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“De redding van de architectuur, dat is het gebrek aan geld.” Met deze uitspraak naar
aanleiding van de bouw van de Cité Moderne in Sint-Agatha-Berchem synthetiseerde
Victor Bourgeois in 1922 zijn intenties tegenover de architectuur. Voor Bourgeois staat
architectuur, als een onderdeel in een stedenbouwkundig geheel, steeds in relatie met
de sociale problematiek, een idee dat werd geïnspireerd door Louis van de Swaelmen.
Reeds jong is hij politiek geëngageerd en lid van de Partie Ouvrière Belge, waarvoor hij
verscheidene conferenties geeft. Vanaf 1921 bestudeert hij de standaardisering van
woningen in het kader van een programma voor de Nationale Maatschappij voor
Goedkope Woningen; in 1922 krijgt hij van de Maatschappij de bouwopdracht voor een
appartementsgebouw in Brussel.
Enkele maanden later sticht hij met zijn broer Pierre Bourgeois, “La Cité Moderne” en
creëert zo zelf de mogelijkheid om zijn ideeën over de relatie tussen architectuur en
stedenbouw, tussen economie en standaardisatie te concretiseren in een tuinwijk te
Sint-Agatha-Berchem. La Cité Moderne vormt een geheel van 274 woningen waarbij de
centraal gelegen bouwvolumen met appartementen en nutsvoorzieningen een sociale
dimensie meekrijgen. De rationele benadering van de architectuur, die geconcipieerd is
vanuit economisch standpunt, is duidelijke herkenbaar in de eenvoudige volumes met
platte daken en vlakke gevels. Het stratenpatroon dat dwingt tot traag verkeer, de
verscheidenheid in gebouwentypes en de groenpartijen naar een ontwerp van Louis van
der Swaelmen beklemtonen de menselijke schaal van de wijk.
In 1922 richt Victor Bourgeois, samen met zijn broer, P.L. Floquet, K. Maes en G. Monier
het weekblad “7 Arts” op, waarin hij de rubriek architectuurkritiek en informatie verzorgt.
Zijn artikels en vooral zijn pragmatische opvattingen over architectuur zorgen ervoor dat
Bourgeois in het buitenland wordt geapprecieerd. Het tijdschrift “7 Arts” brengt in 1925
een belangrijk artikel over de “Cité Moderne” en in hetzelfde jaar wordt hij uitgenodigd
om deel te nemen aan de Salon des Arts Décoratifs in Parijs. Bourgeois toont er  een
ontwerpmaquette voor de modeltuinwijk. Tevens is hij als enige Belg veretegenwoordigd
op de Weissenhofsiedlung in Stuttgart in 1927, waarvoor Mies van der Rohe de
algemene inplanting had ontworpen. In een begeleidende tekst ‘Denk aan de grenzen’
verduidelijkt Bourgeois zijn standpunt: “Beton, staal en glas bieden ons ongehoorde
mogelijkheden voor de plastische vernieuwing. Is op grond van de verovering van
materialen alles toegelaten, dan moet de van stoutmoedige ontdekkingsgeest
doorgloeide architect des te meer aan zijn grenzen denken!”
Meteen wordt de coherentie duidelijk tussen Bourgeois als architect-pragmaticus en als
leraar-theoreticus. Mede door de heruitgave van “Formules d’un Esthétique Moderne”
van Henry Van de Velde (voor wie hij een grote bewondering had) en omwille van zijn
ideologieën, wordt hij in 1926 door deze laatste, stichtend directeur van het Institut
Supérieur des Arts Décoratifs in ter Kameren, er als lesgever aangesteld. In zijn cursus
“Practische Esthetiek” (later omgedoopt tot cursus van de zuivere vorm) die hij tot in
1938 doceert en waarin hij zijn voorliefde voor de rationele en logische vorm ter
definiëring van elk object beklemtoont, staat hij diametraal tegenover andere lesgevers
zoals Antoine Pompe die ook het ornament een bestaansrecht geeft. Bourgeois ziet de
architectuur in een sociale context, voor Van de Velde is het sociale aspect een vreemd
terrein.
In 1928 vraagt men Bourgeois om deel te nemen aan het Eerste CIAM-congres in La
Sarraz. Van alle latere congressen zal hij het vice-presidentschap waarnemen. Op het
derde congres in Brussel in 1930 waarop Le Corbusier zijn “Cité Radieuse” voorstelt,
verdedigt Bourgeois het verticale wonen, de minimum woning, economie en
standaardisering in de woningbouw. Dit betekent het einde van de tuinwijkgedachte.



De belangrijkste privé bouwwerken van Victor Bourgeois in België zijn ongetwijfeld zijn
eigen woonhuis in Brussel (1925), de woning aan de Dennenhoflaan in Wilrijk en de
woning met atelierruimte voor Oscar Jespers in Sint-Lamrechts-Wolume (1928). Alle
getuigen ze van een doorgedreven rationaliteit en volumebenadering: afgewogen
gevelpartijen en witbepleisterde wanden en eenvoudige raamverdelingen.
Daar Victor Bourgeois tot zijn overlijden in 1962 de cursus “architectonsich ontwerpen”
onderricht in Ter Kameren, zal hij anderen zoals Jean-J. Eggericx beïnvloeden.


