3.3.4 TUINWIJK KLEIN RUSLAND, ZELZATE 1921-28,
(HH241)

Het historisch onderzoek van de wijk wordt uitvoerig behandeld door
Joke Buijs in haar masterthesis A conservation master plan for Huib
Hoste’s garden District Klein Rusland (1921-1923) in Zelzate.4

3.3.4.1 De context1
De wijk Klein Rusland ligt tussen het kanaal Gent-Terneuzen en
een reeks industriële terreinen.2 Louis Van der Swaelmen omschrijft
dit potentieel terrein als volgt: “De Gand à la frontière néerlandaise,
à l’Ouest du canal maritime de Gand à Terneuzen, s’étend, sans
interruption, une large bande de terrains industriels, touchant à l’ eau d’
une part au rail de l’autre côté du chemin de fer de Gand à Terneuzen,
sensiblement parallèle au canal, se succèdent de vastes terrains de
culture, bien placés sous des vents dominants, donc à labri de la
nuisance des fumées et des émanations des usines. Sur ces terrains
pourrait se développer une vaste cité - linéaire industrielle unissant
Gand à la frontière.” 3

Privé-archief P20: Albert
Mechelincklaan, lot 2

Privé-archief P20: Tweewoonst,
lot 1: Dimitri Peniakofflaan
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GEREALISEERDE WIJK
Sint-Lukasarchief, verzameling H. Hoste: inplantingsplan van het ontwerp van de wijk. Hiervan
is slechts een deel gerealiseerd (blauwe zone)

Plan Joke Buijs: inplantingsplan van de wijk, uitgevoerd in 3 loten tussen 1921 en 1928
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De problematiek van de groepswoningbouw voor arbeiders en de
sociale noden na de oorlog biedt Hoste een uitstekende gelegenheid
om goedkope experimentele technieken, materialen en woontypes te
ontwikkelen.
Hoste schrijft later in deze context: “De sociale noden kregen heel wat
meer aandacht dan vroeger en, aangezien die noden overal dezelfde
waren, kon hetzij een gemeenschappelijke actie overwogen worden,
hetzij gebruik gemaakt worden van de ervaringen van anderen. Het
besluit lag voor de hand: het gebaar van Berlage herhalen: ‘alles
opruimen’, maar dan ook verder doordrijven, dus ook de herinneringen
aan de romaanse stijl die blijkbaar Berlage meermalen geïnspireerd
had, aan de kant zetten.”5
Nieuwe bouwstoffen en bouwprocédés, standaardisatie en de impact
van de machine op het bouwproces, zijn de middelen bij uitstek om
deze nieuwe architectuur te realiseren.
In de tuinwijken Klein Rusland (HH241) en Kapelleveld (HH268) zijn
de woningen het resultaat van een ontwerpproces waarvan enerzijds
de industrialisatie aan de basis ligt en waar tegelijk veel aandacht gaat
naar ‘een nieuwe menselijke omgeving’6, waarin ook kleur haar positie
inneemt.
Ook op vlak van groepswoningbouw - waarover Hoste tijdens de Eerste
Wereldoorlog vaak schrijft in de Nederlandse krant De Telegraaf - gaat
de nodige aandacht naar het kleurgebruik in interieur en exterieur.7
In de wijk Klein Rusland is kleuronderzoek uitgevoerd op de meest
authentieke woning in asbeton in de Strijderslaan 7. Verder is het home
voor vrijgezellen op het Koophandelsplein bestudeerd op basis van
het bestek en de briefwisseling in het bouwdossier. Dit dossier bevindt
zich in het privé-archief (P16) van de Gewestelijke Maatschappij voor
de Huisvesting van Zelzate (cvba Wonen).
In de leegstaande woning - Kardinaal Mercierplein nummer 4 - is
aanvullend de afwerking van het interieur geobserveerd. Op hetzelfde
moment is hier ook een materiaaltechnisch onderzoek uitgevoerd van
de gevelafwerking en het asbeton.

3.3.4.2 Kleur in het exterieur
Een eerste deel van de woningen te Klein Rusland, waaronder de
koppelwoningen in de Dimitri Peniakofflaan en het vrijgezellenhome
aan het Koophandelsplein, worden in vrij traditionele stijl opgetrokken
in baksteenmetselwerk (lot 1: 1921-1924).
Het houten schrijnwerk in de wijk is tijdens een eerdere
renovatiecampagne vervangen door kunststof.8 Daarbij worden de
luiken niet vervangen, noch teruggeplaatst. Enkel het schrijnwerk van
de woning in de Dimitri Peniakofflaan nummer 1 is tijdens de renovatie
- bij benadering - gereconstrueerd. De indeling met asymmetrische
kleinhouten is gerespecteerd, maar de details van de blokramen zijn
verstoord door de zware profielen met dubbele beglazing.
Het materiaaltechnische archief van het schrijnwerk van deze
gebouwen is dus niet meer voorhanden. Tijdens de saneringswerken
is bovendien geen kleuronderzoek uitgevoerd op het verwijderde
historisch materiaal. Er resten ons nog enkel de geschreven bronnen
om een idee te krijgen van de oorspronkelijke kleurgeving.
In het tijdschrift La Cité wordt in 1924 een artikel gepubliceerd
“L’architecture et l’art décorative modernes en Belgique”. Daarin
krijgen we alvast enkele bewijzen van de aanwezigheid van kleur in de
wijk. “A Selzaete, il a d’abord employé la brique, notamment pour une
‘maison de célibataires’, premier essai de demeure collective; puis il
a appliqué le système du coffrage en béton de cendrées, à cinquante
maisons, tantôt jumelées, tantôt groupées en blocs de quatre ou six.
Diversement disposés, les mèmes éléments s’y prêtent à une variété
continuelle; le jeu des façades s’ordonne en saillies et retraits propices
à des gains de surface et de hauteur; les parties hautes sont colorées
et laissent pénétrer par endroits le soubassement lissé.”9
Op oude zwart-wit foto’s van woningen in Klein Rusland is duidelijk te
zien dat het schrijnwerk minstens bichroom is uitgeschilderd. Enkel
van het vrijgezellenhome is er een aquarel teruggevonden in het SintLukasarchief.10 Hoste kleurt het schrijnwerk rood en geel: rood voor
de vaste raamkader, geel voor de kleinhouten. Deze kleuren zijn in
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grijswaarden afleesbaar op de oude zwart-wit foto’s (rood=donkergrijs,
geel=lichtgrijs).

Links: tekening uit L’Habitation à bon Marché, vol 2/nr 11, 1922, p 264
Rechts: privé-archief P20, Criel: foto van de NONPLUS bekisting tijdens de werken

bouwmaatschappij een tiental woningen verkocht aan privéeigenaars. De woning in de Strijderslaan nummer 7 is op die manier
ontsnapt aan de renovatiecampagne uit het begin van de jaren vijftig
waar de bouwmaatschappij opdracht geeft om alle vochtgevoelige
asbetonwanden te bekleden met een baksteenparament.
Ook een deel van de originele blokramen is bewaard gebleven in deze
woning. Door de vaste bovenlichten in het gevelvlak te plaatsen en het
draaiende gedeelte dieper naar achter te positioneren genereert Hoste
extra ruimtelijke kwaliteit in de sobere gevels.

Boven: Sint-Lukasarchief, verzameling H. Hoste: vrijgezellenhome met duidelijke kleurnuances
in het schrijnwerk
Onder links: Sint-Lukasarchief, verzameling H. Hoste: detail van een aquarel van het
schrijnwerk van het vrijgezellenhome: rode kaders en gele kleinhouten
Onder rechts: ter vergelijking de voorgevel van het ijzermagazijn Vandensteene - Plancke

Op deze blokramen is kleuronderzoek uitgevoerd. Het diverse malen
overschilderde hout is in erbarmelijke toestand en het stratigrafisch
onderzoek is ondersteund door labo analyses om zekerheid over de
oudste afwerking te garanderen.
De oudste verf is een olieverf, gemengd met krijt en bariumsulfaat als
vulstof12. Het felrode pigment is geïdentificeerd als loodmenie en komt
systematisch voor op de alle raamdelen. Zelfs op de plaatsen waar
het hout gedecapeerd is, vindt de laborante nog rode sporen. “The
red lead is mixed with a little barium sulphate and chalk. It rests on
clean, undisturbed wood and is certainly original. The original red lead
must have been partly cleaned off when the window was redecorated.
In some fragments only a little of the red remains under the later
brown.”13

De compositie van het schrijnwerk is gelijkaardig aan die van landhuis
Vandemeulebroecke - Staelens en ijzermagazijn Vandensteene Plancke. Ook hier werkt Hoste met een constructieve hiërarchie van
het raamprofiel die hij verder vertaalt in de kleurgeving.
De kostprijs van deze eerste baksteenwoningen, de uitvoeringstijd
en het feit dat bakstenen schaars zijn in de naoorlogse periode doen
Hoste kiezen voor een procédé van goedkoop asbeton, gestort tussen
houten bekistingen. Deze woningen worden gebouwd tussen 1922
-1924 (lot 2) en tussen 1922-1928 (lot 3).11 Dit industriële ‘NonPlussysteem’ ligt aan de basis van een totaal nieuwe vormgeving.
In de Strijderslaan nummer 7 bevindt zich de enige ‘originele’
asbetonwoning van de wijk. In de loop der tijden heeft de
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Op de draaiende vleugels en kleinhouten is groen vrijgelegd. In de
slag van de ramen van de bewegende elementen zit nog de oude
groene laag op het rood. Vermoedelijk schilderde men het schrijnwerk
eerst volledig rood en werden daarna enkele groene accenten
aangebracht.

Steekproeven

Steekproeven

Stratigrafisch onderzoek op het blokraam in de voorgevel kant
Strijderslaan
Analysetekening van de laborante op basis van de gegevens uit het
slijpplaatje
Steekproeven
Plannen J. Buijs en A. Verdonck: woning
in asbeton, Strijderslaan nummer 7
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SEM-analyse van de verf waarbij in
de grafiek de aanwezige bestanddelen af te lezen zijn

Reconstructie gebaseerd op het kleuronderzoek. Van de luiken, de voordeur en de dakranden
zijn geen directe sporen in situ teruggevonden
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Gevel aan de Albert Mechelincklaan (AV): kleursimulatie op basis van de gegevens van
de aquarel van Hoste en de gegevens in situ. Zo is bij het wegnemen van een baksteen
vastgesteld dat de plinten een beige bepleistering hebben. We kunnen dus met zekerheid
stellen dat minstens grijze en beige gevels door elkaar gebruikt worden

Op een aquareltekening14 van de huizen aan de Albert Mechelincklaan
voorziet Hoste de luiken in een ‘rood-blauw-groen-oranje (of geel?)’
combinatie. De deuren zijn ‘rood-blauw-groen’ en de dakranden en
luifels groen. De ramen zelf zijn niet ingekleurd.
Jammer genoeg blijft van het oorspronkelijk schrijnwerk aan de
Mechelincklaan nagenoeg niets meer over. Tijdens het kleuronderzoek
van de woning in de Strijderslaan zijn noch het blauw noch het geel
teruggevonden. Het is niet uitgesloten dat Hoste voor elk ensemble
of per straat een andere kleurcombinatie toepast. Deze vraag blijft gezien het gebrek aan historisch materiaal - open.

Sint-Lukasarchief, verzameling H. Hoste: aquarel van de Albert Mechelincklaan
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Er zijn weinig kleuren en sporen teruggevonden van de oudste
afwerking, noch in het labo, noch stratigrafisch. Zelfs voor de
ene onderzochte woning ontbreken stukken van de puzzel. Het
kleuronderzoek is dus bijzonder onvolledig en laat ons niet toe om
conclusies te trekken voor de rest van de wijk.

als vochtwering. Onder deze zwarte laag is geen kleur meer gevonden
op het beton. Waarschijnlijk dateert deze waterwerende coating reeds
uit de jaren twintig.

In een reconstructietekening zijn de resultaten van het kleuronderzoek
gesimuleerd. Voor de kleur van de luiken, de voordeur en de dakranden
zijn geen directe sporen in situ teruggevonden.
Ter vergelijking verstrekt het kleuronderzoek op het schrijnwerk
in de tuinwijk Kapelleveld15 ons interessante informatie. Het
buitenschrijnwerk van de woning in de Avenue Marcel Devienne
nummer 63 te Kapelleveld is er bemonsterd. Het diverse malen
overschilderde hout van de voordeur is in erbarmelijke staat en toont
een lacunair afwerkingspakket. De oude olieverf is bijgevolg moeilijk vrij
te leggen. In de hoeken vinden we echter nog restanten van de oudste
picturale toplaag. Zo is oranje-rood vrijgelegd op de deurpanelen. Het
vaste deurkader is oorspronkelijk zwart geschilderd en eenzelfde zwart
vinden we ook terug op de afzaten van de deurregels. De voorkant van
deze regels is vert Anglais, net als de deur zelf en de middenstijl op het
paneel. De mastiek rond het deurraampje heeft als oudste afwerking
een gele oker, waardoor het glas op een markante manier afgetekend
wordt in het geheel van de deur.
Het kleuronderzoek op een raam in de voorgevel op de gelijkvloerse
verdieping toont een bichrome afwerking. Alle raamonderdelen zijn
oorspronkelijk in vert Anglais geschilderd met ook hier het lineaire
accent rond de ramen (op de mastiek) in gele oker.
Op de achiefdocumenten van Kapelleveld zien we een duidelijk
donkere kleur op de randen van het dak en de luifels. Momenteel
zijn deze randen ingepakt met roofing. Tijdens het onderzoek is een
deel van de roofing verwijderd om de randen te kunnen bemonsteren.
Onder de roofing is een zwarte coating zichtbaar op basis van betumen

Stratigrafie, puncties en kleurreconstructie (AV) van het schrijnwerk van een woning te
Kapelleveld: Avenue Marcel Devienne nummer 63
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De resultaten van dit kleuronderzoek zijn gebruikt door architect
Bernard Baines bij de restauratie en kleurreconstructie van een andere
woning in de wijk Kapelleveld. In deze woning, gelegen aan de Avenue
de la Lesse 24, is het originele schrijnwerk immers verwijderd.

Voor Klein Rusland is de aanwezigheid van deze bijkomende
(simili)afwerking niet zo duidelijk. Een opmerkelijk kleurverschil tussen
de plinten en de rest van de gevel is wel een zekerheid. De zwart-wit
foto’s van de wijk - gemaakt tijdens en na de bouw - illustreren dit
aspect door verschillende grijstonen.

Naast de aanwezigheid van kleurig schrijnwerk is ook de gevelafwerking
substantieel in het totaalbeeld van de twee wijken. In beide tuinwijken
wordt het asbeton - ook wel gekend als slakken of sintelbeton
- toegepast. Zowel de funderingen, de binnen- en buitenwanden
als de daken worden uitgevoerd in beton. Hoste introduceert deze
techniek in de wijk Klein Rusland. De Belgische overheid stimuleert
het perfectioneren van het systeem en neemt er zelfs een patent op,
‘Celtic’ genaamd. Hoste past het ‘Celtic systeem’ voor de eerste maal
toe in tuinwijk Kapelleveld.16
Asbeton is een mager beton, hoofdzakelijk samengesteld uit
afvalproducten (slakken) van bedrijven. Het beton wordt gegoten
in bekistingen met een tussenafstand van gemiddeld 30cm. Uit het
bestek te Zelzate weten we dat het beton destijds samengesteld is uit
9 delen assen en 1 deel cement.17 Later in het bestek van woning De
Beir te Knokke (HH283) beschrijft Hoste de samenstelling als volgt:
500 liter hoogovenslak /500 liter as / 150 kg portlandcement.18
In Kapelleveld is het beton afgewerkt met een similibepleistering,
geworpen of gespoten op de gevel. De woningen gelegen aan
de avenue Marcel Devienne hebben nog de oorspronkelijke ongeschilderde en ondertussen vervuilde - similiafwerking.

Privé-collectie P20, Criel: onafgewerkte gevel na het ontkisten van het asbeton

Privé-collectie P20, Criel: we zien hier zeer duidelijk voegen, het is echter niet duidelijk of het
om stortvoegen of vernieuwingsvoegen van de pleister gaat
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chaux hydraulique, sable et cendrées. Je considère ce crépissage
absolument indispensable pour la bonne conservation des façades.”19
In het lastenboek van het tweede lot van de asbetonwoningen is
een stuklijst teruggevonden voor “enduit au ciment façades.”20 De
samenstelling ervan is niet gespecifieerd.
Anderzijds heeft Hoste ook geëxperimenteerd met gekleurde asbeton,
zonder bijkomende afwerking. “Wij hebben destijds bij het bouwen
van woningen in sintelbeton, de specie vermengd met chemische
stoffen en gemalen baksteen; verschillende aldus gekleurde species
aan één gebouw gebruikend om de massawerking der verschillende
onderdelen tot uiting te brengen. Het is ons niet bekend in hoever
die kleurschakering stand gehouden heeft.”21 Enkele archieffoto’s
van Klein Rusland lijken deze - in de massa gekleurde - asbeton te
illustreren. Andere foto’s tonen dan weer onregelmatige en storende
stortnaden waardoor het bijna onmogelijk is het asbeton als een
eindresultaat te beschouwen.

plint +0.90 cm

Boven: staal van het asbeton van de buitenwanden
Onder: destructief onderzoek (achtergevel K. Merchierplein nummer 4) tot op het origineel
pleisterwerk. De plint op 0,90cm springt ongeveer 1.5 cm uit het gevelvlak

Hoste dringt aan op een waterbestendige pleisterlaag ter bescherming
van de gevels: “Avez-vous prévu un crépissage des maisons à l’
extérieur? Ce crépissage se fait généralement en France avec mortier,

In de woning aan het kardinaal Marchierplein 4 is een destructief
onderzoek uitgevoerd om te achterhalen of het asbeton al of geen
afwerking heeft, en wat de aard is van deze afwerking.
De spouw tussen de asbetonwanden en het baksteenparament bevat
nog alle nuttige informatie omtrent deze oudste gevelafwerking. Na
het verwijderen van ongeveer 1m2 baksteenparament kunnen we
vaststellen dat het asbeton bepleisterd is met een grijze, vrij gladde
pleister. Deze afwerking is zwaar aangetast door de funderingswerken
van de baksteenfaçade.
In Nederland bouwt op hetzelfde moment architect Jan Wils in Den
Haag de sociale tuinwijk Daal en Berg (1920-1922). Hoste kent Wils
en zijn architectuur zeer goed en schrijft er een lovend artikel over in
de krant De Telegraaf.22
Dit project vertoont opvallend veel gelijkenissen met Klein Rusland en
Kapelleveld. Beide gaan uit van een coöperatieve bouwvereniging met
beperkte budgetten en een vooruitstrevend architect die ‘de nieuwe
gedachte’ vorm wil geven via aangepaste woonprogramma’s met
356

goedkope experimentele materialen. “Van groot belang is de bijzonder
originele stadsuitbreiding ‘Daal en Berg’, die in de plattegronden
een vernieuwende groepering van tegen elkaar geschoven huizen
toont,een principe dat in de opbouw op dezelfde wijze is doorgevoerd
en een zeer levendige expressie oplevert. De architectuur van deze
stadsuitbreiding verkrijgt haar bijzondere karakter door de individuele,
tot in de details prachtig doorgevormde en plastische beaccentuering
van de organische onderdelen van ieder afzonderlijk huis, die
uiteindelijk door de totale compositie weer in een onlosmakelijke
eenheid zijn gebonden. Deze huizen hebben geen gevelwanden
meer, ieder bouwonderdeel is op zich op kubische wijze tot in de
details uitgedrukt en tot de omgeving in relatie gebracht door proportie
en dimensies in contrast en harmoniewerking tegelijk”23

moment Piet Zwart werkt. Op een geveltekening zijn de kleuren
door Jan Wils, al of niet met medewerking van Zwart, opgetekend:
lichtblauw en donkerblauw in combinatie met gele oker.
In Duitsland probeert Bruno Taut het leven van de arbeiders wat
meer kleur te geven. “Het gaat erom dat we ook de bewoners van
de meest afschuwelijke huurkazernes en treurige achterbuurten een
klein stukje levensvreugde schenken. Bovendien is het zo dat we met
kleur bijna ieder huis, ook al is het nog zo lelijk, aanzienlijk kunnen
verbeteren. Bepaalde lelijke dingen kan men verdoezelen door de
voorhanden zijnde structuur heel krachtig naar voren te laten komen.
Kortom men kan met beperkte middelen vaak dergelijke dingen een
heel nieuw gezicht geven. We moeten ons hierbij alleen onthouden
van overbodige formules. Nergens staat geschreven dat de scheiding
tussen twee verschillende kleuren moet terug te vinden zijn in de
structuur van het vlak waarop ze zijn aangebracht. Ook staat nergens
zwart op wit dat alle buitenmuren van een huis in dezelfde kleur
geschilderd moeten zijn of dat de wanden in een kamer dezelfde kleur
zouden moeten hebben.”26
In Frankrijk schrijft Le Corbusier in zijn Polychromie Architecturale dat
de kleur een fysiologische uitwerking heeft en sterk reageert op onze
gevoelens. Hij illustreert dat aan de hand van de woonwijk in Pessac
bij Bordeaux (1924-1926), voor de suikerfabrikant Frugès. De manier
waarop de woningen als ensemble behandeld worden doet denken
aan het kleurconcept dat Hoste uitwerkt voor de Albert Mechelincklaan
te Klein Rusland. “Verscheidene series van acht huizen vormen
rechthoekige massa’s, die om en om verlevendigd worden door het
terugspringen van de gevels achter een groot balkon; onder het balkon
bevindt zich buiten de eigenlijke woning een proviandkamer; naast
deze cilindervormige kamer is de wasruimte in de open lucht, maar
beschut; achter de proviandkamer, nog steeds onder het balkon, kan
men buiten eten. Als de gevel van het blok op die manier beweeglijk is,
komt dat omdat het ontwerp van de acht gegroepeerde huizen een kopstaart ordening heeft. Dat is een machtig architectonisch middel om te

De Stijl Jan Wils, Restauratie van de Papaverhof, gemeente s’ Gravenhage, afdeling
Verkeer en Vervoer, Openbare Werken en Monumentenzorg, VOM-reeks nr 4, 1989:
foto’s van de wijk Daal en Berg (rechts na de restauratie)

Jan Wils werkt tussen 1917 en 1922 samen met Theo Van Doesburg,
Vilmos Huszár en Piet Zwart24 aan een achttal projecten en “er zijn
weinig architecten te noemen die in de samenwerking met kunstenaars
hen zo de vrije hand liet als Jan Wils”25. Voor de tuinwijk Daal en Berg
worden de kleuren op het bureau van Wils ontworpen waar op dat
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nauw burencontact te vermijden. Maar de afwisselende massa van
deze groepen van acht huizen geeft een te beweeglijke, gewelddadige,
stekelige, te gebeeldhouwde indruk. Hoe de rust te herwinnen? Door
van het door het ontwerp opgedrongen tumult een doorzichtige en
heldere massa te maken; door de aanwezige elementen door middel
van kleur te rangschikken. Door de diverse elementen om de beurt
zonder dubbelzinnigheid te laten spreken. Door de kleur. Allereerst zal
de buitenkant - die een werkelijk gladde, zuivere heldere doos vormt zuiver terra-sienna worden geschilderd. Laten we duidelijk zijn: alleen
het omhullende vlak, alleen dat, wat zich in datzelfde vlak bevindt, de
kale buitenkant, om vakjargon te gebruiken. Vervolgens zal alles wat
loodrecht op deze bruine façade staat, wat deze diepe uithollingen
veroorzaakt, wit of lichtroze geschilderd worden. De cilindervormige
proviandkamers zullen vrij donker grijs worden geschilderd om ze weg
te werken. De visuele functies komen successievelijk tot stand: 1)
het bruin; 2) het roze of wit; 3) het grijs. Het is gerangschikt; duidelijk
leesbaar, ordelijk, rustig: rust na drukte.”27

L4Architecture Vivante 1927:
Wijk Frugès, Pessac 192426

3.3.4.3 Kleur in het interieur
Wat het interieur van dergelijke huurwoningen betreft, is Hoste zeer
resoluut: ze moeten zo ‘neutraal’ mogelijk gehouden worden. Dat
in tegenstelling tot de privé woning of gebouwen met een vaste
bestemming waar “de ruimte niet opzettelik neutraal moet zijn: zij
werd gebouwd om een speciaal gewenste sfeer te verwezenliken, en
daarom wordt tijdens het ontwerpen rekening gehouden met de aard,
het volume en de kleur van het meubilair.”28
In huurwoningen wordt geen vast meubilair ontworpen en ook
complexe kleurstellingen blijven afwezig. Verplaatsbare wanden
kunnen wel want zij laten binnen de woning immers een individuele
schikking toe.29
Een controle in de leegstaande panden in de Vrijwilligerslaan
(nummer 3) en op de hoek van het Kardinaal Mercierplein (nummer
4) leert ons dat de binnendeuren oorspronkelijk gevernist zijn. Op de
oude pleister is geen picturale laag aanwezig maar wel veel resten
van papierfragmenten. Neutraal gevernist binnenschrijnwerk en
binnenwanden die door de bewoners naar keuze kunnen worden
behangen of geverfd is vrij logisch in de filosofie van huurwoningen.

Links: stratigrafie op een binnendeur (K. Mercierplein 4) met als oudste laag een vernis
Rechts: op de pleister vinden we sporen van een eerste behangpapier, er zijn geen verfsporen
teruggevonden
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galvanisé. Les parties métalliques seront toutes unies sans aucune
moulure- la fonte sera sans aucun défaut. Les bois seront tous des
bois de menuiserie bien secs, le travail sera complètement achevé,
les angles vifs, les assemblages bien ajustés et solidement faits au
moyen de colle et de clous en bois. L’entrepreneur fera chaque espèce
de meuble un modèle qui devra être modifié au gré de l’architecte,
après son approbation seulement il pourra l’en confectionner le
nombre demandé. Les soumissionnaires joindront à leur soumission
un échantillon des descentes de lit qu’ils proposent - ainsi que tous les
renseignements - qu’ils jugent nécessaires à la parfaite compréhension
de leur soumission.”32
Uit deze bestektekst blijkt dat het meubilair van het vrijgezellenhome
alles behalve neutraal behandeld wordt. De kopse kanten van stijl- en
regelwerk van de tafels krijgen kleuraccenten, geverniste populier
wordt afgewisseld met witte vlakken en bedstijlen worden zwart
gelakt.
Links: originele keuken met geelbeige wandtegels
Rechts: op de pleister vinden we enkel papierresten, geen verfsporen

De wanden zijn deels geschilderd in een natuurlijke lijnolie - “Toutes
les couleurs seront naturelles, l’ huile à employer sera de l’ huile de
lin” - en deels behangen - “Le travail comprend la fourniture et la
pose du papier, compris les bandes assorties, et le papier de fond.”33
Het plafond wordt geschilderd in kalkverf van het type blanc-fix34: “La
painture à la chaux sera du ‘blanc-fix’, ton à choisir par l’ architect.”35

Hoste ontwerpt wel het vast en los meubilair met bijhorende kleuren
voor het interieur van het vrijgezellenhome aan het Koophandelsplein.
Hij ziet dat immers niet als een huurwoning maar als een ‘gebouw met
een vaste bestemming’.
Het oorspronkelijke bouwdossier bevat de meetstaat en bestektekst
van de kamers van dit tehuis: “L’entreprise constitue un forfait absolu
auquel sont applicables toutes les clauses et conditions du cahier
général des charges de la S.N.H.B.M.30 Elle comprend la fourniture
de meubles détaillés au devis ci joint ét aux dessins feuilles nr 119,
120, 121. Les tables et bancs seront en Kilèndried31 avec quelques
parties (les surfaces à contre fil des montants, traverses etc.) peintes
en couleurs à désigner par l’ architecte, le tout verni deux fois. Les
autres meubles seront en peuplier verni deux fois à l’exception de
la tablette et la planchette verticale du lavabo qui seront peintes au
ripolin blanc sur les couches de fond nécessaires. Les lits métalliques
auront des piliers de 26 mm sur roulettes en ébonite et seront peints
en émail noir - les sommiers seront à ressorts en étoile faits en fil

In de briefwisseling36 rond de bouw van Klein Rusland zit ook
interessante documentatie betreffende een ‘Durolin’ verf voor binnenen buitenafwerking van de woningen.
Tussen de Russische werfleider, ingenieur Dimiti Peniakoff en Arthur
Lechante van ‘Durolin verven’ wordt druk gecommuniceerd over prijs,
kwaliteit en gebruik van deze Durolin verf. Een kleurenwaaier en
omschrijving van de verf ontbreken hier niet.37
Durolin is een verf op waterbasis met natuurlijke pigmenten, geleverd
in pasteuze vorm waaraan water als oplosmiddel wordt toegevoegd.
Deze verfsamenstelling klopt met de bestekbeschrijving van de blancfix. Waarschijnlijk is deze verf toegepast als coating van het plafond.
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een school zal een opwekkende geest vertolken, een sportgebouw
een manhaftige, en zo ieder soort gebouw. Moest dit niet het geval
zijn dan zou het gebouw niet volledig aan de gestelde eisen voldoen.
Daar wordt zo goed rekening mee gehouden dat men ertoe gekomen
is zowel de machines als de wanden van het fabrieksgebouw in
levendige kleuren te schilderen, ten einde de arbeid aangenamer te
maken.”38
In het vrijgezellenhome houdt Hoste rekening met een huiselijke sfeer
en een gastvrij karakter. De kleur - niet overdadig maar beheerst - sluit
hier meesterlijk bij aan.

Privé-archief P16 Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting van Zelzate, cvba
Wonen, Marcel Mollelaan 17, Zelzate

Hoewel het om ‘goedkope woningen’ gaat, ligt de lat voor de aannemers
hoog en volgt de gunning pas na het presenteren en goedkeuren van
proefmodellen.
De functie van een gebouw is volgens Hoste immers meer dan enkel
een antwoord geven op materiële noden: “Er is ook zoiets als een
geestelijke functie die een werkelijk onderdeel is van de opdracht.
Ieder soort vertrek van een woning moet zijn eigen karakter bezitten
en een eigen sfeer ontwikkelen; in een concertzaal moet een rustige
en bijna neutrale stemming heersen, in de kerk een godsdienstige;
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3.3.4.4 Bijlagen: kleurengamma en technische fiches
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Let op: het digitaal NCS-palet kan kleine kleurafwijkingen vertonen ten gevolge van het printen
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architect
Huib Hoste

opdrachtgever

TECHNISCHE FICHE BIJ STRATIGRAFISCH ONDERZOEK
PROJECT: Tuinwijk "Klein Rusland"
huidige eigenaar
adres

Société Coöpérative locale
Gewestelijke Maatschappij
des Habitations à Bon Marché
voor de huisvesting van
de Selsaete
Zelzate + 10 privé eigenaars

Strijderslaan 7 te zelzate van privé eigenaar
Van Meulebroeck Erik

lokaal

onderdeel

oriëntatie

datum

slaapkamer

blokraam

kant straat, verdieping

voorjaar 2003

kleurlagen

kleur

NCS-identificatie

materie/glansindex/datum

0
1

bruin
rood

1/a
1/b
2
3
4
5
6
7
8
9

wit
groen
wit
wit
donker bruin
donker bruin
donker bruin
donker bruin
roodbruin
bruin

niet met het blote oog
waarneembaar
S 8010-G30Y
S 0502-R

hout, pitch-pine
olieverf / glansindex 40 / jaren twintig
olieverf / glansindex 40
olieverf / glansindex 40
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetische toplaag

bewaringstoestand / schadebeeld
drager:
Het hout is rot en in erbarmelijke staat

afwerking:
De oudste laag op het vaste kader is niet meer met het blote oog
waarneembaar. SEM analyse toont duidelijk dat rode olieverf de eerste en
oudste afwerking is. In de slag zit nog een restant van de eerste groene laag

lokaal

onderdeel

oriëntatie

datum

slaapkamer

blokraam

kant straat, verdieping

voorjaar 2003

kleurlagen

kleur

NCS-identificatie

materie/glansindex/datum

0
1
1/a
1/b
2
3
4
5
6
7
8

bruin
rood
wit
groen
wit
wit
donker bruin
donker bruin
donker bruin
roodbruin
bruin

S 2570- Y90R
S 8010-G30Y
S 0502-R

bewaringstoestand / schadebeeld
drager:

afwerking:
idem

foto

hout, pitch-pine
olieverf / glansindex 40 / jaren twintig
olieverf
olieverf
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
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groen op opendraaiende delen
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TECHNISCHE FICHE BIJ STRATIGRAFISCH ONDERZOEK
PROJECT: Tuinwijk "Klein Rusland"
huidige eigenaar
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Société Coöpérative locale
Gewestelijke Maatschappij
des Habitations à Bon Marché
voor de huisvesting van
de Selsaete
Zelzate + 10 privé eigenaars

Strijderslaan 7 te zelzate van privé eigenaar
Van Meulebroeck Erik
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onderdeel
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voorjaar 2003
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SEM analyse
SAMPLE 2

materie/glansindex/datum

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

bruin
felrood
bruin
wit
wit
wit
wit
donker bruin
donker bruin
roodbruin

hout, pitch-pine
olieverf / glansindex 40 / jaren twintig
SEM A
SEM C
S 0502-R

SEM B

synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars

bewaringstoestand / schadebeeld
drager:
Het hout is rot en in erbarmelijke staat

afwerking:
De oudste laag op het vaste kader is niet meer met het blote oog
waarneembaar. SEM analyse toont duidelijk dat rode olieverf de eerste en
oudste afwerking is: The earliest paint in both samples is a bright red oil paint
containing red lead mixed with a little barium sulphate and chalk. This layer is
certainly original, as it rests on top of clean wood.
Sample 2, which includes the later layers, shows that the red was partly
removed before a later dark brown scheme was painted on. The upper surface
of the red is broken, so we cannot be certain that it is complete. The red lead
may have been an undercoat.

foto

Strijderslaan 7 te zelzate van privé eigenaar Van Meulebroeck Erik
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SEM analyse
SAMPLE 3

materie/glansindex/datum

0
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8

bruin
felrood
bruin
wit
wit
wit
donker bruin
donker bruin
donker bruin
roodbruin
donkerbruin

SEM

hout, pitch-pine
olieverf / glansindex 40 / jaren twintig
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars
synthetisch hars

bewaringstoestand / schadebeeld
drager:
Het hout is rot en in erbarmelijke staat

afwerking:
De oudste laag op het vaste kader is niet meer met het blote oog
waarneembaar. SEM analyse toont duidelijk dat rode olieverf de eerste en
oudste afwerking is: the red lead is mixed with a little barium sulphate and
chalk. It rests on clean, undisturbed wood and is certainly original. The original
red lead must have been partly cleaned off when the window was redecorated.
In some fragments only a little of the red remains under the later brown

foto

