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De verzamelde geschriften van Marcel-Louis Baugniet (schilder en meubelontwerper),
uitgegeven ter gelegenheid van zijn retrospectieve tentoonstelling in de “Botanique” te
Brussel in 1986, zijn opgedragen aan Pierre Flouquet en Henry Van de Velde. De
opdracht van deze laatste is gebaseeerd op een bewondering en erkentelijkheid voor
“de meester”, want Henry Van de Velde werd inderdaad door de Belgische modernisten
beschouwd als dé grote voorganger, ook al gingen de meesten onder hen niet helemaal
meer akkoord met zijn opvattingen over architectuur. Ze bleven hem echter bijzonder
eren voor zijn artistieke prestaties en theoretische geschriften en erkenden de grote
invloed die hij had uitgeoefend op de modern denkende kunstenaars in ons land. Ook
tijdens de in 1985 gehouden tentoonstelling over het bibliotheekcomplex van de Gentse
Rijksuniversiteit bleek die bewondering: vele bezoekers dachten met ontroering terug
aan de ontmoeting met Henry van de Velde in Oberägeri (Zwitserland), waar hij van
1947 tot aan zijn dood in 1957 in een soort van vrijwillige artistieke ballingschap
verbleef, gedesillusioneerd door de Belgische kunstscène.

Henry Van de Velde, geboren te Antwerpen in 1863, begint zijn carrière als tekenaar en
schilder. Hij zet zich vrijwel onmidellijk af tegen de heersende trend van het symbolisme.
Als jong kunstenaar is hij bijzonder ontvankelijk voor de talrijke invloeden van een
beeldende kunst in volle ontwikkeling. Hij interpreteert in zijn werk de artistieke
opvattingen van achtereenvolgens Heymans, De Baekeleer, Millet, Seurat, Van Gogh en
Gauguin. Hij wordt lid van de avant-gardegroep “Les XX”.
Zijn contacten met buitenlandse vernieuwers sterken hem in zijn opvatting dat hij de
schilderkunst moet verlaten en  streven naaar een ruimer werkterrein, waarin de
levensexpressie de plaats van zelfexpressie moet innemen. Zijn activiteiten op het vlak
van de toegepaste kunsten leiden onvermijdelijk naar de architectuur. Zijn eerste
realisatie, zijn eigen woning “Bloemenwerf” te Ukkel in 1895, is niet zozeer een art
nouveaugebouw, maar wel een intimistisch bouwwerk. Beïnvloed door de theorieën van
de Arts and Crafts Movement maakt hij van deze woning een “totaalhuis”: hij ontwerpt
alles, van de globale vorm tot het laatste detail, van het huis tot elk voorwerp erin, van
de architectuur tot de sierkunsten.
Van de Velde krijgt van de Parijse kunsthandelaar Bing in 1895 de opdracht om vier
volledige kamers in zijn gallerij – het Maison de l’Art Nouveau -  in te richten. In 1902
sticht hij, op uitnodiging van groothertog Wilhelm-Ernst van Saksen-Weimar een
“Kunstgewerbliches Seminar” te Weimar, waaruit de Kunstgewerbeschule” zal groeien.
In die school moeten functionele en esthetisch verantwoorde objecten worden
ontworpen, uit te voeren door lokale fabrikanten. Van de Velde neemt in 1914 ontslag
als directeur. Walter Gropius wordt zijn opvolger en brengt Van de Veldes theorieën en
die van de Werkbond tot de Bauhaus-didactiek.

Van de Veldes belangrijkste realisatie in Duitsland wordt het theater van de Werkbund in
Keulen (1914). Van de Velde ontwikkelt hiervoor enkele belangrijke innovaties op
theatergebied: de “oneindige” half-cirkelvormige scène in drie delen waardoor
overgangen veel vlotter kunnen gebeuren.
Het uitbreken van de eerste wereldoorlog brengt Van de Velde in een moeilijke positie:
terugkeren naar België is reeds in 1912 onmogelijk gebleken (er is slechts interesse
voor zijn werk in een beperkte kring en geld voor een ingrijpende onderwijsvernieuwing
ontbreekt), en in Duitsland wordt de “vervreemding” met zijn eigenaardige ideeën steeds
wantrouwiger bekeken.



Tenslotte zal hij in 1917 naar Zwitserland moeten uitwijken. Vervolgens treedt hij in
dienst van de familie Kröller-Müller in Wassenaar (Nederland).
Ter gelegenheid van het Internationaal Socialistisch Congres in Den Haag in 1922
worden de afgevaardigden van de tweede Internationale door het echtpaar Kröller-
Müller ontvangen. Camille Huysmans, Louis de Brouckère, Joseph Wauters en Emile
Vandervelde onderzoeken de mogelijkheid om Henry Van de Velde naar België te laten
terugkeren. Vervolgens zet Charles Lefébure Van de Velde er toe aan om zich
kandidaat te stellen voor het ambt van directeur van de Antwepse Academie voor
Schone Kunsten. Men verkiest echter een kunstschilder en ook de leeftijd van Van de
Velde blijkt een bezwaar te zijn.
Van de Velde geeft wel een aantal lezingen in België waarin hij zijn opvattingen
uiteenzet. De benoeming van Camille Huysmans tot minister van Kunst en
Wetenschappen in 1925 effent het pad voor de terugkeer: Van de Velde wordt benoemd
tot docent architectuurgeschiedenis en geschiedenis van de toegepaste kunst aan de
Gentse Rijksuniversiteit.
Minder gemakkelijk gaat het in 1926 met zijn aanstelling tot directeur van het Hoger
Instituut voor Decoratieve Kunsten van Ter Kameren (Brussel): er zijn heel wat
bezwaren tegen de benoeming van een “collaborateur (zijn activiteiten in Duitsland), niet
in het minst van een groep architecten onder de leiding van een andere meester van de
Belgische architectuur: Victor Horta. In de perscampagne tegen Van de Velde worden
hem ook zijn contacten met de pascifisten in Bern aangewreven. De naijver tussen
beide meesters van de Belgische architectuur steunt niet altijd op concrete feiten.
Beiden hebben wel contact met de Belgische Werklieden Partij, waarvoor Horta het
Volkshuis in Brussel bouwt (1896-1899), doch van een werkelijke concurrentie is er
geen sprake geweest: Van de Velde heeft immers hoofdzakelijk in het buitenland
gewerkt. Wel tracht Horta – zonder veel resultaat -  een onderwijshervorming door te
voeren als directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel
(1912). Horta koos ook de zijde van Auguste Perret in diens conflict met Van de Velde
over de bouwopdracht van het Parijse “Théâtre des Champs-Elysées” (1911). Vreesde
hij een mogelijk succes van Van de Velde?
Tenslotte kan Huysmans, gesteund door koning Albert, op 30 november 1926 Van de
Velde toch tot directeur van Ter Kameren benoemen.

De activiteiten van de “tweede Belgische periode” van Henry van de Velde beperken
zich niet enkel tot het onderwijs. Ondanks zijn gevorderde leeftijd realiseert hij nog een
groot aantal belangrijke bouwwerken, dit in tegenstelling tot zijn “concurent” Horta, die
na zijn art nouveaucreaties in feite geen werkelijke belangrijke gebouwen meer tot stand
brengt. 1 Dit doet echter niets af van de waarde van Horta, die onder meer met zijn
concept van het plan de modernistische architecten van de jaren twintig heeft beïnvloed.
In 1926 wordt aan Henry Van de Velde gevraagd om een wooncomplex te ontwerpen
voor de Linkeroever in Antwerpen. Dit project, in hetzelfde jaar tentoongesteld in de
Galerie Dietrich te Brussel, bestaat uit verscheidene hoge gebouwen waarbij de privé-
woningen op de bovenste verdiepingen en winkels en kantoren onderaan worden
voorzien. Het geheel is opgevat als de aanvang van een nieuw stadsgebied voor
Antwerpen.
Van de Velde plant ook de aanleg van een autostrade om Antwerpen met het hinterland
en zelfs met de omringende landen te verbinden. Het project wordt echter afgevoerd
wegens een Belgisch-Zwitsers interessenconflict (een Zwitserse financiële groep eiste
een vrijhaven in ruil voor de medewerking), evenals zijn ontwerpen voor
sportaccomodaties in Antwerpen uit 1933, en zijn ontwerp voor een koninklijke villa in
Lombardsijde (1926).  De “tweede “ Belgische carrière van Henry Van de Velde begint



dus in feite met een ontgoocheling. Hij realiseert wel de woning van G. Cohen te Brussel
(1927), zijn eigen woning in Tervuren (1927) “La Nouvelle Maison”, de woning R.
Wolfers in Brussel (1929), de dubbelwoning Désiré en Robert De Bodt in Brussel (1930),
de dubbele woning Colman en Saverys in Knokke (1931), de polykliniek en de villa
“Landing” van dr. Martens in Astene (1932, 1934), de woning Grégoire in Ukkel (1934)
en de woning Colman in Sint-Denijs-Westrem (1938). Van de Velde is nog actief in het
buitenland: hij bouwt de woning van Schinkel in Blankenese (1928), een Tehuis voor
dames in Kirchrode-Hannover (1929) en een landhuis in Wassenaar (1930). Al de
realisaties uit deze periode worden gekenmerkt door een eigen vormentaal. De
plasticiteit van de kubische volumes – voornamelijk baksteengevels – met afgeronde
hoeken en geprononceerde kroonlijsten speelt een belangrijke rol in deze architectur.
Een doorgedreven horizontaliteit is de hoofdkarakteristiek van het exterieur terwijl in de
binnenruimten de verhoudingen en het pentrerend licht een constante vormen. Van de
Vlelde poneert in deze periode geen ruimtelijek innovaties meer, geen experimenten op
het ruimtelijk vlak. Zijn gebouwen getuigen echter wel van een zich toegeëigend
meesterschap in de interpretatie van de klassieke thema’s eigen aan de architectuur:
open en gesloten, doorzicht, licht en schaduw, ...
In de kleine versie van het Museum Kröller-Müller in Otterlo (1937), waarvan het grote
ontwerp uit 1923 ook al om financiële redenen niet wordt uitgevoerd, kan Van de Velde
zijn ideeën omtrent de museale ruimte helemaal exploreren. Het museum wordt geheel
rationeel opgebouwd: enerzijds vertoont het een analogie met een klassiek patroon van
een enfilade van zalen langsheen een parcours, een soort symmetrische opbouw, het
centrale bovenlicht en de ingesloten patio. Anderzijds wordt de relatie met de
omgevende natuur optimaal benut in het interieur, voornamelijujk wat de beeldenzaal
betreft.
Zijn belangrijkste realisatie is het complex van de Universiteitsbibliotheek en het HIKO in
Gent met de “Boekentoren”. Ook bij dit proeject ondervindt Van de Velde heel wat
tegenkantingen. Tussen de wens van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, in 1933
uutgesproken bij het emeritaat van Henry Van de Velde, dat hij de bouwer zou worden
van een nieuwe biliotheekcomplex, en de definitieve toewijzing op 19 juni 1934, verloopt
een periode van touwtrekkerij die Van de Velde uiteindelijk in zijn voordeel kan laten
uitlopen. Met name het inplanten van een toren stuit op verzet van de toenmalige
hoofdbibliothecaris. Henry Van de Velde laat zelfs een maquette bouwen om zijn
concept kracht bij te zetten. Toch wordt er nog heel wat gewijzigd aan de oorspronkelijke
plannen. Met de bouw van de definitieve versie wordt gestart in 1936. Hoewel een groot
gedeelte reeds klaar is in 1939, kunnen de lokalen slechts in 1942 in gebruik worden
genomen. De belangrijkste ruimten in het complex zijn ongetwijfeld de grote leeszaal
met de geïncorporeerde bibliotheekwand in langse richting, de patio met de waterpartij
in Griekse kruis-vorm en de magistrale belvédère. Naar buiten toe is het afgewogene
van de verticaliteit van de toren tegenover de horziontaliteit van de gevel langsheen de
Rozier (de straatkant) optimaal uitgepuurd. De hoekoplossing – de inkom van het HIKO -
verdient hierbij alle aandacht: de horizontaal uitkragende luifel en de afgeronde hoek,
kenmerk van de architectuur van Van de Velde, worden plastisch herwerkt in een
raampartij die samen met de achterliggende trapruimte, de pilotis en de diagonale
doorkijk het geheel bijna dematerialiseren, een antipode voor het massieve van het
totale complex. Van de oorspronkelijk voorziene afwerking en het meubilair wordt door
de oorlogsomstandigheden slechts weining gerealiseerd. De vleugels voor Dierkunde en
Farmacie aan de Blandijnberg komen er zelfs niet, ook niet als Van de Velde in 1944-
1947 en later nog in 1949-1954, plannen tekent voor de Faculteit Letteren en
Wijsbegeerte op die plaats. De enige grote officiële opdracht van Henry Van de Velde



wordt voor hem een bron van moeilijkheden en problemen, de zoveelste desillusie die hij
in zijn geboorteland oploopt.

Van de Velde kan echter ook op waardering rekenen.Hij wordt aangesteld als voorzitter
van het technisch comité dat het Belgisch paviljoen op de “Exposition Internationale des
Arts et Technique dans la Vie Moderne” moet realiseren (Parijs, 1937). Hij wordt daarin
bijgestaan door de architecten Jean-J. Eggericx, M. Schmitz, Raphaël Verwilghen en
Fernand Petit. Conform aan de ideeën van Van de Velde wordt voor de Belgische
deelneming gestreefd naar vernieuwing in kunstambachten en kunstnijverheid. Voor de
Belgische aanwezigheid op de “World’s fair” te New York in 1939 wordt de leiding van
het artistiek comité toevertrouwd aan Henry Van de Velde. De realisatie van het
Belgisch paviljoen gebeurt onder zijn leiding door de architecten Léon Stynen en Victor
Bourgeois, met medewerking van ingenieur P. Celis en tuinarchitect R. Péchère.
Geprezen door de Amerikaanse pers en vakmensen, wordt het paviljoen na de
tentoonstelling heropgebouwd voor de Universiteit van Richmond (Virginia).

Tijdens de “tweede Belgische periode” is Van de Velde ook actief als meubel- en
interieurontweper. Hij verzorgt de inrichting van het jacht Ingorata (1928) van zakenman
Karl-Ernst Osthaus uit Hagen, voor wie hij in 1902 het Folkwang Museum had
afgewerkt. Verder laat hij meubelontwerpen uitvoeren voor Joris Minne, doet de
binnenhuisinrichting voor zijn zoon Thyl Van de Velde (1929) en voor de markiezin de
Brion in Parijs (1929). In 1932 richt hij de Academiezaal van de Genste Rijksuniversiteit
– uitgebroken in het begin van de jaren ’60 - opnieuw in en realiseert de
binnenhuisinrichting van de woning L. Camu in Brussel (1934), kleedt een bureau aan
voor Leopold III in het Koninklijk Paleis in Brussel (1934-35) en richt de bibliotheek in
van barones Hansi-Lambert in Brussel (1935). Van de Velde ontwerpt ook het meubilair
voor de door hem ontwopren woning van dr. Martens en voor de woning Grégoire.
Tussen 1933 en 1935 is Henry Van de Velde artistiek raadgever bij de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Hij geeft advies voor inrichting van stations,
vormgeving van signalisatiehuizen en richt nieuwe treinwagons in, met de medewerking
van de Kunstwerkstede De Coene uit Kortrijk. Het meubilair van een wagon wordt in het
Museum voor Sierkunst  in Gent bewaard, evenals een Cérabel-servies dat vermoedelijk
door hem is ontworpen. 2 Zijn ontwerp voor het kenteken van de NMBS, de B gevat in
ovaal, wordt nog steedsgebruikt. 3 Een tijdje is gedacht dat het VDV betonnen helwerk
van de spoorwegen ook door hem werd ontworpen, maar blijkt niet het geval te zijn. Of
Van de Velde invloed heeft gehad op de uiterlijke vormgeving van de treinstellen, is niet
te achterhalen. Dat is wel zo voor de vormgeving van de pakketboot “Prince Baudouin”
in 1931-1934 gebouwd onder leiding van ingenieur Raoul Grimard. Henry Van de Velde
zorgt ook voor de irnichting van het schip. In 1936 wordt hem ook de inrichting van de
pakketboot “Prince Albert” opgedragen.
Henry Van de Velde heeft ook een adviserende taak bij de opstelling van het Monument
van de Arbeid (met reliëfs van Constantin Meunier), aanvankelijk gepland voor Gent,
maar later opgesteld in Brussel, en voor de plaatsing van het grafmonument van Emile
Verhaeren in Sint-Amands-aan-de-Schelde. Hij werkt hiervoor samen met urbanist Louis
van der Swaelmen (ontwerper van het Verhaerenmonument). Het architecturaal ontwerp
van Van de Velde voor het Guido Gezellemonument wordt niet uitgevoerd, evenmin als
het beeld van Oscar Jespers. Wel gerealiserd wordt het Peter Benoîtmonument in
Antwerpen (1933), ontworpen door Van de Velde en Jespers. In 1939 krijgt Van de
Velde de opdracht om een grafmonument te ontwerpen voor Emile Vandervelde.
Oorlogsomstandigheden vertragen de uitvoering op het kerkhof in Evere tot 1941. In



1953 wordt op Antwerpen linkeroever het George Eekhoudmonument onthuld, een
ontwerp uit 1927, met een beeldhouwwerk van Dolf Ledel.

Andere raadgevende taken van Van de Velde vinden we terug in talrijke commissies,
onder meer het Office de Restauration Economique, waarin Hendrik De Man de
werkloosheid in de bouwsector tracht te drukken. Zo lokt Van de Velde een wet uit die
bepaalt dat 1% van de totale kosten voor een nieuw op te richten openbaar gebouw
moet worden aangewend voor de artistieke decoratie ervan. De wet blijft helaas slechts
van kracht tot na de tweede wereldoorlog. Van de Velde is tevens betrokken bij de bouw
van het Academisch Ziekenhuis in Gent. Ondanks kritiek op Van de Veldes visie op
monumentzorg, wordt hij in 1939 lid van de Koninklijke Commissie voorMonumenten en
Landschappen. Hij verzet ook heel wat werk als adviseur-generaal bij het
Commissariaat-generaal voor ’s Lands Wederopbouw tijdens de tweede wereldoorlog.
Henry van de Velde, van opleiding geen architect, is voor alles een estheet, wat niet
alleen uit zijn realisaties maar ook uit zijn talrijke publicaties naar voor komt. De “tweede
Belgische periode” krijgt een uitzonderlijk belang door zijn bijdrage tot de vernieuwing
van het kunstonderwijs in ons land. Van bij zijn aanstelling tot directeur van het Hoger
Instituut voor Decoratieve Kunsten in Ter Kameren omringt hij zich met bekwame
professoren, onder andere Louis van der Swaelmen, Antoine Pompe, Victor Bourgeois,
Albert Van huffel, , Elisabeth de Saedeleer, Herman Teirlinck, Huib Hoste, Gustave van
de Woestyne, Oscar Jespers, Jean-J. Eggericx, Raphaël Verwilghen en Joris Minne.
Van de Velde laat zich bij de aanstelling niet altijd leiden door een uitgesproken
modernistische visie van de professoren. Ook degelijke vakbekwaamheid vindt hij van
belang voor de opleiding van de toekomstige architecten en sierkunstenaars. Van de
Velde baseert het onderwijs in Ter Kameren op de beheersing van de rede op het
gevoel, waardoor een “zuivere vormgeving” kan ontstaan, op het sociaal engagement
van de kunstenaar en op het afwijzen van de imitatie van historische stijlen. België had
nood aan een degelijk uitgebouwd progressief kunstonderwijs, zodat de achterstand op
het gebied van architectuur en industriële vormgeving kon worden opgehaald. De
aantrekkingskracht van het instituut en de invloed op de jonge avant-gardekunstenaars
is van uitzonderlijk belang geweest, ook na de tweede wereldoorlog.

Ook nadat Henry Van de Velde zich in Zwitserland had teruggetrokken, ontgoocheld
door de vele tegenkantingen en achtervolgd door beredeneerde aantijgingen van
patriotten, kwam hij vaak naar België terug, o.m. voor het geven van lezingen. Van
deVelde was voor velen nog steeds ”de meester”, miskend in eigen land maar des te
meer erkend in het buitenland.


