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Yves De Bont
De opname van de woning Peeters van architect
Gaston Eysselinck, samen
met zijn eigen woning
in Gent, in het boek Gli
Elementi dell’Architettura
Funzionale1 uit 1935 van
Alberto Sartoris, betekende
dat deze gebouwen tot de
top van het modernisme in
België gingen behoren. Eén
van de grote voorbeelden
van Eysselinck, een modernist van de tweede generatie, was Le Corbusier.
Vanaf het begin van de
jaren 1920 had Le Corbusier de conceptuele woning
Citrohan ontwikkeld. In de
woning Guiette te Antwerpen kon Le Corbusier
het concept van Citrohan
niet naleven, omdat de
bouwheer het leefgedeelte
op de begane grond wou
situeren. Een jaar later
bouwde hij in de Weissenhofsiedlung te Stuttgart
wel een zuivere versie van
Citrohan. Eysselinck, die
de wijk tijdens zijn huwelijksreis in 1930 bezocht2,
nam deze woning van Le
Corbusier als voorbeeld
voor de woning Peeters.
Hierdoor is ze, samen met
de eigen woning van PaulAumery Michel, het zuiverste voorbeeld van Citrohan
in België. Le Corbusier was
echter maar één inspirator voor Eysselinck, die
toen heel hongerig was
naar architectuur. In de
vele ingebouwde kasten
zijn invloeden van de Stijl
merkbaar en enkele trappen leunen aan bij deze in
fabrieken en boten.

Citrohan in België:
de woning Peeters
van Eysselinck, 1932
archief Designmuseum, Gent
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1. WONING PEETERS IN ARCHIEVEN
bouwaanvraag
Gaston Eysselinck was 24 jaar toen hij in maart 1932 een bouwaanvraag indiende voor de woning van de
heer en mevrouw Peeters-Ceurvels. De driegevelwoning zou komen op de hoek van de Ter Rivierenlaan
en de De Neufstraat in Deurne-Noord, links tegen een bestaand huis van twee bouwlagen met een zadeldak. Ze zou uit vier lagen bestaan met de smalle voorgevel georiënteerd naar het oosten en met de lange
zijgevel naar het zuiden. Op de plannen reikt enkel een stuk van 3 m van één gevelmuur tot op de grond.
Verder steunen alle gevels op kolommen, ook de achtergevel, die boven het koertje hangt. De constructie was bedoeld als ‘metaal skelet-bouw met aanvulling in gespannen metaalnet met betonbespuiting
(cement-gun)’. Eysselinck tekende de wanden tussen de kolommen op de plannen dubbelwandig (niet op
de gevels). Het is een bel-etagewoning met een buitentrap onder het bouwvolume. Ze is opgebouwd uit
vier gelijke traveeën, met op de eerste verdieping in travee één en twee de living met dubbele hoogte, in
travee drie de eethoek en de inkom en in travee vier de keuken en de berging. Op de tweede verdieping
ligt in travee drie het bureau, dat uitziet op de living, en in travee vier de slaapkamer. De badkamer is
enkel via de slaapkamer te bereiken. De derde verdieping bevat in travee één en twee het dakterras, in
travee drie de kinderslaapkamer en in travee vier een vriendenkamer. De helft van het dakterras is overdekt door een solarium. De bouwvergunning werd in begin april verleend3.
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set tekeningen van april 1932
Hoogstwaarschijnlijk met het oog op een aanbesteding, tekende Eysselinck in april 1932 een nieuw set
plannen, die meer gedetailleerd zijn dan de bouwaanvraag en hier en daar afwijken. In de dwarsdoorsnede en in zes afzonderlijke zichten is te zien hoeveel belang hij hechtte aan het ingebouwd meubilair.
Op een apart isometrisch zicht kunnen we de ruimtelijke kwaliteiten van de open begane grond, het balkon in de voorgevel, het dakterras en het solarium opmerken, allemaal ruimtes die uit het hoofdvolume
uitgehaald zijn. Op de plannen vermeldde Eysselinck dat hij de gevels wou afwerken met ‘gegraineerde
beige en bruine (simili) cement specie bespuiting’. Twee schetsmatige perspectieven kleurde hij met
waterverf in met ‘beige’ voor de voor- en de zijgevel, ‘zwart’ voor de achtergevel en ‘roestbruin’ voor de
politis en voor sommige wanden van de begane grond binnen het hoofdblok. Verder duidde hij in handschrift de tinten wit aan voor de gemene muur en geel voor alle plafonds, met uitzondering van dat van
het dakterras, dat blauw zou worden. Hoewel Eysselinck dus alle mogelijke tekeningen opstelde voor de
uitvoering, bleef het op het bouwfront enkele maanden stil.
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voorontwerp
In het archief van de Designmuseum te Gent4 zit ook een voorontwerp op millimeterpapier zonder
datum met de plannen van de vier bouwlagen op schaal 1/100. Het is de basis van de latere uitvoeringsplannen van augustus 1932. Hoewel het in grote lijnen de verdeling van de functies over de lagen van de
vorige plannen bewaart, is het ontwerp meer volwassen geworden. De lokalen op de begane grond zijn
uitgebreid en ze zijn nu bereikbaar met een binnentrap. In één ervan is een auto getekend. Op de eerste
verdieping zijn de functies van de keuken en de berging omgewisseld en krijgt de keuken een terras. Op
de tweede verdieping gebeurt er een soortelijke omwisseling tussen de bad- en de slaapkamer en op de
derde verdieping wordt de kinderkamer vergroot ten nadele van de gastenkamer.
archief Designmuseum, Gent

5
uitvoeringsplannen van augustus 1932
De woning is nauwgezet gebouwd volgens de uitvoeringstekeningen van augustus 1932: de plannen van
de vijf lagen en van de fundering, de gevels, een langsdoorsnede en een isometrisch zicht. Enkel bij de
trappen moest Eysselinck op de werf wat aanpassen. De hoogte aan de trap naar de inkom was te nipt.
Daarom is de trap naar de tweede verdieping één trede naar voren geschoven. Op de tekening vertrekt
de trap naar het solarium vanaf een smal bordes en heeft hij twee knikken. Bij de uitvoering werd hij
recht en werd het bordes buiten groter. Zo kreeg het stukje plafond in de ‘rook’kamer eronder de volledige hoogte in plaats van de voorziene 1,9 m. Deze aanpassingen zijn op de plannen in het Designmuseum in potlood getekend. Op de plannen zijn ook de bouwmaterialen aangeduid. Het gewapend beton
is enkel voorbehouden voor de politis op de begane grond, de vloerplaat van de eerste verdieping en de
lateien. De muren zijn in kleine baksteen gemetseld. De constructie van de gevels is opgevat als een skeletbouw met kolommen in baksteen van 30 cm op 30 cm. De gevelvlakken bestaan uit twee halfsteense
muren, waartussen een spouw van 10 cm. De muren van het dakterras en een aantal binnenmuren, die
niet dragend zijn, werden voorzien en uitgevoerd in grotere blokken in bimsbeton (Schwemmsteine). Er
bestaan acht foto’s van de werf in opbouw. Hierop kunnen we zien dat de vaste stalen kaders van de ramen en de deuren mee ingemetseld werden. Merkwaardig genoeg vatte Eysselinck enkele delen van de
ingebouwd meubilair als ruwbouw op. Hij liet de werkbladen van het bureau en de eettafel, het onderstel van de divan en enkele schabben van kasten in beton gieten. De bladen werden later met rubber en
de andere delen werden met triplex bekleed.
De architect maakte een getypt lastenboek van drie bladzijden en een bestek van acht bladzijden op.
Het contract werd begin september 1932 gesloten tussen de bouwheer en een plaatselijke aannemer,
Jan Horsten-Teysen. Begin april 1933 somde de architect een hele lijst op met ‘werken uit te voeren op
gevolg der voorloopige aanvaarding’. Eén ervan was de ‘woonkamer tot op de grond bepleisteren’. Deze
plintloze oplossing van de eethoek en de living is nog altijd aanwezig.

privé-archief
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bureau met uitzicht over de vide van de living,
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presentatietekeningen
Er bestaat nog een vijfde reeks met plannen van de vijf lagen. De trap naar het solarium is er recht
getekend, zoals hij uitgevoerd is. Het zijn plannen zonder maten en zonder benoeming van lokalen. De
summiere aanduidingen ‘nord’, ‘air’ en ‘vide’ zijn in het Frans. Sommige stukken zijn ten opzichte van de
uitvoeringsplannen opgeschoond, zoals de rookkanalen die binnenin rond getekend zijn. Alles wijst erop
dat het plannen zijn die na de uitvoering door Eysselinck getekend zijn voor een publicatie.
binnenafwerking
De tekening op schaal 1/20 ‘Binnenhuisverzorging en afwerking – meubelen –‘ is gedateerd op augustus
1933. Ze bevat - vooral aanzichten van - de hoge kast en de divankast in de living, het aanrecht en de
kast in de keuken en de kasten van de hoofdslaapkamer en van de eethoek. Deze laatste is nauwkeurig
volgens de plannen verwezenlijkt. Andere wijken in meerdere of mindere mate af. Verder zijn er een
aantal ingemaakte kasten in de woning aanwezig, die duidelijk de stempel dragen van Eysselinck, maar
die niet op deze tekeningen staan, zoals de twee kasten in het bureau en de lange kast in de living.
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exterieurfoto’s
Er bestaan drie mooie zwart-witfoto’s van het exterieur, die door een beroepsfotograaf genomen zijn:
één met de nadruk op de voorgevel, één vanaf de hoek en één met de zij- en achtergevel. De foto’s
tonen de woning in optimale conditie, toen ze pas afgewerkt en geschilderd was. Door verscheidene
details – of juist het ontbreken ervan – ziet de woning eruit alsof ze uit karton gemaakt is. De ramen zijn
in het vlak van de gevels geplaatst, zonder enige uitstekende lijst, noch bovenaan om geen water over de
ramen te laten lopen, noch onderaan als dorpel om de gevelafwerking niet te laten uitlogen. De gevels
en de borstweringen van het dakterras zijn bovenaan afgewerkt zonder enige deksteen of profiel. Op de
doorsnede is zichtbaar dat de muren bovenaan op 30° afgesneden waren en daar bepleisterd. De bepleistering bestaat uit bastaardmortel en niet uit ‘simili’: er werden dus noch kwartskorrels noch gemalen natuursteen toegevoegd. De kleuren van de gevels werden dus niet door de materialen verkregen,
maar door schildering. Eysselinck liet de gevels op sommige hoeken van kleur wisselen, wat het gevoel
van immaterialiteit nog verhoogde. Een kleurstudie van Ann Verdonck5 in 2005 onthulde dat de oorspronkelijke kleuren in het exterieur behoorlijk uitgesproken waren. Zo was de achtergevel geschilderd in
zwarte bitumenverf en de zij- en de voorgevel in gele oker.
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aanpassingen tot 1948
Tijdens de oorlog beschadigde een bom in het begin van de Ter Rivierenlaan het balkon in de voorgevel.
In december 1942 diende de eigenaar een aanvraag in bij het Commissariaat voor ’s Lands Wederopbouw voor het afbreken van dit bouwvallig balkon6. Dit leidde ook tot het dichtwerken van de opening in
de gevel en het aanpassen van de onderste treden van de trap, gestort in beton.
De bouwtechnische details van Eysselinck uit de jaren 1931-32 bleken te kwetsbaar te zijn. Zo bekleedde
hij zijn eigen woning uit 1931 in 1945 met platen en dekstenen in arduin. De woning Peeters kreeg muurkappen in geëmailleerde keramiek. De borstwering van het dakterras werd afgewerkt met arduin. De stalen buizen die de muren van het solarium steunden werden uitgebreid tot muurdammen van baksteen.
Hoogstwaarschijnlijk was Eysselinck niet meer betrokken bij deze aanpassingen, die te zien zijn op een
bouwaanvraag uit 1948 voor een autobergplaats op de plaats van de koer7. De bouwheer was nog altijd
Florent Peeters, maar de architect was Adolf De Haen uit Borgerhout.

FelixArchief Antwerpen
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2. NIEUWE EIGENAARS
erg krap
n oktober 1966 werd het huis verkocht aan de heer en mevrouw Broos-Aertsen8. Ze kwamen uit de kolonie en zochten een huis dat geschikt was voor hun gezin met vijf kinderen. De vele ingemaakte kasten
waren een voordeel. De nieuwe bewoners moesten de woning wel uitbreiden met een slaapkamer voor
twee kinderen. Hiervoor werd het overdekte deel van het dakterras aangewend. De kamer kreeg een
radiator – intussen waren de kachels vervangen door centrale verwarming – en een lavabo. Toch is de
hoogte er minder dan 2 m en moesten de kinderen door de buitenlucht naar hun kamer. De eetkamer
van 2,5 m op 2,5 m met een smalle tafel zal voor de zeven huisgenoten wel erg krap geweest zijn! Intussen waren de meeste stalen ramen zo verweerd dat ze in 19889 vervangen werden. De nieuwe aluminiumramen met thermische onderbreking werden wel terug in het gevelvlak gezet en ze kregen ongeveer
dezelfde onderverdeling, behalve het groot raam in de voorgevel waarvan de horizontale lijst in het
midden verviel. Maar het uitzicht wijzigde grondig omdat de profielen dikker zijn en de vleugels anders
opendraaien. De barsten in de bepleistering van het exterieur werden weggemoffeld door een dunne
synthetische structuurpleister. Hierdoor kregen de gevels hun witte uitzicht. Een vals plafond verhulde de
doorbuiging van de betonplaat boven de living, op sommige plaatsen tot 9 cm. Om het huis wat gezelliger te maken, kwam er een lambrisering in de eethoek10.

zijgevel, toestand 2002, privé-archief

zicht van bureau naar duplex,
toestand 2002, privé-archief
(vergelijk met foto op bladzijde 6)
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herwaardering
De woning werd pas in 1995 beschermd. Het evaluatieverslag legt er de nadruk op dat het intereur, op
de gemoderniseerde keuken en badkamer na, goed bewaard bleef. In 2002 kocht Erik Vangrieken de woning. In 2004 nam hij Sofie Beyen als architect in de arm. Hij liet de wanden van het interieur herstellen:
hernieuwen van stukken bepleistering, afbreken van de lambrisering en wegwerken het houten plafond
met Gyproc. Er kwam een nieuwe badkamer en keuken. De platte daken kregen een nieuwe roofing, die
op de bovenste verdiepingen afgedekt werd met beplanking. In juni 2005 legde de firma Examino het
verslag van het materiaaltechnisch en kleuronderzoek voor: een boekwerk van 83 bladzijden met 56
fiches van kleuren en 7 SEM analyses. Omdat de bestaande buitenbepleistering onherstelbaar was en
om een minimale warmte-isolatie van het gebouw te bekomen, werd geopteerd voor het systeem Capatect 600, namelijk het inpakken van het gebouw in 3 cm geëxpandeerd polystyreen, afgewerkt met een
dunne structuurpleister. De gevels kregen terug kleur. Aluminium dekstenen kwamen in de plaats van de
zwarte keramische. Toen Erik Vangrieken naar Argentinië verhuisde, verhuurde hij de woning nog een
tijdje. Vanaf midden 2012 kwam ze op de immobiliënmarkt. Wij kochten ze eind 2013.
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3. DE WONING IN PUBLICATIES
Enkele maanden na de afwerking van het huis, in februari 1934, verscheen het eerste artikel. Hoste behandelde in het tijdschrift Opbouwen11 de eigen woning van Eysselinck in Gent en de woning Peeters in
Deurne, deze laatste met de drie exterieurfoto’s en de tekening van het voorontwerp. Hoste: ‘De varianten in de gevels zijn zeer prettig als b.v. de pijlers, het balkon, het raam dat op de brede laan geeft en
dat tot tegen de kamervloer strekt. Toch vinden we deze woning minder knap dan de Gentse. Misschien
mocht de architect hier het hele terrein niet volbouwen ! Hij heeft drie wanden van doen om aldaar de
vertrekken te verlichten, terwijl hij het in Gent met twee kon. Ook is te Deurne de muur die de achterbinnenplaats afsluit, als een aanhangsel dat niet bij het overige behoort.’
In hetzelfde jaar kreeg de woning de tweede vermelding van de prijs Van de Ven. Later verkregen ook
andere woningen, die de 5 punten voor een nieuwe architectuur van Le Corbusier toepasten, de nodige
aandacht. In 1936 werd de woning van dokter Ley van De Koninck bekroond met de eerste prijs en in
1937 kreeg Paul Amaury Michel de eerste vermelding met zijn eigen maison de verre.
Het januarinummer van 1935 van Bâtir12 toont één van de drie exterieurfoto’s. Eigenaardig genoeg
verwijst het onderschrift naar de eigen woning van Eysselinck te Gent. Ook uit de tekst van Pierre-Louis
Flouquet blijkt dat hij het Gentse huis voor ogen heeft wanneer hij de schilderijenkast en de ‘gymnastiekpiste’ bespreekt. De hoofdredacteur wist wel de belangrijkste kenmerken van Eysselinks architectuur te
duiden. ‘Ce jeune architecte (..) est un partisan cent pour cent de cette doctrine fonctionaliste qui propose le logis de l’homme comme une simple “machine à habiter”’. Nauw aansluitend aan de desiderata
weet de architect met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk te bereiken. Dit leidt tot een nieuwe
vormgeving die ontdaan is van regionale en nationale tendensen. ‘Cette conception avantageuse de
l’architecte place en avant l’économie, lequel est désormais seul à déterminer le style et ne le détermine
qu’automatiquement. La façade des bâtiments n’étant plus l’expression simple et calme du plan, le problème de la façade significative, souci rongeur des mauvaises architectes, n’est plus même une question.’
Eysselinck ontwierp ook het meubilair vanuit economisch standpunt: ‘Le plus possible le mobiler est
encastré dans les murs, afin d’éviter l’encombrement et de livre le plus possible de la surface bâtie à la
vie.’ Flouquet haalde de architectuur van Eysselinck aan als een voorbeeld van de internationale stijl, een
naam die in 1932 door Philip Johnson en Henry-Russell Hitchcock gemunt was.
In hetzelfde tijdschrift, in hetzelfde jaar, stond een interview met Huib Hoste door Pierre-Louis Floquet.
Daarin had Hoste het over de situatie in Vlaanderen in de jaren 1920 en 1930: ‘Parmi les plus purs
architectes de la jeune génération, qui, à l’exemple d’un De Koninck, cherchent à s’exprimer sans nulle
concession, je citerai surtout Eysselinck, de Gand. Les autres montrent plus de souplesse, prennent plus
de liberté vis-à-vis du purisme.’
De belangrijkste vermelding volgde in de uitgave van 1935 in het boek Gli Elementi dell’Architettura Funzionale van de Italiaanse modernistische architect Alberto Sartoris, het standaardwerk over de ‘internationale stijl’. In de derde editie van 1941 prijken de drie foto’s.
De eerste decennia na WOII kenden hun eigen laatmodernisme. Er was weinig of geen belangstelling
voor de architectuur van 1890 tot 1940. Les Archives de l’Architecture moderne waren in 1969 de eersten
die deze periode terug in de aandacht brachten met een tentoonstelling en catalogus: Antoine Pompe et
l’Effort moderne en Belgique13. Voor Eysselinck namen ze de foto en een stuk van de tekst van Bâtir over.
Zelfs in 1997, in het boek Le Corbusier et la Belgique, gebruikte men dezelfde foto.
In de laatste decennia van de vorige eeuw werd de woning Peeters in publicaties bekend in zijn witte
verschijningsvorm. In het standaardwerk Architectuur in België, Art Nouveau & Art Deco uit 2006 zit een
kleurfoto met de witte gevelbepleistering. Het onderschrift stelt dat ‘de architect een tamelijk gewaagd
kleurenpalet in gedachten had’, met erbij de met aquarel ingekleurde schets van 1932.
Dat het exterieur oorspronkelijk wel degelijk in deze felle kleuren geschilderd was, kwam pas tot uiting in
een studie van Ann Verdonck, die in 2007 verscheen in Monumenten & Landschappen.
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4. CITROHAN
Citrohan I
In het begin van de jaren 1920, toen Charles-Édouard Jeanneret onder de artiestennaam Le Corbusier
samen met de schilder Amédée Ozenfant het tijdschrift l’Esprit Nouveau opgericht had, ontwikkelde hij
de typewoning Citrohan. Le Corbusier: ‘Maison en série “Citrohan” (pour ne pas dire Citroën). Autrement dit, une maison comme une auto, conçue et agencée comme un omnibus ou une cabine de navire.
Les nécessités actuelles de l’habitation peuvent être précisées et exigent une solution. Il faut agir contre
l’ancienne maison qui mésusait de l’espace. Il faut (nécessité actuelle: prix de revient) considérer la maison comme une machine à habiter ou comme un outil.’ Citrohan was als losbouw geconcipieerd, een blok
met ramen in de vier gevels. In de eerste versie stond de living op de begane grond, een grote ruimte
waaraan de keuken en de meidenkamer aansloten. Over tweederde had ze een dubbele hoogte, met
een spiltrap naar de mezzanine. Deze oplossing zou onder andere komen van het arbeiderscafé Legendre
in de Parijse Rue Babylone, waar Le Corbusier dikwijls ging lunchen met Amédée Ozenfant. De mezzanine bevatte een ruim privédeel met boudoir, slaap- en badkamer. De buitentrap, die ook naar de vriendenkamers en het solarium liep, was mediterraan van opvatting.
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De plannen op pagina 14, 15, 16, 17 en 18 zijn op
dezelfde schaal.

Citrohan II
Le Corbusier presenteerde in 1922 een plaasteren maquette van de tweede versie in het Salon
d’Automne, een jaarlijkse kunsttentoonstelling in Parijs. Alles werd één laag opgetild en de woning kwam
aldus op kolommen te staan, die toen nog vierkantig van doorsnede waren. Aan de living op de eerste
verdieping kwam een terras. Behalve een trap naar dit terras, zitten nu alle trappen binnen de woning.
Het bouwblok is inwendig verdeeld in vier lagen, in vier traveeën en in twee beuken, een smalle voor
de doorlopende trap en een brede voor de lokalen. In de onderste laag zijn er drie van de traveeën
ingevuld, in de twee volgende lagen vier en in de bovenste laag twee. Le Corbusier beschrijft ook de
constructiemethode: ‘ossature de ciment, cement gun. Murs en membranes de 3 cm en ciment projecté
sur tôle déployée laissant un vide de 20 centimètres.’ Eysselinck nam in zijn eerste uitvoeringstekeningen
voor de woning Peeters deze methode letterlijk over, hoogstwaarschijnlijk zonder er enige ervaring mee
te hebben.
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woning Guiette
Het enige gebouw van Le Corbusier in België is de woning Guiette. De Antwerpse schilder was geabonneerd op l’ Esprit Nouveau en benaderde de architect na een bezoek aan zijn Pavillon de l’Esprit Nouveau op de Exposition Internationale des Arts Décoratifs in Parijs in 1925. De contacten gebeurden per
briefwisseling en Paul Smekens deed dienst als toezichthoudend architect. Le Corbusier ging uit van type
van Citrohan, over een breedte van 6 m : ‘volgens onze principes, wilden we een envelop maken voor
het huis, die alles verenigt en kalmeert, met in zich (zonder uitwassen) een complex en soepel plan.’
Zoals in Citrohan is de trap als ‘Jacobsladder’ opgelost. Hij zit langs de verplichte linkse mandelige muur.
De pilotis vervielen omdat Guiette opteerde voor een zithoek op de begane grond, die goed aan de tuin
aansluit. De dubbelhoge kamer kwam op de tweede verdieping, als atelier. De mezzanine ervan sluit
aan bij het dakterras. Le Corbusier bezocht de woning enkel in mei 1927 om de ‘belangrijke zaak’ van de
kleuren van de muren op te lossen.
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Weissenhofsiedlung
Op 23 juli 1927 opende de Weissenhofsiedlung in Stuttgart. Ze zou meer dan een half miljoen bezoekers
op de been brengen. De Deutsche Werkbund wou met deze experimentele woonwijk met 60 woongelegenheden in 21 gebouwen, ontworpen door 17 Europese architecten, ‘ de arbeider en de huisvrouw
de nieuwe tijd in loodsen’. De wijk was een onderdeel van een grote architectuurtentoonstelling over
Die Wohnung en Das internationales Neues Bauen. Bij de opening moesten nog aanpassingen gebeuren
aan de twee gebouwen van Le Corbusier: een experimentele tweegezinswoning, waar slapen en leven in
dezelfde ruimte gebeurde, en een Citrohanwoning. Omdat in tegenstelling tot Citrohan II de buitentrap
en het terras niet meer rond de woning zijn gelegd, is het een helder concept geworden: een doos op
poten. De kleine uitsprong van het balkon bij de trap en de insprong van het dakterras verlevendigen het
eenvoudig volume. De twee halfcilindervormige uitbouwen op de begane grond hebben geen speciale
functionele verklaring, ze benadrukten de ontwerpvrijheid die Le Corbusier zich kon veroorloven door
het betonskelet. Zoals in de woning Guiette, vinden we ook hier gebogen wanden op de verdiepingen,
een vlotte manier om de circulatie en de inrichting te optimaliseren.
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de woning Peeters en Citrohan
Eysselinck bezocht op zijn huwelijksreis in 1930 de Weissenhof. In hetzelfde jaar zag hij Le Corbusier op
les Congrès Internationaux d’Architecture Moderne. Qua functionele invulling is de woning Peeters, waar
Eysselinck begin 1932 de opdracht voor kreeg, bijna helemaal een kopie van de woning op de Weissenhof en hierdoor is ze de beste rechtstreekse navolging ervan in België. Door de inplanting op een hoekperceel kon hij Citrohan inpassen in het stedelijk weefsel. Zo werd het een bel-etagewoning, een type
dat in het interbellum in de rand van de grootsteden veel voorkwam. Toch heeft vooral het interieur een
andere uitstraling dan het voorbeeld. Zoals Le Corbusier hield Eysselinck zich verregaand bezig met de inrichting. Maar waar de ruimte bij Le Corbusier vrijelijk door de woning en tussen en boven de ingebouwde elementen evolueert, gebruikte Eysselinck de overvloedige ingemaakte kasten eerder om die ruimte
onder te verdelen. Hierbij valt de voorliefde van Eysselinck op voor de aaneenschakeling van ruimtes met
een vierkant grondplan. De living is in werkelijkheid een perfecte kubus: 4,4 x 4,4 x 4,4 m (op de plannen van Eysselinck: 4,35 x 4,40 x 4,34 m). De bibliotheekruimte is 2,5 x 2,6 x 2,5 m. De aanpak van Eysselinck is meer bepalend dan die van Le Corbusier: hij wou elk kledingsstuk, elk boek, elk stukje huisraad
zijn plaats geven. Ook andere aanpassingen duiden op de verzuchting van Eysselinck naar huiselijkheid:
zo loopt de raam in de living niet over de volledige dubbele hoogte, maar enkel over de onderste 2 m, en
is de slaapkamer met een deur afgescheiden. Zoals in zijn eigen woning plaatste Eysselinck een solarium
over een deel van het dakterras, dat daar de geringe hoogte van 2 m kreeg.
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la maison de verre van Paul-Aumery Michel
Toen de pas afgestudeerde Paul-Aumery Michel in 1935 zijn eigen woning in Ukkel ontwierp, volgde
hij wel de voorgevel van de woning van de Weissenhof met het hoge raam van de living. Ook lagen de
lokalen over de verdiepingen ongeveer op dezelfde plaats. Zoals de woning Peeters is de linkergevel
mandelig en staat de andere zijgevel vrij, tenminste vanaf de eerste verdieping. Door het plaatsen van de
trap in het midden van de woning kunnen we echter niet spreken van een Citrohanhuis. Michel onderging ook de invloed van het maison de verre van Pierre Chareau in Parijs. Zo is bijna de hele achtergevel
opgebouwd uit glastegels, om de inkijk vanuit de vlakbij gelegen achtergevels van de buren te vermijden.
De woning ontving de eerste vermelding van de prijs Van de Ven in 1937, toen de woning Verplancken
van Eysselinck de eerste prijs kreeg.
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5. INTERIEUR
ingebouwd meubilair
Waar de architectuur van de woning Peeters voor een groot deel schatplichting is aan Le Corbusier, getuigt het interieur van een zelfstandige stellingname van Eysselinck. Hij wist hierin een eigen idioom op
te bouwen, dat we ook terugvinden in de woningen De Waele, Eysselinck en Fonteyne. De ingemaakte
kasten in Oregon pine van de woning Peeters zijn gevernist en komen hierdoor ambachtelijker en minder modern over dan die in de Meister Wohnungen in Dessau of in het huis Sonneveld in Rotterdam,
die in hevige kleuren gelakt zijn. Soms, zoals in de cosy corner, volgen ze eerder de traditie van de Arts
and Crafts. Toch is elke versiering weggelaten. Door studiereizen in 1927 en 1929 naar Nederland was
Eysselinck in contact gekomen met de Stijl14. Hij haalde er de vrije compositie van de delen maar paste
deze minder etherisch toe dan Rietveld. Zoals de Vlaamse architect en meubelmaker Huib Hoste bewees Eysselinck dat een zekere massiviteit kan samengaan met verschillende groottes van de delen en
met verspringingen in breedte, diepte en hoogte. Typisch voor hem zijn de eettafels, die steunen op één
dunne buis en op de muur langs de kopse kant. Het blad is in beton, afgewerkt met rubber. Ook het blad
van het bureau van de woning Peeters is in beton en zo verwerkt dat het integraal deel uitmaakt van de
compositie van muren en vloeren. Nog uitzonderlijker is de vorm van het schab in de ladenkast in het
bureau, met twee knikken in, dus bestaande uit een horizontaal deel, een aansluitend verticaal deel en
een lager gelegen horizontaal deel. Het is ook uitgevoerd in de ruwbouw, in betonnen platen, maar het
werd bij de afwerking met triplex bekleed om een geheel met de rest van de kast te bereiken. Voor de
hoge kast in de living had Eysselinck ook een dergelijk schab voorzien, maar dat is er niet gekomen. In
het eigentijds discours van de architectuur van Eysselinck vinden we de term ‘machine à habiter’ terug.
Bij Eysselinck is de component standaardisering echter niet aanwezig. We zullen de woning daarom niet
vergelijken met een auto, maar met een pak, dat door een kleermaker op maat gemaakt is.
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inkomhal
De wanden van de inkom zijn bekleed met marmeren platen, in de hoogte in drie lagen, met zwarte
horizontale strippen ertussen. Ook de vloer is in hetzelfde marmer met een rondlopende zwarte strip
uitgevoerd. De totale hoogte is maar 2,10 m. Door deze elementen krijgt de kamer het effect van een
schrijn. In een huis, dat uitwendig aan de meest verregaande eisen van het modernisme voldoet, vinden
we inwendig deze ruimte met art-deco-tendenzen.
vloeren
Ook de vloeren in de dienstlokalen waren van klasse: tegels van 17 cm x 17 cm in zwarte marmer in het
atelier, tegels van 30 cm x 30 cm van witgeaderd Belgisch blauw in de wc en de badkamer en gevlamde
keramische tegels van 10 cm x 10 cm in de keuken, type Winckelmans, in dambordpatroon (geel en
bruin) gelegd. Alle woonlokalen hadden een vloerbekleding in effen linoleum, soms op een betonnen
soms op een houten vloer. Uit recent onderzoek blijkt dat de kleuren van deze linoleumvloeren donker
waren: jachtgroen in de slaapkamers en op de trap, Pruisisch blauw in het bureau (en op het bureaublad) en kastanjebruin in de eetkamer en de woonkamer.
binnendeuren
De binnendeuren zijn door een schrijnwerker uitgevoerd in naaldhout. Ze hebben dezelfde dagmaat: 76
cm. Die tussen de inkom en de keuken en die tussen het bureau en de nachthal zijn ingevuld met figuurglas, de anderen zijn bekleed met dunne triplexplaten. Op de uitvoeringsplannen staat een detail op
ware grootte waarbij de deuromlijstingen in het vlak van de muur liggen. Bij de uitvoering is in de living
de inkomdeur volkomen effen in de muur ingewerkt, en geeft deze kamer een abstracte indruk, temeer
omdat er ook geen plinten aanwezig zijn. Eysselinck gebruikte geen deurkrukken maar houten bollen als
trekkers en snappers als sluiters, een eenvoudig en doeltreffend systeem met een typisch geluid.
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trappen
De meest gebruikte trappen, die van de eerste
naar de tweede en zo naar de derde verdieping,
zijn in hout. De treden waren vroeger afgewerkt
met donkergroene linoleum en de neuzen met
hoekprofielen in dik leder, die met rijen nageltjes vastgezet waren. Restanten hiervan zijn nog
aanwezig.
Er zijn ook drie metalen trappen: de buitentrap
naar de inkomhal op de verdieping, die van het
atelier op de begane grond naar de inkomhal,
en die van het dakterras naar het solarium. Van
deze laatste twee trappen is de optrede merkelijk
hoger dan normaal. Zo leunen de trappen aan bij
deze in fabrieken en in boten. Ook de constructie
en de materialen - buizen en treden in staalplaten
met motief van verlaagde ruiten - zijn industrieel.
Toch dragen alle trappen de stempel van het werk
van Eysselinck.
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elektriciteit en verlichting
Vanaf het begin kreeg woning Peeters een volwaardige elektrische installatie met geleiders in stalen
buizen en verdeeldozen van ACEC in de roostering van de vloeren. In de dienstlokalen (meterkast, stookplaats, koele berging) liggen ze in opbouw, in de andere vertrekken in inbouw. Er is één originele schakelaar in bakeliet bewaard, in de meterkast. Hij is van de firma CAW (Caspar Arnold Winkhaus elektrotechnische Fabrik). Verder zitten er nog veel cilindrische stalen inbouwdozen achter de andere schakelaars
(die later vervangen zijn). Van de woning Peeters zijn geen foto’s van het afgewerkte interieur. De interieurfoto’s (in zwartwit) uit de eigen woning van Eysselinck, die een jaar vroeger gebouwd is, tonen ons
het uitzicht van de schakelaars en de stopcontacten. Deze in de living en de eethoek waren in inbouw
en hadden een centraal rond deel in zwart bakeliet of porselein, en een ronde glazen dekplaat. Deze in
de andere kamers waren in inbouw, hoogstwaarschijnlijk in bakeliet. De firma THPG bouwt replica’s van
deze apparatuur, trouwens nog altijd met de mechanisme van CAW.
De eenvoudige plafondlamp in de eethoek is nog origineel, net als twee wandlampen, één in het bureau
en één in de kinderslaapkamer. Het zijn schaarlampen MIDGARD type 112 van de ontwerper Curt Fischer
en geproduceerd in de Thüringer Werkzug und Maschinenfabrik.
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