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Afb.1
Voorgevel van Bloemenwerf tijdens het onderzoek (© Fenikx bvba, 2017).

Afb.2

Afb.3

Steekproef (9S) op de voorgevel in de
dagkant van een raam (© Fenikx bvba,
2017).

Steekproef (13S) op de zijkant van de deur
van het buitentoilet (© Fenikx bvba, 2017).
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Bloemenwerf, het eerste huis van
Henry van de Velde, kennen we al
jaren in zijn huidige staat met witte
gevels. Onder de recentere verflagen zitten echter warme roze en
roze-beige tinten (afb. 1 en 2). De
vlak gepleisterde gevels werden een
achttal keer herschilderd en de oudste roze-beige afwerkingslaag was
wellicht bedoeld als imitatie van
Franse steen. Het buitenschrijnwerk
is in de loop der tijden gedeeltelijk
vervangen of grondig afgebeitst. Het
werd bijgevolg een zoektocht naar
originele onderdelen en zones waar
het historische verfpakket bewaard
is gebleven, zoals in sponningen of
onder later aangebrachte betimmeringen. Hieruit bleek dat de houten
en metalen onderdelen aanvankelijk
in groene olieverf waren geschilderd (afb. 3). Tussen bijvoorbeeld
de panelen en het stijl- en regelwerk van de deuren waren subtiele
groen-nuances aanwezig, zoals
gedocumenteerd is op historische
foto’s. Harde kleurcontrasten, zoals
zichtbaar op de oudste gevelfoto van
1898 in het tijdschrift L’Art décoratif,
werden niet teruggevonden in situ.
Henry van de Velde benaderde het
interieur van Bloemenwerf als een
driedimensionaal canvas: zijn vibrerend kleurenschema vormde een
voortdurend spel van subtiele nuances, dat voortkwam uit een synergie
van dekkende en transparante technieken. Om de kleurige afwerkingen
te doorgronden, bleken meer sonderingen nodig te zijn dan aanvankelijk
was ingeschat.

Tijdens het kleurhistorisch onderzoek werd onder meer het initiële
kleurenpalet (referentiefase circa

Afb.4b

De binnendeur met het originele
kleurenschema dat nooit is overschilderd
(© Fenikx bvba, 2017).

Detail van het originele kleurenschema
op de binnendeur in dekkende en
transparante olieverf (© Fenikx bvba,
2017).
◀ Afb.5a
Keuken van
Bloemenwerf
tijdens het
onderzoek
(© Fenikx bvba,
2017).

Afb.5b
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Steekproef
(73S) op een
keukenmuur
(© Fenikx bvba,
2017).

1900) gedocumenteerd, maar een
aantal vragen blijven onbeantwoord,
gezien er lacunes zijn in de materiële inventaris van Bloemenwerf.
Bijkomende ontdekkingen in archieven kunnen de resultaten van het
onderzoek nog altijd verder aanvullen en bijsturen. De kleurreconstructie van de bouwenveloppe
(exterieur en interieur) en het nagelvast meubilair wordt ongetwijfeld
nog een substantiële uitdaging bij
de toekomstige restauratie van
Bloemenwerf.
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Het binnenschrijnwerk in de centrale hal was steeds blank gelakt,
terwijl het in alle andere ruimten
geschilderd was. Op één binnendeur is het oudste kleurenschema
– een bijzondere combinatie van
dekkende turquoise olieverf op het
stijl- en regelwerk en transparant
geborstelde panelen in groene olieverf – nooit overschilderd (afb. 4a en
4b). De keuken is één van de weinige
ruimten waar het oorspronkelijke
kleurenschema en het historische
verfpakket, dat oploopt tot circa 18
verflagen, integraal bewaard zijn
gebleven: een palet van beige en
okerkleurige olieverven op wanden,
plafond en schrijnwerk, in combinatie met een blank gelakt buffetmeubel. De originele vloer in beige
plavuizen is nog aanwezig onder de
huidige rode keramische tegels. Het
historische fornuis is ver wijderd
maar de afzuigkap, die rond 1900
eveneens in okerkleurige olieverf
was afgewerkt, bleef intact (afb. 5a
en 5b).

Afb.4a

◀

Op de keuken, het sanitair en de kelders na, waren alle ruimten aanvankelijk behangen. De fraaie arts and
crafts-gerelateerde behangpapieren
zijn gedocumenteerd op historische
foto’s, maar de ontdekking van het
fraaie ‘accolade’ behangpapier betekent een belangrijke meerwaarde
voor het historisch kleurenschema
van Bloemenwerf. De galerij was
immers volledig behangen met dit
‘accolade’ motief, toen van de Velde
de groen geschilderde vitrinekasten
liet plaatsen. Achter die kasten bleef
tot op vandaag het behangpapier in
situ bewaard.Grondige speurtochten ten spijt bleef van de rest van
het historische behangpapier geen
spoor meer over – wat een grote
lacune betekent in de materiële
inventaris van Bloemenwerf.
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