiek sober met loggia’s, andere zijn
geïnspireerd op de “cottage” stijl met houten dakstructuur, nog andere hebben een
modernistische tint, met plat dak en diepe horizontale cementvoegen.
Op de linker- en rechterkant van de straat zijn nu het O.C.M.W. (Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Werk) (nu Valida genaamd) en een rusthuis.
Het O.C.M.W. aan de rechterkant werd gebouwd in 1968 als rusthuis “Bloemendal”
in een typische Y-vorm cfr. het Berlaimont gebouw, in een prachtig park dat het
voormalige buitengoed was van de familie Willox “Villa les Hortensias”.
In 1977 werd de bouw van de verplegingsdienst gestart en in 1980 een
dienstencentrum. De vormgeving van de verschillende gebouwen is een uitdrukking
van de stijltendenzen van het ogenblik. Alle drie zijn ontworpen door de architecten
Aerts en Ramon. De vroegere voorzitter, Laurent, was de drijfkracht van deze
bouwpolitiek.

[Valida en algemeen plan]
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Op nr. 75 een mooi Art Nouveau (Jugendstil) gebouw; let op de deurklink !

Op nr. 104 staat een gebouw van architect F. Verheyen met zijn typische ronde
vorm, Art Déco stijl.
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Steek de rotonde aan de Koning Albertlaan (09) over en vervolg de Selliers de
Morenvillelaan bergop.

[Rotonde op de Koning Albertlaan en Maison des Singes]

Bemerk de villa “Maison des Singes” op de rotonde met mooie glas-in-lood
versiering. Dit was de persoonlijke woonst van architect F. Verheyen die hij
bouwde in 1926.
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 Je kan even de Koning Albertlaan links naar beneden opgaan tot aan de
Zevensterrenstraat (09a); daar staat een opmerkelijke huizenrij.
De benaming is van 16 september 1930 en staat in verband met de zeer oude en
vermaarde herberg "In de Zevesterre", gevestigd op de plaats waar thans een
appartementsgebouw is opgetrokken helemaal op het einde van de straat.

[Zevensterrenstraat]

Op de hoek met de Koning Albertlaan staat een mooi herenhuis op nr 138.
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 Keer terug naar de Selliers de Morenvillelaan.
De woningen op nummers 68 en 70 zijn ontworpen door architect Heyde in 1913
voor de industriëlen Cnops (Alcyonfietsen2) en Janssens en hebben beide ArtNouveau bekledingen.

[woningen op nummers 68 en 70]

De villa op nr. 55 ontworpen in 1919 door de architect Serneels voor de familie
Buydt, had in 1975 kunnen afgebroken worden voor een appartementsblok van 34
woningen of in 1976 kunnen uitgebreid worden als school. Het werd echter in 1978
gekocht door de gemeente en als jeugdvilla ter beschikking gesteld. Vandaag is het
gebouw opgekocht en volledig gerenoveerd.

[vroegere Jeugdvilla]

2

In de Alcyonstraat (aan de rotonde even rechts en de eerste links nemen) staat nog het gebouw van Alcyon Fietsen.
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Sommige voortuinstroken en afsluitingen hebben kwaliteit; sommige villa’s stellen
herbestemmingsproblemen.
Ga aan de ex-Jeugdvilla links de Gebroeders
Bequélaan (10) in.
Deze broers sneuvelden in de oorlog van 1914-18. De
villa’s van de gaarde of clos op nummers 41 tot 49
(11) staan in schril contrast met de Etrimo
hoogbouwblokken.

[zicht in de gaarde]

Een aantal recente realisaties zijn interessant op gebied van vormgeving,
programma en materiaalgebruik. Hiervan vertegenwoordigen de gebouwen op
nummers 69, 73 en 75.
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Naar de Azuurstraat toe is de straat verhoogd ten aanzien van de omliggende
terreinen; de Azuurstraat en de Broekstraat3 hebben drassige gronden.
Aangekomen in de Azuurstraat (12), valt onmiddellijk een typisch lager gelegen
landhuis op in cottage stijl; het werd ontworpen in 1923 langs voetweg n° 16. Deze
voetweg van 3 meter moest wijken en vervangen door de 12 m brede Azuurstraat.

[Lager gelegen landhuis in de Azuurstraat]

Volg de Azuurstraat rechts naar boven om zo in de Lusthuizenstraat te komen.
De naam Lusthuizenstraat werd gegeven naar de stijl van de huizen en villa’s die er
gebouwd werden. In de loop der tijd werden deze villa’s afgebroken zoals bv. het
landhuis van Dr. Fagnard (afgebroken in 1965) waar nu het Jean Monnet-complex
is (zie verder).
Het Hunderenveld (links van je over het sportveld) is een moerassig grensgebied
met Groot-Bijgaarden; de Molenbeek is de natuurlijke grens. Deze werd in de
jaren 1970 overwelfd in een collector; se Elegembeek4 vloeit daar samen met de
3
4

Broek : moeras
De Elegembeek lomt op de kaart voor ter hoogte van Hunderenveld n° 107 en vloeit samen met de Molenbeek.
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Molenbeek. Nu echter overweegt het Ministerie van Volksgezondheid
oppervlaktewater en huishoudelijk afvalwater te scheiden en daarom terug te
komen tot de goede oude beken.
Over de Molenbeek stond in 1910 het Vliegveld van Sint-Agatha-Berchem5 dat
tijdens de eerste Wereldoorlog als landingsbaan diende voor de Duitse zeppelins.
De aanleg van de
24 m brede
Hunderenveldlaan
paste in het kader
van het algemeen
plan van aanleg
(30 juni 1956) van
de gemeente
ontworpen door
Mr. Tenaerts,
gemeentelijke
stedenbouwkundige van 1950 tot
1982, en het
onteigeningsplan
van de
Molenbeekvallei (2
juli 1957). Deze
buitenringlaan moest het doorgaand verkeer omleiden en motor zijn an promotie
van hoogbouwblokken en openbare nutsvoorzieningen. Echter na de bouw van de
ring rond Brussel in het begin van de jaren 1980 werd dit idee voor de rest van het
grondgebied opgeheven en vervangen door een voetgangers en fietsenroute.
De huurderscoperatieve “Cité Moderne” bouwde er tussen 1978 en 1984 drie
hoogblokken (links van je) van 7 verdiepingen met elk 106 sociale appartementen.
Constructiefouten zoals thermische bruggen, vocht en scheuren hebben het
misnoegen van een aantal bewoners veroorzaakt in 1987.
Links zie je het sportcomplex, gebouwd op het gebied van Wijmenier, met zijn
voetbal- en tennisvelden en een omnisporthal uit 1977.
Voor je uit, in de hoogte, zie je het Volvogebouw, een voormalig farmaceutisch
bedrijf van Paul Louis, dat ligt volgens het gewestplan in een bedrijfsgebied met
stedelijk karakter. De parking ervan is op een zeer kwalitatieve manier aangelegd.

5

Zie uitgave van de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Vliegveld van SINT-AGATHA-BERCHEM 100 jaar geleden”
(September 2011) en “Het PIVO in Zellik-Relegem” ISBN 978-90-429-2588-5 (September 2011 in het kader van de Open
Monumentendag Vlaanderen.
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Ga nu, net voor een huizenrij begint, door het Jean Monnet park (13) rechts tot
aan het begin van het pad (14) dat je vervolgens in slaat.
Het Jean Monnet park gebouwd rond 1965 is een complex van drie
hoogbouwblokken van
12 verdiepingen met een
totaal van 350
appartementen NoordZuid georiënteerd. Het
is genoemd naar de
voorzitter van de
Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal
(EGKS), en schrijver van
een plan voor de
modernisatie van de
Franse economie. Elke
ingang kreeg de naam
van een hoofdstad van
de EGKS: Brussel, Parijs,
Bonn, Straatsburg,
Amsterdam,
Luxembourg en Rome.
Deze gebouwen zijn een uitloper van de toen gangbare C.I.A.M. concepten6.

6

C.I.A.M. : Congrès Internationaux d’Architecture Moderne

Estercam Leo Jo

Pagina 23

21-8-2012

[Campagne Fagnart]

[ingang van het pad (14)]

Aan het einde van het pad kom je terug uit in de Selliers de Moranvillelaan (15) die
je links volgt.
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Bekijk het huis op nr. 52 genaamd “Les Lillas” door de architect Houman uit 1912.

[Villa “Les Lillas”]

Aan de overzijde het laatste huis op nr.11 van architect V. Tinant opgetrokken in
1920 heeft de naam “Villa Marie-Mirande” (16).

[Villa Marie-Mirande]
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Deze Art-Nouveau gebouwen zijn beroemd om hun gevelbekleding. De naam van
de villa is gegeven naar de voornaam van de dochter van de toenmalige eigenaar
Janssens, fabrikant in faience tegels. Hetklasseringsvoorstelvan het Sint Lukas
archief (1986) werd door de gemeente gunstig geadviseerd en mondde uit op een
koninklijk besluit dd. 8 augustus 1988 van bescherming van dak en straatgevel
bestaande uit geglazuurde bakstenen en faiencetegels in Art-Nouveau stijl.
Zoals je kan opmerken is er opnieuw renovatie werk te doen aan deze huizen.
We staan nu op het kruispunt van de Zelliksesteenweg en de
Gentsesteenweg.
Op nummer 2 van de Zelliksesteenweg stond een scheikundig bedrijf, De Mol
l’Alsacienne, waarvan de gevel detaillering met spel van baksteen metselwerk en
bepleisterde partijen was ontworpen door architect M. Van Nieuwenhuyse; deze was
zeer karakteristiek voor de stijl van de jaren 1930 en uitdrukking van het gemengd
woon- en bedrijfsgebied. Het werd in 1986 vervangen door een winkeloppervlakte,
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na weigering van een aantal aanvragen welke weinig bekommernis van integratie
aan de dag legden.
Ga de Genstesteenweg af tot het kruispunt met de Keizer Karellaan.
Steek de “toeristische weg naar de zee” over om even verderop bij het Station van
Sint-Agatha-Berchem (17) aan te komen.

[Station van Sint-Agatha-Berchem en oud restaurant “Au Phare”

Brasserie de la Gare]

Het station van Sint-Agatha-Berchem gebouwd in 1913 was een halte op
spoorlijn n°50, aangelegd in 1853-1855 voor de lijn Brussel-Denderleeuw-AalstGent. Na de aanleg ontwikkelde zich in de nabijheid een drukke nijverheid met o.a.
de kunstceramiek-fabriek van Helmont (1900-1945), een houtbedrijf (vandaag Alfa
Romeo), Bomaco de stovenfabriek, Nestor Martin en de fabriek Charlet.
Aan het station staat nog het Café-Restaurant “Au Phare”
waar nu het Italiaanse Tavola di Pasta “Ricotta &
Parmesan” gevestigd is. De “au phare” verwijst naar de
lichtmast die de luchthaven aanduidde.
Tijdens de verbouwingen werd deze uitnodiging uit 1929
teruggevonden.

Over het station is de Brasserie de la Gare met mooie Helman tegels versierd.
Keer terug op je passen, steek de Keizer Karellaan (18) over en neem vervolgens
links tot aan de Klissenlaan (19).
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De naam verwijst naar de er vroeger groeiende klissenstruiken7, kleefkruid. Oude
documenten spreken over een kronkelende voetweg, gaande van de
Dendermondestraat naar de Gentsesteenweg, waar hij uitmondde in de omgeving
van de huidige Klissenlaan, nadat hij had doorlopen een aanzienlijke braakliggende
vlakte met natuurlijk talrijke klissen, welke voor de kinderen een bron van pret
waren (dixit Schoonjans). Deze voetweg droeg de populaire benaming van
"Gemeentestraat" en die benaming komt nog voor in 1925; weg en naam zijn
volledig verdwenen ter gelegenheid van het verbouwen van het gebied waar
Gentsesteenweg en Keizer Karellaan samenkomen. Op 25 december 1935 werd
door het schepencollege de naam Klissenlaan gegeven aan de nieuwe weg tussen
beide verkeerswegen.
In 1989 werd een groots project voor tapijthandel en parking's geweigerd na verzet
van de boordeigenaars en leefmilieu verenigingen. Een wonigsproject van 40 à 50
woningen werd gunstig onthaald mits rekening te houden met de omgeving.
Verderop liggen de prachtige weiden van de Zavelenberg waar we straks door gaan.
Ga de Klissenlaan in en vervolgens de Zavelenberggaarde (20) waar je nu het
Lintermansroute (21) door de Zavelenberg volgt.

Deze gaarde is een typisch doodlopende villastraat met zijn voordelen als
verkeersveiligheid en prachtig zicht en zijn nadelen als het lawaai en de drukte van
de Keizer Karellaan.
7

Gallium Aparine familie der sterbladigen, Rubiacea [Heimans & Thijsse]
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In 1986 stootten een aantal bewoners op problemen van reuk- en geluidshinder van
een te dicht gelegen carrosserie met verfkabine, gelegen op de Genste Steenweg.
Nu is er ook een speelpleintje aangelegd door de gemeente.

[Begin van het pad door de Zavelenberg]

De Lintermansroute leidt je door de Zavelenberg.
Volgens het algemeen plan van de gemeente uit 1956 en het onteigeningsplan van
1950 was gans deze zone behalve het Donderbosje, bestemd voor hoogbouw en
sociale woningbouw. De Nationale Maatschappij voor Huisvesting kocht in die
optiek bijna het ganse gebied op. In 1979 werd deze zone echter volgens het
gewestplan “reservegebied”, wat betekent dat er niets kan gebeuren zolang de
gemeente geen plan van aanleg opstelt. De klasseringsprocedure ingesteld door
“Leefmilieu Brussel” in 1977, werd afgerond bij Koninklijk besluit in april 1989. Het
bevestigt het zeer waardevol karakter van dit semi-natuurlijke en open gebied. Het
Brussels Gewest heeft er de “Groene Wandeling”8 door laten lopen.

8

60 km lange wandeling door Brussel.
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[Zicht op de Zavelenberg en Donderbosje – Wegwijzer aan de Keizer Karellaan]

Op het einde van het pad kom je uit op het begin van de Dendermondestraat (22).
Dit was de oudste verbindingsweg op Berchems grondgebied was tussen Brussel en
Gent; zij ligt op de grens met Ganshoren.

[twee gemeenten en twee verschillende namen voor dezelfde straat]

Volg deze bergop tot aan de bomendreef (23) rechts naar het Hof te Zavelenberg,
ook Spokenhof genoemd in de volksmond.
De naam “Zavelenberg” verwijst naar het zand dat men destijds hier kon winnen en
bijna de helft van het ganse gebied heeft aangetast; in de overblijvende zandputten
zijn poeltjes en moerasjes ontstaan terwijl op de heuvels bosjes en bomen kwamen.
Verschillende auteurs, gebaseerd op Alphonse Wauters, trachten deze poeltjes te
identificeren met een oude gallo-romeinde site wat de oude benaming van “den
romeinen graf” zou kunnen bevestigen. Het blijft twijfel of het nu romeins was of
een micro-relief geschapen door de delfwerkzaamheden.
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[ingang naar het voormalige Hof te Zavelenberg]

Wat zeker is, is dat er een boerderij heeft gestaan, al zijn de bronnen hiervan zeer
zeldzaam. Ze komt voor op een plan uit 1760 op de grens tussen Berchem en
Ganshoren. Op een foto uit 1945 (archiven van Désiré Roegiest) kan men de
boerderij beschrijven als een grote vierkante uitbating met verstrekte torens aan
beide kanten. Er bevond zich een poel richting Keizer-Karellaan.
Het gebouw werd later verhuurd aan de brouwers Girardin en in een gedeelte werd
een herberg geopend onder de naam “Het spookje”.
Links van de ingang die we nemen was er een kastanjedreef en de aanwezigheid
van een reeks grote oude bomen (paarse beuk, esdoorn, haagbeuk en treurwilg)
verwijst naar de aanwezigheid van een park in de nabijheid van het Hof te
Zavelenberg.
Neen even de tijd om midden het pad (24), even rechts te volgen om een mooi
uitzicht te krijgen (25) over de valleien van de Pontbeek en Molenbeek, waar nu
het winkelcomplex Carrefour en Basilix staan.
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[Zicht op de twee valleien]

Aangekomen op de Openveldstraat (26) ga je links tot aan het Initiatiefplein
(27), de sociale woonwijk van “La Cité Moderne”.
 hier komt U op de Art Deco Wandeling 

Vervolg je route langs het Samenwerkingsplein (28), Ravottenstraat (29),
Modernewijkstraat (30), Onderlinge Hulplaan tot aan de Openluchtstraat (31).
Op het Samenwerkingsplein waren de benedenverdiepingen voorzien voor
kleinhandel zoals o.a. de beenhouwerij Deprez, een COOP winkel.
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Hier bevindt zich het beeldhouwwerk waarop Berchem kan bogen. Het werk
opgetrokken in 1966 ter ere van ontwerper Victor Bourgeois in allerlei hedendaagse
materialen (beton, staal, polyester, ...) en is omringd door één van de enigste
Belgische tuinen en kubistische stijl. De architect ervan was J. Stuyvaerts en
beeldhouwer F. Lambrechts.

[Beeldhouwwerk van F. Lambrechts]
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De glasramen van het gebouw gelegen op het Samenwerkingsplein zijn van Pierre
Louis Flouquet.
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In 1923 bouwde de “SV La Cité Moderne” hier een reeks sociale woningen volgens
verschillende types. Zij vormen een schoolvoorbeeld van een tuinwijk in
modernistische stijl. Ontwerpers Victor Bourgeois (1897-1962) en Martin Van
der Swaelmen (Elsene, 18 oktober 1883 – Montreux, 12 oktober 1929)
inspireerden zich op de Engelse volkstuintjes. De wijk combineert collectieve
voorzieningen met individueel wooncomfort van kleine huizenblokken en
appartementen. Bij de aanleg beoogde Bourgeois een opeenvolging van
perspectieven, een maximale bezonning en het remmen van het verkeer; een “zone
30” avant la lettre.
Het Samenwerkingsplein symboliseert door een gezocht architecturaal effect de
samenwerkingsgeest.
De straatnamen zijn zeer typisch:
 Moderne Wijkstraat – naamgeving naar de wijk
 Goede Bejegeningstraat – in het Frans “Bon Acceuil” geeft beter de aanleiding
weer van de eerste bewoner van die straat
 Samenwerkingsplein – aldus genoemd ter ere van de samenwerkende leden
 Ravottersplein – besteld als speelplein voor de jeugd
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Onderlinge Hulplaan en Ontwikkelingsstraat – benaming naar het doel van de
samenwerkende vereniging
Stichtingsstraat – zoals uit de naam blijkt, genoemd naar de stichting van
voormelde vereniging
Beheerstraat – straat waar de beheerszetel zich bevond
Initiatiefplein – naam welke de initiatieven van de onderneming herinnert

Aan de Openluchtstraat (31) ga je rechts tot aan de Josse Goffinlaan (32) die
je rechts volgt.

Josse Goffin was landheer van het Hof ter Wilst in 1830, verblijfplaats van de heren
van Berchem, het huidige sportcomplex van de Nationale Bank tussen de Helenaen de Basilieklaan. Drie Goffin’s (Vader, zoon en neef) waren burgemeester van
Sint-Agatha-Berchem tussen 1859 en 1902. Er waren drie Giffin’s burgemeester :
vader, zoon en de neef.
Het nieuwe complex van het Hôpital Français Reine Elisabeth van de architect
Gildon, werd in 1985 in dienst genomen. Er zijn 178 bedden en 350 mensen te
werk gesteld. Ten aanzien van de horizontale en pavillonaire ontwikkeling van de
oude gebouwen, is dit gebouw eerder verticaal uitgewerkt.
Omwille van de grondwaterstructuur kon de voorziene ondergrondse parkeergarage
bij het nieuwe gebouw niet gerealiseerd worden; er zijn slechts 8 parkeerplaatsen
wat natuurlijk voor een hoge parkeerdruk zorgt.
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Het fresco op de voorgevel is van de Brugse kunstenaar Van Linth (wonende te
Menton); het stelt de hulp van het hospitaal (de zon) aan de mensen die er kwamen
om verzorgd te worden, voor.

[Hôpital Français Reine Elisabeth]

[fresco van Van Linth]

Ga de Josse Goffinlaan verder af, steek ze over aan het zebrapad aan de
Katteputstraat (34).
Deze wijk, vroeger ingenomen door serres, dankt zijn typische bouwvormen een
een bijzonder plan van aanleg, goedgekeurd bij K.B. van 1973: middelhoge
appartementsblokken van 6 tot 7 verdiepingen met penthouse omgeven door
groene voortuinen. De hoge woondichtheid verwekt echter parkeerproblemen.
Je gaat eens rond in het Wijkpark De Mulder.
Het kreeg zijn naam kreeg naar de schenker die er woonde. Drie toegangen waren
voorzien: Katteput, J. Goffin en Winteroy (afgesloten). Dit park werd in 1982
verwezenlijkt in functie van de verschillende leeftijdsgroepen. Vandalisme,
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hondendrol en vuilnis vormen vandaag het hoofdprobleem voor het beheer van dit
parkje. Het park werd recentelijk heraangelegd.

[De Mulderpark]

Je komt terug uit aan de Josse Goffinlaan, ga links en passeer het oude “Frans
Gasthuis” aan de overkant van de laan.

[Het oude Hôpital Français Reine Elisabeth]

Op de hoek van Winteroystraat (vroeger Dreefstraat) en de Josse Goffinlaan
(34) staat het huis van architect Emile Hoebeke opgericht in 1930. Het is
geïnspireerd door de stijl van de Amsterdamse school (Berlage): plat dat, gebogen
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vormen, horizontale metselwerkvoegen, panoramische vensters en donker bruine
bakstenen9.
Technisch was dit gebouw slecht ontworpen: bij een herstelling van het raam op de
tweede verdieping, stortte een deel van hoek in. Om veiligheidsredenen moest het
gebouw verstevigd worden met verticale kolommen wat de oorspronkelijke
bouwtrant sterk aantastte.
In “Contrastes berchemois promenade Nord” van 8 oktober 1989 schijft hij : <<Het
huis gebouwd door architect Emile Hoebeke in 1930 in de stijl van de
Amsterdamseschool (Berlage): plat dak, kromme lijnen, het horizontaal aansmeren,
brede vensters, donkerbruine bakstenen (zie ook de S. de Moranvillelaan nr. 104
van architect Verheyen). 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.>>

[Hoekhuis van Wilderstraat en Josse Goffinlaan]

Steek de Josse Goffin straat over (zebrapad) en vervolg je weg in de
Strijdersstraat.

9

Zie eveneens Sellier de Moranvillelaan n° 104.
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De Strijdersstraat : het gaat hier om het einddeel (van de "hoeve Winteroy" tot de
Gentsesteenweg) van de oude weg 5, genaamd Groenstraat, die liep van de
Koekelbergse hoogvlakte (Basiliek) tot de steenweg, met een bocht rechts aan de
"hoeve Winteroy" en die uitkwam rechtover de Hubert Blauwetstraat. De oudheid
van de weg is bewezen door documenten uit de vorige eeuwen, maar de toestand
van deze nochtans belangrijke baan blijkt uit het feit
dat nog in 1853 het schepencollege heeft beslist de
straat met plaveistenen te voorzien op een lengte van
100 meter tegenover "Den Ouden Carel" in de grote
steenweg.
Tussen n° 102 en 112 staan twee blokken van 28
appartementen ontworpen door Victor Bourgeois in
1925 waarvoor in 1988 een volledig renovatie dossier werd goedgekeurd
(thermische isolatie, gevel renovatie, toevoegen sanitair, herstelling van de
elektriciteitsinstallatie).
Het “Ensemble Jean Christophe”, naar de trilogie van
de Franse schrijver en Nobelprijswinnaar Romain Roland,
werd in 1958-59 gebouwd naar het ontwerp van dezelfde
architect Bourgeois.
Het was de eerste hoogbouw in Sint-Agatha-Berchem; 3
appartementsgebouwen met in totaal 60 appartementen
waarvan de hoogste 25 m was (8 verdiepingen).
Een bijzondere aandacht werd besteed aan het pleintje, de
bezonning, de parking en de afwerking van de blinde
gevels.
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Ga aan de inham van het Jean Christophe ensemble (35) langs het pleintje tot
aan de Openveldstraat (36) {hier waren wij uit daarnet uitgekomen}.

In een handschrift van de gemeente van het jaar 1845 treft men aan
“Openveldbaan” wat wijst naar de hoog gelegen veldbaan.

Op n° 94 staat de romantische villa “Openveldrust”,
eigendom van een industrieel.
Deze villa werd gebouwd in 1913 midden in de velden
en is gekenmerkt door zijn driehoekige dakstructuur
(pignon), het open balkon met zuiltjes waar boven
een lichtvenster (Oeil-de-boeuf) is.
Het is geflankeerd door de gemeentelijke wijkschool
op n° 100 met achterin tennisvelden toegankelijk
langs voetweg n° 19 die we daarstraks uitkwamen.
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Ga nu links richting Oscar Ruelensplein (37).

Ocar Ruelens, geboren in 1850 en gestorven in 1922 te Sint-Agatha-Berchem (in
zijn huis gelegen 90, Openveldstraat) was een zeer aanzienlijke grondeigenaar en
tevens ook een zeer belangrijke bouwondernemer, van wie zeer vaak melding wordt
gemaakt met de families Gisseleire en Versé. Bij zijn dood liet hij aan de gemeente
een belangrijk legaat (50.000 frank van die tijd) ten voordele van de armen en
behoeftigen. In 1911 wordt hij vermeld als eigenaar van een "kasteel" in de
Openveldstraat, gebouw dat door vluchtelingen tijdens de oorlog 1914-1918 zal
worden bezet en daardoor veel schade zal ondergaan. In 1919 werd hij door de
gemeente gelast een openbaar plein aan te leggen op de kruising van de Egide
Winteroystraat, de Strijdersstraat en de Josse Goffinlaan (moderne benamingen),
plein dat de naam "Groenplein" zou dragen; het werk werd niet uitgevoerd.
Het plein heeft een typische stervorm ontstaan door het rioleringsplan van 1939.
De Openveldstraat en de Strijdersstraat vormen er een Sint Andreaskruis.
De Hubert Heymansstraat werd ontworpen in 1934 en noemde toen het nog niet
bebouwd was, Maagdenpalmstraat.
Hubert Heymans werd gefusilleerd in januari 1942.

[Rijkstechnisch Instituut]

In september 1963 werden de eerste vijf paviljoenen voor het Rijkstechnisch
Instituut geopend, waarna er andere volgden. Pas in 1972 werden definitieve
gebouwen opgericht en in 1989 begon de werf voor de Basisschool. De school
grenst aan het Donderbosje.
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Het dubbele Art Deco huis op nummers 37 en 39 werd gebouwd in 1930 door de
architecten Lannoy en Vandenberghe; het werd spijtig genoeg sindsdien
gerenoveerd en heeft zijn caracteristieken verloren.
Op nummer 41 staat een huis uit 1930 van architect J. Rombaux met nog mooie
glasramen.
Ook op nummes 54 en 58 waren twee Art Deco huizen van architect Tock uit 1933
welke het huis van van de eigenaar, dat iets dieper ligt, flankeerden.
Tussen de Openveldstraat 33 stond vroeger een watertoren gebruikt voor het
besproeien van de velden en voor de stuwing van het rioolwater.
De toren werd gebouwd in 1908, was 33 m hoog en kon 800 m³ water bevatten; hij
was een duidelijk herkenningspunt zichtbaar vanuit het gemeenteplein.
Hij werd in 1960 afgebroken en in 1964 verkocht aan de gemeente. In 1969 werd
er een appartementsgebouw op de plek opgericht.

Vervolg de Strijdersstraat tot aan de Gentsesteenweg (38).

[villa van Ginion]
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Op de nummers 48-50 was het voormalige bedrijf Ginion10 gevestigd. In 1910
werd de zagerij gestart door grootvader Michiels, in 1926 het huis gebouwd en in
1937 de burelen door architect Albert Huvenne.
De kalligrafie van de familienaam in de straatafsluiting is helaas verdwenen.

[Huizenrij Cottage stijl]

Steek de Gentsesteenweg over en ga in de Hubert Blauwetstraat.

[Hubert Blauwetstraat]

Het betreft een oude straat, die in de documenten van de tijd het nummer 16
draagt. In 1916 gaf het college haar de tamelijk eigenaardige benaming "Vijf
wegenstraat". Volgens Schoonjans ging het om een kruispunt gevormd door
verschillende voetpaden in de omgeving van de Bloemkwekersstraat (de Koning
Albertlaan bestond niet); men kan heel moeilijk een juist beeld hebben van de
wegenis in die tijd, na de belangrijke wijzigingen sindsdien aan de wijk toegebracht.
10

Onlangs verhuisd naar Eilandenhoutstraat.
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De benaming "Hubert Blauwetstraat" werd gegeven op 29 april 1920 door de
gemeenteraad (niet het gemeentecollege), op aanvraag van de “Vereniging van de
Oudstrijders 1914-1918” en met als doeleinde de nagedachtenis te vereeuwigen
van de soldaten van deze gemeente in de persoon van diegene die de eerste voor
het vaderland is gestorven.
Hubert Blauwet was als oud-strijder gesneuveld tijdens de eerste wereldoorlog.
Vroeger was op n° 26 het politiekantoor van Sint-Agatha-Berchem maar nu is er
achter de Burgerlijke stand, Bevolking, Openbare werken en Stedenbouw gevestigd
met een mooie achtertuin.

[Oud politiecommissariaat]

Ga langs de administratieve gebouwen (39) en de oude hangar om zo aan de
feestzaal en het Gemeentehuis te komen op de Koning Albertlaan.

[hangar van de S.A. the Continental Railway and Tramway Supply Company]
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[Gemeentelijke Feestzaal]

[Gemeentehuis]

Het huidige Gemeentehuis (40) is sinds 1950 aan de Koning Albertlaan n° 33
gelegen. Het was eerst een matrassenfabriek en later kwamen er de kantoren en
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ateliers van de voormalige “S.A. the Continental Railway and Tramway Supply
Company”.
De architect is Marcel Chabot (1926).
In 1975 werd de Gemeentelijke feestzaal gebouwd.
Steek de Koning Albertlaan over en ga in de Kortestraat tot aan het Kerkplein
(41).

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.
De Nieuwe Kerk, ontworpen door architect Buelens, werd in neo-romaanse stijl
afgewerkt in 1939 en reikte aanvankelijk tot aan de stoep. De voorgevel werd
voorlopig met een bakstenen muur afgesloten en 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. Het interieur in grijsbruine en gele marmer bevat
enkele beeldhouwwerken en schilderijen uit de 16e en 17e eeuw van o.a. A.
Janssens, K. De Crayer en de school van A. Van Dijck.
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[Nieuwe Kerk]

De Kerkstraat is de verbindigsstraat tussen de oude
en het nieuwe centrum. Het noemde vroeger ’s
Heerestraete, naar de Heren van Wemmel die
deze route volgden bij de bediening van de Sint
Agathakapel.
Je komt langs de Sint Jozefschool en het vroegere
nonnenklooster uit 1933 van architect G. Coteur.

[Oud klooster en Sint Jozefschool]

 Voor de Noorderwandeling ga vervolgens rechts de Kerkstraat in. Ga je voor
de Noorder-Zuiderwandeling ga dan naar pagina 48.
Aan het eind van de Kerkstraat is er een splitsing met de J.B. Van den
Driesschestraat; hij was brouwer en schepen van Sint-Agatha-Berchem tussen 1872
en 1897 en had er zijn landhuis achter het modern gebouw aan nummers 12-14.
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De reeks huizen in de Kerkstraat na de splitsing op nummers 75 tot 115 (42)
vertonen een mooie stijleenheid.

De heraanleg van het driehoekig plein werd bestudeerd na de afbraak van de huizen
n° 5 en n° 7 op de Van Den Driesschestraat.
We komen nu langs de Bibliotheek (43) en links terug aan het beginpunt van de
wandeling.

[Nederlandstalige Bibliotheek]
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Zuiderwandeling
We vertrekken aan “GC De Kroon” en lopen de Vandendrieschstraat in richting
Kerkstraat.

 Je bent op de Art Deco Wandeling 
De reeks huizen in de Kerkstraat na de splitsing op nummers 75 tot 115 (42)
vertonen een mooie stijleenheid.

De heraanleg van het driehoekig plein werd bestudeerd na de afbraak van de huizen
n° 5 en n° 7 op de Van Den Driesschestraat.
Je ziet de Sint Jozefschool en het vroegere nonnenklooster uit 1933 van architect G.
Coteur.

[Oud klooster en Sint Jozefschool]

Voor de Sint Josefschoof gaat een trap rechts (101) naar de Prosper Preserstraat.
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[monumentale trap]

Prosper Preser sneuvelde tijdens de eerste wereldoorlog en zijn naam werd gegeven
aan die nieuwe straat ontworpen in 1939. Rond 1959 was er een debat tussen de
voorstaanders van een volwaardig kruispunt van Kerkstraat en Preserstraat die steil
naar beneden zou hellen en deze van een monumentale trap die het
terreinverschil van ±3 meter moest overbruggen. Het werd dus een trap die door
“Stanneke”, gemeentelijke metser, deskundig werd uitgevoerd.
In het tweede gedeelte van de straat (naar de Soldatenstraat toe) zijn de huizen uit
de dertiger jaren dikwijls in groep gebouwd, klein, eenvoudig en met een minimum
aan versierelementen.
Aan de Dokter Charles Leemansstraat (102) ga je links.

Deze verkeersweg verbindt de Kerkstraat met de Groot-Bijgaardenstraat en werd
gedecreteerd in 1935, maar de aanleg en opbouw vergden ettelijke tijd. Tal van
onteigeningen waren daartoe nodig en namelijk wat betreft de eigendom van
dokter Charles Leemans; deze geneesheer woonde nr. 28 Kerkstraat en was
burgemeester van Sint-Agatha-Berchem van 1915 tot 1930. Het graf van de familie
Leemans is steeds zichtbaar in het oud kerkhof.
Het landelijk karakter van de gemeente, tot een niet al te ver gelegen periode, blijkt
duidelijk uit het feit dat, nog in 1959, de inwoners aandrongen bij de overheid om
de "straat" te plaveien, een werk dat eerst in april 1963 werd voltooid.
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[Maison du Temps Libre]

Achter de huidige gemeenteschool bevond zich het rustig buitenverblijf van de
familie Wolfs, gebouwd op het einde van de 19° eeuw en later bewoond door
Vanderheyden. Deze laatste was veearts en liet in 1933 stallen en een
laboratorium bouwen. Léonce de Saint-Moulin bewoonde als laatste dit pand en
parkje draagt zijn naam.
In 1963 kocht de gemeente dit
eigendom op met het doel deze te
verkavelen. De uitbreidingsplannen van
de school hebben dit waarschijnlijk
geremd. In 1967 werden de villa en de
huisbewaarderswoning afgebroken en
op de plaats van deze conciergerie
kwam de gemeentelijke franstalige
bibliotheek.
Het laboratorium en de stallingen
werden in 1988-89 omgebouwd tot
“Maison du Temps Libre”.
Dit “de Saint-Moulin” wijkparkje legt een link tussen de Soldatenstraat en de
Leemansstraat.
Dokter Charles Leemans was burgemeester tussen 1921 en 1930. In de
Soldatenstraat woonde Generaal Sterckx. Daarom reden er soldaten van en naar
Brussel met voorraad voor paarden. Sommige auteurs menen dat de
vrijheidsstrijders van 1830, andere dat de soldaten van generaal Sterckx aan de
oorsprong liggen van de naam van deze straat.
Je komt nu aan het schoolplein, nu Koning Boudewijnplein.

Estercam Leo Jo

Pagina 52

21-8-2012

Op het Koning Boudewijnplein staat de “Gemeenteschool” uit 1930 in Art Deco van
architect Edouard Pelseneer gekenmerkt door zijn monumentale ingangen
“Meisjesschool - École de filles” en “Jongensschool - École de garçons”.

De school werd inn 1935 geopend met turnzaal, refter en stortbaden (vermeld als
openbare badendienst). De typische U-vorm van de gebouwen werd in het begin
van de tachtiger jaren gewijzigd in een E-vorm door de aanbouw van een nieuwe
refter; de gemeentelijke kinderkribbe kwam er eveneens bij.
In 1962 werd er de tweetalige gemeentelijke muziekschool geopend en in 1968
opgesplitst volgens de twee taalgroepen. Heel wat leerkrachten en leerlingen van
deze muziekakademie kenden een mooie loopbaan.
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Sinds enkele jaren wordt het elke
vrijdagnamiddag een druk
bezochte markt.

Op de hoek met de Dokter Charles Leemansstraat en de Kerkstraat (103) staan 3
Art Deco huizen van architect F. Verheyen versierd met tegels van Helman.

Ga nu in de Kortestraat tot aan de Konig Albertlaan
(104) waar het gemeentehuis van Sint-AgathaBerchem staat.
Deze Korte straat 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.
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[Gemeentehuis]

Het huidige Gemeentehuis is sinds 1950 aan de Koning Albertlaan n° 33 gelegen.
Het was eerst een matrassenfabriek en later kwamen er de kantoren en ateliers van
de voormalige “S.A. the Continental Railway and Tramway Supply Company”.
De architect is Gaspard De Crayer.
In 1975 werd de Gemeentelijke feestzaal gebouwd.
Links van de feestzaal kan je ook de hangar zien van de voormalige “Railway”.

Ga de Koning Albertlaan op richting Dokter Schweitzerplein (105), voorheen
gemeenteplein of Grote Markt.
Dokter Schweizer was een beroemde geneesheer uit de Elzas die zijn leven aan het
verzorgen van Afrikanen wijdde.
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Het plein ligt op het kruispunt
van de Gentsesteenweg, de
Josse Goffinlaan en de Koning
Albertlaan. Deze lanen
werden in het begin van
vorige eeuw ontworpen en
fungeerden als nieuwe lokale
band tussen Groot-Bijgaarden
en Koekelberg (Basiliek),
zoals in het plan van Besme
voorzien was.
Rond 1900 werd aan het
gemeenteplein een
gemeentehuis gebouwd; het was tevens school en politiekantoor. Zijn 30 m brede
straatgevel en zijn 20 m hoge torentje waren gebouwd in rode bakstenen met
plinten in blauwe hardsteen en witte decoratieve banden.
In 1950 voldeed het gebouw
niet meer aan de behoeften, de
gemeenteadministratie
verhuisde naar de Koning
Albertlaan en een jaar later
werd het gekocht door een
promotor die het afbrak en er
een 8 verdiepingen hoge
appartementsblok oprichtte.
Een onomkeerbaar proces van
schaalvergroting nam hier zijn
aanvang.

In dit voormalige dorpsplein
gelegen op de klassieke
afstand van de kerk, herkent
men de oorspronkelijke
ypisch Keltische driehoekige
dorpsdries.
Oorspronkelijk was dit plein
maar op drie zijden omgeven
door gevels die gelijkaardig
waren qua stijl en qua
gabariet. Vandaag is deze
eenheid verbroken.
Het gemeentehuis was in het
verlengde van de Kerkstraat.
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Recht tegenover het gemeentehuis bevonden zich een reeks huizen zoals de
herberg ‘Stevens’, later Café Central (Blauwet), de ijzerwinkel van “Pikke Rat”
(Michiels) later kafe “Tramhalte” (De Maeseneer), bij Justine of “den Boer”, het huis
van Tistje, de bakker Schoonjans, later mode winkel (Magosse) en de
schrijnwerkerij van Dolf Michiels later drogisterij.
De handelsfunctie bleef behouden maar in de loop der jaren werden sommige
huizen verhoogd met een aantal verdiepingen.
Langs de Gentsesteenweg bevond zich het café “Bloementuin”, een Delhaize en een
smalle voetweg, de huidige Openveldstraat.
In september 1989 werd een aanvang genomen met de afbraak van gemeentelijke
gebouwen op de hoek van de Josse Goffinlaan, de Gentsesteenweg en de
Openveldstraat. In 1975 werd overwogen hier een hoog en alleenstaand
appartementsgebouw op te richten.
Op de hoek van de Soldatenstraat en de Kerkstraat bevond zich een grot ter ere
van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Van 1880 tot 1951 maakte de grot deel uit van
het plein en sloot ze een perspectief, zoals iets verder, de hoeve van Lint in de
Soldatenstraat.

[Grot]

De jaarlijkse kermissen, het
gemeentehuis, de grot, de winkels en
cafés waren de aantrekkingspolen van dit
levendig dorpscentrum. Het belang van
het oude dorpscentrum verplaatste zich
naar deze nieuwe pool vooral door de
halte van de electrische tram, de
zogenaamde ‘chocoladetram’ van de
Société Générale des Chemins de Fer
Économiques, op het gemeenteplein sinds
1906 en zijn verlenging sinds 1911 naar
het station. Op het centraal plantsoen
plantte men bomen en werd een mooie

Estercam Leo Jo

Pagina 57

21-8-2012

tramhalte opgericht evenals een krantenkiosk, een enorme telefoonpiloon en de
centrale.
Het plein werd herhaalde malen
heraangericht om het verkeer
vlotter te laten doorvloeien en
vandaag gaat de focus naar de
leefbaarheid om er terug een echt
plein en ontmoetingsruimte van te
maken.

De Gentsesteenweg heeft enkele merkwaardige bouwwerken.
Op het pleintje dat de hoek vormt met de Josse Gofinlaan staat het oude Hôtel
Leroy, nu een advokantenkantoor. Op 7 april 1911 tekende architect Victor
Degand een plan om van het gemeenteplein een gehaal te maken uit vlaamse neorenaissancestijl gebaseerd op het model van het Dapperheidsplein in Anderlecht.
Het plan kende echter maar één uitgewerkt model nl. dit hôtel. Het werd lang
bewoond door de drogist François Leroy. Later werd op n° 4 in 1915 en op n° 16
gelijkende huizen gebouwd door architect H. Mertens.

[ Hôtel Leroy]
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Op de nummers 1147-1151 werd in 1953, voor Mr. Steppe en onder leiding van
architect Van der Meuter, een bioscoop gebouwd met 953 plaatsen: de “superciné”. Sinds 1980 werd dit gebouw ingenomen door verschillende banken.
Op nummer 1163 werd het Sint-Albertusinstituut in 1949 gebouwd op het terrein
en landhuis “Bosquet” van de familie Lanser, burgerlijk vliegenier11.
In 1938 werd het postkantoor op de Josse Goffinlaan 12 gebouwd.
Het Dokter Schweizerplein moest een homogeen plein in Spaanse stijl (trapgevels)
zijn; enkel een drietal huizen beantwoorden hieraan.
Tussen de huidige “Residentie Felix De Boeck” en de hoogbouw van het
Schweitzerplein stond café-restaurant Crockaert “Ancienne Couronne” met feestzaal
en garage. Later werd het zaal Van der Hulst, welke in begin 1980 werd
afgebroken. Hier kwam een appartementsgebouw met 60 woningen, handelsruimte
en parkeergarage na afbraak van twee herenhuizen.
Na Wereldoorlog I zochten gegoede burgers de overbevolkte binnenstad te
ontvluchten en bouwden hier, op veiliger en rustiger plaatsen, semi-landelijke villas
of kasteeltjes. De familie Debognie-Ledune en Gisseleire-Versé (nu nummers 11011109) hadden er prachtige woonsten en in hun eigendommen bevonden zich enkele
mooie bomen zoals de linde (n° 1105).
Ga nu de Soldatenstraat in (106).
In de Soldatenstraat waren destijds, waar nu een appartementsgebouw staat, de
serres van bloemist “Van Den Begin” die nu zijn nieuwe winkel heeft iets verderop.

[Oude serres van bloemist Van Den begin]

11

Zie hiervoor naar de uitgave “Het vliegveld van Sint-Agatha-Berchem 100 jaar geleden” uit 2011 en “Het PIVI in ZellikRelegem” uit 2011.
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De eerste straat links brengt je in de René
Comhairelaan (107) die je naar beneden af gaat.

Hier zijn de eerste villa’s te bewonderen.
Op nummer 59 staat de Campagne Crombé in Beaux-Arts stijl, ook genoemd Villa
Kervyn, van architect Théo Fellendaels uit 1922 gebouwd voor architect Crombé.
Bemerk de hoogreliëf op de zijgevels.

[Villa Kervyn]

Op nummer 66 is een van de talrijke woningen gebouwd in de Pakketbootstijl. Dat
huis werd gebouwd in 1936 door architect Emile De Boelpaepe [ook gekend als
Emiel De Boelpaep] (° Aalst 1901 – † Aalst 1989) voor juffrouw Koninckx, de
dochter van een klant voor wie hij reeds talrijke woningen heeft gerealiseerd te
Sint-Agatha-Berchem.
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Verder kom je de huizen op nummers 70 en 78 tegen. Nummer 70 is van architect
Joseph Evers uit 1928 en op nummer 78 van architect A. De Groeve uit 1927 met
zijn glasramen.

Iets lager op nummer 84 kan je de “Villa les Œillets” bewonderen die gebouwd werd
in 1928 door architect J. Maurice Demoitié voor Mevr. Weduwe De Greef-Geens.
Herhaaldelijk vernieuwd
heeft het huis haar
architecturale eenheid
bewaard. Alleen de
verbouwing voor het
raamwerk en zijn nieuwe
kleur heeft een negatief
effect op de stijl van de
woning.
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De huizen van nummers 94 tot 102 zijn van architect G. Keyaerts omstreeks 1912
en de nummers 108 tot 116 van architect Fernand Badoux.

Aan het kruispunt met de Gentsesteenweg (108), waar een mooie oude treurwilg
staat, neem je links en even verder loont het de moeite in de Landhuizenlaan (109)
te gaan.
Hartje centrum en toch nog steeds landelijk.
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Mevrouw Hélène Gaillez was eigenaar van een 33 m breed en 130 m lang perseel,
met een villa achterin.
In 1927 besloot ze 6 woningen, 2 villas en 2 dubbelwoningen, te laten bouwen door
architect Albert Huvenne in een merkwaardige stijleenheid langs een centrale
privéweg. Verbazend zijn de 75 cm uitspringen kroonlijsten.
Op de pilasters van de ingang stond “allée privée” en “les cottages”.
Begin de jaren 1980 kocht een promotor het terrein 1130 en het huis 1128 dat hij
liet verkrotten met het doel er twee appartementsblokken in te planten. Dergelijk
project verstoorde de stijleenheid en hield een bedreiging in voor de rest. In 1987
overhaalde de gemeente de promotot andere plannen te volgen: een tweede
Landhuizenlaan werd op het smal terrein voorgesteld en het huis n° 1128 werd
apart verkocht aan een particilier die het restaureerde in de oorspronkelijke stijl.
Keer op je passen terug en vervolgens de Gentsesteenweg tot aan de eerste straat
rechts (110).
Aan de rechterkant van de Gentsesteenweg zie je nog een inham met mooie villa’s
uit de landelijke tijd van de gemeente.

U bent nu in de Helenalaan waar vijf Art Deco huizen te bekijken zijn.
Dit geheel was vroeger de “Campagne Goffin” tot in
1911 de advokaat Paul Gisseleire en zijn schoonbroer
Louis Versé het kochten. Het landgoed staat gekend
onder de naam Hof ter Wilst. De villa zelf,
ondertussen “château Gisseleire” genaamd werd
echter afgebroken nadat de Belgische Nationale Bank
het domein had opgekocht.
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De woning op nummer 33 werd gerealiseerd in 1935 door Adrien en zoon Yvan
Blomme (Adrien: ° 1878, † 1940; Yvan °1906- † 1961), architecten van de
Metropole Bioscoop, voor rekening van Mr. Soethoudt.

De metalen ramen zijn jammerlijk genoeg verdwenen, maar het gebouw heeft zijn
sierlijkheid behouden.
De dubbele villa op nummers 35-37 werd gebouwd in 1932 door architect J.B.
Dondelet voor rekening van Mr. Paul Gisseleire-Versé12, rijke grondeigenaar van
Sint-Agatha-Berchem.

12

Achterin, in een groene omgeving, staat eveneens het huis van Gisseleire-Versé. De naam Helenalaan zelf was de
naam van zijn dochter.
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De dubbele villa, een luxueus eigendom op nummers 41 en 43, werd gebouwd in
1933 waar architect E. Dondelet nr. 41 realiseerde voor Juffrouw Didier en nr. 43
door architect Julien De Ridder.
De twee gebouwen bevinden zich in een geheel van meer dan 10 woningen met
dezelfde architecturale uitdrukking en opgevrolijkt door een rijkelijk beplante
omgeving.

Op het einde van de Helenalaan (111) ga je rechts de Lauralaan in tot aan de
Basilieklaan (112), wandel even richting Basiliek tot aan het pleintje, keer op je
passen terug en verder tot aan de Koekelberglaan (113) waar je rechts gaat.
Van op het pleintje (nabij 112) 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.
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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
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]

 Hier verlaat je en kom je terug de Art Deco Wandling 
§ het gedeelte Art Deco wandeling langs de Cité Moderne komt in de
Noorderwandeling voor §
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Op nummer 110 van de Lauralaan (na 112) is een appartementsgebouw van
architect W. Vermeiren uit 1930.

Ga nu de Koekelberglaan (113) op naar rechts.
Deze ga je op en bij nr. 49 staat een kleine eengezinswoning met horizontale
voegen tussen de gele bakstenen, evenals een uitstekende loggia met rond balkon.
Dit huis werd gebouwd door architect Vanmelen voor de heer Charles Marx.
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Ook het gebouw met twee verdiepingen op het nr. 30, met het verhoogde
gelijkvloers, geometrische motieven op de gevelpilaar en de pilasters onder de
goten zullen je aandacht trekken.

Aan het einde van de laan, op de hoek van de Gentsesteenweg zal je stoppen bij nr.
2. Dit opmerkelijk (en mooi) viergevelgebouw, eveneens met verhoogd gelijkvloers
en twee verdiepingen, gele bakstenen, groene tegels aan de palen, ronde terrassen,
het glasraam op twee verdiepingen, boven de ingangsdeur en bijzondere glas-inlood-ramen.
Dit huis werd rond de jaren 50 omgevormd tot een rusthuis maar heeft ondanks de
verplichte inrichting voor deze functie, de Art Déco inherente kenmerken behouden.
Dit gebouw werd in 1936 opgetrokken door architect Frans Verheyen voor
mijnheer De Coster.
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Na de Gentsesteenweg (114) te hebben overgestoken ga je de Gisseleire-Versélaan
op.
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Deze straat is echt de moeite waard dank zij huizen met opmerkelijke gevels.
De twee belendende huizen op de nummers 13 en 15 zouden als voorbeelden van
Art Déco worden beschouwd omwille van de bloemmotieven rond de ingangsdeur.
Volgens een van de eigenaars zouden deze huizen in het begin één enkele woning
hebben gevormd.

Het huis op nummer 28, met mooie bloemmotieven, werd gebouwd in 1924 door
Architect Joseph Evers.
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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.

Op de hoek met de E. De Meersmanlaan staat nummer 34 dat gebouwd werd door
architect Jean Baptiste Dewin tussen 1930 en 1935.
Wat betreft deze belangrijke Art Déco architect dient opgemerkt dat hij andere
bekende gebouwen heeft ontworpen in Brussel zoals het Gemeentehuis van Vorst,
sociale woningen in de ter Plaststraat in Laken, het Sint Pietersziekenhuis enz.
De publicatie “L’architecture art déco Bruxelles 1920-1930 des archives de
l’Architecture Moderne”13 wijdt een hoofdstuk aan deze architect.

13

http://www.aam.be/nl/edit_lvres_multi00.html

Estercam Leo Jo

Pagina 71

21-8-2012

Het nummer 33 van de Gisseleire Versélaan verrast ten opzichte van de
belendende huizen. Het werd ontworpen door Victor Bourgeois in 1927 voor een
cellist van de Munt, de heer Montalt.
De architect raakte in conflict met het gemeentebestuur dat hem verweet dat het
gebouw niet paste in het imago van de straat. Deze constructie met een plat dak
en talrijke verwijzingen naar de industriestijl is in dit opzicht een experiment.
Enkele jaren later werden enkele dergelijke huizen gebouwd op de Weinhof in
Stuttgart.
Toen de eigenaar in 1987 vroeg om zijn huis van een hellend dak te mogen
voorzien, was het gemeentebestuur van oordeel dat deze toevoeging zich moest
onderscheiden van het werk van Bourgeois. Zo moest de horizontale lijn van het
dak intact blijven en het dak moest van op de straat zo discreet mogelijk zijn. (zie
Contrastes Berchemois promenade Sud van E. Adriaans).
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Bij droog weer kan je aan het einde van de Gisseleire Versélaan (115) links gaan
tot aan de Guldenkoornstraat (116); op het einde, naast de school van het
Nederlandstalig Gemeenschapsonderwijs, vertrekt een wandelpad (117) door een
stukje landelijk Sint-Agatha-Berchem.

Bij regenweer ga je beter aan het einde van de Gisseleire-Versélaan (115) rechts
de Groot-Bijgaardenstraat naar boven, daarna links de Kasterlindenstraat in.

Het pad gaat nu enkele meter verder, rechts tussen de velden tot aan de
Hoogboschstraat (118) die je verder rechts neemt. Je komt nu langs een landgoed
Villa Wilmotte. Neem vervolgens links, aan café Quièvrain, de Kasterlindenstraat
(119).
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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 SintGuido 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 decoraties te zien van het begin van 1900.
Links op het paneel kan je de inscriptie zien “Maison
Janssens, Berchem-Ste-Agathe”; Guillaume Janssens
was een van de bekendste faiënce makers van de
eerste 25 jaar van 1900 en zijn atelier was eveneens in
Sint-Agatha-Berchem.

Op de hoek staat café Quièvrain, een art decopand uit 1932 met opvallende
vijfhoekige ramen en deuren.

[20120813-GHK-Kasterlinden-Quievrain_DSC5754
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Na ongeveer 200m kom je op de rechterkant aan een mooi geheel gevormd door de
huizen op nummers 51 tot 57.
Deze werden in 1927 gebouwd door
architect Emile De Boelpaepe voor de
heer Koninckx, een rijk Berchemse
eigenaar uit 1927.

Ga vervolgens tot aan de “Villa des Hêtres” op het nummer 69 (120).
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Deze prachtige villa van dezelfde architect werd gebouwd in 1926.

Ga nu op je passen terug tot aan de Groendreefstraat (119) die je links naar
beneden gaat tegenover café Le Quièvrain.

De Groendreef was de oude landweg n° 13 die verder doorliep tot Molenbeek over
de huidige Hoogboschstraat.
Je wandelt langs het oude kerkhof waar het mausoleum van Goffin staat, het graf
van aalmoezenier Petit (stichter van de Belgische Scouts) en twee graven van
Engelse piloten, Bernard Brewin en Thomas Angell.
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[20120813-GHK-Oud-Kerkhof-Luifel_DSC5749

[20120813-GHK-Oud-Kerkhof-Goffin_DSC5750 - 20120813-GHK-Oud-Kerkhof-Soldaten_DSC5752]
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Rechts van het oude kerkhof lag het schilderachtige buitengoed welke in 1910 aan
een zekere Mr. Court toebehoorde. Later werd deze villa afgebroken om plaats te
maken voor drie middelhoogbouwblokken van 26 standingsappartementen.
Achter het kerkhof staat de villa Van den Eynde-Lemaire uit ~1910 op de
Wilderheuvel met een mooi glasraam.

Naar beneden gaande kom je
langs n° 36 dat dateert uit
het einde van de 19e eeuw;
op een balk staat het jaartal
1897. Het zou de oude stal
en schuur geweest zijn van
een grotere boerderij. Op dit
moment is het in bewoond
door Mr. Aernaudt,
artisanale trappenbouwer,
maar men kan er de
drinkbakken in blauwe steen
zien onder de trap. Het
achterste gedeelte wordt
gebrukt als atelier, ongeveer
64 m² en heeft een geraamte uit es uit één stuk. Voor het huis is er een 13 meter
diepe waterput die voorziet aan drinkbaar water.
Het Wilderbos, ook “Koninkxboske” genaamd naar een laatste bewoners van villa
en park, op je linkerkant is 6.5 hectare groot en wordt doorkruist door de beek “Le
Parucq” die zich in een collector stort in de Wilderstraat. Het golvende karakter
van het bos komt voort uit de 16° eeuwse delfactiviteiten door de Kartuizers van
Scheut14.
14

Chartreuses de Scheut à Anderlecht; zie boek van M. Soenen 1972
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Botanisten onderscheiden er vier verschillende biotopen: het oude bos, het jonge
bos, een vochtige zone bij een aantal kleine beekjes en een kleine vijver en een
jong bos met een kalkrijke bodem waar men kleine inheemse orchideetjes vindt.
Ook de fauna is zeer rijk: insecten, amfibieën (kikkers en alpensalamanders),
vogels (de sperwer) en kleine zoogdieren. Het Wilderbos maakt deel uit van de
vallei van de Molenbeek, zoals het Kattebroek en de Zavelenberg. Dit landschap is
vandaag beschermd.
Men vindt er tal van oude bomen en een fruitgaard; het gebied is een oase voor
insecten, amfibiën (kikkers en alpen salamanders) 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.
Borden aan de ingangen wijzen de wandelaars er op het gebeid te eerbiedigen.
In 1958 diende de werkgroep Leefmilieu een aanvraag in tot klassering van dit
groengebied en maakte met het Sint-Lukasarchief een ontwerp van inrichting als
groene zone (1977). Op hetzelfde moment (september 1976) bekwam de
gemeente financiële middelen van het Brussels Gewest om zijn geleidelijke
aankooppolitiek van perselen verder te zetten en hat aan t eleggen als een park
voor passieve recreatie.
Vandaag is het beheer in de handen van B.I.M. en maakt deel uit van de groene
gordel rond de Brusselse agglomeratie.
Ga vervolgens links het bosje in aan een grasveld (121) en verder op een
speeltuin, achter het boswachtershuisje, en daal dan af naar de splitsing (aan het
kerkhof) waar je links naar boven gaat (122) tot aan de Kasterlindenstraat (123)
die je rechts volgt.

[Ingang]
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[Zicht op de villa villa Van den Eynde-Lemaire]

[na 122 links]

De oude Kasterlinden was tot in 1913 een smalle voetweg n°3 en werd verbreed tot
een 12 meter brede Kasterlindenstraat.
Deze straat is mogeljk een oude romeinse weg. Zijn naam verwijst naar “Kaster” of
kasteel en “linde”.
Je bent hier op het hoogste punt van de gemeente en hier staat nog de oude
lindeboom net op de grens met Molenbeek en Dilbeek.

Estercam Leo Jo

Pagina 80

21-8-2012

[Kerkhof]

[Café In de Linde]

Je gaat de Kasterlindenstraat verder op tot aan café “In De Linde” (124) waar je
dan rechts de Marikollendreef, tussen de twee kerkhoven, naar beneden gaat.
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De Marikollendreef was
vroeger een bomendreef die
leidde naar het kasteel ’t Hof
te Overbeke, omgebouwd
tot klooster van de zusters
Maricollen. De afstand van
muur tot haag van beide
kerkhoven bedraagt ongeveer
24 m, wat overeenkomt met
de breedte van de toen
voorziene buitenringlaan (zie
ook Hunderenveld op de
Noorderwandeling).

Aan het einde van het kerkhof neem je de Kweeperenboomlaan links (125) ; hier
loopt eveneens de Lintermanswandeling die we even gaan volgen.
In de eerste draai naar links van de straat ga je het pad rechtdoor in tot je uitmondt
in de Dilbeekstraat (126).
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In het grensgebied met Dilbeek woonden vroeger groenteboeren en waren eer
boomgaarden (kweeperen, kerselaars o.a.). De boeren brachten hun produkten
naar de Brusselse markten. In 1968 werd door de S.V. De Berchemse Haard een
eerste reeks van 37 sociale koopwoningen gebouwd in de Kweeperenboomlaan. In
1982 kwam er een tweede reeks van 47 koopwoningen in het verlengde van de
Kweeperenboomlaan en de Groenteboerstraat. Er werd een speelplein aangelegd
maar door de recentelijke nieuwe reeks van koopwoningen moest deze plaats
ruimen voor ... parkeerplaatsen: kwestie van prioriteiten te stellen.
Midden op het pad heb je een eerste zicht op het ’t Hof Te Overbeke.

[Pad volgen]

[zicht op het ’t Hof Te Overbeke en scoutslokalen vanop het pad]

Na dit pad kom je aan het kruispunt met de Dilbeekstraat, Potaardestraat en
Kerseboomstraat. Volg de Dilbeekstraat links tot aan de Louis De Smetstraat (127)
die je dan rechts inslaat en vervolgens de eerste rechts, Michel Van
Nieuwenborgstraat (128) tot aan ’t Hof Van Overbeke (129).
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[Potaardevlak]

Vanop het kruispunt krijg je een mooi beeld over het dal, het Potaardevlak,
gevormd door de Molenbeek welke de grens tekende tussen Groot-Bijgaarden,
Dilbeek en Sint-Agatha-Berchem. De Lintermanswandeling loopt langs deze
scheidingslijn, de Kattebroek (=moerassig braakland bij de Katte of verschansing)
[enkel te bewandelen bij droog weer!]. Aan de rechterkant van de weilanden loopt
de Potaardestraat en de Kattestraat.

De Kattestraat verwijst naar het vroeger gehucht “Katte Burne” en dateert van
voor 1845.
In de oude kadastrale documenten bevindt de straat zich in een wijk aangeduid als
"Katteburne" (of Katteput), waarin "burne" of "put" de betekenis hebben van steenof zandgroef en het is wel bekend dat tot de XXde eeuw steengroeven en
potaardegroeven talrijk waren in Berchem. Uit deze groeven haalde men het zand
en de stenen die nodig waren voor het aanleggen en het onderhouden van de
verschansing waarop de Kattestraat liep.
In Sint-Agatha-Berchem stroomt er onder de Ring die beek, die daar de natuurlijke
grens vormt tussen Dilbeekse deelgemeenten Groot-Bijgaarden en Dilbeek. Het
gaat om de Molenbeek, die helaas dagelijks heel wat afvalwater te slikken krijgt.
De gemeentelijke riolering mondt namelijk op verschillende plaatsen hierin uit.
Dank zij saneringen is het terug een natuurgebied geworden.
De Potaardestraat dankt zijn naam aan de kleigrond aldaar welke aangewend
werd tot het bakken van stenen in de vroegere steenbakkerij.
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Zicht in de Dilbeekstraat in 2012 en 1905

De Dilbeekstraat had te kampen met twee problemen: sluikverkeer (dat afrit 12
van de ring nam) en de aanwezigheid van kleine bedrijven. Sinds 1981 voerden de
bewoners een actie tegen de stelplaats voor autobussen. In 1988 kocht de
gemeente dit als gemeenschappelijk depot op.
In 1883, op een terrein van 4
ha, later 8 ha, richtte de
Provincie Brabant in Berchem
een eerste Instituut voor
Gehoor- en
Gezichtsgestoorden op
(127); nu noemt het
Institut Alexandre Herlin
en in de volksmond bleef het
“Het Doofstommengesticht”.
Er is algemeen vormend en
beroepsonderwijs: smedwerk,
timmerwerk, tuimbouw ed.
De Poolster op de hoek van
de gelijknamige straat en de
Matthieu Pauwelsstraat is een in 1989 officieel geopend revalidatiecentrum voor
gehoor-, taal- en gezichtsproblemen.
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In de nabijheid van dit instituut is het normaal dat men hulde brengt aan Louis
Braille, uitvinder van het blindengeschift, vandaar de Louis Braillestraat.

Louis De Smet, Emile Van Overstraeten, Michel Van Nieuwenborg en Auguste Denie
zijn allen gesneuveld tijdens de eerste wereldoorlog en de wijk met gelijknamige
straten heeft zich ontwikkeld tussen 1930 en 1940.
’t Hof te Overkeke was een
wondermooi historisch kasteel
in Lodewijk XVI stijl (18e
eeuw). Het was ondermeer
eigendom van de familie ’t
Serclaes de Nordeweck.
Het was geflankeerd met een
stijlvol paviljoen en omgeven
door een vijver, een grote
tuin, boomgaarden en
weilanden.
Gedurende verschillende
jaren was het kasteel
eigendom van een geestelijke
gemeenschap, de “N. D.
Soeurs de Bon Secours de Courtrai”. De zusters Marikollen stonden in voor het
vrij onderwijs en vormden het kasteel om tot Marikollenklooster.
Na hun vertrek in 1925 werd het gebouw door de familie Nys bewoond en daarna
kende het verval. In 1966 werd het afgebroken, de vijver gedempt, het park
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ontbost en de gronden verkaveld voor het Europadorp, ’t Hof te Overbeke en de
Marikollendreef.

Neem een kijkje in dit oord van rust met zijn speelplein en quasi autovrije lanen.
Ga de Auguste Deniestraat verder af tot aan de Marikollendreef (130) die je even
rechts volgt tot aan de Europadorpstraat (131) die in wandelt.

Op een terrein geschonken door Mr. Bernheim van de
Bank Lambert, werd op 30 maart 1958 door Koningin
Elisabeth de eerste steen gelegd voor het eerste Belgische
Europadorp “Fridtjof Nansen”15 voor politieke
vluchtelingen.
Deze kleine concentratie van dubbelwoningen van elk vier
appartementen in een soort blokhuisstijl, werd op initiatief van Pater Pire (directeur
van de v.z.w. “Aide belge aux personnes déplacées”) gebouwd. Vnadaag zijn hier
19 gezinnen gevestigd van chileense, poolse, joegoslavische en belgische
nationaliteit.
Ga terug uit de Europadorpstraat naar de Marikollendreef (130) en volg rechts de
Wilderstraat (131) naar boven tot aan het Kerkplein (001) om bij het “GC De
Kroon” te komen, het einde van onze wandeling.
Je wandelt nu langs het laagste punt van het Wilderbos. Net na de ingang van het
bos zie je een appartementsgebouw staan dat na veel besprekingen toch kon
gebouwd worden; reeds in 1976 was er een plan van verkaveling en moesten de
eigenaars aldaar uit hun woning.

15

In Noorwegen Oslo is er de FRAM, met en genoemd naar het beroemde poolschip van Fridtjof Nansen en Roald Amundsen.
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Overzicht van Art-Nouveau of Jugendstil
Jugendstil of art nouveau is een kunststroming die tussen 1890 en 1914 op
verschillende plaatsen in Europa populair was, voornamelijk als reactie op het
vormvervagende impressionisme. De jugendstil manifesteerde zich vooral in
gebruiksvoorwerpen (glaskunst, plateel, sieraden, meubels etc.), de architectuur en
de schilderkunst. De stroming kende een korte maar hevige bloeitijd. In WestEuropa was de stijl ruim voor 1910 al verleden tijd, in het oosten kon ze wat langer
overleven.
De Jugendstil / Art Nouveau stroming ontstond toen de periode van het Eclecticisme
afliep en de Neo-stijlen opkwamen (circa 1893). Het was een reactie op het
impressionisme.
In feite is de Engelse stroming van de Prerafaëlisten (of "Prerafaëlieten") de
voorloper van de Art Nouveau. "The Pre-Rafaelite Brotherhood" is ontstaan in
Londen - 1848, toen 7 kunstenaars zich keerden tegen het werk van de
middeleeuwse schilder Rafaël en allen die na hem kwamen.
Rafaël was een schilder die leefde van 1483 tot 1520. De Prerafaëlisten wilden terug
naar de kunststromingen die vóór zijn tijd hadden bestaan, dwz de kunst van vóór
1500 ! Eigenlijk was dit dus een stroming die zich afzette tegen de moderne tijd. Zij
wilden terug naar een tijd waarin de kunstenaar en handwerksman nog één en
dezelfde persoon waren.
In de jaren na 1860 kwam het "Japanisme" op in Europa. Kunst uit Japan was
zichtbaar op (Wereld)tentoonstellingen en het werk van Europese kunstenaars die
de Prerafaëlisme stroming volgden werd er steeds meer door beïnvloed. Zo
ontstond langzaam een stroming die we Art Nouveau zijn gaan noemen.
Art Nouveau is, anders dan soms gedacht wordt, niet helemaal hetzelfde als
Jugendstil.
Jugendstil komt van het Duitse blad "Die Jugend" en de Franse benaming Art
Nouveau komt van een gelijknamige kunstgalerie in Parijs. In Engeland spreekt men
wel óver de Liberty Style, de Spaanse aanduiding is Modernismo en in Oostenrijk
wordt de bouwstijl ook wel Sezession genoemd. Behalve een verschil in naam is er
ook wel degelijk een verschil tussen bijvoorbeeld Art Nouveau, Jugendstil en
Sezession (etc.) ! De stijlen verschillen ook van stad tot stad!
Het verschil tussen de Frans-Belgische Art Nouveau en de Duits-Oostenrijkse
Jugendstil is bijvoorbeeld de vloeiender, ijlere lijnen van de Art Nouveau tegenover
de strengere, hoekiger Jugendstil. Ook de (Wiener) Sezession is strakker en meer
geometrisch dan Art Nouveau. Prachtige Art Nouveau panden stonden in
Bezuidenhout, de meeste daarvan zijn verwoest tijdens het bombardement van
maart 1945.
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In Den Haag zijn nog wel enkele fraaie voorbeelden te zien van op de Weense
Sezession georiënteerde panden. Dit is zo niet verwonderlijk, want één van de
belangrijke Haagse architecten uit het "fin du siècle" tijdperk, De Wolf, studeerde
tussen 1897 en 1899 in Wenen aan de Akademie der Bildende Kunste. Andere
Haagse architecten die zich bezig hielden met deze bouwstijl waren Bosboom,
Mutters en Lorrie.
'Sezession' is een feite een nuchtere vorm van jugendstil. 'Sezession' wordt in het
Nederlands heel soms 'secessie' genoemd. Het betekent in feite 'afscheiding'. In dit
geval 'het zich los maken van' de gevestigde orde van de kunst. Gebouwen in deze
stijl zijn vooral in de binnenstad van Den Haag terug te vinden.
Benaming
De aanduiding jugendstil gaat terug op de naam van het weekblad “Die Jugend” dat
vanaf januari 1896 in München verscheen. Voor verwante stromingen die elders in
Europa tot bloei kwamen zijn ook andere termen in gebruik, waarvan er een, art
nouveau, evenals jugendstil een overkoepelende term is geworden. Art nouveau
blijft in het algemeen voorbehouden aan België en Frankrijk, terwijl jugendstil wordt
gekoppeld aan Oostenrijk en Duitsland. In het Nederlands zijn beide aanduidingen
in gebruik, waarbij de Franse aanduiding art nouveau ook in de vertaling nieuwe
kunst wordt gebruikt voor de uitingsvormen van de stijl in Nederland zelf.
Daarnaast wordt in spottende zin ook gesproken van slaolie-, spaghetti- of
vermicellistijl. Benamingen voor andere lokale varianten zijn de Oostenrijkse
Secession, de Engelse modern style of Liberty style, het Catalaanse modernisme en
de Russische stil modern.
Ondanks de opvallende regionale verschillen zijn er enkele kenmerken die deze
stromingen verenigen: een optimistisch wereldbeeld en geloof in de toekomst, een
voorliefde voor het gebruik van nieuwe, moderne technieken (in de architectuur
bijvoorbeeld grote glasoppervlakken), een afkeer van symmetrie en een voorkeur
voor ornamentiek, waarbij bloem- en vogelmotieven domineren.
Een jugendstilproduct is dikwijls een Gesamtkunstwerk omdat dezelfde
stijlkenmerken terugkomen in een gebouw, meubel of siervoorwerp.

Algemene kenmerken van jugendstil
Het jugendstilornament is samengesteld uit motieven die gewoonlijk
asymmetrische composities vormen met een tweedimensionaal karakter, zoals
men dit ziet op meubels, sieraden, lampen, bedrukte stoffen enz. De belangrijkste
inspiratiebron is de natuur. De motieven zijn vaak langstelige, gracieus gestileerde
planten en bloemen (lelies, kelken, irissen, papavers, rozenknop), vogels (zwanen,
pauwen), libellen, de eivorm, wolken- water- en rotspartijen, vaak gecombineerd
met slanke vrouwengestalten.
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De bewogen lijnen waren een middel om emoties
uit te drukken. Deze vormen zijn ook te zien bij de
boekdrukkunst en bij decoratieve vormen van
bijvoorbeeld trapleuningen, balkons en gevels. IJzer
was namelijk geschikt om verwerkt te worden tot
sierlijke gebogen vormen. Dat het in zoveel
kunstvormen werd toegepast, kwam doordat het
heel gebruikelijk was dat een architect ook
meubels, zilver, glaswerken, wandversieringen en
affiches ontwierp. De jugendstilkenmerken kwamen
het meest tot uiting in de grafische kunst, waar de
lijn het belangrijkste element is. De illustraties en
de letters werden als één geheel ontworpen. Zo
ontstond een combinatie van beeld en tekst.
Jugendstilproducten hebben ook vaak Japanse
kenmerken zoals lege ruimten en de waaiervorm.
Dat kunstenaars met de Japanse kunst in aanraking
kwamen, kwam onder meer door de invloedrijke
kunsthandelaar Siegfried Bing. Hij was erg onder de indruk van de Japanse cultuur
die vanaf 1854 op de Europese en Amerikaanse markt kwam. Bing specialiseerde
zich in deze kunst en had veel Japanse kunst in zijn Parijse galerie L’Art Nouveau,
waaraan de stroming haar Franse naam ontleent.
De letters werden in de jugendstilperiode zo min mogelijk geassocieerd met de
drukkunst en de mechanische productie. In één tekst kon men meerdere
letterhoogten aantreffen doordat enkele of meerdere letters vergroot of verkleind
werden.
Gewijzigde sociale en economische omstandigheden en de toepassing van nieuwe
materialen zoals beton, brachten na de Eerste Wereldoorlog het einde van de
jugendstil. In het midden van de jaren zestig van de 20e eeuw beleefde de
jugendstil, vooral in ontwerpen voor affiches en textiel, een nieuwe bloei. De
lettervormen, vooral de initialen uit de jugendstil- of art nouveauperiode, inspireren
nog steeds veel kalligrafen
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Jugendstil
Al in 1896 had de nieuwe jugendstil in Duitsland en
Oostenrijk haar naam gekregen door het tijdschrift
"Die Jugend", een door Georg Hirth uitgegeven
geïllustreerd weekblad "für Kunst & Leben" in
München. Het lettertype had daar al de
kenmerkende vormen van deze nieuwe stijl. Otto
Eckmann illustreerde de eerste jaargangen met
karakteristieke vignetten en randversieringen. Al in
het eerste hoofdartikel brak Hirth een lans voor de
kunstvernieuwing. De term Jugendstil verscheen in
een tekst van de revue Insel van Rudolf Schröder,
in hetzelfde jaar. In 1899 werd het tijdschrift "Die
Woche" opgericht. Dat was de aanleiding voor
Eckmann om zijn eigen alfabet te ontwikkelen voor
de Rudhardsche Schriftgiesserei (Lettergieterij) in
Offenbach, compleet met randversieringen en
vignetten. Dit werd het klassieke schrift van de
jugendstil. Het diende als voorbeeld voor alle later
getekende lettertypen.
Duitse jugendstilontwerpers gebruikten gestileerde,
natuurlijke elementen. Ze zijn vaak zo gestileerd
dat er geen duidelijk planten- of dierenmotief te
herkennen is. De kenmerkende zweepslag komen
we natuurlijk ook tegen.
De beroemde Belgische architect Henry Van de
Velde vestigde zich in Weimar. Daar versoberde
zijn stijl en uiteindelijk werkte ook hij in deze
gestileerde jugendstil.
Glasgowstijl
De noordelijke façade van Charles Rennie
Mackintosh's Scotland Street School in Glasgow,
Schotland.
Deze Schotse havenstad groeide in de 2de helft
van de 19e eeuw uit tot een groot industriegebied. Zodoende kwam men ook in
contact met culturen buiten Groot-Brittannië, zoals Japan. Zowel de Engelse als de
Japanse invloed is terug te vinden in het werk van één van de belangrijkste
ontwerpers van die tijd: Charles Rennie Mackintosh (1868-1928). Hij vormde samen
met zijn vrouw en nog twee anderen "The Glasgow Four". Kenmerkend voor hun
werk is een elegante, verticale lijnvoering.
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Veel voorkomende motieven in zijn werk zijn de rozenknop en de eivorm. Eén van
de belangrijkste werken van Macintosh is de Glasgow School of Art (1896-1909). Na
1910 maakte hij geen werken meer van belang. In eigen land kreeg hij niet veel
respons maar in Duitsland en Oostenrijk toonde men veel interesse.
De Sezessionstil
De architect Otto Wagner (1841-1918) is hiervan de bekendste. De schilder Gustav
Klimt (1862-1918) richtte de Sezessiongroep op, samen met Josef Hoffmann (18701956) en Joseph M. Olbrich (1867-1908). Het was een progressieve
kunstenaarsvereniging. Joseph Olbrich ontwierp in 1897 het tentoonstellingsgebouw
in Wenen en het affiche van de eerste tentoonstelling van het gezelschap. In Josef
Hoffmans gestileerde bloemen is duidelijk de stijl van Mackintosh te zien. Hij
maakte strakke, elegante ontwerpen. Olbrich vertrok naar Duitsland en behoort óók
tot de kunstenaars van de Duitse jugendstil. In Duitsland had hij de leiding over de
bouw van het kunstenaarsdorpje Darmstadt. Hij had de supervisie over de opzet en
uitvoering van het atelier- en tentoonstellingsgebouw én de zeven huizen voor
kunstenaarsbewoning. Hij ontwierp zelf zes huizen en het atelier- en
tentoonstellingsgebouw. In de interieurs valt vooral het mozaïek-achtige
kleurgebruik op.
De Wiener Werkstätte
In 1903 werden de Wiener Werkstätte (Weense
werkplaatsen) opgericht. Hierin werkten veel
soorten kunstenaars samen. Er waren veel
overeenkomsten met de gildegedachte van de
Engelse Arts en Craftsbeweging. In veel ontwerpen
van de Weense school is de decoratie kleurig.
Peter Behrens
Peter Behrens (1868-1940) ontwierp zijn eigen (het
zevende) huis in Darmstadt en vestigde hiermee
meteen zijn naam als ontwerper. In de
kunstnijverheidsontwerpen van bijvoorbeeld
meubels, lampen en grafisch werk van Behrens, is
duidelijk te zien waarin de Duitse jugendstil zich
onderscheidt van de Oostenrijkse en Schotse. De
Duitse jugendstil maakt gebruik van natuurlijke
elementen en construeert daar de hoofdvorm mee.
(De vrouw is gelijk de poot van een lamp, de schelpvormige waaier is tegelijk de
kap van een lamp.) Constructie en decoratie zijn op deze wijze versmolten. Hij
maakte onder meer ook AEG bekend door tal van covers. Later ontwierp hij ook nog
lampen, ventilatoren, posters en meer.
Cuypers en Berlage.
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Nieuwe Kunst
Ook in Nederland kwamen er vernieuwingen in architectuur en toegepaste kunsten.
Er werden verschillende, soms spottende, namen voor deze stijl verzonnen zoals:
vermicelli-, slaolie-, Berlage- of Binnenhuisstijl of style nouille, vanwege de lijnen.
De term 'slaoliestijl' is afkomstig van een ontwerp voor een affiche van de
Nederlandse Oliefabrieken (NOF) Calvé-Delft ter promotie van de "Delftse slaolie".
Dit was één van de eerste uitingen van de Nederlandse art nouveau afkomstig van
Jan Toorop. Jan Toorop heeft in zekere zin als voorbeeld gediend voor een andere
grote (Oostenrijkse) jugendstil-kunstenaar, Gustav Klimt.
De andere benamingen kwamen voort uit zeer uiteenlopende uitgangspunten en
verschijningsvormen, die te onderscheiden waren. Uit gemak werd de Nederlandse
nieuwe stijl uiteindelijk maar bij de internationale art nouveau of jugendstil
ingedeeld. Dat belangrijke onderdelen van de Nederlandse stijl toch een geheel
eigen richting vertegenwoordigen, heeft in 1960 geleid tot het in gebruik raken van
de benaming Nieuwe Kunst. Deze benaming geeft, net als jugendstil en art
nouveau, aan dat de stroming nieuw en jong was en zich wilde onderscheiden van
voorgaande stijlperiodes. De meest geliefde vorm van versieren in de Nieuwe Kunst
was een geometrische figuur, soms in de vorm van blokjes of een serie blokjes,
soms sterk gestileerde planten of dieren. Dit zien we onder anderen in het werk van
Jac. van den Bosch.
Beurs van Berlage, Amsterdam.
In Amsterdam bleef de invloed van de bouwmeester
Pierre Cuypers (1827-1921) groot. De architect
Hendrik Petrus Berlage (1856-1934), die ook in
Amsterdam woonde, richtte in 1900 "'t Binnenhuis" op,
dat was een "Inrichting tot Meubilering en Versiering
der Woning" (Binnenhuisstijl). Het Binnenhuis gaf
onderdak aan ontwerpers uit alle takken van de
kunstnijverheid zoals de graficus Sjoerd H. de Roos
(1877-1962), de meubel- en interieurontwerpers Jac.
van den Bosch (1868-1948) en Chris Lebeau (18781945). Berlage had een eigen stijl, hij bracht bijvoorbeeld in het ontwerp van zijn
stoelen een duidelijke scheiding aan tussen de rechte zitting en leuning
(Berlagestijl). Dat was heel anders dan de gebogen houten delen die in Den Haag
ontworpen werden. Zijn belangrijkste gebouw in Amsterdam uit deze periode is de
Beurs (1884-1903), waaraan ook andere kunstenaars als de schilders Jan Toorop
(1858-1928) en Richard Roland Holst (1869-1938) meewerkten. Berlage heeft veel
interieurs ontworpen. Hij had geconstateerd dat elke vernieuwing in een stijlperiode
begon met een duidelijke reactie op de voorgaande. Daarbij zou eerst de grafische-,
dan de toegepaste- en pas als laatste de bouwkunst aan de beurt zijn. Deze
volgorde ging in de Nieuwe Kunst net zo. Vanaf ongeveer 1892 maakten jonge
ontwerpers zich los van de invloed Cuypers, mede omdat hij vasthield aan zijn
historiserende stijl. Dit zien we in het werk van bijvoorbeeld G.W. Dijsselhof (1866Estercam Leo Jo
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1924). Voor de Amsterdamse arts W. van Hoorn ontwierp hij tussen 1895 en 1903
een kamer met een houten betimmering en gebatikte wandbekleding. Deze kamer
is bewaard gebleven en staat sinds 1935 als 'Dijsselhofkamer' opgesteld in het
Gemeentemuseum te Den Haag. In zijn werk maakte Dijsselhof gebruik van
gestileerde, van de natuur afgeleide motieven, die geen diepte suggereren. Hij
ontwierp in 1893 vignetten en de band voor het boek 'Kunst en Samenleving', het
door de criticus en illustrator Jan Veth (1864-1925) vertaalde werk 'The Claims of
Decorative Art' van de Engelse Arts & Crafts ontwerper en illustrator Walter Crane
(1845-1915). Dit werk had grote invloed op Nederlandse kunstenaars en is een
goed voorbeeld van de Nederlandse art nouveau (of 'Nieuwe Kunst').
Jan Toorop
In Rotterdam, Delft en Den Haag kreeg de florale
Belgische art nouveau met zijn golvende constructies
een flinke aanhang. Een beroemd voorbeeld van
Haagse art nouveau is het afficheontwerp van Jan
Toorop voor een Delftse slaoliefabriek, de NOF CalvéDelft (1894, 'slaoliestijl') . In het ontwerp van Toorop is
alle diepte vermeden en hij heeft niet geprobeerd om
er een schilderij van te maken. De vlakken naast de
vrouwenfiguren zijn helemaal opgevuld met golvende
lijnen. De mooiste voorbeelden van Haagse art
nouveau zijn te vinden in de producten van de
aardewerk- en porseleinfabriek Rozenburg. Hierop is
een vrije interpretatie van de Oosterse invloed en de
florale Frans/Belgische art nouveau te zien met de
kenmerkende golvende art nouveau belijningen.
Gaudí
Antoni Gaudí (1852-1926) was een Spaanse architect. Zijn belangrijkste
bouwwerken staan in Barcelona. Deze zijn vaak grillig van vorm, prachtig versierd
met mozaïeken van glas, gebroken tegels en origineel smeedwerk. Zijn werk wijkt
erg af van dat van zijn tijdgenoten. Hij streefde ernaar om architectuur een
organisch onderdeel van de natuur te laten zijn. Door zijn bizarre fantasie leidde dat
tot zeer ongebruikelijke bouwvormen. Ook zijn meubelen en andere
kunstnijverheidsobjecten worden gekenmerkt door abstracte vormen en een
vervreemding van het voorwerp. Zijn beroemdste werk is de kerk Sagrada Família
in Barcelona, begonnen in 1882 en zo goed als voltooid in 2011. Dat was tevens zijn
favoriete project. Doordat Gaudí vele vormen aan de natuur ontleende, wordt zijn
stijl "biologisch" genoemd.
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Tiffany
Louis Comfort Tiffany (1848-1933) staat bekend als de Amerikaanse art nouveau
kunstenaar van gekleurd glas. Hij is de zoon van een beroemde juwelier in New
York. Door zijn grote nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen begon hij aan een aantal
experimenten. Zijn bedoeling was om kunst te combineren met de behoefte van het
dagelijkse leven. Iets wat in die tijd nogal ongewoon was. Kunst was namelijk voor
de rijken. Na bezoek aan een tentoonstelling in Philadelphia waar Arts en
Craftsontwerpen te zien waren, raakte hij zo enthousiast dat hij interieurontwerper
wilde worden. Tiffany begon te experimenteren met de vervaardiging van gekleurd
glas, na terugkeer van een Europese reis. Hij was erg onder de indruk van de
kathedraal van Chartres. Hij werd een enthousiaste aanhanger van de Europese art
nouveau, die vrije bloemontwerpen gebruikte en op de natuur gebaseerd was.
Tiffany gebruikte dat als landschapschilder namelijk ook in zijn werk. Hij is de
uitvinder van de tot op heden gebruikte methode om stukjes glas in koperfolie te
wikkelen en dan te solderen. In die tijd was het namelijk gebruikelijk om glas in
lood te zetten. Hij had drie specialiteiten: gebrandschilderd glas, favrile (gekleurd
glas) en mozaïek. Tiffany stuurde zijn eerste werk naar de opening van de salon
L’Art Nouveau van Siegfried Bing. Zo werd zijn werk tentoongesteld op de meest
belangrijke ontmoetingsplaats voor nieuwe kunstenaars. Van Tiffany zijn vooral zijn
glas, schepen, lampen en ramen bekend. Hij maakte ook veel andere dingen, zoals
juwelen, meubels, keramiek en kandelaars, kortom alles wat met het interieur te
maken had, zelfs gordijnen en behang. Tiffany stuurde de eerste twee jaren alleen
maar vazen naar de diverse tentoonstellingen. Zo creëerde hij de vraag. Omdat
gebrandschilderde ramen erg duur waren, ging Tiffany over tot serieproductie. Dit is
een belangrijk verschil tussen de opvatting over de art nouveau en zijn gedachte
over die kunst. Maar zo werden zijn producten minder duur en waren ze voor een
groter publiek betaalbaar. Vooral de Tiffany glas-in-loodlampen zijn erg bekend
geworden. Aanvankelijk werden de lampen geblazen, later werden de lampen
gemaakt van restjes glas die waren overgebleven bij de productie van
gebrandschilderde ramen. Zijn werknemers, meest vrouwen, mochten zelf de
kleuren bepalen. Zo had iedere lamp toch nog een individueel tintje. Deze lamp
werd mede een groot succes doordat de gloeilamp net was uitgevonden (Edison).
De bekendste lampen zijn: "Dragonfly" (Libelle) en "Wisteria" (blauwe regen). Het
zijn typische art nouveau thema's uit de natuur. De lampen hadden van voet tot
kap de natuurlijke vormen van planten. Ook hier verdween de aandacht voor deze
producten na de Eerste Wereldoorlog. Bij de opleving van deze kunst, in de jaren
zestig, ontstonden er zelfs winkels met alleen maar neotiffanyproducten.
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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.
De basiliek werd gebouwd tussen 1905 en 1970 en ontworpen door architect Albert
Van Huffel (° Gent 1877 † Tervuren 1935); zij is de grootste Art Deco kerkgebouw
ter wereld en heeft een capaciteit van 3,500 mensen.

Geschiedenis
Na de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs maakten 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 de art
deco als geheel. De doelstelling was de
leidende positie en ontwikkeling van de
Franse decoratieve kunst te tonen aan de
internationale wereld. 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. 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 FransBelgische 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.
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. 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.
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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.

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.

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.
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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.
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.
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
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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.
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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Enkele voorbeelden.

Kenmerken var Art Deco
Art Deco 1910-1940
1912-1913, Balkanoorlogen
1914-1918 Eerste Wereldoorlog; Oorlog tussen Duitsland, Oostenrijk, Hongarije,
Bulgarije en Turkije (centralen) enerzijds en Servië, Rusland, Frankrijk, België,
Engeland, Japan, Italië en Verenigde Staten (geallieerden) anderzijds. Aanleiding
was de moord op 28 juni 1914 op Frans Ferdinand van Oostenrijk door een Serviër
in Sarajevo. België werd in de oorlog betrokken door de inval van de Duitsers, die in
een snelle opmars Frankrijk wilde uitschakelen. De wapenstilstand (11 november
1918) met de Duitsers betekende de overwinning voor de geallieerden, zich uitend
in de volgende ondergetekende vredesverdragen:
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1919, Versailles (vrede met Duitsland)
1919, Saint-Germain (vrede met Oostenrijk)
1919, Neuilly (vrede met Bulgarije)
1920, Trianon (vrede met Hongarije)
1920, Sevres (vrede met Turkije) in 1938 kwam er een Duitse inval in Oostenrijk
1940 , start wereldoorlog 2
Art Nouveau en de Wiener Sezession vormden samen met nieuwe invloeden een
decoratieve nieuwe stijl , Art Deco , wat zijn naam ontleent aan een Parijse
tentoonstelling van toegepaste kunst in 1925.
Toegepaste kunst
geometrische vormen
stileringen van vormen uit de natuur
gestroomlijnde vormen
Architectuur



luxe uitstraling
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
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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 art-deco-object in de
wereld, 1922-1931.
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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 Frères16, 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.
Julien De Ridder (°

,† )

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

16

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.
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Joseph Evers (° - † )

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

 Cité Moderne (glasramen)
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Naslag en verdere informatie
http://achtenberg.vgc.be/Straatnamen.htm
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.
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/

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-Agathe” uit 2004 ter gelegenheid van de Erfgoeddagen op 18
en 19 september.
“Berchem Art Déco” wandeling in flyer vorm.
“Les frères Bourgeois” Architecture et plastique pure, ed. Archives d’Architecture Moderne ISBN 2-87143-153-1
uit 2005.
“1922-1997 La Cité Moderne” gerealiseerd door Cooparch-R.U.
“Het Vliegveld van SINT-AGATHA-BERCHEM 100 jaar geleden” (September 2011) uitgave van de Geschied- en
Heemkundige Kring
“Het PIVO in Zellik-Relegem” ISBN 978-90-429-2588-5 (September 2011 in het kader van de Open
Monumentendag Vlaanderen.
(http://www.larousse.fr/archives/peinture/page/434 )
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Dankwoord
Een eerste dank aan de Geschied- en Heemkundige Kring van Sint-Agatha-Berchem
die de insteek gaf voor deze publicatie.
Dank aan E. Christiaans die de originele wandeling uitstippelde.
Dank aan Henri Van De Weyer voor de Art Deco wandeling en de documentatie die
hij ter beschikking stelde.
Dank aan alle websites (zie referenties) waar ik materiaal kon vinden omtrent de
architecten.
Dank aan de Nederlandstalige Bibliotheek van Sint-Agatha-Berchem voor hun
medewerking.
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