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Inleiding 

 

 

Ne se sont-ils pas mis en tête de réédifier chez nous ce que leurs troupes ont brûlé ou 

dynamité? (…) L’idée est grossière, cynique.
1
 Deze reactie op de Duitse 

wederopbouwinitiatieven in België tijdens W.O.I duidt meteen op het paradoxale karakter 

van het hele gegeven. Hoe tegenstrijdig het ook mag klinken dat de Duitse bezetter tijdens 

de ‘Groote Oorlog’ een aanzet heeft gegeven tot de wederopbouw van België, het 

bewijsmateriaal ligt verspreid over het Belgische landschap en staat ook te boek. Het 

verslag van de Duitse wederopbouwinitiatieven werd namelijk opgetekend door één van 

haar leidinggevende architecten, Johannes ‘Hans’ Schüller (°1884) in zijn boek Neue 

Kleinhäuser in Belgien erstanden während des Krieges, ausgeführt durch die Cementbau 

Aktiengesellschaft Hannover.
2
  

 

Op het moment dat Johannes Schüller in november 1918 de laatste hand legde aan zijn 

boek was de oorlog reeds ten einde. Wat van de Duitse wederopbouw in België overbleef 

waren de restanten van een experiment waaraan Schüller zelf gedurende twee jaar had 

meegewerkt en dat in oktober 1918 abrupt werd afgebroken.
3
 Vandaag zijn de sporen van 

dit interessante stuk architectuurgeschiedenis evenwel tussen de plooien van de 

geschiedenis gevallen. De intentie van dit onderzoek is dan ook dit onderbelichte deel van 

ons architecturaal patrimonium voor het eerst op waarde te schatten en het in de juiste 

context te plaatsen.  

Er zal een historische verklaring worden gezocht voor de omstreden Duitse 

wederopbouw tijdens de Eerste Wereldoorlog en in welke mate deze de algemene 

heropbouw van België heeft beïnvloed. Aansluitend zal de vraag omtrent de stilistische 

visie van de Duitse bezetter op de wederopbouw worden beantwoord. Er zal worden 

aangeduid hoe dit standpunt zich naar de bouwpraktijk vertaalde en hoe de Duitse 

wederopbouw paste binnen de algemene bouwactiviteit in België tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. Hierbij zal telkens het boek Neue Kleinhäuser in Belgien erstanden 

                                                 
1  ‘Leur impudence’, in: La Vérité, nr.5, 1915, p.12: Zijn ze zo zot geworden dat ze gaan heropbouwen wat 

hun troepen hebben platgebrand en opgeblazen? (…) Het idee is grotesk, cynisch.; (eigen vertaling). 
2 J. SCHÜLLER, Neue Kleinhäuser in Belgien erstanden während des Krieges, ausgeführt durch die 

Cementbau Aktiengesellschaft Hannover, Keulen, 1918 en 

http://www.kmkbuecholdt.de/historisches/start.htm, (23/02/2007). 
3 J. SCHÜLLER, 1918, pp.4-7. 
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während des Krieges als referentiepunt worden gehanteerd. Hoewel het een uiterst 

subjectieve bron betreft, is deze keuze verantwoord vermits Schüller als enige alle 

aspecten van de Duitse wederopbouwinitiatieven aanraakt. 

 

Dat Schüllers boek als leidraad werd gebruikt vertaalt zich ook in de gehanteerde 

structuur. De algemene indeling van zijn boek in een historisch, stilistisch en 

exemplarisch luik werd getransponeerd naar deze verhandeling.  

In het eerste deel zal getracht worden de noodzakelijke historische context te 

scheppen, alle theoretische aspecten van de wederopbouw toe te lichten en deze te 

plaatsen binnen de Duitse cultuurpolitiek. In een tweede deel zal de stilistische zijde van 

de Duitse wederopbouw worden geanalyseerd. Daarbij zal onderzocht worden in welke 

mate de Duitse wederopbouw aanleunde bij de regionalistische stromingen binnen de 

toenmalige architectuur.  

Tenslotte zullen enkele voorbeelden onder de loep worden genomen die als 

toetssteen zullen fungeren voor het historische en architecturale luik. Binnen het kader 

van deze verhandeling is het evenwel niet de bedoeling alle huizen die onder Duits 

toezicht tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn opgetrokken te behandelen of een volledige 

inventaris aan te leggen. Er werd een selectie gemaakt uit Schüllers geciteerde 

voorbeelden die tekenend zijn voor de hele operatie en de aspecten uit de vorige twee 

delen het beste duiden. 
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Lijst met afkortingen 

 

 

ARAB Algemeen Rijksarchief Brussel 

BDA Bund der Deutsche Architekten 

CAH Cementbau Aktiengesellschaft Hannover 

CNBAC Comité néerlando-belge d’Art civique 

DAM Deutsches Architektur Museum 

DBH Deutsche Bund Heimatschutz 

DVG Dienst der Verwoeste Gewesten 

DWB Der Deutsche Werkbund 

GAD Gemeentearchief Duffel 

GAH Gemeentearchief Herent 

GAZ Gemeentearchief Zemst 

GMA Gemeentelijk Modern Archief 

KCML Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen 

MA Modern Archief 

Neue Kleinhäuser Neue Kleinhäuser in Belgien erstanden während des Krieges, 

ausgeführt durch die Cementbau Aktiengesellschaft Hannover 

OSB Oeuvre Suisse en Belgique 

RABEV Rijksarchief Beveren 

SALEUV Stadsarchief Leuven 

SALIER Stadsarchief Lier 

SAST Stadsarchief Sint-Truiden 

VBSG Vereniging der Belgische Steden en Gemeenten 

VIOE Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed 
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Methodiek 

 

 

Er is tot op heden geen wetenschappelijk onderzoek gevoerd naar de Duitse 

wederopbouwinitiatieven in België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er is enkel een korte 

vermelding van het Duitse opzet in de tentoonstellingscatalogus Resurgam uit 1985 die 

hoofdzakelijk de wederopbouw van België na W.O.I behandelt. In de bijdrage die Jan 

Maes aan deze catalogus leverde vernoemde hij slechts in één enkele paragraaf het Duitse 

project.
4
 Uitgezonderd van een korte stilistische verwijzing maakte hij weinig woorden 

vuil aan de Duitse wederopbouw en beperkte hij zich tot het vernoemen van het initiatief.
5
  

Daarentegen reikte Jo Celis in Resurgam wel een goed kader aan om de Duitse 

initiatieven op architecturaal vlak te situeren.
6
 Bij gebrek aan een overzicht van de 

regionalistische stromingen binnen de negentiende- en twintigste-eeuwse 

architectuurstijlen in België, is het de enige publicatie die specifiek het regionalisme 

tijdens de Eerste Wereldoorlog behandelt. Eindredacteur Marcel Smets gaf in zijn 

inleiding op de catalogus terecht aan dat er inzake het onderzoek naar de wederopbouw 

nog lacunes bestonden.
7
 Deze verhandeling zal proberen één daarvan op te vullen.  

Het gebrek aan onderzoek naar de Duitse wederopbouw is te wijten aan 

verschillende factoren, onder andere het feit dat deze initiatieven zich in omvang 

verhouden als een randverschijnsel ten opzichte van de grootschalige wederopbouw na de 

Eerste Wereldoorlog. Verder liggen ook de slechte herkenbaarheid van de ‘Duitse 

huizen’, de pas recente revaluatie van het regionalisme en de controversiële aard, 

gekoppeld aan het aspect van collaboratie, mede aan de basis van dit hiaat.
8
 

 

                                                 
4 J. MAES, ‘De tuinwijkexperimenten in het kader van de Belgische wederopbouw na 1918’, in: M. SMETS 

(ed.), Tent. Cat. Resurgam: de Belgische wederopbouw na 1914, Brussel (27 maart-30 juni 1985), Brussel, 

1985, pp.192-193. 
5 Met ‘Duitse wederopbouw’ zal worden verwezen naar de wederopbouw met beïnvloeding van het Duitse 

bestuur tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit in tegenstelling tot de Belgische wederopbouw op initiatief van 

nationale of lokale overheden, meestal na W.O.I. 
6 J. CELIS, ‘De wederopbouwarchitectuur tussen inhoud en vorm’, in: M. SMETS (ed.), Tent. Cat. 

Resurgam: de Belgische wederopbouw na 1914, Brussel (27 maart-30 juni 1985), Brussel, 1985, pp.131-

152. 
7 M. SMETS, ‘De wederopbouw als onderzoeksopgave’, in: M. SMETS (ed.), Tent. Cat. Resurgam: de 

Belgische wederopbouw na 1914, Brussel (27 maart-30 juni 1985), Brussel, 1985 (a), p.15. 
8 Dat er wel degelijk interesse bestaat voor dit vergeten stuk patrimonium bewees onder andere de 

rondleiding die op Open Monumentendag 2006 in Eppegem werd gewijd aan de buitenlandse, voornamelijk 

Duitse en Zwitserse, invloeden in de plaatselijke wederopbouw. Zie ook deel 3: II.2 Zemst - Elewijt - 

Eppegem - Hofstade - Weerde (p.108 e.v.). 
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Johannes Schüllers Neue Kleinhäuser blijft de voornaamste gepubliceerde bron omtrent 

de Duitse wederopbouw. Belangrijk is dat er van het boek twee verschillende versies zijn 

bewaard gebleven. Één exemplaar bevindt zich in de Leuvense universiteitsbibliotheek en 

het andere in de bibliotheek van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) te 

Brussel. Opmerkelijk is dat de versie die in Brussel wordt bewaard nog een 

supplementaire inleiding bevat over het bouwbedrijf dat de Duitse werkzaamheden in 

België coördineerde.
9
 Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van de Brusselse versie.  

Verder is het nog belangrijk op te merken dat hoewel Schüller in de titel van zijn 

werk aan België refereerde, hij zich tot de wederopbouw in het Vlaamse landsgedeelte 

beperkte. Schüller negeerde het gegeven dat de Duitse wederopbouw zich ook in 

Wallonië voltrok.
10

 Het Duitse opperbevel had namelijk plannen om Vlaanderen aan 

Duitsland te annexeren en dit boek paste binnen het propagandistische kader hiervan. De 

intentie van Schüllers publicatie was duidelijk om de socio-culturele banden tussen 

Vlaanderen en Duitsland aan te tonen.
11

 Bij het voltooien van zijn boek was het 

voortbestaan van de Belgische Staat echter niet meer bedreigd en opteerde Schüller 

waarschijnlijk vanuit diplomatisch en commercieel oogpunt om België in de titel op te 

nemen in plaats van Vlaanderen.  

 Resurgam buiten beschouwing gelaten, bestaan er weinig vermeldingen van 

Schüllers Neue Kleinhäuser. In 1920 werd er in De Bouwgids wel een recensie van zijn 

boek gepubliceerd, maar daarin werd voornamelijk een objectieve korte inhoud van het 

werk gegeven. De auteur gaf zelf aan dat hij geen uitgesproken standpunt wou innemen 

betreffende de inhoud van het boek.
12

 In het gepubliceerde werk van Jo Celis en Pieter 

Uyttenhove over de wederopbouw van Leuven, werd Schüllers boek wel opgenomen in 

de bibliografie.
13

 Uyttenhove verklaarde dat hij het boek wel had geraadpleegd maar er 

tijdens zijn onderzoek jammer genoeg geen ruimte was om dieper in te gaan op de Duitse 

wederopbouw.
14

 

 Met uitzondering van Schüllers eigen publicatie zijn de rechtstreekse verwijzingen 

naar de Duitse wederopbouw dun gezaaid. Een belangrijke bron is evenwel het verslag 

van een colloquium omtrent monumentenzorg en wederopbouw dat door de bezetter werd 

                                                 
9 Zie ook deel 1: II.2.2 Logistieke aspecten van de wederopbouw (p.40). 
10 Zie ook deel 1: II.3.1 Duitse reconstructie in andere bezette gebieden (p.46). 
11 Zie ook deel 1: III.1.2 De Duitse wederopbouw tussen propaganda en wetenschap (p.56). 
12 E.B.M., ‘Boekennieuws. Neue Kleinhäuser in Belgien erstanden während des Krieges’, in: De Bouwgids, 

jg.7, nr.10, 1920, p.159. 
13 J. CELIS, P. UYTTENHOVE, De wederopbouw van Leuven na 1914, Leuven, 1991, p.215. 
14 Correspondentie met prof. Dr. ir.-arch. Pieter Uyttenhove, docent aan de Universiteit Gent: Vakgroep 

Architectuur en Stedenbouw, (15/10/2006). 
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georganiseerd in Brussel in 1915. Ondanks de propagandistische ondertoon biedt het werk 

een goed beeld van de interne discussies en de aanzet tot wederopbouw door het Duitse 

bestuur in België.
15

 In de toenmalige Duitse vakpers bevinden zich eveneens enkele 

verwijzingen naar de Duitse wederopbouw in België, onder andere in het Zentralblatt der 

Bauverwaltung, maar voornamelijk in Der Wiederaufbau.
16

 In dit laatste tijdschrift ligt de 

focus duidelijk op de wederopbouw van Oost-Pruisen, maar het is één van de weinige 

bronnen die ook specifiek de Duitse wederopbouw in België, Polen, Frankrijk en andere 

door de Duitsers bezette gebieden behandelde.
17

 

Verschillende bibliografieën over de Eerste Wereldoorlog werden geraadpleegd, 

maar geen enkele leidde naar literatuur die de Duitse wederopbouw vernoemde.
18

 

Hiervoor werden ook verschillende instellingen in Duitsland aangeschreven, zoals de 

nationale Denkmalschutz, het Keulse stadsarchief en het Architektur-Forum-Rheinland, 

maar deze methode wierp weinig vruchten af. Over de Duitse architecten die 

verantwoordelijk waren voor de wederopbouw in België kwamen ook zeer weinig 

gegevens boven water tijdens het literatuuronderzoek.
19

 Enkel Kerstin Küpperbusch 

vermeldde in haar monografie over Carl Rehorst kort zijn periode in België tijdens de 

oorlog.
20

 Wat betreft de overige personen werd onder andere Bibliographie zur 

Architektur im 19. Jahrhundert geraadpleegd en werd er tevergeefs contact opgenomen 

met onder andere het Deutsches Architektur Museum (DAM) in Frankfurt. 
21

 

Voor het architecturaal-stilistische luik werd vooral een beroep gedaan op het 

werk Le Régionalisme om de regionalistische stromingen binnen de Europese architectuur 

te situeren.
22

 Verder lag de focus op de Belgische en Duitse regionalistische literatuur van 

                                                 
15 Kriegstagung für Denkmalpflege: Brüssel, 28. und 29. August 1915, Berlijn, s.d. 
16 Het door het Ministerium der Öffentliche Arbeiten in Berlijn uitgegeven Zentralblatt der Bauverwaltung 

stond onder leiding van Friedrich Schultze en Gustav Meyer. 
17 Het maandelijkse blad Der Wiederaufbau stond onder leiding van dr. Albert Müller. De hoofdzetel was 

gevestigd in Leipzig maar er was ook een afdeling in Antwerpen, aan de Jacobsstraat 39. 
18 P.-A. TALLIER, R. BOIJEN (ed.), België en de Eerste Wereldoorlog. Bronnen – stand van zaken: Acta 

van het colloquium van 8 en 9 november 2001 (Legermuseum, zaal 14-18) (Algemeen Rijksarchief: Studies 

over de Eerste Wereldoorlog, 9), Brussel, 2002; D. MARTIN, J. GOTOVITCH, ‘Eerste en Tweede 

Wereldoorlog’, in: P. VAN DEN EECKHOUT, G. VANTHEMSCHE (ed.), Bronnen voor de studie van het 

hedendaagse België 19e-20e eeuw, Brussel, 1999; P. PHILIPPE, L. SIEBEN, C. VAN TUIJCOM, E. 

MEUWISSEN, België en de Eerste Wereldoorlog: bibliografie (Centrum voor militaire geschiedenis. 

Bijdragen, 21), Brussel, 1987. 
19 Indien de geboorte- en sterfdata van personen niet staat vermeld, werden ze niet teruggevonden of was er 

geen zekerheid over de identiteit. 
20 K. KÜPPERBUSCH, Carl Rehorst: Hallescher Stadtbaurat und Reformarchitekt (1866-1919), Halle-

Saale, 2003. 
21 S. WAETZOLDT, V. HAAS, Bibliographie zur Architektur im 19. Jahrhundert: die Aufsätze in den 

deutschsprachigen Architekturzeitschriften 1789-1918, 8bdn., Nendeln, 1977. 
22 F. LOYER, B. TOULIER, C. BERTHO-LAVENIR, H. GUÉNÉ, e.a., Le Régionalisme. Architecture et 

Identité (Idées et Débats), Parijs, 2001. 
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tijdens de oorlogsperiode om de Duitse stilistische voorkeuren in een juist daglicht te 

plaatsen. In de sterk vertegenwoordigde literatuur omtrent de steden en dorpen waar de 

Duitse wederopbouw plaatsvond werd vaak tevergeefs gezocht naar artikels en foto’s over 

de Duitse wederopbouw, maar ook naar gegevens omtrent de oorlogssituatie van de 

gemeenten gedurende de Eerste Wereldoorlog.  

 

Behalve het literatuuronderzoek werden ook ongepubliceerde bronteksten geconsulteerd. 

Omwille van de verspreide ligging van de ‘Duitse huizen’ werden zowel nationaal, 

regionaal als lokaal diverse instellingen bezocht om te zoeken naar sporen van de Duitse 

wederopbouw. De eerste signalen vanuit Duitsland waren daaromtrent negatief en niet 

van die aard om er dieper op in te gaan (cf. supra). Vooral voor het derde luik was het 

archiefonderzoek van belang. Een uitzondering daarop is de bewaarde correspondentie 

tussen de deelgemeenten van het huidige Zemst en de Duitse overheid in België. Dit 

leverde niet alleen essentiële informatie op over de situering van enkele ‘Duitse huizen’, 

het wierp ook een licht op de Duitse verordeningen inzake de wederopbouw en hun 

navolging.
23

  

In de inventarissen van de Dienst der Verwoeste Gewesten (DVG) die in 1919 

werd opgestart om de naoorlogse wederopbouw in goede banen te leiden werd per 

gemeente en architect gezocht naar mogelijke verbanden met de Duitse initiatieven.
24

 

Enkel het dossier van Kapelle-op-den-Bos leverde relevante informatie op. Onder andere 

de gegevens omtrent de eigenaars en de discussie over de Duitse nalatenschap waren 

interessant.
25

 In de lokale archieven werden voornamelijk de bouwaanvragen die 

gedurende de oorlogsperiode waren ingediend van onder het stof gehaald om te 

bestuderen. Hoewel beperkt in aantal wezen sommige dossiers op duidelijke invloeden 

vanuit het Duitse bestuur, zowel op financieel als stilistisch vlak (zie bijlagen III en IV). 

 

                                                 
23 BEVEREN, RIJKSARCHIEF (RABEV), Gemeentelijk Modern Archief (GMA), Zemst, IX 

Correspondentie, nr.1010: Duitse bezetting W.O.I, (1914-1916) en RABEV, GMA, Zemst, IX 

Correspondentie, nr.1011: Duitse bezetting W.O.I, (1916-1918). 
24 A. NOTEBAERT, C. NEUMANN, W. VANDEN EYNDE, 1914-1918: Verwoeste Gewesten. Inventaris 

van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Brussel, 1986; A. NOTEBAERT, C. NEUMANN, 

W. VANDEN EYNDE, Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten. 265: Calonne-

Evergem, Brussel, 1995 en A. NOTEBAERT, C. NEUMANN, W. VANDEN EYNDE, Inventaris van het 

archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten. 267: Ingelmunster-Mussy-la-ville, Brussel, 1995. 
25 BRUSSEL, ALGEMEEN RIJKSARCHIEF (ARAB), Dienst der Verwoeste Gewesten (DVG), Kapelle-

op-den-Bos, nr.11762: Huizen; Huizen waarvan de wederopbouw door de Duitsers werd begonnen; 

Voltooiingswerken, (1919-1933). 
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Iconografische bronnen werden hoofdzakelijk gebruikt als vergelijkingsmateriaal om de 

plannen en foto’s die Schüller vermeldde aan te spiegelen. Voornamelijk eigen foto’s en 

bouwplannen, maar ook foto’s in de geraadpleegde literatuur en op beeldbanken deden 

hiervoor dienst. Het beeldmateriaal dat de Duitse architect in zijn Neue Kleinhäuser 

opnam vormde het uitgangspunt voor het veldwerk, maar de identificatie en lokalisatie 

van de door hem geciteerde gebouwen was dikwijls moeilijk. De gegevens die Schüller 

bij de foto’s en tekeningen plaatste waren dikwijls ontoereikend en er moest rekening 

gehouden worden met de toenmalige gemeentegrenzen. Ten gevolge van deze gebreken 

werd vaak geopteerd om eigen benamingen bij de afbeeldingen te plaatsen. 

 De contacten met enkele specialisten die vertrouwd waren met het lokale erfgoed 

waren van nut voor de identificatie van de door Schüller aangehaalde gebouwen. 

Daarentegen hoorden de meeste eigenaars van de ‘Duitse huizen’ en plaatselijke 

contactpersonen het in Keulen donderen als de Duitse wederopbouw ter sprake kwam. 

 

Tenslotte werd geopteerd voor veldwerk om bewijsmateriaal van de Duitse wederopbouw 

te vergaren en een zicht te krijgen op de huidige staat van het Duitse patrimonium in 

Vlaanderen. Omwille van Schüllers onderverdeling en een grote hoeveelheid treffende 

voorbeelden werd hieraan tevens een apart luik gewijd. Er werd eerst gezocht via het 

equivalent van de reeks Bouwen door de eeuwen heen op het internet, de databank van de 

bouwkundige inventaris, maar wederopbouwarchitectuur is daarin vaak 

ondervertegenwoordigd en van de Duitse initiatieven was geen sprake.
26

 Bovendien was 

gedurende het onderzoek de herinventarisatie van de meeste betrokken gemeenten in 

Vlaams-Brabant en Antwerpen nog niet ontsloten. Verder werd er gewerkt aan de hand 

van informatie afkomstig van lokale contactpersonen en de gegevens uit het archief- en 

literatuuronderzoek.  

Er rezen moeilijkheden om de huizen terug te vinden op basis van de vage 

gegevens die Schüller vermeldde en de gebouwen waren vaak afgebroken of verbouwd. 

Daarenboven moest er rekening worden gehouden met een ruim onderzoeksgebied want 

zowel de Duitse wederopbouw als de voorbeelden die ze hanteerden lagen verspreid over 

verschillende gemeenten. De materiële staat van de gebouwen bracht voornamelijk 

informatie aan het licht omtrent de kwaliteit van de gebruikte bouwmaterialen en toonde 

goed hoe bouwplannen en de uitwerking van de woningen van elkaar kunnen verschillen. 

                                                 
26 http://paola.erfgoed.net/sdx/inventaris. 
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Hoofdstuk I: Inleiding op de Duitse reconstructie 

 

 

Alvorens dieper in te gaan op de Duitse wederopbouw zelf, zal er in het eerste hoofdstuk 

een beknopte, historische inleiding worden gegeven op de Eerste Wereldoorlog. Het is 

binnen dit bestek niet zozeer de bedoeling het hele verloop van de oorlog te duiden, als 

wel een bevattelijk referentiekader te schetsen waarbinnen de Duitse heropbouw valt te 

situeren. Voor een goed begrip van het onderwerp is het dus essentieel eerst een blik te 

werpen op enkele politieke en militaire deelaspecten van de ‘Groote Oorlog’. 

  In een eerste deel zal kort de aanloop naar W.O.I worden beschreven met 

aandacht voor het opkomende Duitsland en enkele thema’s binnen de Belgische politiek. 

Verder zal aan de hand van een samenvatting van de Duitse opmars doorheen België 

gepoogd worden de geografische situering van de wederopbouw gedeeltelijk te verklaren. 

Ten slotte volgt een bondig overzicht van de Duitse bestuursorganen binnen het bezette 

België, met specifieke aandacht voor de wederopbouw.  

 

 

I.1 Europa aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog 

 

I.1.1 Het Europese machtsevenwicht verstoord 

  

Sinds de eenmaking van Duitsland in 1871 onder Otto von Bismarck (1815-1898)
1
 

had het postnapoleontische Europa kennis kunnen maken met een nieuwe speler op het 

politieke toneel.
2
 Op korte tijd had deze jonge staat zich ontpopt tot een continentale 

grootmacht, steunend op een sterke industrie en een gedegen militaire organisatie. 

Frankrijk had dit reeds in 1870 aan den lijve ondervonden toen het de grensstreek Elzas-

Lotharingen aan haar oosterbuur verloor en verzwakt achterbleef met een sterk gevoel van 

revanchisme. Bismarck had de overwinning op Frankrijk echter in de eerste plaats 

aangewend om de cohesie binnen het prille keizerrijk te versterken. 

                                                 
1 Otto von Bismarck was Rijkskanselier van Duitsland van 1871 tot 1890. 
2 J. KEEGAN, De Eerste Wereldoorlog 1914-1918, Leuven, 2000, pp.20-28. 
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Onder leiding van de nieuwe Duitse keizer Wilhelm II (1859-1941)
3
 kwam er 

evenwel een koerswijziging in het buitenlandse beleid. Het Duitse rijk voerde vanaf de 

eeuwwisseling een meer imperialistische politiek, gestuwd door een gevoel van 

suprematie, nationalisme en een groeiende economie. Het aantal internationale incidenten 

en lokale conflicten tussen de leden en aanhangers van de Triple Alliance (Duitsland, 

Oostenrijk-Hongarije en Italië) en die van de Triple Entente (Frankrijk, Rusland en het 

Verenigd Koninkrijk) steeg zienderogen en leidde in de aanloop naar 1914 tot een 

ongekende bewapeningswedloop en mobilisatie.
4
  

 Ondanks verwoede pogingen om via conferenties en internationale diplomatie 

eventuele oorlogsplannen in de kiem te smoren, kreeg binnen de Europese politiek het 

militarisme vaste voet aan de grond. De definitieve vonk in het kruitvat was de moord op 

de Oostenrijkse kroonprins Franz-Ferdinand (1863-1914) eind juni 1914 in Sarajevo.
5
 

Wat aanvankelijk als een lokaal conflict tussen Oostenrijk-Hongarije en Servië was 

ontstaan, groeide als gevolg van de allianties tussen de Europese grootmachten uit tot een 

mondiale oorlog. 

 

 

I.1.2 De politieke toestand in België anno 1914 

 

Na de aanslag op de Oostenrijkse kroonprins in juni 1914 had België nog gehoopt 

buiten schot te kunnen blijven, net als in de Frans-Duitse oorlog van 1870.
6
 Haar 

neutraliteit was sinds 1839 immers gewaarborgd door de verschillende Europese 

mogendheden in het Verdrag van Londen en de Belgische vorst Albert I (1875-1934) had 

niet de intentie deze status in het gedrang te brengen. Daarom weigerde hij ook 

diplomatisch het Engelse aanbod voor hulp bij een eventuele Duitse invasie.
7
 Dit voorstel 

confronteerde de Belgische militaire staf evenwel pijnlijk met de zware last van haar 

eigen verdediging en de achterstand die de nationale defensie tegen de zomer van 1914 

had opgelopen. Op het moment dat een oorlog onafwendbaar was geworden en het Duits 

                                                 
3
 Wilhelm II, afkomstig uit het huis van Hohenzollern, was de derde keizer van Duitsland en regeerde van 

1888 tot 1918.  
4 L. DE VOS, De Eerste Wereldoorlog, Leuven, 1996, pp.11-13. De Triple Alliance, in 1887 opgericht door 

Bismarck, zou in 1916 Italië zien overlopen naar de Triple Entente. Deze laatste was ontstaan in 1907 uit 

twee aparte Franse verdragen met Rusland en Groot-Brittannië. 
5 De aartshertog werd vermoord door een Servische student, Gavrilo Princip, waarna Oostenrijk-Hongarije 

Servië een verregaand ultimatum stelde waaraan werd verzaakt. 
6 T. LUYKX, M. PLATEL, Politieke geschiedenis van België van 1789 tot 1944, Antwerpen, 1985, p.260. 
7 J. KEEGAN, 2000, p.93. 
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ultimatum op 2 augustus 1914 de vrije doorgang door België eiste, was het leger dan ook 

niet opgewassen tegen de vijandelijke overmacht. 

Intern had België in de periode voorafgaand aan de Duitse inval immers weinig 

aandacht besteed aan de uitbouw van een parate krijgsmacht. Problemen in de landbouw 

en de opkomst van het socialisme hielden de katholieke machthebbers meer bezig dan de 

moord op een Oostenrijkse aartshertog.
8
 Onder de leden van de burgerij heerste een reële 

angst voor een arbeidersopstand. Ondanks de betere sociale wetgeving en enkele 

overheidsinterventies, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting en verkrotting, was de 

steeds luidere roep naar algemeen enkelvoudig stemrecht niet getemperd.  

Daarnaast stond ook het Vlaamse probleem hoog op de binnenlandse agenda. De 

Vlaamse beweging was anno 1914 uitgegroeid van een kleinburgerlijke, verspreide 

groepering tot een machtige lobby met een vertegenwoordiging in de meeste partijen. 

Sommige flaminganten meenden evenwel te profiteren van een nakende Duitse bezetting 

om hun eisen kracht bij te zetten. Na de verwerping van het Duitse ultimatum op 3 

augustus oogstte het Belgische patriottisme dat zich over het hele land had verspreid, in 

enkele Vlaamsgezinde kringen dan ook weinig succes.
9
  

 

 

I.2 De Duitse invasie en bezetting in België 

 

I.2.1 Een spoor van vernieling 

 

 Op het moment dat Duitse eenheden in de ochtend van 4 augustus 1914 de 

Belgische grens overschreden, was het succes van hun aanvalsplan gebaseerd op een strak 

tijdschema. Een snelle overwinning in België moest de weg vrij maken om via een weidse 

boog Parijs zo snel mogelijk op de knieën te dwingen. Generaal Alfred von Schlieffen 

(1833-1913), opgevolgd door generaal Helmuth von Molkte (1848-1916), rekende hierop 

om na een veldtocht van tweeënveertig dagen de Duitse troepen naar het oostfront te 

kunnen sturen. Von Schlieffen besefte dat een oorlog op twee fronten onvermijdelijk was 

geworden maar richtte de meeste pijlen op een doorbraak in het neutrale België. De 

                                                 
8
 E. WITTE, J. CRAEYBECKX, A. MEYNEN, Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden, 

Antwerpen, 2005, pp.122 e.v. 
9 E. WITTE, J. CRAEYBECKX, A. MEYNEN, 2005, p.160.  
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troepen in Oost-Pruisen en het noordoosten van Frankrijk dienden daarentegen enkel 

stand te houden.
10

  

Hoewel in 1904 de grote lijnen van het Duitse aanvalsplan waren uitgelekt, werd 

er internationaal weinig Belgische weerstand verwacht. De aanwezigheid van de door 

Henri Brialmont (1821-1903) aangelegde fortengordels om de steden Luik, Namen en 

Antwerpen zou slechts een klein obstakel vormen, aangezien ze niet bestand waren tegen 

het nieuwe Duitse geschut. Bovendien veronderstelde de legerleiding in Berlijn dat de 

Belgen enkel een symbolisch schot zouden afvuren om hun neutraliteit aan te tonen. 

Desondanks had de verovering van Luik, de eerste hindernis en een belangrijk knooppunt 

in hun aanvalsscenario, de Duitsers reeds twee dagen vertraging opgeleverd.
11

  

 Na de val van Luik op 7 augustus 1914 concentreerde de Belgische hoofdmacht, 

onder leiding van koning Albert I, haar inspanningen op de verdediging van Namen en 

aan de Gete. Niettegenstaande enkele plaatselijke successen in de provincie Limburg, had 

het Belgisch leger geen verhaal tegen de massale Duitse aanval op 18 augustus. In 

Vlaams-Brabant, onder andere te Aarschot, bood men nog hevig weerstand maar om 

alsnog een omsingeling te vermijden gelastte de legerleiding op 20 augustus de terugtocht 

naar Antwerpen. Het overige gedeelte van België lag nu open voor de Duitse opmars en 

nog diezelfde dag werd Brussel bezet.
12

  

Aangezien eind augustus het Duitse offensief meer naar het zuiden begon af te 

buigen, beval Albert I onder Geallieerde druk vanuit de Antwerpse vesting 

verrassingsaanvallen uit te voeren op de Duitse achterhoede. Deze acties hadden tot doel 

de Duitse opmars af te remmen door zowel hun aanvoerlijnen te verstoren als hun troepen 

op te splitsen.
13

 Het objectief was de verbindingsas Luik-Brussel, waarlangs het gros van 

het Duitse transport plaatsvond. Tijdens een eerste uitval op 25 en 26 augustus naderde 

men weliswaar tot op enkele kilometers van Brussel maar werd er geen permanente 

terreinwinst geboekt. Een tweede uitval van 9 tot 13 september, gelijktijdig met de slag 

aan de Marne, had af te rekenen met een meer georganiseerd Duits verzet. Toch kon men 

van een succes spreken aangezien de Duitse opmars op Franse bodem een halt werd 

toegeroepen.
14

  

                                                 
10

 L. DE VOS, 1996, p.27. 
11 J. KEEGAN, 2000, pp.100-102. 
12 L. DE VOS, 1996, p.35. 
13

 M. PIOT, Geschiedenis van Herent: van Prehistorie tot 21ste eeuw, Herent, 2003, p.276. 
14 R. CASTEELS, G. VANDEGOOR, 1914 in de regio Haacht.  Kleine dorpen in de Grote Oorlog, Haacht, 

1993, pp.12-13. 
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Het stilvallen van de Blitzkrieg betekende evenwel dat het Duitse opperbevel de 

steven volop kon richten naar het réduit national, de vesting van Antwerpen. Op 27 

september was de zware artillerie in stelling gebracht en werd de beschieting van de 

buitenste verdedigingsring ingezet. Aan de rivier de Nete, ter hoogte van Lier en Duffel, 

sloegen de Duitsers een bres in de defensie en konden ze de Belgische soldaten, 

bijgestaan door Engelse mariniers, terugdrijven. Het Antwerpse bolwerk kon niet lang 

weerstand bieden tegen de zware bombardementen en op 9 oktober 1914 viel de 

havenstad in Duitse handen. Samen met de hoofdmacht week koning Albert uit naar het 

Vlaamse hinterland om zich uiteindelijk achter de IJzerlinie te verschansen. De rest van 

België werd volledig veroverd en kon zich beginnen opmaken voor een bezetting die 

uiteindelijk vier jaar zou duren.
15

   

 

De Duitse veldtocht in de zomer van 1914 was gepaard gegaan met zware materiële 

verwoestingen. Op zowel toenmalige als huidige kaarten valt duidelijk te onderscheiden 

welke gebieden, uitgezonderd het gedeelte aan de IJzer,  in de opmars van 1914 het 

zwaarst werden getroffen (afbn.1 en 2).
16

 In Wallonië bleven voornamelijk de dorpen aan 

de Franse grens en in het Maasbekken niet van het oorlogsgeweld gespaard. Aan de 

andere zijde van de taalgrens, in Vlaanderen, richtten de Duitsers de meeste schade aan in 

de driehoek Antwerpen-Dendermonde-Leuven. In deze streek had namelijk, wegens de 

Belgische tegenaanvallen, de oorlog tweemaal toegeslagen.
17

  

Schüller schreef in 1918: Der Krieg hatte in den letzten Monaten des Jahres 1914 

im nördlichen Flandern, in Brabant und in den Maβländern tieffe Spuren hinterlassen.
18

 

Hiermee bevestigt hij niet alleen de zware materiële schade, impliciet geeft deze uitspraak 

ook de diepe sporen op menselijk vlak aan. De vertraging die de ‘Mars op Parijs’ had 

opgelopen, het onverwacht hevige verzet en nog vele andere factoren had de Duitsers 

                                                 
15 S. VAN CLEMEN, Den oorlog verklaard! De Grote Oorlog in de provincie Antwerpen, Antwerpen, 

2003, pp.56-66; L. DE VOS, 1996, pp.45-47. 
16 H. KERVYN DE LETTENHOVE, La guerre et les oeuvres d'art en Belgique 1914-1916, Brussel-Parijs, 

1917, p.109; M. SMETS, ‘De Belgische wederopbouw op de overgang tussen stadsbouwkunst en 

stedebouw’, in: M. SMETS (ed.), Tent. Cat. Resurgam: de Belgische wederopbouw na 1914, Brussel (27 

maart-30 juni 1985), Brussel, 1985 (b), p.76. 
17 Itinéraire descriptif des champs de bataille de Belgique: Itinéraire n°1 Vilvorde, Pont-Brulé, Eppeghem, 

Weerde, Elewyt, Hofstade, Houthem, Perck, Brussel, s.d., p.3. 
18 J. SCHÜLLER, 1918, p.5: De oorlog heeft in de laatste maanden van het jaar 1914 in noordelijk 

Vlaanderen, Brabant en het Maasgebied diepe sporen nagelaten; (eigen vertaling). 
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aangezet tot ongeziene wreedheden.
19

 Duizenden burgers werden op verdenking van 

sabotage en verzet standrechterlijk geëxecuteerd, publiekelijk gefolterd of voor 

dwangarbeid naar Duitsland afgevoerd. De Duitse gruweldaden in onder andere Leuven, 

Dinant en Aarschot, riepen tot ver buiten de grenzen veel verontwaardiging op.
20

 

De Geallieerde propaganda maakte evenwel dankbaar gebruik van de Duitse 

terreur om hun strijd af te schilderen als een gevecht tegen de ‘Teutoonse barbaren’. 

Bovendien heeft dit soort berichtgeving in belangrijke mate bijgedragen tot het wekken 

van buitenlandse interesse voor de Belgische wederopbouw, zowel tijdens als na de 

oorlog. De Duitsers van hun zijde stelden daarentegen alles in het werk om de misdaden 

en verwoestingen zoveel mogelijk te minimaliseren. Internationaal verspreide publicaties 

zoals Die Zerstörung von Kirchen und Kunstdenkmälern an der Westfront of Krieg und 

Baukunst in Frankreich und Belgien moesten het geschade imago van het Duitse leger 

terug in ere herstellen.
21

  

 Ondanks alle propaganda erkenden de Duitse verantwoordelijken wel dat enkele 

streken langs het oorlogstraject in België zwaar waren getroffen.
22

 Een vergelijking van 

het tracé van Duitse verwoestingen in Vlaanderen met de casussen die Schüller in zijn 

boek Neue Kleinhäuser aanhaalt, brengt aan het licht dat de initiatieven rond reconstructie 

plaatsvonden in de zwaarst getroffen gebieden.
23

 Plaatsen waar de ’Duitse furie’ het 

hardst had toegeslagen, stonden dan ook bovenaan de lijst voor de wederopbouw. Naast 

de steden Leuven en Lier, komen ook dorpen als Eppegem en Beigem aan bod, plaatsen 

waar de Duitsers een aanzienlijk deel van de gebouwen hadden vernield.
24

 

 

 

 

 

                                                 
19 Over de Duitse represailles en de franc-tireur plaag is reeds veel literatuur verschenen, onder andere: L. 

MOKVELD, De Belgische Franc-Tireurskwestie, ’s-Gravenhage, s.d. en D. RYELANDT, L’Allemagne et 

la légende des franc-tireurs belges, Parijs, 1930. 
20 S. DE SCHAEPDRIJVER, De Groote Oorlog: het Koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, 

Amsterdam-Antwerpen, 1997, pp.78-86. 
21 J. SAUER, Die Zerstörung von Kirchen und Kunstdenkmälern an der Westfront, Freiburg im Breisgau, 

1917; B. EBHARDT, Krieg und Baukunst in Frankreich und Belgien, Berlijn-Grunewald, 1915. Zie ook 

deel I: III.1.2 De Duitse wederopbouw tussen propaganda en wetenschap (p.56) voor meer informatie 

omtrent de Duitse propagandamachine. 
22

 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.86. 
23 Met het woord reconstrueren zal verder  niet worden verwezen naar een exacte heropbouw of wat in de 

literatuur over de wederopbouw vaak wordt aangeduid als vieux-neuf. Daarentegen gebruik ik het woord als 

synoniem voor wederopbouw zonder enige connotatie. 
24 Zie ook deel 3: De zoektocht naar Neue Kleinhäuser in Belgien (pp.98 e.v.) voor verdere details per 

gemeente. 
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 I.2.2 Het vijandelijke controleapparaat binnen bezet België 

 

 De Duitse legerleiding had gerekend op een kort verblijf in België en was om die 

reden niet voorbereid op de uitbouw van een eigen administratie. Niettemin kon ze vrij 

eenvoudig haar bestuur opleggen, aangezien de Belgische regering in oktober 1914 

noodgedwongen de wijk had moeten nemen naar het Franse Sainte-Adresse.
25

 

Aanvankelijk was het ganse Belgische grondgebied aan hetzelfde statuut onderworpen 

maar wanneer de militaire operaties zich vanaf november 1914 stabiliseerden, werden er 

drie verschillende zones gecreëerd.
26

 Het Operationsgebiet enerzijds en het Etappengebiet 

anderzijds, respectievelijk de gevechtszone zelf en het gebied erachter, stonden onder een 

streng, militair regime. Ze omvatten West-Vlaanderen, het grootste deel van Oost-

Vlaanderen, West-Henegouwen en het uiterste zuiden van Luxemburg. De derde zone, het 

Okkupationsgebiet, besloeg de rest van toenmalig België en delen van Noord-Frankrijk.
27

 

 In deze laatste sector was het General-Gouvernement de overkoepelende 

organisatie.
28

 Het ontnam de militairen aan het front de last van het dagelijkse bestuur en 

vestigde een stabiel bewind binnen het ontstane machtsvacuüm. Tevens moest het erop 

toezien dat alle activiteiten in het nieuwe wingewest op één lijn lagen met de Duitse 

belangen. Aan het hoofd stond de gouverneur-generaal, die rechtstreeks werd aangesteld 

door de keizer en geen rekenschap was verschuldigd aan de Duitse regering, noch aan het 

parlement.
29

 Als gevolg daarvan bezat hij een vrijwel onbeperkt gezag en trok hij zowel 

de uitvoerende als wetgevende macht naar zich toe. Drie gouverneurs-generaal volgden 

elkaar tijdens de oorlogsjaren op: baron Colmar von der Goltz (1843-1916), baron Moritz 

von Bissing (1844-1917) en generaal Ludwig von Falkenhausen (1844-1936).
30

   

 Binnen het General-Gouvernement was een dubbele structuur uitgewerkt.
31

 

Enerzijds had men de Militärverwaltung, die zich inliet met de controlerende en militaire 

                                                 
25 De Belgische regering stond van 1911 tot 1918 onder leiding van de katholieke Charles de Broqueville 

(1860-1940) S. VAN CLEMEN, 2003, p.93. 
26 S. DE SCHAEPDRIJVER, 1997, pp.131-132. 
27

 Sinds 21 maart 1917 werd in België bovendien een bestuurlijke opsplitsing gemaakt in een Vlaams en een 

Waals landsgedeelte, met respectievelijk Brussel en Namen als hoofdsteden. F. WENDE, Die belgische 

Frage in der deutschen Politik des Ersten Weltkrieges, Hamburg, 1969, p.122. 
28

 L. VOLKMANN, Das Generalgouvernement Belgien: zwei Jahre deutscher Arbeit, Leipzig, 1917, p.29. 
29 F. WENDE, 1969, p.21. 
30 Von Goltz regeerde van 2 september 1914 tot 1 december 1914; von Bising van 1 december 1914 tot 18 

april 1917; von Falkenhausen van 17 mei 1917 tot november 1918. L. VOLKMANN, 1917, p.27; F. 

WENDE, 1969, p.122. 
31 F. WENDE, 1969, p.36. 



 16 

aangelegenheden en waarbinnen een strenge hiërarchie was uitgebouwd.
32

 Anderzijds was 

er de Zivilverwaltung, die bevoegd was voor de ordening van het openbare leven en het 

Belgisch intern beheer superviseerde. Tussen de militairen van het eerste en tweede 

bestuur, die respectievelijk een harde lijn en meer tolerante lijn volgden inzake de 

Belgische kwestie, ontstonden al snel meningsverschillen.
33

 Onenigheden over 

oorlogsheffingen, plunderingen, het statuut van België, en ook de wederopbouw zorgden 

voor interne verdeling binnen het Duitse kamp.
34

 Het aanhouden van de zware 

oorlogsinspanningen had echter tot gevolg dat bij de aanvang van 1916 de voorstanders 

van de extreme tendens definitief het laken naar zich toe zouden trekken.  

 

Gouverneur-generaal von Bissing behoorde tot de meer gematigde strekking en ijverde 

voor de inlijving van België bij het Duitse Rijk.
35

 Hij was van mening dat België veel 

meer vruchten zou afwerpen via een intense doordringing met Duitse waarden dan door 

uitbuiting. Vanuit het kasteel ‘De Drie Fonteinen’ in Vilvoorde stelde hij alles in het werk 

om de welvaart in België zoveel mogelijk te stimuleren. Daarbij schonk hij bijzondere 

aandacht aan de wederopbouw, (…), damit dadurch in den Ortschaften, die jetzt in 

Belgien noch in Trümmer liegen, ein deutsches Kulturdenkmal geschaffen wird.
36

  

Mede dankzij deze stimulans zag de Zivilverwaltung in de wederopbouw één van 

haar voornaamste en dringendste opdrachten.
37

 De burgerlijke tak van het General-

Gouvernement stond onder bevel van Verwaltungschef Dr. Maximilian von Sandt (1861-

1918) en was onderverdeeld in diverse ministeries, waaronder dat van Openbare 

Werken.
38

 In nauw overleg met dit ministerie, dat eveneens bevoegd was voor 

stedenbouw, bouwpolitie, monumentenzorg, soldatenkerkhoven en aanverwanten, 

tekende de bouwdirectie van het General-Gouvernement de grote lijnen uit voor de 

reconstructie.
39

 Op burgerlijk vlak streefde de Duitse bezetter ernaar de Belgische 

                                                 
32 Voor verdere details  betreffende de verantwoordelijkheden binnen de Militärverwaltung zie: P. 

LABAND, Die Verwaltung Belgiens während der kriegerischen Besetzung: aus der Festgabe für Otto 

Mayer, Tübingen, 1916, p.17; F.W. VON BISSING, Belgien unter deutscher Verwaltung, München-

Leipzig, 1915, p.43. 
33 Deze twee standpunten in België zijn een directe afspiegeling van de discussie die in Berlijn werd 

gevoerd omtrent het Belgische vraagstuk. S. DE SCHAEPDRIJVER, 1997, pp.136-137 en 215-217.  
34 Voor de discussie omtrent de wederopbouw, zie verder deel 1: II.I.1 Actieve of passieve wederopbouw: de 

Duitse discussie (p.19). 
35

 F. WENDE, 1969, pp.34-35. 
36 M. von Bissing in: Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.105: (…) omdat daardoor in de Belgische 

dorpen, die nu nog in ruïne liggen, een Duits cultuurhistorisch monument wordt gemaakt.; (eigen vertaling). 
37

 J. SCHÜLLER, 1918, p.5. 
38 L. VOLKMANN, 1917, pp.31-32. 
39 G. MUELLER, Deutsche Verwaltung in den besetzten gebieten Belgiens, Berlijn, 1918, p.34. 
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organisatie zoveel mogelijk te behouden, waardoor een meerderheid van de Belgische 

ambtenaren gedurende de oorlog op post kon blijven.
40

 

Dit beleid liet zich tevens gelden met betrekking tot de plaatselijke overheid, 

waarbij de administratieve indeling in provincies en arrondissementen werd 

gerespecteerd.
41

 Enkel aan het hoofd plaatsten de Duitsers nieuwe pionnen. Ze vervingen 

de provinciegouverneurs door Militärgouverneure, geflankeerd door 

Verwaltungspräsidenten en in de plaats van arrondissementscommissarissen traden 

Kreischefs aan, bijgestaan door Zivilkommissäre. De gemeenten bleven gehandhaafd met 

hun burgemeester en gemeenteraden, maar zonder een politiemacht. 

Naast de bestaande structuren riep von Bissing in de loop van 1915 nog enkele 

specifieke instellingen in het leven die de Belgische economie en samenleving optimaal 

moesten laten functioneren. Een van de belangrijkste nieuwe afdelingen was de 

Bankabteilung, waarvan de leiding werd waargenomen door Carl von Lumm (1864-

1930). Deze instantie ontfermde zich, in relatie tot de wederopbouw, onder andere over 

begroting, controle op geldelijke transacties naar het buitenland en schadeclaims.
42

 Een 

tweede belangrijke sectie was de Politische Abteilung, met aan het hoofd Freiherr Oscar 

von der Lancken-Wakenitz (1867-1939).
43

 Ze bestond uit verschillende onderafdelingen 

die zich onder andere inlieten met diplomatie, pers en censuur, economie, binnenlandse 

kwesties en de Flamenpolitik.
44

 

                                                 
40

 De ministeries van Oorlog, Koloniën en Buitenlandse Zaken werden door de Duitsers opgeheven. S. DE 

SCHAEPDRIJVER, 1997, p.131. 
41 L. VOLKMANN, 1917, pp.35-36. 
42

 F. WENDE, 1969, pp.37 en 130; L. VOLKMANN, 1917, p.34. 
43 F. WENDE, 1969, p.37; L. VOLKMANN, 1917, p.33. 
44 Zie ook deel I: III.1.2 De Duitse wederopbouw tussen propaganda en wetenschap (p.56). 
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Hoofdstuk II: De Duitse wederopbouw tijdens W.O.I 

 

 

De snelle afloop van het conflict, waarop Europa vóór de zomer van 1914 had gehoopt, 

was uitgebleven. België bleef bezet, het gewone leven stokte en het land geraakte 

afgesneden van de buitenwereld. De oorlog had het leven van vele Belgen getekend en 

hen bovendien afhankelijk gemaakt van externe hulp. Een van de dringendste noden die 

moest geledigd worden was huisvesting. Vele families waren beroofd van hun huis en 

brachten de winter van 1914 elders of in de koude doorbrengen. In het tweede hoofdstuk 

wordt vanuit geschiedkundig opzicht weergegeven hoe de wederopbouw onder het Duitse 

bewind reeds tijdens de oorlog vorm kreeg, zowel in België als in de andere bezette 

gebieden.  

Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. De eerste twee volgen in grote lijnen de 

indeling die Schüller in zijn Neue Kleinhäuser hanteerde, het laatste neemt meer afstand 

van het boek en is hoofdzakelijk van contextuele aard. Het eerste onderdeel beschrijft het 

ontstaan van de wederopbouwgedachte binnen Duitse kringen en analyseert tevens de 

theoretische voorwaarden vooraleer de heropbouw in werkelijkheid kon worden aangevat. 

De discussie omtrent controlerende of actieve reconstructie zal worden belicht, evenals de 

bevoegdheden bij de Duitse wederopbouw. Verder in dit deel komen de financiering ter 

sprake en het juridische kader waarbinnen gewerkt kon worden.  

In het tweede deel zal de doorgroei van de wederopbouwidee naar de praktijk 

worden toegelicht. Een eerste element hierin vormt de noodzakelijke afbraak van de 

ruïneuze woningen, gevolgd door praktische overwegingen betreffende transport, de 

aanschaf van materiaal, et cetera. Nadien volgt een overzicht van de uiteindelijke 

totstandkoming van de wederopbouw onder Duitse leiding. Ten slotte wordt in het derde 

deel de Duitse reconstructie in andere bezette gebieden kort vermeld en met deze in 

België vergeleken. Om de internationale schaal van het Duitse wederopbouwproject in te 

schatten zou evenwel een meer uitgebreide studie noodzakelijk zijn. 
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II.1 Voorbereidende maatregelen in België 

 

II.1.1 Actieve of passieve wederopbouw: de Duitse discussie 

 

 Na de Duitse campagne van 1914 had België te kampen met een schrijnend tekort 

aan woningen en kwam men aan weerszijden van het front tot de conclusie dat een snelle 

oplossing zich opdrong.
45

 De Duitse bezetter stuurde er op aan om zo spoedig mogelijk 

met de wederopbouw van start te gaan. Die Deutschen Behörden, die jetzt in den 

okkupierten Gebieten auf Grund der Haager Abkommens für die Wiederherstellung der 

öffentlichen Wohlfahrt zu sorgen haben, haben auch diese Aufgaben weitblickend zu den 

ihren gemacht und die Aufsicht über das gesamte Bauwesen in die Hand genommen.
46

  

De Haager Ordnung der Gesetze und Gebräuche des Landkrieges was een 

internationaal congres dat plaatsvond op 18 oktober 1907 in het Nederlandse Den Haag. 

De deelnemers bepaalden er welke richtlijnen een natie diende na te leven bij de 

verovering van een nieuw gebied en ook Duitsland had het verdrag geratificeerd. Hoewel 

de Duitse overheden de bepalingen interpreteerden in het kader van hun eigen 

doelstellingen, vond gouverneur-generaal von Bissing het zeer belangrijk dat ook de 

wederopbouw in België aan de internationale wetgeving voldeed.
47

 Met betrekking tot de 

wederopbouw waren vooral artikels drieëntwintig en drieënveertig van belang. Het eerste 

hield in dat de vernieling van kunstwerken was verboden en het laatste gelastte de 

voortzetting van het openbare leven. Volgens von Bissing legitimeerde vooral dit laatste 

artikel van de Haagse Conventie de wederopbouw als een onderdeel van de Duitse 

opdracht binnen het veroverde België.
48

   

De Belgische gouverneur-generaal was hevig voorstander van de wederopbouw. 

Op de Brusselse Kriegstagung für Denkmalpflege in 1915, verantwoordde hij zijn 

standpunt.
49

 Von Bissings eerste argument had te maken met esthetische motieven. Samen 

                                                 
45 J. SCHÜLLER, 1918, p.5. 
46 P. CLEMEN (voorwoord), in: E. HARTIG, Flandrische Wohnhaus-Architektur: Mit unterstützung der 

Koniglich Preussischen Staatsregierung und der Kaiserlich Deutschen General-Gouvernements in Belgien, 

Berlijn, 1916, s.p.: De Duitse overheid, die reeds in geoccupeerde gebieden op grond van het Haagse 

verdrag voor de herstelling van de openbare welvaart had moeten zorgen, heeft vooruitziend ook deze taak 

de hunne gemaakt en de controle op de gehele bouw in de hand genomen.; (eigen vertaling). 
47

 Zie ook deel I: II.1.4 Juridische aspecten van de wederopbouw (p.30 e.v.). 
48 L. VOLKMANN, 1917, p.28. Zie ook C. MEURER, Die Haager Friedenskonferenz, München, 1907. 
49 De Kriegstagung vond plaats van 28 tot en met 29 augustus 1915 in Brussel en was een voortzetting van 

de Duitse Tage für Denkmalpflege die wegens de oorlogssituatie niet meer werden georganiseerd. Het 

symposium kon rekenen op een groot aantal Duitse prominenten, waaronder de prins en kunstverzamelaar 

Johann Georg (1869-1938) en von Bissing (zie bijlage I). Toch kreeg het initiatief vanwege de gevoelige 
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met de wederopbouw moest het vraagstuk worden opgelost betreffende de ‘correcte’ 

architectuur, die aan de juiste schoonheidsnormen zou voldoen. België moest een mooier 

land worden. Dit gegeven was nauw verbonden met het tweede, propagandistische 

argument dat von Bissing aanhaalde. Iedere nieuwbouw zou een monument worden van 

de Duitse overwinning en moest ervoor zorgen dat buitenlandse journalisten die kwamen 

getuigen van de Duitse barbaarsheid, hun mening zouden moeten bijstellen.
50

  

Praktische drijfveren lagen aan de basis van het derde argument. De economische 

stilstand die zich na de gevechten had ingezet, verhinderde dat België zich verder normaal 

kon ontwikkelen.
51

 Von Bissing was van mening dat de werkloosheidsproblematiek een 

prioritaire aangelegenheid was, aangezien deze aan de basis kon liggen van sociale 

onrust.
52

 Omwille van de oorlogssituatie zaten zowel in de landbouw als de industrie vele 

Belgen zonder werk en de wederopbouw bood hiervoor gedeeltelijk een uitweg.
53

 In 

Duffel bijvoorbeeld waren de fabrieken lamgelegd en werden de arbeiders ingezet voor 

het ruimen van het puin in de gemeente. Daardoor beschikten ten minste 600 werknemers 

gedurende een jaar over een baan.
54

 De verwoestingen hadden ook onrechtstreeks 

economische gevolgen met zich meegebracht. Vele winkeliers zagen met de vernieling 

van hun huis immers hun broodwinning verloren gaan. Doorgaans kregen 

handelaarswoningen dan ook voorrang bij de reconstructie.
55

 Ten slotte haalde von 

Bissing heel kort aan dat de wederopbouw ook in het nijpende tekort aan woningen moest 

voorzien.
56

 

 

Eenmaal dat het Duitse opperbevel de knoop had doorgehakt om over te gaan tot de 

wederopbouw, rees de vraag hoe men dit zou aanpakken. Op de Kriegstagung van 1915 

werden de deelnemers eraan herinnerd dat de toekenning van bouwopdrachten aan Duitse 

                                                                                                                                                  
thematiek geen officieel karakter. Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., pp.3-10 en P. SCHUMANN, 

‘Kriegstagung für Denkmalpflege in Brüssel’, in: Deutsche Bauhütte, jg.19, nr.41/42, 1915, pp.333-334. 
50 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.104. Wat betreft de Duitse esthetische richtlijnen, zie ook deel 2: 

II.1.1 De Duitse architecturale visie (p.72 e.v.). 
51 J. SCHÜLLER, 1918, p.5. 
52 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., pp.88 en 104. 
53

 RABEV, GMA, Zemst, IX Correspondentie, nr.1011: Duitse bezetting W.O.I (1916-1918), VON 

WEDDERKOP, brief van de Zivilkommissar aan het gemeentebestuur betreffende de wederopbouw van 

verwoeste huizen, (28/12/1916). 
54

 F. KEERSMAEKERS, Tent. Cat. Een dorp in de oorlog. Oorlogsgebeurtenissen te Duffel 1914-1918, 

Duffel (11-19 november 1989), Duffel, 1989, p.35. 
55 J. CELIS, P. UYTTENHOVE, De wederopbouw van Leuven na 1914. Studie over de wording van een 

naoorlogs stadsbeeld, (licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven, 1980), p.3.101. Zie ook deel 

3: De zoektocht naar Neue Kleinhäuser in Belgien (p.98 e.v.) voor concrete voorbeelden. 
56 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.104. 
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architecten wettelijk niet was toegestaan.
57

 De Haagse Conventie bepaalde namelijk dat 

de Duitse staat niet rechtstreeks tussenbeide mocht komen. Eigen bouwactiviteiten 

kwamen dus aanvankelijk niet in aanmerking.
58

 Het Duitse bestuur achtte het daarom 

opportuun om indirect invloed uit te oefenen op het Belgische bouwwezen. Het was de 

bedoeling alle mogelijke middelen in te zetten om de bouwlust bij de gemeenten en de 

bevolking op te wekken en zo de wederopbouw te stimuleren. Dit kon bijvoorbeeld als het 

Duitse bestuur zelf architectuurwedstrijden zou uitschrijven voor openbare gebouwen of 

het gedeeltelijk de financiële last van de wederopbouw zou dragen.
59

 

Binnen enkele Duitse kringen heerste er echter een hevig gevoel van wantrouwen 

ten opzichte van de Belgische medewerking. Ondanks de steun van de Duitse instanties 

hadden de Belgen immers weinig enthousiasme getoond jegens het heropbouwproject.
60

 

Bovendien had een deel van het Duitse bestuur grote twijfels bij de kwaliteit van de 

achtergebleven Belgische architecten.
61

 Hierdoor gingen er reeds in 1915 enkele stemmen 

op om toch zelf het heft in handen te nemen en actief in de wederopbouw te participeren. 

Op de Kriegstagung luidde het: (…) Wenn es sich ermöglichen lieβe, eine ganze Ortschaft 

oder (…) vielleicht noch besser einzelne Baugruppen in verschiedenen Orten ganz und 

gar durch Deutsche Architekten, und zwar naturlich durch die besten unter ihnen, 

aufbauen zu lassen(…), men daarmee zou kunnen aantonen hoe de Duitse cultuur als 

leidraad kon dienen voor de Belgische wederopbouw.
62

 

De Zivilverwaltung had al ervaring opgedaan met het inzetten van Duitse 

bouwmaatschappijen bij de dringende herstellingswerken aan bruggen en wegen die in 

1914 door de Belgische genie waren gesaboteerd.
63

 Vanwege diverse obstakels zette ze 

haar eerste stappen op het gebied van huisvesting echter pas enkele jaren nadien.
64

 

Bovendien diende er eerst aan een aantal voorwaarden te worden voldaan, vooraleer de 

uitvoering van de reconstructie door Duitse bedrijven effectief van start kon gaan. 

 

 

                                                 
57 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.88. 
58 A. MÜLLER (ed.), ‘Deutsche Arbeit in Belgien’, in: Der Wiederaufbau, nr.13, 1917 (d), p.304. 
59

 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.88. Zie ook deel 1: II.1.3 De financiering van de wederopbouw 

(p.26 e.v.) voor een meer gedetailleerde beschrijving van deze financiële bijstand. 
60 Zie ook deel 1: III.2 Weerstand tegen de Duitse wederopbouwinitiatieven (p.58 e.v.). 
61

 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.96. 
62 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.97: (…): Als het mogelijk zou zijn een gans dorp of (…) 

misschien nog beter enkele bouwblokken op verschillende plaatsen geheel en al door Duitse architecten, en 

natuurlijk door de besten onder hen, te laten opbouwen (…); (eigen vertaling). 
63 F. KEERSMAEKERS, 1989, p.36. 
64 Zie verder deel 1: II.2.3 Duitse wederopbouwactiviteit in België (p.42 e.v.). 
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II.1.2 Verantwoordelijkheden bij de Duitse wederopbouw 

 

Om de coördinatie van alle wederopbouwinitiatieven in België vlot te laten 

verlopen werd er binnen het General-Gouvernement te Brussel een cel voor de 

wederopbouw opgericht. Deze afdeling bestond uit een team van Duitse militairen met 

een bouwkundig verleden en werd sinds 1915 geleid door de Baurat Carl Rehorst (1866-

1919), bekend stedenbouwkundige en schepen te Keulen (afb.3).
65

 

Rehorst begon zijn loopbaan als architect in het Duitse Halle maar verhuisde, na 

enkele omzwervingen in de provincie Sachsen, in 1907 naar Keulen.
66

 Daar werd hij 

aangesteld als stadsarchitect en wist hij een succesvolle carrière uit te  bouwen. Tevens 

stond Rehorst mee aan de wieg van Der Deutsche Werkbund (DWB) en was hij één van 

de bezielers van hun eerste tentoonstelling in Keulen in 1914.
67

 Deze expositie, met 

bijdragen van Duitse architecten uit het ganse land, was nog volop aan de gang toen op 3 

augustus 1914 de oorlog uitbrak. Als één van de voornaamste personen binnen de 

Werkbund riep Rehorst de aanwezige deelnemers op zich in dienst te stellen van het 

vaderland en mee te tekenen aan de nakende wederopbouw.
68

 Met succes, want in juli 

1916 meldde de DWB dat 250 van haar leden in dienst waren getreden bij het Duitse 

leger.
69

 Rehorst zelf meldde zich vrijwillig aan, vocht tot 1915 aan het front maar stelde 

zich dan ter beschikking van de nieuwe wederopbouwcel die in Brussel was opgericht.
70

 

 Nadat hij was benoemd tot Hauptmann, kreeg Rehorst er de verantwoordelijkheid 

over monumentenzorg en de hele wederopbouworganisatie, die hij tot november 1918 zou 

leiden.
71

 Vanaf het midden van 1917 stond hij in voor de actieve, Duitse wederopbouw in 

Vlaanderen en coördineerde hij de initiatieven in de provincies Antwerpen, Brabant, 

Limburg en Oost-Vlaanderen. Deze laatste aanstelling gebeurde gelijktijdig met de 

administratieve splitsing van België, waarbij de Keulse architect en Oberleutnant Ludwig 

Paffendorf (1872-1949) de wederopbouw in Wallonië voor zijn rekening nam.
72

 De 

                                                 
65 J. SCHÜLLER, 1918, p.7. Baurat is een Duitse titel voor een bouwkundig hoger ambtenaar. 
66 K. KÜPPERBUSCH, 2003, p.12. 
67 J. CAMPBELL, Der Deutsche Werkbund 1907-1934, München, 1989, p.108. Der Deutsche Werkbund 

werd in 1907 in München opgericht. Bekende leden van deze architectenvereniging waren onder andere 

Josef Hoffmann, Henry van de Velde en Hermann Muthesius. In de jaren ’20 zal haar architectuur mede de 

visie van het Bauhaus bepalen. 
68

 K. KÜPPERBUSCH, 2003, p.140. 
69 J. CAMPBELL, 1989, p.112. 
70 K. KÜPPERBUSCH, 2003, p.15. 
71

 J. SCHÜLLER, 1918, p.7. De Duitse rang van Hauptmann staat ongeveer gelijk aan die van kapitein. 
72 J. STÜBBEN, ‘Der Wiederaufbau in Belgien’, in: Der Wiederaufbau, nr.17, 1918, p.370. Stübben 

vermeldt de naam Pfaffendorf, maar waarschijnlijk wordt de bekende Keulse architect Ludwig Paffendorf 
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ervaren Rehorst volbracht zijn taak met veel enthousiasme en gaf tijdens de oorlogsjaren 

verschillende lezingen over de Belgische bouwkundige situatie. Op de Brusselse 

Kriegstagung in 1915 wijdde hij uit over het vraagstuk van de stedenbouw in België en 

wees hij op de grootste problemen waarmee hij bij de wederopbouw werd 

geconfronteerd.
73

 Hetzelfde onderwerp sneed hij aan in september 1917 op de dertiende 

dag voor monumentenzorg, die sinds dat jaar weer als vanouds in Augsburg werd 

georganiseerd. Hij gaf er een lezing over de conservatie van beschadigde monumenten en 

over de aard en wijze waarop men in België de wederopbouw van verwoeste dorpen en 

stadsdelen behandelde.74 

De aanduiding van Rehorst als hoofd van de wederopbouwafdeling in Vlaanderen 

was hoofdzakelijk gebaseerd op zijn staat van verdienste en zijn goede kennis van de 

Belgische architectuur.
75

 Een kleine staf van deskundigen, door hem zelf gekozen, stond 

hem tijdens zijn werk in Brussel ter zijde. De criteria waarop Rehorst de samenstelling 

van dit team heeft gefundeerd zijn evenwel moeilijker te achterhalen. Opvallend is wel 

dat het merendeel van de architecten nog vrij jong was, ongeveer dertig jaar. Doorgaans 

waren ze afkomstig uit West-Duitsland, meer specifiek het Rijnland met steden als 

Keulen en Krefeld. De kans dat deze architecten beter bekend waren met de Belgische 

situatie is daarom reëel en duidt op een mogelijke motivering voor hun selectie.
76

 

Op de eerste plaats werd Rehorst bijgestaan door de architect en 

Regierungsbaumeister Johannes Schüller. Van januari 1917 tot het einde van de oorlog 

werd hij met de praktische uitvoering van alle arbeidsplannen en het ontwerp van de 

wederopbouw belast.
77

 Schüller was van opleiding Diplom-Ingenieur, een Pruisische titel 

die sinds 1899 werd uitgereikt
78

 en tevens lid van de Bund der Deutsche Architekten.
79

 

Verder zijn er weinig gegevens beschikbaar over het verloop van zijn carrière. Enkel dat 

                                                                                                                                                  
bedoeld waarvan geweten is dat hij in België actief was. Over hem is in 1998 aan het Kunsthistorisches 

Institut der Universität Köln een proefwerk gemaakt door Katharina Zander, Das Werk des Kölner 

Architekten Ludwig Paffendorf (1872-1949). Zie ook deel 1: II.3.1 Duitse reconstructie in andere bezette 

gebieden (p.47). 
73 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.86. 
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75 J. SCHÜLLER, 1918, p.7; E. PROBST, Belgien. Eindrücke eines Neutralen. Mit 6 Stadtplänen und 4 

Ansichten nach alten Original-Lithographien, Zürich, 1916, p.85. 
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2: II.1.1 Het Duitse architecturale standpunt (p.72 e.v.). 
77 J. SCHÜLLER, 1918, p.7. 
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 Voor verdere informatie over de titel van Diplom-Ingenieur zie: 

http://www.kmkbuecholdt.de/historisches/start.htm, (23/02/2007). 
79 S. WAETZOLDT, V. HAAS, 1977, p.1174. 
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hij na zijn overplaatsing van Kleve naar Krefeld
80

, in 1916 deelnam aan een 

architectuurwedstrijd voor een lagere school in Ehrenfeld, nabij Keulen.
81

  

Schüller werd in zijn taken bijgestaan door Friedrich Kühnen. Deze Krefeldse 

architect stond al sinds 1916 in dienst van de wederopbouwafdeling en was 

verantwoordelijk voor de wederopbouw in de Kreis Brüssel-Land, alsook voor de 

materiaalvoorziening in heel Brabant.
82

 Samen met Schüller controleerde hij de Belgische 

architecten en werklui die aan de wederopbouw meewerkten en was hij de drijvende 

kracht achter de Duitse wederopbouw in België.
83

 Mits enkele uitzonderingen kan gesteld 

worden dat het ontwerp van de verwezenlijkte Duitse wederopbouw in België van hun 

hand is.
84

 

Naast deze twee architecten waren nog een aantal Duitse bouwkundige technici 

betrokken bij de wederopbouw in België. Hubert Ritter (1886-1967) was, vooraleer hij in 

België aan het werk ging, stedenbouwkundig inspecteur te Keulen.
85

 Op een vergadering 

van het Münchense architecten- en ingenieursverbond in 1917 hield hij een voordracht 

over Baukunst, Baubetrieb, Bauordnung, usw., waarbij hij de Belgische 

stedenbouwkundige wetgeving op de korrel nam.
86

 Baurat Bode, afkomstig uit 

Kreuznach, was samen met Ritter al het langst in Brussel actief.
87

  

Naast de centrale afdeling in Brussel wees de Zivilverwaltung ook in de provincies 

verantwoordelijken aan voor de heropbouw. Baron von Pechmann was net als Schüller 

opgeleid als Diplom-Ingenieur en werkte in de provincie Antwerpen aan de 

wederopbouw. Na een ziekte werd hij er evenwel vervangen door de architect Theodor 

Preckel (°1887) uit Pforzheim.
88

 In Leuven was de architect Endemann verantwoordelijk 

voor het toezicht op de wederopbouwactiviteit. 

Oskar Blömer ten slotte was eveneens afkomstig uit Krefeld en had de leiding over 

de schepen en aken die het bouwmateriaal aanvoerden.
89

 Daarenboven had hij de taak de 

onderhandelingen met de militairen van het Etappengebiet te leiden, een moeilijke 

                                                 
80 ‘S.n.’, in: Zentralblatt der Bauwerwaltung, nr.41, 22 mei 1915, p.266. 
81 A. NEUMEISTER (ed.), ‘Volksschule in Köln-Ehrenfeld’, in: Deutsche Konkurrenzen vereinigt mit 

Architektur Konkurrenzen, vol.32, nr.11, 1916, pp.28-29.  
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 J. SCHÜLLER, 1918, p.7.  
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84 J. SCHÜLLER, 1918, p.8. 
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 J. SCHÜLLER, 1918, p.7. 
86 A. MÜLLER (ed.), ‘Vom Wiederaufbau in Belgien’, in: Der Wiederaufbau, nr.9, 1917 (b), p.210. 
87 J. SCHÜLLER, 1918, p.7.  
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 Theodor Preckel was lid van de Bund der Deutsche Architekten (BDA) en voornamelijk bekend om zijn 

realisaties in Jugendstil te Pforzheim. http://www.kmkbuecholdt.de/historisches/start.htm, (23/02/2007). 
89 J. SCHÜLLER, 1918, p.18. Zie ook deel 1: II.2.2 Logistieke aspecten van de wederopbouw (p.42). 
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opdracht vanwege de vaak tegengestelde belangen. Ondanks de medewerking van deze 

groep bouwtechnici klaagde Schüller over een nijpend tekort aan deskundig personeel om 

de wederopbouw van de grond te krijgen.
90

  

 

Vanuit de Zivilverwaltung werden met de hoop op een snelle en grondige aanpak van de 

wederopbouw eveneens een aantal commissies in het leven geroepen. Een voorbeeld 

hiervan waren de schattingscommissies die bestonden uit een lokale Zivilkommissar en 

twee provinciale leden van de wederopbouwafdeling.
91

 Deze instellingen waren sinds 

maart 1915 bevoegd voor het opmeten van de door de oorlog aangerichte schade en 

dienden betaald te worden met een voorschot.
92

 Daarnaast stelde de Zivilverwaltung per 

gemeente ook een kosteloos werkende commissie in, met de burgemeester als voorzitter 

en enkele gemeenteraadsleden en voorname dorpelingen ter ondersteuning. Ten slotte 

creëerde ze ook een studiecommissie bestaande uit een vertegenwoordiger van de 

gemeente en leden van de Vereniging der Belgische Steden en Gemeenten (VBSG) en de 

Commissie voor de Verfraaiing van het Landleven. Zij waren verantwoordelijk voor een 

uitgebreid takenpakket, gaande van de vastlegging van rooilijnen en de ordening van het 

kadaster, tot de actualisering van de lokale bouwwetgeving.
93

 Uit deze commissies zijn 

dan later de Comités Consultatif gegroeid.
94

   

In 1916 stelde von Bissing nog een nieuwe commissie samen, één waarvan hij zelf 

ook deel uitmaakte. Dieser baukünstlerische Beirat soll von Zeit zu Zeit bei der 

Deutschen Zivilverwaltung in Brüssel zusammentreten, um wichtige Pläne und 

Ausführungen, sowohl der Belgische Gemeinden als der deutschen Verwaltung zu prüfen 

und zu begutachten.
95

 Buiten de gouverneur-generaal telde dit comité nog vijf andere 

leden, elk gekozen uit een kandidatenlijst van de Bund der Deutsche Architekten (BDA) 

en het Verband Deutscher Architekten und Ingenieur-Vereine. Dit waren in hun 

toenmalige functie: Geheimer Hofrat Dr.-Ing. Martin Dülfer (1859-1942) uit Dresden, 

                                                 
90 J. SCHÜLLER, 1918, p.9. 
91 RABEV, GMA, Zemst, IX Correspondentie, nr.1010: Duitse bezetting W.O.I (1914-1916), J. SCHMIDT, 

brief aan de burgemeester, (02/03/1916). 
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Geheimer Baurat prof. Georg Frentzen (1854-1923) uit Aken
96

, städischer Baurat prof.-

Dr. Hans Grässel (°1860) uit München, Geheimer Oberbaurat Richard Saran uit Berlijn 

en Geheimer Oberbaurat Dr.-Ing. Hermann Joseph Stübben (1845-1936) uit  Berlijn.
97

 

 De eerste commissievergadering op 15 en 16 mei 1916 was meteen verbonden met 

een bezichtiging van de verwoestingen in onder andere Leuven, Mechelen en Aarschot. 

Eveneens gaven Rehorst en Verwaltungschef Maximilian von Sandt er meer duiding bij 

enkele algemene en specifieke problemen van de wederopbouw.
98

 In tegenstelling tot de 

leden van de wederopbouwafdeling zelf, kwamen deze controleurs uit alle uithoeken van 

het Duitse Rijk. Noch hun selectiecriteria, noch hun kennis van de Belgische architectuur, 

worden ergens vermeld. Enkel van de laatste, de Keulse stadsarchitect Joseph Stübben, is 

bekend dat hij reeds in België actief was geweest.
99

  

 

 

II.1.3 De financiering van de wederopbouw 

 

De organisatie van de wederopbouw was onlosmakelijk verbonden met de vraag 

op welke manier de Duitse overheid dit initiatief kon financieren. Rehorst betwijfelde niet 

dat men door middel van subsidies de mensen kon motiveren om met de wederopbouw 

aan te vangen. Alleen stonden er geen Belgische staatsgelden ter beschikking en waren de 

provincies en gemeenten niet meer bij machte om grote projecten te ondersteunen. De 

oorlog had zijn tol geëist en al gauw zag de Duitse legerleiding in dat zonder de 

tussenkomst van eigen fondsen, er maar weinig nieuwbouw in België zou verschijnen.
100

 

Reeds in 1915 verspreidde de Bankabteilung een memorandum over het 

verstrekken van bouwkredieten. Hierin meldde ze dat onder toezicht van de Belgische 

banken en spaarkassen een bedrag van dertig miljoen Belgische frank zou geïnvesteerd 

worden in de bouwpraktijk en de oprichting van bouwgenootschappen en adviesraden. 

                                                 
96 Van 1913 tot 1919 was Georg Frentzen voorzitter van de BDA. 
97 F. SCHULTZE, 1916 (a), p.271; http://www.kmkbuecholdt.de/historisches/start.htm, (23/02/2007). 
98 F. SCHULTZE, ‘Sitzung des künstlerischen Beirats für den Wiederaufbau in Belgien’, in: Zentralblatt 

der Bauverwaltung, jg.36, nr.42, 1916 (b), p.291. In het tijdschrift Der Wiederaufbau wordt dit artikel 

overgenomen: A. MÜLLER (ed.), ‘Zum Wiederaufbau in Belgien’, in: Der Wiederaufbau, nr.2, 1916 (c), 

p.48. Hierin wordt echter ook gemeld dat de vakbladen van de verenigingen waartoe de architecten behoren 

nog verder zullen ingaan op de uitkomst van deze vergadering.  
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 P. UYTTENHOVE, ‘Internationale inspanningen voor een modern België’, in: M. SMETS (ed.), Tent. 

Cat. Resurgam: de Belgische wederopbouw na 1914, Brussel (27 maart-30 juni 1985), Brussel, 1985, p.41; 

J. CELIS, P. UYTTENHOVE, 1991, p.27. Zie bijvoorbeeld: J. STÜBBEN, ‘Die Belgische Denkschrift über 

den Wiederaufbau der durch den Krieg beschädigten Orte’, in: Zentralblatt der Bauverwaltung, jg.35, nr.41, 

1915, pp.266-270; J. STÜBBEN, 1918, pp.370-371.  
100 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., pp.88-89. 
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Toen echter door de banken elke vorm van medewerking werd ontzegd, moest een andere 

weg worden ingeslagen.
101

 De wederopbouw kon als gevolg hiervan niet meer rekenen op 

een structurele financiering en werd meer afhankelijk van occasionele dotaties en privé-

kapitaal. Daardoor duurde het tot in 1916 vooraleer in de Duitse begroting voor België 

een bedrag van twee miljoen frank werd uitgetrokken voor de wederopbouw.
102

  

Voor von Bissing was vooral dit gebrek aan geld de aanleiding geweest voor de 

slechte start van de wederopbouw.
103

 Samen met Rehorst wees hij er dan ook 

herhaaldelijk op dat de Duitse overheid de plicht had de wederopbouw ter harte te 

nemen.
104

 Uiteindelijk konden tegen het begin van 1918 toch grotere sommen geld 

worden vrijgemaakt. Enthousiaste mecenassen waren onder andere het hoofd van het 

Ministerie van Financiën, Geheimer Oberfinanzrat Pochhammer en de Zivilkommissar 

van Brüssel-Land, von Wedderkop.
105

 Wat de Duitse intenties achter de verhoogde 

toelage waren, is moeilijk na te gaan. Misschien was het een ultieme poging om een 

sterkere greep te krijgen op de Belgische economie.  

Desondanks bleef de Duitse wederopbouw gebukt gaan onder een chronisch 

gebrek aan geld.
106

 Uiteindelijk zou tot en met augustus 1918 maar een totaalbedrag van 

2,8 miljoen frank worden uitbetaald.
107

 Toch zetten de Duitsers de geïnteresseerden aan 

tot spoed door te wijzen op dit tekort aan geld. Von Wedderkop deelde mee: Die Anträge 

auf Gewährung dieser Beihilfen sind baldmöglichst bei mir einzureichen, denn es steht zu 

erwarten das (…) der hierzu ausgeworfene Fond zu Wiederherstellung sämtlicher 

beschädigter Gebäude nicht vollständig ausreichen wird.
108

 

Het geld dat de wederopbouwafdeling ter beschikking had, was niet uitsluitend 

voor de reconstructie bestemd. Vooraleer hiervan sprake kon zijn, moesten de resterende 

ruïnes worden gesloopt en ook hierbij kwam de Duitse overheid tussenbeide.
109

 Het was 
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hun intentie om via leningen de economisch zwakkeren te helpen. Dit in tegenstelling tot 

de vaak stedelijke eigenaars die voldoende kapitaalkrachtig waren om op eigen houtje hun 

beschadigde woning af te breken en te laten heropbouwen.
110

  

Het bleef echter de vraag hoe men optimaal de financiële zorgen van de 

noodlijdende bevolking kon verlichten. Enerzijds was er de mogelijkheid om, onder 

verplichte aantekening op de hypotheek, subsidies toe te staan aan zeer gunstige 

voorwaarden.
111

 Anderzijds kon de wederopbouwafdeling de kredietzekerheid negeren. 

Dit kwam erop neer dat de eigenaars bij de wederopbouw de nodige geldsommen ten dele 

of helemaal zonder rente- of teruggaveplicht konden verkrijgen, eventueel als voorschot 

op een later volbrachte schadevergoeding van de overheid. Met in het achterhoofd 

praktische overwegingen inzake de berekeningen, werd er uiteindelijk gekozen voor deze 

laatste optie.
112

 

De eerste vijf jaar na een toen nog hypothetische vrede zouden de leningen 

evenwel belast worden met twee percent, later drie percent, en bovendien moesten ze 

binnen de dertig jaar afgelost worden. In de praktijk kreeg de eigenaar per bouwfase 

telkens een gedeelte van de bijstand uitbetaald, het slotbedrag werd pas overhandigd na de 

voltooiing van het geheel.
113

 Deze uitbetaling verliep echter niet altijd even rimpelloos. 

Een voorbeeld hiervan is de casus van de familie Wouters uit Hofstade, die via de 

burgemeester de hand had kunnen leggen op Duitse fondsen. Net als zovele lotgenoten 

ontvingen ze het geld telkens met grote vertraging en met het einde van de oorlog in zicht 

werden de laatste schijven zelfs helemaal geschrapt.
114

  

De verleende bijstand kon oplopen tot drie vierde van de totale herstellingskosten, 

met een maximum van vijftienduizend frank. Daarvan moest een architectenhonorarium 

worden uitbetaald dat ten hoogste tien percent van alle wederopbouwkosten aan het huis 

mocht omvatten. Hiermee trachtten de Duitsers zowel de kwaliteit van de wederopbouw 

te garanderen, alsook Belgische architecten warm te maken voor hun initiatief. Bovendien 

moest de bouwheer de afgewerkte ontwerpen met bestek en de door de Zivilkommissar 

gecontroleerde kostenraming inleveren. Op deze manier konden de architecten van de 

Duitse wederopbouwafdeling in laatste instantie toch hun invloed doen gelden op 
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esthetisch vlak. Bij uitzondering kon het bedrag worden opgetrokken maar hiervoor 

golden speciale voorwaarden (zie bijlage II).
115

 

Door middel van bouwadviezen, die aan de financiële bijstand werden gekoppeld, 

trachtte men de controle over de wederopbouw te behouden. Aan de hand van de 

voorbeelden die hieruit zouden voortvloeien en over het hele land zouden verspreid 

worden, konden de Belgen overtuigd geraken van het voordeel dat deze manier van 

werken bood.
116

 De initiële vrees dat dergelijk advies stijgende kosten zou impliceren, 

had de overheid ook in Duitsland zelf met succes overwonnen.
117

 Voor de Duitse intenties 

was het evenwel nefast dat dit bouwadvies niet bindend was. Hun voorstellen werden 

soms teruggestuurd met de eenvoudige argumentatie dat er vanuit Duitse hoek zelf op was 

gewezen dat de gemeente op dat vlak volledig autonoom was.
118

 

 

Aan Belgische zijde waren er eveneens enkele organisaties die zich tijdens de oorlog over 

de financiering van de wederopbouw ontfermden. Onder andere de Boerenbond, de 

Société des habitations ouvrières en de Raiffeisen-Kassen legden zich toe op de geldelijke 

ondersteuning van de noodlijdende mensen.
119

 De Belgische regering in Frankrijk richtte 

evenwel liever haar pijlen op een wederopbouw na de oorlog en beperkte haar 

inspanningen om kredieten te verstrekken aan de Belgische organisaties die nog actief 

waren in het bezette gebied.
120

 

De interesse voor het financieren van de wederopbouw in België was ook vroeg 

aanwezig in andere landen. Reeds in 1915 kwamen zowel Zweedse als Amerikaanse 

bedrijven en bankgroepen zich melden om de grote kosten van de wederopbouw te 

dragen.
121

 Maar mede vanwege de verdeelde politieke opvattingen, kwamen de partijen 

niet verder dan de onderhandelingstafel en de besprekingen in Parijs en Saint-Adresse 

werden al spoedig opgeschort.
122

 Het afslaan van deze onderhandelingen had ook te 

                                                 
115 J. STÜBBEN, 1918, p.370. 
116 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.96. 
117 Zie ook deel 1: II.3.2 De wederopbouw in Oost-Pruisen (p.49 e.v.). 
118 LEUVEN, STADSARCHIEF (SALEUV), Modern Archief (MA), Varia IV, nr.16: dossier A. Nerinckx: 

wederopbouw en restauratieplannen, (1916-1918), brief aan de Zivilkommissar, (4/04/1918). Zie ook deel I: 

II.1.4 Juridische aspecten van de wederopbouw (p.30 e.v.). 
119 J. SCHÜLLER, 1918, p.12. 
120

 E. VINCK, ‘Rapport de M. Emile Vinck, directeur’, in: Le Mouvement Communal, nrs.9-10, juli 1919, 

p.107.  
121 J. SCHÜLLER, 1918, p.12. 
122

 A. MÜLLER (ed.), ‘Amerik. Pläne zum Wiederaufbau Europas’, in: Der Wiederaufbau, nr.14, 1917 (e), 

p.324. Tevens werden er schattingen gemaakt van de Belgische oorlogsschade, die volgens Amerikaanse 

berekeningen op ongeveer 4 miljard frank werd geraamd. Voor meer informatie betreffende de 



 30 

maken met de Duitse wil om de aanwezigheid van niet-Duits kapitaal in België te 

beperken. Andere buitenlandse investeringen hadden hun doordringing van de Belgische 

economie met Duitse gelden kunnen verstoren.
123

 

 

 

II.1.4 Juridische aspecten van de wederopbouw 

 

Op het vlak van bouwreglementeringen beschikte België anno 1914 nog over een 

wetgeving die voornamelijk het particuliere eigendomsrecht beschermde. De wetten van 

1836 en 1844 hadden de controle op rooilijnen wel bij de gemeente gelegd maar die bleef 

grotendeels afhankelijk van de wil van de eigenaar en de speculatie van de markt. Een 

geleidelijke ontworsteling van de nationale overheid aan het private recht vond pas plaats 

in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. Dankzij enkele wetten omtrent sociale 

huisvesting en hygiëne kregen de nationale instellingen in 1910 meer armslag in het 

lokale beleid. Ook de initiatieven die op het eerste Congres van de Union Internationale 

des Villes in 1913 werden genomen inzake ruimtelijke ordening, gaven gehoor aan de 

vraag naar meer staatsinmenging.
124

 Aan het pleidooi dat er werd gevoerd voor algemene 

aanleg- en uitbreidingsplannen werd gedeeltelijk tegemoet gekomen in de wetten van 13 

en 28 mei 1914. Ze gaven de provincies en de nationale overheid dezelfde bevoegdheden 

als de gemeenten over bebouwingsplannen en moesten het eigendomsrecht verder 

inperken. Het volwaardige debat omtrent de aanlegplannen, alsook de uitvoering van de 

wetten van mei 1914, werd door het uitbreken van de oorlog echter abrupt afgesneden van 

de praktijk.
125

 

Duitsland had reeds vroeger dezelfde beweging meegemaakt naar meer 

overheidsinspraak en oefende op stedenbouwkundig vlak veel invloed uit op België. De 

boeken van Duitse urbanisten zoals Stübben, Camillo Sitte (1843-1903) en Reinhard 

Baumeister (1833-1917) hadden hier gemakkelijk ingang gevonden, mede dankzij de 

vertalingen van de Brusselse burgemeester Charles Buls (1837-1914).
126
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Toch meende de Duitse bezetter dat, naar eigen maatstaven, België de principes 

die in deze publicaties werden verkondigd niet goed had geadapteerd en ver achterop 

hinkte op het gebied van stedenbouw.
127

 Er bestonden volgens Rehorst in 1915 maar 

weinig algemene bouwverordeningen, wat in het verleden tot een ongeziene willekeur had 

geleid. Geactualiseerde overheidsmaatregelen in verband met brandveiligheid, hygiëne, 

verkeer of reclame ontbraken.
128

 Naar zijn mening had voornamelijk op het platteland het 

gebrek aan doortastende wetten ervoor gezorgd dat iedereen naar eigen goeddunken 

bouwde.
129

 Deze vrijheid stond nochtans in schril contrast met de zo strenge controle op 

alle openbare aspecten, zoals gevels en rooilijnen. Zelfs voor het kalken van een huis was 

er toelating nodig. 

Ondanks het besef dat hun wetten veel vrijheid boden, klonk ook vanuit Belgische 

hoek de vraag naar betere bouwreglementen. De regering die naar Frankrijk moest 

vluchten werkte nog wel verder aan een ambitieuze wetgeving met betrekking tot de 

stedenbouw en de wederopbouw, maar was genoodzaakt om toe te kijken vanaf de zijlijn. 

In 1915 en 1917 werden nochtans belangrijke stappen genomen in de richting van meer 

toezicht van overheidswege op de bouwsector, zeker in het vooruitzicht van de 

omvangrijke taak van de wederopbouw. Vanwege de bezetting werden deze initiatieven 

echter opgeborgen tot na de oorlog en beperkte de Minister van Openbare Werken Joris 

Helleputte (1852-1925) zich tot het afraden van de wederopbouw onder Duits bestuur.
130

 

 

In het bezette België pasten de Duitsers de bestaande wetten wel toe maar aangezien ze 

volgens hen op bepaalde vlakken tekort schoten, zagen ze zich toch genoodzaakt 

wetgevende veranderingen aan te brengen. Rehorst en zijn team meenden de praktijk 

efficiënter te kunnen maken en zagen er tevens op toe dat de nieuwe richtlijnen werden 

nageleefd. Het Duitse bestuur stond echter voor de moeilijke opgave om éénzelfde 

wetgeving voor gans België op te stellen. Want afgezien van de technische en hygiënische 

richtlijnen waren er per provincie grote verschillen in het bouwwezen.
131

 

Het was de taak van de gemeentelijke studiecommissie om de nieuwe Duitse 

maatregelen, daterend van 26 augustus 1916, in de praktijk te brengen. Op de eerste plaats 

kreeg ze de opdracht nieuwe rooilijnplannen voor te bereiden die tegemoet kwamen aan 
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de nieuwste hygiënische en verkeerstechnische eisen.
132

 Hoewel vele gemeenten liever 

onder andere omstandigheden hadden gewerkt, werd van de nood een deugd gemaakt. 

Met het oog op de evoluerende verkeerssituatie konden sommige Duitse ontwerpen zelfs 

op bijval rekenen bij de lokale autoriteiten. Rehorst getuigde zelfs van een dorp dat in 

principe akkoord ging met de Duitse maatregelen maar om de steun van de kiezers niet te 

verliezen de gouverneur-generaal verzocht de nieuwe maatregelen te laten opleggen.
133

 

Ook in Leuven speelden de nieuwe verordeningen gedeeltelijk in op de wensen en visie 

van het stadsbestuur.
134

 In steden zoals Leuven was vooral het smalle stratennet van de 

stadskern getroffen, waardoor er nu ruimte was voor verbreding van de rijweg. Op het 

platteland waren de vernielingen daarentegen hoofdzakelijk geconcentreerd in de dorpen 

langs de grote steenwegen. Hier kon men de rooilijnen eveneens aanpassen als gevolg van 

de verwoeste gebouwen aan de straatzijde.
135

   

 Ten tweede diende de studiecommissie zich te buigen over het kadaster en de 

doorgaans moeilijke kwestie van rechtmatig bezit.
136

 Door de ingewikkelde 

perceelsverdeling in België was het vaak niet meer duidelijk uit te maken wie welke 

grond bezat. Bovendien werd het vraagstuk nog gecompliceerder door de afwezigheid van 

vele eigenaars tijdens de oorlogsjaren. Volgens de Duitsers zou deze ongunstige 

verkaveling, gecombineerd met het ontbreken van een afzonderlijke afbraakwetgeving in 

België, een groot aantal onteigeningen noodzakelijk maken. Enkel de zone-

onteigeningswet uit 1867 kon hiervoor als reeds bestaande handleiding dienen.
137

 Het 

resultaat van de Duitse ingrepen was bijvoorbeeld zichtbaar in Kapelle-op-den-Bos. In 

deze Brabantse gemeente bouwde de Duitse wederopbouwafdeling eigen woningen, 

waarbij geen rekening werd gehouden met de bestaande verkavelingen en rooilijnen. Na 

de oorlog zou dit evenwel tot een chaotische situatie leiden vermits de eigenaars verdeeld 

waren over hun rechten.
138

 

 Ten slotte moest de commissie zich toeleggen op de verspreiding van de meest 

actuele tendensen op het vlak van hygiënisch bouwen.
139

 In de toenmalige Belgische 

boeken over stedenbouw ging men regelmatig uit van hetzelfde principe. Men diende de 

bevolking op het platteland zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de meest 
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moderne ontwikkelingen omtrent de sanitaire bouw van hun ‘hofstede’.
140

 Tenslotte gaf 

Rehorst de studiecommissie de zware verantwoordelijkheid al de nieuwe en bestaande 

maatregelen, weg- en bouwverordeningen te bundelen in een nieuw dorpsstatuut.
141

 De 

gemeente Zemst bijvoorbeeld kreeg van Zivilkommissar von Wedderkop de raad om het 

handvest van Weerde als voorbeeld te gebruiken.
142

  

De samenstelling van deze studiecommissies en hun adviezen werden echter 

systematisch opgevraagd door de Duitse instanties om de controle over de praktijk te 

bewaren.
143

 Daarenboven eiste men per gemeente lijsten van personen die met de 

wederopbouw wilden starten, alsook kaarten met een overzicht van de verwoeste 

gebouwen binnen de gemeente. De controle op gemeentelijk niveau doorvoeren had wel 

het voordeel dat er veel sneller kon ingegrepen worden. Plannen moesten dan niet meer 

door provinciale en ministeriële handen vooraleer ze de Duitse verantwoordelijken 

bereikten.
144 

Het zelfbeschikkingsrecht waarover de gemeenten op bouwkundig vlak 

beschikten, vormde echter een groot obstakel voor de Duitse voornemens. De Belgische 

wetten van mei 1914 bepaalden immers dat de gemeente zelf de controle op de bouw 

mocht uitvoeren, ook op esthetisch vlak.
145

 Door de gemeentestructuren te behouden kon 

de Zivilverwaltung haar bouwadviezen dus niet hardmaken. Baron Max von Biegeleben 

bracht op de Kriegstagung reeds naar voren dat het moeilijk zou zijn welke instantie dan 

ook van mening te doen veranderen. Volgens hem moest men dus van boven uit een 

goede voeling krijgen met de onderste regionen, maar niet te opvallend.
146

 Von Bissing 

besefte dat er niet met ruwe hand mocht ingegrepen worden in de gemeentelijke rechten, 

maar had evenmin vertrouwen in de capaciteiten van de meeste gemeentelijke 

functionarissen.
147

 

De gemeenten waren er op hun beurt niet happig op om het private recht met 

voeten te treden.
148

 Zoals reeds eerder vermeld reikte het exploitatierecht van de 
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bouwheer in België zeer ver. In vele brieven aan het Duitse bestuur werd dit argument 

door de gemeenten aangevoerd om af te zien van de Duitse plannen.
149

 De verordening 

die de bezetter invoerde op 12 september 1916 veegde dit bezwaar echter al snel van tafel. 

Hierin deelde de bezetter mee dat indien de eigenaars van de woning niet aanwezig waren 

of niet bereid waren te ‘collaboreren’, de voor de wederopbouw nodige maatregelen maar 

moesten opgelegd worden.
150

  Hiervan maakten de Duitsers evenwel weinig gebruik, 

alleen bij de grootschalige reconstructie te Kapelle-op-den-Bos in 1918 werden de rechten 

van de gemeente en de eigenaars duidelijk genegeerd.
151

  

 

Om onder andere aan de maatregelen die de wederopbouwafdeling afkondigde een legale 

basis te verlenen, werd door de Duitse instanties een systeem uitgewerkt om de 

rechtsgeldigheid van haar besluiten te verzekeren. Hierbij werden de bestaande Belgische 

wetten zo veel mogelijk intact gelaten en slechts aangepast indien ze de Duitse intenties 

hinderden. Duitse juristen hanteerden deze werkwijze om ervoor te zorgen dat de 

wetgeving in grote mate conform bleef aan de richtlijnen van de Haagse Conventie. De 

autonomie van België en het General-Gouvernement waren hiervoor eveneens essentieel. 

Von Bissing kon relatief onafhankelijk van de Duitse regering opereren en had bovendien 

de wetgevende macht in handen.
152

  

De militaire verordeningen die het General-Gouvernement uitvaardigde waren 

evenwel strikt genomen geen wetten maar werden hieraan wel gelijkgesteld. Eenmaal 

goedgekeurd werden ze gepubliceerd in het Gesetz- und Verordnungsblatt dat door de 

Politische Abteilung in Brussel werd uitgegeven.
153

 De bevolking werd op haar beurt op 

de hoogte gehouden via plakkaten die meestal aan het gemeentehuis werden 

opgehangen.
154

 

Om de jurisdictie van de wederopbouw in goede banen te leiden, werd voorgesteld 

een beroep te doen op een lid van de Jeune Barreau. Deze Brusselse organisatie 

verenigde jonge juristen die aan het begin van hun loopbaan stonden. De Zivilverwaltung 
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veronderstelde dat velen onder hen tijdens de oorlogsperiode zonder werk zaten en hoopte 

één van hen te overtuigen om binnen de wederopbouwafdeling de positie van secretaris te 

bekleden.
155

 De oproep had echter weinig succes vermits er binnen de Jeune Barreau al 

een zekere afkeer heerste ten opzichte van het pleiten van Duitse rechtszaken. Er werd 

dan ook niemand bereid gevonden in één van de Duitse bestuursorganen te zetelen.
156

 

Bovendien was Rehorst er zich maar al te goed van bewust dat er internationaal 

over zijn schouder werd meegekeken.
157

 Het Belgische bouwwezen had namelijk een 

goede reputatie op het vlak van kleine woningbouw, hetzelfde terrein waarop ook de 

Duitse wederopbouwafdeling actief was.
158

 Rehorst trachtte evenwel om de volgens hem 

grote achterstand op stedenbouwkundig vlak op korte termijn weg te werken. In Der 

Wiederaufbau werd hierover geschreven: Die Erfolge sind nicht übermäβig groβ, aber 

unter Berüsichtigung der herrschenden Stimmung doch nicht ohne Bedeutung.
159

 

In combinatie met de afbraak moest de juridische kant van de wederopbouw de 

bakens uitzetten voor de toekomstige reconstructie. De reactie op de Duitse voornemens 

werd echter sterk bepaald door de houding van het desbetreffende gemeente- of 

stadsbestuur en de plaatselijke eigenaars. De Duitse voorstellen werden doorgaans gezien 

als bemoeienissen die men vanwege de eigen problemen kon missen als kiespijn.
160

 

Dikwijls werd er ook vanuit morele overtuigingen geen gehoor gegeven aan de Duitse 

wederopbouwafdeling. Maar er waren uitzonderingen, zoals in Duffel, waar de boot lang 

werd afgehouden maar ondanks onderlinge afspraken, soms werd ingegaan op de Duitse 

voorstellen.
161 

 

 

II.2 De uitvoering van de wederopbouw in België 

 

 II.2.1 Afbraakwerken 

  

Het slopen van de vernielde gebouwen was voor de Duitse autoriteiten de eerste 

wezenlijke stap in de richting van zowel een passieve als actieve wederopbouw. Maar 
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vooraleer de werken van start konden gaan, diende beslist te worden welke gebouwen al 

dan niet onder de sloophamer moesten en welke nog hersteld konden worden. Aangezien 

er in België geen aparte afbraakwetgeving bestond, vond de Zivilverwaltung het 

belangrijk zelf een oogje in het zeil te houden. De voorvernoemde schattingscommissie 

werd bevoegd geacht om over deze materie een oordeel te vellen en volgde daarbij de 

richtlijnen die door het General-Gouvernement waren opgesteld. Enkel de gebouwen die 

bijna tot op de grond waren vernield of die door compleet verval toch dreigden in te 

storten, moesten verder worden ontmanteld.
162

 Gebouwen waarvan de oorspronkelijke 

functie niet meer kon vervuld worden, zoals verwoeste loodsen of stallingen mochten 

eveneens worden afgebroken.
163

 

 Openbare gebouwen waarvan de dragende delen nog intact waren, kwamen voor 

herstelling in aanmerking en enkel de niet-constructieve elementen die zwaar waren 

beschadigd konden afgebroken worden. Uitgezonderd waren ook gebouwen van 

historische of esthetische waarde. Hiervan diende de gemeente een dossier op te stellen 

met onder andere foto’s en ansichtkaarten, dat naar de Kreischef moest gezonden worden 

vóór 20 oktober 1916.
164

 Ten slotte werden ook die huizen gespaard waarvan de eigenaar 

afdoende kon aantonen dat hij zelf reeds met de heropbouw was begonnen of waarvan 

bouwmaterialen konden gerecupereerd worden.
165

 

Volgens het Duitse bestuur waren er diverse redenen om met spoed aan de afbraak 

te beginnen. Vooreerst werden er militaire argumenten aangehaald. In zowel het Etappen- 

als Operationsgebiet belemmerden sommige ruïnes het overzicht op het slagveld of 

vormden ze een gevaarlijk richtpunt voor het vijandelijke geschut.
166

 Ten tweede vereiste 

de openbare veiligheid dat gebouwen gesloopt werden die door instortingsgevaar een 

risico vormden voor het welzijn van de mensen. Daarnaast speelden ook hygiënische 

factoren een rol in deze discussie. Verwaarloosde restanten van gebouwen konden 

namelijk een bron zijn van talloze ziekten en epidemieën.
167

 Ten slotte waren er ook 

propagandistische motieven in het spel. Het herstel van een gaaf stads- en dorpsbeeld was 

uiterst belangrijk voor de buitenlandse journalisten die België tijdens de oorlogsjaren 

zouden bezoeken. 
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 Slopen werd bovendien voordeliger toen in december 1916 de beslissing werd 

genomen om ook de afbraak indien nodig te subsidiëren.
168

 Deze bijstand werd enkel 

verleend aan de meest behoeftige gemeenten en moest natuurlijk zo snel mogelijk bij de 

Zivilkommissar worden aangevraagd. Dit administratieve procédé mocht echter onder 

geen beding de arbeid zelf vertragen. Verder golden dezelfde voorwaarden als voor de 

wederopbouwpremies, met inbegrip van lijsten waarop stond aangegeven wie zijn huis 

wou laten afbreken.
169

 Bij het stadsbestuur van Leuven bijvoorbeeld liepen 42 aanvragen 

binnen van eigenaars die verzochten om hun huis te laten slopen of er anders een toelage 

voor te krijgen.
170

  

Er werd wel nadrukkelijk op aangedrongen dat de Abbruch-Arbeiten zo snel 

mogelijk zouden aangevat worden. Op 5 oktober 1916 kwam het General-Gouvernement 

tot het besluit dat de afbraak van huizen die niet zouden hersteld worden vóór 20 

november 1916 moest begonnen zijn.
171

 De werkzaamheden dienden door de gemeenten 

te worden uitgevoerd en moesten zonder onderbreking worden voortgezet. De termijn 

waarbinnen de werken moesten afgerond zijn werd bepaald door de Kreischef, maar 

mocht de einddatum van 20 april 1917 niet overschrijden.
172

 

Indien de afbraaktermijn niet werd gerespecteerd of de eigenaar de vereiste 

maatregelen niet wou treffen, kon de gemeente zich verwachten aan strafmaatregelen, 

onder de vorm van geldelijke boetes.
173

 Zo werd de burgemeester van Sint-Truiden 

gewaarschuwd dat de heer Emmanuel Festraets-Vanslype zijn gebouwen met de grond 

moest gelijk maken want: Im Weigerungsfall müssten – wie bereits in einem Fall 

geschehen – strengste Massnahmen ergriffen werden.
174

 Op het moment dat de ruïneuze 

overblijfselen van het perceel waren verwijderd, moest de eigenaar er eveneens voor 
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zorgen dat het terrein netjes werd genivelleerd en geprepareerd voor nieuwbouw.
175

 In 

steden zoals Leuven werd er door het Duitse bestuur tevens op toegezien dat er op de lege 

percelen muurtjes werden opgetrokken ter hoogte van 1,7 meter om aan het geschonden 

straatbeeld een homogener karakter te verlenen.
176

 

 De redenen waarom er vanuit het Belgische kamp weinig gehoor werd gegeven 

aan de Duitse oproep waren divers. Ten eerste vanuit principiële overwegingen: vele 

Belgen aanvaardden enkel wat vanuit de gemeente zelf werd geordonneerd, niet de 

maatregelen die een Duitse stempel droegen. Ten tweede meenden sommigen, net zoals in 

Ieper, de ruïnes te moeten bewaren als een herinnering aan de Duitse gruweldaden.
177

 Het 

voornaamste motief was echter het financiële. Indien de Duitse hand werd geschud en hun 

geld werd aangenomen, vreesden vele eigenaars geen aanspraak meer te kunnen maken 

op Belgische bijstand.
178

 Bovendien zorgde de afbraak op gronden waar al provisoire 

winkels en onderkomens waren gebouwd voor veel ongenoegen bij de lokale 

bevolking.
179

 

 Deze obstakels maakten het moeilijk voor de Duitse instanties om een snelle 

afwikkeling van de afbraakwerken te bestendigen. Zoals vermeld werd hieraan verholpen 

door de juridische argumenten die de gemeenten en eigenaars aanhaalden van tafel te 

vegen.
180

 Toch trachtten vele eigenaars de werken zo lang mogelijk uit te stellen, hoewel 

de gemeenten ook wel inzagen dat de afbraak van ruïnes noodzakelijk was.
181

 In steden 

zoals Leuven, Mechelen en Dinant was de sloop van de verwoeste huizen zo goed als 

afgerond tegen het einde van de oorlog.
182

 Maar ook in de dorpen werd deze arbeid 

verricht, in Duffel bijvoorbeeld werden 124 huizen gesloopt.
183

 Uiteindelijk bleef de 

Duitse inmenging vaak beperkt tot het niveau van afbreken, waarvan ook de lokale, 

Belgische instanties het nut inzagen. Dit proces had op zich echter al te veel tijd in beslag 

genomen en kon pas in de loop van 1917 grotendeels worden afgerond. 

II.2.2 Logistieke aspecten van de wederopbouw 
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Het volgende obstakel waarmee de wederopbouwafdeling werd geconfronteerd 

was de beschikbaarheid van het noodzakelijke bouwmateriaal. Om die reden had het 

General-Gouvernement er reeds tijdens de afbraakwerken op gewezen dat het nog 

bruikbare puin ofwel in de kelder moest gestapeld worden, ofwel naar een door de 

Kreischef goedgekeurd depot moest gebracht worden.
184

 Vermits de respons op deze 

verordening niet erg groot was, verspreidde het Duitse bestuur in 1917 nogmaals een 

rondzendbrief waarin met aandrang werd gevraagd zo spoedig mogelijk met de verkoop 

van het gerecupereerde materiaal te beginnen. Verder werd er ook op gewezen dat de 

aankoop van deze stoffen door de hiervoor aangeduide bouwondernemers en architecten 

op geen enkele wijze mocht belemmerd worden.
185

   

Bovendien was het Duitse bestuur zelf begonnen met de aanschaf van de 

voornaamste bouwmaterialen zoals bakstenen, dakpannen, bouwhout, kalk, cement en 

pleister. In de regel was er overal voldoende baksteen en hout aanwezig, maar dit ging 

niet op voor de overige bouwstoffen. Kalk werd aangevoerd uit Doornik en Luik, 

dakpannen uit de omgeving van Boom en pleister en cement uit Duitsland.
186

 De 

Zivilverwaltung trachtte evenwel op de eerste plaats de Belgische bouwindustrie zelf terug 

op de rails te krijgen. Met het oog op de toekomstige wederopbouw moesten voor de 

Duitsers sommige steenbakkerijen zelfs op stock werken.
187

 Ook in de steengroeven werd 

de arbeid opnieuw opgenomen, zoals bijvoorbeeld te Ecaussines of Zinnik. Deze 

Henegouwse groeven boden bovendien het voordeel dat ze een ideale ligging hadden met 

betrekking tot de bevoorrading van de streek rond Brussel, waar de bouwactiviteit tijdens 

de oorlogsjaren een vrij hoog peil wist te behouden.
188

  

Ondanks deze initiatieven zijn de gevolgen van het gebruik van 

recuperatiematerialen of minderwaardige bouwstoffen vandaag nog duidelijk zichtbaar. 

Het gebrek aan geld, gecombineerd met de algemene schaarste aan bouwstoffen tijdens 

W.O.I, zorgde ervoor dat men niet de meest kwalitatieve materialen kon uitkiezen voor de 

wederopbouw. Doorgaans lagen de hieruit voortvloeiende technische mankementen aan 
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de basis van de afbraak of verbouwingen die de Duitse wederopbouwhuizen later zouden 

ondergaan.
189

 

 Om woekerprijzen te vermijden en er tevens op toe te zien dat de materialen 

eerlijk werden verdeeld, organiseerde de wederopbouwafdeling zelf de distributie.
190

 

Sinds 1917 kwam daar echter de moeilijkheid bij dat als gevolg van militaire eisen, de 

verhandeling of het gebruik van bouwstoffen afhankelijk was geworden van specifieke 

toestemming.
191

 Daarenboven verliepen de contacten met de Belgische kleinhandelaars 

stroever dan men had verhoopt, waardoor het nodige materiaal voor de wederopbouw niet 

met de gewenste snelheid ter beschikking kwam. Volgens de Duitse betrokkenen 

ontbeerden zelfs de grotere bedrijven de vereiste organisatie om tijdig in de noden van het 

Duitse bestuur te voorzien.
192

  

Omwille van al deze vertragingen meende von Bissing de hulp te moeten inroepen 

van Duitse firma’s om de wederopbouw grondig vorm te geven. In Berlijn had hij er reeds 

langer op aangedrongen om in België Duitse bedrijven te laten opereren. In combinatie 

met de inbreng van Duits kapitaal zou deze strategie de banden met het moederland 

versterken. Het was zijn intentie om zoveel mogelijk vijandelijk kapitaal, voornamelijk 

Brits en Frans, te vervangen door Duitse investeringen. Deze economische band werd 

door hem aanzien als de voorloper van de politieke greep die Duitsland op België zou 

bemachtigen. Von Bissing hoopte althans op deze manier van België een 

onderhandelingspunt te maken bij eventuele vredesgesprekken.
193

 

Onder leiding van Carl von Lumm, hoofd van de Bankabteilung, werd dit proces 

op gang gebracht. Op 30 augustus 1916 had von Bissing dan ook alle Duitse bedrijven die 

in België actief wilden zijn naar zijn domein in Vilvoorde geroepen. Hij hamerde er op 

dat Duitse privé-eigendommen in België moesten bevorderd worden en trachtte tevens de 

industriëlen, die ten opzichte van het initiatief hun zorgen uitten, gerust te stellen. Tegen 

de zomer van 1917 was de verdringing van het buitenlandse kapitaal al ver gevorderd en 

was er sprake van een Duitse doordringing van de Belgische economie.
194

   

Met betrekking tot de wederopbouw vermeldde Schüller dat vooral één bedrijf, het 

Cementbau Aktiengesellschaft Hannover (CAH), naar België was gehaald om een snellere 

doorvoering van de werkzaamheden te bewerkstelligen. Vanaf het voorjaar van 1918 
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legde deze firma zich volledig toe op de wederopbouw, hoofdzakelijk in de provincie 

Brabant. In Brussel opende het zelfs een eigen hoofdkantoor dat nauw samenwerkte met 

de Zivilverwaltung en in het bijzonder met architect Friedrich Kühnen.
195

 

 Het CAH bracht zowel machines, rails als transportgerei mee uit Duitsland om de 

autonomie en snelheid van haar werking te verzekeren. Voor het ameublement van de 

woningen richtte het bedrijf in Kapelle-op-den-Bos zelfs een eigen mechanische 

werkplaats op, om zo ongestoord de snelle vordering van de arbeid te garanderen.
196

 

Rehorst had reeds in 1915 aangehaald dat ook op het gebied van wooninrichting en 

meubilair enkele, door Duitsers vervaardigde, schoolvoorbeelden de slechte 

warenhuisproductie moesten doen vergeten.
197

 Enkel wat betreft arbeidskrachten was de 

Hannoverse firma afhankelijk van lokale factoren. Toch bleek het mede dankzij de 

werkloosheid en een uitgebreide campagne in de omgeving relatief eenvoudig om de 

nodige werknemers te rekruteren.
198

  

  

Een ander probleem waarmee de wederopbouwafdeling had te kampen, was het transport 

en de bereikbaarheid van de sites. Schüller en de andere technici moesten voor hun 

werfbezoeken doorgaans vanuit Brussel afzakken naar afgelegen dorpen en gehuchten. 

Als gevolg van een gebrek aan gemotoriseerd transport zagen ze zich echter vaak 

genoodzaakt de veldwegen te voet of per fiets af te leggen.
199

 Wat betreft het vervoer van 

de bouwmaterialen was de situatie al niet veel rooskleuriger. Omdat alle grote wegen en 

spoorlijnen door militairen waren versperd, was men verplicht gebruik te maken van het 

wijdvertakte netwerk aan kanalen in België. Niettemin bleek deze manier van werken 

zelfs financiële voordelen te bieden en kon de snelle aanvoer en verspreiding van de 

bouwstoffen toch gewaarborgd worden.
200

  

Duitse studies zoals die van Albert Deichmann of Franz Bock toonden 

daarenboven aan dat de Belgische binnenwateren over een groot potentieel beschikten.
201

 

Nochtans had ook het transport over water tijdens de invasie erg geleden onder de grote 
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verwoestingen.
202

 Noodzakelijke herstellingswerken en vernieuwingen brachten echter al 

snel verandering in de zaak.
203

 Kanalen als het in 1911 vernieuwde zeekanaal Brussel-

Rupel of de Leuvense vaart boden sindsdien de mogelijkheid om het transport van de 

bouwstoffen efficiënt te organiseren. Het was dan ook langs dit laatste kanaal, 

meerbepaald in Vilvoorde, dat een groot distributiedepot voor de wederopbouw werd 

ingericht. Vanuit dit verdeelpunt in de Brusselse zeehaven coördineerde Oskar Blömer de 

aanvoer en verspreiding van het bouwmateriaal.
204

 De nabijheid van waterwegen heeft 

trouwens een heel belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de Duitse 

wederopbouw. Niet toevallig werd er vaak actief heropgebouwd in gemeenten die aan een 

binnenwater waren gelegen en zo gemakkelijk bereikbaar waren.
205

  

 

 

II.2.3 Duitse wederopbouwactiviteit in België 

 

Eenmaal aan alle theoretische en praktische voorwaarden was voldaan, kon in 

1917 met de Duitse wederopbouw in België worden gestart.
206

 Schüller merkte tevens op 

dat sindsdien ook de passieve wederopbouw meer vruchten begon af te werpen. Volgens 

hem begon vanaf 1917 de algemene bouwactiviteit in België langzaam uit het slop te 

komen, geholpen door de gunstige weersomstandigheden in het voorjaar en een betere 

verstandhouding met de bevolking.
207

 Het vooroorlogse niveau werd zeker niet bereikt, 

maar aangezien er nog geen einde leek te komen aan de stellingenoorlog en vele mensen 

nog steeds slecht waren gehuisvest, werd al sneller de stap in de richting van 

wederopbouw gezet. Het was zoals Rehorst op de Brusselse Kriegstagung in 1915 had 

voorspeld: Da ja die Bautätigkeit voraussichtlich nicht sehr plötzlich, sondern allmählich 

einsetzen wird, (…).
208
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De late start van de actieve Duitse wederopbouw werd betreurd door zowel de 

leden van de Zivilverwaltung als door het CAH.
209

 De polarisatie die zich vanaf 1916 

begon door te zetten tussen de leden van de Militärverwaltung en de ‘burgers’ van de 

Zivilverwaltung had ook gevolgen voor de wederopbouwpolitiek van deze laatste groep. 

Dat de aanvang van de eigen reconstructiewerken zo lang had kunnen aanslepen, was 

enerzijds het gevolg van de hevige discussies in Duitsland en België omtrent het nut en 

het juridische kader van de wederopbouw.
210

 Anderzijds werd het steeds moeilijker om 

zowel transport als financiële en materiële hulp vrij te krijgen voor de afbraak en 

wederopbouw. Vanaf 7 augustus 1917 werden in principe alle bruikbare middelen 

opgevorderd voor militaire doeleinden en werden enkel de ingediende bouwaanvragen 

van vóór die datum nog behandeld.
211

  

Dat het CAH in het voorjaar van 1918 toch nog begon met de wederopbouw in 

België lijkt op het eerste gezicht opmerkelijk. Waarschijnlijk heeft de nadrukkelijke steun 

van von Bissing aan het project enigszins de deuren kunnen openhouden. Daarnaast moet 

men rekening houden met enkele belangrijke factoren, onder andere de Duitse intenties 

om België economisch aan Duitsland te verbinden. Deze operatie kon zich ongehinderd 

verder zetten na een mogelijke vrede en zou zelfs na een nederlaag nog vruchtbaar 

kunnen zijn voor de Duitse economie. Bovendien meenden de Duitse instanties dat hoe 

hechter de band met België werd aangehaald, hoe meer dit thema tijdens eventuele 

onderhandelingen in hun voordeel kon uitdraaien.
212

 Omwille van deze redenen werd dit 

proces en daarmee ook de actieve wederopbouw geen halt toegeroepen. 

Daarenboven veranderde de militaire situatie in 1918 verschillende malen. Als 

gevolg van het beëindigen van de oorlog aan het oostfront hadden de Duitsers in de lente 

van 1918 een numeriek overwicht gekregen in het westen. Van maart tot en met juni, de 

periode waarin het CAH haar activiteiten begon, was Duitsland opnieuw aan de winnende 

hand. Het Duitse leger zou haar winst echter niet kunnen verzilveren en in de zomer van 

1918 zouden de kansen drastisch keren.
213

 Het is evenwel duidelijk dat de oorlogssituatie 

in het voorjaar van 1918 nog niet was uitgeklaard en de Geallieerde eindoverwinning nog 

niet binnen handbereik lag. 
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Het CAH begon in mei 1918 aan de wederopbouw in België en hechtte hierbij belang aan 

enkele punten. Ten eerste de snelheid waarmee aan de wederopbouw moest gewerkt 

worden en de moeilijkheden die uit de weg moesten geruimd worden. Om het hoge 

werktempo te kunnen volhouden diende een constante aanvoer van bouwmateriaal te 

worden verzekerd. Verder moesten de esthetische richtlijnen die de wederopbouwafdeling 

nastreefde uiterst nauwkeurig worden opgevolgd, waardoor ook de samenwerking met de 

Zivilverwaltung hoog op de agenda stond van het CAH.
214

 

In opdracht van Rehorst begonnen het CAH en de Belgische werkkrachten die ze 

voor hun kar hadden kunnen spannen, aan de reconstructie van de woningen. In de Kreis 

Brüssel-Land werden volgens Schüller van de 892 door oorlogsgeweld verwoeste 

gebouwen, 310 zonder en 401 met gebruikmaking van Duitse hulp heropgebouwd.
215

 

Tellingen van het CAH zelf gaven aan dat er in Kapelle-op-den-Bos alleen al 300 

woningen opnieuw waren opgebouwd.
216

 Ook in andere dorpen begonnen de resultaten 

van het Duitse werk zichtbaar te worden, maar in geen enkele andere regio werd er zoveel 

door de Duitsers gereconstrueerd als in de Brusselse omgeving. Het merendeel van de 

huizen die door de Duitsers werden gebouwd was bestemd voor de lagere sociale klassen 

die voordien vaak hun toevlucht hadden moeten nemen tot provisoire stenen of houten 

onderkomens. De Duitse wederopbouw nam duidelijk afstand van dit tijdelijke karakter 

en legde zich hierbij hoofdzakelijk toe op volwaardige arbeiderswoningen, winkels en 

kleine boerderijen.
217

 

 Het succes van de Duitse wederopbouw kwam vooral tot uiting op het platteland 

aangezien het voornamelijk de armere keuterboeren waren die van de Duitse bijstand 

profiteerden.
218

 Bovendien was het voor de wederopbouwafdeling gemakkelijker de 

reconstructie naar haar hand te zetten in de kleinere gemeenten. De plaatselijke 

gemeentebesturen en commissies waren dankzij hun gebrek aan ervaring doorgaans 

eenvoudiger te beïnvloeden dan deze in de steden. In tegenstelling tot de steden floreerde 

de wederopbouw dus vooral op het platteland.
219

 Zo werden volgens Stübben in de 
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provincie Luxemburg bijna alle beschadigde agrarische bedrijven hersteld, en ook in de 

provincies Brabant, Limburg en Antwerpen meende hij dat de landelijke wederopbouw in 

aanzienlijke mate was gerealiseerd.
220 

De goed geoliede machine van het CAH werkte gestaag door en in Kapelle-op-

den-Bos waren al na zes weken de eerste bouwblokken in ruwbouw voltooid. Het CAH 

beklaagde er zich achteraf dan ook over dat de wederopbouw niet één of twee jaar vroeger 

aan haar was toevertrouwd vermits op die manier ongeveer de gehele wederopbouw had 

kunnen afgerond worden.
221

 Schüller zelf meende dat het nog geen half jaar langer zou 

geduurd hebben vooraleer in de Brusselse Kreis alle verwoeste huizen zouden 

heropgebouwd zijn. De plannen hiervoor waren volgens hem bijna allemaal gereed, toen 

de wapenstilstand gesloten werd en daarbij de Duitse werkzaamheden stilvielen.
222

  

Eind oktober moesten zowel de autoriteiten als het CAH halsoverkop hun 

activiteiten staken en naar Duitsland terugkeren. Alle bouwmachines, maar ook de 

dossiers omtrent de wederopbouw werden meegenomen. In de haast die hiermee gepaard 

ging werd er wel een lijst achtergelaten met de hiërarchie van de dossiers die naar 

Duitsland moesten gerepatrieerd worden. Hieruit valt op te maken dat de gegevens rond 

de wederopbouw hoge prioriteit kregen. Waarschijnlijk wou de Duitse overheid met het 

oog op de nakende vredesonderhandelingen deze dossiers van de Finanzabteilung zeker 

niet uit handen geven.
223

 

De terugtocht van de Duitsers in november 1918 ging niet gepaard met de 

verwoestingen die België in 1914 had gekend, iets waarvoor velen gevreesd hadden. De 

naoorlogse wederopbouw kon vanaf dat moment volop van start gaan en zou later nog 

gedocumenteerd worden.
224

 Het is daarentegen veel moeilijker om een goed beeld te 

krijgen van de algemene bouwactiviteit in België tijdens de Eerste Wereldoorlog. De 

algemene stelling dat er in de loop van de oorlog geen huizen werden gebouwd geldt 

alleszins niet, maar er was wel sprake van een aanzienlijke vermindering, van willekeur 

en van sterke verschillen per gemeente.
225
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Het Duitse aandeel in de wederopbouw tijdens de oorlog is daarenboven nog 

beperkter, vermits het initiatief maar traag op gang kwam en er slechts gedurende een zeer 

korte periode door henzelf werd gebouwd. Doorgaans bleef de Duitse activiteit in België 

beperkt tot de afbraak van ruïneuze huizen, het uittekenen van de wederopbouwplannen 

of het aanzetten tot een betere bouwkundige wetgeving. Bovendien had Duitsland door 

het naoorlogse verdrag van Versailles haar droom van een blijvende financiële of 

territoriale band met België of Vlaanderen in rook zien opgaan.
226

  

 

 

II.3 De Duitse wederopbouwpolitiek in andere regio’s 

 

II.3.1 Duitse reconstructie in andere bezette gebieden 

  

Uitgezonderd een groot deel van Vlaanderen bezette Duitsland gedurende de 

Eerste Wereldoorlog ook nog een aantal andere gebieden binnen Europa. In zijn poging 

om Parijs te bereiken had Wilhelm II niet alleen het zuidelijke deel van België en het 

Groothertogdom Luxemburg weten te veroveren, ook in het noorden en noordoosten van 

Frankrijk had hij in de zomer van 1914 terreinwinst geboekt. Vooral Elzas-Lotharingen, 

het sinds 1870 betwiste grensgebied tussen Duitsland en Frankrijk, had voor beide 

partijen grote betekenis.
227

 Aan het oostfront had het Duitse Rijk haar bondgenoot 

Oostenrijk-Hongarije moeten bijtreden in de strijd tegen Rusland. In Galicië bleken de 

Habsburgse troepen niet opgewassen tegen de Russische overmacht die zo het Duitse 

industriegebied van Silezië bedreigde. Inderhaast overgebrachte versterkingen konden in 

de loop van 1914 de Russen een heel eind oostwaarts terugdringen waardoor delen van 

Russisch Polen in Duitse handen terechtkwamen.
228

  

Het spreekt voor zich dat de wederopbouw in deze gebieden enkel kon 

plaatsvinden indien er relatieve rust heerste. Evenmin als in de Vlaamse Westhoek kon de 

Duitse legerleiding dus geen huizen reconstrueren in de frontzones van Noord-Frankrijk 

of westelijk Rusland. Bovendien had ze niet de intentie om overal aan de heropbouw te 

beginnen. Enkel in de regio’s die men aan het Duitse Rijk wou verbinden werd met deze 

arbeid van start gegaan. Dit was hoofdzakelijk het geval in Wallonië en Elzas-

                                                 
226 F. WENDE, 1969, p.207; Het verdrag van Versailles werd ondertekend op 28 juni 1919 en bevatte alle 

elementen omtrent de overgave van het Duitse Keizerrijk. 
227 L. DE VOS, 1996, p.39 e.v. 
228 J. KEEGAN, 2000, p.170 e.v. 
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Lotharingen en minder in Galicië. Daar lagen voornamelijk economische beweegredenen 

aan de basis van het heropstarten van de landbouwactiviteit en het bouwen van 

boerderijen.
229

 

Begin 1915 begon het erop te lijken dat de Duitse opmars aan het westelijke front 

een halt was toegeroepen. Beide kampen groeven zich in en achter de gevechtszone 

ontstond het Okkupationsgebiet dat zowel België, het Groothertogdom als delen van 

Noord-Frankrijk omvatte. Net zoals het Vlaamse landsgedeelte had Wallonië harde 

klappen gekregen tijdens de zomer van 1914. Naast de verwoestende uitwerking van het 

zware geschut te Dinant of Namen, sloeg ook de Duitse terreur er hard toe. Executies en 

represailles te Tamines of Andenne moesten de vermeende tegenstand van de burgers 

onderdrukken.
230

  

Vergelijkbaar met de Duitse wederopbouw in Vlaanderen, opteerde de 

Zivilverwaltung er voor om voornamelijk in de meest geteisterde streken van Wallonië 

opnieuw te beginnen opbouwen. Dit was onder andere het geval in het kleine dorp 

Baranzy in de provincie Luxemburg, vlakbij de Franse grens (afb.4).
231

 Het hoofd van de 

Duitse wederopbouw in Wallonië was sedert de bestuurlijke scheiding van België in 1917 

de Keulse architect Ludwig Paffendorf.
232

 In opdracht van de Waalse Verwaltungschef 

Franz Haniel werd hij eveneens verantwoordelijk gesteld voor de Kunstschutz in de 

provincie Luxemburg.
233

 Dankzij deze positie kon Paffendorf het erfgoed van de meest 

zuidelijke provincie van België van nabij bestuderen en zou hij de wederopbouw er ten 

volle stimuleren. In Der Wiederaufbau werd gemeld: Zu rühmen ist der ansehnliche 

Wiederaufbau von Gehöften und ländliche Wohnhäusern in der Provinz Luxemburg.
234

 

In Frankrijk kreeg ook de twistappel Elzas-Lotharingen het zwaar te verduren. De 

streek maakte nog geen vijftig jaar deel uit van het Duitse Rijk toen het opnieuw tot een 

slagveld werd herschapen. Met name in Lotharingen waren de verwoestingen groot, 

zowel ten gevolge van Franse als Duitse beschietingen. Desondanks kon men hier niet 

zozeer spreken van een stedenbouwkundige opgave, dan wel van een meer geïsoleerde 

                                                 
229 A. MÜLLER (ed.), ‘Der Wiederaufbau Polens’, in: Der Wiederaufbau, nr.19, 1918 (c), p.412. 
230 J. KEEGAN, 2000, p.97. 
231

 L. VOLKMANN, 1917, p.112. Eind augustus 1914 hielden de Duitsers lelijk huis in de streek rond 

Virton. Op 22 augustus werd bijvoorbeeld Baranzy in de as gelegd en werden er 27 mensen vermoord, zie 

ook A. GRASSET, Le 22 août 1914 au 4
e
 corps d’armée: Virton, Parijs, 1926.  
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 J. STÜBBEN, 1918, p.370. (Cf. p.22) 

233 P. CLEMEN, Belgische Kunstdenkmäler, bd. 1, München, 1923, p.VIII; S. DE SCHAEPDRIJVER, 

1997, p.259. Voor verdere uitleg betreffende de Kunstschutz, zie ook deel 1: III.1.1 De Duitse Kunstschutz 

tijdens de Eerste Wereldoorlog (p.52 e.v.). 
234 A. MÜLLER, (ed.), 1916 (c), p.48: Te roemen is de bezienswaardige wederopbouw van hoeven en 
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aanpak. De heropbouw was ook hier grotendeels ruraal en bestond hoofdzakelijk uit het 

reconstrueren van aparte huizen en boerderijen, niet zozeer van gehele wijken of 

tuinsteden.
235

 Vergelijkbaar met de wederopbouw in Vlaanderen zoals Schüller hem 

beschreef, waren de lange en diepe percelen waarmee men had te maken, het opstellen 

van een wettelijk kader en het werken via lokale commissies.
236

 

De operatie in Elzas-Lotharingen werd geleid vanuit Straatsburg en zou in de 

Duitse vakbladen dikwijls aan bod komen. Zelfs de later geroemde architect Paul 

Schmitthenner (1884-1972) wijdde een nummer van Heimatschutz speciaal aan de 

Elzas.
237

 Evenals in België was het volgens Generalfeldmarschall Karl von Bülow (1846-

1921) hoofdzakelijk de bedoeling architecten en technici uit het Rijnland met de 

wederopbouw in het Frans-Duitse grensgebied te belasten. Dit ontlokte heftige reacties in 

Frankrijk, onder andere van de politicus Joseph Reinach (1856-1921). Hij zette zich fel af 

tegen de volgens hem te uniforme en karakterloze Duitse architectuur en pleitte voor een 

stijl die de band met haar streek nog niet had verloren.
238

 Opvallend is dat men aan Duitse 

zijde dezelfde mening was toegedaan, alleen had die ‘couleur locale’ voor hen een 

hoofdzakelijk Germaanse tint. Men zou volgens de Duitse specialisten in Elzas-

Lotharingen opnieuw de draad moeten oppikken waar die vóór de Franse inmenging was 

achtergelaten.
239

 Ditzelfde principe gold ook voor de streek van Artois en Picardië. Deze 

regio had Vlaamse en dus Germaanse roots en zou volgens de Duitse propaganda samen 

met België aan het Duitse Rijk moeten aangehecht worden.
240

  

In Galicië stond men voor een heel andere opdracht dan in België of Frankrijk.
241

 

Duitsland was namelijk van mening dat de verantwoordelijkheid van de verwoestingen in 

Polen grotendeels bij Rusland lag.
242

 Als gevolg hiervan werden er voor de wederopbouw 

in Galicië geen Duitse staatsgelden vrijgemaakt en kon men er enkel rekenen op de steun 

van particuliere hulpcomités die eigenhandig inzamelingen organiseerden.
243

 De 

                                                 
235 A. MÜLLER (ed.), ‘Wiederaufbau in Elsass-Lothringen’, in: Der Wiederaufbau, nr.2, 1916 (a), p.46 en 

P. SCHUMANN, 1915, p.333. 
236 A. MÜLLER (ed.), ‘Der Wiederaufbau in Elsaβ-Lothringen’, in: Der Wiederaufbau, nr.19, 1918 (b), 

p.412. 
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financiële toestand van Polen zelf liet al evenmin toe dat er veel geld voor de 

wederopbouw kon uitgetrokken worden. Omwille van deze slechte situatie zag het Duitse 

bestuur het dan ook als haar taak er de economie nieuw leven in te blazen, vooral door de 

ondersteuning van de alomtegenwoordige landbouw. Deze aandacht voor het platteland is 

vergelijkbaar met de wederopbouw in België, alsook de studies die werden uitgevoerd 

naar het netwerk aan binnenwateren.
244

  

In de Balkan en Turkije beperkte de bouwactiviteit zich vooral tot het terugdrijven 

van Engelse en Franse invloeden door middel van financiële investeringen in de 

bouwsector, zoals ook het geval was in België. Daarnaast waren er wel enkele Duitse 

bedrijven in Bulgarije of Turkije actief maar hun aantal was eerder beperkt. De Duitse 

overheid had in deze streken voornamelijk de intentie het Germaanse gedachtegoed over 

te brengen.
245

 

 

 

II.3.2 De wederopbouw in Oost-Pruisen
246

 

 

 In het uiterste oosten van het Duitse Rijk had Wilhelm II het troepenaantal bij het 

begin van de oorlog met Rusland beperkt gehouden. De keizer rekende er op dat de 

overwinning in het westen snel zou beklonken zijn, waardoor de troepen die daar vrij 

kwamen naar het oostfront konden gestuurd worden. Bovendien was men er in Berlijn 

van overtuigd dat de volledige mobilisatie in Rusland zoveel tijd in beslag zou nemen dat 

de Duitse legers in Oost-Pruisen aanvankelijk enkel dienden stand te houden. De 

Russische legerleiding wachtte het afronden van de mobilisatie echter niet af en gaf al in 

augustus 1914 haar officieren de opdracht het offensief te nemen. De tsaristische troepen 

braken door de Duitse stellingen en veroverden op korte tijd de steden Tannenberg en 

Gumbinnen. De hoofdstad van de regio, Königsberg, bleef evenwel gespaard. Aan Duitse 

zijde was de ontzetting groot na het onverwachte verlies op eigen bodem. Veldmaarschalk 

Paul von Hindenburg (1847-1934) en generaal Erich Ludendorff (1865-1937) werden 

naar het oostfront geroepen en moesten alsnog het tij doen keren. Handig gebruik makend 
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van de grotere mobiliteit van de Duitse troepen konden ze de Russen terugdrijven tot voor 

Minsk en in de loop van 1915 werd Oost-Pruisen heroverd.
247

  

De Russische doortocht was evenwel niet onopgemerkt voorbijgegaan, ganse 

dorpen en steden in Oost-Pruisen waren vernield. De wederopbouw zou hier echter anders 

zijn dan in het bezette België redeneerde von Bissing, want: Ostpreuβen ist unser eigenes 

Land, das durch den Feind verwüstet worden ist; (…).
248

 Aan Duitse zijde werd er dan 

ook veel meer aandacht geschonken aan dit project in eigen land. Die houding reflecteert 

zich ook in de literatuur, bijna alle artikels in Der Wiederaufbau waren gewijd aan de 

heropbouw in Oost-Pruisen.
249

 Volgens Rehorst en enkele andere deelnemers aan de 

Brusselse Kriegstagung van 1915 verscheen er echter te veel slechte vakliteratuur die de 

wederopbouw in Oost-Pruisen misschien in de verkeerde richting kon sturen. Ze waren er 

ook bijna allemaal van overtuigd dat de lokale Pruisische stijl moest samengaan met de 

meest moderne evoluties op het vlak van hygiëne en stedenbouw.
250

 

Het hoofd van de wederopbouw in Oost-Pruisen was sinds 1916 de architect Paul 

Fischer (1854-1931), tevens lid van de DWB.
251

 Volgens schattingen van Werner Lindner 

(1883-1964), secretaris van de Deutsche Bund Heimatschutz (DBH) stond zijn collega 

voor de taak de heropbouw van 3000 gebouwen in ongeveer 24 steden en 600 dorpen tot 

een goed einde te brengen. De voorbereidende maatregelen waren overeenkomstig met 

deze in België, onder andere het vaststellen van de schade, het tegengaan van speculatie 

en woekerprijzen en het werken via bouwadviezen. Anders dan in België werden er veel 

sneller overheidsgelden uitgetrokken voor de wederopbouw in Oost-Pruisen en werd er 

ook daadwerkelijk met spoed aan de reconstructie begonnen.
252

 Veel aandacht ging 

daarbij uit naar de regionalistische architectuur en kleine woonwijken, die een 

voorbeeldfunctie moesten vertolken voor de rest van Duitsland.
253

 

Om de wederopbouw in Oost-Pruisen te financieren werden er bovendien 

peetschappen aangegaan tussen de verwoeste gemeenten en Duitse steden die hun hulp 

specifiek op één dorp of stad concentreerden. Prof. dr. Cornelius Gurlitt (1850-1938) deed 
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het voorstel om deze manier van werken te transponeren naar de Belgische gemeenten, 

met dan voornamelijk Rijnlandse steden als peters. Hij eiste dan wel van die Belgische 

gemeenten dat ze buitenlandse arbeid zouden toestaan, de controle op de werken moesten 

afstaan, alsook de aangereikte plannen zouden goedkeuren.
254

  Deze suggestie werd door 

von Bissing echter afgewezen omdat zulke inmenging in tegenstrijd was met de Haagse 

Conventie en daarom verkeerd zou kunnen begrepen worden in het buitenland.
255
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Hoofdstuk III: De wederopbouw in België binnen de Duitse 

cultuurpolitiek 

 

 

De Duitse wederopbouwinitiatieven tijdens de Eerste Wereldoorlog kunnen niet worden 

losgekoppeld van het algemene cultuurbeleid dat von Bissing voor België had opgesteld. 

In dit derde hoofdstuk zal de stelling worden verdedigd dat de wederopbouw een 

onderdeel was van de imperialistische cultuurpolitiek die Duitsland in haar bezette 

gebieden voerde. Er zal aangetoond worden dat het initiatief werd gebruikt als een 

instrument om de socio-culturele banden tussen België en Duitsland aan te halen en zo 

een factor was bij de vooropgestelde verbinding van beide landen. 

Vooreerst zal de wederopbouw geconfronteerd worden met de Kunstschutz en de 

Duitse positie ten opzichte van de monumentenzorg in België. Vervolgens zal het 

initiatief als onderdeel van de Flamenpolitik aan bod komen, gekoppeld aan de 

wetenschappelijke en propagandistische omgang met het erfgoed in België. Ten slotte zal 

de dualistische houding van de Belgische bevolking tegenover deze Duitse wederopbouw 

nader worden toegelicht.  

 

 

III.1 Belgisch erfgoed en de wederopbouw op de Duitse agenda 

 

 III.1.1 De Duitse Kunstschutz tijdens de Eerste Wereldoorlog 

 

De richtlijnen waaraan een natie zich tijdens een oorlog diende te houden waren 

zoals eerder vermeld opgetekend in de Haagse Conventie van 1907. Hierbij werd de 

bezetter ook verantwoordelijk gesteld voor de bescherming van de aanwezige 

kunstwerken en monumenten.
256

 Om aan deze opdracht tegemoet te komen riep de Duitse 

overheid reeds in 1914 de Kunstschutz in het leven. Dit initiatief moest erover waken dat 

alle roerende en onroerende kunstschatten in de veroverde gebieden werden behoed voor 

verdere schade.
257
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Aan het hoofd van de Belgische afdeling stond Paul Clemen (1866-1947), 

professor kunstgeschiedenis aan de universiteit van Bonn en kenner van het bouwkundig 

erfgoed in het Duitse Rijnland.
258

 Na zijn aanstelling in Brussel, kreeg Clemen in 1915 

ook de leiding over de Kunstschutz in Frankrijk en in 1917 zelfs over het gehele Duitse 

project.
259

 Zijn mandaat strekte zich sindsdien uit over diverse gebieden in zowel Azië als 

Europa, waaronder ook Oost-Pruisen en Galicië.
260

 

Net zoals in de andere gebieden viel de Kunstschutz in België uiteen in drie grote 

delen. Het eerste betrof de instandhouding van bibliotheken en archieven, een aspect dat 

na de brand in de Leuvense universiteitsbibliotheek nauwlettend in het oog werd 

gehouden.
261

 Het tweede deel, de bescherming van roerende kunstvoorwerpen, hield in 

dat de kunstschatten die zich in de gevechtszones bevonden, werden overgebracht naar 

veilige depots achter het front. Vele Belgen vreesden echter dat de Kunstschutz enkel een 

dekmantel was om de kunstwerken in beslag te nemen en ze naar Duitsland weg te 

voeren. De Duitse historicus Christoph Roolf bevestigt dit vermoeden en beweert dat er in 

Berlijn daadwerkelijk plannen op tafel lagen om België van haar culturele rijkdommen te 

beroven. Volgens hem dwarsboomde het toenmalige ministerie van Buitenlandse Zaken 

evenwel deze voornemens, aangezien het Duitse imago in het buitenland reeds 

aanzienlijke schade had geleden tijdens de opmars doorheen België.
262

 Ten slotte lag in 

het derde deel van de Kunstschutz het accent op de vrijwaring van het architecturale 

patrimonium in het bezette gebied.
263

 

De monumentenzorg in de veroverde gebieden stond tevens centraal op de 

Brusselse Kriegstagung für Denkmalpflege in 1915. De Belgische situatie werd er 

behandeld in de lezingen van Rehorst, Clemen en dr. Otto von Falke (1862-1942), waarbij 

er veel aandacht werd besteed aan het minimaliseren van de verwoestingen in België, 
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alsook aan de toestand van de Belgische monumentenzorg. In zijn lezing over Die 

Fürsorge für die Kunstdenkmäler in Belgien, haalde von Falke aan dat monumentenzorg 

en oorlog nooit te verzoenen zijn. Daarbij wees hij er wel op dat er met betrekking tot de 

Belgische monumenten in de aanloop naar de oorlog geen voorzorgsmaatregelen waren 

getroffen. Ook de brand in de Leuvense universiteitsbibliotheek had volgens hem veel 

minder schade kunnen aanrichten indien men er de brandveiligheid tijdig had 

geactualiseerd.
264

  

Onder de deelnemers van de Kriegstagung bestond er duidelijk consensus over het 

feit dat er in België nog een aanzienlijke achterstand bestond op het vlak van 

erfgoedbeleid.
265

 Ook Clemens lezing stond bol van dergelijke propaganda. Hij liet zich 

minachtend uit over de Belgische monumentenzorg en was zelfs van mening dat de 

restauraties tijdens de jaren voorafgaand aan de oorlog meer kwaad hadden berokkend in 

de Leuvense binnenstad dan de ‘Duitse furie’.
266

 Ondanks het uitstekende werk dat de 

Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) de jaren voordien 

had geleverd op het vlak van onderzoek en onderhoud van grote monumenten, hinkte 

België op het gebied van dorps- en landschapszorg volgens de Duitse specialisten nog ver 

achterop.
267

 Zij waren ervan overtuigd dat dankzij hun ervaring met de Heimatschutz ze 

de Belgische monumenten- en landschapszorg konden helpen.
268

  

Om de Belgische monumentenzorg op het juiste spoor te krijgen moest volgens de 

Duitse instanties eerst het probleem van de inventarisatie worden aangepakt. Het was 

volgens von Falke zeer moeilijk in te schatten hoeveel architecturaal erfgoed er was 

verloren gegaan aangezien er simpelweg geen goede inventarissen voorhanden waren.
269

 

De Zivilverwaltung maakte hier spoedig werk van en vroeg aan de gemeenten om per 

beschadigd gebouw van historische of esthetische waarde een dossier op te stellen en dit 

                                                 
264 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., pp.44-49. 
265 A. MÜLLER (ed.), 1917 (d), p.304. Voor een overzicht van de Belgische monumentenzorg, zie ook H. 

STYNEN, De onvoltooid verleden tijd. Een geschiedenis van de Monumenten en Landschapszorg in België 

1835-1940, Brussel, 1998. 
266 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.20. 
267

 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.94. Landschappen werden pas een bevoegdheid van de KCML 

in 1912, zie ook H. STYNEN, 1998, p.56. 
268 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.15.   
269

 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.47. Rond de eeuwwisseling werden wel enkele lokale 

initiatieven opgestart voor Brabant, Gent en Brussel maar de kentering zou pas volgen na W.O.II. Voor 

verdere informatie omtrent zowel Belgische als Duitse inventarisatieprojecten in België tijdens W.O.I, zie 

ook A. OP DE BEECK, De fotobeelden van chemicus en fotograaf Dr. Fritz Wentzel (1877-1962) in België 

van 1916 tot 1918. Een historisch-esthetische benadering, (licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit 

Leuven, 2006). 
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aan de lokale Kreischef te overhandigen.
270

 Voor de algemene inventarisatie van de 

Belgische kunstschatten werd er pas in de zomer van 1917 een budget uitgetrokken.
271

 

Met het fotograferen van de objecten was op dat moment waarschijnlijk reeds begonnen 

aangezien Clemen beweerde dat de inventarisatie op het einde van de oorlog zo goed als 

afgerond was.
272

  

Opmerkelijk is dat deze inventarisatie zeer selectief gebeurde en er zich op 

architecturaal vlak een duidelijke voorkeur aftekende voor de Belgische stijlen die nauw 

aanleunden bij de Duitse en Oostenrijkse architectuur. De initiatieven die de 

Zivilverwaltung nam op het vlak van monumentenzorg waren dus allerminst objectief en 

stonden duidelijk in het teken van het beklemtonen van het Germaanse gedachtegoed.
273

 

Het is tevens opvallend dat bij de Duitse wederopbouw in België dezelfde principes 

werden gehanteerd. Schüller maakte bij zijn plannen voor de wederopbouw vooral 

gebruik van lokale, landelijke stijlen die sterke banden vertoonden met het Rijnlandse 

boerenhuis.
274

 Zowel in de inventarisatie als de wederopbouw is dus een duidelijke 

voorkeur waar te nemen voor lokale stijlvarianten die nauw aansloten bij de Germaanse 

architectuur. Op deze manier moesten ze de suprematie van het Germaanse erfgoed extra 

in de verf zetten.
275

  

Deze gelijkenis tussen de Kunstschutz en de wederopbouw in België is niet 

verwonderlijk aangezien beiden in België met elkaar waren verweven. Zo waren de 

verantwoordelijken voor de wederopbouw in Vlaanderen en Wallonië, respectievelijk 

Carl Rehorst en Ludwig Paffendorf, eveneens actief in de monumentenzorg. Paffendorf 

had zoals reeds vermeld de leiding over de Kunstschutz in de provincie Luxemburg en 

ook Rehorst mengde zich graag in het debat rond de Belgische monumentenzorg.
276

 

Bovendien was de Keulse schepen in 1913 nog voorzitter geweest van de Duitse 

                                                 
270 RABEV, GMA, Zemst, IX Correspondentie, nr.1011: Duitse bezetting W.O.I (1916-1918), HURT, 

(5/10/1916). 
271 F. SCHULTZE, ‘Wissenschaftlicher Kunstschutz in Belgien’, in: Zentralblatt der Bauverwaltung, jg.38, 

nr.17, 1918, p.84. De Pfüllingse mecenas Louis Laiblin (1861-1927) bracht het startkapitaal van 

twintigduizend mark aan, waaraan Wilhelm II nog vijfendertig duizend mark toevoegde. Documenten van 

de Finanzabteilung omtrent de inventarisatie lopen van 16 juli 1917 tot 14 oktober 1918,  J. VANNERUS, 

1924, p.20.  
272

 C. KOTT, ‘ « Inventorier pour mieux contrôler? » L’inventaire photographique allemand du patrimoine 

culturel belge, 1917-18’, in: S. JAUMAIN, M. AMARA, B. MAJERUS, A. VRINTS (ed.), Une guerre 

totale? La Belgique dans la Première Guerre mondiale: nouvelles de la recherche historique (Studies over 

de Eerste Wereldoorlog, 11), Brussel, 2005, p.288. 
273 C. KOTT, 2005, p.286.  
274 J. SCHÜLLER, 1918, p.19.  
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 Zie voor meer details deel 2: II.1 De visie van het Duitse bestuur in België (p.72 e.v.). 
276 Rehorst haalde tijdens zijn lezing op de Brusselse Kriegstagung in 1915 eveneens de Belgische 

monumentenzorg aan. 
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Heimatschutzbewegung en was hij ook de stichter van de Dresdense 

monumentendagen.
277

 Rehorst was dus de uitgelezen persoon om de ‘Germaanse 

principes’ die de Duitse overheid hoog hield met betrekking tot het Belgische 

patrimonium, toe te passen in de wederopbouw. 

 

 

III.1.2 De Duitse wederopbouw tussen propaganda en wetenschap 

 

Pas nadat de geallieerden het beeld van ‘Poor little Belgium’ in de buitenlandse 

pers veelvuldig hadden uitgespeeld, kwam de Duitse overheid tot het volle besef welke 

rol propaganda kon vertolken in het hele oorlogsgebeuren.
278

 Ze kon niet ontkennen dat 

Belgische steden als Namen, Dinant, Leuven, Mechelen, Aarschot of Dendermonde zwaar 

waren getroffen, maar minimaliseerde wel de vernielingen in het algemeen. Volgens 

Duitse berekeningen waren er in België slechts 20184 gebouwen volledig verwoest, een 

schamele twee percent van het totale aantal van vóór de oorlog. Daarenboven waren er 

volgens Rehorst vooral woonhuizen en geen monumenten vernield en was dit alles een 

peulschil ten opzichte van de Russische verwoestingen in Oost-Pruisen.
279

 

 Paul Clemen beweerde dat Duitsland ten onrechte werd afgeschilderd als een land 

van cultuurbarbaren. Zo vocht hij aan dat de Duitsers de toren van de Leuvense Sint-

Pieterskerk hadden vernield, terwijl de kerk het al sinds de zestiende eeuw zonder spits 

moest stellen.
280

 Het Duitse discours dat werd opgezet om zulke aantijgingen te 

ontkrachten ging vaak gepaard met uitspraken van wetenschappelijke autoriteiten, zoals 

Clemen of Joseph Stübben, om het meer kracht bij te zetten. Aan Belgische zijde 

waarschuwde baron Kervyn de Lettenhove, lid van de KCML, tegen deze uitlatingen van 

Duitse architecten en kunsthistorici, alsook tegen hun zogenaamd ‘wetenschappelijke’ 

                                                 
277 K. KÜPPERBUSCH, 2003, p.132 e.v. 
278 Bovendien had de Duitse overheid de macht van de film ontdekt als wapen in de propaganda. Om na te 

gaan of ook de wederopbouw, een ideaal onderwerp, werd gefilmd zou uitgebreidere studie noodzakelijk 

zijn. G. CONVENTS, ‘Film en de Duitse inval en bezetting in België 1914-1918. Of op welke wijze de 

overheid film als machtsinstrument ontwikkelt.’ in: JAUMAIN, S., AMARA, M., MAJERUS, B., VRINTS, 

A. (ed.), Une guerre totale? La Belgique dans la Première Guerre mondiale: nouvelles de la recherche 

historique (Studies over de Eerste Wereldoorlog, 11), Brussel, 2005, pp.315-328. 
279 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.87. Dit aantal was berekend op berichtgeving van Duitse 

soldaten en kadastergegevens en was exclusief de provincie West-Vlaanderen waar geen tellingen konden 

georganiseerd worden. Deze berekeningen werden bovendien veelvuldig overgenomen in de Duitse pers, 

zie ook L. VOLKMANN, 1917, p.111 of A. MÜLLER (ed.), 1917 (d), p.303. 
280 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.12 e.v. Zie ook J. SAUER, 1917, p.50. 
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kunstliteratuur.
281

 Hij onderstreepte zijn punt nog door te vermelden dat de Duitsers 

hadden verboden gebouwen te fotograferen die waren beschadigd door het 

oorlogsgeweld, een maatregel die volgens hem enkel diende om de gruwel niet te tonen 

aan de buitenwereld.
282

 

Duitsland zag in dat haar imago grote schade had geleden en trachtte het tij alsnog 

te keren door verschillende culturele initiatieven in België op te starten. Deze varieerden 

van theater en literatuur over muziek tot architectuur. Het is in dit kader dat ook de 

wederopbouw kan beschouwd worden als een deel van de culturele pacificatie en de 

Duitse Flamenpolitik. Deze laatste benaming werd voor het eerst gebruikt door de Duitse 

historicus Karl Lamprecht (1856-1915) in 1912.
283

 De term refereerde aanvankelijk enkel 

aan het Vlaamse beleid dat door de Duitse bezetter ten opzichte van het neutrale 

Nederland werd gevoerd.
284

 Pas naderhand zou de term een synoniem worden voor alle 

initiatieven die men nam om Vlaanderen met Duitsland te verbinden. Von Bissing wou dit 

laatste vooral bewerkstelligen door het ondersteunen van de Vlaamse beweging op 

politiek vlak en via diverse initiatieven op cultureel gebied.
285

 In zijn onderzoek uit 1996 

naar de Duitse cultuurpolitiek in België tijdens W.O.I schreef Ulrich Tiedau hierover: 

Deze cultuurpolitieke motieven waren niet zelden verweven met economische motieven, 

(…).
286

 Dit was eveneens het geval met de wederopbouw die zoals vermeld een 

economisch-financieel luik bevatte, maar waarbij dus ook een culturele factor 

meespeelde.  

Voor Tiedau was ook de Duitse inmenging in de boekhandel en de wereld van de 

uitgeverijen een bewijs dat ze via een combinatie van cultuur en economie hun invloed in 

België wilden bestendigen, zelfs na een verwacht vredescompromis.
287

 Er verschenen 

bovendien talloze boeken over de historische banden tussen Vlamingen en Duitsers, zoals 

Anders’ Flandern und Brabant im Wandel der Geschichte, Wredes Köln und Flandern-

                                                 
281 H. KERVYN DE LETTENHOVE, 1917, pp.13-17. Voor voorbeelden van deze literatuur cf. p.65 en 

p.72. 
282 H. KERVYN DE LETTENHOVE, 1917, p.113; S. VAN CLEMEN, 2003, p.77.  
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Bruderstamm (vroeg verloren en op een dwaalspoor geraakte Duitse broederstam; eigen vertaling), K. 

LAMPRECHT, Deutsche Zukunft. Belgien: aus nachtgelassenen Schriften, Gotha, 1916, p.33. 
284

 Dit betrof voornamelijk de economische relaties tussen het bezette Vlaanderen en Nederland. Wilhelm II 

wantrouwde de neutrale Nederlanders die zijn blokkade op zee verstoorden. 
285 RUDIGER (A. WULLUS), Flamenpolitik: het Duitsch annexionisme in België en het aktivistisch 

landverraad in hun waar daglicht, Brussel, s.d., p.219. Het accent op cultuur is niet verwonderlijk 

aangezien er vele personen die actief waren in de Duitse culturele sector zetelden in de Brusselse Politische 

Abteilung die verantwoordelijk was voor de Flamenpolitik.  
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 U. TIEDAU, ‘De Duitse cultuurpolitiek in België tijdens de Eerste Wereldoorlog’, in: R. VAN 

DOORSLAER (ed.), (Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 11), Brussel, 1996, p.21. 
287 U. TIEDAU, 1996, p.38. 
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Brabant: kulturhistorische Wechselbeziehungen vom 12.-17. Jahrhundert of Schwerings 

Durch Flandern und Brabant.
288

 Ook werden er tijdens en na de oorlog verschillende 

publicaties uitgebracht waarin de Belgische architectuur werd gekoppeld aan de Duitse 

bouwkunst. Schüllers Neue Kleinhäuser zelf is hier een goed voorbeeld van, alsook Hans 

Cürlis’ Die künstlerischen und wirtschaftlichen Irrwege unserer Baukunst: vergleichende 

kritische Studien deutscher und belgischer Architektur.  

 Daarnaast organiseerde de Zivilverwaltung diverse tentoonstellingen die de band 

tussen de landen moest benadrukken, bijvoorbeeld de Flandernschau waarvan de reeds 

vermelde Paul Schmitthenner curator was.
289

 Andere voorbeelden zijn een tentoonstelling 

met tekeningen die de Duitse architectuurschilder Roland Anheisser (1877-1949) in 

Vlaanderen maakte of een Brusselse expositie over de initiatieven die Duitsland nam om 

van België opnieuw een welvarend land te maken, onder andere met betrekking tot het 

heropbouwen.
290

  

 Het is moeilijk vast te stellen in hoeverre deze Duitse cultuurpolitiek ook een 

cultuurpropaganda was. Tiedau schreef: Hoezeer de cultuurpolitiek tijdens de bezetting 

ook te bekritiseren is, het engagement van de meeste Duitse protagonisten was oprecht. 

Het oversteeg de rol van cultuur als machtspolitiek instrument en hield dan ook niet op bij 

het einde van de oorlog.
291

 Daarentegen waarschuwde de Duitse historica Christina Kott 

dat men de politieke factor zeker niet uit het oog mag verliezen als zij sprak over de 

Duitse inventarisatie.
292

 Hedendaagse historici zijn dus verdeeld over de intenties achter 

de Duitse cultuurpolitiek.  Bij de evaluatie van de wederopbouw moet men daarom beide 

uitersten in het achterhoofd houden, zowel het sociaal-culturele als het propagandistische 

aspect van dit initiatief. 
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III.2 Weerstand tegen de Duitse wederopbouwinitiatieven 

 

In hoeverre de Belgen op de hoogte waren van de Duitse intenties om van hun land een 

wingewest te maken, is moeilijk in te schatten. De Duitse censuur filterde de 

berichtgeving maar kon niet verhinderen dat de burgers zowel praktische als principiële 

bedenkingen hadden bij de Duitse pogingen om hun huizen zo snel mogelijk te laten 

herstellen. 

Schüller vermeldde in zijn Neue Kleinhäuser enkele van de praktische bezwaren 

die de Belgische bevolking ervan weerhield hun vlotte medewerking aan de Duitse 

wederopbouw te verlenen. Ten eerste waren de eigenaars van mening dat ze een latere, 

alles omvattende schadevergoeding zouden mislopen als ze door een wederopbouw de 

sporen van de geleden schade uitwisten. Ten tweede werd gevreesd dat de gemeente, bij 

de verhoopte Duitse terugtocht, nogmaals het toneel van een gevecht kon worden en hun 

nieuwbouw dan wederom zou verwoest worden. Ten derde waren er de financiële 

problemen tijdens de oorlogsjaren. De prijzen van grondstoffen lagen erg hoog en vermits 

vele Belgen werkloos waren zou men de afgesloten leningen niet kunnen terugbetalen.
293

 

Hoezeer de Zivilverwaltung ook trachtte door middel van financiële en materiële 

bijstand deze obstakels uit de weg te ruimen, het succes van de wederopbouw was 

aanvankelijk niet groot.
294

 Naast de praktische tegenkantingen hadden veel Belgen 

immers morele bezwaren. Doorgaans werd alles wat van de Duitsers afkomstig was 

wantrouwig en vijandig behandeld. Zelfs als eenmaal een ‘Duitse woning’ was 

gerealiseerd en men tevreden was over het resultaat, werd het als een uitzondering 

gezien.
295

 Daarenboven werden de aan de verlening van bijstand gekoppelde voorwaarden 

als streng en betuttelend ervaren.
296

 In het door de Duitsers verboden blaadje La Vérité 

klonk het verdict zeer hard: Ne se sont-ils pas mis en tête de réédifier chez nous ce que 

leurs troupes ont brûlé ou dynamité? (…) L’idée est grossière, cynique. On l’espérait 

fructueuse…Inutile d’aouter [sic] que nos sinistrés envoient promener les chacals de 

Germanie qui cherchent à ramasser de l’argent dans nos ruines!
297
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De verwijzing naar de Duitse economische infiltratie in deze tekst is niet mis te 

verstaan. Volgens de Belgen moesten Duitse architecten geen werk verrichten waarmee 

hun Belgische collega’s geld zouden kunnen verdienen. Schüller vond het nochtans een 

gemiste kans dat vele bekende Belgische architecten vanwege politieke overwegingen 

niet aan de wederopbouw tijdens de oorlog hadden meegewerkt.
298

 De Belgische regering 

in Sainte-Adresse raadde een dergelijke samenwerking af en boycotte alle Duitse 

initiatieven in België.
299

 Von Bissing meende dan ook dat deze houding er mede voor had 

gezorgd dat de Belgische bevolking zich weigerachtig opstelde tegenover de 

wederopbouw. De voornaamste reden hiervoor was dat velen onder hen vreesden terecht 

te komen op een zwarte lijst van collaborateurs.
300

 

 Het terughoudende gedrag van de Belgen uitte zich echter zelden in actieve 

weerstand, daarvoor lagen de Duitse represailles van 1914 nog te vers in het geheugen. 

Passief verzet beperkte zich bovendien tot het verwaarlozen van de bestaande ruïnes
301

 en 

het eindeloos vertragen van de lopende procedures voor afbraak en opbouw.
302

 Deze 

tegenstand ging uit van zowel burgers als openbare instanties maar manifesteerde zich 

volgens Stübben hoofdzakelijk in de steden en minder op het platteland.
303 

In de Duitse pers was men er echter van overtuigd dat de weerstand tegen de 

wederopbouw in België barsten begon te vertonen.
304

 Schüller was van mening dat eens 

men een vertrouwensband had opgebouwd met de plaatselijke bevolking, hun protest 

smolt als sneeuw voor de zon. Zo schreef hij: Ich erinnere mich eines schwer 

heimgesuchten Bauern in Hofstade, der uns bei Fertigstellung seines Hauses stolz sagte, 

sein Haus sei nunmehr das schönste weit und breit.
305

 Nadat hij een rondrit door België 

had gemaakt merkte ook de Zwitserse architect Eugen Probst (1873-1970) op dat de 

Geallieerde propaganda tegen de wederopbouw niet de houding van de lokale bevolking 

weerspiegelde.
306
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Belgique (p.84). 
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Het is echter de vraag in hoeverre deze opinie overeenstemde met de 

werkelijkheid. Waarschijnlijk waren sommige Belgen na twee of drie jaar oorlog de 

wanhoop nabij en hadden ze geen hoop meer op een spoedig einde van het conflict. 

Vanuit een humanitair standpunt is het dus niet onbegrijpelijk dat er werd voorbijgegaan 

aan morele en andere bezwaren. Vooral op het platteland, waar de woonst essentieel was 

voor de broodwinning, was er een gebrek aan toereikende behuizing. Men stond voor een 

huizenhoog dilemma, collaboreren en onmiddellijk kunnen genieten van de voordelen of 

afwachten en de vaak miserabele situatie zien te overleven. Het is bovendien aannemelijk 

dat slechts weinigen zich bewust waren van het Duitse opzet om via de wederopbouw de 

economische en culturele banden tussen België en Duitsland te versterken. 

Op esthetisch vlak werden de Duitse suggesties evenmin ter harte genomen, zeker 

niet in de steden. Samen met de technische opgave trachtte de wederopbouwafdeling de 

ingediende bouwplannen in ‘goede’ zin bij te sturen. Maar ook wat betreft de Duitse, 

architecturale keuze maakte Stübben gewag van veel passieve weerstand. Enkel in 

uitzonderlijke gevallen vonden de voorstellen gunstig gehoor bij de gemeentebesturen.
307

 

Het inhoudelijke aspect van de gemaakte bezwaren zal in dit hoofdstuk echter niet verder 

worden behandeld maar zal aan bod komen in het tweede deel van deze verhandeling, de 

architecturale analyse van de Duitse wederopbouw. 
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60. De op 12 september 1914 volledig verwoeste wijk Coppendries te Beigem, 1914. 

(uit: S. DEMOL, J. VANWETSWINKEL, 2002, p.138) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Kleine boerenwoning aan de Coppendries 2 te Beigem, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.78) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Kleine boerenwoning aan de Coppendries 2 te Beigem, 2006. 

(eigen foto, 12/03/2006) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Middelgrote boerderij aan de Meerstraat 181 te Beigem waarvan de stal en schuur reeds in 

1915 waren heropgebouwd, 1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.79) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Voormalige boerderij aan de Meerstraat 181 te Beigem, 2006. 

(eigen foto, 4/03/2006) 



 

 

 
65. Duitse wederopbouw aan de huidige Beigemsesteenweg te Beigem, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.77) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Voormalige boerenwoning aan de Beigemsesteenweg 398 te Beigem, 2006. 

(eigen foto, 12/03/2006) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Duitse wederopbouw aan de huidige Beigemsesteenweg te Beigem, 2006. 

(eigen foto, 12/03/2006) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Voormalige boerenwoning aan de Beigemsesteenweg 400 te Beigem, 2007. 

(eigen foto, 6/06/2007) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Verwoestingen en wederopbouw langs de Mechelsesteenweg te Herent in het najaar van 

1914, 1914. 

(uit: M. PIOT, 2003. p.278) 



 

 

 

 

 

 

70. J. SCHÜLLER, ontwerp voor de wederopbouw van de woning met atelier van weduwe 

Rans aan de Mechelsesteenweg te Herent, 28/09/1917. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.82) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Wederopbouwarchitectuur van net na W.O.I aan de Mechelsesteenweg 290-297 te Herent, 

2006. 

(eigen foto, 2/03/2006) 



 

 

 

 

 

 

72. J. SCHÜLLER, ontwerp voor de wederopbouw van het huis van Charles Boulanger aan de 

Brusselsestraat (anno 1917/1918 nr.38) te Leuven, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.85) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. O. DEVOS, ontwerp voor de wederopbouw van het huis van Charles Boulanger aan de 

Brusselsestraat (anno 1917 nr.38) te Leuven, 18/08/1917. 

(origineel: SALEUV, MA, bouwtoelatingen, nr.77705, 11/09/1917) 



 

 

 

 

 

74. Uitgevoerd ontwerp voor de wederopbouw van de voormalige bioscoop ‘Eden’ aan 

het huidige Martelarenplein 12 te Leuven, omstreeks 1917/1918. 

(uit: SCHÜLLER, 1918, p.86) 



 

 

 
75. Duits tegenontwerp voor de wederopbouw van de voormalige bioscoop ‘Eden’ aan het 

huidige Martelarenplein 12 te Leuven, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.87) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. Het Martelarenplein met wederopbouwarchitectuur en in het midden de bioscoop ‘Eden’, s.d. 

(uit: J. CELIS, P. UYTTENHOVE, 1991, p.125, eigen detail) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. L. VAN BOECKEL, voormalige boerderij van Anton Völker aan de Boomlaarstraat 262 

(anno 1918 nr.136) te Lier, 1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.89) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. L. VAN BOECKEL, ontwerp voor de voorgevel van de voormalige boerderij van Anton 

Völker aan de Boomlaarstraat 262 (anno 1918 nr.136) te Lier, 05/1918. 

(origineel: SALIER, MA, bouwvergunningen 1918, nr.5391, 12/06/1918, eigen detail) 



 

 

 

 
79. L. VAN BOECKEL, voorgevel van de voormalige boerderij uit 1918 van Anton Völker aan 

de Boomlaarstraat 262 te Lier, 2005. 

(eigen foto, 14/11/2005) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. L. VAN BOECKEL, achtergevel van de voormalige boerderij uit 1918 van Anton Völker aan 

de Boomlaarstraat 262 te Lier, 2005. 

(eigen foto, 13/11/2005) 



 

 

 

 
81. Duits ontwerp voor de voorgevel van de viswinkel van Jos Verhaegen aan de Vismarkt 15 

(anno 1918 nr.9) te Lier, zie ook bijlagen III en IV, 12/02/1918. 

(origineel: SALIER, MA, bouwvergunningen 1918, nr.5350, 13/02/1918) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82. Voorgevel van de viswinkel uit 1918 van Jos Verhaegen aan de Vismarkt  

15 (anno 1918 nr.9) te Lier, 1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.92) 



 

 

 

 

83. Voorgevel van de voormalige viswinkel uit 1918 van Jos Verhaegen aan de Vismarkt 15 te 

Lier, 2005. 

(eigen foto, 6/11/2005) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84. Zicht op de (neo-)classicistische bebouwing aan de Vismarkt te Lier vóór de Eerste 

Wereldoorlog, omstreeks 1905. 

(origineel: SALIER, zie ook www.beeldbanklier.be, 6/06/2007, nr.SLI001000749) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85. F. VANDENBROECK, ontwerp voor de voorgevel van de woning met atelier van L. Andries 

aan de Kerkstraat 25 (anno 1917 nr.17) te Duffel, 14/08/1917. 

(origineel: GAD, MA, bouwtoelatingen 1915-1957, nr.A53, 21/08/1917, eigen detail) 



 

 

 

 

 

 

 

86. J. SCHÜLLER, ontwerp voor de voorgevel van de woning met atelier van L. Andries aan de 

Kerkstraat 25 (anno 1918 nr.17) te Duffel, omstreeks 01/1918. 

(origineel: GAD, MA, bouwtoelatingen 1915-1957, nr.A56, 12/02/1918) 



 

 

 

 

 

 

 

 

87. J. SCHÜLLER, ontwerp voor de zijgevel van de woning met atelier van L. Andries aan de 

Kerkstraat 25 (anno 1918 nr.17) te Duffel, omstreeks 01/1918. 

(origineel: GAD, MA, bouwtoelatingen 1915-1957, nr.A56, 12/02/1918) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88. J. SCHÜLLER, woning met atelier uit 1918 van L. Andries aan de 

Kerkstraat 25 (anno 1918 nr.17) te Duffel, 1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.93) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL 2 : Architecturale analyse 
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Hoofdstuk I : De opgang van het regionalisme tot 1914 

 

 

Om de architectuur van de Duitse wederopbouw in België te kaderen, zal in dit inleidende 

hoofdstuk een zeer beknopt overzicht worden gegeven van het regionalisme, de 

belangrijkste architecturale inspiratiebron voor het Duitse project. Het is hierbij niet de 

bedoeling een verregaand kunsthistorisch onderzoek te voeren, dan wel haar ontstaan en 

voornaamste kenmerken kort toe te lichten. Er zal getracht worden aan te tonen dat het 

regionalisme reeds vóór de Eerste Wereldoorlog nadrukkelijk aanwezig was binnen het 

Europese en Belgische architecturale discours en als dusdanig het stijlendebat tijdens en 

na de oorlog in grote mate zou bepalen.  

Het onderzoek naar het regionalisme als stroming binnen de Europese 

architectuurstijlen staat echter nog in haar kinderschoenen.
1
 Bijgevolg zal in het eerste 

deel haar ontstaan en verspreiding nader worden toegelicht. Hierbij zal aandacht worden 

besteed aan de aanwezigheid van het regionalisme in de meeste Europese landen bij het 

begin van de twintigste eeuw, met de nadruk op de Duitse Heimat-gedachte. In het tweede 

deel zal de focus liggen op het regionalisme in België. De belangrijkste kenmerken van 

deze stroming zullen in de context van de Belgische architectuur worden geplaatst, 

waarbij de erfenis van de negentiende eeuw een belangrijke rol speelde.  

 

 

I.1 Het regionalisme in Europees verband 

 

 I.1.1 De wieg van de regionalistische architectuur 

 

De regionalisering in de Europese architectuur aan het einde van de negentiende 

eeuw mag volgens de Franse professor Catherine Bertho-Lavenir niet verward worden 

met dezelfde beweging op politiek en literair vlak.
2
 Naar haar mening kan het 

regionalisme als stroming in de schilderkunst en architectuur niet beschouwd worden als 

                                                 
1 J. CELIS, 1985, pp.131-152; J.-C. VIGATO, L’Architecture régionaliste. France 1890-1950 (Collection 

essais), Parijs, 1994; B. MILLER LANE, National Romanticism and Modern Architecture in Germany and 

the Scandinavian Countries (Modern Architecture and Cultural Identity), Cambridge-New York, 2000; F. 

LOYER, B. TOULIER, C. BERTHO-LAVENIR, H. GUÉNÉ, e.a., 2001; S. HOFER, Reformarchitektur 

1900-1918. Deutsche Baukünstler auf der Suche nach dem nationalen Stil, Stuttgart-Londen, 2005. 
2 C. BERTHO-LAVENIR, ‘L’idée régionaliste: naissance et développement’, in: F. LOYER, B. TOULIER, 

C. BERTHO-LAVENIR, H. GUÉNÉ, e.a., 2001, p.29. 
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een uitloper of pendant van haar politieke en intellectuele tegenhanger. Ze stelt dat deze 

fenomenen beter gezien worden als parallelle trends binnen een algemene mentaliteits- en 

smaakwijziging. Volgens haar was de hernieuwde interesse in volkstaal, folklore en 

etnografie in de periode rond de eeuwwisseling hiervan eveneens een duidelijke exponent. 

Op architecturaal gebied verscheen het regionalisme in Europa in de laatste 

decennia van de negentiende eeuw. In essentie een reactie op het uniforme en 

academische classicisme, hechtten de aanhangers van deze beweging veel belang aan 

verscheidenheid en de band met het lokale, zowel in de vormgeving als in de 

verwijzingen naar plaatselijke materialen en constructiemethoden. De stroming werd 

tevens gekenmerkt door de integratie van historische en traditionele elementen, een aspect 

dat reeds aanwezig was in het eclecticisme en de diverse neostijlen. Deze drang naar het 

verleden kan zelfs verder worden teruggebracht tot het begin van de negentiende eeuw en 

het romantisch classicisme met vertegenwoordigers als de Engelse architect John Nash 

(1752-1835).
3
  

In tegenstelling tot het eclecticisme verdedigde het regionalisme echter het 

principe van functioneel rationalisme. De eclectische pastiche- of gevelarchitectuur met 

haar overdaad aan ornament werd verworpen en vervangen door een interesse in de 

soberheid en goede verhoudingen van een gebouw. Op dit terrein verschilde het 

regionalisme maar weinig van de modernistische beweging, haar latere tegenpool.
4
  

Karakteristieken als constructieve eerlijkheid en de integratie in het rurale 

landschap ontleende het regionalisme aan de Engelse Arts & Crafts. Hoewel in Engeland 

het regionalisme onder de vorm van de Queen Anne-stijl ook zijn ingang vond in het 

stedelijke milieu, bleef de vernacular een voornamelijk landelijke architectuur.
5
 De 

negentiende-eeuwse afkeer van de stad ging gepaard met een bijna pastorale voorliefde 

voor het platteland, wat in Engeland reeds vroeg tot het fenomeen van de tuinsteden 

leidde. De neiging naar het rurale binnen het regionalisme was eveneens van toepassing 

op enkele Amerikaanse landhuizen van het midden van de negentiende eeuw die, net als 

                                                 
3 H. GUÉNÉ, ‘Grande-Bretagne: du cottage pittoresque aux cités-jardins’, in: F. LOYER, B. TOULIER, C. 

BERTHO-LAVENIR, H. GUÉNÉ, e.a., 2001, pp.134-147. 
4 B. TOULIER, J.-C. VIGATO, ‘Vers une reconnaissance’, in: Monuments historiques, nr.189: Le 

régionalisme, Parijs, 1993, p.4. 
5 Daarentegen waren in de stedenbouwkundige theorieën van de Duitse architect-urbanisten Camillo Sitte 

en Joseph Stübben reeds kenmerken aanwezig die later in het rurale regionalisme zouden terugkeren, 

bijvoorbeeld het organische aspect. 
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vele Engelse cottages, een voorbeeld waren voor het regionalisme op het Europese 

vasteland.
6
 

In Frankrijk kwamen in het debat rond het regionalisme bovenstaande elementen 

eveneens aan bod. Zo maakte de belangrijke architect en restaurateur Eugène Viollet-le-

Duc (1814-1879) reeds in het midden van de negentiende eeuw een toespeling op de 

Zwitserse chalets aan de Azurenkust die maar weinig aansluiting vonden met de lokale 

architectuur. De band met de terroir kreeg ook in Frankrijk voet aan de grond en rond de 

eeuwwisseling verschenen er verschillende huizen in style balnéaire, neo-flamande, neo-

normande en ook neo-alsacienne. Vooral deze laatste stijlen benadrukken dat in 

centralistische landen zoals Frankrijk het regionalisme in de architectuur tevens een 

middel was om zich tegen  het nationalisme af te zetten.
7
  

Dat vanuit Engeland en Frankrijk het regionalisme internationale weerklank zou 

vinden in het begin van de twintigste eeuw was hoofdzakelijk te danken aan de 

verschillende media waarmee haar gedachtegoed werd verspreid. Onder andere via 

gespecialiseerde boeken en vakbladen vond het regionalisme bijna overal in Europa 

gemakkelijk ingang.
8
 Tijdschriften zoals L’art et les artistes, Le Temps of Heimatschutz 

namen artikels op over regionale bouwstijlen en vonden tevens internationaal gehoor. 

Daarnaast speelden ook architectuurwedstrijden en (wereld-)tentoonstellingen een 

belangrijke rol bij het verspreiden van het regionalisme.
9
  

 

 

I.1.2 De Duitse Heimatstil 

 

Om aan te tonen dat de Duitse architecten die tijdens de Eerste Wereldoorlog in 

België actief waren, regionalistisch waren geïnspireerd, moet eerst een achtergrond 

worden geschetst van de Duitse Heimatstil in de periode voorafgaand aan de oorlog.
10

 

Deze stijl ging gepaard met een heropleving van volkse tradities die door een brede laag 

van de bevolking werd gedragen. Net zoals Bismarck de overwinning tegen Frankrijk had 

gebruikt om een gevoel van nationale eenheid te creëren, zo moesten ook de lokale 

                                                 
6 H. GUÉNÉ, 2001, pp.134-147. 
7 J.-C. VIGATO, 1994, pp.13-67. 
8 J.-C. VIGATO, 1994, p.9. 
9 J.-C. VIGATO, ‘La presse: images et modèles’, in: Monuments historiques, nr.189: Le régionalisme, 

Parijs, 1993, p.39. 
10 De Heimat stond in Duitsland symbool voor alles wat een mens zich ergens thuis deed voelen en hem een 

gevoel van verbondenheid met zijn omgeving gaf. 
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tradities aan de basis liggen van de nationale identiteit.
11

 Het streven van vele nieuwe 

Duitse architectuurverenigingen en genootschappen naar een nationale architectuur kreeg 

daarom een zeer regionale invulling. Aan het begin van de twintigste eeuw was Duitsland 

bovendien nog maar een jonge federatie waarvan de verschillende staten een sterke 

identiteit en een grote autonomie bezaten, zeker op het  culturele domein.
12

  

Het Duitse regionalisme werd gekenmerkt door dezelfde eigenschappen als haar 

Europese tegenhangers, zo ook de goede integratie van een gebouw in zijn omgeving.
13

 

Daarbij hernam men voornamelijk de meest zichtbare kenmerken van de lokale 

architectuur en integreerde ze in de nieuwbouw. In dit opzicht was er weinig verschil met 

de historische stijlen van de eeuw voordien. Toen onderbouwde men het gebruik van oude 

stijlelementen echter met culturele factoren. Neogrieks representeerde bijvoorbeeld 

democratie en centralisatie, neogotiek het religieuze aspect van de samenleving. 

Daarentegen werden in het regionalisme de diverse historische en lokale stijlen 

gehanteerd in het licht van een wil tot integratie in de plaatselijke context.
14

 

 In de zoektocht naar een geschikt verleden meende de Duitse architect Paul Mebes 

(1872-1938) dat men zijn blik moest wenden naar een periode waarin de regionale 

verschillen nog manifest aanwezig waren. De stijl die hij zocht diende bovendien de 

nadruk te leggen op goede proporties, in tegenstelling tot de met ornamentiek overladen 

constructies die kenmerkend waren voor het einde van de negentiende eeuw.
15

 Mebes 

kwam tot de conclusie dat de Duitse architect voor een goede bouwstijl inspiratie moest 

putten uit de achttiende en het begin van de negentiende eeuw, een visie die hij deelde 

met Paul Clemen.
16

 

 Het streven naar een rationele architectuur, waarbij vorm en proportie primeerden 

op stijl en decoratie, was één van de basisprincipes van het regionalisme dat reeds vroeg 

vorm kreeg in bijvoorbeeld de arbeiderskolonie van de Krupp-fabriek in het Duitse Essen 

(1860-1893). Dit was niet zozeer een voorbeeld van een groene tuinstad zoals in 

Engeland, dan wel van een dorp met hoofdzakelijk eenvoudige, rurale architectuur en 

                                                 
11 B. MILLER LANE, 2000, p.142. 
12 A.-M. CHÂTELET, ‘Allemagne: réforme et tradition’, in: F. LOYER, B. TOULIER, C. BERTHO-

LAVENIR, H. GUÉNÉ, e.a., 2001, p.148. 
13 P. EHMIG, Die Entwicklung des geschichtlichen deutschen Hauses (Das deutsche Haus, 1), bd.1, Berlijn, 

1914, p.161. 
14 A.-M. CHÂTELET, 2001, p.148. 
15 S. HOFER, 2005, pp.106-113. 
16 P. CLEMEN, G. BERSU, ‘Kunstdenkmäler und Kunstpflege in Belgien’, in: P. CLEMEN (ed.), 

Kunstschutz im Kriege, bd.1, München, 1919, p.33. 
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aandacht voor stedenbouwkundige aspecten.
17

 Zoals later nog zal worden toegelicht, valt 

dit principe eveneens toe te passen op de arbeiderskolonie die Schüller voor Kapelle-op-

den-Bos had uitgetekend.
18

 De Krupp-kolonie effende wel, samen met de Engelse garden 

cities, het pad voor de Duitse Gartenstadtbewegung die in 1902 het levenslicht zou zien.
19

  

De regionalistische principes die de Gartenstadtbewegung verkondigde, werden al 

snel geassimileerd in de talrijke kunstenaarskolonies die rond de eeuwwisseling als 

paddenstoelen uit de grond schoten. Duitse tijdschriften zoals Heimatschutz en Kunstwart 

verspreidden de ideeën van deze vereniging, alsook van de Dürerbund (1902-1935) en de 

in 1904 opgerichte Deutsche Bund Heimatschutz (DBH).
20

 De DBH verdedigde bovenal 

de stelling dat een huis in relatie moest staan tot het natuurlijke landschap en de context 

van de lokale architectuur. Kunstenaars moesten volgens haar principes een 

Gesamtkunstwerk scheppen waarbij men respect had voor het bestaande patrimonium, 

lokale constructiemethoden en landschapszorg.
21

 Ze benadrukte dat niet het kopiëren van 

oude vormen maar het creëren van een populaire ‘art nouveau’ centraal stond. Toch was 

de DBH niet anti-industrieel of anti-urbanistisch, ze pleitte voor serieproductie van design 

met regionalistische kenmerken.
22

 

 Hierin verschilde ze weinig van de in 1907 opgerichte Deutse Werkbund (DWB), 

die eveneens de kloof tussen kunst en industrie wenste te overbruggen en dit 

verwezenlijkt zag in de vele nieuwe Werkstätten.
23

 Zo werkte één van de stichters van de 

DWB, Hermann Muthesius (1861-1927) mee aan de sobere kunstenaarskolonie voor de 

Dresdener Werkstätten. Opgericht in Hellerhau nabij Dresden was deze nederzetting 

voornamelijk een afspiegeling van de rationele tendens binnen het regionalisme.
24

 Veel 

aandacht was uitgegaan naar verhoudingen en een gevoel voor spaarzaamheid. Muthesius 

importeerde echter ook veel Engelse invloeden die hij in zijn architectuur verwerkte. Zijn 

stijl werd daarom niet altijd even goed ontvangen bij andere Duitse architecten en leden 

van de DWB, die meer lokale elementen wilden integreren.
25

  

                                                 
17 B. MILLER LANE, 2000, p.146. 
18 Zie ook deel 3: II.1 Kapelle-op-den-Bos (p.102). 
19 A.-M. CHÂTELET, 2001, p.156. 
20 S. HOFER, 2005, p.21. De Dürerbund was een literaire vereniging gesticht door Ferdinand Avenarius. 
21 S. HOFER, 2005, p.23. 
22 B. MILLER LANE, 2000, p.143. 
23 De Werkstätten werden vaak georganiseerd per stad en waren een groepering van kunstenaars en hun 

ateliers waarbij er een wisselwerking tussen de leden werd nagestreefd. 
24 De bouw van Hellerhau duurde van 1907 tot 1913 en stond onder de algemene leiding van architect 

Theodor Fischer (1862-1938).  
25 A.-M. CHÂTELET, 2001, p.151. 
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Volgens Muthesius en zijn aanhangers binnen de DWB, was het regionalisme dé 

sociale stijl bij uitstek. Desondanks hebben kunsthistorici deze vereniging in het verleden 

voornamelijk willen zien als een voorloper voor het Duitse modernisme van de jaren 1920 

op het vlak van rationalisering, standaardisatie en esthetische industrialisering.
26

 Het valt 

echter te benadrukken dat er een groot verschil bestond tussen het artistieke standpunt van 

de DWB vóór en na de oorlog. Hoezeer de vereniging aan het begin van de oorlog 

regionalistisch was geïnspireerd, valt op te maken uit haar laatste tentoonstelling te 

Keulen in 1914. De DWB wou er vooral het werken naar een eenheid in Duitse stijl 

centraal zetten. Op de tentoonstelling waren echter zoveel verschillende stijlen te zien dat 

sommigen gewag maakten van een zeker eclecticisme, net de stroming waartegen de 

DWB in 1907 was beginnen strijden. Er was bovendien een veel grotere representatie van 

neobarok en aanverwanten dan echt vooruitstrevende architectuur. Het streven van de 

DWB naar een nationale stijl was dus verdeeld en regionalistisch.
27

 De discussie met de 

modernisten binnen de DWB werd wel heviger met de jaren maar het beleid bleef vóór de 

oorlog voornamelijk regionalistisch, wat zich zou laten merken in de architectuur die haar 

leden, bijvoorbeeld Rehorst en Paffendorf, onder de oorlogsjaren in België zouden 

propageren.
28

 

 

 

I.2 Het Belgische regionalisme 

 

 I.2.1 Van nationale identiteit naar couleur locale 

 

In België kwam het regionalisme op het voorplan in het zog van de neogotiek en 

als reactie op de voornamelijk Franse, classicistische stijlen. Geïnspireerd door Engelse 

architecten als Augustus Welby Northmore Pugin (1812-1852) had de neogotiek zich een 

plaats weten te bemachtigen binnen het Belgische architecturale discours. Vooral dankzij 

de oprichting van de Sint-Lucasscholen kreeg de neogotiek rond het midden van de 

negentiende eeuw hier vaste voet aan de grond. Aan het begin van de twintigste eeuw 

werd deze hoofdzakelijk religieuze stijl echter aan de kant geschoven ten voordele van het 

regionalisme binnen de neo-Vlaamse renaissance en neobarok, die zich beter leenden tot 

                                                 
26 B. MILLER LANE, 2000, p.144. 
27 J. CAMPBELL, 1989, pp.73-103. 
28 Voor verdere informatie over het beleid van de DWB na de oorlog zie ook deel 2: III.1.1 De opkomst van 

het modernisme (pp.90-91) en J. CAMPBELL, 1989, pp.131 e.v. 
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de profane huizenbouw.
29

 Daarbij nam men evenwel dankbaar enkele kenmerken van de 

neogotiek over, onder andere het principe van samenwerking tussen de kunsten en het 

koppelen van traditie aan moderne technieken.
30

 

De relatie tussen het regionalisme en het eclecticisme was dubbelzinnig. Door 

inspiratie te putten uit het verleden, kondigde deze laatste stijl reeds het regionalisme aan. 

Nochtans zette het regionalisme zich fel af tegen de eclectische architectuur omwille van 

haar overdreven ornamentiek en bourgeois karakter.
31

 Hier tegenover plaatsten de 

architecten van het regionalisme een soberheid die toch al het moderne comfort 

garandeerde en een eenvoud die zich beter zou lenen tot sociale architectuur. Bovendien 

zochten de regionalisten niet zozeer hun heil in het internationale verleden, dan wel in de 

eigen traditie. 

De zoektocht naar een eigen verleden en architectuur moet zeker gekaderd worden 

binnen het streven naar een nationale stijl, een fenomeen dat in heel Europa plaatsvond in 

de negentiende eeuw. In België viel men terug op de Vlaamse en Maaslandse renaissance 

om de nieuwe onafhankelijke staat België een gezicht te geven. Voortrekker binnen deze 

neo-renaissance stromingen was Henrdrik Beyaert (1823-1994), tevens bewonderaar van 

Viollet-le-Duc. Aanhangers van de neo-Vlaamse renaissance zoals Jules-Jacques Van 

Ysendijck (1836-1901) en Charles Emile Janlet (1839-1918) maakten via de 

wereldtentoonstellingen ook internationaal deze stijl tot het uithangbord van België.
32

 

 Het regionalisme kan aanschouwd worden als een uitloper van dit zoeken naar een 

nationale identiteit. Toch zette het zich af tegen het statige en hoogst decoratieve karakter 

dat de neo-Vlaamse renaissance van het eclecticisme had geërfd. Een van de eerste echt 

regionalistische verwezenlijkingen in België waarbij traditie en een architectuur zonder 

‘stijl’ voorop stonden, was het eigen huis van Henry Van de Velde (1863-1957) te Ukkel. 

Geïnspireerd door de Engelse cottages maakte hij zijn Bloemenwerf (1895) tot een 

toonbeeld van regionalistische soberheid, wat toen in schril contrast stond met de overige 

Belgische architectuur.
33

 Het was de aanzet tot een algemene tendens naar regionalisering 

die zich bijvoorbeeld aan de Belgische kust en in de Ardense kuuroorden liet gelden.
34

 

                                                 
29 A. VAN LOO, ‘Belgique: contre la ”francisation” de la culture’, in: F. LOYER, B. TOULIER, C.  

BERTHO-LAVENIR, H. GUÉNÉ, e.a., 2001, p.126. Ook binnen de neogotiek begonnen zich 

regionalistische tendensen af te tekenen, bijvoorbeeld de ‘Brugse neogotiek’. 
30 J. CELIS, 1985, p.135. 
31 J. CELIS, 1985, p.134. 
32 A. VAN LOO, 2001, p.127. 
33 A. VAN LOO, 2001, p.129. 
34 S. VAN AERSCHOT-VAN HAEVERBEEK, ‘En Belgique’, in: Monuments historiques, nr.189: Le 

régionalisme, Parijs, 1993, p.16. 
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Onder andere de reeds eerder aangehaalde Duitse architect Joseph Stübben realiseerde 

regionalistisch geïnspireerde wijken aan de Belgische kust, bijvoorbeeld te Duinbergen in 

1901 en te Zoute in 1908. In Wallonië drukte het regionalisme zich dan weer vooral uit in 

de vele grote hotels en casino’s aan de oevers van de Maas.
35

 Uiteindelijk bleek een 

architectuur met regionalistische kenmerken een ideaal middel om de moderniteit van de 

negentiende eeuw te verzoenen met de lokale culturele identiteit. 

 

 

I.2.2 Kenmerken van de regionalistische revival in België 

 

Bij de eerste regionalistische golf die België op het einde van de negentiende eeuw 

overspoelde, dient evenwel een kanttekening te worden gemaakt. De huizen die aan de 

kust en in de Ardennen verschenen, vertoonden doorgaans veel kenmerken van 

buitenlandse voorbeelden, waardoor ze moeilijk als bodemeigen kunnen beschouwd 

worden. Vaak gecreëerd in de context van het opkomende toerisme, haalden vele van 

deze ‘villa’s’ de mosterd bij onder andere de Engelse cottages en de Franse cabanes. 

Ondanks een gezamenlijke interesse in de volkse tradities, bevond deze veeleer modische 

belangstelling voor het rurale zich toch vrij ver van de lokale gebondenheid en het 

rationalisme dat het regionalisme predikte.
36

 

 Zowel de burgerlijke vakantiewoningen, de boerderijen als de sociale huisvesting 

bevestigen dat het regionalisme een stroming was die zich het best leende tot zogenaamd 

kleine architectuur. In tegenstelling tot zowel het eclecticisme als de neo-Vlaamse 

renaissance, werd het regionalisme maar zelden gebruikt bij officiële gebouwen en 

monumenten. Het zet nog maar eens in de verf dat het regionalisme vasthield aan haar 

landelijke oorsprong, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de art nouveau, die zich in België 

niet kon losmaken van de grote steden zoals Brussel, Antwerpen of Luik.
37

 De 

voorstanders van het regionalisme keurden daarenboven het transponeren van stedelijke 

vormelementen naar het platteland volmondig af. Volgens hen had de neogotiek 

                                                 
35 A. VAN LOO, 2001, p.129. 
36 S. VAN AERSCHOT-VAN HAEVERBEEK, 1993, p.16. 
37 De art nouveau werd rond de eeuwwisseling bovendien nog niet aanzien als een aparte stijl, dan wel als 

een modefenomeen. Het regionalisme had met de art nouveau wel gemeen dat de gevel de planindeling 

moest weerspiegelen. A. VAN LOO, 2001, p.128. 
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meermaals tegen dit principe gezondigd en was ze mede verantwoordelijk voor de 

verstoring van het sobere maar schone dorpsbeeld.
38

 

De regionalisten verweten de neogotiek ook vaak dat ze het lokale aspect 

verwaarloosde, waardoor bijvoorbeeld de Brugse neogotiek zich ook over de provincie 

Limburg verspreidde. Het regionalisme was echter vaak in hetzelfde bedje ziek want door 

de historische wisselwerkingen kon men niet teruggrijpen naar een éénduidige stijl per 

streek. Bovendien was het moeilijk grenzen te trekken tussen de verschillende regio’s 

waardoor een vage stijl ontstond die naar eigen goeddunken stijlelementen ontleende aan 

de lokale bouwkunst. Door het werken ‘in de geest van’ en eigenzinnig het verleden te 

recreëren, week het regionalisme vaak af van haar eigen grondbeginselen.
39

  

 Het hermaken van de geschiedenis was ook de voornaamste kritiek op de 

historisch geïnspireerde paviljoenen op de wereldtentoonstellingen in binnen- en 

buitenland. Voor de één toonden de historische reconstructies op de Gentse expo van 

1913 rolmodellen voor de Belgische architectuur, voor de ander waren ze niet meer dan 

een decor.
40

 Deze tentoonstellingen bevorderden de verspreiding van het regionalisme in 

België nochtans in grote mate, zeker op het einde van de negentiende en het begin van de 

twintigste eeuw wanneer verschillende Belgische gaststeden de expo organiseerden.
41

  

Maar meer dan door de gebouwen zelf, vond het regionalisme gehoor via de 

kunstkritiek, architectenverenigingen en tijdschriften.
42

 In de context van de Gentse expo 

werd er binnen deze media veel gedebatteerd rond de vraag van het ‘ware’ regionalisme.
43

 

Dat deze discussie gedurende de vier jaar na  de Gentse wereldtentoonstelling niet werd 

doodgezwegen, zal in het volgende hoofdstuk worden aangetoond. Hier kan echter de 

conclusie worden getrokken dat reeds vóór de Eerste Wereldoorlog de kiem aanwezig 

was voor een revival van de regionalistische architectuur, die zich tijdens en na de oorlog 

in de wederopbouw prominent zou gaan manifesteren. 

                                                 
38 E. LÉONARD, Land & Dorp, Aantekeningen en wenken ter overweging bij het bouwen en heropbouwen 

op het land, Antwerpen, 1916, p.6. 
39 J. CELIS, 1985, p.132. 
40 J. CELIS, 1985, p.139 en K. HAHN, 1915, p.382. 
41 Brussel ontving de wereldtentoonstelling in 1888, 1897 en 1910, Antwerpen in 1885 en 1894, Luik in 

1905 en Gent in 1913.  
42 J.-C. VIGATO, 1994, p.10. Belgische tijdschriften die het regionalisme ondersteunden waren 

bijvoorbeeld Tekhnè (Art et Technique) (1911-1913), La Pointe Sèche (1911-1914) en De Bouwgids. 

Belangrijke architectenverenigingen waren de Fédération des Sociétés d’Architectes de Belgique en het 

Comité national d’architectes. 
43 In 1913 werden onder andere de Commissie voor de Verfraaiing van het Landleven en de VBSG in het 

leven geroepen. 
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Hoofdstuk II : Het stijlendebat tijdens de Eerste Wereldoorlog 

 

 

Wanneer in 1915 de Duitse wederopbouwafdeling in Brussel boven de doopvont werd 

gehouden, zagen haar leden zich geconfronteerd met het vraagstuk inzake de ‘correcte’ 

architectuur die ze in België moesten toepassen. In dit tweede hoofdstuk zal worden 

aangetoond dat tijdens de oorlogsjaren de Duitse architecten die in België actief waren, 

het regionalisme naar voren schoven als canon voor de wederopbouw. Gestoeld op de 

eigen achtergrond en de discussie in België, zetten zij de opgang van het regionalisme van 

vóór 1914 verder. De stelling zal worden verdedigd dat de Duitse wederopbouw mede het 

regionalisme zou institutionaliseren als de bevoorrechte stijl bij de wederopbouw tijdens 

de oorlog. 

In de eerste paragraaf zal de Duitse architecturale visie onder de aandacht worden 

gebracht. Er zal worden nagegaan hoe de verwantschap tussen de historische bouwstijlen 

in België en Duitsland werd gebruikt in context van de culturele verbinding van beide 

landen. Verder zal aan de hand van enkele voorbeelden worden aangetoond dat de Duitse 

architecten die in België operatief waren, reeds vanuit de eigen bouwpraktijk het 

regionalisme gunstig gezind waren. Nadien zullen de Belgische voorbeelden voor de 

Duitse wederopbouw worden geanalyseerd in relatie tot de regionalistische standaard die 

de Duitsers hanteerden. 

 In de tweede paragraaf zal aan de hand van de geschriften die in België tijdens de 

oorlog over de wederopbouw verschenen, worden aangetoond dat ook in Belgische 

kringen, het stijlendebat tussen 1914 en 1918 zou beheerst worden door het regionalisme. 

Verder zal de Duitse reconstructie worden vergeleken met de Zwitserse initiatieven tot 

wederopbouw in België tijdens en na de oorlog, waarbij er aandacht zal zijn voor de 

architectuur die zij gebruikten, alsook de onderlinge verhoudingen. 

 De derde paragraaf zal de Belgische discussie die in het buitenland werd gevoerd 

omtrent de wederopbouw van naderbij bekijken. Er zal een kort overzicht worden 

gegeven van de initiatieven die werden genomen om na de oorlogsactiviteiten de 

grootschalige wederopbouw te organiseren. Daarbij zal worden aangetoond dat deze 

maatregelen vaak hun doel voorbijstreefden en ruimte creëerden voor het doorleven van 

het regionalisme na de oorlog. 
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II.1 De visie van het Duitse bestuur in België 

 

II.1.1 Het Duitse architecturale standpunt 

 

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in de zomer van 1914, kwamen in 

Duitsland alle culturele kwesties plotseling in de schaduw te staan van het nationale 

belang. Na de stabilisatie van het westelijke front in 1915 werden de debatten betreffende 

bijvoorbeeld architectuur echter opnieuw opgepikt.
44

 Dat daarbij het regionalisme centraal 

stond was niet verwonderlijk, vermits dit thema ook vóór de oorlog al op tafel lag. Een 

andere reden kan gezocht worden in de context van de oorlogspropaganda. De Duitse 

overheid gebruikte namelijk het regionalisme in de architectuur om de historische 

verbondenheid tussen Duitsland en haar omliggende gebieden aan te tonen. Deze 

culturele band zou, zoals reeds eerder vermeld, de annexatie van onder andere België bij 

Duitsland tot ultiem doel hebben. Gedurende de bezetting van België verschenen er dan 

ook vele Duitse boeken en artikels over de banden tussen de twee buurlanden. Deze 

publicaties varieerden van algemeen cultureel, zoals Anders’ Flandern und Brabant im 

Wandel der Geschichte
45

 tot meer specifiek architecturale werken, zoals Lüthgens 

Belgische Baudenkmäler
46

 en Hahns artikel ‚Die Bauaufgaben in Belgien und die 

deutschen Architekten’.
47

  

Doorheen deze veelheid aan geschriften kan men een duidelijke rode draad 

bemerken. Het pleidooi voor de aanhechting van Noord-Frankrijk en België bij Duitsland 

was een wederkerend onderwerp dat de auteurs fundeerden door periodes waarin deze 

gebieden elkaar sterk beïnvloedden, extra in de verf te zetten. Daarbij werden ook de 

historische bouwstijlen uit die periodes toegelicht, meestal het traditionele bouwen van de 

zeventiende tot begin negentiende eeuw. In zijn Die künstlerischen und wirtschaftlichen 

Irrwege unserer Baukunst: vergleichende kritische Studien deutscher und belgischer 

Architektur bevestigde Hans Cürlis (1889-1982) de voorkeur voor het regionalisme dat 

zijn oorsprong had in het eenvoudige boerenhuis.
48

 Dit laatste type woning werd in België 

gekenmerkt door een spaarzaamheid die in de toenmalige oorlogssituatie als een stichtend 

voorbeeld moest dienen. Cürlis benadrukte bovendien dat in het zoeken naar rationalisme 

                                                 
44 H. CÜRLIS, Die künstlerischen und wirtschaftlichen Irrwege unserer Baukunst: vergleichende kritische 

Studien deutscher und belgischer Architektur, München, 1916, p.12. 
45 E. ANDERS, Flandern und Brabant im Wandel der Geschichte, Stuttgart, 1917. 
46 E. LÜTHGEN, Belgische Baudenkmäler, Leipzig, 1915. 
47 K. HAHN, 1915, p.382. 
48 H. CÜRLIS, 1916, pp.127-130. 
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en de juiste verhoudingen het overdadige eclecticisme moest gebannen worden.
49

 

Gelijkaardige betogen werden gehouden door onder andere Robert Mielke (1863-1935) 

en Bodo Ebhardt (1865-1945), waarbij de vergelijking tussen het Belgische en 

Niederrheinische boerenhuis meermaals aan bod kwam.
50

 

De klemtoon op de profane architectuur van de zeventiende tot het begin van de 

negentiende eeuw werd bovendien bijgetreden door de studies van Paul Clemen.
51

 De 

professor uit Bonn benadrukte in zijn onderzoeken naar Belgische monumenten de 

onderwaardering van de bescheiden Belgische burgerwoningen uit die periode, in 

tegenstelling tot het beter bestudeerde kerkelijke erfgoed.
52

 Vanuit zijn positie als hoofd 

van de Kunstschutz had Clemen waarschijnlijk ook goede contacten met de 

wederopbouwafdeling in Brussel. Rehorst deelde alleszins zijn mening en was er van 

overtuigd dat men zich in België moest laten inspireren door het verleden, aangezien de 

Belgische bouwkunst anno 1914 zich volgens hem op een dieptepunt bevond. Tot deze 

conclusie was hij gekomen na verschillende rondritten doorheen België, zowel in het 

kader van de Kriegstagung
53

 als met het toezicht houdend comité van Duitse 

architecten.
54

 De opdracht van de Duitse wederopbouwafdeling was volgens Rehorst om 

België uit dit dal te trekken. Hierbij kon het zich volgens de Duitse bezetter natuurlijk het 

beste spiegelen aan de Germaanse architectuur.
55

  

Het Duitse gevoel van suprematie leidde er zelfs toe dat op de Kriegstagung van 

1915 het plan werd opgevat om een reis doorheen het Duitse Rijnland te organiseren voor 

Belgische architecten en gemeenteraadsleden om ze te laten kennismaken met goede 

architectuurmodellen.
56

 Er werden uitnodigingen gestuurd naar betrokkenen in onder 

andere Leuven en Namen maar ondanks de positieve berichten van de Duitse 

initiatiefnemers
57

, werd er niemand bereid gevonden aan deze tocht deel te nemen.
58

 

                                                 
49 Cürlis was van mening dat op de tentoonstelling van de DWB te Keulen in 1914 er veel slechte 

architectuur was te zien. H. Cürlis, 1916, p.122. 
50 R. MIELKE, ‘Haus- und Siedlungsfragen in den besetzten Ost- und Westgebieten’, in: Zentralblatt der 

Bauverwaltung, jg.36, nr.51, 1916, pp.349-351 en B. EBHARDT, 1915, p.90. 
51 P. CLEMEN, G. BERSU, 1919, p.33; P. CLEMEN (voorwoord), in: E. HARTIG, 1916, s.p. 
52 Clemens onderzoek over de Belgische bouwkunst zou tijdens en na de oorlog de aanzet geven tot diverse 

publicaties, die ook bij de Belgische wederopbouw als hulpmiddel zouden dienen. P. CLEMEN, K. 

GURLITT, Die Klosterbauten der Cistercienser in Belgien, Berlijn, 1916; P. CLEMEN, Kunstschutz im 

Kriege, 2 bdn., Leipzig, 1919; P. CLEMEN (ed.), Kunstschutz im Kriege, 2 bdn., München, 1919 en P. 

CLEMEN, Belgische Kunstdenkmäler, 2 bdn., München, 1923. 
53 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.10. 
54 F. SCHULTZE, 1916 (b), p.291. 
55 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.92. 
56 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., pp.97 en 105. 
57 Volgens Rehorst zouden er onder de leden van het Leuvense stadsbestuur enkele kandidaten zijn geweest 

om deel te nemen aan de rondrit. 
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Emile Vinck (1870-1950), toenmalig directeur van de VBSG meldde in 1919 dat men 

zelfs had getracht beide steden te overtuigen door te laten uitschijnen dat anderen de 

invitatie reeds hadden geaccepteerd.
59

 

Het theoretische en propagandistische debat rond het regionalisme in de Duitse 

publicaties van tijdens de oorlog vertoont veel overeenkomsten met Schüllers opvattingen 

in zijn boek Neue Kleinhäuser, dat dateert van net na de vrede. Het schrijven van de 

geschiedenis van België in het licht van de historische banden tussen het Duitse en 

Belgische volk verliep zeer parallel.
60

 Dit geldt ook voor het gebruik van het regionalisme 

als artistiek uithangbord van de periode waarin België en Duitsland nauw met elkaar 

waren verbonden.
61

 In Duitse persberichten uit de oorlogsjaren kon men lezen dat de 

Duitse bezetter in België duidelijk een architectuur voor ogen had die was ingebed in de 

lokale traditie.
62

 

Ondanks de lyrische en pacifistische toon die aan de Duitse wederopbouw een 

positieve bijklank moest geven, haalde Schüller in zijn boek de essentiële kenmerken van 

het regionalisme aan die de wederopbouw moesten inspireren. Stets in Harmonie mit der 

Sie umgebenden Natur, ohne Zwang gelagert in die Ebene, in malerische Täler oder an 

Bergabhängen bilden die Gebäude stets einen unzertrennbaren Teil der Landschaft.
63

 De 

integratie van het gebouw in het landschap kwam bij Schüller dus eveneens aan bod, net 

zoals het pleidooi voor een eerlijke architectuur en het gebruik van lokale 

bouwmaterialen. Schüller prees ook de onderlinge diversiteit tussen de Belgische huizen 

en het correcte gevoel voor eenvoud: In seiner auf strenge Sachlichkeit und Klarheit 

gerichteten Struktur wird die Verwandschaft des belgischen Bauernhauses mit dem 

deutschen am sinnfälligsten offenbart.
64

  

 

Aangezien er geen gegevens beschikbaar zijn over Schüllers opleiding tot architect, is het 

moeilijk na te gaan hoe hij in contact is gekomen met de regionalistische 

architectuurstromingen. In 1916 maakte hij enkele tekeningen naar aanleiding van een 

                                                                                                                                                  
58 J. CELIS, P. UYTTENHOVE, 1980, p.3.99. 
59 E. VINCK, 1919, p.108. 
60 J. SCHÜLLER, 1918, p.21. 
61 J. SCHÜLLER, 1918, p.19. 
62 A. MÜLLER (ed.), 1917 (b), p.210. 
63 J. SCHÜLLER, 1918, p.23: Steeds in harmonie met de zich omgevende natuur, ongedwongen gelegen in 

de vlakte, in schilderachtige dalen of tegen berghellingen vormen de gebouwen immer een onafscheidelijk 

deel van het landschap.; (eigen vertaling). 
64 J. SCHÜLLER, 1918, p.24: In zijn op strenge zakelijkheid en klaarheid gerichte structuur wordt de band 

van de Belgische boerderij met de Duitse het meest aanschouwelijk gemaakt.; (eigen vertaling). 
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architectuurwedstrijd voor een school, waarop wel een sobere, neobarokke stijl is te 

bemerken (afb.5).
65

 Zoals later nog zal worden behandeld, verschilt deze architectuur 

weinig van zijn tekeningen en realisaties in het kader van de Duitse wederopbouw in 

België.
66

 Opvallend is dat het hoofd van deze wederopbouw, Carl Rehorst, eveneens 

bekend stond om zijn vele vergelijkbare scholen in neobarok en Heimatstil (afb.6).
67

 

Rehorst maakte deel uit van een generatie van architecten die zich verzetten tegen het 

historicisme maar de band met de traditie behielden.
68

 Daarbij was zijn stijl zeer nuchter 

en gelijkaardig aan die van Schüller. Het blijft echter de vraag of de keuze van Rehorst 

om Schüller in zijn team op te nemen, hiermee in verband stond.  

Rehorsts regionalistische opvattingen pasten wel binnen het ideeëngoed van de 

Deutsche Werkbund (DWB), waarvan hij een vooraanstaand lid was. De DWB was in 

oorsprong apolitiek maar hield tijdens de Eerste Wereldoorlog een zeer nationalistische 

koers aan. Verantwoordelijk voor deze houding was Hermann Muthesius, toenmalig 

voorzitter van de DWB en hevig voorstander van de Heimatstil.
69

 Hij spoorde zijn leden 

aan de Duitse architectuur te verspreiden, wat zich in de visie van Rehorst vertolkte. De 

leider van de wederopbouw verklaarde dat hij voor België een modern regionalisme voor 

ogen had. Wenn ich das ominöse Wort ‘modern’ gebrauche, so denke ich da, (…), 

selbstverständlich nicht an sezessionistische Experimente, sondern vielmehr an eine 

Architektur, die entweder anknüpft an die jeweils heimische Bauweise, der aber der 

Künstler doch so viel Eigenes gibt, daβ sie als Werk unserer Tage klar erkennbar ist, oder 

an eine solche, die zwar ganz eigene Wege geht, sich aber in seinem Geschmack in die 

Umgebung harmonisch einfügt.
70

 Het valt te benadrukken dat Rehorst aan alle gemeenten 

liet weten dat ze bij de wederopbouw de eigenaars er moesten toe aanzetten architecten 

onder de arm te nemen die het principe hoog hielden om enkel te reconstrueren in de 

regels van de lokale stijl.
71

 

                                                 
65 A. NEUMEISTER (ed.), 1916, pp.28-29. 
66 Zie ook deel 3: De zoektocht naar Neue Kleinhäuser in Belgien (p.98 e.v.). 
67 K. KÜPPERBUSCH, 2003, pp.22-87. 
68 K. KÜPPERBUSCH, 2003, p.141. Daarnaast onderging Rehorst veel invloed van de Dürerbund, de 

DBH, Camillo Sitte en Josef Stübben. 
69 J. CAMPBELL, 1989, p.125. 
70 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.96: Wanneer ik het veelzeggende woord “modern” in de mond 

neem, denk ik daarbij, (…), vanzelfsprekend niet aan sezessionistische experimenten, dan wel aan een 

architectuur, die of aanknoopt bij de eertijds lokale bouwstijl, maar die toch door de kunstenaars een eigen 

inbreng wordt gegeven en als een werk van onze tijd herkenbaar is, of  die een gans eigen weg gaat, maar 

die zich qua stijl harmonisch in zijn omgeving integreert.; (eigen vertaling).  
71 RABEV, GMA, Zemst, IX Correspondentie, nr.1010: Duitse bezetting W.O.I (1914-1916), VON 

WEDDERKOP, brief aan de burgemeester van Eppegem, (16/11/1915). 
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 Binnen het comité van Duitse architecten dat toezicht moest houden op de 

wederopbouw in België, waren ook verdedigers van het regionalisme aanwezig. Van 

Stübben werd al eerder aangetoond dat hij in België realisaties op zijn naam had staan die 

nauw aansloten bij het regionalisme.
72

 Het is daarom niet verwonderlijk dat hij in Der 

Wiederaufbau schreef dat ook de Duitse wederopbouw in België degelijk en bodenständig 

moest uitgevoerd worden.
73

 Daarnaast was ook Martin Dülfer bekend voor zijn vele 

landhuizen geïnspireerd op het Duitse boerderijtype.
74

 Reeds in 1899 realiseerde hij in de 

context van een tentoonstelling voor Germaanse kunst te Dresden, een ontbijtkamer in een 

rustieke, lokale stijl.
75

 

 

Nochtans heerste er aan Franse en Belgische zijde een hevig wantrouwen ten opzichte van 

de Duitse esthetische visie betreffende de wederopbouw.
76

 Emile Vinck meende dat 

indien zijn VBSG niet tussenbeide was gekomen, de Duitsers bijvoorbeeld Aarschot in 

een stijl ‘Königsberg’ hadden heropgebouwd.
77

 Hij was er dus van overtuigd dat de 

bezetter de wederopbouw van Oost-Pruisen naar België zou kopiëren. Deze houding moet 

natuurlijk in context van de Geallieerde propaganda worden aanschouwd maar duidt 

niettemin op de vrees dat de Duitsers de Belgische architectuur zouden negeren. De 

Franse politicus Joseph Reinach uitte in 1917 zijn ongenoegen over de Duitse 

wederopbouw die volgens hem veel te steriel en rigide zou worden. Op basis van 

buitenlandse boeken en catalogi kwam hij tot de conclusie dat Duitse architectuur werd 

gekenmerkt door uniformiteit en een gebrek aan eigenheid.
78

 In La Vérité haalde men 

eveneens zwaar uit naar de Duitse wederopbouw in België: Refusons les lourdeurs 

massives, les uniformités ennuyeuses ou les pastiches de l’architecture allemande!
79

  

De intenties achter de Duitse keuze voor een regionalistische stijl die was 

gebaseerd op de Belgische architectuur waren inderdaad propagandistisch en politiek 

getint. Desalniettemin hadden de Duitsers wel hetzelfde resultaat voor ogen als de meeste 

                                                 
72 Zie ook deel 2: I.2.1 Van nationale identiteit naar couleur locale (p.69); Stübben tekende ook enkele 

stedenbouwkundige plannen uit voor de wijziging van het Leuvense stadscentrum in 1912. J. CELIS, P. 

UYTTENHOVE, 1991, pp.25-29. 
73 J. STÜBBEN, 1918, p.370: bodemeigen; (eigen vertaling). 
74 B. MILLER LANE, 2000, p.150. 
75 B. MILLER LANE, 2000, p.143. 
76 J. CELIS, 1985, p.141. 
77 E. VINCK, 1919, p.108. 
78 J. REINACH, 1917, pp.20-22. De voordelen van appartementen en meergezinswoningen voor België 

werden bijvoorbeeld aangehaald in: R. EBERSTADT, Die Kleinwohnungen und das Städtebauliche System 

in Brüssel und Antwerpen, Jena, 1919. 
79 ‘Leur impudence’, 1915, p.13: Laten we de massieve zwaarte, de saaie uniformiteit of de pastiche van de 

Duitse architectuur verwerpen.; (eigen vertaling). 



 77 

Belgische wederopbouwarchitecten, een modern regionalisme met referenties aan het 

lokale verleden. Belangrijk is dus dat de Duitse wederopbouw geen stijlbreuk 

veroorzaakte met de artistieke smaak die reeds vóór de oorlog het Belgische architecturale 

debat kleurde en ook tijdens en na de oorlog het merendeel van de Belgische architectuur 

zou kenmerken. 

 

 

II.1.2 Belgische modellen voor de Duitse wederopbouw 

  

Om het Duitse uitgangspunt na te gaan bij het bepalen van een regionalisme dat 

zijn wortels had in de Belgische architectuur, vermeldde Schüller in zijn Neue 

Kleinhäuser enkele van zijn bronnen.
80

 Volgens de Keulse architect bevatte het boek Les 

anciennes constructions rurales et les petites constructions des béguinages en Belgique 

van de Belgische architecten Théodore Clément (1884-1937), Jules Ghobert (1881-1973) 

en Charles Huart (1874-1965) een uitmuntende bundeling van historische gebouwen die 

als leidraad konden dienen voor de Duitse wederopbouw.
81

 

De publicatie van deze drie Belgische architecten legde de klemtoon op de 

profane, streekgebonden architectuur van voornamelijk de achttiende eeuw. De 

meerderheid van de huizen die er in werden vermeld, bestond uit bescheiden woningen uit 

zowel Vlaanderen als Wallonië. Daarbij hadden de auteurs vooral oog voor die specifieke 

gebouwen die nog de typische kenmerken bezaten van de oude rurale bouwkunst. Ze 

behandelden Beispiele, die den Vorzug haben, daβ sie nicht einen ausgesprochenen 

kunstgeschichtlichen “Stil” repräsentieren, sondern in erster Linie durch ein schlichtes 

Auftreten und die gefällige Art ihrer Abmessungen wirken.
82

 

Dit laatste citaat in Der Wiederaufbau wijst er op dat Schüllers appreciatie voor 

het werk van Clément, Ghobert en Huart werd gedeeld door andere Duitse auteurs. 

Bijvoorbeeld Paul Clemen liet zich lovend uit over het lijvige boek, een bewijs dat de 

Duitse verantwoordelijke voor de Kunstschutz in België en de architect van de 

                                                 
80 J. SCHÜLLER, 1918, p.25. 
81 T. CLÉMENT, J. GHOBERT, C. HUART, Les anciennes constructions rurales et les petites 

constructions des béguinages en Belgique, 4 bdn., Brussel, 1914-1919. Aangezien de vierde band pas in 

1919 zou verschijnen, vermeldde Schüller enkel de eerste drie delen (1914, 1916 en 1917). 
82 A. MÜLLER (ed.), 1916 (d), p.100: Voorbeelden die het voordeel hebben niet tot een uitgesproken 

kunsthistorische stijl te behoren maar op de eerste plaats door de bescheiden en bevallige aard van hun 

proporties effect hebben.; (eigen vertaling). 
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wederopbouw aan hetzelfde zeel trokken.
83

 Aan Belgische zijde werd het boek eveneens 

geprezen, zo uitte de architect Edward Léonard (1890-1981) zijn waardering voor het 

werk van zijn collega’s.
84

 Dit geeft opnieuw aan dat de opvattingen van Duitse en 

Belgische specialisten inzake de esthetische aspecten van de wederopbouw niet ver uit 

elkaar lagen. 

 

Schüller onderbouwde zijn basisprincipe van een sober maar bevallig regionalisme tevens 

met enkele lokale voorbeelden die zijn architecturale keuzes moesten verantwoorden. 

Belangrijk is dat de Belgische modelhuizen die hij in zijn boek citeerde uitsluitend 

achttiende-eeuwse boerenwoningen uit de provincie Vlaams-Brabant waren. Deze keuze 

stond natuurlijk in rechtstreeks verband met de focus van de Duitse wederopbouw op deze 

streek en periode.  

Een schoolvoorbeeld dat zowel in Les anciennes constructions rurales, als in 

Schüllers boek werd aangeduid was het zogenaamde ‘Molenhuis’ in Perk, deelgemeente 

van Steenokkerzeel. De achttiende-eeuwse boerderij werd door Clément en Ghobert in 

1914 beschreven als (…) un des plus beaux spécimens de la contrée (afb.7).
85

 Ook 

Schüller loofde het als een vorbildliches altes Bauerngehöft (…) (afb.8).
86

 De woning is 

typisch Brabants vanwege de L-vormige inplanting van de gebouwen waarbij het 

woonhuis zich loodrecht op de straatzijde bevindt. Dit woongedeelte in lokale zandsteen 

was tot voor kort evenwel gewit en de plint gepikt, wat nog meer bijdroeg tot het 

traditionele karakter (afb.9).
87

 Verder wordt het gebouw nog gekenmerkt door de 

rondboogdeur met imposten, sluitsteen en druiplijst, de beluikte zandstenen kruisvensters, 

alsook het schilddak met dakkapellen en modillons.
88

 Al deze eigenschappen zullen vaak 

worden overgenomen bij de Duitse wederopbouw, evenals de blinde nis boven de deur.
89

 

                                                 
83 P. CLEMEN (voorwoord), in: E. HARTIG, 1916, s.p. 
84 E. LÉONARD, Voor ’s lands wederopbouw: korte opstellen over bouwkunst, Amsterdam, 1920, p.41. 
85 T. CLÉMENT, J. GHOBERT, C. HUART, 1914, p.38: (…) één van de mooiste huizen van de streek.; 

(eigen vertaling). 
86 J. SCHÜLLER, 1918, p.30: Voorbeeldige oude boerderij (…).; (eigen vertaling). Schüller vergistte zich 

evenwel in de locatie van het ‘Molenhuis’ en situeerde de boerderij in Elewijt. Uit de gegevens bij andere 

modelhuizen kan worden afgeleid dat Schüller het meermaals niet zo nauw nam met de geografische ligging 

van zijn modelhuizen.  
87 Gepikt is hetzelfde als gepekt, het met pek besmeren van een oppervlak om het waterdicht te maken. E.J. 

HASLINGHUIS, H. JANSE, Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse  architectuur- 

en bouwhistorie, Leiden, 1997, p.349. 
88 C. DE MAEGD, S. VAN AERSCHOT, Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in 

België. Architectuur. Deel 2n. Vlaams-Brabant. Halle-Vilvoorde, Gent, 1984, p.515. 
89 Zie ook deel 3: II. Vlaams-Brabant (p.104). 
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Net zoals het ‘Molenhuis’, stammen de twee Grimbergse boerenwoningen die 

Schüller als referentie aanreikte grotendeels uit de achttiende eeuw. Het eerste was  het 

‘Oosters- of Oesterhuis’ aan de Beigemsesteenweg. Dit was volgens Schüller een goed 

voorbeeld van de lokale bouwwijze (afb.10).
90

 Hiermee verwees hij wellicht naar de tot 

op heden zichtbare gewitte bak- en zandsteenbouw, kruisramen, rondboogdeur en de 

tuitgevel waarvan het aandak, de vlechtingen en schouderstukken zijn bewaard gebleven 

(afb.11).
91

 Aan het tweede voorbeeld, de voormalige abdijhoeve ‘Hof ter Biest’ aan de 

Wolvertemsesteenweg, zijn sinds 1918 wel vele aanpassingen gebeurd. Eigenschappen 

die Schüller waardeerde werden daarbij verwijderd, bijvoorbeeld de witte kleur en de 

sobere rechthoekige deur- en raamopeningen die tezamen een homogeniteit creëerden 

(afb.12).
92

 Toch zijn nu nog enkele details waarop Schüller zich baseerde om deze 

hoeveboerderij te kwalificeren als een Altes, gutes Beispiel herkenbaar, bijvoorbeeld de 

gecementeerde trapgevel.
93

 Vooral het onderbrengen van alle functies onder één dak met 

beklemtoning van het woonhuis was volgens Schüller te prijzen. 

Het laatste voorbeeld is niet afkomstig uit Schüllers boek maar had wel een nauwe 

band met de Duitse wederopbouwafdeling. Op het Vilvoordse domein ‘De Drie 

Fonteinen’ verbleef tijdens de oorlogsjaren gouverneur-generaal von Bissing met zijn staf 

(afb.13).
94

 Von Bissing had zijn intrek genomen in het classicistische kasteel, maar in de 

nabije omgeving bevond zich ook een grote neotraditionele hoeve waarvan de woning en 

het jachtpaviljoen dateren van 1894 en de overige delen van het begin van de twintigste 

eeuw (afb.14). De stijl van de gebouwen stemt daarbij overeen met wat Schüller voor 

ogen had betreffende de wederopbouw. Het vrij sobere regionalistische uitzicht wordt 

enkel bepaald door de kruiskozijnen, oculi, rondboogdeuren en dakkapellen. Het contrast 

met het koetshuis en de aanpalende stallingen van het kasteel is evenwel groot. Deze 

gesloten constructie situeert zich aan de overzijde van de straat en dateert uit 1896, maar 

is uitgevoerd in neoclassicistische stijl en vertegenwoordigt daarmee de tegenpool van 

                                                 
90 J. SCHÜLLER, 1918, p.30. 
91 http://paola.erfgoed.net/sdx/inventaris/toon.xsp?id=75165&base=objekt&qid=sdx_q0&p=1, 

(09/04/2007). Als gevolg van de herinventarisatie van deze gebouwen en de bijgevoegde recente foto’s 

werd hier geopteerd om te verwijzen naar de website van het VIOE.  
92 http://paola.erfgoed.net/sdx/inventaris/toon.xsp?id=75282&base=objekt&qid=sdx_q1&p=1, 

(09/04/2007). 
93 J. SCHÜLLER, 1918, p.20: Oud, goed voorbeeld; (…).; (eigen vertaling). 
94 Of ook de leden van de wederopbouwafdeling hier verbleven is niet geheel duidelijk, wel werd het geld 

voor de wederopbouw hier aan de burgers uitbetaald. Voor meer informatie over het domein, zie ook M. 

STAPPERS, De geschiedenis van het domein De Drie Fonteinen te Vilvoorde, Vilvoorde, 2006. 
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Schüllers streven (afb.15).
95

 Waarschijnlijk heeft de nabijheid van deze laatste 

voorbeelden ook een rol gespeeld bij het bepalen van Schüllers vormentaal.  

 

 

II.2 Vergelijking met overige wederopbouw binnen België  

 

II.2.1 Het Belgische debat tussen 1914 en 1918 

 

Het Duitse bestuur in België was het regionalisme als bouwstijl gunstig gezind en 

onderschreef dan ook de Belgische initiatieven die via publicaties, modelontwerpen en 

tentoonstellingen deze architectuur promootten.
96

 Zo werden er in 1916 te Schaarbeek en 

Antwerpen twee tentoonstellingen georganiseerd, Reconstruction rurale
97

 en Hoeven en 

landelijke woningen
98

. Beide exposities besteedden veel aandacht aan het regionalisme en 

de wederopbouw in Brabant en Antwerpen, de provincies waar ook de Duitse 

wederopbouw grotendeels zou plaatsvinden. Daarenboven bevonden zich zowel onder de 

organisatoren als de deelnemers van beide exposities verscheidene architecten die tevens 

publiceerden over de regionalistische reconstructie. 

Tot deze groep architecten behoorde ook Henri Vaes die in 1916 meewerkte aan 

Cinq leçons d'embellissement de la vie rurale en die na de oorlog betrokken was bij de 

afwerking van de Duitse wederopbouw in Kapelle-op-den-Bos.
99

 Dit boek was slechts één 

van de vele in een reeks die de wederopbouw vanuit esthetisch, vaak regionalistisch, 

oogpunt benaderden. Andere architecten zoals Albert Dutry, Edward Léonard, August 

Poppe (1867-1947) en Emile Gevaert behandelden eveneens dit thema.
100

  Anderzijds 

waren er ook auteurs die de wederopbouw vanuit een meer praktisch en technisch 

                                                 
95 http://paola.erfgoed.net/sdx/inventaris/toon.xsp?id=70578&base=objekt&qid=sdx_q3&p=1, 

(09/04/2007). 
96 J. STÜBBEN, 1918, p.371; L. VOLKMANN, 1917, p.111; A. MÜLLER (ed.), 1916 (d), p.100. 
97 J. GIELE, L. PEPERMANS, F. GRAFTIAU, G. MAUKELS, e.a., Tent. Cat. Reconstruction rurale, 

Schaarbeek (7 mei-25 juni 1916), Brussel, 1916, pp.3-16.  
98 Tent. Cat. Tentoonstelling Hoeven en landelijke woningen, Antwerpen (22 januari-13 februari 1916), 

Antwerpen, 1916. 
99 A. PUISSANT, H. VAES, J. GIELE, G. BOUCKAERT, e.a., Cinq leçons d'embellissement de la vie 

rurale: données pendant les travaux du jury de perfectionnement, Brussel, 1916. Zie ook deel 3: II.1 

Kapelle-op-den-Bos (p.106). 
100 A. DUTRY, De kunst op het platteland, schets eener landelijke schoonheidsleer, Gent, 1915; A. 

DUTRY, A. HEINS, Maisons rurales du type traditionnel flamand, Recueil de planches, Gent, 1915; E. 

LÉONARD, 1916; A. POPPE, Hoe moet men op den buiten bouwen?, Gent, 1916; DE WOUTERS DE 

BOUCHOUT, E. GEVAERT, Kenmerkende onderdelen van landelijke gebouwen in België. Een bundel 

nota’s en platen door de redactie van het Bulletin des Métiers d’Art samengesteld en in het licht gegeven tot 

opleiding der ambachtslieden in de bouwbedrijven, 1918, pp.5-17. 
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standpunt tegemoet traden. Dit waren onder andere Henry Vandevelde, Jean-Laurent 

Hasse (1849-1925), Alfred Ronse (1876-1962) en Théo Raison (°1869).
101

 

Rehorst erkende ook de verdiensten van één van de weinige 

architectuurtijdschriften die tijdens de oorlog bleef verschijnen, namelijk Le Home.
102

 Hij 

prees het regionalistische opzet van de speciale editie die het blad in 1915 aan de 

wederopbouw had gewijd en was vol lof over de afleveringen met dezelfde thematiek in 

het tijdschrift Belgique.
103

 Het valt nogmaals te benadrukken dat de uitdrukkelijke Duitse 

appreciatie voor het regionalistische karakter van al deze voorbeelden in schril contrast 

staat met de propagandistische opvatting dat de Duitse smaak was te vereenzelvigen met 

nieuwlichterij en het modernisme.
104

 

Desondanks had het stopzetten van vele vakbladen en het stilvallen van de 

discussies naar aanleiding van de wereldtentoonstellingen voor een leemte gezorgd. 

Bovendien waren vanwege de Duitse censuur verschillende invloedrijke, internationale 

architectuurtijdschriften gebannen en konden zij de dialoog binnen het Belgische 

bouwwezen niet meer beïnvloeden.
105

 Door het architectuurdebat te kortwieken begon het 

progressieve regionalisme in België langzaamaan te verstarren en werd de basis gelegd 

voor de latere veroordeling van deze stijl als conservatief. 

 In de geschriften die tijdens de oorlog nog wel werden gepubliceerd (cf. supra) 

werd er voortgeborduurd op de vooroorlogse discussie en werd er angstvallig gestreden 

tegen het doodbloeden van het regionalisme. Op de eerste plaats benadrukten de auteurs 

de nood aan een constante vernieuwing. In hun pleidooi voor een moderne stijl met 

historische referenties zetten ze zich af tegen de historiserende gevelarchitectuur en een 

verfransing van de Belgische architectuur.
106

 Hierin werden ze bijgetreden door de Duitse 

verantwoordelijken die deze Franse invloeden eveneens wilden terugdringen. Vanuit 

verschillende uitgangspunten vonden Belgische en Duitse architecten zich in dezelfde 

strijd voor een innoverend en bodemeigen regionalisme. 

 

                                                 
101 H. VANDEVELDE, Het heropbouwen van hoeven, Antwerpen, 1917; J.-L. HASSE, De la restauration 

des dégats causés par la guerre, Antwerpen, 1916; A. RONSE, T. RAISON, Landelijke bouwingen: 

algemeene raadgevingen, ontwerp tot het opbouwen van eene kleine hofstede, mekanieke toepassingen, 

Brugge, 1918. De staatslandbouwkundige H. Vandevelde uit Lier is niet te verwarren met zijn bekende 

naamgenoot, de architect Henry Van de Velde. 
102 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.93. 
103 P. DE VUYST, M. DES OMBIAUX, M. SCHWEITHAL, E. GASPART, e.a., ‘Le Relèvement de nos 

Ruines. Reconstruisons de jolis villages!’, in: Le Home, tweede speciale nummer, juli 1915. 
104 J. CELIS, 1985, p.141. 
105 J. CELIS, 1985, p.139. 
106 J. CELIS, 1985, p.137. 
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Naast het tolereren van regionalistisch getinte publicaties, stond volgens Stübben de 

Zivilverwaltung toe dat verschillende verenigingen en comités werden opgericht die de 

wederopbouw moesten stimuleren en op het volgens haar juiste regionalistische spoor 

zetten.
107

 Bovendien stonden deze commissies vaak aan de wieg van de hierboven 

vermelde publicaties en tentoonstellingen. Voorbeelden van zulke commissies zijn de 

Land- en Tuinbouwkomiteit der provincie Antwerpen
108

, De Nationale Komiteit voor 

Hulp en Voeding
109

 en de Commission pour la Reconstruction des Fermes
110

. Daarnaast 

waren ook reeds bestaande verenigingen en instanties actief in België tijdens de 

oorlogsperiode. Voorbeelden hiervan zijn de Commissie voor de Verfraaiing van het 

Landleven en haar provinciale afdelingen (1913)
111

, de KCML (1835/1912) en de VBSG 

(1913). De Duitse overheid in België ondernam verschillende pogingen om met enkele 

van deze comités in dialoog te treden maar ving telkens bot.
112

 

De vernoemde verenigingen benadrukten onder andere de nood aan bijstand door 

architecten die ervoor moesten zorgen dat de wederopbouw volgens de regels van de 

kunst zou verlopen. Er was echter een dusdanig grote woningnood dat de esthetische 

component vaak niet prioritair was.
113

 Een voorbeeld hiervan zijn de houten barakken van 

het Albertfonds. Dit hulpcomité werd in 1916 opgericht om aan de meest directe vraag 

naar huisvesting te voldoen.
114

 Hetzelfde ging op voor de huizen die door de Nationale 

Komiteit waren opgetrokken en doorgaans weinig architecturale meerwaarde bezaten.
115

 

Indien er aan deze woningen wel artistieke elementen werden aangebracht waren ze 

doorgaans weinig innoverend.
116

  

Volgens de architect en auteur over de Leuvense wederopbouw Jo Celis bestonden 

er nog redenen waarom in België werd teruggegrepen naar het regionalisme tijdens en 

vlak na de oorlog. Zoals in elke crisisperiode heerste er in de Eerste Wereldoorlog een 

                                                 
107 J. STÜBBEN, 1918, p.371. Architecten die daarentegen een meer modernistische kijk hadden op de 

wederopbouw, waren doorgaans niet vertegenwoordigd binnen dergelijke comités en al evenmin binnen de 

Belgische beslissingsorganen. J. CELIS, 1985, p.139. 
108 E. LÉONARD, 1916, p.37; E. LÉONARD, 1920, p.28. 
109 P. DE VUYST, M. DES OMBIAUX, M. SCHWEITHAL, E. GASPART, e.a., 1915, p.2. 
110 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.67; P. DE VUYST, M. DES OMBIAUX, M. SCHWEITHAL, 

E. GASPART, e.a., 1915, p.2. 
111 J. SCHÜLLER, 1918, p.11; Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.67; P. DE VUYST, M. DES 

OMBIAUX, M. SCHWEITHAL, E. GASPART, e.a., 1915, p.1; E. LÉONARD, 1920, p.26. 
112 L. VOLKMANN, 1917, p.111. 
113 E. LÉONARD, 1916, p.20; DE WOUTERS DE BOUCHOUT, E. GEVAERT, 1918, p.11. 
114 R. GOBYN, ‘De woningnood en het probleem van de voorlopige huisvesting in België na de Eerste 

Wereldoorlog’, in: SMETS, M. (ed.), Tent. Cat. Resurgam: de Belgische wederopbouw na 1914, Brussel 

(27 maart-30 juni 1985), Brussel, 1985, p.170. 
115 Tent. Cat. Habitations provisoires dans la province d'Anvers, Antwerpen (30 juni 1915), Antwerpen, 

1915. 
116 R. GOBYN, 1985, pp.171-172. 
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nostalgische tendens naar een periode van welvaart en werd er veeleer aansluiting gezocht 

bij een roemrijk verleden. Ook het feit dat hoofdzakelijk de historische stadskernen waren 

getroffen en men het toerisme wou bevorderen, hielp het regionalisme zich in te bedden in 

de wederopbouwpraktijk.
117

 Deze vorm van status-quo werd ook aangeraden door onder 

andere het rapport uit 1914 van Charles Lagasse de Locht (1845-1937), voorzitter van de 

KCML.
118

 Hierin waarschuwde hij voor al te overhaaste beslissingen en verzocht hij de 

integriteit van het lokale karakter niet te schaden. Het gevolg van deze behoudsgezinde 

impulsen was dat er minder en weinig vooruitstrevend werd gebouwd tijdens de oorlog. 

Bijgevolg werd de Belgische wederopbouw tijdens W.O.I gekenmerkt door negentiende-

eeuwse stijlen en het regionalisme. Dat er wel degelijk werd herbouwd gedurende de 

oorlogsjaren tonen bijvoorbeeld cijfers van het aantal bouwaanvragen voor Leuven.
119

 

Enkel de geïsoleerde studies naar de wederopbouw in bepaalde zwaar getroffen steden, 

geven een idee van de Belgische bouwactiviteit tijdens de oorlog.
120

 In welke mate de 

wederopbouw voor heel België onder eigen impulsen werd aangevat gedurende de oorlog, 

staat echter nog open voor verder onderzoek. 

 

 

II.2.2 De Zwitserse bijdrage: L’Oeuvre Suisse en Belgique 

 

De wederopbouw in België tijdens de Eerste Wereldoorlog was niet enkel in 

handen van Duitse en Belgische organisaties. Vanuit het neutrale Zwitserland werd er 

eveneens een aanzet gegeven om de noodlijdende Belgen onderdak te verschaffen. Van 

1916 tot 1920 zette het daartoe opgerichte Oeuvre Suisse en Belgique (OSB) zich in om de 

wederopbouw in België van de grond te krijgen.
121

 Dit Zwitserse comité verleende 

financiële hulp aan personen van wie de woning volledig of gedeeltelijk was vernield. Om 

de noodzakelijke fondsen hiervoor te bemachtigen had het OSB een beroep gedaan op de 

vrijgevigheid van haar landgenoten en andere neutrale geldschieters. Met dit geld betaalde 

                                                 
117 J. CELIS, 1985, pp.141-144. 
118 J. CELIS, 1985, pp.131-132; Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., pp.90-91. 
119 In Leuven werden in de periode 1915-1918 ongeveer 75 woningen volledig heropgebouwd. Het aantal 

herstellingswerken ligt nog hoger maar deze werden vaak niet aangegeven. J. CELIS, 1980, pp.3.110-3.111. 

Zie ook J. CELIS, P. UYTTENHOVE, 1991, pp.52-54. 
120 Voor voorbeelden van dergelijke studies zie M. SMETS, 1985 (a), pp.9-15. 
121 "Oeuvre Suisse" in Belgium, Zürich, s.d., p.3 en J. CELIS, P. UYTTENHOVE, 1991, pp.114-116. 
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het comité de helft van de reconstructiekosten per woning en leende het de andere helft 

gedurende enkele jaren zonder interest.
122

 

 Het OSB had zetels in Bern en de Brusselse Paleisstraat en bestond uit een team 

van zes vaste medewerkers: de voorzitter en professor aan de universiteit van Bern, Dr. 

L.R. De Salis, Georges de Montenach, lid van de Raad van State uit Fribourg (1862-

1925), Armand Piguet, vice-voorzitter en nationaal raadslid uit Yverdon, John Syz, 

nationaal raadslid uit Zürich, Dr. Oscar Wettenstein, secretaris en lid van de Raad van 

State uit Zürich (1866-1952) en ten slotte de stichter van het OSB, de architect Eugen 

Probst uit Zürich.
123

 

 Het was vooral deze laatste die de leiding had over de activiteiten van het OSB.
124

 

Voorafgaand aan de stichting van het comité, had Probst al enkele rondritten doorheen 

België gemaakt. Zijn eerste kennismaking met het geteisterde land vond plaats in 1914 en 

werd in de daaropvolgende jaren vervolgd door nog twee visites.
125

 In 1915 bezocht 

Probst België in het kader van zijn deelname aan de Duitse Kriegstagung en nog geen jaar 

nadien maakte hij er opnieuw een rondrit.
126

 De ervaringen die hij op die reizen had 

opgedaan, noteerde Probst in het boek Belgien. Eindrücke eines Neutralen. Mit 6 

Stadtplänen und 4 Ansichten nach alten Original-Lithographien.  

 De titel van dit werk impliceert dat Probst als onpartijdig observator de 

verwoestingen in België waarnam maar zijn standpunt was allesbehalve neutraal.
127

 In 

zijn werk citeerde de Zwitserse architect bijna letterlijk de Duitse argumenten die op de 

Kriegstagung werden aangehaald en minimaliseerde hij de Duitse verwoestingen. Het is 

moeilijk te bepalen in hoeverre Probst deze propagandistische toon aansloeg om de 

censuur te omzeilen of om zich te verzekeren van de Duitse goedkeuring voor zijn eigen 

initiatieven. Daarentegen formuleerde hij zijn opinie in zodanig sterke bewoordingen dat 

hij zijn oprechte sympathie voor de Duitse visie niet kon verbergen.  

                                                 
122 SALEUV, MA, Guerre de 1914-1918: Occupation allemande, “Oeuvre Suisse en Belgique” (1916-

1921), nr.1509: Aux Belges. Propriétaires de maisons détruites ou endommagées par suite de guerre, 

(08/1916). 
123 "Oeuvre Suisse" in Belgium, s.d., p.7; SALEUV, MA, Guerre de 1914-1918: Occupation allemande, 

“Oeuvre Suisse en Belgique” (1916-1921), nr.1509: Aux Belges. Propriétaires de maisons détruites ou 

endommagées par suite de guerre, (08/1916). Eugen Probst werd reeds eerder vermeld, zie ook deel 1: III.2 

Weerstand tegen de Duitse wederopbouwinitiatieven (p.60). 
124 J. SCHÜLLER, 1918, p.12. 
125 E. PROBST, 1916, p.3. 
126 E. PROBST, 1916, p.4; Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.10 en zie ook bijlage I. 
127 Zie ook J. CELIS, P. UYTTENHOVE, 1991, p.70. 
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Mede dankzij Probst’ steun aan het Duitse project, vermeldde Schüller het 

Zwitserse wederopbouwinitiatief in zijn Neue Kleinhäuser.
128

 Ook in de Duitse pers werd 

het boek van de architect uit Zürich goed ontvangen.
129

 Het werd bestempeld als een sehr 

verdienstvollen Schrift, met een volgens de Duitsers leidenschaftliches Willen zur 

Wahrheit.
130

 Daarentegen kwam het boek weinig aan bod in de Belgische tijdschriften, 

ondanks het feit dat het OSB nauwe contacten onderhield met Belgische commissies zoals 

de VBSG, de KCML en de Nationale Komiteit.
131

 Voor de uiteindelijke realisatie van 

haar woningen rekende het OSB immers op de medewerking van Belgische architecten 

die niet naar het buitenland waren gevlucht. De belangrijkste onder hen was de Brusselse 

architect Alfred Minner.
132

 Andere medewerkers waren onder andere de Brusselse 

architecten Eugène Neutens en Verheyen en hun Antwerpse collega Hippolyte Berger.
133

 

 Tussen de huizen die deze Belgische architecten ontwierpen voor het OSB en de 

Duitse wederopbouw bestaan enkele opvallende gelijkenissen.
134

 Ten eerste lag de focus 

bij de Zwitserse wederopbouw ook op de provincies Antwerpen en Brabant.
135

 Bovendien 

lagen de Duitse en Zwitserse huizen vaak op slechts enkele boogscheuten van elkaar 

verwijderd, bijvoorbeeld in Beigem en Humbeek (afbn.64 en 16) en in Kampenhout en 

Buken (afbn.59 en 17). Er werd zelfs gereconstrueerd in dezelfde straten, zoals het geval 

was in Lier (afbn.77 en 18) en Eppegem (afbn.49 en 19).
136

 De nadruk lag bij beide 

initiatieven ook op de rurale wederopbouw, waarbij het OSB eveneens de toepassing van 

het regionalisme bepleitte, meerbepaald: (…) combining the improvement of agricultural 

style with the aesthetical traditions of local architecture.
137

  

 Er zijn echter ook verschillen op te merken tussen beide initiatieven. Zo beperkte 

het OSB zich niet tot architectuur van Germaanse origine en paste het ook andere stijlen 

                                                 
128 J. SCHÜLLER, 1918, p.12. Schüller kwalificeerde de huizen van het OSB als: (…) gut bodenständig und 

doch der Zeit entsprechend.; (…) zeer streekeigen en toch hedendaags.; (eigen vertaling). 
129 A. MÜLLER (ed.), 1916 (c), p.48. 
130 BEHRENDT, ‘Bücherschau: Belgien’, in: Zentralblatt der Bauverwaltung, jg.36, nr.39, 1916, p.272: 

(…) een zeer verdienstelijk werk (…). (…) met een gepassioneerde wil naar waarheid (…).; (eigen 

vertaling). 
131 "Oeuvre Suisse" in Belgium, s.d., p.4. 
132 J. SCHÜLLER, 1918, p.12. 
133 "Oeuvre Suisse" in Belgium, s.d., pp.9-23. 
134 Voor meer Duitse voorbeelden, zie ook deel 3: De zoektocht naar Neue Kleinhäuser in Belgien (p.98 

e.v.). 
135 Zowel bij de Duitse als Zwitserse wederopbouw werd geen aandacht besteed aan Oost-Vlaanderen en de 

streek van Dendermonde die ook zwaar was getroffen. De nadruk op Antwerpen en Brabant was 

daarenboven gestoeld op de talrijke Belgische studies over regionalistische architectuur in die provincies 

(cf. supra). 
136 "Oeuvre Suisse" in Belgium, s.d., p.17. 
137 "Oeuvre Suisse" in Belgium, s.d., p.6: (…) de vooruitgang van de rurale stijl gecombineerd met de 

esthetische tradities van de lokale architectuur.; (eigen vertaling). 
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dan het rurale regionalisme van de zeventiende tot negentiende eeuw toe (afbn.20 en 21). 

Het OSB leverde bovendien hoofdzakelijk geldelijke steun en vertrouwde de uitwerking 

van de huizen toe aan Belgische architecten. Zoals reeds eerder werd vermeld, hadden de 

Duitsers deze piste al vroeg verlaten vanwege de slechte resultaten die ze hiermee hadden 

geboekt.
138

 Daarnaast hadden de Zwitsers meer financiële armslag, wat doorgaans 

resulteerde in grotere huizen, meer decoratieve details en een betere kwaliteit van 

bouwmaterialen.
139

 In tegenstelling tot de Duitse wederopbouw dragen de huizen die 

dankzij de steun van het OSB werden gereconstrueerd doorgaans een duidelijke Zwitserse 

stempel, meestal in de vorm van een gevelsteen (afbn.16-19). 

 Over de precieze bijdrage van het Oeuvre Suisse en Belgique tot de wederopbouw 

tijdens en na de Eerste Wereldoorlog is evenwel nog geen grondige studie verricht. Het 

zou daarom interessant zijn de Zwitserse initiatieven verder te analyseren in hun relatie tot 

de Duitse en Belgische wederopbouworganisaties, overheden en architecten, alsook een 

inventaris aan te leggen van hun werkzaamheden. 

 

 

II.3 De Belgische discussie in het buitenland 

 

II.3.1 Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië 

 

Het debat over de wederopbouw leefde ook bij de Belgische architecten en politici 

die noodgedwongen de oorlogsjaren in het buitenland moesten doorbrengen.
140

 Zij 

moesten echter toekijken vanaf de zijlijn en trachten de bakens uit te zetten voor de 

naoorlogse wederopbouw. De houding van de Belgische regering in ballingschap ten 

opzichte van de Duitse wederopbouwinitiatieven was daarbij voornamelijk afwijzend.
141

 

Minister Helleputte ijverde voor het uitstel van de wederopbouw tot na de 

oorlogsactiviteiten en zoals reeds werd vermeld hadden sommigen bedenkingen bij de 

waarde van de Duitse architecturale bijdrage.
142

 

                                                 
138 Zie ook deel 1: II.1.1 Actieve of passieve wederopbouw: de Duitse discussie (p.21). 
139 SALEUV, MA, Guerre de 1914-1918: Occupation allemande, “Oeuvre Suisse en Belgique” (1916-

1921), nr.1509: Aux Belges. Propriétaires de maisons détruites ou endommagées par suite de guerre, 

(08/1916). 
140 Voor meer informatie over de Belgische discussie in het buitenland, zie P. UYTTENHOVE, 1985, 

pp.33-67. 
141 J. STÜBBEN, 1918, p.371. 
142 Zie ook deel 2: II.2.1 Het Belgische debat tussen 1914 en 1918 (p.81). 
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 Net zoals in België, werden er in Nederland commissies opgericht en 

tentoonstellingen georganiseerd omtrent de Belgische wederopbouw. De belangrijkste van 

deze verenigingen was het Comité néerlando-belge d’Art civique (CNBAC). Onder 

voorzitterschap van de bekende Nederlandse architect Hendrik Petrus Berlage (1856-

1934) had deze studiegroep zich tot doel gesteld de wederopbouw van België voor te 

bereiden.
143

 Een van de secretarissen van het CNBAC was de Brugse architect en 

modernist Huib Hoste (1881-1957). Hij zou na de oorlog één van de eersten zijn om het 

modernisme in België te introduceren en maakte van zijn verblijf in Nederland gebruik 

om zich onder andere te verdiepen in de principes van De Stijl.
144

 

 Van de Belgische modernisten waren velen uitgeweken naar Nederland.
145

 Dit 

gold ook voor de jonge Brusselse architect Louis Van der Swaelmen (1883-1929), die de 

leiding had over het CNBAC. Zijn opdracht was om een praktische gids samen te stellen 

die als handleiding kon dienen bij de toekomstige wederopbouw.
146

 Van dit ambitieuze 

project kwam echter weinig terecht en ook Van der Swaelmens eigen publicatie, de 

Préliminaires d’Art Civique vond moeilijk ingang in België.
147

 Ondanks zijn pleidooi 

voor het aanknopen bij de traditionele architectuur, brak de Brusselse architect in zijn 

boek een lans voor het modernisme.
148

 Deze stelling had waarschijnlijk tot gevolg dat ook 

de Duitse instanties de verspreiding van het werk in België niet promootten. Of zoals 

France Vanlaethem het verwoordde: De eerste grote poging van Van der Swaelmen om de 

bouwcultuur van architecten en beleidslieden te veranderen had dan ook niet het 

verhoopte resultaat.
149

 

Zijn activiteiten met betrekking tot de wederopbouw brachten Van der Swaelmen 

echter wel in contact met Helleputte die zich in Sainte-Adresse eveneens over deze 

materie boog.
150

 Als bevoegde minister wees Helleputte er bij koning Albert I op dat de 

                                                 
143 P. UYTTENHOVE, 1985, pp.50-53; H. STYNEN, Stedebouw en gemeenschap. Louis Van der 

Swaelmen (1883-1929), bezieler van de moderne beweging in België, Brussel, 1979, pp.18-20. Andere 

leden van het CNBAC waren onder andere de Belgische advocaat Paul Otlet (1868-1944) en Pierre Cuypers 

(1827-1921). 
144 P. UYTTENHOVE, 1985, pp.53-54. Hoste was ook de stichter van de moderne kunstkring Open Wegen 

in 1917 en publiceerde tijdens de oorlog in De Telegraaf en De Bouwwereld. In deze bladen refereerde hij 

ook aan de reconstructie van Ieper, dat volgens hem niet naar oud model mochten heropgebouwd worden. 
145 J. CELIS, 1985, p.139. 
146 L. VAN DER SWAELMEN, Pour la reconstruction des villes et localités détruites ou endommagées en 

Belgique. Programme-tables des matières d"une Encyclopédie des villes et de l’Art civique, Brussel-Leiden, 

s.d. 
147 L. VAN DER SWAELMEN, Préliminaires d’Art Civique, mis en relation avec le ‘cas clinique’ de la 

Belgique, Leiden, 1916, (heruitgave Brussel, 1980). 
148 H. STYNEN, 1979, pp.77-78. 
149 F. VANLAETHEM, ‘Modernisme’, in: Art Nouveau, Art Deco & Modernisme, Tielt, 2006, p.309. 
150 P. UYTTENHOVE, 1985, p.53. 
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wederopbouw niet meteen kon worden aangevat en er eerst noodwoningen moesten 

voorzien worden. Daarnaast diende de Belgische wetgeving te worden aangepast om na 

de oorlogsactiviteiten de wederopbouw krachtig te kunnen aanvatten.
151

 Ondanks de 

ambitieuze wetten van 1915 en 1917 veranderde er weinig aan de bestaande instituten en 

privé-rechten.
152

 De wettelijke aanpassingen werden algemeen gekenmerkt door 

besluiteloosheid en zouden dan ook vaak dode letter blijven na de oorlog.
153

 Ook in de 

speciaal opgericht commissies in Sainte-Adresse, bijvoorbeeld de Commission 

Interministérielle pour aider à la Reconstruction des Régions Dévastées, kwam men niet 

tot een eenduidige besluitvorming inzake nieuwe maatregelen voor de wederopbouw.
154

 

  

In Frankrijk ondergingen de Belgische debatten omtrent de wederopbouw veel invloed 

van de discussies naar aanleiding van het Franse reconstructieproces.
155

 In tegenstelling 

tot Nederland was de regionalistische stem er ook veel sterker aanwezig, mede als gevolg 

van de verwoesting van voornamelijk kleine gemeenten.
156

 Deze visie werd ook 

overgenomen door de Franse wederopbouwcomités zoals La Commission d’Etude pour 

les Reconstructions rurales en La Renaissance des Cités, evenals op tentoonstellingen als 

Exposition de l’Architecture Régionale dans les Provinces Envahies en La Cité 

Reconstituée.
157

 Op deze exposities was België ook vaak vertegenwoordigd met enkele 

ontwerpen. Verantwoordelijke hiervoor was de architect Raphaël Verwilghen (1885-

1963), die door de Belgische regering was aangeduid om de wederopbouw van België te 

documenteren.
158

 

 In deze context valt ook Verwilghens reis naar Groot-Brittannië te kaderen, waar 

reeds in 1915 een conferentie over de wederopbouw van België werd georganiseerd door 

                                                 
151 SALEUV, MA, Varia IV, nr.16: dossier A. Nerinckx: wederopbouw en restauratieplannen, (1916-1918): 

J. HELLEPUTTE, Rapport over de reconstructie van verwoeste gemeenten aan koning Albert I, 

(25/08/1915). 
152 De besluitwet van 1915 verplichtte het aanlegplan en moest, evenals deze van 1917, de inspraak van de 

gemeenten terugdringen. Voor meer informatie over de Belgische stedenbouwkundige wetgeving tijdens 

W.O.I, zie M. SMETS, 1985 (b), pp.71-97. 
153 M. SMETS, 1985 (b), pp.76-80. 
154 P. UYTTENHOVE, 1985, p.53. 
155 De invloed van de Franse debatten op de Belgische wederopbouw was ook groot vanwege het aantal 

Belgen dat er verbleef tijdens de oorlog, ongeveer 325.000. Daarentegen verbleven er slechts 160.000 in 

Groot-Brittannië en 100.000 in Nederland. 
156 D.-A. AGACHE, J.-M. AUBERTIN, E. REDONT, G. RISLER, Comment reconstruire nos cités 

détruites. Notions d'urbanisme s'appliquant aux villes, bourgs et villages, Parijs, 1915 ; J. REINACH, 1917. 
157 P. UYTTENHOVE, 1985, pp.43-57. 
158 P. UYTTENHOVE, 1985, p.54. 
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de Engelse town planning commission.
159

 In tegenstelling tot Van der Swaelmen, was 

Verwilghen hierop wel aanwezig en verdiepte hij er zich in de stedenbouw en de Engelse 

tuinstad.
160

 Met onder andere bezoeken aan Letchworth (1904) was de conferentie een 

uithangbord van dit laatste model. De tuinstad zou na de oorlog ook enige navolging 

krijgen in België met voorstanders als Raymond Moenaert (1882-1977) en voorbeelden 

als Batavia in Roeselare en Zuid-Australië in Lier.
161

 

 De hier vermelde documentatiedrang van de Belgische overheden en organisaties 

en hun passieve opstelling tegenover de wederopbouw tijdens de oorlog leidde evenwel 

niet tot een goede voorbereiding van de naoorlogse reconstructie. Ondanks de veelvuldige 

debatten, publicaties en commissies, alsook de inzet van onder andere Van der Swaelmen 

en Verwilghen, werd er tijdens de oorlog geen consistent en krachtig beleid uitgestippeld 

om de wederopbouw na de gevechten aan te vatten. In een recensie van Schüllers Neue 

Kleinhäuser die in 1920 verscheen, legde de auteur de vinger op de wonde. Hij schreef 

dat de Duitse wederopbouw (…) toont wat er, naar ons inzien, door de Belgische 

overheden had kunnen gedaan worden, onmiddellijk naar [sic] de verplaatsing van de 

gevechtszone, naar den Yzer.
162

 De Duitse wederopbouw leunde dus dichter aan bij de 

realiteit dan de Belgische initiatieven in het buitenland die hun krachten niet gebundeld 

kregen. Zoals in het volgende hoofdstuk zal worden aangetoond zullen de Duitse huizen 

zich dan ook goed inpassen in de regionalistische wederopbouw die zijn stempel zal 

drukken op de naoorlogse reconstructie. 

                                                 
159 H. STYNEN, 1979, pp.20-22; P. UYTTENHOVE, 1985, p.35. Deze conferentie vond plaats in de 

Londense Guild Hall. 
160 Van der Swaelmen trok in zijn ingezonden rapport Resurgam wel van leer tegen de banale modernisatie 

en de vieux-neuf. 
161 P. UYTTENHOVE, 1985, p.35; F. VANLAETHEM, 2006, p.307. Voor meer informatie over het 

ontstaan van de Belgische tuinstadbeweging, zie J. MAES, 1985, pp.189-213. 
162 E.B.M., 1920, p.159. 
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Hoofdstuk III : De erfenis van de wederopbouw na W.O.I 

 

 

De modernistische stem die gedurende de oorlog vooral vanuit het buitenland weerklonk, 

liet zich na de wapenstilstand ook binnen België horen. Ze moest echter opboksen tegen 

een regionalistische tendens die diep in het bouwwezen was verankerd en meteen na de 

oorlog de voornaamste architecturale stroming zou blijven. Het regionalisme verloor 

echter voeling met de avant-garde en werd door de modernisten fel bekritiseerd. Dit 

vormde mede de basis voor de jarenlange veroordeling van de wederopbouw als een 

mislukte kans tot vernieuwing van de architectuur en stedenbouw. 

 In dit laatste hoofdstuk van de architecturale analyse zal heel beknopt worden 

ingegaan op het verdere verloop van de wederopbouw na de oorlog en hoe deze nadien 

werd gepercipieerd. Daarbij zal er eerst aandacht worden besteed aan de algemene 

tegenstelling tussen het modernisme en het regionalisme. Daarna zullen de gevolgen van 

deze tegenstelling voor de receptie van de wederopbouw worden toegelicht, waarbij de 

evaluatie van het Duitse aandeel hierin niet zal ontbreken. 

 

 

II.1 Voortzetting van het stijlendebat 

 

III.1.1 De opkomst van het modernisme 

 

Het Belgische modernisme kreeg na de oorlog een nieuw elan, onder andere door 

de terugkeer van modernistische architecten zoals Huib Hoste en het verschijnen van 

nieuwe architectuurtijdschriften zoals La Cité (1919-1935).
163

 De Belgische 

propagandistische verwijten aan het adres van de Duitse architectuur werden na de vrede 

achterwege gelaten en ingeruild voor een waardering voor het Neues Bauen.
164

 Ook 

binnen de Duitse DWB werd de steven gewend. Onder leiding van Walter Gropius (1883-

                                                 
163 Voor meer informatie over het modernisme in België na de Eerste Wereldoorlog, zie F. 

VANLAETHEM, 2006, pp.304-397. 
164 Het Neues Bauen was een architectuurstroming uit de jaren 1920-1940 die nauw in verband stond met 

het Bauhaus en waarbij beton, glas en modulebouw belangrijke elementen waren. Zie ook verder E.J. 

HASLINGHUIS, H. JANSE, p.328. 
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1969) en Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) zou deze vereniging na 1918 een meer 

uitgesproken modernistische koers gaan varen.
165

  

In België zagen de modernisten in de tabula rasa waarmee ze werden 

geconfronteerd, nieuwe kansen om hun projecten te verwezenlijken.
166

 Ze stuitten echter 

op een falende wetgeving die haar verworvenheden van tijdens de oorlog niet kon laten 

gelden en een pragmatisme dat lokale overheden en burgers ertoe dreef het herstel van 

monumenten en oude stedelijke gehelen te laten primeren.
167

 Uitgesloten van de 

grootschalige wederopbouw, legden de modernisten zich toe op de sociale woningbouw 

die later hun opgang zou begeleiden.
168

 Deze focus was mede een gevolg van de nieuwe 

wetgeving die de openbare tussenkomst in deze sector bestendigde.
169

 De Duitse 

wederopbouw was eveneens op dit domein actief maar richtte zich hoofdzakelijk op 

eengezinswoningen. Daarentegen zou de collectieve woning de doodsteek voor het 

regionalisme betekenen en de doorbraak van het modernisme inluiden.
170

 

 Vermits het modernisme tijdens en vlak na de oorlog op een zijspoor was 

terechtgekomen, was haar antwoord nadien des te strijdvaardiger. De opkomst van het 

modernisme ging gepaard met een hevige reactie tegen het regionalisme en voedde zo de 

tegenstelling met deze laatste. Het regionalisme legde zich na de oorlog steeds vaker toe 

op vrijetijdsarchitectuur en residentiële woningen voor de gegoede middenklasse.
171

 De 

stroming werd daarenboven geassocieerd met het nationalisme dat zich lijnrecht 

tegenover de nieuwe internationale beweging situeerde en verdween zo stilaan van het 

architecturale toneel. Op het moment dat de modernistische vooruitgangsidee 

langzamerhand terrein begon te winnen, was de wederopbouw echter al grotendeels 

afgerond. Vele modernisten verweten hun regionalistische collega’s het falen van de 

                                                 
165 J. CAMPBELL, 1989, p.8. De DWB lag in het interbellum tevens mee aan de basis van het Bauhaus 

(1919). 
166 A. VAN LOO, 2001, p.129. 
167 F. VANLAETHEM, 2006, p.305. Het plan van aanleg dat in de besluitwet van 1915 naar voren werd 

geschoven, kon niet worden opgelegd vermits er geen financiële koppeling aan verbonden was. 
168 A. VAN LOO, 2001, p.130. Na de oorlog werden wel enkele modernistische tuinwijken opgetrokken, 

bijvoorbeeld ‘Klein-Rusland’ in Zelzate (1921-1930) en de ‘Cité Moderne’ in Oudergem (1922-1925). 
169 F. VANLAETHEM, 2006, p.312. 
170  F. LOYER, ‘Esprit du lieu, esprit du temps’, in: F. LOYER, B. TOULIER, C. BERTHO-LAVENIR, H. 

GUÉNÉ, e.a., Le Régionalisme. Architecture et Identité (Idées et Débats), Parijs, 2001, p.23. Desondanks 

waren er bijvoorbeeld in Duitsland pogingen geweest om de meergezinswoning en het regionalisme te 

koppelen, zie bijvoorbeeld H. BECHLY, Die Heimstätte des Angestellten: eine Denkschrift über die 

Möglichkeit, die Wohnungsverhältnisse der Versicherten der Reichsversicherungs-Anstalt für Angestellte 

durch Erbauung von Kleinhäusern zu verbessern, Hamburg, 1918 en R. EBERSTADT, 1919. 
171 F. LOYER, 2001, p.20. 
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wederopbouw na de wapenstilstand en legden daarmee de basis voor de polarisatie van 

beide stromingen en de veroordeling van de wederopbouw.
172

 

Hoe verdeeld de situatie was meteen na de gevechten, kan worden aangetoond aan 

de hand van de wederopbouwtentoonstelling die in september 1919 in het Brusselse 

Egmontpaleis werd georganiseerd. Naast de modernistische voorbereidingen van de 

wederopbouw uit Nederland, hingen plannen van tuinwijken uit Engeland en 

regionalistische ontwerpen uit Frankrijk en België, bijvoorbeeld van de Nationale 

Komiteit en het OSB. Vanuit modernistische hoek werd vanzelfsprekend fel geprotesteerd 

tegen deze laatste inzendingen.
173

 

 

 

III.1.2 De nadagen van het regionalisme 

 

 De Brusselse wederopbouwtentoonstelling in 1919 toonde aan hoezeer het 

regionalisme en het modernisme uit elkaar waren gegroeid tijdens en vlak na de oorlog. 

Streefden ze voordien een zelfde soberheid en structurele eenvoud na, dan kwam het 

regionalisme nadien diametraal tegenover het modernistische vooruitgangsidee te staan. 

Dat de wederopbouw gedurende de eerste jaren na de wapenstilstand het regionalisme 

bovendien het statuut van een officiële doctrine had geschonken, was enkel koren op de 

molen voor de modernisten.  

 De stijldiscussie was na de gevechten echter geen prioriteit, noch voor de 

meerderheid van de eigenaars, noch voor de architectenverenigingen, noch voor de 

verschillende overheden. De architect volgde doorgaans enkel de wensen van zijn 

opdrachtgever en bouwde zowel in neo-Vlaamse renaissance, als in eclectische, 

neogotische en andere stijlen. Vele architecten wilden zoveel mogelijk opdrachten 

binnenhalen en van een serieuze poging om het regionalisme te overdenken, kwam weinig 

terecht.
174

 

 Jo Celis onderscheidde drie soorten van regionalistisch geïnspireerde 

wederopbouw. Ten eerste deze architectuur die zich baseerde op de modernistische 

principes, en de traditionele elementen in vernieuwende vormen toepaste. Ten tweede de 

vieux-neuf of het nauwgezet reproduceren van verwoeste gebouwen en ten derde een 

                                                 
172 J. CELIS, 1985, pp.137 en 150-152 en F. VANLAETHEM, 2006, pp.324-346. 
173 J. CELIS, 1985, p.140 en F. VANLAETHEM, 2006, p.310. 
174 J. CELIS, 1985, p.142. 
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rijkelijke en vage pastichearchitectuur die de traditionele elementen op een zeer 

vrijblijvende manier verwerkte. Het zouden voornamelijk deze laatste twee categorieën 

zijn die veel navolging kenden en nadien tot de veroordeling van de wederopbouw zouden 

bijdragen.
175

 

 Het regionalisme ging na de Eerste Wereldoorlog gebukt onder haar eigen succes. 

Mede door de grootschalige toepassing en de korte tijdspanne van de wederopbouw 

verwaterden de moderne principes van het regionalisme. Koortsachtig vochten enkele 

regionalisten tegen de stempel van conservatieven en zochten naar aansluiting bij het 

heden door onder andere het gebruik van beton. Het was de strijd van het regionalisme 

tegen haar eigen terugval. Celis concludeerde in 1985 dat de wederopbouw het falen van 

het regionalisme in haar vernieuwing niet had veroorzaakt, maar enkel had versneld.
176

 

 De strijd tegen het verval van het regionalisme werd verder gezet door onder 

andere Oda Van de Castyne en Charles Bourgeois die erop wezen dat de ‘regels’ van het  

regionalisme niet mochten leidden tot een statische eenheidskoek en folklorisme.
177

 Men 

diende het onderscheid per regio en de bijhorende nuances te vrijwaren. Ze herhaalden dat 

het regionalisme enkel kon overleven als het de beginselen van eerlijkheid, economie en 

helderheid bleef hanteren. Hun pleidooi aan het einde van de jaren ’30 en het hernieuwde 

succes van het regionalisme vallen daarenboven te kaderen in het nationalisme dat in de 

aanloop naar de Tweede Wereldoorlog terug de kop opstak.
178

 Zo werd in Frankrijk het 

regionalisme onder het Vichy-regime voor een tweede maal geïnstitutionaliseerd.
179

 

 De invloed van het regionalisme in de architectuur is evenwel nooit geheel 

verdwenen. Het principe van organisch bouwen werd bijvoorbeeld overgenomen in het 

expressionisme en ook met de art deco was er geen regelrechte breuk.
180

 De blijvende 

drang naar het verwerken van tradities in de architectuur is tevens tot op heden zichtbaar 

in de talloze ‘fermettes’ die België rijk is. Deze neoregionalistische architectuur die zich 

                                                 
175 J. CELIS, 1985, pp.143-144. 
176 J. CELIS, 1985, p.144. 
177 O. VAN DE CASTYNE, Le régionalisme en architecture (Bibliothèque d'études régionales, 9), Brussel, 

1937, pp.109-111 en C. BOURGEOIS, Régionalisme et snobisme (Bibliothèque d’études régionales, 10), 

Brussel, 1937, p.121. Voor andere naoorlogse studies over het regionalisme en verdere bibliografie, zie ook 

L. CLOQUET, L’architecture traditionnelle et les styles régionaux, Luik-Parijs, 1919; C.V. TREFOIS, 

Ontwikkelingsgeschiedenis van onze landelijke architectuur, Antwerpen, 1950, pp.7-10 en M. SMETS (ed.), 

Tent. Cat. Resurgam: de Belgische wederopbouw na 1914, Brussel (27 maart-30 juni 1985), Brussel, 1985, 

pp.235-247. 
178 A. VAN LOO, 2001, p.131. Bovendien begon het modernistische betoog in de jaren ’30 af te zwakken, 

ook in de vakpers. La Cité werd in 1935 opgedoekt en enkel Opbouwen en L’Equerre verdedigden nog de 

‘harde’ modernistische lijn.  
179 J.-C. VIGATO, 1994, p.11. 
180 F. LOYER, 2001, p.20 en J. CELIS, 1985, p.151. 
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aan het einde van de twintigste eeuw manifesteerde, werd daarentegen wel vaak 

gekenmerkt door de oppervlakkige overname van ornamenten en het vermengen van 

eigenschappen die niet meer plaatsgebonden waren.
181

 Dit staat natuurlijk in relatie tot de 

actuele herdefiniëring van begrippen zoals regio en lokale ruimte, mede door de 

toenemende mobiliteit van de eigenaars.
182

 

 

 

III.2 Receptiegeschiedenis van de wederopbouw 

 

Het mag wel opvallend heten, hoe weinig enthoesiasme er aan de dag wordt gelegd voor 

de studie van de streekeigen boerderij-architectuur, (…).
183

 Dit citaat van architect 

Clemens Trefois (1895-1985) uit 1950 geeft een idee van het misprijzen waarmee het 

regionalisme rond het midden van de twintigste eeuw werd bejegend. Het negatieve beeld 

dat van het regionalisme werd opgehangen als zijnde een marginale architectuur, was 

onlosmakelijk verbonden met de afwijzing van de wederopbouw vanaf de jaren ’20. Zelfs 

de protagonisten van de wederopbouw lieten zich negatief en verantwoordend uit over 

hun eigen realisaties van net na de oorlog.
184

 

De rehabilitatie van het regionalisme zou pas plaatsvinden op het moment dat de 

eerste barsten verschenen in de modernistische utopie. Op het einde van de twintigste 

eeuw ontstond er namelijk in het kader van een steeds grotere mondialisering een 

terugkeer naar het regionale, als alternatief voor de internationale ideologie van de 

moderniteit.
185

 Ook de wederopbouw in België na W.O.I kwam pas terug onder het 

voetlicht nadat de modernistische droom was vervlogen.
186

 Pas op het einde van de jaren 

’70 en begin jaren ’80 stelden de studies naar de wederopbouw één van de grootste 

bouwcampagnes in de Belgische architectuurgeschiedenis in een nieuw daglicht.
187

 

Over hoe het Duitse aandeel in de wederopbouw vroeger werd ingeschat is weinig 

bekend. In 1920 werd in De Bouwgids wel het boek van Schüller besproken maar de 

                                                 
181 S. VAN AERSCHOT-VAN HAEVERBEEK, 1993, p.17. 
182 J.-P. BRUSSON, ‘A propos de l’architecture touristique: le néo-régionalisme se moque-t-il du lieu?’, in: 

Revue de Géographie Alpine, jg.2, nr.3, 1996, pp.90-92. 
183 C.V. TREFOIS, 1950, p.7. 
184 J. CELIS, 1985, p.131. 
185 F. LOYER, B. TOULIER, ‘Préface’, in: F. LOYER, B. TOULIER, C. BERTHO-LAVENIR, H. 

GUÉNÉ, e.a., Le Régionalisme. Architecture et Identité (Idées et Débats), Parijs, 2001, pp.10-11. 
186 M. SMETS, 1985 (a), p.10. 
187 De belangrijkste onder deze studies is M. SMETS (ed.), Tent. Cat. Resurgam: de Belgische 

wederopbouw na 1914, Brussel (27 maart-30 juni 1985), Brussel, 1985. 
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auteur van de recensie beperkte zich hoofdzakelijk tot het geven van een objectieve 

samenvatting.
188

 Van beschouwingen en kritieken wil ik mij voorlopig onthouden. (…) Dat 

kan ons echter niet beletten de idee den wederopbouw naar oude esthetische gegevens te 

doen afkeuren.
189

 Zijn mening over de Duitse wederopbouw bleef desalniettemin 

tweeslachtig, zoals het volgende citaat over de architectuur van de huizen aantoont: 

Overal heeft de Duitsche “Heimatschutzgedanke” op oude Vlaamsche motieven toegepast 

de leiding gehad. Er zijn zoo huizengroepeeringen gebouwd, die archaiek-Vlaamsch 

aandoen, maar waar toch door aanleg en samenstelling iets van de moderne ideëen, wel 

het meest door het duidelijk erkenbaar bewuste in het geheel uitkomt.
190

 

Het Duitse verantwoordelijkheidsbesef over wat zij in België bouwden, was 

nochtans erg groot: (…) die Zukunft würde uns doch dafür verantwortlich machen; man 

würde mit Lichtbildern herumreisen und zeigen: Seh, so sah unsere Stadt vor dem Kriege 

aus, und das hat man daraus gemacht! O, diese deutschen Barbaren!
191

 Daarom 

koesterde Stübben de hoop: (…) daβ in der hoffentlich nicht fern liegenden Zeit, wo eine 

sachliche Würdigung des Geschehenen möglich sein wird, die Anerkennung dessen sich 

geltend macht, was die deutsche Verwaltung zugunsten des Landes geleistet hat: indem 

sie bestrebt war, (…); indem sie auch auf geistigem und künstlerischem Gebiet für das 

Wohl des Landes zu sorgen zich bemühte; indem sie namentlich den Wiederaufbau von 

Stadtteilen, von städischen und ländlichen Anwesen nicht bloβ an sich zu fördern, 

sondern auch in bessere Bahnen zu lenken suchte.
192

 Schüller zelf was alleszins van 

mening dat zijn ontwerpen in esthetisch en economisch opzicht een voorbeeld waren voor 

toekomstige arbeiderskolonies en kleine huizen in Duitsland, waar men eveneens met een 

grote woningschaarste had te kampen.
193

 

Met de herwaardering van de wederopbouw van België was ook de Duitse inbreng 

hierin boven water gekomen. De eerste maal dat het Duitse initiatief werd opgerakeld was 

                                                 
188 Deze auteur gaat schuil achter de initialen E.B.M. 
189 E.B.M., 1920, p.159. 
190 E.B.M., 1920, p.159. 
191 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.93: (…) de toekomst zal ons daar verantwoordelijk voor maken; 

men zal met dia’s rondtrekken en aantonen: zo zag onze stad er voor de oorlog uit, en dat heeft men er van 

gemaakt! O, die Duitse barbaren!; (eigen vertaling). 
192 J. STÜBBEN, 1918, p.371: (…) dat in de hopelijk nabije toekomst, waarin een inhoudelijke waardering 

van de gebeurtenissen mogelijk zal zijn, de erkenning van deze zich doet gelden, wat het Duitse bestuur ter 

gunste van het land verricht heeft: terwijl hiernaar gestreefd wordt, (…); terwijl ook op verstandelijk en 

kunstzinnig gebied gepoogd wordt voor het welzijn van het land te zorgen; terwijl ze ernaar streeft de 

wederopbouw van stadsdelen, van stedelijke en landelijke huizen niet alleen maar op zich te bevorderen, 

maar ook tracht in betere banen te leiden.; (eigen vertaling). 
193 J. SCHÜLLER, 1918, p.4. Voor informatie over de woningschaarste in Duitsland, zie ook Runderlass 

vom 26. März 1917 betreffend Förderung von Kleinhaussiedlungen und Kleinhausbauten, sowie Leitsätze 

zur Förderung von Kleinhaussiedlungen und Kleinhausbauten, 1917. 
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in de studie van Jo Celis en Pieter Uyttenhove over de wederopbouw van Leuven. 

Schüllers boek werd vermeld in de bibliografie maar er werd niet dieper op ingegaan. In 

Resurgam werd de Duitse wederopbouw wel heel kort toegelicht.
194

 De bijdrage van Jan 

Maes in dit laatste boek schilderde de Duitse wederopbouw terecht af als een kortstondig 

experiment dat zich goed inschreef in de regionalistisch geïnspireerde wederopbouw van 

België na de oorlog. Maes evalueerde de Duitse wederopbouw als volgt: Hierbij werd 

teruggegrepen naar een vage regionale stijl en werd hoofdzakelijk binnen bestaande 

dorpsstructuren geopereerd. Even verder schreef hij dat de Duitsers de wederopbouw 

aanvatten (…) in een traditie die toch wel aanknopingspunten vertoont met de 

denkbeelden van sommige voorstanders van de ‘Heimatschutz’ uit de Duitse 

‘Gartenstadtbewegung’.195
  

 

De pas recente revaluatie van het regionalisme en de wederopbouw, alsook het 

kortstondige karakter van de Duitse initiatieven, liggen mee aan de basis van het gebrek 

aan studie naar de Duitse wederopbouw in België. Bovendien blijft het de vraag in 

hoeverre men in het reine is gekomen met het Duitse erfgoed, zeker met de Tweede 

Wereldoorlog in het achterhoofd.  

De reeds eerder geciteerde recensie van 1920 in De Bouwgids toont alvast aan dat 

de auteur ervan zo kort na de feiten, het niet waagde een definitief oordeel te vellen over 

een zeer delicaat onderwerp. De auteur gaf aan dat de Duitse wederopbouw enkel op 

stedenbouwkundig vlak vooruitstrevend was, in tegenstelling tot het stilistische aspect. De 

regionalistisch geïnspireerde Vlaamse stijl lag echter in de lijn van de Duitse intenties. Zij 

wilden net door stereotiep ‘Vlaamsch’ te bouwen hun politieke agenda naleven om zo de 

band met de Duitse architectuur te benadrukken. Als gevolg hiervan en ook vanwege de 

betrokkenheid van de Duitse verantwoordelijken bij de Heimatschutz, merkten beide 

voorgaande analyses van Schüllers Neue Kleinhäuser, terecht eigenschappen op van de 

Heimatschutz-gedachte in de Duitse wederopbouw. Dat de Duitsers volgens Maes een 

veeleer vage regionalistische stijl hanteerden, kan niet worden aanschouwd als een 

uitzondering binnen de andere Belgische wederopbouw. 

Een goede integratie van hun initiatieven binnen het toenmalige Belgische 

bouwwezen was een doel op zich voor de Duitsers. Ten gevolge hiervan werden er ook 

geen aparte ‘Duitse’ wijken of dorpen opgetrokken en werd er veel bijgebouwd aan nog 

                                                 
194 J. CELIS, P. UYTTENHOVE, 1991; J. MAES, 1985. 
195 J. MAES, 1985, pp.192-193. 
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overeind gebleven schuren of woonhuizen. Ze wilden daarenboven geen flagrante 

stijlbreuk bewerkstelligen. Ze baseerden zich dan ook op dezelfde studies als de Belgische 

wederopbouworganisaties, met een duidelijke focus op de zeventiende- en achttiende-

eeuwse rurale architectuur en kwamen als dusdanig vaak tot dezelfde resultaten. Vanwege 

de beperkte middelen die men ter beschikking had, was de Duitse wederopbouw weinig 

opvallend in relatie tot de bestaande huizen van vóór de oorlog. Het tekort aan rijkelijke 

bouwmaterialen noopte de Duitsers op esthetisch vlak meer het verschil te maken door 

verhoudingen en eenvoudige ornamentiek, dan door weelderige decoratie. 

Hoewel de Duitse wederopbouw zich concentreerde op rurale woningen en 

arbeidershuisvesting, was de soberheid vooral zichtbaar in de sporadische stedelijke 

verwezenlijkingen. De Belgische wederopbouw concentreerde zich daarentegen na de 

oorlog vooral op het stadscentrum, waardoor er vanaf 1920 grote verschillen ontstonden 

tussen de decorarchitectuur in de centra en de veeleer bescheiden woningen daarbuiten. 

Aan de woningen rond de centrale pleinen en assen werd veel aandacht besteed, terwijl in 

de rand de voorlopige behuizingen nog lang bleven bestaan.
196

 De Duitse wederopbouw 

was bovendien soms zo stereotiep ‘Vlaamsch’, dat ze net daardoor opviel tussen de 

andere wederopbouw die op het platteland voornamelijk functioneel was.
197

 

Door het minder kwaliteitsvolle materiaal vallen de ‘Duitse huizen’ vandaag nog 

vaak op tussen de andere, meer decoratieve naoorlogse wederopbouw. Vanwege de 

slechte materiële staat en verwaarlozing is het degradatieproces van de Duitse 

wederopbouw bovendien in een stroomversnelling gekomen en worden vele huizen nu 

bedreigd door verval en afbraak. Al deze eigenschappen indachtig zullen we ons in het 

volgende deel wenden tot de huizen zelf. Hierin zal getracht worden de woningen die 

Schüller in zijn boek Neue Kleinhäuser vermeldde, op te sporen en de resten van de 

Duitse wederopbouw in het landschap te herkennen. 

 

 

  
 

 

                                                 
196 J. CELIS, 1985, pp.147-149. 
197 J. CELIS, 1985, p.150. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL 3 : De zoektocht naar Neue Kleinhäuser in Belgien 
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Hoofdstuk I : Limburg 

 

 

Eindringlicher und besser als Worte und Beschreibungen mögen die beigefügten 

geometrischen und perspektiven Federzeichnungen und Photographien einen kleinen 

Ausschnitt aus dem Bilde des Wirkens und Mühens der deutschen Verwaltung darstellen, 

(…).
1
 Johannes Schüller behandelde in zijn Neue Kleinhäuser enkele woningen die een 

indruk kunnen geven van de Duitse wederopbouwactiviteiten in Vlaanderen tijdens de 

Eerste Wereldoorlog. In dit derde deel zal het veldwerk worden behandeld dat werd 

uitgevoerd vertrekkende vanuit deze casussen. Daarbij werd er niet gestreefd naar een 

sluitende inventaris van de Duitse wederopbouw of een diepgaand bouwhistorisch 

onderzoek, dan wel naar een beknopt overzicht van enkele ‘Duitse’ huizen die via 

steekproeven aan het licht werden gebracht. Verder zullen de beschreven woningen 

dienen als toetssteen voor de historische en architecturale eigenschappen die in de vorige 

twee delen werden aangehaald.  

In het derde deel zijn de hoofdstukken chronologisch ingedeeld op basis van hun 

bezetting door de Duitse troepen. De interne verdeling van deze hoofdstukken is mits 

enkele uitzonderingen gerangschikt aan de hand van de volgorde die Schüller in zijn boek 

hanteerde, rekening houdend met de huidige gemeentegrenzen. In dit eerste hoofdstuk zal 

de enige casus die door Schüller werd vermeld in de provincie Limburg aan een nader 

onderzoek worden onderworpen. Vooreerst zal dit voorbeeld worden geplaatst binnen de 

context van de oorlogsgebeurtenissen in de desbetreffende gemeente. Nadien zal, aan de 

hand de huidige staat van het gebouw, deze casus verder worden geanalyseerd. Ten slotte 

zullen ook andere huizen in de nabije omgeving die een band met de Duitse 

wederopbouwinitiatieven laten vermoeden, kort worden besproken. 

 

 

I.1 Sint-Truiden - Brustem     

 

Op 9 augustus 1914 naderden Duitse troepen bij hun westelijke opmars doorheen België 

Sint-Truiden langs de Tongersesteenweg in Brustem. Ze stootten er op verzet van de 

                                                 
1 J. SCHÜLLER, 1918, p.31: Krachtiger en beter dan woorden en beschrijvingen kunnen de bijgevoegde 

geometrische en perspectivische pentekeningen en foto’s een fragmentair beeld schetsen van de 

werkzaamheden en inspanningen van het Duitse bestuur, (…).; (eigen vertaling). 
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plaatselijke burgerwacht die zich langs deze verbindingsweg in een hinderlaag had 

gelegd. Enkele Duitse soldaten werden gedood en verwond, wat voor hun strijdmakkers 

aanleiding was om verschillende burgers te folteren en te vermoorden en enkele huizen 

langs de Tongersesteenweg in brand te steken.
2
 Na de melding van een incident op de 

Luikersteenweg, verlieten ze echter dit gebied om ook daar gruweldaden te verrichtten en 

verschillende huizen in de as te leggen.
3
 In totaal verwoestten de Duitsers in Sint-Truiden 

en omgeving achttien huizen en werden er zes zwaar beschadigd.
4
 

 

Belangrijk is dat Schüller een ontwerp maakte voor de wederopbouw van een tweewoonst 

die was gelegen aan de Tongersesteenweg en die in 1914 door de Duitsers zelf was 

vernield.
5
 Deze casus kadert dus in het voornemen van de Duitse bezetter om 

voornamelijk huizen en wijken te reconstrueren die in de eerste maanden van de oorlog 

een zware tol hadden betaald. In het stadsarchief van Sint-Truiden bevinden zich 

eveneens documenten waarin huizen worden vermeld die reeds tijdens de oorlog werden 

heropgebouwd met Duitse steun.
6
 Een voorbeeld hiervan is de woning Knuts, die niet 

toevallig in augustus 1914 in brand werd gestoken door Duitse troepen omdat een 

Belgische lansier er onderdak had gezocht.
7
 De Duitse wederopbouwinitiatieven waren er 

dus duidelijk op gericht hun eigen blazoen op te poetsen na hun destructieve doortocht bij 

de aanvang van de oorlog. 

Er is echter maar één gebouw dat met zekerheid aan Schüller kan worden 

toegeschreven, namelijk de tweewoonst van de familie Vanbrabant aan de 

Tongersesteenweg (afb.22).
8
 Schüllers plan dateert van maart 1917, maar dit biedt geen 

uitsluitsel over de exacte bouwdatum van het pand. De gekoppelde woning bestaat nog 

steeds maar is wel verschillende malen verbouwd (afb.23). De dakstructuur en enkele 

raamopeningen zijn nog duidelijk herkenbaar. Hoewel helemaal vernieuwd, is bij één van 

de huizen de structuur van de typerende hal in de zijgevel nagebootst. Het puntvormige 

schilddak boven deze ingang werd echter vervangen door een lessenaardak. De vroegere 

                                                 
2 A. SWENNEN, De inval der Duitschers te Sint-Truiden: uit de tragische dagen van 5 tot 10 augustus 

1914, Sint-Truiden, 1920, pp.19-32. 
3 A. SWENNEN, 1920, p.34. 
4 A. SWENNEN, 1920, p.51. 
5 J. SCHÜLLER, 1918, p.95 en gesprek met dhr. Romain Lenaerts, secretaris van de heemkundige kring 

Groot Sint-Truiden, Brustem: Tongersesteenweg 182-184, (01/03/2006). 
6 SAST, MA, nr.547: W.O.I-7: vernielde gebouwen, Door de oorlogsgebeurtenissen vernielde gebouwen te 

Sint-Truiden, (25/08/1918). 
7 A. SWENNEN, 1920, pp.36 en 50. 
8 J. SCHÜLLER, 1918, p.95.  
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stalaanbouw aan de achterzijde van het huis is nadien vergroot en er werden aan beide 

zijden verschillende volumes aan toegevoegd. De daklijn van de oude stalling is niettemin 

nog duidelijk zichtbaar in de bouwnaad aan de achterzijde van het gebouw (afb.24.). 

Onder de noemer van spaarzaamheid werd de decoratie van de dubbelwoning zeer 

sober gehouden. Volgens Jules Ghobert was een gebrek aan versiering typisch voor de 

huizen in Limburg vermits ze doorgaans uit de negentiende eeuw stamden waarin er 

weinig aandacht was voor decoratie.
9
 Het boek van Clément, Huart en Ghobert was een 

belangrijke inspiratiebron voor Schüller en misschien heeft hij zijn keuze voor een sober 

uitgewerkt geheel hierop gebaseerd. De tweewoonst vertoont verder echter geen band met 

de lokale architectuur zoals Schüller ze zelf in romantische bewoordingen beschreef.
10

 

 

Aan de nabijgelegen Luikersteenweg in Gelmen staan enkele huizen die volgens dhr. 

Romain Lenaerts eveneens werden heropgebouwd met tussenkomst van de Duitse 

bezetter (afb.25).
11

 De twee rechtse woningen vertonen inderdaad enkele gelijkenissen 

met het huis aan de Tongersesteenweg, met name in de raamopeningen, de sobere 

afwerking en de steensoort. De linkse woning is daarentegen decoratiever in alle aspecten, 

maar vertoont enkele gelijkenissen met de tekeningen die Schüller maakte voor de 

wederopbouw van Kapelle-op-den-Bos, zeker wat betreft de slanke klokgevel met 

frontonbekroning en de rondboogdeuren (afb.27). De bak- en zandsteenconstructie is 

bovendien een Brabants stijlkenmerk. Een andere factor die meespeelt bij de aanduiding 

van deze huizen als Duitse wederopbouw, is het historische feit dat er op de 

Luikersteenweg door de Duitsers enkele huizen zijn platgebrand en deze locatie dus 

aansluit bij de bovenstaande stelling. 

                                                 
9 T. CLÉMENT, J. GHOBERT, C. HUART, 1919, p.86. 
10 J. SCHÜLLER, 1918, p.27. 
11 Gesprek met dhr. Romain Lenaerts, (01/03/2006). 
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Hoofdstuk II : Vlaams-Brabant 

 

 

Wanneer de balans wordt opgemaakt van alle voorbeelden die Johannes Schüller in zijn 

Neue Kleinhäuser vermeldde, is er een duidelijk accent op de provincie Vlaams-Brabant 

waar te nemen. Er werd reeds een aanzet gegeven tot dit overwicht toen de door Schüller 

besproken modellen voor de Duitse wederopbouw werden aangehaald.
12

  

De klemtoon op de wederopbouw in de provincie Vlaams-Brabant is ten dele te 

verklaren door de zware materiële verwoestingen in deze regio tijdens de eerste 

oorlogsmaanden. De nabijheid van het Brusselse hoofdkwartier van de 

wederopbouwafdeling was eveneens een bepalend aspect. Vanwege het gebrek aan 

transportmiddelen was de actieradius van de leden van deze afdeling bovendien beperkt. 

Verder speelden factoren zoals het uitgebreide waterwegennetwerk en de nabijheid van 

verschillende bouwmaterialen een belangrijke rol.
13

 Bovendien waren in de provincie 

Vlaams-Brabant al voorbeelden van moderne regionalistische architectuur aanwezig, zo 

getuigde ook de Belgische architect Adolphe Puissant (1878-1950).
14

 Ten slotte was 

volgens Schüller de band tussen de Brabantse hoeve en zijn Frankische en Neder-

Saksische tegenhanger sterker dan in andere streken.
15

 

Al deze elementen hadden tot gevolg dat de Zivilverwaltung van Vlaams-Brabant 

het speerpunt van de wederopbouw wou maken.
16

 In dit tweede hoofdstuk zullen per 

gemeente enkele voorbeelden worden behandeld die een goede afspiegeling zijn van deze 

Duitse wederopbouw. Telkens zal er in een kort historisch luik worden ingegaan op de 

verwoestingen in de desbetreffende (deel)gemeente. Verder zullen aan de hand van enkele 

voorbeelden de karakteristieken van de Duitse wederopbouw worden aangeduid. 

Doorgaans zal ook de huidige toestand van de gebouwen worden aangehaald om aan te 

tonen wat er van de Duitse wederopbouw nog zichtbaar is in het huidige straatbeeld. 

 

 

 

                                                 
12 Zie ook deel 2: II.1.2 Belgische modellen voor de Duitse wederopbouw (p.77 e.v.). 
13 J. SCHÜLLER, 1918, p.27. Zie ook deel 1: II.2.2 Logistieke aspecten van de wederopbouw (p.39 e.v.). 
14 A. PUISSANT, H. VAES, J. GIELE, G. BOUCKAERT, e.a., 1916, p.12. 
15 J. SCHÜLLER, 1918, p.21. 
16 In een Duits artikel uit 1916 werd eveneens gesteld dat de bouwactiviteit in Groot-Brussel een hoog peil 

kon behouden. De auteur schreef dat er in de veertien dagen voorafgaand aan zijn publicatie in deze streek 

wel vijftig bouwaanvragen werden goedgekeurd. A. MÜLLER (ed.), 1916 (d), p.100. 
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II.1 Kapelle-op-den-Bos 
 

In de periode tussen de twee Belgische uitvallen van eind augustus en begin september 

1914 braken zware gevechten uit tussen Duitse en Belgische troepen ter hoogte van 

Kapelle-op-den-Bos.
17

 Vanwege haar ligging aan het kruispunt van het belangrijke 

zeekanaal Brussel-Rupel en de as Mechelen-Dendermonde was deze Brabantse gemeente 

strategisch van groot belang voor beide kampen. Verschanst achter een verhoogde 

spoorwegdam wachtte een minderheid aan Belgische soldaten de Duitse opmars vanuit 

het zuidelijke Nieuwenrode af. Dankzij hun ondersteunende artillerie konden de Belgen 

bij het losbreken van de gevechten hevige weerstand bieden en brachten ze de Duitse 

legermacht onverwacht zware verliezen toe.
18

  

Aangezien de Duitsers een numeriek overwicht hadden en de Belgische 

legerleiding een omsingeling wilde vermijden, werd al snel duidelijk dat de aftocht langs 

het kanaal naar Tisselt noodzakelijk was. De Duitse troepen namen zo bezit van Kapelle-

op-den-Bos en zetten als weerwraak voor de zware verliezen het dorpscentrum in brand.
19

 

Getroffen door zowel Duitse als Belgische beschietingen en slachtoffer van de Duitse 

terreur werden in Kapelle-op-den-Bos ongeveer 235 woningen op een totaal van 525 

verwoest.
20

   

 

Johannes Schüller hechtte in zijn publicatie Neue Kleinhäuser in Belgien erstanden 

während des Krieges niet alleen veel waarde aan de wederopbouw in Vlaams-Brabant. 

Binnen deze provincie ging zijn aandacht hoofdzakelijk nog eens uit naar één specifieke 

gemeente, namelijk Kapelle-op-den-Bos. In de inleiding van het boek werd al vermeld dat 

het zwaartepunt van de Duitse wederopbouw bij Kapelle-op-den-Bos lag.
21

 Bovendien 

waren er van de 71 verschillende schetsen en plannen die Schüller in zijn boek had 

opgenomen, niet minder dan 34 gewijd aan de wederopbouw van deze Brabantse 

gemeente. 

                                                 
17 Zie ook deel 1: I.2.1 Een spoor van vernieling (p.11). 
18 In H. VAN DE VEN, Kapelle-op-den-Bos vroeger en nu, Kapelle-op-den-Bos, 1973, p.121 wordt zelfs 

gewag gemaakt van 3 Belgische slachtoffers tegenover 3012 aan Duitse zijde.  
19 H. VAN DE VEN, 1973, pp.121-128. 
20 K. DE MAESSCHALCK, C. ENGELEN, M. MARX, e.a., Oorlogsmonumenten 1914-1918 in Vlaams-

Brabant, (Algemeen Rijksarchief: Studies over de Eerste Wereldoorlog, 6), Brussel, 2002, p.111. Schüller 

zelf schreef dat twee derde van het huizenbestand in Kapelle-op-den-Bos was vernield en volgens andere 

bronnen waren er 235 op een totaal van slechts 300 huizen verwoest. J. SCHÜLLER, 1918, p.3 en H. VAN 

DE VEN, 1973, p.122. 
21 J. SCHÜLLER, 1918, p.3. 
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Daarenboven schreef Schüller exclusief voor Kapelle-op-den-Bos een korte 

inleiding op de ontwerpen die hij voor deze gemeente maakte. In deze korte tekst 

beschreef de architect de voornaamste eigenschappen van de eenvoudige huisjes die hij in 

Kapelle-op-den-Bos had aangetroffen en die hij tevens aanschouwde als een afspiegeling 

van de kleine woningbouw in heel België. Wat hem daarbij het meest opviel was de 

soberheid van de woningen, het ontbreken van een inkomhal en de smalle 

perceelbreedtes. De eenvoud van de huizen had wel het voordeel dat de constructie ervan 

relatief goedkoop was in een periode van schaarste en dat de eengezinswoning zo ter 

beschikking stond van een groot aantal mensen.
22

  

De klemtoon die Schüller op Kapelle-op-den-Bos legde had verscheidene 

oorzaken. Ten eerste was de gemeente in de eerste maanden van de oorlog ten prooi 

gevallen aan zware verwoestingen en had het erg geleden onder de Duitse terreur. Met de 

wederopbouw van Kapelle-op-den-Bos wilde het Duitse bestuur dus gelijktijdig met het 

verhelpen van de lokale woningnood haar eigen geschonden blazoen terug oppoetsen. Ten 

tweede diende de reconstructie in Kapelle-op-den-Bos als prototype voor alle Duitse 

wederopbouwinitiatieven. Kapelle-op-den-Bos moest het uithangbord worden van de 

Duitse intenties en haar centrale ligging ten opzichte van Vlaams-Brabant en Antwerpen 

strekte hen daarbij tot voordeel. De huizen die Schüller voor de gemeente ontwierp 

propageerden bovendien een gestandaardiseerde architecturale vormentaal die ook elders 

in de omgeving kon worden toegepast. De tekeningen die Schüller publiceerde dienden 

dan ook als model en moesten contrasteren met de slechte voorbeelden die hij eveneens in 

zijn boek opnam (afb.26).
23

 

 Om de voorbeeldcasus die Kapelle-op-den-Bos moest worden zo snel mogelijk te 

realiseren richtte het CAH, dat verantwoordelijk was voor de uitvoering, er een eigen 

kantoor en werkplaats op.
24

 Deze laatste verzorgde niet alleen de afwerking van de stenen 

en het buitenschrijnwerk, maar produceerde ook de meubels voor de nieuwbouw.
25

 De 

ligging van Kapelle-op-den-Bos aan het goed bereikbare zeekanaal was eveneens een 

bepalende factor bij de keuze van het Duitse bestuur.
26

 Zo kon binnen een korte 

                                                 
22 J. SCHÜLLER, 1918, p.32. 
23 Het werken met goede en slechte voorbeelden was zeer populair in die periode, zie bijvoorbeeld ook E. 

LÉONARD, 1916; H. VAN DER KLOOT MEIJBURG, Bouwkunst in de stad en op het land, Rotterdam, 

1917 en A. POPPE, 1916. 
24 J. SCHÜLLER, 1918, p.3. Daarnaast had het CAH nog een hoofdkantoor in Brussel. 
25 In het verbinden van alle werkprocessen nabij de site herinnert de methode van het CAH aan de 

werkwijze van de Werkstätten die reeds eerder werden aangehaald (p.66).  
26 Vanaf 1896 was de Société Anonyme (S.A.) Canal Maritime verantwoordelijk voor de exploitatie van het 

zeekanaal. 
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tijdsspanne het nodige materiaal vanuit andere delen van België en Duitsland worden 

aangevoerd.
27

 Daarenboven valt de keuze voor Kapelle-op-den-Bos te verklaren door de 

nabijheid van de bouwwerf bij de loskade. Het aangebrachte materiaal moest dus niet 

verder over land worden vervoerd via andere transportmiddelen. 

 

Schüller schreef in zijn inleiding op Kapelle-op-den-Bos dat de dorpelingen voornamelijk 

keuterboeren, ambachtslui, schippers en havenarbeiders waren.
28

 Hij stemde zijn 

ontwerpen dan ook af op deze bevolkingslaag en ontwierp langs beide kanaaloevers een 

arbeiderskolonie met enkele ateliers voor de ambachtslieden en soms ruimte voor een 

klein landbouwbedrijf (afb.27). Hoewel Schüller ook enkele meergezinswoningen 

ontwierp bestonden zijn tekeningen hoofdzakelijk uit aaneengeschakelde 

eengezinswoningen (afb.28). Voor de wederopbouw van het centrum van het dorp 

tekende Schüller eveneens verschillende arbeiderswoningen (afb.29). Vaak waren deze 

huizen voorzien van een economische functie, een horecazaak of een winkel om samen 

met de reconstructie het openbare leven nieuwe impulsen te geven (afbn.30 en 31).  

 Het architecturale alfabet dat Schüller hanteerde ontleende voornamelijk 

elementen uit de zeventiende- en achttiende-eeuwse landelijke Vlaamse barok en keerde 

ook bij de wederopbouw in andere Vlaams-Brabantse gemeenten regelmatig terug.
29

 

Typisch barokke kenmerken waren onder andere de voluten, de ronde of driehoekige 

frontonbekroningen, de geprononceerde risalieten en de klokgevels (afbn.27 en 28). 

Verder werden Schüllers tekeningen voor Kapelle-op-den-Bos nog gekarakteriseerd door 

trapgevels met een toppilaster, tuitgevels, Vlaamse vensters, muurvlechtingen, 

kruisvensters, rondbogen met sluitstenen, blinde nissen en oculi boven de voordeur, 

plinten, sierlijke muurankers en sporadisch een Serliaans venstermotief (afb.28). Een 

specifiek element dat Schüller enkel voor de wederopbouw in Kapelle-op-den-Bos 

voorzag was een ruimte boven de voordeur voor het plaatsen van een gevelsteen met 

bijvoorbeeld de huisnaam of een andere inscriptie (afb.32).
30

 Tenslotte kan hieraan 

worden toegevoegd dat Schüller zijn voorkeur voor het onderbrengen van alle functies 

                                                 
27 J. SCHÜLLER, 1918, p.3. 
28 J. SCHÜLLER, 1918, p.32. 
29 H. BAEYENS, Het burgerhuis van de 17de en de 18de eeuw in de provincie Brabant: bijdrage tot de 

geschiedenis van de privé-bouwstijl in Vlaams België, Antwerpen, 1950, pp.29-64; T. CLÉMENT, J. 

GHOBERT, C. HUART, 1917, p.7 e.v. en DE WOUTERS DE BOUCHOUT, E. GEVAERT, 1918, pp.5-17 

en notices. 
30 J. SCHÜLLER, 1918, p.29. 
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onder één dak, onder andere woonhuis, schuur en stal, ook in zijn schetsen incorporeerde 

(afb.29).
31

  

 Jan Maes concludeerde in zijn zeer korte analyse van de Duitse wederopbouw dat 

Schüller een vage regionalistische stijl hanteerde.
32

 De Duitse architect ging inderdaad 

vrij los om met de vormelementen die hij ter beschikking had, maar bleef grotendeels 

trouw aan de specifiek Brabantse kenmerken die hij zelf had gezien en ook in andere 

toenmalige publicaties aantrof (afb.33). Hij maakte wel uitzonderingen, zoals 

bijvoorbeeld de grotere winkelramen die de handelaarsfunctie van enkele huizen 

benadrukte. Hij zondigde bovendien ook tegen de regionalistische principes door meer 

stedelijke elementen zoals de klokgevels met voluten te integreren.  

 

Van de huizen die daadwerkelijk werden gerealiseerd en die Schüller zelf liet fotograferen 

voegde hij in zijn boek dikwijls één of meer tekeningen toe (afbn.29, 32 en 34). Op 

sommige van deze tekeningen stonden zelfs de namen van de eigenaars vermeld (afbn.27, 

28 en 29). De ‘Duitse huizen’ zijn ook goed te herkennen op enkele postkaarten die 

dateren van na W.O.I. Wat, in tegenstelling tot de Duitse intenties, deze woningen zo 

opvallend maakte in het toenmalige straatbeeld is onder andere hun stereotiep Vlaamse 

karakter met bijvoorbeeld de zeer herkenbare trapgeveltjes, Vlaamse vensters en 

rondbogen (afbn.27 en 35). Verder vormden deze huizen een duidelijk geheel binnen de 

heterogene dorpskom (afbn.34 en 36).
33

  

In de recensie van Schüllers Neue Kleinhäuser uit 1920 kwam de auteur tot 

ongeveer dezelfde bevindingen. Er zijn zoo huizengroepeeringen gebouwd, die archaiek-

Vlaamsch aandoen, maar waar toch door aanleg en samenstelling iets van de moderne 

ideëen, wel het meest door het duidelijk erkenbaar bewuste in het geheel uitkomt.
34

 Toch 

is er geen sprake van eentonigheid in de ritmering door bijvoorbeeld het laten verspringen 

van de noklijn en de afwisselende decoratieve details (afbn.27 en 33). En ondanks hun 

duidelijke samenhang was het de uitdrukkelijke intentie van het Duitse bestuur om de 

wederopbouw zo goed mogelijk te integreren in de bestaande dorpsstructuur om 

wijkvorming te voorkomen (afb.36).  

                                                 
31 Zie ook deel 2: II.1.2 Belgische modellen voor de Duitse wederopbouw (p.79). 
32 J. MAES, 1985, p.192. 
33 Hun uitgesproken Duits karakter werd eveneens bevestigd in 1921. ARAB, DVG, Kapelle-op-den-Bos, 

nr.11762: Huizen; Huizen waarvan de wederopbouw door de Duitsers werd begonnen; Voltooiingswerken, 

(1919-1933), MICHEL, Enquête à Capelle-au-Bois. Objet-Parachèvement de maisons construites par les 

Allemandes, (25/08/1921): Quoique ces constructions laissent de par leur caractère appareinte [sic] de la 

main d’œuvre allemande, (…).  
34 E.B.M., 1920, p.159. Zie ook Methodiek (p.5). 
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In zijn boek schreef Schüller dat er in Kapelle-op-den-Bos alleen al driehonderd 

woningen zouden heropgebouwd zijn.
35

 Dit cijfer staat echter in schril contrast met de 78 

tot 80 door de Duitsers geheel of gedeeltelijk gereconstrueerde huizen die de Dienst der 

Verwoeste Gewesten (DVG) in Kapelle-op-den-Bos telde.
36

 In oktober 1918 waren het 

Duitse bestuur en het CAH genoodzaakt de wederopbouw van Kapelle-op-den-Bos te 

staken en lieten ze al het eigen materiaal terug naar Duitsland voeren. Volgens rapporten 

van de DVG waren er in de gemeente na de wapenstilstand ongeveer 50 ‘Duitse huizen’ 

bewoonbaar en ongeveer 25 waaraan de Duitsers waren begonnen.
37

 Nadat het Duitse 

bestuur baan had moeten ruimen nam de DVG de werkzaamheden over en nam ze voor de 

afwerking van de onvoltooide huizen architecten onder de arm die vertrouwd waren met 

de regionalistische architectuurprincipes. Dit waren onder andere Henri Vaes, Victor 

Creten (1878-1966) en Eugène Neutens. Deze laatste was ook werkzaam voor het OSB en 

maakte in 1919 voor de DVG grondplannen van elk woningtype dat door de Duitsers in 

Kapelle-op-den-Bos was gebouwd (afb.37).
38

  

Op de plannen van Vaes en Creten valt ook te merken dat er letterlijk op de 

structuren die de Duitsers reeds hadden verwezenlijkt werd voortgebouwd.
39

 Vele 

voorbeelden hebben op de begane grond de kenmerken van de Duitse wederopbouw, 

bijvoorbeeld beluikte kruisvensters met dubbele ontlastingsboogjes, blinde nissen of oculi 

boven de rondboogdeuren et cetera (afb.38). In tegenstelling tot de ‘Duitse huizen’ 

voorzien Vaes en Creten de meeste woningen wel van een volwaardige verdieping in 

plaats van een dakverdieping achter Vlaamse vensters. Ook de namen van eigenaars die 

Schüller bij zijn tekeningen vermeldde keren regelmatig terug op de plannen en lijsten 

van de DVG. 

 De voltooiing van de huizen waarvan de Duitsers de eerste stenen hadden gelegd 

verliep echter zeer traag. Hoofdzakelijk administratieve en juridische kwesties lagen aan 

de basis hiervan. De Duitse architecten hadden namelijk geen rekening gehouden met de 

                                                 
35 J. SCHÜLLER, 1918, p.4. 
36 ARAB, DVG, Kapelle-op-den-Bos, nr.11762: Huizen; Huizen waarvan de wederopbouw door de 

Duitsers werd begonnen; Voltooiingswerken, (1919-1933), Rapport concernant des visites 3 et 4 septembre 

1920, (7/09/1920); C. THEYS, J. LINDEMANS, Geschiedenis van Kapelle-op-den-Bos, Brussel, 1953, 

pp.248-249.en J. MAES, 1985, p.192. 
37 Deze cijfers worden gegeven onder voorbehoud aangezien ze verschillen per rapport of brief in het 

dossier.  
38 Zie ook deel 2: II.2.2 De Zwitserse bijdrage: L’ Oeuvre Suisse en Belgique (p.85). 
39 ARAB, DVG, Kapelle-op-den-Bos, nr.11762: Huizen; Huizen waarvan de wederopbouw door de 

Duitsers werd begonnen; Voltooiingswerken, (1919-1933), H. VAES, V. CRETEN, plannen voor de 

wederopbouw door de DVG, (1920). Bij deze plannen bevindt zich ook een blauwdruk van een 

overzichtskaart van Kapelle-op-den-Bos met perceelsnummers en aanduiding van de ‘Duitse huizen’. 
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bestaande kavels en hadden onder het mom van hygiënische maatregelen alle 

perceelsgrenzen geschonden. Na de oorlog had dit tot gevolg dat er eerst veel juridische 

kwesties moesten afgehandeld worden zodat de DVG het volledige dossier pas in 1933 

afsloot.
40

 Uit een rapport van inspecteur Michel van de DVG bleek dat de materiële 

toestand van de panden onder andere door roof, verwaarlozing en vandalisme al snel na 

de Duitse terugtrekking schrijnend werd. Les tuiles sont détachées et la plupart sont 

brisées. (…) Si des raisons sérieuses existant pour ne pas parachever ces immeubles à la 

suite d’un nouveau plan d’alignement il y a au lieu à mon sens, d’en décider la démolition 

pour récupérer les matériaux ou d’employer des moyens certains pour garantir ces 

matériaux contre le vol, la destruction et la bonne conservation.
41

 De opvolgende nota’s 

bevestigden de slechte staat van de woningen maar over de concrete afbraak van de niet 

afgewerkte gebouwen werden verder geen bronnen gevonden.
42

 

Heden ten dage is er weinig bewaard van de Duitse wederopbouw in Kapelle-op-

den-Bos. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden bij Duitse luchtaanvallen op de brug 

over het zeekanaal verschillende ‘Duitse huizen’ aan de kanaaloever getroffen en nadien 

verder afgebroken (afbn.39 en 40).
43

 Later werden ook enkele huizen gesloopt met de 

uitbreiding van het bedrijf Eternit op de westelijke oever en in de jaren ’70 verdwenen 

vele huizen op de oostelijke oever door de vernieuwing van het zeekanaal.
44

 De 

overgebleven woningen vertonen nu nog slechts enkele typische kenmerken, bijvoorbeeld 

de rondboogdeur, muurankers, muurvlechtingen, het Serliaanse venstermotief en de 

bovenstaande oculus (afb.41). Een ander voorbeeld aan de huidige Schoolstraat toont nog 

goed de bescheiden schaal van de Duitse woningen in Kapelle-op-den-Bos (afb.42). Op 

de plaats van het huidige dakvenster stond waarschijnlijk vroeger een Vlaams venster. 

 

                                                 
40 ARAB, DVG, Kapelle-op-den-Bos, nr.11762: Huizen; Huizen waarvan de wederopbouw door de 

Duitsers werd begonnen; Voltooiingswerken, (1919-1933), F. ANDRÉ, Capelle-au-Bois. Reconstruction de 

maisons ouvrières, (5/11/1919) en J. MAES, 1985, p.193. 
41 ARAB, DVG, Kapelle-op-den-Bos, nr. 11762: Huizen; Huizen waarvan de wederopbouw door de 

Duitsers werd begonnen; Voltooiingswerken, (1919-1933), MICHEL, (25/08/1921): De pannen zijn 

losgeraakt en het merendeel is gebroken. (…) Indien er serieuze redenen bestaan om ten gevolge van een 

nieuw rooilijnplan deze huizen niet af te werken, moet men mijns inziens overgaan tot de afbraak om het 

materiaal te recupereren of maatregelen treffen om dit materiaal te beschermen tegen roof, vernieling en 

om het goed te conserveren.; (eigen vertaling). 
42 ARAB, DVG, Kapelle-op-den-Bos, nr.11762: Huizen; Huizen waarvan de wederopbouw door de 

Duitsers werd begonnen; Voltooiingswerken, (1919-1933), DE BRUYNE, Maisons reconstruites 

partiellement par les Allemands, (13/06/1922). 
43 Correspondentie met Viki De Donder, administratief medewerkster Erfgoedcel, cultuurdienst Kapelle-op-

den-Bos, (15/02/2007). 
44 P. DE GROEVE, Eternit 100. Het verhaal van het dak, in de wereld, in de tijd, Baden, 2005, s.p. en 

schriftelijke correspondentie met Viki De Donder, (15/02/2007). 
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II.2 Zemst - Elewijt - Eppegem - Hofstade - Weerde 

 

Tijdens de eerste doortocht van de Duitse legermacht rond 20 augustus 1914 was alles 

relatief rustig gebleven in Zemst en haar huidige deelgemeenten. De grote vernielingen 

zouden pas plaatsvinden in de nasleep van de Belgische uitvallen van augustus en 

september 1914.
45

 Toen lag de streek van Zemst midden in de frontzone vermits de 

Belgische soldaten ter hoogte van de linie Eppegem-Elewijt-Schiplaken door de verraste 

Duitsers werden gestopt.
46

 De Belgische aanval was algemeen een succes te noemen maar 

het mes sneed weliswaar aan twee kanten.  

Om hun loopgraven te verstevigen en een beter zicht te krijgen op het slagveld 

plunderden de Duitse soldaten vele huizen die ze nadien in de as legden. Bovendien lagen 

de onverwachte verliezen aan Duitse zijde mede aan de basis van de terreur die er 

voornamelijk na de eerste Belgische uitval heerste. Nadat de Duitse troepen in oktober 

1914 definitief het laken naar zich toe hadden getrokken, maakten de inwoners van Zemst 

en haar deelgemeenten de balans op van het aantal verwoeste huizen. In Elewijt werden er 

door het oorlogsgeweld 133 woningen vernield, in Eppegem 150, in Hofstade 58 en in 

Weerde 38.
47

 

 

Na Kapelle-op-den-Bos richtte de Duitse wederopbouwafdeling haar pijlen voornamelijk 

op die deelgemeenten van Zemst waarvan de meeste huizen waren verwoest, namelijk 

Elewijt en Eppegem. Vooraleer de afdeling in dit laatste dorp haar opdracht aanvatte had 

de Zivilverwaltung reeds in 1915 het bevel gegeven een overzichtskaart van Eppegem te 

maken met aanduidingen van onder andere  alle volledig verwoeste particuliere 

gebouwen, alle getroffen openbare gebouwen, beschadigde gebouwen, et cetera.
48

 Het 

archief van Zemst bewaart tot op heden deze overzichtskaart van 1916 die was getekend 

door Léopold Englebert, een Brussels landmeter.
49

 Van Elewijt is eveneens een schets van 

een gelijkaardig plan bewaard.
50

 Schüller gaf trouwens aan dat ook de wederopbouw van 

                                                 
45 R. DE BROEK, G. DE SMET, J. KEPPENS, A. VAN ASBROECK, e.a., 1986, pp.4-6, 9-10, 16, 22-24. 
46 Itinéraire descriptif des champs de bataille de Belgique, s.d., p.17. 
47 K. DE MAESSCHALCK, C. ENGELEN, M. MARX, e.a., 2002, pp.81-82. Van Zemst zijn geen exacte 

cijfers bekend. R. VAN KERCKHOVEN, Een dorp in een wereldoorlog: Zemst 1914-1918, Zemst, s.d. 
48 RABEV, GMA, Zemst, IX Correspondentie, nr.1010: Duitse bezetting W.O.I (1914-1916), VON 

WEDDERKOP, brief aan de burgemeester van Eppegem, (16/11/1915). 
49 ZEMST, GEMEENTEARCHIEF (GAZ), Modern Archief, L. ENGLEBERT, Plan Général de la 

Commune d’Eppeghem, (15/02/1916). 
50 Gesprek met dhr. Roger Van Kerckhoven, Eppegem: De Griet 1, (10/04/2006). 
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Elewijt pas in 1918 in de pijplijn zat. Für den Ort Elewyt waren die gesamten 

Aufmessungs- und Projektarbeiten fertig gestellt, (…).
51

 

 Zoals reeds werd vermeld was de Duitse wederopbouwactiviteit vaak niet ver 

verwijderd van de Zwitserse initiatieven van het OSB.
52

 In Eppegem is het opvallend dat 

deze neutrale hulporganisatie reeds in 1916 polshoogte kwam nemen om er enkele 

projecten op te starten en als dusdanig het pad effende voor de Duitse tussenkomst.
53

 Het 

resultaat van de Zwitserse initiatieven laat zich onder andere opmerken in de reeds eerder 

aangehaalde bakkerij Janssens (afb.19) en ook enkele grote hoeves zoals de nog bestaande 

Piekaertshoeve en Schranshoeve (afbn.43 en 44).
54

  

In stilistisch opzicht leunen deze U-vormige hoeves nauw aan bij de Duitse 

doelstellingen en vormen daarbij het summum van de principes die de Duitsers toepasten, 

bijvoorbeeld door de gevarieerde dakvolumes, de houten modillons, de trapgevels et 

cetera.
55

 Daarentegen streefden de Duitsers wel een wederopbouw na die gemakkelijker te 

financieren was en dus ook iets kleiner en soberder uitviel (afb.45). Een voorbeeld 

hiervan is het minder frequente gebruik van de typisch Brabantse speklagen die bij de 

Zwitserse voorbeelden welig tieren maar slechts zelden aanwezig zijn bij de Duitse 

wederopbouw hoewel Schüller ze vermeldde als zeer kenmerkende versieringen.
56

 

 Van de eigenaarsnamen die Schüller opnam bij enkele van zijn tekeningen en 

foto’s van wederopbouw in Zemst en haar deelgemeenten, keren sommige terug in de 

verslagen van ooggetuigen en de bewaarde correspondentie tussen het gemeentebestuur 

van Zemst en de Duitse bezetter.
57

 Opmerkelijk is het verhaal van Felix Alcide die 

volgens de overlevering zwaar werd toegetakeld door de Duitsers in 1914 en reeds in 

1917 bij zijn beulen een aanvraag deed voor wederopbouw van zijn woning.
58

 Hoe 

                                                 
51 J. SCHÜLLER, 1918, p.4: Voor het dorp Elewijt waren alle opmetings- en planwerkzaamheden voltooid, 

(…).; (eigen vertaling). 
52 Zie ook deel 2: II.2.2 De Zwitserse bijdrage: L’ Oeuvre Suisse en Belgique (p.85). 
53 W. JACOBS, Eppegem: weiden en akkers, wie heeft ze ooit geteld?, Zemst, 1991, p.72. 
54 W. JACOBS, 1991, p.72. Op de tentoonstelling Hoeven en landelijke woningen in Antwerpen in 1916 

werd een ontwerp voor de ‘Schranshoeve’ (afb.44) van de hand van F. Robberechts uit Brussel voorgesteld. 

Tent. Cat. Tentoonstelling Hoeven en landelijke woningen, 1916, p.16. 
55 Deze houten modillons of consoles bevonden zich onderaan de sterk overkraagde kroonlijst van het dak 

en waren vaak sierlijk gesneden. H. BAEYENS, 1950, p.40 en E.J. HASLINGHUIS, H. JANSE, 1997, 

p.317. 
56 J. SCHÜLLER, 1918, p.28. 
57 W. JACOBS, 1991, pp.68-72; R. VAN KERCKHOVEN, s.d.; R. DE BROEK, G. DE SMET, J. 

KEPPENS, A. VAN ASBROECK, e.a., 1986 en RABEV, GMA, Zemst, IX Correspondentie, nr.1010: 

Duitse bezetting W.O.I (1914-1916), J. SCHMIDT, brief aan de burgemeester, (2/03/1916). 
58 R. VAN KERCKHOVEN, s.d., p.29; J. SCHÜLLER, 1918, p.70 en RABEV, GMA, Zemst, IX 

Correspondentie, nr.1011: Duitse bezetting W.O.I (1916-1918), S.n., lijst met namen van eigenaars die 

Duitse steun willen te Eppegem, (11/04/1917). 
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gedupeerden zich konden kandidaat stellen voor wederopbouw onder Duits toezicht is af 

te leiden uit een leeg aanvraagformulier dat is bewaard gebleven (zie bijlage II).
59

 

  

Op basis van het beeldmateriaal dat Schüller in zijn Neue Kleinhäuser aanreikte, konden 

enkele woningen worden getraceerd die met zekerheid de stempel van Duitse 

wederopbouw kunnen dragen. In Zemst is slechts één huis te onderscheiden dat nog 

genoeg kenmerken bezit om haar identificatie te verzekeren (afbn.46 en 47). Typerend is 

de gegroepeerde ingang zoals die ook op tekeningen voor de wederopbouw van Kapelle-

op-den-Bos is te bemerken (afb.29). Kenschetsend zijn ook de rondboogdeur, het 

Vlaamse venster, de smalle vierkante schoorsteen en de muurankers die het bouwjaar 

vormen.  

 Langsheen dezelfde straat maar op het grondgebied van Eppegem staat één van de 

best bewaarde voorbeelden van Duitse wederopbouw in Vlaanderen. Deze woning is 

nagenoeg ongewijzigd gebleven en toont zo het ideaalbeeld van de Duitse wederopbouw 

(afbn.48 en 49). Dankzij het behoud van alle essentiële eigenschappen valt ook vandaag 

nog het stereotiepe ‘Vlaamsche’ karakter op van deze woning waardoor ze zich 

onderscheidt van de omgevende bebouwing. 

 Een ander goed geconserveerd voorbeeld van Duitse wederopbouw is het huidige 

Schoondonkhof in Eppegem (afbn.50 en 51). Opvallend is hier het eenvoudige opzet van 

de woning zonder veel decoratie. Verder is ook de gebruikte steensoort kenmerkend voor 

de Duitse wederopbouw in Eppegem. De kleine, sterk van vorm en kleur verschillende 

bakstenen komen elders niet voor en vormen zo een referentiepunt bij het identificeren 

van de ‘Duitse huizen’.
60

 Hoogstwaarschijnlijk was het de intentie van de Duitse 

architecten om het heterogene beeld dat deze bakstenen creëerden te laten kalken. 

 Het witten of kalken van een huis om een homogeen karakter te creëren en de 

bouwstenen te beschermen was in de oorlogsjaren nog gemeengoed en werd volop 

toegepast bij de Duitse wederopbouw, zoals ook het volgende voorbeeld aantoont 

(afb.52). Het bijschrift bij de onderste foto meldt onder andere: Ziegelrohbau gekält, 

(…).
61

 Ook de woning op de bovenste foto was oorspronkelijk gewit maar deze laag is 

ondertussen verdwenen, samen met de reeds in 1918 bestaande stal en schuur (afb.53). 

                                                 
59 RABEV, GMA, Zemst, IX Correspondentie, nr.1011: Duitse bezetting W.O.I (1916-1918), bijlage bij 

VON WEDDERKOP, brief van de Zivilkommissar aan de burgemeester betreffende verwoeste gebouwen, 

(6/11/1916). 
60 J. SCHÜLLER, 1918, p.28.  
61 J. SCHÜLLER, 1918, p.62: Ruwbouw in baksteen wit gekalkt, (…).; (eigen vertaling). 
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Het voorbeeld demonstreert wel het Duitse opzet om aansluiting te zoeken bij reeds 

bestaande constructies. Andere typische eigenschappen werden wel bewaard, 

bijvoorbeeld de kruisramen met dubbele ontlastingsboogjes, de raamverdeling, de 

trapgevel en de muurvlechtingen in de zijgevel.
62

 

 

Naast deze modellen die tot op heden zichtbaar zijn, bestaat er in Zemst en Eppegem nog 

een tweede categorie huizen die de fysieke sporen draagt van de Duitse wederopbouw 

maar die Schüller niet in zijn uitgave opnam. Vaak zijn deze woningen te herkennen aan 

de baksteen waarmee ze zijn opgebouwd en enkele andere typische kenmerken die soms 

slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn. Een van deze panden is gelegen aan de Begijnhofstraat 

in Eppegem en is niet alleen gedeeltelijk opgebouwd uit de typische baksteen, maar bezit 

ook nog de vaak voorkomende blinde nis boven de deur met oculus waarvan de 

bouwnaden nog duidelijk zichtbaar zijn (afb.54). Ook bij andere voorbeelden is de 

gehanteerde steensoort en mortel een eerste indicator die wordt bijgetreden door 

bijvoorbeeld de kenmerkende rondboogdeur met oculus (afb.55). 

 Een derde categorie tenslotte betreft enkele huizen die niet zozeer door hun 

bouwfysische maar door hun stilistische eigenschappen nauw aanleunen bij de modellen 

die Schüller citeerde. Van een eerste voorbeeld verraden de proporties van het huis, de 

trapgeveltjes, de rondboogmotieven en de driehoekige frontonbekroning de mogelijke 

Duitse invloed (afb.56). Vooral dit laatste element keert dikwijls terug in de tekeningen 

die Schüller maakte. Een ander voorbeeld is duidelijk opgebouwd in een betere baksteen 

dan de doorsnee woningen die Schüller aanhaalde maar heeft perfect de proporties en 

decoratieve elementen die de Duitse wederopbouw propageerde kunnen behouden 

(afb.57). 

 

 

II.3 Kampenhout - Buken 
 

In Kampenhout, Dorf zwischen Löwen und Mecheln inmitten fruchtbaren Ackerlandes
63

, 

deelde gedurende de eerste Belgische uitval op 25 en 26 augustus 1914 voornamelijk de 

                                                 
62 De dubbele ontlastingsboogjes boven de ramen zijn typerend voor de periode vóór het einde van de 

zeventiende eeuw. H. BAEYENS, 1950, pp.29-30. 
63 J. SCHÜLLER, 1918, p.61: dorp tussen Leuven en Mechelen te midden van vruchtbare akkers.; (eigen 

vertaling). 
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wijk Vierstraeten aan de Mechelsesteenweg in de klappen.
64

 De Belgische uitval had 

namelijk het sas op het kanaal Mechelen-Leuven en de bijhorende brug in Kampenhout 

als doel. Als tegenreactie stuurden de Duitse bevelhebbers vanuit Leuven versterkingen 

die tijdens hun opmars langsheen de Mechelsesteenweg hun vernielzucht botvierden op 

de nabijgelegen dorpen en wijken, bijvoorbeeld Vierstraeten.
65

 In totaal vernielden de 

Duitsers in Kampenhout 85 woningen en roofden ze er 29 leeg.
66

  

Dat de Duitse soldaten na de eerste uitval hoofdzakelijk de gebieden rond de as 

Mechelen-Leuven viseerden, valt ook op te maken uit de verwoestingen in Relst en 

Buken, huidige deelgemeenten van Kampenhout en beiden gelegen aan deze hoofdas. In 

Relst gingen in de buurt van de Mechelsesteenweg 25 huizen in de vlammen op en in heel 

Buken ongeveer 50 van de naar schatting 84 bestaande woningen.
67

 Daarvan waren er 

volgens het gemeentebestuur van Buken in 1916 reeds 16 volledig en 18 gedeeltelijk 

heropgebouwd.
68

 

 

Het was dus niet toevallig dat Schüller de helft van alle ontwerpen die hij maakte voor 

Kampenhout en Buken aan de Mechelsesteenweg situeerde. Maar slechts bij één van deze 

tekeningen voegde hij een fotografisch bewijs van de uiteindelijke verwezenlijking 

(afb.58). Op deze foto is te bemerken dat de luiken, de plint, het venster in de oculus en 

de zijgevel niet volgens plan zijn uitgevoerd.  

Bovendien is dit huis het enige voorbeeld van Duitse wederopbouw in 

Kampenhout en Buken dat tot op heden gedeeltelijk is bewaard gebleven (afb.59). De 

voormalige handelaarswoning verkeert echter in een zeer slechte materiële toestand en 

van het originele uitzicht is veel verloren gegaan.
69

 De voornaamste wijziging betreft het 

verwijderen van de Vlaamse dakkapellen met barokke voluten en frontonbekroning. 

Daarbij verdwenen ook de houten modillons en de overkraging van het dak aan de 

voorgevel. De afvoer van overtollig regenwater gebeurt nu via een doorlopende houten 

dakgoot die evenwel de oorspronkelijke ritmering tenietdoet. Daarenboven zijn ook de 

originele kruisvensters, de beglaasde deuren en het lessenaarsdak boven de erker in de 

                                                 
64 R. CASTEELS, G. VANDEGOOR, 1993, p.415. 
65 M. PIOT, 2003, p.276. 
66 K. DE MAESSCHALCK, C. ENGELEN, M. MARX, e.a., 2002, p.110. 
67 R. CASTEELS, G. VANDEGOOR, 1993, p.415; J. LAUWERS, Kampenhout, Berg, Buken en 

Nederokkerzeel in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1996, lemma 73 en M. PIOT, 2003, p.276. 
68 M. PIOT, Buken en zijn verleden: 300 jaar zelfstandige parochie 1687-1987, Winksele, 1987, p.134. 
69 J. SCHÜLLER, 1918, p.76. 
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voorgevel verwijderd. Onder aan het huis werd wel een plint toegevoegd die echter hoger 

is dan op Schüllers tekening werd aangegeven en in beton werd uitgevoerd.  

De dubbele ontlastingsboogjes boven de ramen zijn wel bewaard, evenals de 

rondboogdeur met bovenstaande oculus. Dit laatste regionalistische kenmerk heeft haar 

oorsprong in de zeventiende eeuw maar bleef doorleven tot in de negentiende eeuw.
70

 Het 

is een vaak voorkomend decoratief element in de Brabantse architectuur en het werd 

zowel door Schüller als door andere regionalistisch geïnspireerde auteurs uit die periode 

geprezen voor zijn eenvoudige schoonheid.
71

 Het ovaalronde bovenlicht is gescheiden van 

de deur en laat normaal het daglicht binnenvallen in de achterliggende gang. Bij deze 

woning werd er echter nooit een venster voorzien zodat het ornament een nis werd boven 

de voordeur. Typisch aan de Duitse wederopbouw is dat deze oeil-de-boeuf een 

meedraaiende druiplijst boven de deur en de oculus heeft.
72

 Voor de uitwerking van dit 

laatste ornament gebruikten de Duitse architecten in plaats van duurdere natuursteen 

echter simpelweg een kops ingevoegde baksteenlaag. 

  

Van de overige huizen die Schüller ontwierp voor Kampenhout en Buken werden nog 

geen sporen teruggevonden. Op de ontwerpen zijn wel dezelfde regionalistische 

eigenschappen te herkennen die de Duitsers ook bij andere woningen toepasten, onder 

andere de kruisvensters, rondbogen, muurvlechtingen, tuitgevels et cetera. Verder is het 

opmerkelijk dat alle huizen die Schüller voor Kampenhout en Buken ontwierp een 

economische functie hadden, van Händlerwohnung over Gasthof tot Landwirtschaftlicher 

Kleinbetrieb.
73

 De Duitse wederopbouw had dus zoals eerder vermeld veel aandacht voor 

woningen die de economische oorlogssituatie zouden kunnen verbeteren.
74 

 

 

II.4 Grimbergen - Beigem 

 

Het Vlaams-Brabantse Beigem, huidige deelgemeente van Grimbergen, heeft tijdens de 

septemberdagen van 1914 zwaar geleden onder de Duitse vernielzucht. Soldaten legden 

                                                 
70 H. BAEYENS, 1950, p.56. 
71 J. SCHÜLLER, 1918, p.28; T. CLÉMENT, J. GHOBERT, C. HUART, 1917, p.54 en DE WOUTERS 

DE BOUCHOUT, E. GEVAERT, 1918, notices 29-35. 
72 Populaire benamingen voor een oculus zijn ook abat-jour en oeil-de-boeuf. E. J. HASLINGHUIS, H. 

JANSE, 1997, p.331 en J. SCHÜLLER, 1918, p.28. 
73 J. SCHÜLLER, 1918, pp.75, 76, 80 en 81. 
74 Zie ook deel 1: II.1.1 Actieve of passieve wederopbouw: de Duitse discussie (p.20). 
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bij een vergeldingsactie een groot deel van de wijk Coppendries in de as (afb.60).
75

 

Tijdens deze represaille werd niets gespaard. Een ooggetuige meldde: Alles, alles, 

woningen, boomen en hagen tot den grond toe vernield. Negenendertig huizen met geheel 

den inboedel zijn verdwenen.
76

 Het feit dat de wederopbouw juist hier plaatsvond is dus 

wederom een indicator van het Duitse opzet om enkel in zwaar geteisterde gebieden hun 

initiatieven tot uitvoering te brengen. 

 

In Beigem bevinden zich vandaag nog enkele woningen die als Duitse wederopbouw 

kunnen bestempeld worden. Slechts één ervan is gelegen aan de huidige straat 

Coppendries. Ondanks de toevoeging van een schuur aan het woonhuis, bezit dit pand nog 

steeds enkele kenmerken die de identificatie ervan verzekeren (afbn.61 en 62). De 

inplanting van de raam- en deuropeningen in de voorgevel zijn behouden, alsook de 

schoorsteen en de dakkapel. Deze kapel staat in verbinding met de voorgevel en vormt zo 

een typisch Vlaams venster dat zijn origine heeft in de zeventiende en achttiende eeuw.
77

 

Kenmerkend zijn ook de dubbele ronde ontlastingsboogjes boven de ramen en het rode 

pannendak met een knik onderaan. Deze laatste weerhield de gevel ervan vochtig te 

worden door afstromend regenwater. Daarentegen werden wel de originele kruisvensters 

die slechts onderaan waren beluikt vervangen door volledig beluikte kozijnen in T-vorm.  

 De woning aan de Coppendries bevindt zich parallel aan de straatzijde en is 

omgeven door een hek. Deze groepering is één van de drie mogelijkheden die Schüller 

beschreef voor de goede ligging van een huis. Hij gaf echter de voorkeur aan een 

loodrechte inplanting op het perceel met een afstand van de straatrand. Deze laatste optie 

had volgens Schüller zowel praktische als esthetische voordelen.
78

  

Hij paste dit laatste principe toe op een woning die slechts honderden meters lag 

verwijderd van de vorige (afbn.63 en 64). Van deze voormalige boerderij had de eigenaar 

zelf de schuur en de stal heropgebouwd in 1915. Het woonhuis werd onder Duitse leiding 

gereconstrueerd in 1918 en sloot naadloos aan op de reeds heropgebouwde delen.
79

 Dit 

voorbeeld toont duidelijk aan dat de Duitse architecten aansluiting zochten met de 

bestaande structuren. Tevens werd de hardsteen van het vernielde huis gerecupereerd. 

Enkele regionalistische elementen die bij de Duitse wederopbouw regelmatig terugkeren 

                                                 
75 S. DEMOL, L. VANWETSWINKEL, Groot Grimbergen: tussen 1900-1958, facetten van het dorpsleven 

in de vier deelgemeenten, Nieuwkerken-Waas, 2002, p.138. 
76 H. HOPPENBROUWERS, Grimbergsche herinneringen uit den grooten oorlog, Grimbergen, 1919, p.60. 
77 H. BAEYENS, 1950, p.41. 
78 J. SCHÜLLER, 1918, p.29. 
79 J. SCHÜLLER, 1918, p.79. 
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zijn in gewijzigde vorm bewaard gebleven. Dit geldt onder andere voor de trapgevel, de 

Vlaamse vensters en de S-vormige muurankers. Andere bouwdelen werden daarentegen 

verwijderd, bijvoorbeeld de rondboogdeur, de kruisvensters en de frontonbekroningen die 

typisch zijn aan Schüllers vormentaal. 

Aan de nabijgelegen Beigemsesteenweg zijn twee woningen gelegen die ook 

onder de noemer van Duitse wederopbouw vallen.
80

 De eerste woning is onbetwistbaar te 

identificeren en staat eveneens loodrecht op de straatzijde (afb.65 en 66). Deze woning 

valt op vanwege de verspringende nok en de naar achteren geplaatste voordeur. Het spel 

met volumes en de positionering van ramen en deuren bracht variatie in de Duitse 

wederopbouw en verleende ieder huis een eigen karakter. Sommige elementen die men 

hier aantreft keerden daarentegen vaak terug, bijvoorbeeld de beluikte kruisvensters, de 

muurvlechtingen, het Vlaamse venster, de gewitte muren, het rode pannendak, de korf- of 

rondboogdeur en de sterke overkraging. Vele van deze stereotiepe eigenschappen zijn 

terug te vinden op de eerder besproken modellen voor de Duitse wederopbouw, zo ook de 

blinde nis boven de voordeur. Van deze karakteristieken is bij dit huis weinig bewaard, 

slechts enkele bouwsporen verwijzen naar het vroegere uitzicht. 

Het laatste nog bestaande voorbeeld van Duitse wederopbouw in Beigem bevindt 

zich naast de vorige woning (afbn.65 en 67). Ondanks ingrijpende verbouwingen 

verwijzen nog enkele details naar haar herkomst. De tuitvormige zijgevel van het huis 

heeft geen nieuw parement gekregen en verraadt door de muurvlechtingen en het S-

vormige muuranker in de nok haar Duitse origine (afb.68).
81

 In de voorgevel is de locatie 

van de raam- en deuropeningen behouden en ook de oorspronkelijke muurankers werden 

in het nieuwe parement opgenomen. Over het gebruik van muurankers om het bouwjaar 

aan te duiden waren de regionalistische architecten eensgezind. In Kenmerkende 

onderdelen van landelijke gebouwen in België en Les anciennes constructions rurales et 

les petites constructions des béguinages en Belgique werd dit gebruik verdedigd als een 

traditioneel en esthetisch element.
82

 Léonard oordeelde bovendien dat een andere manier 

om het jaartal te vermelden, bijvoorbeeld door middel van verschillende kleuren 

dakpannen, verwerpelijk was.
83

  

                                                 
80 De huidige Beigemsesteenweg droeg vroeger de benaming Brusselsesteenweg en voordien Bergstraat. 
81 Muurvlechtingen zijn wigvormige muurdelen waarvan de steenlagen loodrecht op de helling van de 

daklijn staan. Ze beschermen de zijgevel tegen insijpelend regenwater en zijn goedkoper dan een bergstenen 

afwerking. H. BAEYENS, 1950, p.44. 
82 DE WOUTERS DE BOUCHOUT, E. GEVAERT, 1918, notices 66-68 en T. CLÉMENT, J. GHOBERT, 

C. HUART, 1916, p.13. 
83 E. LÉONARD, 1920, p.21. 
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Schüller voegde in zijn Neue Kleinhäuser ook nog enkele foto’s toe van huizen in de 

nabije omgeving die volledig of slechts gedeeltelijk waren afgewerkt. Ondanks dit 

fotografisch bewijsmateriaal konden deze huizen nog niet worden geïdentificeerd. Het is 

bovendien niet onwaarschijnlijk dat deze gebouwen reeds werden gesloopt. Belangrijk 

zijn wel de kleuraanduidingen die Schüller gaf bij één van deze huizen. Het dak moest 

met rode pannen worden bedekt, de bakstenen buitenmuur moest worden gewit, de 

vensterkruisen dienden donkerbruin te zijn en de luiken blauwgroen.
84

 Volgens Schüller 

was een juist kleurgebruik essentieel om het uitzicht van een huis te optimaliseren en had 

deze methode een lange traditie.
85

 Deze visie werd ook bijgetreden in verschillende 

Belgische en regionalistische publicaties van die periode.
86

 

 

 

II.5 Herent 

 

Bij de eerste doortocht van Duitse troepen in Herent op 19 augustus 1914 bleef de 

bevolking gespaard van het dreigende oorlogsgeweld. Enkele dagen nadien, op 25 en 26 

augustus, kwam het dorp echter midden in de frontzone te liggen. De eerste uitval van 

Belgische soldaten vanuit Antwerpen werd een halt toegeroepen en gedurende de Duitse 

herovering kreeg onder andere het gebied rond de Mechelsesteenweg, de grote 

verbindingsas tussen Mechelen en Leuven, het hard te verduren. Zoals in het nabije 

Kampenhout en Buken hielden de Duitse soldaten er lelijk huis en talloze woningen 

werden door speciale brandeskaders met fosfortabletten en brandstof in de as gelegd.
87

 In 

totaal werden er in Herent van de 1317 woningen ongeveer 312 volledig vernield en 200 

geplunderd.
88

 

 

                                                 
84 J. SCHÜLLER, 1918, p.78. De kleuren waren gekoppeld aan de natuurlijke materialen indien deze van 

goede kwaliteit waren. Bij oneffenheden werden dikwijls verven in pasteltinten gebruikt om de schade te 

verdoezelen. 
85 J. SCHÜLLER, 1918, p.28. 
86 E. LÉONARD, 1920, p.22; DE WOUTERS DE BOUCHOUT, E. GEVAERT, 1918, p.12; A. DUTRY, 

A. HEINS, Gent, 1915, p.11. 
87 R. CASTEELS, G. VANDEGOOR, 1993, p.209. Tevens werden 22 burgers door de Duitsers 

terechtgesteld. J. VAN HAMME, H. BECKERS, F. GIELE, Notre labeur. La région de Louvain pendant la 

guerre, Brussel, s.d., p.18. 
88 M. PIOT, 2003, p.278. Meer cijfermateriaal en details over de verwoestingen te Herent zijn te vinden in 

R. CASTEELS, G. VANDEGOOR, 1993, p.211; J. VANDENSANDE, Tent. Cat. Herent vroeger, Herent 

(17 oktober 1981), Herent, 1981, p.52 en J. VAN HAMME, H. BECKERS, F. GIELE, s.d., p.18. 
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Schüller beschreef slechts één ontwerp van een woning die in Herent was te situeren. Hij 

tekende een plan voor een rijhuis met bijhorende werkplaats gelegen aan de 

Mechelsesteenweg (afb.69). Herkenbare regionalistische eigenschappen zijn onder andere 

de rondboogdeur en -poort, de houten kruisvensters, de oculus boven de voordeur en de 

donkere plint. De afmetingen onderaan de tekening verraden de aandacht die Schüller had 

voor de verhoudingen van het gebouw en de gevelbreedte. 

Vermits er geen bouwfysische of archivalische sporen van deze woning werden 

teruggevonden, is dit project waarschijnlijk in haar planmatige fase blijven steken. In het 

archief van Herent zijn enkel bouwaanvragen van de periode 1914-1918 bewaard die 

betrekking hebben op kleine aanpassingen zoals hagen en scheidingsmuren.
89

 Er 

bevonden zich geen aanvragen voor volledige heropbouw zoals die er wel waren na de 

oorlog. Er was evenmin sprake van documenten die onrechtstreeks verwezen naar Duitse 

invloeden in de wederopbouw.  

Dat Schüller slechts één ontwerp tekende voor de wederopbouw in Herent valt te 

verklaren door de modelfunctie die dit plan vertolkte. De huidige bebouwing aan 

weerszijden van de Mechelsesteenweg in Herent was ook reeds vóór de oorlog aanwezig 

en het model van Schüller paste goed binnen deze context (afb.70). Het ontwerp was een 

navolgbaar voorbeeld voor andere reconstructie langsheen deze grote steenweg en 

verschilt weinig van het huidige straatbeeld dat wordt gedomineerd door wederopbouw 

van net na de Eerste Wereldoorlog (afb.71). Het plan van Schüller is enkel verschillend 

door de meer regionalistische afwerking van het huis. 

 

 

II.6 Leuven - Kessel-Lo 

 

Over de Duitse verovering, terreur en wederopbouw van Leuven zijn reeds verschillende 

studies verschenen, zeker over de polemiek rond de franc-tireurs.
90

 Leuven staat symbool 

voor de Duitse wandaden en draagt nog steeds dit verleden mee in de vele gedenkstenen 

die men in de zwaarst getroffen straten aantreft. De meeste huizen die in Leuven werden 

vernield bevonden zich rond de stationsbuurt, haar verbinding met het stadscentrum en de 

                                                 
89 HERENT, GEMEENTEARCHIEF (GAH), Modern Archief (MA), nr.874.1: bouwvergunningen, (1914-

1918). 
90 Onder andere J. VAN HAMME, H. BECKERS, F. GIELE, s.d., J. CELIS, P. UYTTENHOVE, 1980 en 

1991 en J. DE LANGE, Om Leuven, Antwerpen, 1916. Zie ook deel 1: I.2.1 Een spoor van vernieling 

(p.14). 
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wijk rond het stadhuis en de Sint-Pieterskerk.
91

 In totaal werden er in Leuven ongeveer 

1100 van de 9000 woningen verwoest en in de huidige deelgemeente Kessel-Lo 461.
92

 

 

In tegenstelling tot vele andere Vlaamse steden kreeg de wederopbouw van Leuven al 

vroeg vorm tijdens de oorlogsjaren.
93

 Daarbij kreeg het stadsbestuur vanzelfsprekend te 

maken met de Duitse overheid, onder andere de verantwoordelijke voor de Leuvense 

wederopbouw, de architect Endemann.
94

 Het Duitse bestuur keurde echter een groot deel 

van de bouwaanvragen voor Leuven goed en haar visie op de wederopbouw van de stad 

vertoonde duidelijk overeenkomsten met die van enkele lokale bestuursleden.
95

 Rehorst 

zelf bevestigde bijvoorbeeld dat de architect en stadsbouwmeester Vingerhoedt goed werk 

leverde in Leuven maar was wel van mening dat de visie op stedenbouw er achterhaald 

was.
96

  

 Enerzijds leunde de mening van sommige stedelijke bestuursleden aan bij enkele 

Duitse standpunten. Anderzijds werd de Duitse inmenging veroordeeld en schermde het 

stadsbestuur met de nieuwe bouwwetgeving en het recht van de gemeenten om zelf over 

bouwaanvragen te oordelen.
97

 Aangezien er van geen enkel ontwerp dat Schüller voor 

Leuven heeft gemaakt zekerheid bestaat dat het ooit is verwezenlijkt, kan de conclusie 

worden getrokken dat de eigen Duitse inbreng in de wederopbouw van Leuven weinig 

succes heeft gekend. 

 Daarentegen besefte de Zivilverwaltung zeer goed dat al de beslissingen inzake het 

Leuvense patrimonium die onder haar bewind werden genomen, haar later zouden kunnen 

aangewreven worden.
98

 Daarom namen de Duitse verantwoordelijken voor de Belgische 

bouwsector en de Duitse pers deel aan de debatten omtrent de reconstructie van de Table 

Ronde, de bordestrap voor het Leuvense stadhuis of het schermblok in de toenmalige 

Stationsstraat.
99

 In de praktijk beperkte de Duitse invloed zich tot het bepalen van het 

                                                 
91 W. SCHIVELBUSCH, 1993, p.17 en B. EBHARDT, 1915, p.120. 
92 W. SCHIVELBUSCH, 1993, p.17 en J. VAN HAMME, H. BECKERS, F. GIELE, s.d., pp.17 en 19. 
93 J. CELIS, P. UYTTENHOVE, 1980, p.3.99. Zie ook deel 2: II.2.1 Het Belgische debat tussen 1914 en 

1918 (p.83). 
94 J. SCHÜLLER, 1918, p.7. 
95 J. STÜBBEN, 1918, p.371; Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.97 en J. CELIS, P. UYTTENHOVE, 

1980, p.3.103. 
96 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.90. 
97 SALEUV, MA, Varia IV, nr.16: dossier A. Nerinckx: wederopbouw en restauratieplannen, (1916-1918), 

A. NERINCKX, brief van de burgemeester van Leuven aan Kreischef Lübbert, (24/10/1916). Zie ook deel 

1: II.1.4 Juridische aspecten van de wederopbouw (p.30 e.v.). 
98 J. STÜBBEN, 1918, p.371. 
99 Kriegstagung für Denkmalpflege, s.d., p.95; J. STÜBBEN, 1915, p.267; J. STÜBBEN, 1918, p.371 en A. 

MÜLLER (ed.), 1916 (d), p.100. 
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uitzicht van de stad door onder andere de afbraak van zwaar beschadigde gebouwen te 

gelasten of muurtjes te laten bouwen die de ruïnes aan het zicht moesten onttrekken.
100

 

 Op de regionalistische voorkeur van het Leuvense stadsbestuur bij het goedkeuren 

van de bouwaanvragen kwam reactie van Belgische architecten, onder andere vanuit 

modernistische hoek. Ondanks de meer moderne impulsen van Hoog Koninklijk 

Commissaris voor de DVG in Brabant André, schreef Huib Hoste dat het Leuvense 

stadsbestuur de barok te dogmatisch hanteerde en nieuwe architectuur geen kans gaf.
101

 

De schetsen die Schüller voor de wederopbouw van Leuven maakte waren eveneens 

geïnspireerd op de renaissance en barok maar waren doorgaans soberder in hun decoratie 

dan de meeste Belgische voorstellen.
102

  

 

Sommige plannen die Schüller uittekende voor de wederopbouw van Leuven waren 

eenvoudig op te sporen aan de hand van de bijgevoegde eigenaars- en straatgegevens. Met 

deze informatie als leidraad konden de bouwdossiers worden opgezocht maar hierin 

werden geen sporen van Duitse suggesties of beïnvloeding teruggevonden. Een voorbeeld 

hiervan is de casus van de woning Boulanger waarvoor Schüller een tekening maakte, 

waarschijnlijk als tegenvoorstel voor het ingediende ontwerp dat voornamelijk eclectische 

eigenschappen bezat (afbn.72 en 73). In de bewaarde correspondentie wordt echter geen 

gewag gemaakt van Duitse inmenging en er werd enkel rekening gehouden met de 

opmerkingen van het Comité Consultatif.
103

 Een gelijkaardig relaas keert ook terug bij 

andere woningen waarvoor Schüller een ontwerp maakte. 

 Opmerkelijk is dat Schüller bijna alle huizen die hij voor Kessel-Lo en Leuven 

ontwierp van een economische functie voorzag. Een goed voorbeeld hiervan is de cinema 

Eden op het voormalige Stationsplein die niet alleen het economisch, maar ook het 

maatschappelijk en sociaal heropleven van de stad moest uitdragen.
104

 De tekening van 

Schüller was wederom een correctie op het ingediende plan dat volgens Schüller geen 

voeling had met de lokale architectuur (afb.74).
105

 Tegenover het eclectische ontwerp 

plaatste Schüller een bioscoop die uiterlijk de kenmerken van een historiserend 

renaissancistisch of barok herenhuis vertoonde (afb.75). In een brief aan de Duitse 

                                                 
100 J. CELIS, P. UYTTENHOVE, 1980, p.3.98. Zie ook deel 1: II.2.1 Afbraakwerken (p.38). 
101 J. CELIS, P. UYTTENHOVE, 1980, p.4.42 en J. CELIS, 1985, p.142. 
102 J. SCHÜLLER, 1918, pp.84-88. 
103 SALEUV, MA, bouwtoelatingen, nr.77705: Grande Voirie. Bâtisse rue de Bruxelles, 38 Ch. Boulanger 

Brusselsestraat 38, (11/09/1917). 
104 Bioscoop ‘Eden’ aan het huidige Martelarenplein 12 werd tijdens de Tweede Wereldoorlog nogmaals 

getroffen en huisvest momenteel de evenementenzaal ‘Het Depot’. 
105 J. SCHÜLLER, 1918, p.86. 
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Zivilkommissar liet het stadsbestuur echter weten dat de Duitse voorstellen voor een huis 

op het Stationsplein niet ontvankelijk werden verklaard en zouden teruggezonden worden. 

Ze benadrukten dat Rehorst zelf op de autonomie van de lokale overheden hierin had 

gewezen.
106

 Uiteindelijk zou dan ook het originele plan worden uitgevoerd (afb.76). De 

Zwitserse architect Eugen Probst meldde in 1916 wel dat de wederopbouw op dit plein al 

een aanvang had genomen en er in het stadhuis enkele schetsen van de oude bebouwing 

waren bewaard gebleven die als richtlijn voor de reconstructie konden dienen.
107

  

 

 

II.7 Linter - Overhespen 

 

Het detail van een woning in Overhespen dat Schüller afbeeldde liet geen identificatie toe, 

onder andere door het gebrek aan gegevens over de eigenaar of de locatie.
108

 

                                                 
106 SALEUV, MA, Varia IV, nr.16: dossier A. Nerinckx: wederopbouw en restauratieplannen, (1916-1918), 

brief aan de Zivilkommissar, (4/04/1918). 
107 E. PROBST, 1916, p.62. 
108 J. SCHÜLLER, 1918, p.96. 
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Hoofdstuk III : Antwerpen 

 

 

In verhouding tot Vlaams-Brabant besteedde Schüller in zijn Neue Kleinhäuser weinig 

aandacht aan de wederopbouw in de provincie Antwerpen. Hij behandelde slechts vijf 

casussen in deze provincie, verdeeld over drie gemeenten.
109

 Nochtans had ook de 

provincie Antwerpen tijdens de tweede en derde oorlogsmaand van 1914 een zware 

oorlogstol betaald. In totaal werden er in de arrondissementen Antwerpen, Mechelen en 

Turnhout ongeveer 5000 huizen volledig vernield en minstens 975 beschadigd.
110

 Het 

Duitse toezicht op de wederopbouw in de provincie Antwerpen werd aanvankelijk 

waargenomen door baron von Pechmann. Na een zware ziekte was deze Diplom-

Ingenieur echter gedwongen een stap terug te zetten en werd hij vervangen door architect 

Theodor Preckel uit Pforzheim.
111

 

Het beperkte aantal Antwerpse casussen dat Schüller in zijn boek besprak zal in dit 

derde hoofdstuk onder de aandacht worden gebracht. Wederom zal er in een korte 

historische inleiding per onderdeel worden ingegaan op de verwoestingen in de 

desbetreffende gemeenten. Aan de hand van enkele voorbeelden zullen specifieke 

eigenschappen van de Duitse visie op de wederopbouw in België worden toegelicht. 

Indien mogelijk zal de huidige staat van de gebouwen worden betrokken in de analyse. 

 

 

III.1 Lier 

 

Nadat het front aan de Marne zich had gestabiliseerd, wendde de Duitse legermacht eind 

september 1914 de steven naar het Antwerpse bolwerk.
112

 De Belgische tegenaanvallen 

vanuit deze vesting lagen aan de basis van de vertraging die de Blitzkrieg had opgelopen 

en moesten volgens de Duitse officieren zo snel mogelijk een halt worden toegeroepen. 

Het beleg van Antwerpen werd ingezet met de beschieting van de eerste 

verdedigingsgordel en langsheen de Nete kregen gemeenten die nabij een fort waren 

                                                 
109 J. SCHÜLLER, 1918, pp.89-96. 
110 S. VAN CLEMEN, 2003, p.187. 
111 J. SCHÜLLER, 1918, p.7. Zie ook deel 1: II.1.2 Verantwoordelijkheden bij de Duitse wederopbouw 

(p.24). 
112 Zie ook deel 1: I.2.1 Een spoor van vernieling (p.13). 
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gelegen het zwaar te verduren. Onder andere Lier, Koningshooikt, Duffel en Walem 

deelden in de klappen.
113

  

Na enkele zware bombardementen en straatgevechten viel Lier begin oktober 1914 

in Duitse handen en werd er in de stad duchtig geplunderd.
114

 Al naargelang de bron werd 

het aantal vernielde gebouwen geschat tussen de 688 en de 1460 en zouden er ongeveer 

95 panden zwaar zijn beschadigd.
115

 Aan Duitse zijde besefte onder andere Stübben zeer 

goed dat de Lierse stadskern aanzienlijke schade had opgelopen en dat de wederopbouw 

spoedig moest worden aangevat.
116

 

  

De Duitse wederopbouwinitiatieven in Lier botsten echter op hevige weerstand van het 

stadsbestuur dat de boot zo lang mogelijk trachtte af te houden.
117

 Schoorvoetend werd er 

ingegaan op de Duitse eisen en in een eerste fase werd al het puin geruimd. Om de 

burgers die toch de heropbouw van hun huis wensten aan te vatten te begeleiden 

vaardigde het stadsbestuur reeds in 1915 een bouwreglement uit.
118

 Daarin werd 

gesuggereerd om terug te grijpen naar bouwstijlen die dateerden van vóór de negentiende 

eeuw. In totaal werden er tijdens de oorlog in Lier ongeveer 120 woningen 

gereconstrueerd, waarvan het merendeel in 1917.
119

  

De Duitse instanties onderkenden het belang van een goed rooilijnplan vooraleer 

tot de eigenlijke wederopbouw kon worden overgegaan en eisten daarom inspraak in de 

ontwerpen van het Lierse stadsbestuur. Slechts sporadisch werd de Duitse 

wederopbouwafdeling van de vorderingen op de hoogte gebracht en pas tegen 1917 kon 

von Pechmann enkele opmerkingen maken ten overstaan van de stedelijke 

rooilijnplannen.
120

 Uiteindelijk zou het Duitse bestuur zich niet kunnen laten gelden in het 

Lierse wederopbouwdebat en werd er als gevolg van de vijandelijkheden veel tijd 

verloren. 

 

                                                 
113 S. VAN CLEMEN, 2003, pp.75-77. Voor verdere informatie zie ook E. WATERSCHOOT, De 

Duitschers in de Kempen: memorandum van den oorlog 1914-1918, Turnhout, s.d. 
114 S. VAN CLEMEN, 2003, p.75. 
115 S. VAN CLEMEN, 2003, p.186; F. VERSCHOREN, Lierre martyre, Antwerpen, 1919, p.22. 
116 H. KERVYN DE LETTENHOVE, 1917, pp.111-113. 
117 L. VRIENS, De wederopbouw van Lier na W.O. I (licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit 

Leuven, 1982), p.3.47. 
118 L. VRIENS, 1982, Bijlage. 
119 L. VRIENS, 1982, p.4.9. 
120 L. VRIENS, 1982, pp.3.46-3.47. 
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Schüller besprak in zijn boek ook slechts twee foto’s van wederopgebouwde huizen in 

Lier.
121

 Wat deze voorbeelden zo uniek maakt is dat beide panden in het huidige 

straatbeeld konden geïdentificeerd worden en dat van beiden in het stadsarchief 

bouwaanvragen met plannen zijn bewaard gebleven.
122

  

Het eerste voorbeeld betreft een volgens Schüller Kleines Einfamilienhaus mit 

Stall und Scheune, vor der Stadt gelegen (afb.77).
123

 De toenmalige eigenaar, Anton 

Völker, liet op de fundamenten van zijn volledig vernielde woning in 1918 opnieuw een 

boerderij optrekken met Duitse hulp.
124

 Op het bouwplan van deze boerderij staat de 

naam L. Van Boeckel als bouwmeester vermeld (afb.78).
125

 Dit is mogelijk een verwijzing 

naar Lodewijk ‘Louis’ Van Boeckel (1857-1944), de bekende Lierse kunstsmid of diens 

zoon, Lode Van Boeckel, tevens kunstsmid.
126

 Hoewel Schüller het ontwerp niet 

eigenhandig had bedacht, bezat het model alle kenmerken die de Duitse 

wederopbouwafdeling propageerde en via Schüllers uitgave wou verspreiden.
127

 

 Aan de hand van Schüllers fotografisch bewijsmateriaal kan aangetoond worden 

dat de hoeve volledig volgens plan werd uitgevoerd en dat de typische karakteristieken 

ook initieel door de ontwerper waren bedoeld. Vele regionalistische eigenschappen van 

deze boerderij kenmerken ook de Vlaams-Brabantse wederopbouw volgens Duits 

model.
128

 Terugkerende onderdelen zijn bijvoorbeeld de rond- en korfboog, de Vlaamse 

vensters in tuitvorm met vlechtingen, de blinde nis boven de voordeur, de gelede 

ontlastingsbogen, de kruisvensters, de treden aan de deuren en de piramidevormige 

schoorsteenbekroningen die Schüller zelf vaak in zijn tekeningen opnam. Een typisch 

Kempische eigenschap is dat alle functies van de boerderij, zowel woonhuis, stal als 

                                                 
121 J. SCHÜLLER, 1918, pp.89 en 92. 
122 LIER, STADSARCHIEF (SALIER), Modern Archief (MA), bouwvergunningen 1918, nr.5391: Dhr. A. 

Völker Boomlaarstraat, 136 12/6/1918, (12/06/1918) en SALIER, MA, bouwvergunningen 1918, nr.5350: 

Dhr. J. Verhaegen Vismarkt, 9 13/2/1918, (13/02/1918). 
123 J. SCHÜLLER, 1918, p.89: Kleine eengezinswoning met stal en schuur, voor de stad gelegen.; (eigen 

vertaling). 
124 Het is onzeker of de eigenaar van Duitse origine was en dit  een rol speelde bij de toekenning van de 

financiële bijstand.  
125 SALIER, MA, bouwvergunningen 1918, nr.5391, (12/06/1918).  
126 Lodewijk Van Boeckel wordt vaak samen vermeld met andere Lierse tijdgenoten, namelijk Isidoor 

Opsomer, Louis Zimmer en Felix Timmermans. Hij wordt ook vernoemd als ontwerper van enkele andere 

woningen in Lier. 

http://paola.erfgoed.net/sdx/inventaris/toon.xsp?id=10294&base=objekt&qid=sdx_q0&p=1, (07/06/2007). 
127 Volgens de huidige eigenaars van de boerderij zouden Duitse soldaten wel geholpen hebben bij de bouw 

van de hoeve. Gesprek met dhr. en mevr. Van Houtven – Stoelen, huidige eigenaars van het pand aan de 

Boomlaarstraat 262 te Lier, Lier: Boomlaarstraat 262, (11/11/2005). 
128 Zie ook deel 3: II Vlaams-Brabant (p.101 e.v.). 
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schuur zijn gegroepeerd onder één dak in een langgevelhoeve.
129

 Kenmerkend is ook de 

afwisseling van verschillende ramen in de gevel, veroorzaakt door onder andere de lager 

gelegen kelderkamer.
130

 

 Volgens Schüller en het gros van zijn Belgische collega’s was ook de keuze en 

kleurschakering van de materialen essentieel om een hoeve een beeldig uitzicht te 

verschaffen. Ondanks de ingrijpende verbouwingen verraden de restanten van deze 

voormalige boerderij nog iets van het oorspronkelijke kleurenpalet (afbn.79 en 80). De 

muren zijn vervaardigd uit kleine stenen die gerecupereerd werden uit de afbraak van 

huizen in de binnenstad en daarom van verschillende grootte, kleur en kwaliteit waren.
131

 

Om de buitengevel een homogeen karakter te verlenen werden daarom de buitenmuren 

gewit; dit is tot op heden het geval.
132

 Ook de zwart geteerde plint die de muur tegen 

opspattend water moest beschermen is aan één zijde bewaard.
133

 Verder bezit deze hoeve 

nog een rood pannendak en de originele groene luiken met hartmotief die ook op vele 

tekeningen van Schüller zijn te bemerken.
134

 Tenslotte draagt ook de huidige begroeiing 

op de muren bij tot het idyllische karakter van de boerderij.
135

 

 Hoewel het merendeel van de Belgische regionalistische auteurs dit credo 

onderschreef, was er onder hen ook een enkele kritische stem aanwezig. Armand Dutry 

beklemtoonde dat men niet verslaafd mocht zijn aan vensterluiken zoals die op 

schilderijen voorkwamen en hun Hollands groene tint. Het wit van de muren zou 

eveneens moeten gebroken zijn om al te felle weerkaatsing te vermijden.
136

 

 

Het tweede Lierse voorbeeld dat Schüller in zijn Neue Kleinhäuser behandelde was een 

viswinkel met bovenliggende appartementen in het centrum van de stad.
137

 Wederom gaf 

de wederopbouwafdeling de voorkeur aan een woning met een economische functie. De 

ontwerptekening van 1917 vertoont een architectuur met zowel gotische als 

                                                 
129 T. CLÉMENT, J. GHOBERT, C. HUART, 1917, p.123. Voor de verspreiding van alle hoevetypes zie 

ook C.V. TREFOIS, De bouw der boerenhoeven in de zuidelijke Nederlanden. Bijdrage tot de studie der 

ontwikkelingsgeschiedenis van de plattelandsche architectuur, Antwerpen, 1943, p.58. 
130 J. SCHÜLLER, 1918, p.29; E. J. HASLINGHUIS, H. JANSE, 1997, p.250. 
131 Gesprek met dhr. en mevr. Van Houtven – Stoelen, huidige eigenaars van het pand aan de 

Boomlaarstraat 262 te Lier, Lier: Boomlaarstraat 262, (11/11/2005). 
132 J. SCHÜLLER, 1918, p.27; T. CLÉMENT, J. GHOBERT, C. HUART, 1914, p.63; A. RONSE, T. 

RAISON, 1918, p.7. 
133 A. RONSE, T. RAISON, 1918, pp.7 en 13. 
134 J. SCHÜLLER, 1918, p.27; T. CLÉMENT, J. GHOBERT, C. HUART, 1914, pp.60-63; T. CLÉMENT, 

J. GHOBERT, C. HUART, 1916, p.32; E. LÉONARD, 1916, p.10. 
135 J. SCHÜLLER, 1918, p.29; T. CLÉMENT, J. GHOBERT, C. HUART, 1916, p.35; A. DUTRY, 1915, 

p.27. 
136 A. DUTRY, 1915, p.27. 
137 J. SCHÜLLER, 1918, p.92. 
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renaissancistische elementen (afb.81).
138

 In tegenstelling tot Celis’ these dat er bij 

winkelpanden vaak een stilistische inconsequentie bestond tussen de grote winkelpui en 

de bovenliggende verdiepingen, was in dit geval de pui niet over de hele gevelbreedte 

uitgesponnen, met weinig glas en in dezelfde stijlmengeling.
139

  

Volgens de eigenaar hadden de Duitsers hem dit ontwerp opgelegd en hoewel het 

stadsbestuur het had afgekeurd, werd dit winkelhuis aan de Vismarkt toch volgens plan 

opgebouwd (zie bijlagen III en IV).
140

 Slechts enkele verschillen zijn merkbaar ten 

opzichte van de foto die Schüller in zijn boek opnam (afb.82).
141

 De muurankers 

vermelden het bouwjaar 1918 in plaats van 1917, het bovenste raam is verbreed en de 

bolvormige toppilaster werd weggelaten.  

 Na de oorlog was de zwaar getroffen Vismarkt het onderwerp van een 

wederopbouwwedstrijd die was uitgeschreven door het OSB en de VBSG. Over de 

inzendingen werd in de toenmalige vakpers volop gediscussieerd maar uiteindelijk kwam 

er weinig uit de bus.
142

 De grootse verwachtingen die men bij deze stedenbouwkundige 

wedstrijd koesterde, werden niet ingelost en uiteindelijk liep het hele plan uit op een 

sisser. Misschien is dat wel de redding geweest voor de viswinkel die onder Duitse druk 

was heropgebouwd en waarmee in de wedstrijdinzendingen geen rekening werd 

gehouden. 

 Momenteel is dit winkelpand weinig opvallend ten opzichte van de decoratieve 

wederopbouw binnen zijn onmiddellijke omgeving, namelijk de Vismarkt en de Grote 

Markt (afb.83). Het Lierse stadsbeeld is ook pittoresker dan aan de vooravond van de 

Eerste Wereldoorlog, toen de Vismarkt nog werd gedomineerd door (neo-) classicistische 

architectuur (afb.84). In een later stadium werd de originele winkelpui nog wel vervangen 

en de woning werd recentelijk ook opgeknapt. 

 

 

                                                 
138 SALIER, MA, bouwvergunningen 1918, nr.5350, (13/02/1918). 
139 J. CELIS, 1985, p.133. 
140 SALIER, MA, bouwvergunningen 1918, nr.5350, (13/02/1918). 
141 J. SCHÜLLER, 1918, p.92. 
142 H. VAES, ‘Le Concours pour la Reconstruction du Marché-aux-Poissons à Lierre’, in: La Cité, jg.1, nr.6, 

1919 (b), pp.113-116; R.C., ‘Concours pour la Reconstruction du Marché-aux-Poissons à Lierre’, in: La 

Cité, jg.1, nr.7, 1920, p.143; E. LÉONARD, ‘Le Concours pour la Reconstruction du Marché-aux-Poissons, 

à Lierre’, in: La Cité, jg.1, nr.12, 1920 (a), pp.243-247; E. LÉONARD, ‘Wedstrijd voor den wederopbouw 

der Vischmarkt te Lier’, in: De Bouwgids, jg.7, nr.2, 1920 (b), p.29; E. LÉONARD, ‘De wedstrijd voor 

Wederopbouw van de Vischmarkt te Lier’, in: De Bouwgids, jg.8, nr.4, 1921 (a), pp.65-69; R. DE MEYER, 

R., ‘Antwerpen, Lier en Mechelen: een debat over stedebouw en architectuur naar aanleiding van drie 

wederopbouwwedstrijden’, in: M&L, jg.2, nr.5, 1983, pp.32-40. 
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III.2 Duffel 

 

Tijdens de eerste fase van het beleg van Antwerpen in september en oktober 1914 

trachtten Duitse troepen een doorbraak te forceren in het gebied tussen Lier en Mechelen 

langsheen de Neteoevers. Ter hoogte van Duffel, gelegen aan de belangrijke spoorlijn 

Antwerpen-Brussel, werd hevig strijd geleverd. Gedurende een week werd de Antwerpse 

gemeente onder vuur genomen en op 6 oktober 1914 veroverde de Duitse legermacht het 

zwaar geteisterde dorp.
143

 Van de naar schatting 1881 gebouwen in Duffel waren er, al 

naargelang de bron, ongeveer 400 vernield of zwaar beschadigd.
144

 Daarvan waren er 

volgens de gemeente op 6 juni 1917 40 huizen al volledig en 231 gedeeltelijk 

heropgebouwd. Bovendien wachtten op dat moment nog eens 27 aanvragen op een 

gunstig advies.
145

  

Evenals in Lier kreeg het Duitse bestuur bij hun wederopbouwinitiatieven in 

Duffel te maken met hevig verzet vanuit gemeentelijke kringen.
146

 De bezetter eiste echter 

dat het puin van 124 huizen meteen zou geruimd worden. Hiervoor werden 600 mannen 

aangesteld die het werk pas in oktober 1915 hadden afgerond.
147

 Het Duitse toezicht op de 

wederopbouw beperkte zich verder tot de passieve controle op, en bijsturing van de 

ingediende ontwerpen. Schüller besprak een voorbeeld van een volgens hem slecht 

ontwerp dat zou kunnen vervangen worden door zijn eigen creatie. Dit laatste werd 

andermaal gekenmerkt door de typische rondboogdeur, Vlaamse vensters, muurankers die 

het bouwjaar aanduiden, witte muren, rode pannen en blauwgroene luiken.
148

  

 Schüller maakte tevens plannen voor de wederopbouw van een winkelhuis dat 

tijdens de beschietingen van de kerk onherstelbaar was beschadigd. De eigenaar, Louis 

Andries, meldde aan de gemeente dat hij zijn woning wilde heropbouwen en liet door 

architect Fr. Vandenbroeck uit Mortsel een ontwerp maken in een classicistisch 

                                                 
143 D. VAN ENGELAND, ‘Duffel: een klein dorp in een grote oorlog (1914-1918)’, in: Duffla, jg.2, nr.1, 

1990, pp.11-14. 
144 S. VAN CLEMEN, 2003, p.186; D. VAN ENGELAND, 1990, p.14; R. VAN DEN BRANDE, Duffel Nu 

1900-1985, Duffel, 1986, p.11. 
145 DUFFEL, GEMEENTEARCHIEF (GAD), Modern Archief (MA), X-WOI, S-2, Oorlog + gevolgen: 

Herstel van schade I, (1914-1918): VON ABEL, Invultabel wederopbouw aan burgemeesters van de Kreis 

Mechelen, (31/05/1917). 
146 S. VAN CLEMEN, 2003, p.77; F. KEERSMAEKERS, 1989, p.37. 
147 F. KEERSMAEKERS, 1989, p.35. 
148 J. SCHÜLLER, 1918, pp.90-91. 
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geïnspireerde stijl (afb.85).
149

 Die meisten dieser Entwürfe erwiesen sich jedoch für eine 

Ausführung als nicht reif und wurden deshalb einer Umarbeitung unterzogen, wobei 

besonders die ästhetische Seite dieser Aufgabe Berücksichtigung fand.
150

 Schüller verving 

het bouwplan van zijn Belgische collega door een eigen regionalistisch ontwerp dat werd 

goedgekeurd door zowel Rehorst als het gemeentebestuur (afbn.86 en 87). Hoewel de in 

het archief van Duffel bewaarde tekening niet gesigneerd is, valt aan de Duitse taal, de 

tekenstijl en het handschrift af te leiden dat dit ontwerp van Schüller afkomstig is. Het is 

een uniek document van de Duitse wederopbouwinitiatieven in België aangezien dit 

bouwplan voorlopig het enige originele is dat in België is bewaard gebleven.
151

 

 Schüller nam in zijn boek niet de tekening op, maar wel een foto van het 

opgeleverde gebouw (afb.88). Bij de bouw waren namelijk enkele lichte wijzigingen 

doorgevoerd die afweken van het plan, onder andere aan de laatste travee met de 

schuurdeur.
152

 De schuld voor het niet volgen van de bouwplannen legde Schüller bij het 

gebrek aan technisch personeel in verhouding tot het vele werk.
153

 Uiteindelijk zou dit 

grote pand gesloopt worden in het laatste decennium van de vorige eeuw. 

 

 

III.3 Ranst - Oelegem 

 

Op basis van de tekening met dezelfde, typisch regionalistische kenmerken die Schüller 

maakte voor de wederopbouw van een meergezinswoning met atelier in Oelegem, kon 

geen verdere analyse van deze casus worden gemaakt.
154

 

                                                 
149 GAD, MA, X-WOI, S-2, Oorlog + gevolgen: Herstel van schade I, (1914-1918): lijst 

wederopbouwgegevens, (s.d); GAD, MA, bouwtoelatingen 1915-1957, nr.A53: bouwdossier huis L. 

Andries Kerkstraat: Heropbouwen woning met winkel, (21/08/1917). 
150 J. SCHÜLLER, 1918, p.18: De meeste van deze ontwerpen bleken evenwel niet rijp voor uitvoering en 

werden derhalve onderworpen aan veranderingen, waarbij in het bijzonder met de esthetische kant van 

deze opdracht rekening werd gehouden.; (eigen vertaling). 
151 GAD, MA, bouwtoelatingen 1915-1957, nr.A56: bouwdossier huis L. Andries Kerkstraat: Heropbouwen 

woning met winkel, Vervanging n°53, (12/02/1918). 
152 J. SCHÜLLER, 1918, p.93. 
153 J. SCHÜLLER, 1918, p.9. 
154 J. SCHÜLLER, 1918, p.94. 
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Besluit 

 

 

Indien we het werk bespreken is het omdat we meenen dat het een klein kapiteltje in de 

geschiedenis van het bouwwezen in België inneemt, (…).
155

 Deze balans van Schüllers 

Neue Kleinhäuser werd in 1920 opgemaakt en is tot op vandaag geldig. De Duitse 

wederopbouwinitiatieven tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn in omvang inderdaad 

slechts een klein onderdeel van één van de grootste bouwcampagnes die België heeft 

gekend, namelijk de wederopbouw tijdens en na W.O.I. Niettemin is de reconstructie 

onder Duits bestuur zowel historisch als architecturaal belangwekkend en is ze tot op 

heden ten onrechte onderbelicht gebleven. De voornaamste doelstelling van deze 

eindverhandeling was dan ook de Duitse wederopbouw in België tijdens de Eerste 

Wereldoorlog voor de eerste maal in de schijnwerpers te zetten. 

 

Uit de historische analyse van de Duitse wederopbouw blijkt dat het project zoals andere 

culturele initiatieven tijdens W.O.I een onderdeel was van de Duitse bezettingspolitiek. 

Vergelijkbaar met de heropbouw in andere gebieden paste het Duitse opzet binnen een 

ruimer propagandistisch kader. Het Duitse voornemen om onder andere via de 

wederopbouw de banden aan te halen met het bezette land keerde ook elders terug en had 

volgens sommige bronnen in België zelfs tot de annexatie van Vlaanderen moeten leiden.  

Het Duitse bestuur heeft echter geen stempel kunnen drukken op de wederopbouw 

van België. Dit was onder andere het gevolg van de aanslepende interne discussies binnen 

Duitse kringen en de daaruit voortvloeiende vertraging van de wederopbouw. Bovendien 

waren er te veel onenigheden en obstakels betreffende de passieve of actieve heropbouw, 

de financiering, de jurisdictie en de praktische uitvoering om de wederopbouw in een 

sneltempo en op grote schaal aan te vatten. Doorgaans bleef de Duitse activiteit in België 

dan ook beperkt tot de afbraak van ruïneuze huizen, het tekenen van bouw- en 

rooilijnplannen en het aanzetten tot een betere bouwkundige wetgeving. Dit was een 

essentiële stap in de richting van wederopbouw maar in vele gevallen geraakte de bezetter 

niet verder dan dit stadium, zoals ook uit archiefonderzoek en veldwerk zou blijken. 

Desalniettemin werden er wel enkele interessante ‘Duitse huizen’ gebouwd die centraal 

stonden in het architecturale en exemplarische luik. 

                                                 
155 E.B.M., 1920, p.159. 
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Uit de stilistische bevraging van de Duitse wederopbouw kan worden geconcludeerd dat 

de verantwoordelijke Duitse architecten de regionalistische stromingen binnen de 

toenmalige architectuurstijlen naar voren schoven als leidraad voor de reconstructie van 

België. Er werd aangetoond dat het regionalisme reeds vóór de oorlog sterk aanwezig was 

in Europa, ook in België, Duitsland en bij de architecten zelf. Tijdens de oorlog streefde 

de Duitse wederopbouwafdeling naar continuïteit met de voorafgaande periode, onder 

andere door de bouwactiviteit terug op de been te helpen, maar ook door stilistisch de 

geijkte paden te bewandelen.  

Daarbij is het niet onbelangrijk dat door de keuze voor een regionalistisch 

Vlaamse stijl, ze hun politieke doelstellingen in de hand werkten en geen opzichtige 

stijlbreuk veroorzaakten die op nog meer Belgisch protest zou onthaald worden. De 

vergelijking met de Zwitserse initiatieven en de toenmalige Belgische vakliteratuur toont 

aan dat de Duitsers dezelfde regionalistische principes en voorbeelden hanteerden, 

ondanks het slechte beeld dat de Geallieerde propaganda ophingen van de Duitse 

architectuur. Belangrijk is dat de architecturale discussie van vóór de oorlog tijdens het 

conflict werd verder gezet en het debat niet na vier jaar werd opgepikt zoals in de 

bestaande literatuur nog te vaak wordt gesuggereerd.  

  

De Duitse wederopbouw bracht voornamelijk spaarzame kleine woonhuizen, boerderijen 

en winkels voort, neue Kleinhäuser. Uit het veldwerk kan geconcludeerd worden dat de 

door Schüller voorziene details soms werden afgezwakt en dat de kwaliteit van het 

bouwmateriaal vaak ondermaats was. Verder bevestigde het veldwerk de moeilijkheden 

die het Duitse bestuur ondervond om de wederopbouw naar haar hand te zetten. 

Doorgaans bleven Schüllers voorstellen in de planmatige fase hangen waardoor het Duitse 

initiatief uiteindelijk niet meer was dan een druppel op een hete plaat.  

Aan de hand van de restanten van de Duitse wederopbouw valt tevens te 

concluderen dat de huizen vaak niet meer bestaan of in zeer slechte staat verkeren. In 

totaal tekende Schüller in zijn boek 71 ontwerpen voor verschillende woningen waarvan 

er tot op vandaag slechts 13 gedeeltelijk zijn bewaard. Daarom is het hoog tijd de laatste 

restanten van de Duitse wederopbouw te erkennen door ze eerst en vooral op te nemen in 

de bouwkundige inventaris en de inventaris ‘1914-2014’. Deze laatste werd gecreëerd 

door Vlaams minister Dirk Van Mechelen, bevoegd voor onroerend erfgoed, in het 

vooruitzicht van de honderdste verjaardag van het uitbreken van de ‘Groote Oorlog’. Als 

opmerkelijke restant van de Duitse bezetting van België gedurende de Eerste 
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Wereldoorlog zou het kleine aantal bewaarde ‘Duitse huizen’ hierin zeker een plaats 

verdienen. 

 

Dit onderzoek naar de Duitse wederopbouwinitiatieven tijdens W.O.I werd gestart 

wanneer Resurgam twintig jaar in de kast stond en werd afgerond negentig jaar na het 

begin van de Duitse wederopbouw. Het bilan is dat er steeds meer boven water komt maar 

dat er nog veel onontgonnen terrein overblijft. Op gemeentelijk niveau valt er nog veel 

kadastraal en archiefonderzoek te doen naar eventuele sporen van Duitse inmenging in de 

wederopbouw. Verder zou een ruimer onderzoek naar de Duitse initiatieven in Wallonië, 

Noord-Frankrijk en de andere bezette gebieden een interessante aanvulling kunnen zijn op 

deze verhandeling. Dergelijk onderzoek zou tevens kunnen kaderen binnen het 

internationale beschermingsdossier waarmee men een gooi wil doen naar de erkenning 

van de relicten van W.O.I als UNESCO-werelderfgoed. 

Het zou daarenboven interessant zijn om de Zwitserse initiatieven in België beter 

in kaart te brengen, hun relatie tot de Duitse en Belgische wederopbouworganisaties, 

overheden en architecten. Daarbij zou ook een inventaris van hun werkzaamheden kunnen 

aangelegd worden. Ten slotte is met de Duitse wederopbouw slechts een tipje van de 

sluier opgelicht betreffende de algemene bouwactiviteit in Vlaanderen en België tijdens 

de Eerste Wereldoorlog.  

Wanneer de eindbalans van dit onderzoek wordt opgemaakt kan gesteld worden 

dat de Duitse wederopbouwinitiatieven vanuit historisch en stilistisch oogpunt van belang 

waren voor de Belgische architectuurgeschiedenis. In dit proefschrift werd getracht een 

correct beeld te schetsen van deze initiatieven of zoals Schüller het zelf verwoordde: 

Vorstehende kleine Abhandlung mag zur besseren Erkenntnis der Richtlinien beitragen, 

welche die deutsche Verwaltung bei dem Wiederaufbau des zerstörten Landes leitete.
156

 

                                                 
156 J. SCHÜLLER, 1918, p.31: Voorgaande korte verhandeling kan tot een beter inzicht bijdragen in de 

richtlijnen die het Duitse bestuur bij de wederopbouw van het verwoeste land volgde.; (eigen vertaling). 
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steun van het OSB, 2006. 

(eigen foto, 12/04/2006) 

Afb.44. De ‘Schranshoeve’ uit 1916 aan de Stijn Streuvelslaan 92 te Eppegem, gebouwd 

met steun van het OSB, 2007. 

(eigen foto, 6/06/2007) 

  



Afb.45. Ontwerp voor een grote hoeve te Eppegem, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.66) 

Afb.46. Ontwerp voor een huizenblok met gegroepeerde inkomhal aan de 

Brusselsesteenweg 292 te Zemst, omstreeks 1917/1918. 
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(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.63) 
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(eigen foto, 12/04/2006) 

Afb.50. Het ‘Schoondonkhof’ aan het Schoondonk 41 te Eppegem, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.68) 
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(eigen foto, 12/04/2006) 
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Cauwenbergh’ met reeds bestaande stal en schuur aan de Begijnhofstraat 12 te 

Eppegem, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.62) 
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(eigen foto, 12/04/2006) 
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Eppegem, 2006. 

(eigen foto, 12/04/2006) 

Afb.55. Woning met sporen van de Duitse wederopbouw aan de Leiweg 22 te Eppegem, 

2006. 

(eigen foto, 12/04/2006) 

Afb.56. Woning met verwijzingen naar de Duitse wederopbouw aan de Stijn Streuvelslaan 

126 te Eppegem, 2006. 

(eigen foto, 12/04/2006) 



Afb.57. Woning met verwijzingen naar de Duitse wederopbouw aan de 

Grimbergsesteenweg 68 te Eppegem, 2006. 

(eigen foto, 12/04/2006) 

Afb.58. Ontwerp en uitvoering van een handelaarswoning aan de Leuvensesteenweg 149 

te Kampenhout, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.76) 

Afb.59. Voormalige handelaarswoning aan de Leuvensesteenweg 149 te Kampenhout, 

2007. 

(eigen foto, 16/02/2007) 

Afb.60. De op 12 september 1914 volledig verwoeste wijk Coppendries te Beigem, 1914. 

(uit: S. DEMOL, J. VANWETSWINKEL, 2002, p.138) 

Afb.61. Kleine boerenwoning aan de Coppendries 2 te Beigem, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.78) 

Afb.62. Kleine boerenwoning aan de Coppendries 2 te Beigem, 2006. 

(eigen foto, 12/03/2006) 

Afb.63. Middelgrote boerderij aan de Meerstraat 181 te Beigem waarvan de stal en schuur 

reeds in 1915 waren heropgebouwd, 1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.79) 

Afb.64. Voormalige boerderij aan de Meerstraat 181 te Beigem, 2006. 

(eigen foto, 4/03/2006) 

Afb.65. Duitse wederopbouw aan de huidige Beigemsesteenweg te Beigem, omstreeks 

1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.77) 

Afb.66. Voormalige boerenwoning aan de Beigemsesteenweg 398 te Beigem, 2006. 

(eigen foto, 12/03/2006) 

Afb.67. Duitse wederopbouw aan de huidige Beigemsesteenweg te Beigem, 2006. 

(eigen foto, 12/03/2006) 

Afb.68. Voormalige boerenwoning aan de Beigemsesteenweg 400 te Beigem, 2007. 

(eigen foto, 6/06/2007) 

Afb.69. Verwoestingen en wederopbouw langs de Mechelsesteenweg te Herent in het 

najaar van 1914, 1914. 

(uit: M. PIOT, 2003. p.278) 

  



Afb.70. J. SCHÜLLER, ontwerp voor de wederopbouw van de woning met atelier van 

weduwe Rans aan de Mechelsesteenweg te Herent, 28/09/1917. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.82) 

Afb.71. Wederopbouwarchitectuur van net na W.O.I aan de Mechelsesteenweg 290-297 te 

Herent, 2006. 

(eigen foto, 2/03/2006) 

Afb.72. J. SCHÜLLER, ontwerp voor de wederopbouw van het huis van Charles 

Boulanger aan de Brusselsestraat (anno 1917/1918 nr.38) te Leuven, omstreeks 

1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.85) 

Afb.73. O. DEVOS, ontwerp voor de wederopbouw van het huis van Charles Boulanger 

aan de Brusselsestraat (anno 1917 nr.38) te Leuven, 18/08/1917. 

(origineel: SALEUV, MA, bouwtoelatingen, nr.77705, 11/09/1917) 

Afb.74. Uitgevoerd ontwerp voor de wederopbouw van de voormalige bioscoop ‘Eden’ 

aan het huidige Martelarenplein 12 te Leuven, omstreeks 1917/1918. 

(uit: SCHÜLLER, 1918, p.86) 

Afb.75. Duits tegenontwerp voor de wederopbouw van de voormalige bioscoop ‘Eden’ 

aan het huidige Martelarenplein 12 te Leuven, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.87) 

Afb.76. Het Martelarenplein met wederopbouwarchitectuur en in het midden de bioscoop 

‘Eden’, s.d. 

(uit: J. CELIS, P. UYTTENHOVE, 1991, p.125, eigen detail) 

Afb.77. L. VAN BOECKEL, voormalige boerderij van Anton Völker aan de 

Boomlaarstraat 262 te Lier, 1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.89) 

Afb.78. L. VAN BOECKEL, ontwerp voor de voorgevel van de voormalige boerderij van 

Anton Völker aan de Boomlaarstraat 262 (anno 1918 nr. 136) te Lier, 05/1918. 

(origineel: SALIER, MA, bouwvergunningen 1918, nr.5391, 12/06/1918, eigen 

detail) 

Afb.79. L. VAN BOECKEL, voorgevel van de voormalige boerderij uit 1918 van Anton 

Völker aan de Boomlaarstraat 262 te Lier, 2005. 

(eigen foto, 14/11/2005) 

  



Afb.80. L. VAN BOECKEL, achtergevel van de voormalige boerderij uit 1918 van Anton 

Völker aan de Boomlaarstraat 262 te Lier, 2005. 

(eigen foto, 13/11/2005) 

Afb.81. Duits ontwerp voor de voorgevel van de viswinkel van Jos Verhaegen aan de 

Vismarkt 15 (anno 1918 nr.9) te Lier, zie ook bijlagen III en IV, 12/02/1918. 

(origineel: SALIER, MA, bouwvergunningen 1918, nr.5350, 13/02/1918) 

Afb.82. Voorgevel van de viswinkel uit 1918 van Jos Verhaegen aan de Vismarkt 15 

(anno1918 nr.9) te Lier, 1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.92) 

Afb.83. Voorgevel van de voormalige viswinkel uit 1918 van Jos Verhaegen aan de 

Vismarkt 15 te Lier, 2005. 

(eigen foto, 6/11/2005) 

Afb.84. Zicht op de (neo-)classicistische bebouwing aan de Vismarkt te Lier vóór de 

Eerste Wereldoorlog, omstreeks 1905. 

(origineel: SALIER, zie ook www.beeldbanklier.be, 6/06/2007, nr.SLI001000749) 

Afb.85. F. VANDENBROECK, ontwerp voor de voorgevel van de woning met atelier van 

L. Andries aan de Kerkstraat 25 (anno 1917 nr.17) te Duffel, 14/08/1917. 

(origineel: GAD, MA, bouwtoelatingen 1915-1957, nr.A53, 21/08/1917, eigen 

detail) 

Afb.86. J. SCHÜLLER, ontwerp voor de voorgevel van de woning met atelier van L. 

Andries aan de Kerkstraat 25 (anno 1918 nr.17) te Duffel, omstreeks 01/1918. 

(origineel: GAD, MA, bouwtoelatingen 1915-1957, nr.A56, 12/02/1918) 

Afb.87. J. SCHÜLLER, ontwerp voor de zijgevel van de woning met atelier van L. 

Andries aan de Kerkstraat 25 (anno 1918 nr.17) te Duffel, omstreeks 01/1918. 

(origineel: GAD, MA, bouwtoelatingen 1915-1957, nr.A56, 12/02/1918) 

Afb.88. J. SCHÜLLER, woning met atelier uit 1918 van L. Andries aan de Kerkstraat 25 

(anno 1918 nr.17) te Duffel, 1918.  

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.93) 
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Bijlage I: 

 

Lijst van deelnemers aan de Kriegstagung für Denkmalpflege in Brussel op 28 en 29 

augustus 1915. 

(uit: Kriegstagung für Denkmalpflege: Brüssel, 28. und 29. August 1915, s.d., pp.3-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage II: 

 

Aanvraagformulier voor de bemachtiging van Duitse bijstand bij de wederopbouw 

van een door de oorlog beschadigd gebouw. 

(origineel: RABEV, GMA, Zemst, IX Correspondentie, nr.1011: Duitse bezetting WOI 

1916-1918) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage III: 

 

Bouwaanvraag van Jos Verhaegen voor de wederopbouw van een huis aan de 

Vismarkt 9 te Lier op 11 februari 1918.  

(+ transcriptie) 

(origineel: SALIER, MA, bouwvergunningen 1918, nr. 5350: Dhr. J. Verhaegen 

Vismarkt, 9 13/2/1918) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bouwaanvraag 

     Lier, den 11
en

 Februari 1918 

 

           5350 

              12-2-‘18 

 

Mijnheeren, 

 

 

Ik heb de eer Ued. [U edelen] een gewijzigd ontwerp van  

voorgevel, in dubbel opgemaakt te onderwerpen, voor het 

herbouwen van het huis n° 9 der Vischmarkt te Lier. 

 Dit ontwerp van gevel is mij opgelegd door de  

bezettende macht, welke mij eene geldelijke toelage 

verleend om mijne door de oorlogsgebeurtenissen verbrande 

woning weder op te bouwen. 

 In afwachting de gevraagde toelating te  

kunnen bekomen, gelieve Mijnheeren, mijne hoogachting 

te willen aanvaarden. 

 

                                                       De eigenaar, 

                                                 [Jos Verhaegen] 

 

 

Aan het College van Burgemeester en Schepenen 

                                            der 

                                                  Stad Lier 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage IV: 

 

Antwoord van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Lier op 25 

februari 1918 op de bouwaanvraag van Jos Verhaegen van 11 februari 1918.  

(+ transcriptie) 

(origineel: SALIER, MA, bouwvergunningen 1918, nr. 5350: Dhr. J. Verhaegen 

Vismarkt, 9 13/2/1918) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



College aan den heer Jos Ver- 

haegen,                                  Vischmarkt 

 

Lier, den 25
e
 Februari 1918 

 

         Mijnheer, 

 

         Wij hebben de eer U te doen 

kennen, dat de stedelijke Bouw- 

raad, na onderzoek van het ont- 

werp van voorgevel, met uw schrij- 

ven van 11
e
 Februari laatst in- 

gediend, om uitgevoerd te worden 

bij de herbouwing van uw ver- 

nietigd huis, Vischmarkt nr 

9, ter vervanging van het ont- 

werp door het schepencollege goed 

gekeurd den 13 Oktober 1917 gevonden 

heeft dat het aan dit nieuw 

ontwerp zijne goedkeuring niet kan  

hechten, omdat het eerste beter 

beantwoordt aan den bouwtrant, 

welke het daar ter plaatse wenscht 

toegepast te zien. 

Het Schepencollege, heeft 

derhalve in zijne zitting van  

20
n  

deze uitspraak doende van 

uwe voormelde aanvraag, heeft 

derhalve de door u gevraagde 

machtiging niet kunnen ver 

leenen. Aanvaard Mijnheer 

de verzekering onzer hoogach 

ting                   De Burgemeester, 

             de secretaris     [handtekeningen] 
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1. M. VERWILGHEN, Carte de Belgique renseignant par commune l’importance 

des destructions d’immeubles, 1916. 

(uit: H. KERVYN DE LETTENHOVE, 1917, p.109) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. R. GOBYN en Centrum Stedelijke Geschiedenis, Beeld 

van de verwoestingen veroorzaakt door de eerste 

wereldoorlog, 1985. 

(uit: M. SMETS, 1985 (b), p.76) 



 

 

 

 
3. Carl Rehorst, 1914. 

(uit: K. KÜPPERBUSCH, 2003, p.8, eigen detail) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wiederaufbau zerstörter Häuser in Baranoy (prov. Luxemburg), s.d. 

(uit: L. VOLKMANN, 1917, p.112) 



 

 

 

 

5. J. SCHÜLLER, ontwerp voor een Volksschule in Köln-Ehrenfeld 

‘Rheingold’, 1916. 

(uit: A. NEUMEISTER (ed.), 1916, p.29) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. C. REHORST, ontwerp voor de Freiimfelder Schule in Halle (Saale), 1900/1901. 

(uit: K. KÜPPERBUSCH, 2003, p.49) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. J. GHOBERT, tekening van het ‘Molenhuis’ uit 1731 aan de Tervuursesteenweg 78 in 

Perk, 1912. 

(uit: T. CLÉMENT, J. GHOBERT, C. HUART, 1914, p.36, eigen detail) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Het ‘Molenhuis’ uit 1731 aan de Tervuursesteenweg 78 in Perk, omstreeks 1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.30, eigen detail) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Het ‘Molenhuis’ uit 1731 aan de Tervuursesteenweg 78 in Perk, 2006. 

(eigen foto, 16/10/2006) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Het ‘Oostershuis’ uit de eerste helft van de achttiende eeuw aan de Beigemsesteenweg 7 in 

Beigem, omstreeks 1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.30, eigen detail) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Het ‘Oostershuis’ uit de eerste helft van de achttiende eeuw aan de Beigemsesteenweg 7 in 

Beigem, 2006. 

(eigen foto, 6/06/2007) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Het ‘Hof ter Biest’ uit de zeventiende en achttiende eeuw aan de Wolvertemsesteenweg 159 

in Grimbergen, omstreeks 1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.20, eigen detail) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Gouverneur-generaal von Bissing met zijn staf voor zijn residentie op het Vilvoordse 

domein ‘De Drie Fonteinen’, omstreeks 1915-1918. 

(uit: J. CUVELIER, La Belgique et la guerre: II L’invasion allemande, Brussel, 1921, 

p.322) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. De ‘Neerhoeve’ uit 1894 op het domein ‘De Drie Fonteinen’ te Vilvoorde, 2007. 

(eigen foto, 6/06/2007) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Koetshuis en stallingen uit 1895 op het domein ‘De Drie Fonteinen’ te Vilvoorde, 2007. 

(eigen foto, 6/06/2007) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. A. MINNER, langgestrekte hoeve uit 1918 aan de Kruisstraat 90 te Humbeek, gebouwd met 

de steun van het OSB, 2006. 

(eigen foto, 4/03/2006) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Hoekhuis ‘In ’t fort van Vlissingen’ uit 1919 aan de Bukenstraat 30 te Buken, gebouwd met 

steun van het OSB, 2006. 

(eigen foto, 22/03/2006) 



 

 

 

 
18. C. SOL, rijhuis uit 1917 aan de Boomlaarstraat 29 te Lier, gebouwd met steun van het 

OSB, 2007. 

(eigen foto, 6/06/2007) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. E. NEUTENS, voormalige bakkerij van J. Janssens uit 1916/1917 aan de Cardijnstraat 20/6 

(hoek Brusselsesteenweg) te Eppegem, gebouwd met steun van het OSB, 2006. 

(eigen foto, 12/04/2006) 



 

 

 

 

 

 

20. C. SOL, ontwerp voor de apotheek ‘Het Molenyser’ aan de Grote Markt 2 te Lier, 

1917. 

(uit: "Oeuvre Suisse" in Belgium, s.d., p.19) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. F. FLERACKERS, apotheek ‘Het Molenyser’ uit 1917 aan de Grote Markt 2 te Lier, 

gebouwd in neo-Lodewijk XV-stijl met steun van het OSB, 2006. 

(eigen foto, 8/10/2006) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. J. SCHÜLLER, ontwerp voor de tweewoonst ‘Vanbrabant’ aan de Tongersesteenweg 

182-184 te Brustem, 27/03/1917. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.95) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. J. SCHÜLLER, voorgevel van de tweewoonst ‘Vanbrabant’ uit 1917/1918 aan de 

Tongersesteenweg 182-184 te Brustem, 2006. 

(eigen foto, 1/03/2006) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. J. SCHÜLLER, achtergevel van de tweewoonst ‘Vanbrabant’ uit 1917/1918 aan de 

Tongersesteenweg 182-184 te Brustem, 2006. 

(eigen foto, 1/03/2006) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Wederopbouwhuizen aan de Luikersesteenweg 219-223 te Gelmen die een verband met de 

Duitse wederopbouw laten vermoeden, 2006. 

(eigen foto, 1/03/2006) 



 

 

 

 

 

26. Volgens Schüller slechte, vooroorlogse voorbeelden van arbeidershuisvesting te 

Kapelle-op-den-Bos en aan de Olmstraat 304-342 te Vilvoorde, omstreeks 1917. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.26) 



 

 

 
27. Ontwerpen voor de arbeiderskolonie te Kapelle-op-den-Bos, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.33) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Ontwerpen voor de arbeiderskolonie te Kapelle-op-den-Bos, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.34) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Ontwerpen voor de arbeiderskolonie te Kapelle-op-den-Bos, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.35) 



 

 

 

 

30. Ontwerpen voor geïntegreerde horeca en winkels in de arbeiderskolonie van Kapelle-op-den-

Bos, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.44) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Ruwbouw van de arbeiderskolonie te Kapelle-op-den-Bos zoals getekend op de onderste plaat 

van afbeelding 30, omstreeks 1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.60) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Ontwerp voor een huizenblok in de arbeiderskolonie van Kapelle-op-den-Bos, zie ook de 

bovenste platen van afbeelding 29, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.49) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Ontwerp voor een huizenblok te Kapelle-op-den-Bos, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.38) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Ruwbouw van de arbeiderskolonie aan de Mechelseweg te Kapelle-op-den-Bos zoals 

getekend op afbeeldingen 29 en 32, omstreeks 1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.53) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. De Duitse arbeiderskolonie aan de oostelijke kanaaloever te Kapelle-op-den-Bos, zie ook de 

bovenste platen van afbeelding 27, omstreeks 1930. 

(uit: P. VEREECKEN, Nostalgische terugblik op Kapelle-op-den-Bos, Ramsdonk en 

Nieuwenrode, Nieuwkerken-Waas, 1993, p.24, eigen detail) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. De Duitse arbeiderskolonie aan de Mechelseweg te Kapelle-op-den-Bos, zie ook afbeeldingen 

29, 32 en 34, omstreeks 1920. 

(uit: P. VEREECKEN, 1993, p.21, eigen detail) 



 

 

 

 

37. E. NEUTENS, grondplan van het meest courante woningtype in de arbeiderskolonie van 

Kapelle-op-den-Bos, 1919. 

(origineel: ARAB, DVG, Kapelle-op-den-Bos, nr. 11762: Huizen; Huizen waarvan de 

wederopbouw door de Duitsers werd begonnen; Voltooiingswerken, 1919-1933) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. H. VAES, V. CRETEN, plan voor de heropbouw van de woning van J. Huysmans te Kapelle-

op-den-Bos, 1920. 

(origineel: ARAB, DVG, Kapelle-op-den-Bos, nr. 11762: Huizen; Huizen waarvan de 

wederopbouw door de Duitsers werd begonnen; Voltooiingswerken, 1919-1933, eigen detail) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Ruwbouw van de arbeiderskolonie aan de oostelijke kanaaloever te Kapelle-op-den-Bos, 

omstreeks 1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.58) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. De arbeiderskolonie aan de oostelijke kanaaloever te Kapelle-op-den-Bos na het Duitse 

luchtbombardement op de kanaalbrug, 1940. 

(Foto gecommuniceerd door Viki De Donder, administratief medewerkster Erfgoedcel, 

cultuurdienst Kapelle-op-den-Bos, 15/02/2007) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Hoekhuis met invloeden van de Duitse wederopbouw aan de Nieuwstraat 4-6 te Kapelle-op-

den-Bos, 2006. 

(eigen foto, 4/07/2006) 



 

 

 

 
42. Rijhuis met invloeden van de Duitse wederopbouw aan de Schoolstraat 5 te Kapelle-op-den-

Bos, zie ook afbeelding 37, 2006. 

(eigen foto, 4/07/2006) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. De ‘Piekaertshoeve’ uit 1916 aan de Rekelstraat 184 te Eppegem, gebouwd met de steun van 

het OSB, 2006. 

(eigen foto, 12/04/2006) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. De ‘Schranshoeve’ uit 1916 aan de Stijn Streuvelslaan 92 te Eppegem, gebouwd met steun 

van het OSB, 2007. 

(eigen foto, 6/06/2007) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Ontwerp voor een grote hoeve te Eppegem, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.66) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Ontwerp voor een huizenblok met gegroepeerde inkomhal aan de Brusselsesteenweg 292 te 

Zemst, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.65) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Huizenblok met gegroepeerde inkomhal uit 1918 aan de Brusselsesteenweg 292 te 

Zemst, 2006. 

(eigen foto, 12/04/2006) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Ontwerp voor een handelaarswoning aan de Brusselsesteenweg 382 te Eppegem, omstreeks 

1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.63) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Handelaarswoning aan de Brusselsesteenweg 382 te Eppegem, 2006. 

(eigen foto, 12/04/2006) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Het ‘Schoondonkhof’ aan het Schoondonk 41 te Eppegem, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.68) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Het ‘Schoondonkhof’ aan het Schoondonk 41 te Eppegem, 2006. 

(eigen foto, 12/04/2006) 



 

 

 

 

52. Twee wit gekalkte woningen te Eppegem, de bovenste plaat is de woning ‘Van Cauwenbergh’ 

met reeds bestaande stal en schuur aan de Begijnhofstraat 12 te Eppegem, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.62) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. De voormalige woning ‘Van Cauwenbergh’ aan de Begijnhofstraat 12 te Eppegem 

waarvan de stal en schuur zijn verdwenen, 2006. 

(eigen foto, 12/04/2006) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Woning met sporen van de Duitse wederopbouw aan de Begijnhofstraat 21 te Eppegem, 2006.

(eigen foto, 12/04/2006) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Woning met sporen van de Duitse wederopbouw aan de Leiweg 22 te Eppegem, 2006. 

(eigen foto, 12/04/2006) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Woning met verwijzingen naar de Duitse wederopbouw aan de Stijn Streuvelslaan 126 te 

Eppegem, 2006. 

(eigen foto, 12/04/2006) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Woning met verwijzingen naar de Duitse wederopbouw aan de Grimbergsesteenweg 68 te 

Eppegem, 2006. 

(eigen foto, 12/04/2006) 



 

 

 

 

58. Ontwerp en uitvoering van een handelaarswoning aan de Leuvensesteenweg 149 te 

Kampenhout, omstreeks 1917/1918. 

(uit: J. SCHÜLLER, 1918, p.76) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Voormalige handelaarswoning aan de Leuvensesteenweg 149 te Kampenhout, 2007. 

(eigen foto, 16/02/2007) 


	scriptie-(JohanVanDenMooter)-(LindaVanSantvoort)-(1221)
	scriptie-(JohanVanDenMooter)-(LindaVanSantvoort)-(1221).0
	scriptie-(JohanVanDenMooter)-(LindaVanSantvoort)-(1221).1
	scriptie-(JohanVanDenMooter)-(LindaVanSantvoort)-(1221).10
	scriptie-(JohanVanDenMooter)-(LindaVanSantvoort)-(1221).11
	scriptie-(JohanVanDenMooter)-(LindaVanSantvoort)-(1221).2
	scriptie-(JohanVanDenMooter)-(LindaVanSantvoort)-(1221).3
	scriptie-(JohanVanDenMooter)-(LindaVanSantvoort)-(1221).4
	scriptie-(JohanVanDenMooter)-(LindaVanSantvoort)-(1221).5
	scriptie-(JohanVanDenMooter)-(LindaVanSantvoort)-(1221).6
	scriptie-(JohanVanDenMooter)-(LindaVanSantvoort)-(1221).7
	scriptie-(JohanVanDenMooter)-(LindaVanSantvoort)-(1221).8
	scriptie-(JohanVanDenMooter)-(LindaVanSantvoort)-(1221).9

