
Elektrische huishoudelijke apparaten: evolutie en producenten in België 

Situering 

Een huishoudelijk apparaat kunnen we omschrijven als ‘toestellen die door brandstof of elektriciteit 

worden aangedreven en die in het huishouden worden gebruikt voor het vergemakkelijken van taken 

zoals het bereiden van een maaltijd, het opslaan van voeding, schoonmaken en verzorging’ (bron: 

AAT). 

Hoewel elektriciteit in huishoudens in de Verenigde Staten in voege kwam rond 1900 (met een 

doorbraak in de jaren 1920) gebeurde dat in Europa pas na WOI. Slechts weinig woningen waren al 

aangesloten op het net en gezinnen vervulden de huishoudelijke taken nog met de hand. Voor WOII 

waren elektrische huishoudelijke apparaten in België nog een luxeproduct. Er zijn verschillen te 

bemerken tussen de toestellen die plattelandsgezinnen aankochten of mensen uit de stad. Ook zijn 

de toestellen onderhevig aan modetrends en gebruiken in de maatschappij, denk maar aan de oranje 

jaren ’70 of de gezondheidsgolf in de jaren ’80. 

België kende een grote eigen productie aan huishoudelijke apparaten. De voornaamste producenten 

waren Nova, Kalorik en ACEC. Zij produceerden een heel assortiment aan toestellen, gaande van 

strijkijzers, wafelijzers tot massagetoestellen en wasmachines. Daarnaast produceerde men ook 

toestellen voor andere merken of andersom: werden toestellen van andere producenten onder hun 

merknaam verkocht.  

Sanne Van Bellingen, nu kennismedewerker bij ETWIE voerde voor Design Museum Gent, samen met 

Huis van Alijn en Industriemuseum, van oktober 2017 tot oktober 2018 een waarderingsproject uit 

rond de Gentse collectie huishoudelijke apparaten. Hieruit kwam naar voor dat de geschiedenis van 

de huishoudelijke apparaten in België grotendeels nog onontgonnen terrein is. De geschiedenis van 

de Belgische producenten en de vormelijke evoluties van de toestellen zijn onderbelicht in de 

literatuur. In Nederland verschenen er verschillende onderzoeken en publicaties die handelen over 

de geschiedenis, vormgeving en evolutie van huishoudelijke toestellen en bijbehorende technieken.  

We zijn op zoek naar iemand… 

…die onderzoek voert naar de geschiedenis en evolutie van huishoudelijke apparaten in België en/of 

een onderzoek naar de Belgische producenten opzet. Je bent geïnteresseerd in materiële cultuur en 

nieuwsgierig naar de geschiedenis van onze leefomgeving. Je kan het onderzoek afbakenen 

naargelang je interesse in de geschiedenis van vormgeving, sociaaleconomische aspecten, de 

technische evolutie of een bepaalde tijdsperiode (begin 20ste eeuw, evolutie na WOII). Het 

waarderingsrapport kan dienen als startpunt voor je onderzoek. De Gentse musea beschikken over 

de grootste Belgische collectie elektrische huishoudelijke toestellen en kan als referentiecollectie en 

onderzoeksmateriaal beschouwd worden. Daarnaast zijn er ook tal van bronnen (literatuur, 

tijdschriften, websites, interviews) die uitgepluisd kunnen worden. 

Ben je…  

− Student geschiedenis?  

− Student kunstwetenschappen?  

− Student erfgoedstudies?  

Neem dan snel contact op met ETWIE (sanne@etwie.be) voor meer informatie!  
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Documentatie, tijdschriften en brochures:  
- Studio Alijn, Huis van Alijn, Gent  

→ Brochures  

- Bibliotheek, Industriemuseum, Gent  

→ Tijdschriftenreeksen: 

• Elma post : tijdschrift voor het elektrovak 

• Elektro-verkoop: onafhankelijk tijdschrift voor de elektriciteit. 

• Arts ménagers: revue officielle du salon des arts ménagers. 

• Electricom: orgaan der Maatschappij voor groothandel in elektrisch materiaal NV. 

• Libelle 

• Vrouw en huis 

→ Brochures 

- MOT, Grimbergen  
→ Handelscatalogi 
 


