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WOORD VOORAF

In oktober 1931 vond, in Athene, een conferentie plaats die aan de basis lag 
van een internationaal beleid inzake erfgoed en die het karakter ervan onder
streepte. Jules Destrée, de Belgische vertegenwoordiger, legde de nadruk op 
«la nécessité d’une action des pouvoirs publics en vue de développer dans 
le peuple le respect des vestiges du passé, quelle que soit la civilisation ou 
1’ époque a laquelle ces vestiges appartiennent.» Teneinde de «monumenten 
van geschiedenis en kunst» te beschermen, wenste de conferentie ze beter te 
kennen. Hoe kan men inderdaad iets beschermen dat nog niet geïdentificeerd 
werd?
Daarom vroeg de conferentie : «elke Staat, of de instellingen die met dit doel 
worden opgericht of waarvan de bevoegdheid terzake wordt erkend, een 
inventaris te publiceren van de nationale historische monumenten, vergezeld 
van foto’s en notities».
In meer dan 60 jaar kende het begrip erfgoed een grondige evolutie en het 
werd steeds belangrijker in het leven van de hedendaagse burger; de ver
scheidenheid van monumenten die nu in de inventaris voorkomen, zou veel 
deelnemers van de conferentie van 1931 verbazen.

Het opstellen van de inventaris : een omvangrijk werk dat aan de basis ligt 
van elk wetenschappelijk maar ook planologisch of educatief werk, werd niet 
meteen aangevat. Men moest tot 1965-66 wachten vooraleer België in navol
ging van Frankrijk dat een tweetal jaar eerder hiermee van start ging, de 
operatie aanvatte. Als werkinstrument voor de monumentenzorg vermeldt de 
inventaris «op beknopte wijze, de gebouwen in ons land die omwille van hun 
archeologische, historische of artistieke waarde of die omwille van hun waar
de als ensemble dienen te worden beschermd. Aldus is hij veel meer dan een 
opsomming van reeds beschermde monumenten doch beoogt geenszins vol
ledigheid.»
Door de institutionele ontwikkeling van het land werden eerst de Gemeen
schappen en daarna de Gewesten terzake bevoegd verklaard. Vanaf 1978 
werden in Brussel de eerste onderzoekingen uitgevoerd door deskundigen 
van beide Gemeenschappen; toch heeft het tot in 1989 geduurd vooraleer het 
eerste deel van de inventaris verscheen.
Ik heb het genoegen dit tweede deel in te leiden, dat net als het vorige, het 
resultaat is van het werk van deskundigen, die heel wat ervaring hebben met 
het opstellen van bondige en schematische verklarende nota’s. Ze zijn geba
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seerd op systematisch veldwerk en een grondig onderzoek en een analyse 
van archiefbronnen.
Het feit dat er veel tijd werd besteed aan het opstellen van dit werk is 
enerzijds te wijten aan de gewestvorming, anderzijds toont het de omvang 
van het werk aan in een dicht bevolkt stedelijk milieu. Ik dank de deskundi
gen hiervoor van harte.

Het spreekt voor zich dat alleen de personen die de straten, steegjes en 
binnenplaatsen doorkruisen, op zoek naar betekenisvolle getuigenissen, 
Brussel zo goed kunnen leren kennen. Nu dat het gewest terzake zijn auto
nomie verworven heeft, is het van wezenlijk belang dat het over de nodige 
middelen beschikt voor de voortzetting van deze opdracht.

De nieuwe wetgeving die in het Gewest van toepassing is, bekrachtigt het 
begrip Inventaris waaraan ze een verordenende waarde toekent.
De Executieve verbindt er zich officieel toe om een permanente inventaris 
op te stellen.
Voortaan zullen er vooral stedebouwkundige maatregelen getroffen worden 
voor gebouwen die op de lijst ingeschreven zijn. Dit identificatiemiddel zal 
als basisbescherming kunnen dienen, gezien werken waarvoor een stede
bouwkundige of verkavelingsvergunning of een stedebouwkundig attest no
dig is, worden onderworpen aan de procedure van openbaar onderzoek en 
aan het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Land
schappen.

Gezien het belang dat ik aan de inventaris hecht, ligt het in mijn bedoeling 
om aan het opstellen van deze inventaris voorrang te verlenen ten einde zo 
snel mogelijk over dit noodzakelijke basisinstrument te beschikken : een 
degelijk en gepland beleid dient immers te stoelen op een document dat de 
evolutie van het begrip «bouwkundig erfgoed» in de loop van de laatste 25 
jaar bevat, en aldus kan bijdragen tot zijn geïntegreerde conservatie.

ï > - Ji S
Didier van EYLL 

Staatssecretaris bevoegd voor 
Monumenten en Landschappen
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LIJST DER STRATEN

HALLENSTRAAT 4 E-D
HALLEPOORT 7 L
HANDELSGALERIJ 5 C
HANDELSKAAI 2 B-C
HARINGSTRAAT 5 E
HECTOLITERSTRAAT 5-6 J
HEGER-BORDETSTRAAT 7 K
HENRI BEYAERTSTRAAT 8-9 C
HENRI MAUSSTRAAT 4-5 E
HERISSTRAAT 3 H
HERTOGSSTRAAT 9 C-D-E
HEUVELSTRAAT 6 E
HOEDENMAKERSSTRAAT 6 F
HOFBERG 8 F
HOOGSTRAAT 6-7 G-H-I-J-K
HOOIKAAI 2-3 B-C
HOPSTRAAT 1-2 E
HOUTHULSTBOSSTRAAT 1-2 C
HUIDENMARKT 6 E
HUIDEVETTERS-

STRAAT 5-6 G-H-I-J-K
HUISHOUDENSTRAAT 6 K

IEPERLAAN 1-2 B-C
IJZERENKRUISSTRAAT 8-9 B-C

JAGERSSTRAAT 5 H
JAN JACOBSPLEIN 8 J
JOSEPH DUPONTSTRAAT 8 H
JOSEPH STEVENSSTRAAT 6-7 G-H
JULES VAN PRAETSTRAAT 4 E-F

KAASMARKT 6 F
KALKKAAI 2 C
KANDELAARS STRAAT 7 H
KANONSTRAAT 5 B-C
KANSELARIJSTRAAT 7 D-E
KANTERSTEEN 7 E-F
KAPELLEMARKT 6 G-H
KAPELLESTRAAT 6 H
KAPUCIJNENSTRAAT 6-7 I
KARDINAAL MERCIERSTRAAT 6-7 E
KAREL BULSSTRAAT 5 F
KARMELIETENSTRAAT 8 G
KARPERBRUG 4 E-F
KARTUIZERSSTRAAT 3-4 E-F
KASTANJEBOOMSTRAAT 3-4 C-D
KAZERNESTRAAT 4 H-I

KEIZERINLAAN 6-7 D-E-F
KEIZERSLAAN 6-7 F-G
KERNSTRAAT 8-9 G
KERSTENMANNEKENSSTRAAT 6 F 
KIEKEN MAR KT 4-5 E
KLEERKOPERSSTRAAT 5 D-E
KLEINE ZAVEL 8 G-H
KOGELSTRAAT 2-3 F
KOLENMARKT 4-5 F-G
KOLONIËNSTRAAT 7-8 D-E
KOMEDIANTENSTRAAT 6 C
KONINGINNEGALERIJ 6 E

zie Koninklijke St.-Hubertus- 
galerijen

KONINGINNESTRAAT 5 D
zie Prinsenstraat

KONINGSGALERIJ 6 D-E
zie Koninklijke St.-Hubertus- 
galerijen

KONINGSPLEIN 8 F
KONINGSSTRAAT 7-8 A-B-D-E-F 
KONINKLIJKE ST.-HUBERTUS-

GALERIJEN 6 D-E
KOOLSTRAAT 5-6 B-C
KOOPLIEDENSTRAAT 2-3 B-C
KORTE BEENHOUWERSSTRAAT 5 E  
KORTE BOTERSTRAAT 5 E
KORTE BRIGITTINENSTRAAT 6 H 
KORTE MINIMENSTRAAT 7 G
KORTE MUSEUMSTRAAT 7 F

zie Museumstraat
KORTE NOORDSTRAAT 8 B

zie Noordstraat
KORTE VIOLETSTRAAT 5 F
KOUDENBERG 7-8 F
KREUPELENSTRAAT 5-6 C

zie Wolvengracht nr. 46 
KRISTINASTRAAT 7 H
KRUIDTUINLAAN 4-5-6-7 A-B
KRUISBOOGSCHUTTERSSTRAAT 6 I 

zie Blaesstraat nr. 67-77,
Cité du Miroir

KRUITMOLENSTRAAT 1-2 F-G
KUIPERSSTRAAT 6 J-K

zie Blaesstraat nr. 174-198,
Cité Hellemans

KUNSTBERG 7 F
KUREGEMSESTRAAT 3 G-H
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LACAILLESTRAAT 5-6 K MUSEUMSTRAAT 7-8 F
LADDERSTRAAT 3-4 B MUSSENSTRAAT 5 G
LAKENSESTRAAT 3-4 B-C-D
LAMBERMONTSTRAAT 9-10 E NAAM JEZUSSTRAAT 3 D
LAND VAN LUIKSTRAATJE 2 D NAAMSESTRAAT 8-9 F-G
LEBEAUSTRAAT 7G NANCYSTRAAT 61
LEON LEPAGESTRAAT 2 D-E NATIEPLEIN 8 D
LEOPOLDSTRAAT 5 D zie Wetstraat
LEUVENSEPLEIN 7 C-D NEGENDE LINIELAAN 1 B-C-D
LEUVENSEWEG 8-9 C-D NIEUWBRUG 3-4-5 C
LIEVEVROUWBROERSSTRAAT 5 F-G NIEUWE GRAANMARKT 2-3 E
LOCQUENGHIENSTRAAT 1-2 D NIEUWLAND 5 G-H-I-J
LOLLEPOTSTRAAT 4-5 F NIEUWPOORTLAAN 1 D-E
LOMBARDSTRAAT 5-6 F NIEUWSTRAAT 5 A-B-C-D
LOOFSTRAAT 3-4 G-H NINOOFSEPLEIN 1-2 F-G

NINOOFSEPOORT 1 F-G
MAAGDENSTRAAT 4 G-H NOORDDOORGANG 4-5 C
MAGDALENASTEENWEG 6-7 E-F NOORDSTRAAT 8-9 B-C
MARCQSTRAAT 3 C
MARTELAARSPLEIN 5 C OLI VETENHOF 4 G
MAURICE LEMONNIER- OMWENTELINGSSTRAAT 8 B

LAAN 4 G-H-I-J ONDERRICHTSSTRAAT 8 B-C
MECHELSESTRAAT 4-5 B ONS-HEERSTRAAT 6 H
MELSENSSTRAAT 3-4 E O.-L.-VROUW VAN VAAK-
MENSLIEVENDHEIDSSTRAAT 6 K STRAAT 1-2-3 F
MINIMENSTRAAT 7 G-H-I-J OOIEVAARSSTRAAT 2 D-E
MONTSERRATSTRAAT 7 J-K OPPEMSTRAAT 2 C-D
MOUTSTRAAT 3 E OUD BRUSSEL-GALERIJ 5 E
MUGGENSTRAAT 4 G zie Korte Beenhouwersstraat
MUNT 5 D OUDE GRAANMARKT 3 E-F
MUSEUMPLEIN 7 F OUD KORENHUIS 6 F-G

VIII

IX. Grootgodshuisstraat nr. 7. Voormalig Groot Godshuis 
(1822-1827). Kapel.





X. Hertogsstraat nr. 1. Academiënpaleis (1823-1826).





XI. Park van Brussel. Kiosk (1841).
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âC > A
v  - v v \

- > ' } i ]

■ s i-T -  ~Kü& ?

^ X fC ,\ ^ x ^ % 'Z x > ,  - V  ’ -

 ̂ , ? w

V ? g .

-5  • ^  1  ^
v . * J r  y-,*

K Vv€i>

'  ttt , -S r  "  s *r ■ V.

Act:
S M

- ^

Î 5 # f t

•»Sv- . Vrf * ~;M

^  M .  ‘ *

*

-

k i  >i _  ,

■•: J X ;' Ä ? £ >  ■ ' - A  i
. ' . - T r -  ’ ^ ±  -*■ ' *“ '■ •"& = , V L v " ' V . ^ y ^ - "  r - .1  a

' é '  . s ~

1'/ ’ i  v  *
; 7  ̂ ;■. »ft V

-rt X  >. 1
È K -

-, ■*? 7'

,-Y-

X  ‘ V ^ V  " 5 X  * -v- v ^ ,  - J
t  ' * -; - - •»«

 ̂ 4 -  >  ^  '* „
S r X '

* *-
f è S.' l\ 5 V Ä- 1 t-ÖC

^ J È - ';, ;v i ; , '  $JÄ



XII. Koninklijke St.-Hubertusgalerijen (1845-1847).





XIII. Congresplein (1846-1859).





XIV. Munt. Koninklijke Muntschouwburg. Schouwburg
zaal (1855-1856).





Poelaertplein. Justitiepaleis (1862-1883)





XVI. Regentschapsstraat nr. 2. Voormalig Paleis van de 
Graaf van Vlaanderen (1866). Grote Rotonde.





XVII. Artesiëstraat. St.-Antonius-van-Paduakerk (1868- 
1872).





XVIII. Stalingradlaan nr. 62, eigen woning van P.V. 
Jamaer (1874), en nr. 64 (1875).





XIX. Regentschapsstraat nr. 32. Hoofd Synagoog van 
Brussel (1874-1878).





XX. St.-Goriksplein. St.-Goriksmarkt (1879-1881).
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HALLENSTRAAT

Hallenstraat (4 E-D)

Van Kiekenmarkt naar Bisschopsstraat. 
Rechtlijnige straat, parallel met de An- 
spachlaan en oorspronkelijk geflankeerd 
door de Centrale Hallen, ontstaan in het 
kader van de Zenne-sanering (1867-1871). 
Eertijds bevond zich hier de z.g. «Werf», 
een aanlegkade op de O.-oever van de 
Zenne, in de nabijheid van het Castrum, 
die opklom tot de vroegste geschiedenis 
van de stad (X). Ca. 1290 stond hertog 
Jan I de rechten op de kraan en de waag 
af aan de stad; ca. 1302 werd op de tegen
overliggende W.-Zenne-oever de z.g. 
«Nieuwe Werf» uitgebouwd (huidige 
Zwarte Lievevrouwstraat). Het economi
sche belang van de middeleeuwse haven 
en de Zenne verviel na het graven van het 
kanaal van Willebroek (1550-1561), met 
een nieuw dokkencomplex in het N.-W. 
van de stad (zie Baksteenkaai). Op de ou
de «Werf» verrees in 1603-1604 de Vis
markt, die n.o.v. stadsarchitect N. Roget 
van 1823, in 1825-1826 in neoclassicisti
sche stijl werd wederopgebouwd. Deze 
verdween op haar beurt tijdens de Zenne- 
werken.
Het oorspronkelijke project voor de cen
trale lanen door architect L. R Suys van 
1865, voorzag in een groots opgezet 
marktcomplex -  naar het voorbeeld van de 
Parijse Hallen door architect V. Baltard -  
met acht paviljoenen ten O. grenzend aan 
een pleinvormige verbreding van de An
spachlaan en ten W. aan de Zwarte Lieve
vrouwstraat. De uiteindelijke Centrale 
Hallen, n.o.v. L.P. Suys en E. Le Graive 
opgetrokken in 1872-1874, werden gehal
veerd tot twee ruimere paviljoenen met 
basilicale opbouw verbonden door een 
rondboogarcade in ijzerbouw, verschoven 
naar de W.-helft van het terrein. Hierdoor 
ontstond ruimte voor de Hallenstraat en 
twee bouwblokken aan de Anspachlaan, 
gescheiden door de verlengde Grétry- 
straat. De Centrale Hallen werden in twee 
fasen gesloopt in 1956 en 1963, en ver
vangen door de parkeergarage/kantoor- en 
handelscomplex «Parking 58» (architect 
P. D’Haveloose en ingenieur A. Lipski); 
fragmenten van het gietijzeren beeld-

364. Hallenstraat nr. 1 (1872).

houwwerk door L. Samain werden later 
opgesteld aan de Anspachlaan.
Homogeen eclectisch bouwblok in Hauss- 
manniaanse stijl tussen de Kiekenmarkt en 
de Grétrystraat; hogerop nieuwe bouw 
van de Residentie Grétry (1979-1983, ar
chitecten A. en J. Polak).
S.A.B., A.A., 1872, rep. 1519-1546; P.P., 463-471.

Nr. 1. Monumentaal hoekgebouw (Kie
kenmarkt nr. 2) in eclectische stijl met 
neoclassicistiche en neorenaissance-inslag, 
n.o.v. architect G. Saintenoy van 1872 
(fig. 364). Eertijds het warenhuis z.g. 
«Dome des Halles». Omvat vier bouwl. + 
entresol en in totaal negen trav. onder 
mansardedak (leien). Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel met ruim gebruik van 
hardsteen voor omlijstingen en kordons, 
geleed door het gevelbrede balkon met 
gietijzeren leuning voor de tweede bouwl. 
Bovenverd. met rechth. vensters in ge
riemde, overwegend oplopende omlijstin
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HALLENSTRAAT

gen, met o.m. oren en neuten. Hoofdverd. 
geaccentueerd door bewerkte friezen met 
rozet onder entablement op consoles en al
ternerend gebroken frontons in de midden- 
assen; zelfde ritme van entablementen 
waarop gietijzeren borstweringen en vlak
ke panelen op de tweede verd. Klassiek 
hoofdgestel met kroonlijst op klossen en 
consoles vlg. de trav.-indeling. Drie hoek- 
trav., waarvan de middelste afgeschuind, 
verticaliserend verlengd in een zeszij dige 
torenbekroning, gemarkeerd door compo- 
siete pilasters, met omlijste vensters onder 
segment, hoofdgestel en bewerkte fron
tons, onder een gedrukt en geribt koepel
dak -  in de bouwaanvraag bijkomend be
kroond door een niet uitgevoerde lantaarn. 
Aan weerszij dakkapellen per trav., met 
vleugelstukken en gebogen fronton. Open
gewerkte begane grond en beglaasde en
tresol met nieuwe bekleding.
S.A.B., O.W., 2978 (1872).

Nr. 3 tot 21. Geheel van vijf gekoppelde 
huurhuizen van het Haussmanniaanse ty
pe, in eclectische stijl, vermoedelijk beho
rend tot de groep gebouwen opgetrokken 
door J.-B.A. Mosnier in 1874-1878, n.o.v. 
architecten J. Olive en E. L’Homme. 
Lijstgevel van natuursteen met vijf bouwl. 
onder mansardedak (leien) : enkelhuisop- 
standen met spiegelbeeldschema van tel
kens drie trav., uitgezonderd het midden- 
pand van vier trav. Vrij eenvormige ordon
nantie, doch per één of twee panden enigs
zins gedifferentieerd decor; gemarkeerde 
horizontale registers. Begane grond oor
spronkelijk geritmeerd door winkelpuien 
en toegangen tot de bovenverd., heden 
grotendeels verbouwd; bewaarde privé- 
deur met cartouche in twee r. panden. En
tresol vormende tweede bouwl. met 
schijn voegen of pilasters. Derde bouwl. 
geaccentueerd als bel-etage door vrijwel 
gevelbrede, centraal gekorniste balkons 
met consoles en gietijzeren hek, en o.m. 
frontons die vooral het middenpand ken
merken. Kroonlijst op klossen en o.m. 
leeuwekoppen boven de vierde bouwl., 
waarop gevelbrede gietijzeren borstwering 
van de attiek vormende vijfde bouwl. 
Rechth. vensters in bewerkte omlijstingen.

365. Hallenstraat nr. 23 (1873).

Dakkapellen met driehoekig pseudo-fron
ton. Renovatie door Stad Brussel beëin
digd in 1978 (793).

Nr. 23. Monumentaal hoekgebouw (Gré- 
trystraat nr. 1) in eclectische stijl met neo
classicistische en neorenaissance-inslag, 
n.o.v. architect D.G. Marinus van 1873 
(fig. 365). Omvat vier bouwl. + entresol en 
resp. vijf en twee trav. onder mansardedak 
(leien). Bepleisterde en beschilderde lijstge
vel, vanaf de puilijst verticaliserend gemar
keerd door hoekblokken, idem voor het cen
trale, twee trav. brede risaliet; onversierde r. 
trav. Sokkel vormende, nagenoeg hardstenen 
benedenbouw met alternerend ritme : zwaar 
geboste pilasters, in het risaliet en de korte 
N.-gevel overspannen door een kolossale, 
geblokte rondboog met cartouche, aanslui
tend bij een balkon met uitgelengde conso
les, postamenten en gietijzeren leuning. 
Rechth. vensters in oplopende, geriemde 
omlijstingen met entablementen en verschil
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lend bewerkte panelen; gietijzeren leunin
gen. Geprononceerde gevelafsluiting door 
een gekomiste kroonlijst met tandlijst op ge
koppelde consoles, beüjnd door een bewerk
te fries. Dakkapellen met gebroken fronton.
S.A.B., O.W., 12100 (1873).

★  Hallepoort (7 L)

Enig bewaarde stadspoort van de tweede 
omwalling (1357-1381/1383? : zie ook 
deel IA, p. XLII). Bouwaanzet van de 
Hallepoort -  eertijds z.g. «Obbrussel- 
sche» poort -  doorgaans 1381-1383 geda
teerd. Aan veldzijde (St.-Gillis) ten W. be
veiligd door de «Thorens »-vijver en een 
natte gracht (benedenstad), ten O. door 
een droge gracht (bovenstad). Ingevolge 
verbeteringen van de artillerie, in XVI ten
0. nog versterkt (figurerend op het plan 
van J. Van Deventer van na 1550); 
ca. 1675 heraangepast en supplementair 
verdedigd door de bastions en het fort van 
Monterey, de bastions van St.-Clara en 
Castel Rodrigo (bastionnering blootgelegd 
tijdens archeologisch -  nog onuitgegeven 
-  onderzoek n.a.v. de metrowerken). Na 
sloping van de walmuren, oprichting van
1. octrooipaviljoen ten Z., n.o.v. architect
J. André van 1852 : vierkant bakstenen 
gebouw geritmeerd door zandstenen pilas
ters, met rechth. en korfboogopeningen; 
afgebroken na de opheffing van het oc- 
trooistelsel in 1860.
Poort in de loop der tijd herhaaldelijk met 
sloping bedreigd (o.m. vanaf 1782 door de 
ontmanteling van de vesten onder Jozef II, 
en in 1824 ingevolge de aanleg van de 
ringlanen), doch verhinderd door toeken
ning van diverse opeenvolgende bestem
mingen. In 1464 functie van publieke 
graanzolder; militaire gevangenis o.m. in 
1638, 1658, 1709 en onder het Frans Be
wind. Tussen 1658 en 1709 bediend door 
de Lutheriaanse Kerk. Na sloping van de 
Steenpoort, inrichting als strafrechterlijke 
gevangenis in 1759 : de verd. werden 
d.m.v. eiken tussenschotten opgedeeld in 
gevangeniscellen, verhoor- en folterka
mers; de keuken, gevangeniskapel en lo-

gie van de bewaker bevonden zich op de 
tweede verd. In 1828 restauratiewerken 
o.l.v. stadsarchitect N. Roget (ontwerp 
van 1827) voor nieuwe bestemming als 
bewaarplaats van rijksarchieven : o.m. 
herstelling van buitenmuren, nieuwe kope
ren bedaking, wijziging aan muuropenin- 
gen nl. steken van zes rechth. vensters aan 
stadszijde; aanpassing van de gewelven 
op de bovenste twee verd. en supprimeren 
van de tussenschotten. Tegelijkertijd werd 
de nieuwe ringlaan aangelegd, waardoor 
de massieve (tot nog toe niet precies geda
teerde) voorbouw -  fungerend als verbin
ding tussen weergangen van walmuren -  
verdween, de voorheen onmiddellijk aan
sluitende Z.-bebouwing van de Hoogstraat 
over een lengte van ca. 65 m werd gesup
primeerd en het niveau 3 m werd opge
hoogd, zodat de gelijkvloerse verd. ge
deeltelijk ondergronds kwam te liggen. 
Gebouw ingevolge functieloosheid op
nieuw met sloping bedreigd, doch bij K.B. 
van 1840 verhinderd en in 1842 door de 
Stad aan de Staat overgedragen; nieuwe 
functietoekenning als Museum voor Wa
pens, Oudheden en Artillerie, gevolgd 
door aanpassingswerken in 1844 o.l.v. ar
chitect T.-F. Suys. De zes bovengenoemde 
vensters werden vervangen door spits
booglichten ; voorts steken van ruim spits
boogvenster en smalle rechth. vensters in 
de centrale gevelpartij aan veldzijde 
(fig. 366).
Nieuwe restauratie-opdracht waarvoor 
achtereenvolgens architecten J.J. Dumont,
A. Balat en kolonel M.-B. Meyers en
H. Beyaert diverse projecten indienden 
(o.m. met omringende bebouwing 
cf. Beyaerts’project bewaard in de Ko
ninklijke Musea voor Kunst en Geschiede
nis). Het goedgekeurde ontwerp van
H. Beyaert lag volledig in de lijn van de 
Franse restaurateur Viollet-le-Duc, die in 
casu in 1866 werd geadviseerd door de 
Secretaris van koning Leopold II. Restau
ratie ingezet in 1868, beëindigd in 1870. 
De nieuwe functie- en omgevingaanpas- 
sing loste Beyaert op door de uitschake
ling van de aloude centrale verbindings- 
doorgang binnenstad-buitenstad en de 
bouw van een rijzige, verticaliserende,
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366. Hallepoort. Toestand ca. 1865 (S.A.B.).

centraal uitgebouwde traptoren aan stads
zijde als nieuw circulatiesysteem naar de 
verschillende verd. In tegenstelling tot de 
voorheen vlakke gevelwand doorbrak hij 
de nieuwe gevelpartijen aan weerszij met 
mime uitgespaarde spitsbogen en breed 
omlijste toegangspoorten. Voorts aanpas
sing van de wenteltrappen, toevoeging van 
omlopende overkragende weergang en oc
togonale hoektorentjes, verhoging van de 
bovenste bouwl., plaatsing van een ge
combineerde steile kegel- en afgeknotte 
tentbedaking (i.pl.v. voorheen laag zadel
dak). Rondom het poortgebouw werd een 
ruim, gr.m. halfcirkelvormig plantsoen ge
creëerd.
Poort in 1975 om veiligheidsredenen ge
sloten, en sindsdien leegstaand en zonder 
bestemming, geïsoleerd te midden van de 
drukke verkeersring, recent (1984-1985) 
omringd door een betonnen en geplaveide 
wandelaanleg met gekasseid voorplein 
met geometrisch patroon (tgov. Hoog

straat), beboomde parterres en centraal ten 
Z. een arduinen pomp. Restauratie- en re
novatieproject voor herbestemming als 
Folkloremuseum, annexe aan de Konink
lijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 
in 1991 ingezet, i.o.v. de Regie der Ge
bouwen, n.o.v. architect M. Bollen (stu
diegroep JAR); hierbij werd o.m. de vroe
gere poortdoorgang heropend. Archeolo
gisch onderzoek uitgevoerd i.o.v. het Brus
selse Hoofdstedelijk Gewest (K.C.M.L., 
M. de Waha, A. De Poorter; resultaten 
nog te publiceren).
Gotische halfcirkelvormige stadspoort van 
vier bouwl. onder afgeknotte bedaking, 
met licht uitspringende N.-gevelpartij on
der // zadeldak, uitgebouwde toren onder 
kegelspits en centraal poortrisaliet ten Z. 
onder steil schilddak. Geheel opgetrokken 
uit baksteen met parement van natuur
steen, thans gedeeltelijk met klimop be
groeid.
Aan stadszijde : eerste bouwl. gestut door 
hoeksteunberen met uitgeschuinde sokkel. 
Rondbogige toegangspoorten ingeschre
ven in getoogde profielomlijsting, onder 
trapvormige bekroningen, verfraaid met 
wapenschilden van hertog Wenceslas (1.) 
en van de stad Brussel (r.). Twee bouwl. 
hoge gedrukte spitsboognissen waarin op
eenvolgend spitsboogvensters met Y-tra- 
cering, in geprofileerde dito omlijsting, en 
zelfde tweelichten met driekwartdeelzuil. 
Bekronende uitkragende octogonale hoek
torentjes met schietgaten en kantelen, op 
trapvormige consoles. Imposante, centraal 
uitgebouwde ronde traptoren met uitge
schuinde basis en doorbroken door twee
lichten, smalle rechth. en spitsbooglich
ten; overkragende uitkijk op getrapte 
kraagstenen en geopend door schietgaten 
en rechth. luikjes. Centrale gevelsteen met 
Belgisch wapenschild, jaartal m d ccclxx  
en «L’Union fait la Force».
Veldzijde begrensd door een diepe gracht, 
vóór de poortdoorgang. Beneden : spits
boog van voormalige poortdoorgang, tot 
voor kort nog gehalveerd en afgesloten 
door een buikige sokkel met ijzeren hek- 
bekroning, thans hergeopend; bewaard 
systeem met mezekooien van voormalige 
ophaalbrug. Markant centraal risaliet met
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afgeschuinde hoeken, vanaf de boven- 
verd., en gevelhoge korfboognis, onder 
steile schildvormige bedaking met dak
vorst en windwijzer. Behouden oorspron
kelijk metselwerk tot ietwat boven de lich
te overkraging. Op de bovenverd., ruim 
rondbogig opgedeeld drielicht (van vóór 
1868-1870), ter vervanging van het vroe
gere, ingeschreven in dito spaarboog; er
boven, smalle gekoppelde spitsbooglich
ten, ter vervanging van oorspronkelijke. 
Licht uitkragende bovenste bouwl., met 
rechth. vensters en centraal zoldervenster 
met puntgeveltje.
Zijmuren met smalle rechth. vensters en 
schietgaten, vernieuwd door Beyaert. Ori
ginele dispositie van telkens vier schietga
ten per bouwl. in afgeronde muurpartij; bij 
sondering weergevonden elementen van 
tweede O.-schietgat op eerste bouwl. : on
diep en verwijdend, aangepast aan het 
evoluerend vuurgeschut (waarvan in het 
interieur nog bewaarde getuigen daterend 
vanaf midden XV). Rechte muurpartijen 
in licht risaliet overeenkomstig de vroege
re aarden wal-breedte : « schietgaten » gro
tendeels resulterend uit opeenvolgende in
breng en aanpassing van de openingen 
voor trappen, door Beyaert. Ten O., eerste 
verd. met toegang tot weergang van wal- 
muur; hoger geplaatste deur (1868-1870) 
als doorgang tot walmuur, verwijzend naar 
de oorspronkelijke intra muros, gedicht 
door de ophoging van het straatniveau in
gevolge de nieuw aangelegde ringlaan. 
Licht uitkragende oorspronkelijke weer
gang op consoles, zonder mezekooi; aan
gepast door Beyaert : omlopende gekan- 
teelde weergang in overkraging op getrap
te consoles, verbonden door gedrukte 
spitsboogjes; schietgaten et ezelsruggen.
Interieur (fig. 367, 368)
Oorspronkelijke gelijkvloerse verd. heden 
opgesplitst door tussenvloer. Kelderverd. 
onder bakstenen tongewelven (XIX).Ge
lijkvloerse verd., met hergeopende poort- 
doorgang onder spitsbooggewelf en hoger 
gedrukt spitsbooggewelf, met gaten voor 
tegengewichten en kettingen van vroegere 
ophaalbrug, sleuven van valpoort en bo
venste hengsels van vleugelpoort. In de 
centrale doorgang bijkomende toegangen

367. Hallepoort. Plattegrond begane grond en eerste verd. 
(Travaux d’architecture exécutés en Belgique par Henri 
Beyaert, I, pl. 1).

368. Hallepoort. Langsdoorsnede (Travaux d’architecture 
exécutés en Belgique par Henri Beyaert, I, pl. 6).
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tot de vroegere wachtposten met nog be
houden overwelving en thans zichtbaar 
oorspronkelijk gelijkvloers niveau; huidi
ge trappen ter vervanging van de oor
spronkelijke tussen wachtposten en door
gang.
Diverse driebeukige bovenverd. voorheen 
slechts toegankelijk via combinatie van 
bordes- en wenteltrappen, ten O. en ten W. 
uitgespaard in de muurdikte; treden aan
gepast aan nieuwe niveau-indeling (1868- 
1870). Eerste bovenverd. met gewitte 
bakstenen kruisribgewelven; zandstenen 
kapiteelloze zuilen, muurcolonnetten en 
-pilasters, spitsbogige scheibogen en ge- 
welfribben met tenietlopend profiel; sterk 
gehavende oorspronkelijke gebeeldhouw
de gewelfsleutels; acht schietgaten onder 
rondboog. Ten W. toegang tot weergang. 
Fraaie renaissance-schouw uit XVI (naar 
verluidt afkomstig van Mechelen), met al
basten reliëfs met jachttafereel, driekwart- 
zuilen deels gecanneleerd en deels ver
sierd met loofwerk. Barokke stenen deur- 
omlijsting, vermoedelijk van omstreeks 
1639, afkomstig uit het voormalige Vis- 
verkopershuis : rechtstanden met visaf- 
beeldingen in reliëf, bekronend plastisch 
volutenentablement waarin Spaans wapen, 
bewerkte houten vleugeldeur met in pane
len voorstelling van O.-L.-Vrouw en St.- 
Pieter en Paulus en fraai ijzerbeslag. Twee 
bovenste verd. met bepleisterde graatge- 
welven en platte gordelbogen, op zuilen 
en pilasters met lijstkapiteel. Uitzicht 
tweede verd. vnl. resulterend van aanpas
singen door Roget; van derde verd. door 
Beyaert. Zolderverd. onder indrukwek
kend houten dakgebint.
Sierlijk uitgewerkte wenteltrap onder ster
gewelf, met op sluitsteen «Henri/Bey- 
aert/architecte». Hardstenen spil openge
werkt door spitsbogen en ijzerwerk. Aan 
de penanten hardstenen driekwartzuilen 
met loofwerkkapitelen, fungerend als sok
kels voor de dertien bronzen beelden van 
historische personnages, uitgevoerd door 
beeldhouwers J. Cuypers, V. De Haen,
I. De Rudder, E. Namur, A. Van den 
Kerckhove, van Pottelsberghe, A.-J. Van 
Rasbourgh, naar de tekeningen van schil
der X. Mellery (704).

S.A.B., O.W., 32277 (1827); A.A., 1852, vol. 50, 
rep. 53 en 55.
Archief K.C.M.L., dossier 4422.
Fonds Viollet-le Duc (ontoegankelijk) 
Archeologische en archivalische gegevens ver
strekt door M. de Waha.
BLONDEL E.J., La prison de la Porte de Hal 
(1759-1824), Brussel, 1943.
DE WAHA M., DE POORTER A., La porte de Hal 
(Les Marolles, 1991, 3, p. 8-11).
MACOIR G., Le Musée Royal d’Armes et 
dArmures de la Porte de Hal à Bruxelles 
(A.S.R.A.B., dl. 3, 1927, p. 67-111).
Straten en Stenen, Brussel 1982, p. 57-58, 284. 
Studiegroep JAR. Hallepoort. Voorstudie en reha
bilitatie van het 14de eeuwse poortgebouw, i.o.v. 
Ministerie van Openbare Werken, Bestuur der Ge
bouwen, Direktie Brussel, Berchem, 1985.
Travaux d’architecture exécutés en Belgique par 
Henri Beyaert, gravés par J. & F. Neirinck, I, pl. 2- 
12.
VAN MALDERGHEM J., Restauration de la Por
te de Hal à Bruxelles, Description et Histoire, 
Brussel, 1903.

Handelsgalerij (5 C)

Winkelgalerij tussen Nieuwstraat, Marte
laarsplein en Zilverstraat, in de volksmond 
lange tijd ook z.g. «Galerie Hirsch» naar 
het warenhuis van die naam dat de toe
gang in de Nieuwstraat flankeerde. Ópge
trokken n.o.v. architecten E. Le Graive en
H. Stasseyns en architect-aannemer J. 
Brusselaars-Gorren van 1871-1872, op het 
eigendom van de promotoren graaf de 
Grunne en de familie Robijns; als openba
re weg gedecreteerd bij K.B. van 
9/10/1871. Eerste winkelgalerij geopend 
na aanleg van de centrale lanen, vooraf
gaand aan de Noorddoorgang (1881-1882, 
architect H. Rieck) die in het verlengde 
van de W.-arm van de Handelsgalerij de 
Nieuwstraat verbindt met het De Brouckè- 
replein.
In oorsprong plusminus kruisvormig tracé, 
gearticuleerd door twee octogonale roton
des ; W.-arm vanaf de Nieuwstraat; N.-Z.- 
arm vanaf het Martelaarsplein, bestemd 
om doorgetrokken te worden tot de Wol- 
vengracht; O.-arm vanaf de Zilverstraat. 
Het sluitstuk van de N.-Z.-arm, vanaf de 
kruising met de O.-arm, werd slechts ten
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369. Handelsgalerij. Toestand ca. 1909.

dele gerealiseerd ca. 1879. Het grootste 
deel van de O.-arm, oorspronkelijk met 
pseudo-vitrines en boekenrekken van een 
boekenverkoper werd aangepast n.o.v. ar
chitect A. Luycks van 1891, bij de incor
poratie van het aan de toegang palende 
pand Zilverstraat nr. 26.
Oorspronkelijk bepleisterde en beschilder
de galerijwanden in eclectische stijl met 
neoclassicistische inslag, met drieledige 
opstand gemarkeerd door entablementen. 
Aaneenschakeling van winkelpuien met 
zij-ingang aan weerszij van privé-ingan- 
gen, vlg. spiegelbeeldschema, op begane 
grond; entresol met schijnvoegen; hoofd- 
verd. met afwisselend rechth., rondboog- 
vensters en -nissen, l.g. o.m. boven de pri- 
vé-ingangen. Rijk decor door beeldhou
wer A. Van den Kerckhove uit 1887, met 
name reliëfs op de entresol, kariatiden op 
de penanten en vrouwenfiguren in de nis
sen van de hoofdverd., allegorieën van 
Handel en Kunst, aangevuld met guirlan

des rond de vensters. Gebogen glaskap 
met dakruiter en tweeledige koepels boven 
de rotondes (fig. 369). Erboven nog een 
vierde bouwl.
Eerste wijziging n.o.v. architect F. De Ves- 
tel van 1909 : wederopbouw van de gevel 
aan de Nieuwstraat en aanpassing van de 
W.-arm door het warenhuis «Hirsch et 
Cie». Incorporatie van de Z.-arm richting 
Wolvengracht in het aanpalende waren
huis «Sarma» in 1936-1937. Gedeeltelijke 
sloop en grondige verbouwing van de ove
rige galerij-armen n.o.v. architect L. 
Stynen in 1963, bij de bouw van het wa
renhuis «C & A» : afbraak van de W.-arm, 
vervangen door een naar het Z. verscho
ven verbindingsgang vanaf de Nieuw
straat; slechts gedeeltelijk behoud van de 
onderste twee geledingen van de N.- en de 
O.-arm.
Heden L-vormig tracé tussen het Marte
laarsplein en de Zilverstraat, met sterk ver
eenvoudigde en deels gedichte opstand. 
Resterende houten winkelpuien met ge
canneleerde pilasters, privé-deuren met 
paneelversiering en oculus met strikken in 
geriemde omlijsting met oren en doorhan
gende guirlande, het geheel belijnd door 
een entablement met trigliefen en tand- en 
kroonlijst. Oorspronkelijke toegangen ge
wijzigd ; vroegere toegangsportiek aan het 
Martelaarsplein -  rondbogig en met be
glaasd ijzeren hek -  wederopgebouwd en 
aangepast aan de ordonnantie van het 
plein (795).
S.A.B., O.W., 6681 en 21796 (1871-1872), 9510 
(1891).
C.F.C., Livre blanc rt° 3, Bruxelles 1985-1986, 
p. 234-252.

Handelskaai (2 B-C)

Van Hooikaai naar Koopliedenstraat. 
Oorspronkelijk de O.-kade van het voor
malige Groot Dok, ook Handelsdok ge
naamd. De aanleg van dit dok, eigenlijk 
een plaatselijke verbreding van het kanaal 
van Willebroek, werd aanbesteed in 1829, 
gelijktijdig met de werken voor verbete
ring van de diepgang van het kanaal en de
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vernieuwing van sluizen, bruggen en dui
kers. De eerstesteenlegging voor het dok 
vond plaats op 1 april 1830. In dezelfde 
periode kwam ook het kanaal van Charle
roi tot stand (1827-1832), dat ten N. van 
het Groot Dok op het kanaal van Wille- 
broek aansloot.
De aangewende terreinen, voorheen buiten 
de tweede stadsomwalling (XIV), werden 
door de aanleg van de Antwerpselaan in 
1819 aan het stedelijk grondgebied toege
voegd (zie aldaar). Het Groot Dok, met 
een oppervlakte van 182 bij 70 m, had een 
capaciteit van 150 schepen. Het sloot ten 
Z. aan op het XVI-XVII-dokkencomplex 
(zie Baksteenkaai); ten O. bevond zich het 
enkele jaren voordien gegraven Werfdok 
(zie Werfkaai). De aanleg van de eigenlij
ke Handelskaai werd reeds aangevat in 
1819, toen als O.-kade van het binnen de 
nieuwe stadsbegrenzing gelegen gedeelte 
van het kanaal; ook de vroegste bebou
wing dateert uit deze periode. De tegen
overliggende W.-kade werd in 1833 afge
sloten door de nieuwe Oeverpoort, met oc- 
trooipaviljoenen n.o.v. architect A. Payen. 
In 1843-1847 verrees hier het Stapelhuis
n.o.v. architect L. Spaak, een omvangrijk 
gebouw met een voor de tijd vooruitstre
vend gebruik van baksteen in combinatie 
met giet- en gewalsd ijzer voor de con

structie, gesitueerd aan de samenkomst 
van beide kanalen en het verbindingsspoor 
tussen de toenmalige Noord- en Zuidsta- 
tions.
De oude dokken werden gedempt in 1910-
1911. Op de plaats van het Groot Dok en 
het Stapelhuis werd vervolgens het z.g. 
«Quartier Maritime» -  huidige Handels
kaai, Diksmuidelaan, Ieperlaan, IJzerplein 
en Sainctelettesquare -  gerealiseerd, waar
van de aanleg werd aanbesteed in 1911, 
doch dat pas werd bebouwd vanaf de jaren 
1920 (zie ook Diksmuidelaan). De 
concentratie van groothandelsfirma’s, 
fruit-/groentenveilingen en markthallen in 
deze wijk vormden een voortzetting van 
de vroegere havenactiviteit.
Brede laan met dubbele rijweg en met pla
tanen beplante middenberm. Restanten 
van de oorspronkelijke neoclassicistische 
kade-architectuur uit de jaren 1820 aan de 
O.-zijde. Belangrijke groep appartements
gebouwen met overwegend Art Deco-in- 
slag uit de jaren 1920 en 1930 aan de W.- 
zijde en ter hoogte van het vroegere Werf
dok. Bouwlijn variërend van vier tot zeven 
bouwl. veelal met pseudo-mansarde. Ge- 
velparementen van baksteen verwerkt met 
hardsteen, witte natuursteen en simili. Vnl. 
verticale gevelmarkering d.m.v. erkers en 
bow-windows; ijzeren balkons en borst-

370. Handelskaai nr. 5 tot 11. Bouwaanvraag (1820), (S.A.B., O.W., 7970).
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weringen, vaak ook deuren, met typisch 
patroon. Tot de minder markante voor
beelden van doorsnee-architectuur beho
ren nr. 24 (1925, architect P. Meert) en 
27; voorts nr. 44-46 in Nieuwe Zakelijk
heid (1933, architect A. Bosshard). Voor
malige drukkerij in nr. 14-18, doorlopend 
in Ieperlaan nr. 15 (1930, architect
G. Vuille).
S.A.B., O.W., 37834 (1925), 50712 (1933), 50711 
(1930); A.A., 1829, vol. 26 bis, z.n., 1833, vol. 30, 
z.n., 1911, rep. 8250.

Nr. 5 tot 11. Geheel van vier herenhuizen 
(hoek Werfkaai nr. 17-19) in neoclassicis
tische stijl, waarvoor bouwaanvraag van 
1820 (fig. 370). Oorspronkelijk panden 
met drie bouwl. en elk vier -  nr. 11 met 
vijf -  trav., onder doorlopend zadeldak. 
Voorheen bepleisterde en beschilderde 
lijstgevels, in de bouwaanvraag met 
schijnvoegen op begane grond, op na
tuurstenen sokkel waarin getraliede kel
dermonden.
Volkomen symmetrisch opgebouwd gevel- 
scherm, in afwijking op de bouwaanvraag, 
van zeventien trav. aan de Handelskaai. 
Horizontale geleding door de puilijst en 
het klassieke hoofdgestel met architraaf, 
fries en kroonlijst; verticale indeling door 
bredere, geaccentueerde ingangspartijen, 
telkens in de r. trav. van nr. 7, 9 en 11 : 
rechth. inrijpoort onder entablement met 
gekoppelde voluutconsoles -  verdwenen 
in nr. 7 -, in de bouwaanvraag bekroond 
met een ijzeren balkonhek; aansluitend 
verdiepte vensternis waarin omlijste ven
sters met waterlijst. Voorts regelmatige or
donnantie van rechth. vensters, lager op de 
derde bouwl., met lekdrempel; midden
deur in nr. 5. Huidig uitzicht na diverse 
latere ingrepen : nieuwe gevelbekleding in 
nr. 5 en 9, toevoeging van twee bouwl. en 
mansarde gepaard met grondige gevelaan- 
passingen (1927) in nr. 7, decapering en 
wijziging van de begane grond in nr. 11. 
Zijgevel met regelmatige ordonnantie van 
dertien trav. aan de Werfkaai, grosso modo 
behouden zij het grotendeels gedecapeerd. 
Twee 1. trav. met uitzicht van pakhuis, cf. 
steekbogige inrijpoort tot boven de pui-

371. Handelskaai nr. 6-8 (1933).

lijst, laadvenster en publiciteitsopschriften 
op de behouden bepleistering (796).
S.A.B., O.W., 7970 (1820), 39221 (1927).
K.I.K., 8588 E.

Nr. 6-8. Appartementsgebouw met Art 
Deco-inslag, n.o.v. architect R. Theughels 
(?) van 1933 (fig. 371), doorlopend in Ie
perlaan nr. 7-9. Omvat vijf bouwl. en een 
achteruitgeplaatste pseudo-mansarde; tel
kens twee appartementen per verd. Gevel 
met decoratief parement van hardsteen 
vnl. voor de begane grond, baksteen in ty
pisch metselverband, natuursteen, en simi
li vnl. voor de bovenverd. Opstand be
paald door twee oplopende trapézoïdale 
bow-windows over de eerste tot de derde 
verd., met getrapte sokkel en bekronend 
balkon, waarbij een drielicht met colon- 
nettes aansluit. Axiale, hoger oplopende 
trapkoker, tweezijdig uitspringend, open
gewerkt door glaspartijen met kleine me
talen roedenverdeling alternerend met be-
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372. Handelskaai nr. 13-19. Bouwaanvraag (1932), (S.A.B., O.W., 50708).

tegelde panelen, waarvan de verticaliteit 
wordt beklemtoond door een centrale, 
doorlopende spil met twee schijven als be
kroning. Op de begane grond aansluitende 
inkomdeur onder een halfronde luifel met 
voluten en initiaal C van de bouwheer 
P. Commerman. Aan weerszij rechth. nis
sen, 1. met garagepoort, r. met venster. Ty
pisch decor : cannelures, gebeeldhouwde 
vruchtenslingers en -friezen. Deur en ga
ragepoort met fraaie ijzeren roosters met 
palmbladmotief.
Identieke gevel in Ieperlaan nr. 7-9.
S.A.B., O.W., 50709 (1933).

Nr. 10-12. Appartementsgebouw n.o.v. ar
chitect F. Petit van 1934. Sobere gevelop- 
stand met baksteen- en «granilis»-bekle-

ding ; zes bouwl., pseudo-mansarde (leien) 
en drie trav. Opengewerkte handelspui; 
eerste vier bovenverd. uitkragend en verti
caal geritmeerd. Brede rechth. openingen 
met metalen raamwerk (797).
S.A.B., O.W., 50710 (1934).
Le Document, 1936, p. 140.

Nr. 13-19. Modernistisch appartementsge
bouw (hoek Werfkaai) n.o.v. architect
F. Petit van 1932 (fig. 372). Door dezelfde 
architect en in hetzelfde jaar ontworpen 
als het aanpalende complex sociale wonin
gen van « Le Foyer Bruxellois », Werfkaai 
nr. 2-10, met een gelijkaardige gevel op
bouw. Omvat zes bouwl. en een dakverd., 
en tweemaal zes trav. Expressieve bak
steenarchitectuur gekenmerkt door hori-
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zontaliserende vensterregisters met door
getrokken dorpels, nog geaccentueerd 
door het alternerend gebruik van baksteen
bekleding voor de penanten, simili-bekle- 
ding voor de borstweringen en de gevel
bekroning. Strak en massief karakter ver
levendigd door de over de bovenverd. 
meerledig uitkragende middenpartijen, 
symmetrisch aan beide gevelzijden, waar
van de sterker geprononceerde zijtrav. 
vóór de hoogste verd. bekroond worden 
door geometrisch opengewerkte balkons; 
afgeronde hoek. Onderbouw van betegel
de kolommen waarbinnen de centrale toe
gang en garagepoorten. Rechth. boven
vensters met kleine roedenverdeling, deels 
vernieuwd. Sterk inspringende dakverd. 
met solarium en typische pergola (798).
S.A.B., O.W., 50708 (1932).

Nr. 20-22. Apppartementsgebouw met Art 
Deco-inslag, n.o.v. architect G. Vuille van 
1928. Omvat zeven bouwl. en drie trav.

373. Handelskaai nr. 20-22 (1928). Kapiteel.

onder pseudo-mansarde. Symmetrisch op
gebouwde lijstgevel met parement van 
baksteen, natuursteen en simili voor de 
boven-, hardsteen voor de benedenbouw. 
Begane grond en eerste verd. gemarkeerd 
door resp. rondboog- en rechth. openin- 
gen; centrale inkom en r. garage. Drie vol
gende verd. gelieerd door kolossale pilas
ters -  geometrisch ingediept en met twee 
gebeeldhouwde, rug aan rug knielende at- 
lanten als kapiteel (fig. 373) -  met trapé
zoïdale bow-windows in de zij- en bal
kons in de middentrav. Hoogste twee verd. 
geopend door deurvensters met trapezo- 
idaal of afgerond balkon tussen pilasters. 
Brede kroonlijst op vier paar consoles. 
Fraai gestileerd ijzerwerk van inkomdeur 
en balkonhekken (799).
S.A.B., O.W., 36335 (1928).

Nr. 21-25. Appartementsgebouw (hoek 
Werfstraat) met Art Deco-inslag, n.o.v. ar
chitecten A. en H. Vandaele van 1931. 
Omvat zes bouwl., pseudo-mansarde (lei
en) en een in 1934 toegevoegde dakverd., 
resp. vier en vijf trav. Massieve baksteen- 
bouw, verticaal geritmeerd door over vier 
verd. oplopende bow-windows -  trapezoï- 
daal in het midden en gebogen aan weers
zij aan de kaai, alternerend rechth. en ge
bogen aan de straat -  met simili-bekle- 
ding. Fraai gestileerde ijzeren borstwerin
gen en bekronende balkons. Centrale 
inkom geflankeerd door winkelpuien op 
begane grond. Vrij klassiek hoofdgestel 
met brede, getande fries. Imposante dak
kapellen op de hoeken (800).
S.A.B., O.W., 48567 (1931, 1934).

Nr. 26. Woon-/handelshuis met Art Deco- 
inslag, n.o.v. architect Ch. De Wys van 
1927, cf. ook gevelsteen boven de deur. 
Gevel met parement van baksteen in deco
ratief metselverband, hard- en natuursteen 
en simili. Vier bouwl. en twee brede trav., 
beide bekroond door een trapézoïdale at- 
tiek voor het plat dak. L. trav. met inkom 
en trapézoïdale bow-window over de bo
venverd. R. trav. begrensd door pseudo- 
pilasters waarop postamenten met vruch- 
tenkorf : drielichten zoals in de bow- 
window met geaffirmeerde tussendorpel ;

13
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trapezoïdaal balkon op de eerste verd. In
gehouden decor, o.m. panelen met bloem
motief op borstweringen en attiek. Typi
sche ijzeren vleugeldeur, keldertralies en 
recht balkonhek met spiraalmotief, en 
houten ramen met glas-in-lood-strip in het 
bovenlicht en horizontale roeden (801).
S.A.B., O.W., 36866 (1927).

Nr. 28-30. Woon-/handelshuis met inge
houden Art Deco-inslag, n.o.v. architect
F. Hemelsoet van 1925. Lijstgevel met si- 
mili-natuursteenbekleding, geleed door 
kordons ; drie bouwl. en drie trav. Bredere
1. trav. gemarkeerd door een gebogen 
bow-window met zware tussendorpel en 
bloemmotieven op de eerste verd., aan
sluitend centraal balkon en drielicht op de 
tweede. Rechth. vensters in de smallere r. 
trav. Profiel aan de dagkanten; typisch 
houtwerk met sierlijke glas-in-lood-pane- 
len op de hoofdverd. Oorspronkelijk poor
ten aan weerszij van vensters op de bega

ne grond, en gebogen attiek met pos
tamenten; heden verbouwd. In de bouw- 
aanvraag magazijn met galerij en boven
licht op de binnenplaats (802).
S.A.B., O.W., 37833 (1925).

Nr. 31 tot 37. Reeks van drie gekoppelde 
rijhuizen, afgesloten door een ruimer 
hoekhuis (Koopliedenstraat), in neoclassi
cistische stijl, waarvoor bouwaanvraag 
van 1829. Panden met drie bouwl. + mez- 
zanino en twee tot vier -  totaal elf -  bij 
drie trav. onder doorlopend zadeldak (pan
nen). Bepleisterde en beschilderde lijstge
vel op natuurstenen sokkel waarin getra
liede keldermonden. Registers belijnd 
door kordonvormende lekdrempels met 
kort profiel; rechth. vensters, deels blind 
in de zijgevel, deuren en r. gedichte inrij
poort. Gevelbeëindiging door architraaf, 
mezzanino met steigergaten en omlopende 
kroonlijst.

14
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Achtergevel met Venetiaanse en rondbogi- 
ge drielichten op de begane grond 
(fig. 374); gevelsteen met opschrift 
«EDOUARD PALMAERT -  LE 15 AVRIL -  1829», 
verwijzend naar bouwheer en -jaar. 
Gerenoveerd tot meerdere wooneenheden 
in 1987-1988 (803).
S.A.B., O.W., 9353 (1829).

Nr. 32-34. Appartementsgebouw n.o.v. ar
chitecten G. Martin en G. Dufas van 
1922; vijf bouwl., pseudo-mansarde (lei
en) en twee ongelijke trav. Lijstgevel met 
parement van baksteen, natuursteen en si
mili met reeds sporen van Art Deco-inslag. 
Bredere 1. trav. gemarkeerd door een oplo
pende, ingesnoerde erker, vanaf bewerkte 
consoles en bekroond door een balkon 
vóór het imposante dakvenster. Overwe
gend rechth., alternerend met getoogde 
openingen met ijzeren borstweringen. In
gehouden decor, vnl. friezen met floraal of 
geometrisch motief onder kordons en dor
pels. Pui, oorspronkelijk afgeronde vitrine 
en inrijpoort, verbouwd. In de bouwaan- 
vraag atelier met galerij achteraan (804).
S.A.B., O.W., 37835 (1922).

Nr. 36. Appartementsgebouw met 
«Beaux-Arts »-inslag, n.o.v. architect
A. De Meulemeester van 1923; vier 
bouwl., pseudo-mansarde (leien) met dak
kapellen, en drie ongelijke trav. Lijstgevel 
van baksteen, natuursteen en simili, op 
hardstenen plint, geleed door kordons en 
het klassieke hoofdgestel. Begane grond 
met schijnvoegen, omlijste korfboogven- 
sters en inrijpoort twee per twee gegroe
peerd. Bredere 1. trav. met gestapelde 
rechth. erkers, waarop balkon met balus
trade vóór de hoogste verd., en hogerop 
ruime dakkapel. Rechth. vensters met 
spiegels op de borstwering in de r. trav. 
Cartouchesleutels met guirlande op de 
hoogste twee verd. Ijzeren poort en borst
weringen van de erker (805).
S.A.B., O.W., 30881 (1923).

Nr. 38-42. Appartementsgebouw n.o.v. ar
chitect P. De Gieter van 1924; zes bouwl. en 
drie trav. onder pseudo-mansarde (leien). 
Sobere lijstgevel met parement van baksteen

en simili-natuursteen, symmetrisch opge
bouwd rond de astrav. met getoogde in
kom en rechth. vensters met sluitsteen. 
Zijtrav. gemarkeerd door oplopende, ge
bogen bow-windows op consoles, zoals de 
astrav. binnen imitatie-hoekblokken. Staf- 
werkfries op halve hoogte en breder onder 
de gevelafsluiting. Klassiek hoofdgestel 
met gekomiste kroonlijst; œil-de-bœufs. Ij
zeren inkomdeur tussen winkelpuien (806).
S.A.B., O.W., 39222 (1924).

Nr. 46-56. Uitgestrekt complex (hoek IJzer- 
plein en Diksmuidelaan nr. 65-73), oor
spronkelijk privé-woning, atelier en pakhuis 
gebouwd i.o.v. de «Manufacture Générale
A. Charlet et Cie -  Articles de Sellerie, Car
rosserie, Voyage, Chasse -  Installation 
d’Ecuries et de Chenils», n.o.v. architecten
G. Martin en G. Dufas van 1920 (fig. 375). 
Vrijstaande privé-woning als kopgebouw, 
van de industriële gebouwen gescheiden 
door een eerste binnenplaats toegankelijk via 
een poort aan de Handelskaai.
Woonhuis in neobarokke « Beaux-Arts »- 
stijl, met twee bouwl. boven souterrain, en 
acht trav. verdeeld over drie gevelzijden 
met afgeronde hoeken, het geheel onder 
een karakteristieke gecombineerde beda
king (leien) van mansarde- en hogere 
schilddaken aan de uiteinden, met dakka
pellen en een œil-de-bœuf. Lijstgevel met 
parement van baksteen en overvloedig ge
bruik van witte natuursteen o.m. voor sok
kel, hoekblokken en -erkers, en entable
ment. Halfronde erkers met afgeknotte 
koepel, verhoogd tot dakkapellen met vo
luten, oculus, gebogen fronton en vaas. 
Diverse venstervormen, overwegend rond- 
of korfboogvormig ingeschreven in een 
verdiepte omlijsting met vruchtenslingers, 
op de bel-etage met fraai gesmeed balkon 
in de middenpartij en balustraden in de er
kers. Verzorgd houtwerk, vooral van de 
rondboogdeur in de tweede trav. Klassiek 
hoofdgestel met brede fries en kroonlijst 
op bewerkte consoles.
Bedrijfsgebouwen op polygonale platte
grond, gevormd door vier vleugels rond
om twee onderling verbonden binnen
plaatsen, waarvan de eerste -  cirkelvormig 
en half overbouwd -  als inkom fungeert.
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375. Handelskaai nr. 46-56 (1920), (L’Emulation, 1923, pl. 11).

Drie bouwl. onder pseudo-mansarde (lei
en) en buitenomtrek van vierentwintig 
trav. over drie gevelzijden. Constructie 
met fundering, overspanningen en dak- 
structuur van gewapend beton. Sobere, 
verzorgde bakstenen gevels, met schaars 
gebruik van natuursteen, geleed door de 
puilijst en de kroonlijst op consooltjes, 
verticaal geritmeerd door de kolossale pi
lasters die de trav. scheiden. Brede, per 
bouwl. alternerend korfbogige en rechth. 
openingen met kleine roedenverdeling ; ty
pische markering van het trappenhuis aan de 
Handelskaai. Decoratieve panelen op de 
borstweringen en in het hoofdgestel : met 
tandfriezen en mit- of kruisvormig patroon 
van geglazuurde baksteen, andere in dam- 
bordpatroon betegeld, omlijst en met rozet
ten. N.-vleugel met brede overspanning van 
de eerste binnenplaats, en imposante dakka
pel met radiale metalen tracering, postamen
ten, boogüjst en sluitsteen, doorgetrokken in 
een blinde attiek. Vereenvoudigde opstand 
rondom de tweede binnenplaats.

Poort met door vazen bekroonde posten en 
ijzeren hekkenafsluiting als toegang tot de 
eerste binnenplaats, heden ten dele ver
stoord door een car-wash.
S.A.B., O.W., 28118 (1920).
L’Emulation, 1923, p. 46-48, pl. 11-12.

Haringstraat (5 E)

Van Grasmarkt naar Grote Markt.
Aloude, korte verbindingsstraat, reeds ver
meld in XIV; in 1960 opgenomen in het
B.P.A. 30/10 «Grote Markt en omgeving» 
(cf. Beenhouwersstraat).
Behouden pandenindeling aan O.-zijde : 
in casu diephuizen waarvan nr. 2, 12-14, 
16, 18 met topgevels en nr. 4 tot 10 ver
bouwingen tot lijstgevels uit XIX 
(Fig. VIII); gevelwand verder getypeerd 
door smeedijzeren lichtarmen en uithang
borden. W.-zijde begrensd door de zijge-
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VIII. Haringstraat nr. 2 tot 22. Gevelopstanden naar architect F. Malfait (1916), (Archief K.C.M.L., plannen Brussel, 14).

veis van Grasmarkt nr. 61-63 en van het 
voormalige Broodhuis (Grote Markt).
Archief K.C.M.L., plannen Brussel : gevelopstan
den architect F. Malfait, 14, Haringstraat, 1916.

Nr. 2. Diephuis met drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen). 
Tuitgevel uit eind XVII-begin XVIII, vlg. 
bouwaanvraag van 1919 gewijzigd in 
klokgevel n.o.v. architect J.J. Van den 
Eng. Zandstenen gevel met classicerende 
barokordonnantie cf. de kolossale Dori
sche pilasters, uitlopend in het entable
ment. Smallere zijtrav.; rechth. vensters 
op tweede bouwl. op geprofileerde lek- 
drempels. Toevoeging van barokcartouche 
op bovenste verd. (1919). Geveltop met 
rondboogvenster in bandomlijsting, met 
sluitsteen en booglijst; gelijkaardig om- 
lijste oculi aan weerszij en erboven. Be
kronend driehoekig fronton en sierbollen. 
«Klassieke» winkelpui aangepast in 1919 
met inbreng van gekleurd glas-in-lood ; 
vermoedelijk bewaard entablement, thans 
verscholen achter puilijst. Behouden win- 
kelinrinchting (807).
S.A.B., O.W., 27945 (1919).

Nr. 4. Eén trav. breed diephuis met vier 
bouwl., onder afgewolfd zadeldak. Witbe
pleisterde lijstgevel waarvoor bouwaan
vraag van 1851 ter vervanging van een 
klokgevel met drie bouwl. Rechth. ven
sters in geriemde omlijsting, op kordon- 
vormende lekdrempels. Klassieke gevel- 
beëindiging. Deels aangepaste «klassie
ke» winkelpui (808).
S.A.B., O.W., 679 (1851).

Nr. 6. Diephuis met drie bouwl. + insteek- 
verd. en drie trav. onder afgewolfd zadel
dak. Sobere bepleisterde lijstgevel, vlg. 
bouwaanvraag van 1833 ter vervanging 
van een gevel met in- en uitgezwenkte 
top, eveneens met insteekverd. Rechth. 
vensters; lekdrempels doorgetrokken op 
insteek- en bovenste verd. Verbouwde be
gane grond (808).
S.A.B., O.W., 681 (1833).

Nr. 8. Diephuis met bepleisterde lijstgevel 
uit XIX; eveneens drie bouwl. + insteek
verd. (oudere kern?) en drie trav. onder 
afgewolfd zadeldak. Eenvoudige rechth. 
vensters. Klassieke gevelaflijning. Ver
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bouwde begane grond. Tot voor kort met 
fraaie smeedijzeren arm met uithangbord 
(808).

Nr. 10. Diephuis met drie bouwl. + in- 
steekverd. en twee trav. onder afgewolfd 
zadeldak. Bepleisterde lijstgevel, vlg. 
bouwaanvraag van 1850 ter vervanging 
van een in- en uitgezwenkte topgevel. 
Rechth. vensters met doorgetrokken lek- 
drempels en gietijzeren leuningen. Klas
sieke gevelaflijning. Houten winkelpui 
van 1904 met later ingebrachte deur- en 
vensterlichten (808).
S.A.B., O.W., 683 (1850), 684 (1904).

Nr. 12-14. Diephuis met verhoogde hals
gevel, drie bouwl. + insteekverd. en drie 
trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen), te 
dateren eind XVII. Bepleisterde laat-ba- 
rokgevel met platte banddecor en nadruk
kelijke horizontalisering door geprofileer
de kordons en waterlijsten. Rechth. ven
sters. Tweeledige geveltop : rondboogven- 
ster met imposten en sluitsteen tussen 
rechth. zijvensters, rechth. venster erbo
ven; afwerking met voluten en boogfron- 
ton met gestrekte uiteinden. Aangepaste, 
deels witgeschilderde pui met afgeschuin
de sokkel; 1. rechth. deur in zandstenen 
omlijsting met gedeeltelijk behouden 
oorspronkelijk beloop (809).

Nr. 16. Diephuis met tweeledige halsgevel, 
drie bouwl. + insteekverd. en drie trav. on
der zadeldak (Vlaams pannen), te dateren 
eind XVII-begin XVIII. Heden bepleister
de gevel met aangepaste rechth. vensters. 
Door platte banden en kordon gelede ge
veltop : rechth. venster tussen geknikte 
boogvensters onder waterlijst met rechte 
aanzetten; oculus in top en aflijnend pseu- 
do-fronton. Gewijzigde begane grond. 
Smeedijzeren arm met uithangbord ter 
hoogte van de tweede bouwl. (809).

Nr. 18. Diephuis met trapgevel (5 tr. + 
topstuk), drie bouwl. en twee trav. onder 
combinatie van zadel- en plat dak, te da
teren XVII. Verankerde, heden bepleister
de gevel met zichtbare sporen van bak- en 
zandsteen. Voormalige kruiskozijnen met

kwartholle dagkanten onder kordonvor- 
mende waterlijsten. Totaal verbouwde be
gane grond met supprimering van waar
schijnlijk vroegere insteekverd. (809).

Hectoliterstraat (5-6 J)

Van Bloemistenstraat naar Vossenplein.
In oorprong een smalle straat of gang met 
tot XIX b opklimmend tracé, in het ver
lengde van de Sistervatstraat. Rechtge
trokken en vnl. aan Z.-zijde verbreed als 
onderdeel van de heraanleg rond het Vos
senplein in de jaren 1860.
Gekoppelde arbeidershuizen van uiteenlo
pend type uit XIX b-c aan de N.-zijde, met 
twee (nr. 2 tot 8) en drie bouwl. (nr. 16- 
18). Braakliggende Z.-bouwblokken met 
de vroegere St.-Theresiastraat, weggesa
neerd ingevolge de B.RA.’s 22/04 «Bloe
mistenstraat» en 22/17 «Bloemistenstraat- 
Blaesstraat» (1968), (zie Vossenplein), 
(810).

Nr. 20-22. Complex van sociale wonin
gen, doorlopend in Zuinigheidsstraat 
nr. 25-29, n.o.v. architect L. Cardon van 
1929, gebouwd door «Le Foyer Bruxel
lois» in 1930-1931. Vijf meergezinshui- 
zen waarvan vier met dubbel- en één met 
enkelhuisopstand, met in totaal 43 over
wegend driekamerwoningen. Terrein voor
dien ingenomen door de Narcissengang. 
Onderkelderde blokken met vijf bouwl. 
onder steil zadeldak en drie, vier of vijf 
trav. Sobere, expressieve baksteenarchi
tectuur met schaarse verwerking van hard
steen en simili-steen. Trappenhuizen geaf
firmeerd door verticaliserende risalieten 
met geleed baksteenprofiel, het portaal en 
de bekroning onder een zwaar entable
ment. Horizontale geleding door de plint 
met reeksen vierkante keldermonden, de 
kroonlijst en de attiekvormende hoogste 
verd. Rechth. vensters met alternerend on
gelijke breedte, verbonden door verdiepte

376. Héger-Bordetstraat. Instituut Jules Bordet (1934- 
1939), (L’Emulation, 1939, p. 55).
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borstweringen met staand metselverband; 
houten raamwerk met typische asymmetri
sche roeden (811).
S.A.B., O.W., 41374 (1930-1931).

Héger-Bordetstraat (7 K)

Van Wolstraat naar Waterloolaan.
Korte rechtlijnige straat, in 1839 samen 
met de Eversstraat aangelegd aan weerszij 
van de voormalige Rijkswachtkazerne 
(1840, architect L. Spaak), oorspronkelijk 
Gendarmeriestraat genoemd. Huidige be
naming naar de medicus Paul Héger 
(1846-1925) en de bacterioloog-seroloog 
Jules Bordet (1870-1961), Nobelprijs voor 
geneeskunde in 1919.
Medische Faculteit van de U.L.B. (zie Wa
terloolaan nr. 115) ter plaatse van de 
Rijkswachtkazerne ten N., Instituut Jules 
Bordet aan de Z.-zijde, beide deel uitma
kend van een omvangrijk medisch/univer- 
sitair complex met het Universitair Zie
kenhuis St.-Pieter (zie Hoogstraat 
nr. 296A-322).
S.A.B., O.W., 26150 (1839).

Nr. 1-3. Genees- en Heelkundige Kliniek 
Paul Héger en Instituut Jules Bordet vlg. de 
vroegere benaming, huidig Instituut Jules 
Bordet. Markant complex in Nieuwe Zake
lijkheid, n.o.v. architecten G. Brunfaut en 
S. Jasinski van 1934-1936, opgetrokken in 
1937-1939. Opgericht als universitair cen
trum voor kankerbestrijding door de Com
missie voor Openbare Onderstand van Brus
sel (huidig O.C.M.W.) en de Université Li- 
bre de Bruxelles. Belangrijk voorbeeld van 
ziekenhuisarchitectuur uit deze periode, 
daarbij behorend tot de meest interessante 
modernistische gebouwen te Brussel, jam- 
mergenoeg aanzienlijk verbouwd. 
Semi-vrijstaand gebouw met twee vleugels 
op L-vormige plattegrond; in opstand twee 
souterrainverd., begane grond en resp. zes 
en acht bovenverd. Oorspronkelijk z.g. «T- 
vleugel» (Traitement) -  aan de straat -  be
stemd voor radiologische behandeling, met
o.m. lokalen voor onderzoek en therapie, 
laboratoria en een operatiekwartier; z.g.

«H-vleugel» (Hospitalisation) -  met een 
Z.-oriëntatie -  bestemd voor hospitalisatie, 
met o.m. een auditorium, lokalen voor de 
administratie, een 70-tal ziekenkamers en 
-zalen met een totale capaciteit van 180 
bedden, vergezeld van de nodige dienstlo- 
kalen en zitkamers, waarbij gescheiden af
delingen voor armlastige en betalende pa
tiënten, en een restaurant op de inspringen
de hoogste verd. met terras.
Constructie met een volledig metalen ske
let, de balken omhuld met beton. Indertijd 
vooruitstrevend zowel op bouwtechnisch 
vlak, als wat inplanting en dispositie, ven
tilatie en klimatisatie, en medisch-thera- 
peutische uitrusting betreft. Aangesloten 
op de electro-thermische centrale van het 
Universitair Ziekenhuis St.-Pieter, waar
mee het via een tunnel en een beglaasde 
galerij verbonden is.
Samenstel van twee gearticuleerde vo
lumes met een plastische opbouw, tot een
heid gebracht door een uitgebalanceerde 
proportionering. Strakke, uniforme behan
deling van de gevels, karakteristiek be
kleed met langwerpige, roomkleurige ce- 
ramische tegels. Horizontaliserende, 
strooksgewijze geleding met alternerend 
doorlopende vensterzones voorzien van 
bronzen raamwerk binnen geprononceerde 
waterlijsten, en dito muurdammen. Sterk 
verticaal accent op de kruising van de T- 
en de hoger oplopende H-vleugel door een 
halfronde koker, half beglaasd en half 
blind, met binnenin een spiraalvormig hel
lend vlak en liften voor verticale commu
nicatie van de verd. (fig. 376); imposante, 
breed oplopende glasgordijnen, ook ter 
verlichting van het trappenhuis van de T- 
vleugel, gesitueerd aan de achterzijde. H- 
vleugel afgesloten onder de vorm van een 
rotonde -  bestemd voor de zitkamers - , en 
oorspronkelijk aan de Z.-zijde vanaf de 
bovenverd. belijnd door ondiepe terrassen 
bedoeld als solarium (fig. 377). Heden on
herkenbaar verminkt door een nieuwe gor- 
dijngevel van metaal en kuntstof. Herha
ling van het rotonde-motief voor de half
rond ingekorte hoogste verd. van de T- 
vleugel. Typisch bronzen belettering 
boven de inkom : «clinique MEDICO-CHI- 
RURGICAL PAUL HEGER / GENEES- EN HEEL-
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377. Héger-Bordetstraat nr. 1-3. Instituut Jules Bordet. Perspectieftekening (1934), (Verz. A.A.M.).

KUNDIGE KLINIEK PAUL HEGER». Oorspron
kelijk repetitief spel van gele en grijze 
kleurtonaliteiten in het interieur, het res
taurant in hel blauw en zwavel.
S.A.B., O.W., 49773 (1934-1939).
A.A.M., Fonds G. Brunfaut, ontwerpen en foto’s. 
Bâtir, 1939, 75, p. 59-62.
L’Emulation, 1939, 4, p. 53-65.

Nr. 5-7. Institut de Médecine Sociale van 
de Université Libre de Bruxelles. Gebouw 
(hoek Waterloolaan) n.o.v. architect
E. Dhuicque van 1937, voltooid in 1939. 
Strak volume met zeven bouwl. en dak- 
verd., resp. vijf en drie trav., in het ver
lengde van de T-vleugel van het Instituut 
Jules Bordet. Minder vooruitstrevende ar

chitectuur met een klassiek, symmetrische 
opstand voor beide straatgevels, geken
merkt door een natuurstenen parement, 
uitkragende bovenverd. en een als attiek 
uitgewerkte hoogste verd. Centrale inkom 
en horizontaliserende vensterregisters. 
Vrijwel blinde achtergevel (812).
S.A.B., O.W., 54534 (1937-1939).

Henri Beyaertstraat (8-9 C)

Van Leuvenseweg naar Hertogsstraat. 
Heden L-vormige straat d.m.v. hekwerk 
afgesloten voor het publiek, midden in de 
administratieve wijk met ministeriële en
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parlementaire gebouwen die het Paleis der 
Natie omkaderen.
Oorspronkelijk z.g. « Oranjeriestraat», ge
trokken in 1783 ter plaatse van de sinds 
XVI hier -  aan de N.-rand van de «herto
gelijke warande» -  gelokaliseerde voor
malige oranjerie.
Huidige benaming sinds 1884 naar archi
tect H. Beyaert (1823-1894), omwille van 
zijn geslaagde stedebouwkundige realisatie 
van de Parlementswijk. Cf. ook de gedenk
plaat met allegorieën de Architectuur en de 
Archeologie door P. Du Bois, sinds 1906 
aangebracht (hoek Hertogsstraat) op het 
door Beyaert ontworpen monumentale 
kantoorcomplex voor het Ministerie van 
Spoorwegen, van 1890-1892, in het bin
nenblok Henri Beyaertstraat/Hertogs- 
straat/Drukpersstraat/Leuvenseweg (zie 
Leuvenseweg nr. 15-21). Overzijde van de 
straat, ten Z., begrensd door de door Bey
aert in 1883-1886 gerestaureerde vleugel 
van het Parlement (zie Wetstraat/Natieplein 
nr. 2), een verbindingsvleugel van 1957
n.o.v. architect F. Hoeben, en aansluitend 
de gevelwand nr. 3-5-7, ietwat inspringend 
t.o.v. het hoekgebouw Hertogsstraat nr. 4.
S.A.B., O.W., 68786 (1957).
BRUNFAUT J., Notice sur Henri Beyaert (Annu- 
aire de l’Académie Royale de Belgique, jg. 74, 
1908, p. 290-298).

Nr. 3-5-7. Imposante gevelwand met neo
classicistisch uitzicht, als scherm vóór di
verse vleugels met M-vormige inplanting. 
Opgetrokken in 1861-1864 ter plaatse van 
zes rijhuizen -  w.o. de eigen woning -  van 
architect L. Montoyer van 1784. Complex 
gebouwd i.o.v. de Staat (1860) voor de 
uitbreidende ministeriële departementen, 
ten N. van en in verbinding met de hotels 
Wetstraat nr. 12-14, en samen met het rui
me hoekpand Hertogsstraat nr. 4 (voltooid 
1864), ter plaatse van het voormalige re- 
fugiehuis van de St.-Gertrudisabdij van 
Leuven (zie Wetstraat nr. 14-16). 
Symmetrische gevelwand met totaal ze
venentwintig trav. en drie of vier verklei
nende bouwl., al of niet onder mansarde- 
bedaking met dakvensters onder boog- 
fronton. Qua materialengebruik en archi
tectonische vormgeving stilistisch 
aansluitend bij de door architect B. Gui-

mard in eind XVIII ontworpen gevelfron- 
ten aan de Wetstraat. Bepleisterde gevels 
met overvloedige verwerking van blauwe 
hardsteen : hoge belijnde begane grond 
onder zware puilijst, met verdiepte rechth. 
deuren en vensters voorzien van lekdrem- 
pels boven de decoratieve panelen, en ver
springende sokkelhoogte overeenkomstig 
de terreinhelling. Verdiepte bovenvensters 
per één of meerdere trav. in gevelhoge 
spaarvelden. Drie trav. brede W.-gevel met 
vier bouwl. in licht risaliet als pendant van 
de hoekgevel Hertogsstraat; overdekte 
loopbrug ter hoogte van de tweede bouwl. 
sinds 1981, ter verbinding van het Parle
ment en het voormalig Ministerie van 
Spoorwegen. Overige gevelpartijen met 
drie bouwl. en rechth. bovenvensters in 
geriemde omlijsting; nr. 5 met in negen 
trav. rijker uitgewerkte omlijstingen, met 
entablementen en centraal balkon op bel
etage, festoensluitsteen en voluutsluitsteen 
resp. op de derde en in 1903 toegevoegde 
vierde bouwl. Brede hardstenen gelede 
kordons en bedekte steigergaten onder de 
kroonlijsten, al of niet op klossen (813).
CHRISTENS R., Het Hotel van Financiën. Ge
schiedenis van een huis, Tielt, 1987, p. 29 en 53-56.

Henri Mausstraat (4-5 E)

Van Anspachlaan naar Zuidstraat.
Brede rechtlijnige straat geflankeerd door 
de Z.-gevel van de Beurs (zie Anspachlaan 
nr. 80), cf. parallelle Beursstraat door de
N.-gevel. Deel uitmakend van de aanleg 
van de centrale lanen (1867-1871). Speci
fiek aanlegplan voor de omgeving van de 
Beurs van 1870, tracé-breedte meermaals 
gewijzigd, ook project voor de aanleg van 
squares i.pl.v. bouwblokken; huidige aan
leg en parcellering gelijktijdig met het 
Beursplein en de Auguste Ortsstraat vlg. 
plan van 1877, bebouwd in 1883.
Z.g. naar ingenieur Henri Maus (1808- 
1893), directeur-generaal van Bruggen en 
Wegen, die de leiding had over de werken 
voor de overwelving van de Zenne en aan
leg van de centrale lanen.
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Homogene eclectische gevelwand, voor 
het grootste deel eenheidsbebouwing van 
huur- en handelshuizen met doorlopende 
luifel, ingeleid door een monumentaal 
hoekhuis (zie Anspachlaan nr. 82-84) en 
aanleunend rijhuis met typische gietijzeren 
balkons (nr. 3). Van in oorsprong bepaald 
door cafés en brasseries. Nieuwe bouw 
met afwijkend gabariet in nr. 9-15. In 
1988 heraangelegd met verbrede trottoirs.
S.A.B., O.W., 29870, 30161 en 30354-30355 
(1870 e.v.); P.P., 252-253.

Nr. 5-7. Oorspronkelijk voorname dok
terswoning, in eclectische stijl met neo- 
Vlaamse-renaissance-inslag, n.o.v. archi
tect H. Rieck van 1882 (fig. 378). Drie 
bouwl. en drie trav. onder gebogen man- 
sardedak (leien). Lijstgevel van bak-, na
tuur- en hardsteen, met door entablemen- 
ten gemarkeerde horizontale registers en 
platte bandbelijning. Accent op het brede
re middenrisaliet, doorgetrokken tot in de 
gevelbekroning : bewerkte rechth. erker 
met rondbogig drielicht op wortelpilasters 
op de hoofdverd.; aansluitend ijzeren bal
kon met postamenten en rechth. drielicht 
binnen geblokte en gegroefde pilasters; 
dakkapel met Ionische pilasters, flanke
rende balustraden en voluten, jaartal «AN- 
no/1883» in de fries, voorheen onder een 
topstuk met obelisken. Oorspronkelijk 
verhoogde begane grond boven souterrain, 
met geboste sokkel en middenvenster tus
sen deur en inrijpoort - waarvan bewaarde 
bovenlichten onder de metopen/trigliefen- 
fries; vanaf 1902 meermaals verbouwd 
voor cafépui. Rechth. bovenvensters in ge
blokte omlijsting met diamantkopsleutel 
of waterlijst in de zij trav.; quasi doorlo
pende balustrade op de hoofdverd. Klas
siek hoofdgestel. Dakkapellen met drie
hoekig fronton, opgenomen in een blinde 
attiek in de zijtrav. Geveldecor bij een re
cente renovatie vereenvoudigd (814). 
S.A.B., O.W., 4851 (1882), 5464 (1902).

Nr. 17-23, 25-31. Vier resterende panden 
van een geheel van oorspronkelijk zes, 
twee aan twee gekoppelde rijhuizen in 
eclectische stijl, n.o.v. architecten
J.(?) Servais en L. Delhaye van 1883.

Twee overige panden, nr. 9-15, vervangen 
door nieuwe bouw. Vier bouwl. en telkens 
tweemaal twee trav., oorspronkelijk onder 
zadeldak, in nr. 25-31 vervangen door een 
mansardedak. Lijstgevels met klassieke 
opbouw, gekenmerkt door horizontaal be- 
lijnde registers, en gevelbeëindiging. 
Nr. 17-23 van bak- en natuursteen, met 
bredere middenpenant en een ietwat rijker, 
aan de neo-Vlaamse-renaissance ontleend 
decor : speklagen, diamantkoppen, cartou
ches en spiegels in de vensteromlijstingen,

378. Henri Mausstraat nr. 5-7. Bouwaanvraag (1882) 
(S.A.B., O.W., 4851).

23



HENRI MAUSSTRAÄT

gekoppelde consoles in het hoofdgestel. 
Nr. 25-31 van natuur- en hardsteen, eerder 
neoclassicistisch van inspiratie, cf. de ge
riemde vensteromlijstingen met oren en 
drop. Overwegend rechth. openingen. 
Deurvensters met entablement op conso
les, achter een doorlopend balkon met 
gietijzeren leuning op de eerste verd., 
voorzien van een ondiep balkon met pos
tamenten en gietijzeren hek op de tweede 
verd. Oorspronkelijk gekoppelde winkel
puien onder doorlopende luifel op ijzeren 
consoles, heden vernieuwd met behoud 
van enkele consoles.
Café «Falstaff» in nr. 17-23. Merkwaar
dige cafépui en -interieur in Art Nouveau, 
met verzorgd houtwerk en glas-in-lood, 
door architect-aannemer E. Houbion, in 
fasen gerealiseerd in 1903, 1906, 1909 en 
1916 (PI. XXIV). Pui -  dubbele midden
ingang geflankeerd door ramen en zijdeu
ren -  met marmeren bekleding, wit op ro
de plint (fig. 379). Houtwerk met vloeiend 
lijnenspel in de roedenverdeling, cirkel
vormig voor de ramen, met geslepen be
glazing en florale glas-in-lood motieven in 
de bovenlichten. Art Deco-naambord van 
ca. 1930 op de middenpenant. Ruime, 
meerdelige gelagzaal met authentieke aan
kleding : typische lambrizering met spie
gels, scheibogen met medaillon, beglaasd

tochtportaal en tussenschotten; bronzen 
kroon- en wandluchters, bewaard café- 
meubiliair; achterzaal met glas-in-lood- 
bovenlicht met radiaal motief en -ramen 
met genretaferelen en huisnaam. Achter
uitgang in Steenstraat nr. 10-12 (815).
S.A.B., O.W, 4853 (1883), 894-898 (1903, 1906, 
1909), 27932 (1916), 28202.

Nr. 33 tot 51. Eenheidsbebouwing van 
oorspronkelijk vier huur- en handelshui
zen (zie Zuidstraat nr. 1), n.o.v. architect
J. (?) Servais van 1883. Omvat een hoek
huis van vijf, en drie rijhuizen van vier of 
vijf trav. Doorlopend gevelscherm met 
uniforme ordonnantie en vnl. neoclassicis
tische stijlkenmerken, uitgevoerd in na
tuursteen (Gobertange) met verwerking 
van hardsteen; vier bouwl., in totaal ne
gentien + twee trav., zadeldak. Klassieke 
opbouw met horizontaal belijnde registers. 
Rechth. bovenvensters in verticaal oplo
pende, geriemde omlijstingen. Deurven
sters met entablement op consoles, met 
doorgetrokken fries en voorafgegaan door 
een gevelbreed gietijzeren balkon op de 
eerste verd., voorzien van een ondiep bal
kon met postamenten en gietijzeren hek 
op de tweede. Omlijstingen met oren, 
drop, centrale schijf en opengewerkte

379. Henri Mausstraat nr. 17-23. Pui (1903, 1906), (Verz. A.A.M.).
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borstwering met gietijzeren rozetmotief op 
de hoogste verd. Kroonlijst op klossen bo
ven panelenfries en architraaf. Oorspron
kelijk begane grond met geblokte posten 
en entablement, per pand opgedeeld in 
twee winkelruimten, gekoppeld voor de 
twee 1., aan weerszij van de privé-ingang 
voor de twee r. panden, onder een doorlo
pende ijzeren luifel met bewerkte conso
les; heden heringedeeld, opnieuw bekleed 
of verbouwd (816)..
S.A.B., O.W., 4489 (1883).

Hérisstraat (3 H)

Van Anderlechtsesteenweg naar Zennestraat. 
In oorsprong een doodlopende gang ge
flankeerd door twee rijen van telkens ze
ven arbeidershuizen, toegankelijk via een 
overdekte doorgang in het pand Ander
lechtsesteenweg nr. 187-189. Begin XIX 
(vóór 1835) door een zekere Héris opge
trokken op de tuin van voornoemd pand. 
Z.g. «Hérisgang» of «-poort», in de 
volksmond ook «Walloeizegang» of 
«-poort». In 1846 werden vier huizen van 
de Z.-zijde gesloopt voor de voltooiing 
van de Zennestraat, waarna de gang via 
een trap van zes treden op het nieuwe, ho
ger gelegen straattracé werd aangesloten. 
Huidige benaming sinds 1851.
Smal steegbeluik met aan weerszij sym
metrische opstanden (fig. 380). Opeenvol
ging van gekoppelde enkelhuizen vlg. re
peterend schema. Panden van twee en een 
halve bouwl. en twee trav. onder zadeldak 
-  zes in getal aan de intacte N.-zijde, nog 
slechts twee aan de Z.-zijde - , gekenmerkt 
door een alternerend ritme van deurtrav. 
met blindnissen en venstertrav. Telkens 
een ruimer, inleidend pand ten O., met 
drie bouwl. en drie trav. onder afzonderlijk 
zadeldak. Eenvoudige baksteenbouw, ge
kalkt op een gepikte plint, met overja
gend pannendak en goot.Rechth. deuren 
en vensters met houten latei onder ontlas- 
tingsboog en arduinen dorpel, l.g. achter
wege gelaten bij de blindnissen; beneden
vensters nog veelal beluikt. Zeldzaam be
waard voorbeeld van dit type arbeiders-

380. Hérisstraat.

huisvesting te Brussel, heden echter sterk 
verwaarloosd en ten dele leegstaand. 
Z.-zijde ten dele ingenomen door het pand 
Zennestraat nr. 118-120. Boven de door
gang ingemetselde, arduinen plaat met in
schrift d o m ..., waarschijnlijk een gere
cupereerd fragment van een oude graf
steen. Polygonale arduinen paal als afslui
ting bovenaan de trap ten W.

Hertogsstraat (9 C-D-E)

Van Troonplein naar Leuvenseweg.
De Hertogsstraat vormt, zoals de Konings- 
straat en de Wetstraat, één der hoofdassen 
van de Warandewijk, een ensemble in 
classicistische stijl, vanaf 1776 n.o.v. ar
chitect B. Guimard aangelegd op de tui-
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381. Hertogsstraat. Perspectieftekening Warandewijk door F. Lorent. Detail.

nen van het Koudenbergpaleis (zie Park 
van Brussel).
Het Z.-straatgedeelte, grenzend aan de O.- 
zijde van het park, werd in oorsprong ge
flankeerd door drie dwarsgangen, aange
legd in het verlengde van de dwarsassen 
van het Park, van Z. naar N. de latere 
Lambermontstraat en Zinnerstraat, en de 
Wetstraat. Ten Z., ter hoogte van het latere 
Paleizenplein, maakte de straat een knik, 
in het verlengde van de diagonaalas van 
het Park, en mondde uit bij de voormalige 
boomkwekerij. Het N.-straatgedeelte, 
voorbij de Wetstraat, leidde via een dub
bele knik, met schermfunctie, naar de 
voormalige Leuvensepoort. Het geheel 
werd ten O. begrensd door de XlV-stads- 
wallen. De aanleg van het Z.-gedeelte 
werd aanbesteed in 1776, voor het N.-ge
deelte werd een overeenkomst gesloten in 
1778. Eveneens in 1778 werden de bouw

terreinen door het stadsbestuur te koop ge
steld. In 1779 kregen beide straatgedeelten 
hun benaming : Hertogsstraat voor het Z.- 
gedeelte, verwijzend naar de hertogen van 
Brabant; Edel-Concertstraat voor het N.-ge
deelte, naar het voormalige Concert Noble. 
De bebouwing werd in 1778, onmiddellijk 
na de verkoop van de terreinen, aangevat, 
en vermoedelijk in het begin van de jaren 
1780 voltooid. Een reeks panden tussen de 
Zinnerstraat en de Wetstraat werd voor re
kening van de abdij van Dielegem opge
trokken. Tot de eerste bewoners behoor
den handelaars, gevlucht uit het door revo
lutie geteisterde Genève, die in 1785 al
weer vertrokken, later gevolgd door 
Engelsen in 1816. Het merendeel van de 
panden werd tot in XX betrokken door 
aristocratische families, in meer recente 
tijden o.m. opgevolgd door ambassades en 
ministeriële kabinetten.
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De Hertogsstraat vormde oorspronkelijk 
een homogeen architecturaal ensemble in 
classicistische stijl, gekenmerkt door een 
symmetrische dispositie, een uniforme, 
bepleisterde en beschilderde afwerking en 
een doorlopende horizontale geleding 
(fig. 381). Het geheel vertoonde een regel
matig ritme, met geaccentueerde, twee aan 
twee identieke paviljoenen op de hoeken 
met de drie dwarsgangen, en telkens twee 
gelijkaardige middenpaviljoenen in beide 
tussenliggende bouwblokken, elk met 
dubbelhuisopstand van vijf trav. Zij wer
den onderling verbonden door reeksen van 
overwegend vier lagere, eenvoudige, ge
koppelde rijhuizen met enkelhuisopstand 
vlg. spiegelbeeldschema, soms met een 
gemeenschappelijke deurtrav. Hierop slo
ten ten N. en ten Z. tuinmuren aan; een 
schermgebouw beëindigde het N.-perspec
tief.
Vlg. de erfdienstbaarheden vervat in de 
verkoopsvoorwaarden van de bouwgron
den aan de O.-zijde, waren de percelen op 
de hoeken met de drie dwarsgangen en ten
N. van de Wetstraat belast met een opge
legd ontwerp; voor de tussenliggende per
celen golden slechts globale richtlijnen 
voor bouwhoogte en ordonnantie. Een se
rie gesigneerde noch gedateerde ontwer
pen, toe te schrijven aan B. Guimard om
vat overeenkomstig drie paren symmetri
sche hoekpavilj oenen, met een identiek 
volume van vijf bij vier trav., dubbelhuis
opstand, een rijk, per paar verschillend 
Lodewijk XVI-decor, en lage voorbouwen 
onderling verbonden door een ijzeren hek 
in de dwarsgangen. Voorts, ten N. van de 
Wetstraat, een manshoge tuinmuur van 
eenentwintig trav., met een regelmatig rit
me van panelen en poorten binnen geblok
te posten met vaas. De gerealiseerde ge- 
velwand lijkt dit ontwerp te hebben ge
volgd, zij het dan in een eenvoudiger uit
voering met blinde aediculamuren i.pl.v. 
voorbouwen voor wat de hoekpavilj oenen 
betreft, en met bijkomende middenpavil
joenen in de tussenliggende bouwblokken. 
Het ensemble werd ten Z. besloten door 
het refugiehuis van de abdij van Park, ge
bouwd vanaf 1779, dat met het tegenover
liggende herenhuis de Walckiers (nr. 2)

deel uitmaakte van het eveneens door Gui
mard ontworpen ensemble van de Bly- 
sichtstraat (huidig Paleizenplein). De tuin
afsluiting, een balustrade met leeuwen, 
trofee en vazen (zie nr. 1) vormde een 
pendant met deze van het refugiehuis van 
de abdij van Grimbergen aan de Konings- 
straat (zie aldaar nr. 14). Het perspectief 
van de Hertogsstraat werd ten N. afgeslo
ten door het Concert Noble, ontworpen 
door architect L.-B. Dewez en ca. 1779 
opgetrokken, met een door zuilen, een 
driehoekig fronton,een attiek en vazen ge
accentueerd front in de as van de straat. 
De W.-zijde van de straat, ten N. van de 
Wetstraat, tenslotte, werd in symmetrie 
met de O.-zijde afgesloten door een zelfde 
tuinmuur, palend aan het refugiehuis van 
de Leuvense St.-Geertrui-abdij aan de 
Wetstraat (zie aldaar nr. 14-16), onderbro
ken door de Oranjeriestraat (huidige Henri 
Beyaertstraat).
Ter uitbreiding van de hoekpavilj oenen 
werden de terreinstroken in het verlengde 
van de aediculamuren of «portes flaman- 
des» bij patentbrief van 1783 -  bevestigd 
in 1785 -  te koop gesteld, waarop vlg. de 
erfdienstbaarheid slechts lage constructies, 
onzichtbaar vanuit het Park, mochten op
getrokken worden. Zo ontstonden de aan
vankelijk vrijwel blinde voorbouwen, die 
enkel in de Zinnerstraat bewaard bleven.
Dankzij het handhaven van de erfdienst
baarheden tot op heden, bleef het architec
turale ensemble van de Hertogsstraat be
hoed voor beeldwijzigende transformaties 
(fig. 382). De talloze kleinere ingrepen, 
doorheen XIX en XX A, gaande van uit
breidingen en «verfaaiingen» tot gedeelte
lijke of zelfs gehele wederopbouw, hoewel 
meestal met respect voor en in stijl van het 
ensemble doorgevoerd, verstoren niette
min de oorspronkelijke eenheid. Na de 
aanleg van de Regentlaan en het doortrek
ken van de dwarsgangen in 1821-1823, 
kenden de meeste percelen een forse uit
breiding naar het O. Zij werden doorgaans 
pas veel later opnieuw opgedeeld en be
bouwd (zie Regentlaan). De inplanting 
van het neoclassicistische paleis van de 
Prins van Oranje, het huidige Academiën
paleis (nr. 1), op de plaats van het refugie-
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382. Hertogsstraat. O.-zijde.

huis van de abdij van Park, had in dezelf
de periode een drastische wijziging van 
het Z.-uiteinde van de straat voor gevolg. 
Vanaf begin tot midden XIX ondergingen 
de zes hoekpaviljoenen een gelijklopende 
evolutie, waarbij globaal gezien de hoofd
ingang werd verplaatst naar de voorbou
wen -  die vervolgens op twee na werden 
gesloopt - ,  en de zijgevels werden aange
past of uitgebreid, een proces dat nog 
werd geactiveerd na het doortrekken van 
de zijstraten in de Leopoldswijk. Ten N., 
werden de tuinmuren in dezelfde periode 
geleidelijk uit- en wederopgebouwd tot 
stallingen of woningen, tot de volledige 
verdwijning. Na het doortrekken van de 
Drukpersstraat verrees ter plaatse van het 
voormalige Concert Noble een eclectisch 
ministeriegebouw met een vergelijkbaar 
zuilenfront in de as van de straat (nr. 6). 
I.l.v. XX a en b werd een aantal panden 
wederopgebouwd, hetzij als «verrijkte»

kopie van het origineel, hetzij in pseudo- 
Lodewijk XVI-stijl (nr. 15, 17, 21, 37, 
47); anderen panden werden analoog 
«verfraaid» door toevoeging van gevelde- 
cor, balkons of dakkapellen; in beide ge
vallen gold de vervanging van de gevelbe- 
pleistering door een natuurstenen of simi- 
li-parement.
De interieurindeling -  oorspronkelijk dub- 
belhuisopstand met centrale koetspoort en 
aansluitend hal en trapzaal voor de hoek
en middenpaviljoenen; enkelhuisopstand 
met twee vertrekken bezijden de gang en 
trapzaal voor de tussenliggende panden -  
werd veelal tengevolge van verbouwingen 
en uitbreidingen gewijzigd. Van de oor
spronkelijke binnenaankleding bleven 
hooguit fragmenten bewaard zoals mar
meren schouwen, gesmeed ijzeren en hou
ten trapleuningen, stuc- en schrijnwerk, 
lambrizeringen en parketten -  bovendien 
moeilijk van latere aanvullingen te onder-

28



HERTOGSSTRAAT

scheiden door de aangehouden stijlunifor- 
miteit.
Het meest N.-straatgedeelte wordt heden 
gedomineerd door recente kantoorgebou
wen.
Voor de zes hoekpaviljoenen, zie Lamber- 
montstraat nr. 1 en 2-4, Zinnerstraat nr. 1 
en 2, Wetstraat nr. 9 en 18.
S. A.B., O.W., 1346, 32241, 32244, 10330-10331, 
3619, 10318-10324, 45873.
A.R., Kaarten en plannen in handschrift, 520-521. 
DES MAREZ G., 1979, p. 283-287.
SAINTENOY P., Les Arts et les Artistes a la Cour 
de Brwcelles, dl. 3, Brussel, 1934, p. 378-383.

Nr. 1. Voormalig Paleis van de Prins van 
Oraqje, heden Academiënpaleis.
Ingeplant binnen het blok Hertogsstraat, 
Lambermontstraat, Regentlaan en Troon- 
plein, met omringende tuin en omheining 
en Z.-uitbreidingen w.o. voormalige ma
nége, serres en stallingen en rotondevor
mig dienstgebouw.
Als residentieel paleis, i.o.v. koning Wil
lem I van Oranje (1815) voor diens zoon 
erfjprins Willem II gebouwd in 1823-1826, 
ter plaatse van het refugiehuis van de 
Parkabdij (cf. straatnotitie). Ontworpen in 
neoclassicistische stijl en aangevat door de 
toenmalige hofarchitect Ch. Vander Strae- 
ten, in 1824 onder dak en vanaf 1825 vol
tooid met binneninrichting door architect
T. -F. Suys. Paleis door de prins in 1828- 
1830 bewoond, van 1830 tot 1839 onder 
sekwester gesteld en betrokken door de 
genietroepen, in 1842 door de prins over
gedragen aan de Staat en tijdelijk (1848- 
1852) fungerend als kazerne voor infante
rie en artillerie. Teruggeschonken in 1853 
aan de toenmalige Hertog van Brabant, 
Leopold II, die het echter nooit bewoonde. 
Van 1859 tot 1862 Museum voor Schone 
Kunsten, waarvoor interieuraanpassing 
door architect G. De Man : supprimeren 
van de eretrap en omvorming van de cen
trale bovenzaal tot ruime voordracht- en 
tentoonstellingszaal. Reeds vanaf 1850 
werden -  in het kader van de XlX-stads- 
verfraaiing -  diverse projecten ingediend 
voor de bouw van een imposant Paleis 
voor Schone Kunsten : J.-P. Cluysenaar 
voorzag in 1862 de verbouwing van het

Academiënpaleis tot een monumentaal U- 
vormig complex in eclectische stijl; het 
project werd echter niet uitgevoerd.
Paleis in 1876 e.v. zetel van de «Konink
lijke Academie voor Wetenschappen, Let
teren en Schone Kunsten van België» (in 
1772 gesticht door keizerin Maria There- 
sia) en de «Koninklijke Academie voor 
Geneeskunde van België» (in 1841 ge
sticht door Leopold I), in XX  uitgebreid 
tot de huidige vijf Koninklijke Academiën 
van België.
Algehele restauratie en herinrichting in 
1969-1976, i.o.v. het Ministerie van Open
bare Werken, o.l.v. architect S. Brigode :
o.m. restauratie van gevels en vernieuwing 
van bedaking; bouw van ondergrondse 
vergaderzaal en van liftinstallatie i.pl.v. 
vroeger N.-trappenhuis; verbouwing van 
gelijkvloerse middenzaal tot voordracht- 
zaal; reconstructie van de eretrap en her
stel van de centrale bovenzaal in «oor
spronkelijke toestand».
Hoofdgebouw (PI. X, fig. 383) op rechth. 
plattegrond, opgetrokken in streng neo
classicistische stijl, met duidelijk invloe
den van de Franse architect J.N.L. Du- 
rand : rationele en symmetrische opbouw, 
met horizontale en verticale accenten, risa- 
lietmarkeringen aan de hoekpartijen en 
contrasterend materiaalgebruik als vrijwel 
enige decoratie. Drie bouwl. hoge lijstge- 
vels van tweemaal vijftien en zeven trav., 
opgetrokken uit blauwe hardsteen van 
Ecaussines en Arquennes, in combinatie 
met zandsteen. Vlak geboste beneden- 
bouw met uitstraling boven de rondboog- 
arcade met verbonden imposten; verdiepte 
dito vensters met lekdrempels op consool- 
tjes. Brede gelede puilijst als aanzet van 
de kolossale Ionische pilasters op de bo- 
venverd.; vensters in geriemde omlijsting, 
op de hoofdverd. onder gestrekte druip- 
lijst. Omlopende gelede architraaf, decor- 
loze fries en kroonlijst op klossen onder 
blinde attiekaflijning. Bredere poorttrav. 
uitgewerkt als hoekrisalieten met dubbele 
pilasterbegrenzing, nog benadrukt door de 
driehoekige frontonbekroningen met con
soles boven de deurvensters en panelen 
met in 1879 verfraaide reliëfs resp. voor
stellend : in de Hertogsstraat de Kunsten
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383. Hertogsstraat nr. 1. Academiënpaleis (1823-1826), (Goetghebuer P.-J., Choix des Monumens..., 1827, pl. 111).

(N.) door A.-J. Van Rasbourgh en de Let
teren (Z.) door L. Herman, in de Regent- 
laan de Wetenschappen (N.) door
H. Sterckx en de Geneeskunde (Z.) door
A. Braekevelt. Centraal aan de kortere ge
velzijden : één bouwl. hoge aanbouwsels 
van twee + drie + twee trav., met gr.m. 
zelfde geveluitwerking en -aflijning als 
begane grond van hoofdgebouw.
Interieur (Fig. IX, X).
Op gelijkvloerse verd. : vier inrijhallen 
met dubbele rij van vier Dorische zuilen, 
gescheiden door centrale octogonale hal, 
onder casementenplafond. Ruime centrale 
zaal, voorheen voor wachtpost, in 1969- 
1976 verbouwd tot voordrachtzaal. Gere
construeerde (1969-1976) eretrap met bor
des (Z.), leidend naar bovenverd. met 
overloop geritmeerd door Corinthische 
zuilen onder koepelgewelf met casemen- 
ten en bovenlicht. Fraaie « marmergalerij» 
(fig. 384) met muurbekleding van marmer

van Beaumont en parketvloer met gesti
leerde geometrische en vegetale motieven, 
onder tongewelf in wit en verguld stuc, 
met casementen en N.- en Z.-reliëfs met 
musicerende engel door J.-R. Calloigne, 
geschraagd door dubbele Corinthische 
zuilen en pilasters. Centrale «troonzaal» 
over twee verd. opgevat als atrium (her
steld 1969-1976), onder vlakke zoldering 
met bovenlicht : beneden, eike- en palis
sanderhouten parketvloer met jaartal 1828, 
halfronde nisafsluiting ten N., witmarme
ren muurbekleding en omlijste deuren on
der klassieke hoofdgestellen; omlopende 
bovengalerij met Corinthische zuilen on
der versierd fries en kroonlijst op klossen. 
Meer sobere omringende vertrekken, met 
houten parketvloeren, marmeren plinten 
en casementenplafonds.
Omringende beboomde tuin met gekassei
de inritten, wandelpaden, gazondelen met 
parterres en diverse beeldhouwwerken.
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IX-X. Hertogsstraat nr. 1. Academiënpaleis. Dwarsdoorsnede en plattegrond naar architect S. Brigode, i.o.v. het Ministerie 
van Openbare Werken. Schaal 1 : 600.
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384. Hertogsstraat nr. 1. Academiënpaleis (1823-1826). Marmergalerij.

Ten W. marmeren beeld van A. Quetelet 
(1798-1874), bestendige secretaris van de 
Theresiaanse academie (1834-1874), door
C.-A. Fraikin (1880); ten N. bronzen bus
tes van minister J. Destrée (1863-1936) 
door A. Bonnetain (1937) en van de schei
kundige J.S. Stas (1813-1891) door 
Th. Vmqotte (1897), op hoog uitgewerkt 
arduinen voetstuk gedecoreerd met ta
baksplanten en genieën Fysica en Chimie 
n.o.v. architect V. Horta (1894-1895); 
bronzen repliek van de beeldengroep « Ze- 
phire en Psyche» door H.-J. Rutxhiel 
(1814); ten O. «La Surprise» met uitbeel
ding van hond en schildpad in brons door
J.-B. Vanheffen (1869), een bronzen re
pliek (1867) van de «Discobolos» door 
M. Kessels (1828), een bronzen stadionlo- 
per door J. Geefs (1855) en een bronzen 
beeld van Kaïn door L. Jéhotte (1850). 
Omheining zijde Hertogsstraat gevormd 
door zandstenen sokkel met hardstenen

lijst en balustrade, onderbroken door pos
tamenten met alternerende siervazen n.o.v. 
architect B. Guimard (cf. straatnotitie), 
deels vernieuwd in 1864. Toegangshekken 
tussen pilasters w.o. hoofdtoegang met op
schrift « a e d e s  a c a d e m ia r iu m » en bekro
nende leeuwen door A.-F. Bouré en cen
trale pilaster met wapentrofee door J. Ja- 
quet (1862). Meer Z.-waarts, omheining 
met bredere sokkelhoogte en pilastervor
mige doorgangen, daterend van 1872; be
kronende beeldengroepen nl. allegorie van 
de Wetenschap, Handel en Landbouw en 
trofee met de Kunsten getekend A.-J. Van 
Rasbourgh (1874), doch uitgevoerd door 
A. Rodin; kinderbeeldengroep «Spes Pa- 
triae» door E. Mélot (1874). Omheining 
d.m.v. hekwerk met speerpuntmotief tus
sen colonnetten op gecementeerde plint 
aan de Lambermontstraat en tussen onver
sierde hardstenen pilasters aan de Regent- 
laan, daterend van 1860.
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385. Hertogsstraat nr. 1. Koninklijke Stallingen (1825-1828).

Bijgebouwen ten Z.
«Koninklijke stallingen» (Troonplein nr. 
4-5/Regentlaan nr. 19), in neoclassicisti
sche stijl, van 1825-1828, aangevat door 
Ch. Vander Straeten en voltooid door T.-
F. Suys (fig. 385). Gr.m. vierkantig geslo
ten gebouwenensemble rondom een 
rechth. binnenplaats, met twee bouwl. on
der aaneengesloten zadelbedaking en iet
wat uitspringende W.-vleugel. Bepleister
de bakstenen lijstgevels van telkens elf 
trav. w.o. de uiterste drie in licht risaliet. 
Vlak geboste benedenbouw onder brede, 
hoge puilijst; arcadestructuur met deels 
gedichte muuropeningen, onder waaier
vormige uitstraling en voorzien van ver
bonden imposten. Haast vierkante boven
vensters in geriemde omlijsting en marke
rende hoekbelijning aan de risalieten. Ge
vels aan binnenplaats met gr.m. zelfde 
ordonnantie.

Aanleunend ten Z., voormalig dienstge
bouw zijde Troonplein : rotondevormige 
één bouwl. hoge constructie, vermoedelijk 
daterend van 1854, later (?) overkapt door 
een glazen en metalen luifel; aan pleinzij
de hoge sokkel, in combinatie van hard-, 
zand- en baksteen met cementbezetting 
onder hardstenen balustrade tussen pos
tamenten, onderbroken door houten inrij
poort tussen imposante pilasters met be
kronende siervazen.
Ten N. van stallingen : voormalige mané
ge met één bouwl. op rechth. plattegrond 
onder zadeldak, vermoedelijk van 
ca. 1860, aangepast in 1924 en recent in
gericht als bibliotheek.
Ten W. : aanleunende voormalige W.-ser
res, in 1910 aangepast tot garage onder 
pseudo-mansardebedaking.
Restauratie van de bijgebouwen thans aan
gevat door de Regie der Gebouwen : af
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braak van manége en parkeergebouw, ver
vangende nieuwe ondergrondse parking, 
renovatie van de Koninklijke Stallingen 
voor inrichting als bibliotheek, tentoon- 
stellings-, conferentiezalen en kantoorlo
kalen, verlaging van de rotonde en aanleg 
van binnentuin.
S.A.B., O.W., 32142 (1854), 10295 (1862-1874), 
23270 (1869-1920).
DELVOYE C., Le Palais des Académies. Esquisse 
historique, Brussel, 1980.
DIERKENS-AUBRY Fr., Victor Horta, architecte 
de monuments civils et funéraires (B.C.R.M.S., 
dl. 13, 1986, p. 61-62).
GOETGHEBUER P.J., Choix des Mommens, Edi- 
fices et Maisons les plus remarquables du Royaume 
des Pays-Bas, Gent, 1827, p. 74-76, pl. 110-112. 
MEIRSSCHAUT R, Les Sculptures de Plein Air a 
Bruxelles, Brussel, 1900, p. 17-24.
Regie der Gebouwen, De Koninklijke Stallingen, 
Brussel, 1990.
Regie der Gebouwen, Het Paleis der Akademiën te 
Brussel, restauratie- en herinrichtingswerken 
1969-1976, Brussel, 1977.
VAN YPERSELE DE STRIHOU A., Auguste Ro- 
din in het Paleis van Brussel, vroeger en nu (De 
Woonstede, 1900, 86/2, p. 65-68).

Nr. 2. Hotel van de Civiele Lijst. Hoekpa- 
viljoen met het Paleizenplein, in oorsprong 
herenhuis door architect B. Guimard ont
worpen als pendant van het hotel Belle Vue 
(cf. Koningsplein), in 1783-1786 opge
trokken door architect L. Montoyer voor 
rekening van de abdij van Gembloux en 
verhuurd aan burggraaf E. de Walckiers; in 
1792 verkocht aan de prins van Arenberg, 
nadien aan markies van Assche. In 1852 
aangekocht door de Staat en betrokken 
door de diensten van het Koningshuis; in 
1876 vestiging van de Civiele Lijst. Vrij 
getrouwe reconstructie naar het oorspron
kelijk classicistische herenhuis in 1920 
door architect O. Flanneau. L-vormig 
hoekpaviljoen van drie bouwl. onder ge
combineerde afgesnuite zadeldaken (leien). 
Natuurstenen gevels, deels verwerkt met 
arduin, met negen trav. aan Hertogsstraat, 
vijf aan Paleizenplein en vier trav. brede 
W.-gevel, op begane grond via poortge
bouw verbonden met het paleis. 
Gevelordonnantie en -uitwerking naar pa
troon van de classicistische bebouwing op 
het Koningsplein : belijnde begane grond

met rondboogarcade waarin verdiepte 
steekboogvensters met lekdrempels en 
consoles, boven de keldervensters. Boven
bouw met penantgevelstructuur en ver
kleinende bouwl.; verdiepte rechth. om- 
lijste vensters, op bel-etage onder hoofd
gestel en gemarkeerd door Lodewijk XVI- 
leuningen en -balkonleuningen aan de 
deurvensters. Attiek met balustrade als ge- 
velbeëindiging.
Aansluitend aan Hertogsstraat : één
bouwl. hoog L-vormig bijgebouw onder 
mansardedak met œil-de-bœufs, met zelf
de voorgevelordonnantie cf. rondboogar
cade in drie trav., waarin uiterst r. toegang 
tot het Hotel van de Civiele Lijst (817).

Nr. 3, 5, 7. Geheel van drie gekoppelde 
enkelhuizen vlg. spiegelbeeldschema, in 
classicistische stijl uit XVIII d; drie 
bouwl. en driemaal vier trav. onder door
lopend schilddak (leien). Bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel met symmetrische 
opstand gemarkeerd door hoekrisalieten, 
en verkleinende ordonnantie, horizontaal 
belijnd door de sokkel met rechth. kelder
monden, de pui- en de kroonlijst. Rechth. 
muuropeningen. Inrijpoorten met geprofi
leerde dagkanten en entablement doorlo
pend in de puilijst, in de risalieten ; deur in 
de achtste trav. Benedenvensters met ge
riemde omlijsting, bovenvensters licht 
verdiept; later toegevoegde lekdrempels. 
Verdiepte panelen op de borstwering van 
de derde bouwl. en onder de kroonlijst. 
Zes afgewolfde dakkapellen.
Nr. 3. Toevoeging van lekdrempels en 
verwijdering van de omlijstingen van de 
benedenvensters : een vereenvoudigde uit
voering van een project tot verfraaiing in 
neoclassicistische stijl van 1864. Poort ge
dicht in 1920 en opnieuw geopend tijdens 
de restauratie van nr. 3-5 n.o.v. architect
G. Somers van 1976.
Nr. 7. Toevoeging van een hardstenen bal
kon met consoles en ijzeren borstwering, 
geïncastreerd in de puilijst, waarvoor 
bouwtoelating toegekend in 1891, na een 
eerdere weigering in 1865. Tegelijkertijd 
toevoeging van een annex en stallingen in 
neo-Vlaamse-renaissancestij 1. Inwendige 
verbouwing en uitbreiding n.o.v. architec
ten E. en R. Brassinne van 1939 (818).
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386. Hertogsstraat nr. 6. Voormalig «Hotel des Postes et de la Marine» (1895-1905).

S.A.B., O.W., 10296 (1864), 27820 (1920), 88047 
(1976), 10299 (1891, 1865), 51012 (1939).

Nr. 6. Voormalig «Hotel des Postes et de 
la Marine», kantoorgebouw van de centra
le administratie der Posterijen en het Zee
wezen (fig. 386). Vrijstaand complex in 
eclectische stijl, n.o.v. architect J. Benoit 
van 1895, geïnspireerd op de classicisti
sche architectuur van de Warandewijk; in 
twee fasen aanbesteed resp. in 1897 en 
1899, voltooid in 1905. Eerder -  in licht 
afwijkende vorm -  reeds voorzien in het 
project voor het Ministerie van Spoorwe
gen, Posterijen, Telegrafie en Zeewezen, 
door architect H. Beyaert van 1887 (zie 
Leuvenseweg nr. 15-21). Opgetrokken ter 
plaatse van een classicistisch gebouw, het 
Concert Noble, door architect L.-B. De- 
wez van ca. 1779, waarvan het kolossale 
zuilenfront met driehoekig fronton en at- 
tiek met vazen, dat het perspectief van de

Hertogsstraat afsloot, in de nieuwe bouw 
als beeldbepalend element werd herno
men, zij het in aangepaste vorm. 
Omvangrijk gebouw op een plattegrond 
met onregelmatige, ten N. en Z. afge
schuinde ruitvorm, begrensd door de Her
togsstraat, Leuvenseweg en Drukpers
straat. Vleugels met drie bouwl. en mezza- 
nino onder gedrukte bedaking, in gesloten 
opstelling rondom een binnenplaats. Oor
spronkelijke indeling met kantoren aan 
één of beide zijden van een gang, en ves
tibule en hoofdtrappenhuis in de N.-hoek. 
Lijstgevels van natuur- en hardsteen met 
regelmatige ordonnantie, in totaal eenen
zestig trav., de afgeschuinde hoekpartijen 
behandeld als rijkere risalieten. Opbouw 
in drie horizontale geledingen. Begane 
grond met sokkel waarin keldermonden, 
schijnvoegen en geprofileerde puilijst. 
Twee in hoogte afnemende bovenverd.

35



HERTOGSSTRAAT

met verticaliserend ritme. Doorlopend, 
klassiek hoofdgestel met architraaf, fries 
met mezzaninovensters en gekomiste 
kroonlijst met klossen. Rechth. vensters 
met lekdrempels. Z.-risaliet in de as van 
de Hertogsstraat, drie trav., gemarkeerd 
door vier kolossale Ionische zuilen op de 
bovenverd., dragers van het gekomiste 
hoofdgestel, bekroond door een openge
werkte attiek met entrelacs, postamenten 
en vazen. Centraal rongboogportaal ;door- 
lopende balustrade tussen de zuilbases, 
entablementen, centraal balkon op gekop
pelde consoles en driehoekig fronton op 
de tweede bouwl. ; geriemde vensterom- 
lijstingen met oren, sleutel, guirlande en 
dorpel op de derde bouwl. Overhoeks ri- 
saliet, zijde Hertogsstraat/Leuvenseweg, 
van zeven trav. Afgeschuinde middentrav. 
gemarkeerd door een rondboogportaal met 
imposten sluitsteen en guirlandes, omlijst 
door gecanneleerde Dorische zuilen, onder 
entablement met metopen-trigliefenfries ; 
voorts geprofileerde vensteromlijstingen, 
met sleutel en dorpel op de eerste en de 
derde bouwl., entablement, centraal fron
ton, doorlopende balustrade en drie bal
kons met vazen op de tweede; zelfde at
tiek. Trav. van de vleugels geritmeerd 
door vensternissen, oplopend met inge
diepte borstwering op de bovenverd. Per 
drie alternerend met trav. zoals het N.-ri- 
saliet geaccentueerd door vensteromlijs
tingen, balkon en entablement. Gelijkaar
dige opstand rond de binnenplaats, in een
voudiger uitvoering.
Interieur. Markante voormalige raadzaal 
met pilaster- en zuilenordonnantie, wand
en plafondversiering in stuc, volledig po
lychroom beschilderd o.m. in marmerimi- 
tatie, fraai parket en marmeren schouw 
met postemblemen, en aansluitend gelam- 
brizeerde directiekantoren, op de eerste 
verd. zijde Hertogsstraat; monumentale 
vestibule en hoofdtrappenhuis.
Project voor installering van de Vlaamse 
Raad, met een nieuw halfrond onder glas- 
kap op de binnenplaats, door de architec
ten J. Fuyen en W. Verstraete, in uitvoe
ring.
S.A.B., O.W., 10331 (1895-1905).

Nr. 9. Herenhuis in classicistische stijl uit 
XVIII d. Naar verluidt gebouwd door 
prins de Rodoan-de Merode, in 1803 ver
blijfplaats van consul Lebrun, later eigen
dom van de families de Liedekerke en 
’t Kint de Roodenbeke (fig. 387). 
Restauratie n.o.v. architect P. Bonduelle 
van 1944, uitgevoerd in 1946-1947 : ge
velrestauratie met vernieuwing van de 
kroonlijst en de dakkapel; volledige in
wendige verbouwing en uitbreiding ter 
plaatse van de vroegere bijgebouwen, met 
nieuwe achtergevel en dakstructuur. 
Dubbelhuis met drie bouwl. en vijf trav. 
onder schilddak (leien). Ruimer middenpa- 
viljoen in het blok tussen de Lambermont- 
straat en de Zinnerstraat. Bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel met hardstenen sok
kel waarin rechth. keldermonden, omlijs
tingen en puilijst, natuurstenen (Euville, 
Savonnière) kroonlijst en dakkapel. Op
stand met verkleinende ordonnantie, ge
markeerd door het geblokte middenrisaliet, 
met venstemis en bekronende dakkapel, en 
dito hoekpilasters, horizontaal geleed door 
de puilijst. Centrale rechth. poort met ge
profileerde dagkanten en sluitsteen met 
stafwerk en drop; houten vleugeldeur met 
bovenlicht n.o.v. architect P. Saintenoy van 
1894. Aansluitend balkon, doorlopend in 
de puilijst, op voluutconsoles met acan
thusblad, met gesmeed ijzeren borstwering 
met rozetpatroon. Rechth. vensters in ge
riemde omlijsting; bijkomende lekdrempel 
met diamantkopconsoles en luiken op de 
begane grond, in het risaliet diamantkop- 
sleutel en guirlande op de tweede, paneel 
met oren, rozetten, neuten en drop op de 
derde bouwl. Gekomiste, geprofileerde 
kroonlijst. Dakkapel met voluten en kroon
lijst, ter vervanging van de oorspronkelijke 
houten met schouderstukken, oren en drie
hoekig fronton (819).
S.A.B., O.W., 57693 (1944-1947), 10300 (1894).

Nr. 11. Herenhuis met dubbelhuisopstand, in 
oorsprong twee gekoppelde woningen, in 
classicistische stijl uit XVIII d; drie bouwl. 
en vijf trav. onder zadeldak (leien), (fig. 387). 
Gevelrestauratie n.o.v. architect P. Saintenoy 
van 1892, waarbij toevoeging van lekdrem
pels en vernieuwing van de dakkapellen.
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387. Hertogsstraat nr. 9, 11, 15 (1911-1912) en 17 (1911-1913).

Vervolgens n.o.v. architect G. Deru van 
1947, waarbij aanbreng van de huidige ge
velbekleding van simili, met uitstekende 
delen van Euville en plint van hardsteen; 
gepaard met inwendige verbouwing en uit
breiding, volgend op vroegere ingrepen in 
het interieur in 1894, 1907 en 1912. 
Lijstgevel met verkleinende ordonnantie, 
gemarkeerd door het middenrisaliet met 
venstemis, en belijnd door de sokkel 
waarin rechth. keldermonden en de kroon
lijst. Centrale rechth. vleugeldeur met en
tablement. Rechth. vensters met lekdrem- 
pel, vlakke omlijsting op de begane grond, 
paneel met drop in het risaliet en ijzeren 
leuningen op de derde bouwl. Dakkapel
len met kroonlijst, ter vervanging van de 
haast vierkante oorspronkelijke.
Interieur : overgebrachte empireschouw 
op de begane grond, mogelijke resten van 
de oorspronkelijke inrichting op de eerste 
verd. (820).
S.A.B., O.W., 10300 (1892, 1894, 1907), 57359 
(1947), 20849 (1912).

Nr. 15. Herenhuis met dubbelhuisopstand, 
in een op het classicisme geïnspireerde 
stijl, n.o.v. architect A. Delalieux van 
1911, in de gevel gedateerd 1912. Ópge
trokken na afbraak van twee gekoppelde 
woningen uit XVIII d, vermoedelijk met 
hetzelfde uitzicht als nr. 11. Oorspronke
lijk de woning van minister van staat 
R Hymans (1865-1941), waarvoor ge
denkplaat. Heden ambassade van Zwitser
land; renovatie n.o.v. architecten P. Cala- 
me-Rosset en A. Vanden Bossche van 
1971 (fig. 387).
Volledig natuurstenen lijstgevel met geac
centueerde middenas, belijnd door de sok
kel en het hoofdgestel; drie bouwl. en vijf 
trav. onder mansardedak (leien) met uit
zicht van zadeldak aan straatzijde. Opstand 
met zelfde -  verkleinende -  ordonnantie en 
volume als de gesloopte constructie, doch 
afwijkende gevelbehandeling. Centrale 
steekboogpoort in bewerkt entablement 
met guirlandes, consoles, sluitsteen en top
stukken, aansluitend bij een vensterrisaliet
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met gebogen fronton. Getoogde vensters 
met vlakke omlijsting en lekdrempel op de 
eerste twee bouwl., de benedenvensters 
met oren en stafwerksleutel boven dito 
souterrainvensters; rechth. vensters in ge
riemde omlijsting met ijzeren leuning op 
de derde bouwl. Kroonlijst boven archi
traaf. Dakkapellen met kroonlijst. Galerij 
en garage ontworpen in 1912 op de bin
nenplaats (820).
S.A.B., O.W, 6283 (1911-1912), 83504 (1971), 
1257.

Nr. 17. Herenhuis in een op het classicis
me geïnspireerde stijl n.o.v. architect
L. Sauvage van 1911-1912, in de gevel 
gedateerd 1913. Gebouwd i.o.v.,
A. Goldschmidt, na afbraak van een he
renhuis uit XVIII d, identiek als nr. 9, i.l.v. 
XIX o.m. eigendom van de familie de 
Croy (fig. 387).
Dubbelhuis op L-vormige plattegrond, 
met drie bouwl. en vijf trav. aan straatzij
de, onder mansardedak (leien). Ruimer 
middenpaviljoen in het bouwblok tussen 
de Lambermontstraat en de Zinnerstraat. 
Volledig Euvillestenen lijstgevel met zelf
de -  verkleinende -  opstand en volume als 
de gesloopte constructie, doch volledig 
verschillende gevelbehandeling. Centrale 
rechth. poort en aansluitend balkon met 
sluitsteen, voluutconsoles met acanthus
blad, cf. nr. 9, en guirlande; fraaie ge
smeed ijzeren balkonleuning. Getoogde 
benedenvensters met vlakke omlijsting, 
stafwerksleutel en lekdrempel, boven dito 
souterrainvensters. Rechth. bovenvensters 
met lekdrempel : geriemde omlijstingen 
met oren, voluutsleutel met guirlande en 
opengewerkte borstwering met entrelacs 
op de bel-etage; vlakke omlijstingen en 
panelen met oren en drop op de borstwe
ring op de hoogste verd. Kroonlijst met 
klossen boven architraaf. Dakkapel met 
voluten en gebogen waterlijst op gestrekte 
uiteinden. Tuingevels met zelfde opstand, 
resp. drie en zes -  met middenrisaliet -  
trav., doch rond- en korfbogen op de ge
blokte begane grond, en een bijkomende 
attiek opgevat als balustrade.
Rijk interieur : ruime hal met eretrap; ge- 
lambrizeerde salons in Lodewijk XIV-,

XV- en XVI-stijl, ten dele overgebracht, 
o.m. de bibliotheek (1772) uit de Franse 
ambassade te Wenen en de muziekzaal uit 
een Parijs herenhuis.
S.A.B., O.W., 10302 (1911-1912).

Nr. 21. Herenhuis met dubbelhuisopstand, 
in een op het classicisme geïnspireerde 
stijl, n.o.v. architect E. Janiet van 1904,
i.o.v. de familie Dutoict. Opgetrokken na 
afbraak van een herenhuis uit XVIII d, 
identiek als nr. 23.
Lijstgevel van natuursteen en uitstekende 
delen van hardsteen, met geaccentueerde 
middenas, belijnd door de sokkel waarin 
rechth. keldermonden en de kroonlijst; 
drie bouwl. en vijf trav. onder mansarde
dak (leien) met uitzicht van zadeldak aan 
straatzijde. Opstand met overeenkomstige 
-  verkleinende -  ordonnantie en volume 
als de gesloopte constructie, afgezien van 
de bredere spatiëring van de eerste trav. 
door opheffing van de vroegere gemeen
schappelijke blindnistrav. met nr. 23. 
Slechts in details afwijkende gevelbehan
deling, cf. versmalde poort, balkon, lek- 
drempels en dakkapellen. Centrale rechth. 
poort met geriemde omlijsting, waarboven 
een balkon met acanthusconsoles en ijze
ren borstwering. Rechth. vensters met 
vlakke omlijsting en lekdrempel; ijzeren 
leuningen op de derde bouwl. Twee afge
wolfde dakkapellen (821).
S.A.B., O.W., 10303 (1904).

Nr. 23. Herenhuis met dubbelhuisopstand 
in classicistische stijl uit XVIII d; drie 
bouwl. en vijf trav. onder 1. afgewolfd za
deldak (leien). O.m. woon- en sterfhuis 
van staatsman H.J.W. Frère Orban (1812- 
1896), cf. gedenkplaat. Vormde eertijds 
met nr. 21 een geheel van twee gekoppel
de herenhuizen -  wellicht in oorsprong 
nogmaals onderverdeeld in telkens twee 
woningen -  met volkomen symmetrische 
opstand en een gemeenschappelijke blind
nistrav., die werd opgeheven bij de weder
opbouw van nr. 21 in 1904.
Lijstgevel met geaccentueerde middenas, 
belijnd door de sokkel waarin rechth. kel
dermonden en de kroonlijst. Oorspronke
lijk bepleisterd en beschilderd; huidig uit
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zicht met simili-bekleding en ontpleisterde 
hardstenen deuromlijsting, sinds de restau
ratie n.o.v. architect E. Beckers van 1952, 
waarbij ook de twee dakkapellen werden 
verplaatst naar de uiterste trav., en de mid
delste werd toegevoegd. Centrale rechth. 
poort met geriemde omlijsting en entable- 
ment op acanthusconsoles. Beluikte 
rechth. vensters met vlakke blokomlijs- 
ting; blindnissen in de breder gespatieerde 
middentrav. Tuingevel verhoogd n.o.v. ar
chitect D. Renier van 1951.
Interieur : overgebrachte studeerkamer 
van Frère Orban op de begane grond, Lo- 
dewijk XVI-lambrizeringen op de eerste 
verd.; oorspronkelijke trap (821).
S.A.B., O.W., 60620 (1952), 60619 (1951).

Nr. 25, 27, 29, 31. Geheel van vier gekop
pelde enkelhuizen vlg. spiegelbeeldsche- 
ma, in classicistische stijl uit XVIII d. On
derdeel van het bouwblok tussen de Zin- 
nerstraat en de Wetstraat, waarvan de per
celen in 1781 werden aangekocht door 
architect/meester-metselaar J. Massion. 
Lijstgevel met verkleinende ordonnantie; 
drie bouwl. en viermaal drie trav. onder 
zadeldak (leien). Oorspronkelijk eenvou
dige bepleisterde en beschilderde opstand, 
belijnd door de sokkel waarin rechth. kel
dermonden en de kroonlijst, voorts rechth. 
openingen : deuren in geriemde omlijsting 
met entablement op acanthusconsoles, ge
koppeld in de twee middelste panden; 
vensters in vlakke blokomlijsting; telkens 
centrale afgewolfde dakkapel. Huidig uit
zicht tengevolge gevelrestauratie i.l.v. XX 
a en b, met als algemene kenmerken : ge
velbekleding in simili, plint en ontpleister
de deuromlijsting van hardsteen, doortrek
ken van het deurentablement tot puilijst 
met bijkomende acanthusconsoles, toe
voeging van architraaf en vervanging van 
de dakkapel.
Nr. 25. Gevelrestauratie, cf. supra, waar
voor bouwaanvraag van 1926 : gebogen 
balkon -  doorlopend in de puilijst -  in de 
middentrav., naar het voorbeeld van 
nr. 49; natuurstenen dakkapel met vo
luten, oculus en gebogen waterlijst op ge
strekte uiteinden, geflankeerd door kleine 
afgewolfde dakkapellen, naar het voor

beeld van nr. 41; ijzerwerk van kelder
monden en borstweringen. Hernieuwde 
restauratie n.o.v. architect Ch. Malcause 
van 1969. Inwendige verbouwing en uit
breiding in 1889 en 1940 (architecten
R. Puttemans en Ch. Malcause). Interi
eur : 1781 gedateerde trappaal.
Nr. 27. Gevelrestauratie, cf. supra, n.o.v. ar
chitect A. Huvenne van 1909 : lekdrempels 
en panelen met rozetten en drop op de borst
wering van de eerste en de derde bouwl.; 
dakkapel met schouderstukken en gebogen 
fronton. Oudere gietijzeren vensterleuningen 
en schijfvormige steigergatvullingen.
Nr. 29. Gevelrestauratie, cf. supra, n.o.v. 
architecten Alex. Dumont en M. Van Goe- 
tem van 1937, gepaard met uitbreiding : 
zelfde balkon, dakkapellen en ijzerwerk 
als nr. 25. Inwendige verbouwing en uit
breiding in 1894 en 1928 (architect
C. Damman).
Nr. 31. Gevelrestauratie, cf. supra, n.o.v. 
architect L. Cardon van 1913 : zelfde lek
drempels, panelen en dakkapel als nr. 27. 
Toevoeging van twee afgewolfde dakka
pellen en uitbouw van dakverd. n.o.v. ar
chitect R. Haesen van 1952. Heden be
schilderde gevelafwerking. Aanpassing en 
uitbreiding in 1886 (architect J. Devos), 
1922 (architect J. Hendrickx) en 1923 (ar
chitect E. Courtenay), (822).
S. A.B., O.W., 34039 (1926), 81761 (1969), 10307 
(1889), 51507 (1940), 5584 (1909), 46626 (1937), 
10308 (1894), 34842 (1928), 20850 (1913), 61640 
(1952), 10309 (1886), 31011 (1922), 29647 
(1923).

Nr. 33. Herenhuis in classicistische stijl 
uit XVIII d. Onderdeel van het bouwblok 
tussen de Zinnerstraat en de Wetstraat, 
waarvan de percelen in 1781 werden aan
gekocht door architect/meester-metselaar
J. Massion. Herenhuis nochtans naar ver
luidt gebouwd door de abdij van Diele- 
gem; in 1789 verhuurd aan plateelfabri- 
kant Ch. Kühne, in 1815-1816 en 1818- 
1824 z.g. «Hotel Wellington», later o.m. 
eigendom van de families de Liedekerke, 
de Ribaucourt, d’Ursel in XIX, Allard in 
XX (fig. 388).
Dubbelhuis met drie bouwl. en vijf trav. 
onder schilddak (zink). Ruimer middenpa- 
viljoen in het bouwblok tussen de Zinner-
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388. Hertogsstraat nr. 33, 35 tot 41 en 43.

straat en de Wetstraat. Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel met verkleinende or
donnantie en geaccentueerde middenas 
met bekronende dakkapel, begrensd door 
geblokte hoekpilasters en belijnd door de 
sokkel waarin rechth. keldermonden, de 
pui- en de gekomiste kroonlijst. Centrale 
rondboogpoort in breed gelede omlijsting, 
voorzien van een sluitsteen met stafwerk 
en guirlande; bewerkte houten vleugel
deur. Aansluitend balkon, doorlopend in 
de puilijst, met gegroefde consoles, (hard
steen), n.o.v. architect F. Pauwels van 
1865 -  vermoedelijk pas uitgevoerd in 
1873 -, ter vervanging van een oorspron
kelijk houten balkonplaat op kleinere con
soles; gesmeed ijzeren borstwering met 
rozettenpatroon. Rechth. vensters, beluikt 
op de begane grond, in geriemde omlijs
ting. Steigergaten met schijfvormige vul
ling. Afgewolfde dakkapel met voluten, 
slingers en kroonlijst. Hardstenen sokkel- 
bekleding uit 1922. Inwendige verbou

wing en uitbreiding in 1865-1873 (archi
tect F. Pauwels), 1910 (architect E. Clos- 
set en A. Delalieux), 1913 (architect
E. Closset), 1949 (architect J. Ver- 
meersch) en 1957 (architect P. Van de 
Berg).
Interieur : laat- of neoclassicistisch en
semble op de eerste, overgebrachte 
schouw van groene malachiet -  geschenk 
van de Russische tsaar -  op de tweede 
verd. (823).
S.A.B., O.W., 10310 (1865-1873, 1913), 27821 
(1922), 4351 (1910), 58518 (1949), 66387 (1957).

Nr. 35, 37, 39, 41. Zelfde geheel van vier 
woningen als nr. 25 tot 31. Oorspronkelijk 
identieke opstand; huidig uitzicht tenge
volge van zelfde of bescheidener gevelres
tauraties, sloop en wederopbouw van 
nr. 37, in XX a en b (fig. 388).
Nr. 35. Gevelrestauratie n.o.v. architect
F. Denayer van 1947 : simili-bekleding, 
hardstenen plint en ontpleisterde deurom-
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lijsting, ijzeren vleugeldeur. Schijfvormige 
steigergatvullingen. Inwendige verbou
wing en uitbreiding in 1933 (architecten
R. & R. Théry) en 1976 (architect R. Ma- 
questieau). Interieur : resten van de oor
spronkelijke indeling op alle verd.
Nr. 37. Sloop en wederopbouw n.o.v. ar
chitect R Picquet van 1908. Natuurstenen 
lijstgevel met hardstenen plint, met zelfde 
ordonnantie en volume als de gesloopte 
constructie, doch rijkere gevelbehande- 
ling : vensteromlijstingen met bijkomend 
paneel met rozetten en drop, lekdrempels, 
puilijst en centraal balkon met consoles, 
hoofdgestel met architraaf en consoles, 
dakkapel met schouderstukken, oculus en 
gebogen waterlijst op gestrekte uiteinden; 
ijzeren deur en borstweringen.
Nr. 39. Gevelrestauratie, cf. nr. 25 tot 31, 
waarvoor bouwaanvraag van 1924-1925 : 
zelfde puilijst, balkon en ijzerwerk als 
nr. 25, dakkappel naar het voorbeeld van 
nr. 37. Gelijktijdig uitbouw met nieuwe 
achtergevel en mansardedak.
Nr. 41. Gevelrestauratie n.o.v. architect 
R Bonduelle van 1922-1923, gepaard met 
inwendige verbouwing en uitbreiding : si- 
mili-bekleding -  heden beschilderd - , 
hardstenen plint en ontpleisterde deurom- 
lijsting, natuurstenen architraaf en kroon
lijst, zelfde dakkapellen als nr. 25, ijzeren 
kelderhekken en vensterleuningen. Inwen
dige verbouwing in 1947 (architect R Ver- 
valcke). Bijgebouw met treillageversiering 
(824).
S. A.B., O.W., 57078 (1947), 41005 (1933), 85165 
(1976), 4291 (1908), 31012 en 31155 (1924-1925), 
31013 (1922-1923), 57552 (1947).

Nr. 43. Zelfde herenhuis als nr. 33. Van
ouds eigendom van de familie de Lalaing, 
tot in XX (fig. 388).
Vrijwel identieke voorgevel, afgezien van 
eenvoudiger geprofileerde vensteromlijs
tingen met bijkomende oren en neuten. 
Balkon -  oorspronkelijk eveneens van 
hout, zonder consoles aansluitend bij de 
zwikken en sluitsteen van poortomlijsting 
-  vervangen door een niet geprofileerd be
tonnen exemplaar n.o.v. architect A. Dela- 
lieux van 1926, met behoud van de ge
smeed ijzeren borstwering met rozetpa-

389. Hertogsstraat nr. 43. Balkon.

troon; op last van de K.C.M.L. in 1929 
vervangen door een zelfde natuurstenen 
exemplaar met consoles als in nr. 33 
(fig. 389). Kroonlijst in 1891 vernieuwd. 
Uibreiding in 1925 (architect A. Delalieux). 
Interieur : resten van de oorspronkelijke 
inrichting op alle verd.; goed bewaard 
dakgebint.
Stallingen aan O.-zijde van de binnen
plaats. Langgerekt gebouw, gedateerd 
1900, met twee bouwl. en negen trav. on
der zadeldak (kunstleien). Gecementeerde 
lijstgevel, gemarkeerd door het middenri- 
saliet van drie trav. en het centrale laad- 
venster met schouderstukken en driehoe
kig fronton. Alternerend vensters en deu
ren, en r. poorten; getoogde bovenven
sters. L. haaks aansluitend muurtje met 
ingewerkte hardstenen wapenschilden.
S.A.B., O.W., 34462 (1926, 1929), 10315 (1891, 
1900), 31014 (1925).

41



HERTOGSSTRAAT

390. Hertogsstraat nr. 45 tot 51.

Nr. 45, 47, 49, 51. Zelfde geheel van vier 
woningen als nr. 25 tot 31. Oorspronkelijk 
identieke opstand; huidig uitzicht tenge
volge van eerder bescheidener gevelres
tauraties, sloop en wederopbouw van 
nr. 47, in XX a en b (fig. 390).
Nr. 45. Gevelrestauratie n.o.v. architect 
W. Pletinckx van 1946 : simili-bekleding,
hardstenen plint en ontpleisterde deurom- 
lijsting, lekdrempels. Inwendige verbou
wing en uitbouw met nieuwe achtergevel
n.o.v. architect R. Franquinet van 1955.
Aanpassing in 1925, 1929 (architect G. de
Kuyper) en 1953 (architecten M. Viehoff
en J. Servais). Interieur : goed bewaarde
oorspronkelijke inrichting -  lambrizerin- 
gen, deuren, marmeren schouwen, stuc — 
op alle verd. en eiken trap.
Nr. 47. Sloop en wederopbouw n.o.v. ar
chitect F. De Pauw van 1922. Natuurste
nen (Euville) lijstgevel met hardstenen
plint, met zelfde ordonnantie, volume en
gevelbehandeling als de gesloopte con

structie : enkel toegevoegde lekrempels. 
Interieur : hergebruikte trap.
Nr. 49. Gevelrestauratie n.o.v. architect 
F. De Pauw van 1922, gepaard met weder
opbouw van interieur en achtergevel : si
mili-bekleding, hardstenen plint en ont
pleisterde deuromlijsting, zelfde puilijst en
balkon als nr. 25 -  mogelijk reeds eerder
aangebracht —, lekdrempels.
Nr. 51. Gedurende enkele dagen verblijf
plaats van de dichter Lord Byron in 1816,
cf. gedenkplaat aangebracht in 1907. Ge
velrestauratie waarvoor bouwaanvraag
van 1926, gepaard met uitbreiding : simi
li-bekleding, hardstenen plint en ontpleis
terde deuromlijsting, lekdrempels.
S.A.B., O.W., 56641 (1946), 63988 (1955), 31019 
(1925), 34771 (1929), 69851 (1953), 39099 en
32392 (1922), 10316, 31015 (1922), 396 (1907),
32393 (1926), 10317.

Nr. 63. Poortgebouw in neoclassicistische 
stijl, oorspronkelijk twee bouwl. en drie
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trav., waarvoor bouwaanvraag van 1858- 
1860. Opgetrokken ter plaatse van een ge
deelte van de tuinmuur -  twee vakken bin
nen geblokte pilasters met vaas -  toege
schreven aan architect B. Guimard, 
cf. straatinleiding, waarvan wellicht ele
menten werden hergebruikt. Derde bouwl. 
n.o.v. architect J. Vermeersch van 1938; 
halve 1. trav. mogelijk van bij oorsprong of 
later, en eertijds blind.
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, 
geleed door het middenrisaliet met schijn- 
voegen en geblokte hoekpilasters, de sok
kel en entablementen. Centrale rondboog 
met diamantkopsleutel en uitstraling, 
waarbinnen een rechth. poort, een paneel 
met neuten en een segmentbogig boven
licht. Verkleinende rechth. vensters, getra
lied op de begane grond. Toegevoegde 
verd. in kopiërende stijl. Achtergevel met 
zelfde indeling.
Ten O. van het binnenplein : gebouw met 
vier bouwl., vier trav. en mansardedak. 
Kern gevormd door een dubbelhuis van 
drie en een halve bouwl. uit begin XIX, 
wellicht opklimmend tot XVIII d, met een 
achterbouw van twee bouwl. uit midden 
XIX. Tot het huidige volume verbouwd 
n.o.v. J. Vermeersch van 1932 (825).
S.A.B., O.W., 1045 (1858-1860), 49746 (1938), 
41371 (1932).

Nr. 65. Kanselarij van de ambassade van 
Frankrijk. Gebouw in Art Nouveau, n.o.v. 
architect G. Chedanne (Parijs), waarvoor 
bouwaanvraag van 1910, opgetrokken 
door aannemer Perret Frères (Parijs), vol
tooid in 1911.
Omvat twee bouwl. onder plat dak; ver
moedelijk structuur van gewapend beton. 
Voorname lijstgevel met parement van na
tuursteen (Savonnière, Comblanchien, 
Béthisy St.-Pierre). Symmetrische dubbel- 
huisopstand met drie trav. gemarkeerd 
door vlakke lisenen. Verdiepte korfboog- 
poort en -vensters met kwarthol beloop op 
de begane grond; rijk bewerkte gesmeed 
ijzeren vleugeldeur en vensterhekken met 
florale motieven en initialen R F (Répu
blique Française), (fig. 391). Getoogde 
drielichten met kwarthol, rondbogig be
loop, met zelfde initialen te midden van

391. Hertogsstraat nr. 65. Kanselarij van de ambassade 
van Frankrijk (1910-1911). Inkom.

rankwerk, op de bovenverd. Gebeeld
houwde consoles met allegorische voor
stelling van het Franse devies «liber- 
TE/EGALITE/FRATERNITE», doorlopend in 
een rankwerkfries, onder de uitgebogen 
lekrempels. Bewerkte kroonlijst met tand- 
lijst en rankwerkfries. Blinde attiek met 
postamenten. Begroende natuurstenen 
tuingevel met eenvoudige opstand van vijf 
trav. geritmeerd door korfbooglisenen, met 
dito en getoogde openingen. Sober interi
eur : hal en trappenhuis, gelambrizeerde 
vertrekken.
Tuinaanleg n.o.v. tuinarchitect R. Pechère 
van 1961 voor de residentie van de ambas
sadeur (zie Regentlaan nr. 41), (826).
S.A.B., O.W., 5310 (1910-1911).
Tekhné, 1911, p. 165.

Nr. 73-79. Geheel van vier gekoppelde 
woningen met neoclassicistische inslag, 
n.o.v. architecten C. Bosmans en H. Van-
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develd van 1885; drie en vier bouwl., 1. 
pand met twee, overige met drie trav., on
der zadeldak (pannen). Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel opgevat als symme
trisch gevelscherm met doorlopende 
kroonlijst. Vier middentrav. van drie 
bouwl., met rechth. lisenen en verdiepte 
borstweringen met rankwerkcartouche; 
doorlopend balkon met zware consoles en 
vernieuwd hek op de bel-etage; architraaf, 
panelen met rankwerk in de fries en con
soles onder de kroonlijst. Drie 1. en vier r. 
trav. van vier bouwl., met kolossale pilas
ters, borstweringen met paneel en omlijste 
steigergaten. Rechth. deuren en vensters 
met lekdrempel. Begane grond oorspron
kelijk met winkelpui in 1. pand, enkelhuis- 
opstand met schijnvoegen in drie overige 
panden; winkelpui in r. pand van 1909 (827).
S.A.B., O.W., 10326 (1885), 4361 (1909).

★  Nr. 81. Inrijpoort van het gesloopte 
«Hotel Pycke de Peteghem» (Regentlaan 
nr. 45), n.o.v. architect F. Pauwels van
1862. Bepleisterde en beschilderde, ge
blokte portiek, bekroond door een openge
werkte balustrade van entrelacs, met pos
tamenten. Rondboogpoort met sokkel, im
posten, geprofileerde archivolt en voluut- 
sleutel. Ijzeren hek en waaier (828).
S.A.B., O.W., 19954 (1862).

★  Nr. 83. Stallingen van het gesloopte 
«Hotel d ’Ansembourg» (Regentlaan 
nr. 46), n.o.v. architect C. Goevaert van 
1858. Gebouw in neoclassicistische stijl, 
op U-vormige plattegrond; twee bouwl. en 
vijf trav. onder zadeldak (n//straat, leien). 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, 
geleed door het middenrisaliet, de hardste
nen plint en puilijst en het klassieke 
hoofdgestel; schijnvoegen op de begane 
grond en in het risaliet. Oorspronkelijk ho
ge centrale rondboogpoort met arduinen 
pilasters en uitstraling; bovendeel ver
bouwd tot venster, gelijktijdig met het ver
lagen van de benedenvensters, het toevoe
gen van drie afgewolfde dakkapellen, de 
vernieuwing van het houtwerk en de aan
passing van het interieur, n.o.v. architect 
V. Grey van 1946. Rechth. vensters. Ge
lijkaardige achtergevel met uitspringende

hoektrav., de begane grond geritmeerd 
door steekbogen met imposten en dia- 
mantkopsleutel.
Op de voorgevel na gesloopt en met be
houd van de dakhelling geïntegreerd in een 
nieuwbouwcomplex in 1988-1989 (828).
S.A.B.,O.W., 19952 (1858), 57694 (1946).

Heuvelstraat (6 E)

Van Grasmarkt naar Grote Markt.
Aloude straat, reeds vermeld in XIII. Eer
tijds -  tot XV -  ter hoogte van de Gras
markt ingenomen door het «Maximili- 
aenssteen». Een brand in 1567 verwoestte 
een groot aantal huizen, wat de Magistraat 
er onmiddellijk toe aanzette een ordonnan
tie uit te vaardigen met het verbod op 
houtbouw, toen nog de gebruikelijke con- 
structiewijze voor het gewone stadshuis. 
Na het bombardement van 1695, straat 
verbreed en rooilijn aangepast.
Ter plaatse van nr. 18-20 bevond zich 
voorheen het gekende «estaminet/café- 
concert» z.g. «Coffy» : van nr. 22 ge
scheiden door de vroegere gelijknamige 
gang (cf. Spoormakersstraat), later omge
vormd tot bioscoopzaal, sinds 1963-1965 
vebouwd en samen met nr. 22 opgenomen 
in de «Agoragalerij» (zie nr. 14-20). 
Straat sinds 1960 deel uitmakend van het
B.RA. 30/10 «Grote Markt en omgeving» 
(cf. Beenhouwersstraat).
Oude pandenindeling gr.m. tot op heden 
behouden. Gevelwand aan W.-zijde gety
peerd door aaneenschakeling van XVII- 
XVIII-topgevels (fig. 392), aan O.-zijde 
met heterogener uitzicht en verbroken 
rooilijn ter hoogte van nr. 10, 12. Voor 
nr. 1-3 zie Grasmarkt nr. 83.

Nr. 2. Diephuis van drie bouwl. + insteek- 
verd. en twee trav. onder zadeldak (me
chanische pannen). Bepleisterde en be
schilderde voorgevel met barokke in- en 
uitgezwenkte top, uit eind XVII-begin 
XVIII met latere aanpassingen. Rechth. 
vensters in geriemde omlijsting (XIX) : 
gegroefde paneel versiering en druiplijst 
op de insteekverd.; uitgewerkte sluitsteen
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Nr. 6. Diephuis met verankerde, heden be
pleisterde trapgevel (4 tr. + topstuk) van drie 
bouwl. en twee trav. onder zadeldak (Vlaam
se pannen), uit XVII. Aangepaste rechth. 
vensters op lekdrempels. Centraal rondboog- 
venster met sleutel en imposten in geveltop. 
Verbouwde begane grond (831).

Nr. 7. Z.g. «O.L.V. inden Roosencrans». 
Diephuis met drie bouwl. en twee trav. on
der zadeldak (Vlaamse pannen). Veranker
de, heden bepleisterde manke trapgevel (4 
tr. + topstuk + 5 tr.) uit XVII. Rechth. ven
sters met zelfde dorpelhoogte als nr. 5 
(cf. aldaar). Rondboogvenster met sleutel 
en imposten in top. Deur in beschilderde 
Lodewijk XV-schouderboogomlijsting uit 
XVIII B (fig. 393) : kwarthol beloop op 
neuten, fraaie rocaillesleutel en uitgewerk
te tussendorpel. Aangepast uitstalraam on
der accoladeboogvormige druiplijst (832).

Nr. 8. Diephuis met drie bouwl. en twee 
trav. onder afgewolfd zadeldak (pannen)

392. Heuvelstraat. W.-zijde.

en festoen en panelen onder de lekrempels 
resp. op de twee volgende bouwl. Gevel
top met centraal rondboogvenster in band- 
omlijsting, met sleutel en imposten, tussen 
oculi; kleiner oculus in top. Verbouwde 
begane grond (829).

Nr. 4. Diephuis van vier bouwl. en twee 
trav. onder zadeldak (pannen). Voorheen 
XlX-lijstgevel, in 1984 verbouwd tot be
pleisterde klokgevel met natuurstenen 
platte banddecoratie (829).

Nr. 5. Diephuis met drie bouwl. en twee 
trav. onder zadeldak; vlg. ordonnantie en 
verankering vermoedelijk gelijktijdig met 
nr. 7 opgetrokken in XVII en oorspronke
lijk met getrapte geveltop, wellicht eind 
XVII aangepast met een halsvormige be
kroning onder gebogen fronton. Heden be
pleisterd met rechth. vensters. Rondboog
venster in top, met sleutel en imposten, 
onder omlopende druiplijst. Verbouwde 
begane grond (830). 393. Heuvelstraat nr. 7. Pui.
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met dakkapel. Vermoedelijk oudere -  mo
gelijk XVII (?) -  kern, in XIX A aangepast 
met bepleisterde doorsnee-lijstgevel met 
rechth. vensters op beschilderde lekdrem- 
pels. Steigergaten met diamantkoppen on
der de gelede kroonlijst op tandlijst. Ver
bouwde begane grond (831).

Nr. 9-11. Z.g. «den Vijghenboom», ge
bouwd in 1701 o.l.v. architect C. van Ner
ven. Gecementeerde gevel met dubbele 
verhoogde halsvormige bekroning, drie 
bouwl. + insteekverd. en totaal vier trav.; 
heden als scherm vóór nieuwe bouw onder 
pseudo-mansardedak. Rechth. vensters, in 
over de borstweringen doorgetrokken plat
te bandomlijsting op de bovenste twee 
bouwl. Horizontaal markerende waterlijs
ten. Bedekte steigergaten. Tweeledige ge
veltoppen met geprofileerde druiplijsten : 
centrale rondboogvensters, met sleutel en 
imposten, tussen oculi in eerste geleding; 
oculi, heden gedicht, in tweede geleding. 
Topafwerking met voluten en booglijst 
met gestrekte uiteinden. Verbouwde bega
ne grond (833).

Nr. 10. Breedhuis met vier bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak met dakkapel, achter
uit t.o.v. de oude rooilijn. Bepleisterde 
lijstgevel met neoclassicistische inslag, 
waarvoor ontwerp van 1874 van architect
A. Mennessier, i.pl.v. vroegere, soberder 
uitgewerkte lijstgevel. Rechth. vensters 
met omlopende geprofileerde waterlijsten 
en kordonvormende lekdrempels, op twee
de bouwl. tussen geboste penanten en on
der paneel met cartoucheslingers als con
soles ; bewerkte sluitstenen, op derde 
bouwl. met festoen, op bovenste bouwl. 
als consoles voor de kroon- met tandlijst. 
Verbouwde begane grond (831).
S.A.B., O.W., 640 (1874).

Nr. 12. Breedhuis met lijstgevel van vier 
bouwl. en drie trav. -  i.pl.v. voorheen drie 
bouwl. en vier trav. -  onder zadeldak, waar
voor ontwerp met eenvoudiger geveldecor 
door architect L. Hoebeke van 1941. Na
tuurstenen lijstgevel in kopiërende classice
rende barokstijl, gemarkeerd door hoofdge
stellen, Ionische pilasters over twee midden-

verd., balusterleuningen en cartouche, af
lijnende geajoureerde attiek onderbroken 
voor uitgewerkt dakvenster met pilasters, 
fronton en voluten (834).
S.A.B., O.W., 56954 (1941).

Nr. 13. Z.g. «den Witte Hoedt». Diephuis 
met drie bouwl. en dito trav. onder zadel
dak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en 
beschilderde klokgevel in classicerende 
barokstijl, uit eind XVII-begin XVIII. 
Markerende kolossale pilasters met base
menten en lijstkapitelen, doorgetrokken in 
de geveltop. Rechth. vensters; casement- 
versiering op de borstweringen van twee
de bouwl. Geveltop met centraal korf- 
boogvenster onder blind ovaalvormig ocu- 
lus, tussen ronde oculi; bekronend drie
hoekig fronton. Begane grond in 1972 
aangepast met natuurstenen geblokte pi
lasters op hardstenen sokkels (835).
S.A.B., O.W., 82915 (1972).

Nr. 14-20. Voorheen met lijstgevel van 
drie bouwl. + insteekverd. en vier trav. In 
1920-1922 geïncorporeerd in de bouw van 
een grootse en uiterst luxueuze bioscoop 
«Agora Palace», n.o.v. architect P. Ha- 
messe, in het bouwblok tussen Heuvel
straat (nr. 14-22), Spoormakersstraat 
(nr. 7-11, 21, 25-27) en Grasmarkt 
(nr. 105), met -  vlg. de richtlijnen van de 
Stedelijke Archiefdienst en het «Comité 
du Vieux-Bruxelles» -  behoud van de 
straatgevels. Bioscoop ca. 1949 verbouwd 
door architect Alex. Dumont, in 1959 af
gebrand. Vervangende «Agoragalerij» 
n.o.v. architect J. Van de Putte van 1963, 
met 102 gelijkvloerse winkelpanden, kan
toorlokalen over vier verd. en ondergrond
se parking. Huidige neotraditionele trap
gevel (1963-1965) samen met nr. 22 
(cf. ook Spoormakersstraat nr. 7-11, 21,
25-27) fungerend als «scherm» vóór de 
galerij (836).
S.A.B., O.W., 41668 (1920-1922), 73653 en 82066 
(1963).
BRAEKEN J., Paleizen voor de hoofdstad (M & 
L, 1988, 7/5, p. 51, 62).

Nr. 15. Z.g. «de Wyndruyve». Diephuis 
met drie bouwl. en dito trav. onder zadel
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dak (mechanische pannen). Heden be
pleisterde halsgevel met driehoekige fron- 
tonbekroning, uit eind XVII-begin XVIII. 
Rechth. vensters in platte bandomlijsting, 
verticaal doorgetrokken over de borstwe
ringen. Druiplijsten en XlX-lekdrempels 
op de tweede bouwl. Top eveneens gety
peerd door bandversiering; centraal ge- 
toogd venster tussen oculi onder booglijst 
met sleutel. Verbouwde begane grond 
(837).

Nr. 17. Z.g. «de Gulden Borse». Diephuis 
met drie bouwl. en drie trav. onder zadel
dak (Vlaamse pannen). Halsgevel, thans 
gecementeerd, met classicerende barokor- 
donnantie, uit eind XVII-begin XVIII. Ge
vel op de bovenverd. gemarkeerd door 
centraal risaliet en geleed door kordons en 
kolossale pilasters met lijstkapitelen, door
lopend in de top. Getoogde vensters; ver
diepte borstweringen met casementen op 
tweede bouwl. Geveltop met centraal 
rondboogvenster met imposten, onder 
oculus, tussen getoogde zijvensters; be
kronend driehoekig fronton met gestrekte 
uiteinden. Huidige pui met pseudo-barok- 
ke schouderboogdeur n.o.v. architecten 
Ph. Dumont en J.A Baltus, waarvoor 
bouwaanvraag van 1945 (838).
S.A.B., O.W., 55987 (1945).

Nr. 22. Z.g. «de Halff Maene», voormalig 
gildehuis van de gordelmakers, wederop- 
gebouwd in 1697 (fig. 394). Zandstenen 
halsgevel in laat-barokstijl, gerestaureerd 
met andere natuursteen. Voorheen drie 
bouwl. met enkelhuisopstand : sinds in
corporatie in bouw van de bioscoop «Ago- 
ra Palace» in 1920-1922 n.o.v. architect 
P. Hamesse, met bijkomende insteekverd., 
en sinds bouw van de «Agoragalerij»
n.o.v. architect J. Van de Putte van 1963, 
fungerend als schermgevel (cf. nr. 14-20). 
Ordonnerende pilasters, deels geblokt op 
de thans opengewerkte begane grond, be
pleisterd en ontdaan van oorspronkelijke 
kapitelen op de bovenverd. (cf. ook oude 
zichten). Benadrukte hoofdverd. met hard
stenen balustrade en rijk geornamenteerd 
fries met bladmotieven en centraal reliëf 
met medaillon en putti. Geveltop gemar-

394. Heuvelstraat nr. 24. Z.g. «De Wage» (1704). Opna
me door E. Fierlants ca. 1862. (S.A.B., I.F., F 1344).

keerd door geprofileerde druiplijst, omge
bogen boven het centrale rondboogvenster 
in bandomlijsting; dito kleine zijvensters 
en aflijning d.m.v. pilasters met toege
voegd bolomament en driehoekig fronton 
met siervaas; voorheen met rechth. top- 
venster, heden gesupprimeerd (839).
S.A.B., O.W., 41668 (1920-1922), 73653 en 82066 
(1963).

Nr. 24. Z.g. «de Wage» of «de Balance» 
(fig. 394). Opgetrokken in 1704 en win
naar van de wedstrijd voor de wederop
bouw van de huizen van de Grote Markt, 
na het bombardement van 1695. Gerestau
reerd in 1890 met Euville- en Gobertange- 
steen cf. geveltopontwerp van architect 
P.V. Jamaer. Recente (1986) gevelreini- 
ging, verstevigingswerken, sporadische 
steenvervanging en vernieuwing van twee 
kariatiden en balkon, i.o.v. de Stad Brus
sel.
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ding van huisnaam; halsvormige bekro
ning met gebogen druiplijst. Balkon met 
balustrade en bolomamenten ; verdiepte 
borstweringen met casementen in de zij- 
trav. Zuilen op de bovenste verd. deels ge
canneleerd; centraal getoogd casement in 
het hoofdgestel verrijkt met barokcartou- 
che waarop jaartal m d c c iv  (1704); gebo
gen druiplijst, opgenomen in het kordon. 
Sierlijke afwerking van de tweeledige ge
veltop : centraal rondboogvenster tussen 
geknikte boogvensters; markerende ge
profileerde druiplijst en balustrade onder
broken voor topvenster. Beëindiging met ge
bogen druiplijst, bolomamenten en obelisk. 
Kelderoverkluizing d.m.v. bakstenen 
kruisgewelven, gescheiden door zandste
nen gordelbogen.
S.A.B., O.W., 8616 (1890); N.P.P., B 27.
Straten en Stenen, Brussel, 1982, p. 207, 213.

395. Heuvelstraat nr. 24. Z.g. «De Wage» (1704). Bal- 
konconsole.

Diephuis van drie bouwl. en drie trav. on
der zadeldak (Vlaamse pannen). Verhoog
de halsgevel in laat-barokstijl : evenwich
tige opbouw en rijke geveluitwerking, 
aansluitend bij het architecturale ensemble 
van de Grote Markt. Bouwl. geordonneerd 
door superpositie van Dorische pilasters 
(begane grond) en composiete zuilen (bei
de bovenverd.), uitlopend en opgenomen 
in de gekorniste entablementen met sterk 
geprofileerde kroonlijsten op tandlijst. Be
gane grond : pilasters deels geblokt, deels 
met verdiepte schachten, in de centrale 
trav. bovenaan eindigend op gebeeld
houwde negerfiguren die tevens de bal
konplaat van de bel-etage ondersteunen 
(fig. 395). Voorts hoge sokkel met houten 
kelderluiken en rechth. vensters onder ronde 
bovenlichten. Midden trav. op bovenverd. 
geaccentueerd d.m.v. risaliet ; rondboog
venster op de tweede bouwl. geflankeerd 
door kariatiden ter schraging van de boog- 
lijst met putti en weegschaal als uitbeel-

27 25 23 21
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Hoedenmakersstraat (6 F)

Van Grote Markt naar Lombardstraat. 
Opgenomen in het B.P.A. 30/10 «Grote 
Markt en omgeving», van 1960 (cf. Been- 
houwersstraat).
Aloude verbindingsstraat, vermeld in XV, 
aanvankelijk eindigend aan de Violet- 
straat. Gedeelte aan Marktzijde in 1695 
verbreed en rechtgetrokken. Rooilijn ter 
hoogte van nr. 5-7 verlegd n.a.v. de ver
breding van de Brouwersstraat (ca. 
1850/1860). Met de aanleg van de Lom
bardstraat ca. 1908, straat Z.-waarts door
getrokken ter plaatse van de vroegere 
«impasse de l’Hötel de la Paix» -  later 
Violetgang -, bebouwd met XVII-XVIII- 
herenwoningen.
Grotendeels behouden pandenindeling nl. 
diephuizen met topgevels uit XVII-XVIII

-  w.o. een aantal gerestaureerd in XX -, 
naast nieuwe topgevelconstructies 
cf. o.m. nr. 25 (1954, architect L. Meuri- 
ce); oudere kernen in XIX aangepast met 
lijstgevel cf. o.m. nr. 32 (Fig. XI). Verder 
doorsnee-lijstgevels met neoclassicistisch 
uitzicht uit XIX, w.o. enkele met nog be
waarde houten winkelpuien uit XIX B-XX 
A cf. o.m. in nr. 34 (1938, architect A. Se- 
neca), nr. 36 (XX a), en nr. 38 (met dak- 
verd. van 1907 en simili-parement 
cf. nr. 40). De gevel nr. 2-4 sluit door zijn 
rijkere uitwerking aan bij het fraaie archi
tecturale ensemble van de Grote Markt. 
Gr.m. symmetrische hoeksluiting met de 
Brouwersstraat door de neoclassicistische 
gevels nr. 9, 11 met afgesnuite hoektrav. 
Verderop, het imposante hoekhuis met de 
Violetstraat, nr. 40 met Art Decogevel. 
Nr. 29, 31 werden samen met de huizen

9 7 5 3

XI. Hoedenmakersstraat nr. 1 tot 27. Geactualiseerde ge- 
velopstanden naar architect F. Malfait (Archief K.C.M.L., 
plannen Brussel, 16).
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396. Hoedenmakersstraat nr. 1-3. Deuromlijsting.

Violetstraat nr. 21-25 in de jaren ’70 afge
broken en resp. vervangen door recon
structie en nieuwe bouw. De verwaarloos
de panden nr. 42-48 werden recent ge
sloopt (840).
S.A.B., O.W., 62590 (1954), 49053 (1938), 20323 
(1907).
Archief K.C.M.L., plannen Brussel : gevelopstan- 
den architect F. Malfait, 15 en 16, Hoedenmakers
straat.

Nr. 1-3. Diephuis met drie bouwl. en vier 
trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen). 
Verankerde trapgevel (10 tr. + topstuk) in 
traditionele stijl, gerestaureerd i.o.v. de 
Stad, waarvoor ontwerp van 1965 door de 
Dienst Bouwkunst, gesigneerd architecten 
J. Rombaux en R Lessinne. Baksteen met 
verwerking van zand-, natuursteen en 
blauwe hardsteen. Door druiplijsten gele
de bovenverd. met kruisvensters. Geveltop 
met gekoppelde rondboogvensters in om
lijsting met sleutel en imposten; rechth.

vensters aan weerszij en erboven. Aange
paste begane grond op zandstenen sokkel: 
hardstenen Lodewjk XV-deuromlijsting 
(XVIII b-c) met acanthusbladsluitsteen 
onder gebogen druiplijst met horizontale 
aanzetten en met steenhouwersmerk p. 1, 
nr. 16 (fig. 396), (841).
S.A.B., O.W., 75180 (1965).

Nr. 2-4. Z.g. «Alsemberg» modo «de Ko
rting van Beieren» (Grote Markt nr. 12A), 
(fig. 397). Diephuis met verhoogde hals
gevel, twee bouwl. + insteekverd. en vier 
trav. onder geknikt zadeldak (Vlaamse 
pannen). Mooie laat-barokke voorgevel 
van zandsteen, gedateerd 1699. Restaura
tie in 1906-1907 o.l.v. architect J. Segers, 
met verwerking van Gobertange-, Euvil- 
lesteen en blauwe hardsteen en vernieu
wing van het raamwerk; in 1987 reini- 
gings- en instandhoudingswerken door de 
Stad Bmssel.

397. Hoedenmakersstraat nr. 2-4. Z.g. «De Koning van 
Beieren» (1699).
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Gevel getypeerd door platte banddecora
tie, met horizontale geleding d.m.v. druip- 
lijsten en kordons. Borstweringen van in- 
steekverd. in uiterste trav. verlevendigd 
met cartouches, uitgevoerd door F. Coo- 
semans (1907). Voluutconsoles opgeno
men in het geprofileerde kordon en be
kroond met borstbeelden, uitgevoerd door
A. Gillis in 1896-1899, hersteld door
G. Vanden Berg in 1907, recent opnieuw 
hersteld (1987) : v.l.n.r. het Vuur, de Hop, 
Gambrinus Koning van Beieren, het Ko
ren en het Water. Door druiplijsten en plat
te banden gelede geveltop : spiegelboog
vormige middenvensters tussen ovale ocu- 
li onder gebogen waterlijst in eerste gele
ding; borstweringen met cartouches 
waarop jaartal 1699 onderbroken voor de 
balustrades; rond oculus in tweede gele
ding. Afwerking met voluten, boloma- 
menten en bekronend boogfronton. Afge
schuinde sokkel op begane grond. Barok
ke rondboogdeur met steenhouwersmerk
p. 1, nr. 17, te identificeren met P. Wincqz 
(1635-1728; Feluy) : geringde omlijsting 
met voluutsluitsteen, booglijst en gestrekte 
druiplijst; getoogd bovenlicht tussen can- 
tonnerende voluten, onder gebogen water
lijst met rechte aanzetten.
S.A.B., O.W., 57615 (1906-1907); A.A., 1906, 
rep. 6320; N.P.P., B 10.

Nr. 5-7. Diephuis van drie bouwl. en drie 
trav. onder schilddak. Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel in neoclassicistische 
stijl, vlg. archiefstukken van 1862 ter ver
vanging van een verhoogde halsgevel. 
Rechth. vensters in geriemde omlijsting; 
gegroefde consoles en versierde panelen 
onder de lekdrempels. Gietijzeren venster- 
leuningen en centraal bel-etagebalkon op 
voluutconsoles. Geleed kordon en fries 
met casementen onder kroon- en tandlijst. 
Rechth. dakkapellen onder driehoekig 
fronton. Verbouwde begane grond (842).
S.A.B., O.W., 20287 (1862).

Nr. 6. Z.g. «de Gulden Cop», gildehuis 
van de messenmakers. Diephuis van twee 
bouwl. + entresol en vier trav. onder za
deldak. Bepleisterde voorgevel in classice
rende barokstijl, uit eind XVII-begin

XVIII. Restauratie met natuursteen en 
blauwe hardsteen, waarvoor ontwerp ver
moedelijk van 1954, gesigneerd architect
J. Rombaux. Bovenverd. geritmeerd door 
kolossale Dorische pilasters onder breed 
gekomist hoofdgestel. Borstweringen op 
tweede bouwl. opgevat als balustrades. 
Halsvormige gevelaflijning onder driehoe
kige frontonbekroning; platte bandversie
ring en kruisvensters in risaliet. Natuurste
nen geblokte begane grond op hardstenen 
plint; deur in kopiërende Lodewijk XV- 
schouderboogomlijsting (843).
S.A.B., N.P.P., B 11.

Nr. 8-10. Z.g. «de Gulden Creft». Diep
huis met drie bouwl. en dito trav. onder 
zadeldak. In zijn huidige vorm verhoogde 
bak- en natuurstenen halsgevel in kopië
rende barokstijl met platte bandversiering 
(fig. 398); ter vervanging van een vroege
re gevel met sobere in- en uitgezwenkte 
top, met resp. rechth. en getoogde vensters 
op tweede en derde bouwl.
Archief K.C.M.L., plannen Brussel : gevelopstan- 
den architect F. Malfait, 15, Hoedenmakersstraat.
K. I.K, 68492 A.

Nr. 9. Afgesnuit hoekhuis (Brouwersstraat 
nr. 14) met drie bouwl., entresol en mez- 
zanino; resp. één + één + vier trav. onder 
afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen). 
Bepleisterde lijstgevel met jaartallen 1696 
en 1862 in hoektrav. Rechth. vensters in 
geriemde omlijsting; gietijzeren leunin
gen; panelen tussen gegroefde consoles 
onder de lekdrempels op tweede en derde 
bouwl. Hoekbalkon, met ijzeren leuning 
en gegroefde voluutconsoles met drop op 
de bel-etage. Steigergaten met leeuwekop- 
vulling en omlopende tandlijst onder 
kroonlijst met casementen op modillons 
met drup. Aangepaste begane grond (844).

Nr. 11. Afgeschuind hoekhuis (Brouwers
straat nr. 19) met bepleisterde en beschil
derde neoclassicistische lijstgevel, waar
voor bou waan vraag van 1861. Drie 
bouwl. + mezzanino en resp. drie + één + 
vier trav. onder dubbele afgewolfde zadel
daken (nJ.straat, Vlaamse pannen). 
Rechth. vensters : kleiner in de eerste
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twee trav., in geriemde omlijsting en op 
doorgetrokken lekdrempels in de overige 
trav.; blinde derde trav. Klassieke gevel- 
beëindiging. Verbouwde begane grond in 
imitatieve traditionele stijl; hergebruikte 
(?) hardstenen deuromlijsting in Lodewijk
XV-stijl, met kwarthol geprofileerd beloop 
en rocaillemotieven (845).
S.A.B., O.W., 20276 (1861).

Nr. 12. Z.g. «het Faillien Hooft». Hoek
huis (Kaasmarkt) met drie bouwl. onder 
zadeldak (n-Lstraat, mechanische pannen), 
uit XVII (fig. 398). Verankerde, heden ge
cementeerde trapgevel (8 tr. + topstuk) 
van drie trav., met aangepaste vensters 
voorzien van lekdrempels en ijzeren leu
ningen (XIX). Centraal rondboogvenster 
met sleutel en imposten in geveltop; 
rechth. vensters aan weerszij en erboven; 
balkgat. Beschilderde en belijnde begane 
grond in Lodewijk XVI-stijl, uit XVIII d, 
met steenhouwersmerk p. 1, nr. 18 : ven
sters en deur in geriemde omlijsting, met 
festoensleutel; lamberkijnen en centraal 
paneel met drop onder de kroonlijst met 
tandlijst. Voorts hardstenen plint met kel
dergaten.
Zijgevel van drie trav. met gelijkaardig 
uitzicht op bovenverd. als voorgevel. Be
gane grond met behouden kroon- en tand
lijst in eerste trav., voorts aangepast.

Nr. 13-15. Twee diephuizen met bepleis
terde lijstgevels met neoclassicistische in
slag, drie bouwl. + mezzanino en resp. 
twee en drie trav. onder afgewolfde zadel
daken, heden met verbouwde doorlopende 
begane grond in neotraditionele stijl.
Nr. 13. Doorsnee-gevel uit XIX c, met 
rechth. vensters met ijzeren leuning en 
blind mezzanino.
Nr. 15. Lijstgevel, waarvoor vermoedelij
ke bouwaanvraag van 1870 ter vervanging 
van klokgevel. Getoogde bovenvensters in 
geriemde omlijsting, met oren en sluit
steen met ramskop; ijzeren leuningen en 
doorgetrokken lekdrempels. Beëindiging 
met kroon- en tandlijst op klossen (846). 
S.A.B., O.W., 20292 (1870).

Nr. 14. Breedhuis van vier bouwl. en drie 
trav. onder mansardedak. Gecementeerde 
lijstgevel met XVIII d-uitzicht en moge
lijk oudere kern cf. muurankers, deels met 
krul. Rechth. vensters in vlakke omlijs
ting. Steigergaten, vernieuwde kroonlijst 
en centrale dakkapel onder zadeldak. Aan
gepaste begane grond (847).

Nr. 16. Z.g. «den Herder». Diephuis onder 
geknikt zadeldak (leien). Verankerde trap
gevel (8 tr. + topstuk) in traditionele stijl, 
grondig gerestaureerd in 1972-1974 n.o.v. 
architect J. Rombaux. Voorheen bepleis
terd, met drie bouwl.; heden drie bouwl. + 
insteekverd. Zandstenen negblokken met 
kwarthol profiel aan de dagkanten; verwer
king van andere natuursteen voor dorpels, 
kruisen en speklagen. Geveltop met 
centraal korfboogvenster met sleutel en im
posten onder druiplijst; rechth. vensters 
aan weerszij en erboven (847).
S.A.B., O.W., 86053 (1972-1974).
Archief K.C.M.L., plannen Brussel : gevelopstan- 
den architect F. Malfait, 15, Hoedenmakersstraat. 
K.I.K., 68498 A.

Nr. 17. Z.g. «den Vos». Diephuis met drie 
bouwl. en dito trav. onder zadeldak 
(kunstleien). Bak- en zandstenen voorge
vel met in- en uitgezwenkte top; jaarste
nen 1697, gerestaureerd in 1970-1972 
o.l.v. architect Ph.C. Willeaume en 
J. Rombaux (?). Behouden zandsteenele
menten : lateien, negblokken met kwart
hol profiel aan de dagkanten en deels de 
speklagen; voorts verwerking van na
tuursteen. Markerende druiplijsten en le- 
lie-ankers. Tweeledige top met platte 
bandversiering : rondboogvenster onder 
geprofileerde booglijst, opgenomen in het 
kordon; rechth. zijvensters en oculus in 
top. Aflijning met voluten en driehoekig 
fronton. Verbouwde begane grond. Gece
menteerde achterpuntgevel met rechte 
muurankers; drielicht in geveltop met gro
ter en lager geplaatst middenluik (848).
S.A.B., O.W., 81621 (1970-1972).

398. Hoedenmakersstraat nr. 8-10 en 12.
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Nr. 18-20. Z.g. «den Roode Hondt». Diep- 
huis van twee bouwl. en drie trav. onder 
zadeldak (Vlaamse pannen). Bepleisterde 
trapgevel (9 tr. + topstuk), daterend uit
XVII. Aangepaste rechth. vensters (XIX). 
Centraal rondboogvenster met sluitsteen 
en imposten onder booglijst in top; rechth. 
vensters aan weerszij en erboven. Rechte 
en lelie-ankers met kram en krul. Aange
paste begane grond met natuurstenen 
plint. Deur in Lodewijk XV-schouder- 
boogomlijsting van hardsteen, uit XVIII 
b-c : kwarthol beloop op hoge neuten, ro- 
caillesleutel en geprofileerde gebogen 
druiplijst met rechte aanzetten. Achtertuit- 
gevel (849).

Nr. 19, 21. Z.g. «den Oliphant». Twee ge
cementeerde halsgevels, drie bouwl. en 
drie trav. onder zadeldak (nlstraat; nr. 19 
kunstleien, nr. 21 pannen); jaarstenen 96 
(1696). Vlg. bouwaanvraag van 1885 in 
oorspronkelijke staat gereconstrueerd; 
nr. 19 gerestaureerd in 1970-1972 o.l.v. 
architecten J. Rombaux en Ph.C. Willeau- 
me (?). Classicerende barokordonnantie : 
verticaal ritmerende kolossale Ionische pi
lasters op de bovenverd., a.h.w. centraal 
uitlopend in de geveltop. Verdiepte rechth. 
vensters. Zandstenen parement gedeelte
lijk zichtbaar bij nr. 19. Hoofdgestel met 
gelede architraaf en kroonlijst. Rechth. 
middenvenster en oculus onder booglijst 
en balkgat in top; flankerende dito oculi 
en bekronend driehoekig fronton. Begane 
grond met pilasterindeling, geblokt in 
nr. 19, bepleisterd in nr. 21. Gecementeer
de achtergevels : resp. puntgevel met le
lie-ankers en tuitgevel met rechte muuran
kers (848).
S.A.B., O.W., 20297 (1885), 81621 (1970-1972).

Nr. 22-24. Z.g. «de Blauwe Gans». Diep- 
huis met drie bouwl. en dito trav. onder 
zadeldak (Vlaamse pannen), uit eind
XVII-begin XVIII. Voorgevel bepleisterd 
en voorzien van lelie-ankers. Aangepaste 
rechth. vensters (XIX) en markerende ge
profileerde druiplijsten. Geveltop thans 
herleid tot puntaflijning op voluten van 
zandsteen en schouderstukken, i.pl.v. 
voorheen met in- en uitgezwenkte top ge

lijkaardig aan achtergevel. Centraal rond
boogvenster in zandstenen omlijsting on
der dito booglijst; rechth. vensters aan 
weerszij en erboven. Aan borstwering 
tweede bouwl. ijzeren arm van lantaarn of 
uithangbord. Verbouwde begane grond 
(850).
Archief K.C.M.L., plannen Brussel : gevelopstan- 
den architect F. Malfait, 15, Hoedenmakersstraat. 
K.I.K., 68499 A.

Nr. 23. Diephuis met drie bouwl. en drie 
trav. onder afgewolfd zadeldak. Aangepas
te, gecementeerde lijstgevel met oudere, 
mogelijk eind XVII-begin XVIII-kem cf. 
muurankers, gevelordonnantie, gedeelte
lijk zichtbare zandstenen bandomlijsting 
aan de rechth. vensters. Bedekte steigerga- 
ten en centraal dakvenster onder zadeldak- 
je. Gemoderniseerde begane grond (851).

Nr. 26-28. Diephuis met drie bouwl. en 
twee trav. onder afgewolfd zadeldak. Be-

399. Hoedenmakersstraat nr. 26-28. Pui (1908).
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pleisterde lijstgevel met neoclassicistische 
inslag, waarvoor bouwaanvraag van 1884. 
Rechth. vensters in geriemde omlijsting, 
op bovenste bouwl. met festoensleutel. 
Gevelbreed gietijzeren balkon op tweede, 
afzonderlijke dito balkons op derde 
bouwl. Klassiek hoofdgestel met casemen- 
ten en steigergatvullingen. Fraaie houten 
horecapui ter vervanging van « klassieke » 
winkelpui (fig. 399), vlg. bouwaanvraag 
van 1908 met licht afwijkende ordonnan
tie nl. middendeur i.pl.v. breed centraal 
raam; puilijst met tandlijst op uitgelengde 
consoles. Smeedijzeren arm van uithang
bord. Typisch café-interieur (850).
S.A.B., O.W., 20313 (1884), 2057 (1908).

Nr. 27. Hoekhuis (Violetstraat) met drie 
bouwl. en drie + vier trav. onder mansar- 
dedak. Bepleisterde lijstgevel met neoclas
sicistische inslag, waarvoor bouwaanvraag 
van 1880; voorheen met trapgevel aan de 
Hoedenmakersstraat. Rechth. vensters in 
geriemde en vlakke omlijsting, op kordon-

vormende lekdrempels op tweede bouwl. ; 
centraal gietijzeren balkon op bovenste 
verd. Blinde eerste trav. in risaliet aan Vio
letstraat. Casementen en steigergaten met 
diamantkopvulling onder de kroonlijst op 
klossen. Rechth. dakkapellen onder fron
tons. Begane grond voorheen met «klas
sieke» winkelpui, heden verbouwd (852). 
S.A.B., O.W., 20301 (1880).

Nr. 29. Hoekhuis met drie bouwl., afge
broken en door architect S. Brigode in 
1976-1978 wederopgebouwd met deels 
hergebruikt materiaal. Baksteenbouw met 
verwerking van zandsteen en nieuwe aan
verwante natuursteen. Verhoogde halsge
vel van drie trav. aan de Violetstraat; zij
gevel met drie trav. aan de Hoedenmakers
straat (853).
S.A.B., O.W., 86058 (1976-1978).
Archief K.C.M.L., plannen Brussel : gevelopstan- 
den architect F. Malfait, 16 en 23, Hoedenmakers
straat en Violetstraat.

400. Hoedenmakersstraat nr. 40 (1930). Pui.
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Nr. 30. Breedhuis met vier bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak. Gecementeerde lijst- 
gevel waarvoor bouwaanvraag van 1854. 
Rechth. vensters, op doorgetrokken lek- 
drempels; ijzeren leuningen op bovenste 
twee verd. Steigergaten met schijfvulling 
en kroonlijst op modillons. Deels bewaar
de «klassieke» houten winkelpui (854).
S.A.B., O.W., 20320 (1854).

Nr. 40. Hoekgebouw (Violetstraat) met 
vier bouwl. en vier trav. onder mansarde- 
dak. Art Decogevel van similisteen, waar
voor bouwaanvraag van 1930, n.o.v. ar
chitect J.J. Van den Eng (cf. vermelding 
op begane grond). Rechth. vensters. Mar
kerende afgeronde hoektrav. in risaliet met 
drielichten. Panelen en gegroefde motie
ven op de borstweringen, begrenzende 
muurdammen en geometrische sierlijst on
der het kordon. Kroonlijst in de hoektrav. 
onderbroken voor ijzeren leuning, uitge
werkt met typische ornamenten. Gelijkaar
dige leuning i.pl.v. balustrade, als bekro
ning van het dak. Marmeren winkelpui 
met getraliede keldergaten : veelkleurige 
gestileerde motieven in het glas-in-lood 
van de vensterlichten, met opschriften 
«DRAGEES/CONFISERIE» (fig. 400). 
Belendende twee trav. 1., in nr. 38, uit 
XIX : behouden «klassieke» winkelpui, 
dakverd. van 1907 en parement aangepast 
aan nr. 40 (855).
S.A.B., O.W., 38136 (1930), 20323 (1907).

Hofberg (8 F)

Van Koudenberg naar Koningsplein. 
Overblijfsel van aloude straat, onderdeel 
van de tot de middeleeuwen opklimmende 
«Steenweg», voornaamste W.-O.-handels- 
weg. Straat voorheen belangrijke verbin
dingsas tussen beneden- en bovenstad, aan 
twee zijden bebouwd, vanaf de Magdale- 
nasteenweg met gebogen verloop en ster
ke helling opklimmend tot aan het «ba- 
liënplein», voorplein van het Hertogelijk 
Paleis, in 1776-1781 vervangen door het 
huidige Koningsplein (zie aldaar). In XIX 
gerenommeerde winkelstraat.

Huidig straatuitzicht resultaat van fasenge- 
wijze huizensloop sinds eind XIX. Reeds 
vanaf midden XIX werden verschillende 
ontwerpen ingediend voor een betere ver
binding boven-/benedenstad, met heraan- 
leg van de Hofberg, gekoppeld aan de sa
nering van de St.-Rochuswijk en vanaf 
eind XIX aan de uitbreiding en vrijmaking 
van het Museum voor Schone Kunsten 
cf. de ontwerpen van architecten H. Ma- 
quet van 1876 en van A. Balat van 1882, 
in 1898 door Maquet verder uitgewerkt 
(zie Kunstberg). Met de sloop van de St.- 
Rochuswijk en de aanleg van de Kouden- 
berg in 1897-1899, verdween ook nage
noeg volledig de N.-bebouwing van de 
Hofberg, in 1908-1909 echter «hersteld» 
door de beboomde afscherming van de 
terrasgewijze aangelegde voorlopige tuin
n.o.v. J. Vacherot. In een volgende fase 
werd, ingevolge de aanleg van de huidige 
Kunstberg en de bouw van de Koninklijke 
Albert I bibliotheek en het Congressenpa
leis in 1954-1969 n.o.v. de architecten
M. Houyoux en J. Ghobert, verder drie
kwart van de Hofberg gesupprimeerd.
Het nog resterende huizenblok ten N. -  
met gevels vnl. daterend uit XVIII-XIX, 
en enkele minstens tot XVII opklimmende 
kernen -  werd in 1973 met sloop bedreigd
n.a.v. de bouw van het nieuwe Museum 
voor Moderne Kunst n.o.v. architecten 
R. Bastin en L. Beeck (zie Koningsplein 
nr. 1-2). Na tegenkanting omwille van ste- 
debouwkundige en architectuurhistorische 
redenen en het behoud van de woonfunc
tie, project gewijzigd met integratie en res
tauratie van de huizenrij. Panden echter 
uiteindelijk in 1984 -  ingevolge hun ruï
neuze toestand -  gesloopt. Ter plaatse liet 
het Ministerie van Openbare Werken een 
voorlopig plantsoen aanleggen. Bebou
wing van de resterende Hofberg heden sa
mengesteld uit de zijgevels van Konings
plein nr. 1-2 en 13-14 en het voormalige 
warenhuis «Old England». Nieuwe pro
jecten voor herbebouwing van het Z.- 
straatgedeelte (ter plaatse van bovenge-

401. Hofberg nr. 2. Voormalig warenhuis «Old England» 
(1898). Toestand bij voltooiing.
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noemd plantsoen) werden o.m. ingediend 
door architect Ch. Vandenhove (1985), 
met combinatie van woon-/handelsfunctie, 
en door de architecten P. Van Assche en
C. Gillis (OZON-groep), als uitbreiding 
van het Museum voor Moderne Kunst 
(1991).
A.+, 1991, 113, p. 28-33.

★  Nr. 2. Markant Art Nouveaugebouw, 
als warenhuis «Old England» vlg. bouw- 
aanvraag van 1898 opgetrokken n.o.v. ar
chitect P. Saintenoy, i.s.m. architect J. De 
Becker en ingenieur E. Wyhowski; 
smeedijzerwerk toegeschreven aan P. 
Desmedt (fig. 401).
Belangrijk gebouw met vernieuwende in
breng in de toenmalige Brusselse waren
huisarchitectuur door het exclusieve ge
bruik van ijzer en glas voor skelet- én ge- 
velopbouw, in 1901 door architect V. Hor- 
ta hernomen en verder uitgewerkt in het 
voormalige warenhuis «A l’Innovation». 
Gevel oorspronkelijk met effectvoller de
cor, naderhand gewijzigd : in 1938 verwij
dering van de «overtollige» smeedijzeren 
ornamentiek cf. oude zichten met rijkere 
terrasafsluiting en balkonleuningen waarin 
o.m. verwerking van initialen O.E., af
braak van de luifel en herschildering van 
de voorheen gepolychromeerde gevel in 
een kleur aangepast aan het Koningsplein; 
in 1956 afbraak van de sierlijke hoekerker. 
Pand in 1974 tapijthandel «Rêve 
d’Orient», in 1979 samen met Konings
plein nr. 13-14 door de Staat aangekocht 
voor inrichting als Instrumentenmuseum; 
renovatie n.o.v. de tijdelijke architecten
groepering G + D D. Bontinck, GUS 
(D. Graux, F. Terlinden, G. Vanhamme) 
en I.D.P.O. Ph. Neerman thans aangevat.
Rijzig afgerond hoekgebouw (Villa Her- 
mosastraat) met vijf bouwl. + dakverd. 
Vrij symmetrische en volledig openge
werkte gevelstructuur : zes trav. verticaal 
geaccentueerd door gevelhoge superposi
tie van smalle colonnetten met uitgelengde 
basis en vegetale kapitelen; bredere mid
denpartij aan Hofberg vanaf de vierde 
bouwl. uitgewerkt als rechth. erker op co- 
lonnetconsoles, verhoogd met imposante 
belvédère : eertijds gecombineerd met

fraai omheind panoramisch dakterras, hét 
mondaine Brusselse ontmoetingsoord bij 
uitstek. Transparante gevelcompositie 
door de ruime glaspartijen met rechth. 
twee- en drielichten en, in erker en op 
twee bovenverd., gekoppelde korf- en 
rondboogvensters; smallere drielichten 
boven de afgeronde hoektrav. daterend 
van 1956 (architect J. Hendrickx-van den 
Bosch) ter vervanging van de voorheen 
uitgewerkte semi-octogonale hoeklantaarn 
met bekronende smeedijzeren uitzichtlan- 
taam. Bouwl. horizontaal onderlijnd door 
de talrijke -  thans vereenvoudigde -  bal
konleuningen met panelen waarop eertijds 
warenhuisopschriften, verder door de sier
lijke eclectisch getinte friezen met rozet-, 
schelp-, kroon-, slangen-, vegetale en flo
rale motieven en de panelen met Engelse 
blazoenen onder de sterk overkragende 
bovenste kroonlijst op drop en uitgewerkte 
consoles. Hoge begane grond (cf. sterke 
helling Hofberg/Villa Hermosastraat) met 
ingang tussen afgeronde beglazing, in oor
sprong overluifeld.
Zijgevel aan Villa Hermosastraat verlengd 
met vrij traditioneel aandoende trav. van 
blauwe hardsteen, met rustica-penant en 
steekboogvensters, onder in 1914 (archi
tect G. Hubrecht) toegevoegde dakzaal. 
Binnenruimte met functionele indeling : 
opstapeling van verkoopsplateau’s met 
zichtbaar gehouden ijzeren structuur; 
vaksgewijze constructie met I-balken met 
klinkbouten als horizontale liggers en ver
ticale steunen (bekleed op begane grond), 
naast in mindere mate sierlijke kolommen 
met typische kapitelen. Trappenhuis met 
bordestrap, decoratieve ijzeren trapleuning 
en lifthekken en -kooi. Eclectische tea- 
roominrichting met stucdecor, houten lam- 
brizering en raamomlijstingen. In het in- 
richtingsproject voor het Instrumentenmu
seum (cf. supra) zal het Art Nouveauge
bouw vnl. fungeren als hoofdtoegang en 
als circulatieruimte tot de concert- en ten
toonstellingszalen (Koningsplein nr. 13- 
14) -  waarvoor aanpassing van trappen
huis en lift -  met inrichting van foyers en 
-  op niveau van de belvédère -  van cafe
taria, vanwaaruit indrukwekkend panora
misch zicht op de stad; uitwendige restau
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ratie met herstel van luifel en hoekerker en 
in de Villa Hermosastraat nieuwe uitbrei
ding met hedendaagse vormgeving.
S.A.B., O.W., 17055 (1898-1899), 31310 (1914), 
48296 (1938), 65057 (1956).
Archief K.C.M.L., dossier 2071.
BORSI Fr., Bruxelles 1900, Brussel, 1974, p. 52- 
53, fig. 181-185.
GRAUX D., TERLINDEN F., VANHAMME G., 
Le musée instrumental à l’Old England, une prio
rité culturelle, Livre Blanc, nr. 3, Brussel, 1985-
1986, p. 47-77.
Ministerie van Openbare Werken, Regie der Ge
bouwen, Instrumentenmuseum, Inrichtingsprojekt 
van de vroegere Old England-gebouwen, Luik,
1987.

Hoogstraat (6-7 G-H-I-J-K)

Van Cellebroersstraat naar Zuidlaan.
Zeer lange, licht gebogen straat, vanouds 
een belangrijke invalsweg uit Z.-richting, 
en de hoofdader van de Marollen. De 
Hoogstraat loopt op halve hoogte over de 
W.-flank van de heuvelrug die ten W. af
daalt naar de Zennevallei en ten O. naar 
de Maalbeekvallei. Het tracé zou opklim
men tot de Romeinse periode en meer be
paald teruggaan op het diverticulum uit de 
richting Edingen naar Elewijt, dat binnen 
de stad grosso modo samenviel met de 
Hoogstraat, de huidige Keizerslaan, de 
Kantersteen, de Houtmarkt en -  voorbij de 
St.-Michiels -  de vroegere Sionsberg en 
Schaarbeeksesteenweg. De straat wordt 
vermeld als «alta strada» in 1298, als 
«Hoogstrate» in 1337. Gelegen buiten de 
eerste omwalling (XI-XIII), drong zij de 
oude stadskern binnen via de Steenpoort, 
die in 1760 werd geslecht. Ten Z., aan de 
zijde van St.-Gillis werd zij afgesloten 
door de nog bestaande Hallepoort beho
rend tot de tweede stadsomwalling (XIV). 
Het begin van de straat bij de Steenpoort, 
rondom de in 1134 extra muros gestichte 
Kapellekerk, werd vanaf XII bevolkt door 
lakenwevers en volders; verderop ont
stond midden XII een leprozerie, het St.- 
Pietersgasthuis. De heuvelflank aan 
weerszij, in de middeleeuwen nog ge
bruikt voor wijn- en landbouw, werd stel
selmatig bebouwd langs de voormalige

veldwegels. In XIV vormde de Hoogstraat 
het centrum van een volkrijk kwartier met 
reeds een vrij volledig stratennet. Een 
zware brand legde hier in 1405 naar ver
luidt 1400 huizen en de niet overwelfde 
delen van de Kapellekerk in de as. Vanaf 
XV werden ook de binnenblokken in een 
tot ver in de XIX doorlopend proces op
gevuld met achterhuizen, gangen en steeg
jes. Vestiging van liefdadigheidsinstellin
gen en kloosterorden, te beginnen met de 
leprozerie in XII tot midden XIX, zo o.m. 
het St.-Gisleinsgasthuis (XIV), het St.- 
Kruisgodshuis (ca. 1500), het kapucij
nenklooster (1587), het brigittinenklooster 
(1625), de réfugié van Vorst (1634), de 
kloosters van de Filles de la Charité 
(1852) en van de Zusters der Armen 
(1856). Vestiging van adellijke families, 
patriciërs en dignitarissen i.l.v. XVII en 
XVIII, gepaard met de bouw van ruimere 
herenhuizen. Vanaf XIX evolueerden de 
Hoogstraat en omgeving tot een arbeiders
wijk met een uitzonderlijk hoge bevol
kingsconcentratie en bouwdichtheid. Het 
merendeel van de grotere eigendommen, 
o.m. ook de geseculariseerde kloosters, 
werden stelselmatig versnipperd. Tegen 
einde XIX telde de straat zowat 35 gan
gen, cf. de huidige restanten van de Voor- 
zienigheidsgang (XVIII) in nr. 15, de 
Ronsmanswijk (midden XIX) in nr. 82, de 
aloude Liedjesgang of eertijds Liekerck 
straatje in nr. 114, de St.-Crispeinsgang in 
nr. 142, de Warchau- of vroeger Polakken
gang in nr. 184, de Meertgang (begin 
XIX) in nr. 243, de Schoorsteenvegers- 
gang in nr. 301 en de Voermansgang in 
nr. 334 A. Typisch voor deze periode wa
ren ook het groot aantal volkse cabarets, 
estaminets, danszalen en logementshuizen. 
Vanaf begin XX werden belangrijke sane- 
ringscampagnes doorgevoerd, cf. de « Cité 
Hellemans» (zie Blaesstraat nr. 174-198) 
en de sociale woonblokken tussen de Pie- 
remansstraat en de Zuidlaan. Vanaf 1983 
in fasen heraangelegd met verruimde voet
gangerszones voorzien van afpaling, naar 
adviezen van de Groep Planning.
Goed bewaard historisch straattracé. Aan 
het begin geopend naar de Kapellemarkt 
met de beeldbepalende Kapellekerk; de
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tegenoverliggende straatwand werd in 
1894 opengebroken voor de brede aanleg 
van de Joseph Stevensstraat, waardoor het 
meest N.-straatgedeelte werd geïsoleerd. 
Aan het einde van de straat werd de band 
met de Hallepoort verbroken door het tra
cé van de ringboulevard.
Gevarieerde scenografie met nog een be
langrijk aantal traditionele panden, over
wegend diephuizen zowel voornaam als 
bescheiden, opklimmend tot XVI en XVII. 
Een vijftiental diephuizen behielden een 
trap- of tuitgevel, of vertonen een in ba
rokstijl aangepaste geveltop; een viertal 
werd voorzien van een gevelfront in Lo- 
dewijk XV- of XVI-stijl. Een grote reeks 
panden vertoont een laat- of neoclassicis
tisch uitzicht, resulterend uit aanpassingen 
vanaf eind XVIII doorlopend in XIX A, 
gericht op vervanging van de geveltop 
door een klassieke beëindiging met kroon
lijst, al of niet met toevoeging van een bij
komende bouwl. De meeste van deze pan
den behielden hun oorspronkelijke bouw
volume, in de voorgevel aangegeven door 
muurankers, soms lelievormig, voorts 
door de dakstructuur (nlstraat) en meestal 
de verankerde achtertuit- of -puntgevel, 
voor hoekhuizen ook de zijgevel. 
Cf. nr. 1-3 (hoek Cellebroersstraat; twee 
gekoppelde diephuizen), 11, 23, 35-37, 
44, 52-56, 67 (hoek Ons-Heerstraat), 69- 
73, 99, 120, 122 (hoek Kristinastraat; met 
eiken Lodewijk XVI-trap in het interieur), 
124-126 (hoek Kristinastraat), 165, 186, 
190-192 (1852, voorheen brede trapgevel 
met insteek en drieledige top), 295, 299 en 
301. De ordonnantie en enkel verankerde 
tweede bouwl. in nr. 33, 57, 189 en 254, 
wijst op verhoogde breedhuisjes of alles
zins grondiger verbouwde diephuisjes; 
ook nr. 326 lijkt in kern een traditioneel, 
zoniet XVIII-breedhuisje. Verder wordt 
het straatbeeld bepaald door wederopge- 
bouwde neoclassicistische panden met 
breedhuisstructuur uit XIX A, gekenmerkt 
door een vlakke gevelbehandeling of 
hoogstens kordonbelijning, een klassiek 
hoofdgestel of mezzanino, cf. 46-48, 53, 
59, 64 (1. pand), 85, 94, 95, 96-98 (hoek 
Tempelstraat), 101 (met gesmeed ijzeren 
leuningen), 127-129 (met XVIII-kem),

140, 152, 154, 155 (hoek St.-Gisleins- 
straat, 1835; oorspronkelijk met vierlob- 
tracering in de winkelpui), 176, 196, 204 
(hoek Waaierstraat, 1838), 210-212, 232, 
252, 269-271, 273, 317 en 389. Een be
perkt aantal breedhuizen vertoont een 
meer of minder uitgewerkt stucdecor, o.m. 
met Louis-Philippe- of Second Empire-in- 
slag, uit de jaren 1860 en 1870, cf. nr. 19 
(1861, voorheen, trapgevel), 21 (1864, 
voorheen trapgevel), 136, 138, 147, 161
(1862), 180, 208, 243, 283 (1873), 285 
(met markant gietijzeren balkon), 321, 324 
(hoek Fazantenstraat, 1878) en 381-383. 
Van omstreeks de eeuwwisseling dateren 
de huur- en winkelhuizen nr. 14 tot 24 
(1895, architect V. Taelemans), 61 (met 
beglaasde entresol onder ijzeren balkon), 
121-125 (1894), 157 (hoek St.-Gisleins- 
straat; 1900, architect H. De Koek), 201- 
203 (1910, architect H. Van Massenhove; 
van geglazuurde baksteen, met gietijzeren 
balkons en typische kroonlijst), 202 (hoek 
Waaierstraat, 1897), 234 (met gietijzeren 
Art Nouveau-balkons), 256 (1898) en 303 
(1898). Nr. 5 (1954, architecten L. en
R. Homez), 10 en 42 (1949, architect
F. Gorlier) werden ontworpen in pseudo
historische stijl. Het einde van de straat 
wordt gedomineerd door het Universitair 
Ziekenhuis St.-Pieter (zie nr. 296A-322), 
en een groep vrijstaande sociale woon
blokken met in totaal 194 flats van «Le 
Foyer Bruxellois», n.o.v. architect 
Ch. Van Nueten, uit 1952-1965.
Heden geanimeerde winkelstraat, met een 
lokaal ontsluitende functie, en een over
wegend op buurtbewoners en -gebruikers 
afgestemde handel en horeca, met nog tal
rijke cafés. De begane grond manifesteert 
zich als een aaneenschakeling van moder
ne, beglaasde winkelpuien, met hier en 
daar nog een bewaard ouder exemplaar 
cf. nr. 21 (1913), 52-56 in jaren 1930-stijl 
met huisnaam «A uavenir» in glas-in- 
lood, en de «klassieke» puien nr. 101, 
152, 254 en 338.
S. A.B., O.W., 12282 (1852), 25683 (1835), 12288 
(1838), 12115 (1861), 12116 (1864), 12144 (1862), 
12188 (1873), 12324 (1878), 12231-12232 (1895), 
12142 (1894), 12152 (1900), 12167 (1910), 12286 
(1897), 12305 (1898), 6130 (1898), 70996 (1954), 
1978 (1913).
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402. Hoogstraat nr. 2 en 4.

Nr. 2. Traditioneel diephuis (hoek Rolle- 
beekstraat nr. 1) met drie bouwl. en resp. 
twee en drie trav. onder gecombineerde 
zadelbedaking (Vlaamse pannen) met aan
dak, daterend uit XVII (fig. 402). Bepleis
terd en beschilderd, vermoedelijk opge
trokken uit bak- en zandsteen, met rechte 
muurankers. In XIX aangepaste, rechth. 
bovenvensters met bijkomende lekdrem- 
pels. Puntgevel, vermoedelijk een vereen
voudiging van een oorspronkelijke trapge
vel. Geveltop, belijnd door een waterlijst, 
met een rondboogvormig laadvenster met 
imposten en sluitsteen onder een gekomis- 
te, geprofileerde waterlijst op gestrekte 
uiteinden. Zijgevel met een gelijkaardige 
topbekroning voor de middentrav. : een
voudiger laadluik met kwarthol geprofi
leerde dagkanten. Omlopende, decoratieve 
windborden met topstukken uit eind XIX- 
begin XX, als gevelafwerking. Begane 
grond verbouwd tot cafépui, met tegelpa- 
neel «bieres WIELEMANS» van ca.

1940. L. aanpalende trav. : niet veranker
de trav. met afwijkende ordonnantie en 
sporen van een 1. schouderstuk.

Nr. 4. Traditioneel diephuis met vier 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak 
(Vlaamse pannen), mogelijk opklimmend 
tot XVI B of minstens begin XVII 
(fig. 402). Markante trapgevel (6 tr. + top
stuk) met schouderstukken, vermoedelijk 
opgetrokken uit bak- en zandsteen doch 
heden gecementeerd en beschilderd; rech
te muurankers op de penanten en in de 
top. In XIX aangepaste, rechth. bovenven
sters met bijkomende lekdrempels. Twee
ledige geveltop, waarvan het 1. schouder
stuk met behouden profilering. Zeldzaam 
rechth. drielicht in de eerste geleding, ge
kenmerkt door het lagere middenluik met 
latei op geprofileerde korbeeltjes, vermoe
delijk oorspronkelijk nog afgelijnd door 
waterlijsten. Kleiner, haast vierkant luik 
erboven. Eén van de laatste nog bewaarde 
voorbeelden van dit vroege type trapgevel 
te Brussel. Begane grond verbouwd; voor
heen zware arduinen deuromlijsting in Lo- 
dewijk XlV-stijl uit XVIII A. Verankerde 
bepleisterde achterpuntgevel met aandak, 
en lagere aanbouw onder zadeldak met 
achtertuitgevel.
L’Emulation, 1894, pl. 44.

Nr. 9. Diephuis met drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen). 
Gecementeerde lijstgevel met laat-classi- 
cistisch uitzicht, bekroond door een breed 
geprofileerd, driehoekig fronton, uit eind
XVIII-begin XIX. Vermoedelijk een aan
passing van een oudere topgevel. Rechth. 
bovenvensters in verkleinende ordonnan
tie, met lekdrempel en gesmeed ijzeren 
leuning met dubbele krul. Rondboogven- 
ster in top. Gesmeed ijzeren windwijzer 
bovenop het fronton. Begane grond ver
bouwd. Verankerde bepleisterde achter
puntgevel (856).

Nr. 13. Diephuis met drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen), 
daterend uit XVII. Verhoogde halsgevel, 
vermoedelijk opgetrokken in traditionele 
bak- en zandsteenstijl, doch heden gece
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menteerd. Lelievormige muurankers op de 
penanten en in de top. Bovenverd. met 
aangepaste rechth. vensters. Geveltop met 
getrapte (4 tr.) eerste geleding afgelijnd 
door een breed geprofileerde waterlijst. 
Drielicht gevormd door een rondboogvor
mig middenluik met kwarthol profiel, im
posten, sluitsteen en waterlijst, tussen 
smalle rechth. zijvensters. Barokke topge- 
leding met voluten bekroond door een ge
bogen fronton met schelp en waterlijst; 
rechth. luik. Begane grond verbouwd, tot 
1871 rondboogdeur met imposten, sleutel 
en gestrekte waterlijst. Verankerde be
pleisterde achterpuntgevel met aandak 
(857).
S.A.B., O.W., 12112 (1871).

Nr. 17. Breedhuis met drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak (pannen), in zijn hui
dige vorm uit XVIII-XIX. Recent gede- 
capeerde bakstenen lijstgevel met getoog- 
de bovenvensters voorzien van ijzeren leu
ningen, en kroonlijst met klossen en tand- 
lijst. Dakkapel met klauwstukken, oren en 
gebroken fronton, mogelijk gelijk met de 
pui aangebracht. Fraaie «klassieke» win
kelpui met zij-ingang, n.o.v. architect 
J. Buysschaert van 1873, oorspronkelijk 
bekroond door een gebroken fronton aan
sluitend bij de drukke consolerij; sokkel 
met diamantkoppen (858).
S.A.B., O.W., 12110 (1873).

Nr. 25. Diephuis (hoek Heilige Geest
straat) met drie bouwl. en resp. drie en 
vier trav. onder afgesnuit zadeldak 
(Vlaamse pannen en kunstleien). Oude, 
traditionele XVII-kern, aangegeven door 
bewaarde muurankers, de zijgevel, dak- 
vorm en recent vernieuwde achterpuntge
vel met aandak. Aangepast met een lijst
gevel in laat-classicistische stijl, in eind 
XVIII-begin XIX. Recent gedecapeerd. 
Bakstenen voorgevel met licht getoogde 
bovenvensters in vlakke blokomlijsting; 
tot 1835 rondboogdeur met imposten en 
flankerende rechth. vensters onder ge
strekte waterlijsten op de begane grond. 
Bak- en zandstenen zijgevel met spekla
gen en kwartholle negblokken van vroege
re kruiskozijnen met wigvormige ontlas-

403. Hoogstraat nr. 50 (1767).

ting in de 1. trav.; heden regelmatige or
donnantie met rechth. vensters op ardui
nen dorpels, waarvoor bouwaanvragen 
van 1828 en 1835. Omlopend hoofdgestel 
met architraaf, fries waarin steigergaten 
met leeuwekopvulling, en kroonlijst met 
klossen en tandlijst. Afgewolfde dakkapel
len. Begane grond verbouwd (859).
S.A.B., O.W., 10809 (1829), 25666 (1835).

Nr. 50. Diephuis met drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen). 
Markante, fraai geornamenteerde gevel 
met in- en uitgezwenkte top, in Lode- 
wijk XV-stijl, gedateerd 1767 (fig. 403). 
Heden gecementeerd, ter vervanging van 
een vroegere bepleistering; overvloedig 
gebruik van hardsteen voor vensterom- 
lijstingen, lijstwerk en ornamenten. Ge
toogde bovenvensters in fijn geriemde 
omlijsting met rocaillesleutel. Geveltop 
afgelijnd door een waterlijst met kwart- 
rond profiel, gekornist boven rocaillecon-
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soles op de hoeken. Omlopende, geprofi
leerde handlij st met rocaillemotieven, en 
een gebogen waterlijst met gereduceerd 
kuifstuk als topbekroning. Spiegelboog- 
venster in geriemde omlijsting met oren en 
rocaillesleutel, bekroond door een 
trapezoïdale en geflankeerd door ovale ro- 
caillecartouches waarin het jaartal 
«an/no/1767». Huidige winkelpui van 
1946; tot dan nog bewaarde spiegelboog- 
deur met tussendorpel in de zijtrav.
S.A.B., O.W., 56690 (1946).
K.I.K., 68512 A-68513 A.

Nr. 55. Doorsnee neoclassicistisch rij huis 
met drie bouwl. + mezzanino en drie trav. 
onder zadeldak, uit XIX b, met vernieuwd 
bakstenen parement. Typische, rood en 
zwart betegelde winkelpui, met oorspron
kelijke metalen belettering «triperie», en 
houtwerk, uit 1936 (fig. 404).
S.A.B., O.W., 44728 (1936).

404. Hoogstraat nr. 55. Pui (1936).

Nr. 58. Traditioneel diephuis (hoek Kan- 
delaarsstraat) met twee bouwl. en resp. 
drie en vier trav. onder zadeldak, mogelijk 
opklimmend tot XVI of minstens XVII. 
Vooraan tot drie bouwl. opgehoogd d.m.v. 
een ondiepe voorbouw met lijstgevel in 
neoclassicistische stijl, vermoedelijk in 
begin XIX. Voorgevel heden met cemen
ten bekleding uit de jaren 1920, de begane 
grond verbouwd. Bepleisterde, verankerde 
zijgevel, met rechth. vensters, getralied op

de begane grond, in onregelmatige ordon
nantie. Dito achtertrapgevel (5 tr. + top
stuk) met ezelsruggen als dekstenen (860).

Nr. 60-60A-62. In oorsprong één ruim he
renhuis met dubbelhuisopstand, daterend 
uit XVII-XVIII, heden opgesplitst in drie 
afzonderlijke panden. Voorheen lijstgevel 
met drie bouwl. en vijf trav. onder zadel
dak, met Lodewijk XV-deur en rechth. 
vensters in verkleinende ordonnantie. 
Aanpassingen, o.m. verlagen van de dor
pels en aanbreng van een balkon in 1854. 
Twee 1. en twee r. trav. met behouden vo
lume en gevelverankering, heden gece
menteerd. Middentrav. in Art Deco weder- 
opgebouwd n.o.v. architect J. van Hall van 
1923, met bijkomende vierde bouwl. en 
mansardedak, en simili-parement met de
coratieve friezen en omlijstingen. Begane 
grond verbouwd; fraaie Art Deco-winkel- 
pui met glas-in-lood bovenlicht en oor
spronkelijke belettering «au bon java», 
van ca. 1930, in nr. 62. Bepleisterde, ver
ankerde zijgevels : haast blinde zijpuntge- 
vel; aansluitend vleugel met drie bouwl. 
en vijf trav., waarvan één blinde, onder za
deldak (n_LHoogstraat), met regelmatige 
vensterordonnantie waarvoor aanpassin
gen in 1843; tenslotte lagere aanbouw met 
twee bouwl. en voorheen vijf trav., waar
van nog één bewaard met heden gedichte 
steekboogpoort (861, 862).
S.A.B., O.W., 12249 (1854), 29644 (1923), 8857 
(1843).

Nr. 63-65. Ruim hoekhuis (Ons-Heer- 
straat) in neoclassicistische stijl, uit 
XIX A; drie bouwl. + mezzanino en resp. 
zes en zeven trav. onder L-vormig zadel
dak. Bepleisterde en beschilderde lijstge
vel, horizontaal geleed door kordonvor- 
mende lekdrempels en het hoofdgestel met 
brede architraaf en kroonlijst op klossen. 
Regelmatige registers van rechth. ven
sters; deuren in entablement in de eerste 
en vierde trav. (gedicht) van de zijgevel. 
Voorts verbouwde begane grond (863).

Nr. 64 (r. pand). Diephuis met drie bouwl. 
en drie trav. onder zadeldak (Vlaamse 
pannen). Bepleisterde en beschilderde,
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405. Hoogstraat nr. 64.

verhoogde halsgevel (fig. 405), waarbij de 
lelievormige muurankers van de boven- 
verd. wijzen op een traditionele bak- en 
zandsteenconstructie uit XVII, die wordt 
bekroond door een laat-barokke geveltop 
uit eind XVII-begin XVIII. In XIX aange
paste rechth. bovenvensters met arduinen 
dorpels. Markante geveltop met drie gele
dingen aangegeven door geprofileerde wa
terlijsten en afgelijnd door platte banden. 
Achtereenvolgens een door voluten ge
markeerde en een getrapte geleding, be
kroond door een halsgeveltop met gekor- 
niste spiegelboogvormige waterlijst; bo
venop een gesmeed ijzeren windwijzer. 
Drielicht in de eerste geleding : rondboog- 
venster met sluitsteen en flankerende 
rechth. vensters, onder doorlopende, cen
traal gebogen en gekomiste druiplijst; be
kronende halfverheven vaas, voluten en 
bolornamenten in de blinde tweede gele
ding. Spiegelboogvenster met waterlijst in 
de opperste geleding. Begane grond ver

bouwd. Verankerde bepleisterde achter
tui tgevel.

Nr. 72-74. Diephuis met vermoedelijk ou
de kern en XVIII- en XlX-aanpassingen; 
drie bouwl. en twee trav. onder vooraan 
gemansardeerd schilddak (leien + Vlaam
se pannen). Bepleisterde lijstgevel met 
rechth. bovenvensters op lekdrempels. 
Fraaie gesmeed ijzeren vensterleuningen 
in régencestijl uit midden XVIII op de bo
venste verd. Cafépui uit de jaren 1930 
(864).

Nr. 77. Diephuis met twee bouwl. en twee 
trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen). 
Bepleisterde en beschilderde verhoogde 
halsgevel, waarbij het lelievormig muur
anker van de bovenverd. mogelijk wijst op 
een traditionele bak- en zandsteencon
structie uit XVII, die wordt bekroond door 
een laat-barokke geveltop uit eind XVII- 
begin XVIII. In XIX aangepaste rechth. 
bovenvensters met stucomlijsting. Tweele
dige, door dubbele voluten begrensde ge
veltop, met bekronende waterlijst en top
stuk. Gecompartimenteerd en afgelijnd 
door een druk patroon van brede platte 
banden (stuc op zandsteen). Omlijst rond- 
boogvenster en kleine ronde oculus erbo
ven. Begane grond verbouwd (865).

Nr. 81-83. Herenhuis met enkelhuisop- 
stand van drie bouwl. en vier trav. onder 
zadeldak (pannen). Drie 1. trav. opklim
mend tot XVIII, voorheen met Lodewijk 
XV-poort : in neoclassicistische stijl aan
gepast met geriemde vensteromlijstingen, 
doorgetrokken lekdrempels en een winkel
pui, cf. bouwaanvraag van 1838. Uitge
breid met de r. poorttrav., cf. bouwnaad, 
waarvoor bouwaanvraag van 1847. Heden 
gedecapeerde bakstenen lijstgevel met ho
rizontale geleding, afgewerkt door een 
klassiek hoofdgestel met architraaf en ver
nieuwde kroonlijst. Verkleinende rechth. 
bovenvensters. Slechts bewaarde lateien 
van de vroegere vensteromlijstingen in de
1. trav. Behouden hardstenen omlijstingen 
met bijkomend entablement en lekdrempel 
op consoles in de bredere, door een ver
diept veld gemarkeerde poorttrav.; vlakke 
poortomlijsting. Gietijzeren vensterleunin-

64



HOOGSTRAAT

gen op de hoogste verd. Begane grond 
verbouwd.
Stallingen met twee bouwl. en drie trav., 
uit XIX b, aan de W.-zijde van de binnen
plaats. Steekbogen op pilasters met ver
eenvoudigd kapiteel op de beneden-, 
rechth. vensters met lekdrempel op de bo- 
venverd. (866).
S.A.B., O.W., 12133 (1838, 1847).
K.I.K., 75333 A.

406. Hoogstraat nr. 86A-88. Bouwaanvraag (1856), 
(S.A.B., O.W., 12256).

Nr. 86A-88. Rijhuis met Louis-Philippe- 
en Second-Empirekenmerken, een vroege 
realisatie van architect H. Beyaert, waar
voor ontwerp van 1856 (fig. 406). Ge
bouw van drie bouwl. en twee trav. onder 
zadeldak. Lijstgevel met geëlaboreerd de
cor, in combinatie van bepleistering en na
tuur- of hardsteen, voorzien van een wel
licht oorspronkelijke imitatie-bak- en na
tuursteenbeschildering. Bovenvensters ge
vat in verticaal oplopende, geriemde 
omlijstingen, vanaf een geprofileerd kor
don : rechth. bel-etagevensters met enta
blement en spiegelboogvensters met lek
drempel op consoles op de lage derde 
bouwl. ; gebeeldhouwde cartouche met 
ranken op de ingediepte borstwering. Pe
nanten en fries gecompartimenteerd door 
platte banden, doorgetrokken in de venster- 
omlijstingen, waarbinnen casementen. Be
dekte steigergaten. Kroonlijst met klossen 
op vier uitgelengde voluutconsoles, uitge
werkt tot een nagenoeg gevelbreed, gekor- 
nist gebroken fronton; centrale dakkapel 
met driehoekig fronton op consoles en ij
zeren hek, in het ontwerp met balustrade 
en bekronend topstuk. Oorspronkelijk bre
de steekboogvitrine en winkeldeur met ge
blokte posten met diamantkoppen -  
cf. bewaarde r. post -  onder gebogen wa
terlijsten, op de hardstenen begane grond; 
heden verbouwd. Inwendig verbouwd en 
uitgebreid n.o.v. architect F. Symons van 
1902 (867).
S.A.B., O.W., 12256 (1856, 1902).

Nr. 87. Enkelhuis in classicistische stijl, 
met oorspronkelijk drie bouwl. en drie 
trav., uit XVIII d. Heden verhoogd met 
een vierde bouwl. en gedecapeerd, de be
gane grond opnieuw bekleed. Tweede en 
derde bouwl. van baksteen, met rechth. 
vensters voorzien van vlakke blokomlijs- 
tingen met gehavende, natuurstenen dia- 
mantkopsleutels. Sporen van verwijderde 
panelen op de borstwering tussen beide 
verd. Lodewijk XVI-deur in 1944 nog 
aanwezig. Eiken Lodewijk XVI-trap in het 
interieur (868).
K.I.K, 75334 A.
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Nr. 100-110. Z.g. «Hotel de Paris». Com
plex gebouw met dubbelhuisopstand, in 
neoclassicistische stijl, n.o.v. architect
J. -P. Cluysenaar van 1836. Opgetrokken 
ter vervanging van een traditioneel XVII- 
herenhuis met dubbele trapgevel. Lijstge- 
vel met drie bouwl. + entresol en zeven 
trav., oorspronkelijk bepleisterd en be
schilderd, met schijnvoegen in de bene- 
denbouw en gemarkeerd door hoekblok- 
ken, afgewerkt met een klassiek hoofdge
stel. Gekoppelde winkelpuien met ver
moedelijk gietijzeren deelzuiltjes, onder 
haast vierkante entresolvensters, aan 
weerszij van de kolossale rondboogpoort. 
Verkleinende bovenvensters met resp. kor
don vormende en afzonderlijke lekdrem- 
pels, het centrale bel-etagevenster verrijkt 
met een balkon en een entablement met 
voluutconsoles. Heden grondig verbouwd, 
vooral de benedenbouw, en gecementeerd 
(869).
S.A.B., O.W., 25685 (1836).
K. I.K., 76373 A.

Nr. 103 tot 113. Oorspronkelijk geheel 
van twee gekoppelde herenhuizen, met 
vlak bepleisterde lijstgevel in neoclassicis
tische stijl, van ca. 1830; drie bouwl. en 
totaal acht trav. onder zadeldak (pannen). 
Ter plaatse van het voomalige refugiehuis 
van de benedictinessenabdij van Vorst, 
hier gevestigd sinds 1634, na aankoop van 
de gebouwen in 1632. Omvatte eertijds 
het Grote en het Kleine Refugiehuis, met 
tuinen reikend tot het visitandinenklooster. 
Ingenomen door markies de Castanaga in 
1686; Oorlogskas tijdens het Oostenrijks 
Bewind. Openbaar verkocht in 1794. Ou
de kem in twee 1. trav. aangegeven door 
resten van verankering en een steil zadel
dak; resten van XVII-bijgebouwen op de 
binnenkoer van nr. 109-113. 
Oorspronkelijk enkelhuisopstand en vlg. 
repeterend schema, gemarkeerd door 
steekboogpoorten in de eerste en de vijfde 
trav., voorts met rechth. vensters op lek- 
drempels, en een klassiek hoofdgestel, 
cf. drie r. trav. Slechts één bewaarde inrij
poort met pilasters en entablement 
(nr. 107). Later toegevoegd stucdecor 
(XIX B) in vijf 1. trav. : schijnvoegen en

verticaal oplopende vensteromlijstingen 
met entablement en sluitsteen; klossen on
der de kroonlijst. Begane grond herhaalde
lijk verbouwd voor winkelpuien.
In nr. 107 : Gemeenteschool Nr. 15. 
Oorspronkelijk lagere meisjesschool, 
n.o.v. architect RV. Jamaer van 1882- 
1884, voltooid in 1887. Complex met 
schoolgebouwen aan vier zijden van een 
speelplaats, bereikbaar via een beglaasde 
doorgang. Klassenvleugels aan de N.- en 
Z.-zij de : eenvoudige opstand met centraal 
ingangsrisaliet en steekboogvensters, oor
spronkelijk met twee bouwl.; N.-vleugel 
verhoogd met een derde bouwl., het risa- 
liet met frontonbekroning. Overdekte 
speelplaats met ijzeren structuur en Palon- 
ceau-spant aan de O.-zijde; later verhoog
de turnzaal aan de W.-zijde.
In nr. 109-113, op de binnenplaats : resten 
van aanhorigheden van het refugiehuis. 
Verankerde constructie in traditionele bak
en zandsteenstijl uit XVII, cf. twee reste
rende jaarankers 16..; één bouwl. onder 
zadeldak (pannen). Kwarthol geprofileerde 
sokkel en daklijst boven steigergaten; ge
dicht kozijn en rondboogdeur onder ocu- 
lus. Eveneens gedichte, barokke, hardste
nen rondboogarcade in de r. trav. : twee 
bewaarde van oorspronkelijk drie gekop
pelde rondbogen, met sterk geprofileerde 
en geblokte booglijst, op Toscaanse zui
len. Renovatie van nr. 109-113 n.o.v. ar
chitectenbureau B.O.A. (J. Van Dessel) 
van 1991, in voorbereiding (870).
S.A.B., O.W., 3411-3469 (1882-1888), 25670, 
12138; A.A., 1884, rep. 1519, 1885, rep. 1672 en 
1723, 1886, rep. 1758, 1770, 1863 en 1906, 1887, 
rep. 1917, 1987-1988 en 2054-2056; N.P.P, Q 15. 
ABEELS G., Une découverte archéologique rue 
Haute (Les Marolles, 1985, 2, p. 21-24).

Nr. 115, 117, 119. Geheel van drie gekop
pelde rijhuizen in neoclassicistische stijl, 
n.o.v. architect P.J. Peeters van 1835; drie 
bouwl. en samen zes trav. onder doorlo
pend zadeldak waarin afgewolfde dakka
pellen. Opgetrokken ter plaatse van een 
ruim herenhuis met barokke verhoogde 
halsgevel. Vlak bepleisterde en beschil
derde lijstgevel met verkleinende ordon
nantie. Rechth. bovenvensters op arduinen

66



HOOGSTRAAT

407. Hoogstraat nr. 116 en 118.

dorpels, later doorgetrokken in nr. 119; 
gietijzeren leuningen. Gevelbeëindiging 
door architraaf, fries en kroonlijst. Win
kelpuien van bij oorsprong, heden ver
bouwd (871).
S.A.B., O.W., 25684 (1835).

Nr. 116. Traditioneel diephuisje met twee 
bouwl. en heden één trav. onder zadeldak 
(kunstleien), te dateren in XVII (fig. 407). 
Bepleisterde en beschilderde tuitgevel met 
bewaarde muurankers, doch gewijzigde 
ordonnantie op de bovenverd. en in de 
top. Winkelpui. Blinde, verankerde bak
stenen zijgevel in de Liedjesgang. Veran
kerde bepleisterde achtertuitgevel.

Nr. 118. Diephuis met oude, traditionele 
XVII-kem, van twee bouwl. en twee trav. 
onder zadeldak (Vlaamse pannen) 
(fig. 407). Vooraan tot drie bouwl. opge
hoogd d.m.v. een ondiepe voorbouw met 
een fraai gevelfront in classicistische stijl,

in XVIII d. Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel, afgewerkt met een sterk gepro
fileerd driehoekig fronton waarin een om- 
lijste ronde oculus. Rechth. bovenvensters, 
haast vierkant op de lage derde bouwl., in 
vlakke blokomlijsting. Panelen met punt
en dropmotief op de borstwering tussen 
beide verd. Begane grond verbouwd. Ver
ankerde bepleisterde achtertuitgevel.

Nr. 131-133, 135. Twee diephuizen met 
twee bouwl. en drie trav. onder zadeldak 
(o.m. Vlaamse pannen), (fig. 408). Mar
kant en zeldzaam ensemble van identieke, 
gekoppelde klokgevels, afgezet door platte 
banden en bekroond met een driehoekig 
fronton, te dateren in XVIII b-c; heden 
gecementeerd, ter vervanging van de oor
spronkelijke bepleistering. Getoogde bo
venvensters op later toegevoegde lek- 
drempels. Tweeledige geveltop waarin 
drielicht, gevormd door een hoger getoogd 
midden- en rechth. zijvensters, en erboven

408. Hoogstraat nr. 131-133, 135.
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409. Hoogstraat nr. 132. Z.g. «Bruegelhuis».

een getoogd luikgat. In nr. 113-133 be
waarde spiegelboogdeur met hardstenen 
omlijsting in Lodewijk XV-stijl : geprofi
leerd, kwarthol beloop met neuten, spie
gels, gelede imposten, gegroefde sluit
steen en rozetten in de zwikken, onder een 
gestrekte waterlijst; steenhouwersmerk
p. 1, nr. 19. Voorts verbouwde begane 
grond. Achterhuis met verankerde achter- 
tuitgevel in nr. 131-133; achtertuitgevel 
met lelievormige muurankers, wijzend op 
een oudere, traditionele XVII-kem, in 
nr. 135 (872).

★  Nr. 132. Z.g. «Bruegelhuis» (fig. 409). 
Naar verluidt het woon- en sterfhuis van 
de schilder Pieter Bruegel de Oude (ca. 
1525-1569), die in de Kapellekerk begra
ven werd. Het huis zou later achtereenvol
gens in het bezit zijn geweest van zijn 
zoon, de schilder Jan Breughel bijge
naamd «de Fluwelen» (1568-1625) en van 
zijn kleindochter Anna Breughel. Het is

alleszins geattesteerd als woonhuis van 
zijn achterkleinzoon David Teniers III 
(1638-1685) in diens overlijdensakte. In 
verkoopakten van 1771 en 1802 wordt het 
beschreven als één ruimere woning met 
het aanpalende nr. 134.
Traditioneel diephuis (hoek Rodepoort) in 
bak- en zandsteenstijl, met twee bouwl. en 
twee brede trav. onder zadeldak (leien), 
opklimmend tot XVI. Huidig uitzicht na 
een grondige restauratie o.l.v. architect 
A. Hannaert in 1963 e.v., die rekening 
hield met onder de bepleistering aange
troffen sporen van de oorspronkelijke or
donnantie. Omvatte in hoofdzaak de re
constructie van de kozijnen van de voor- 
en de achtergevel, ter vervanging van in 
het verleden aangepaste vensters, de ver
wijdering van een monumentale Lodewijk
XVI-deuromlijsting uiterst r., en een gron
dig herstel en vernieuwing van de gevel- 
parementen, gepaard met steenvervanging. 
Verankerde baksteenbouw met grotendeels 
vernieuwde natuurstenen sokkel, kozijnen 
met kwartholle negblokken en speklagen 
ter hoogte van de dorpels. Manke trapge
vel (resp. 7 en 6 tr. + topstuk) met gepro
fileerde dekstenen. Gekoppelde kruisko
zijnen, op de begane grond onder ontlas- 
tingsboogjes, op de bovenverd. met wig
vormig ontlastingssysteem. Rechth. 
venster geflankeerd door bolkozijnen met 
wigvormige ontlasting in de eerste topge- 
leding; rechth. luik en balkgat erboven. 
Gedrukte rondboogpoort in omlijsting met 
geprofileerde dagkanten, waarboven een 
rechth. insteekvenster, in de 1. trav. Gaf 
eertijds toegang tot een gang z.g. «Rode
poort», die werd gesloopt bij de aanleg 
van de gelijknamige straat in 1888 e.v. 
Voormalige overdekte doorgang met be
waarde korfboogdeur naar de woning, slij
tage van het metselwerk door karrewielen 
en de aanzet van een tweede rondboog
poort in de achtergevel. Gedenkplaat voor 
Pieter Bruegel van 1924. Vrijwel blinde 
zijgevel in de Rodepoort, oorspronkelijk 
de gemene muur met het gesloopte naast
liggende pand, cf. een bewaard mijter- 
boognisje of maziergat. Latere openingen; 
twee dakkapellen. Achtertuitgevel met 
schouderstukken en muurvlechtingen.
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Zelfde gekoppelde kruiskozijnen met wig- renaissance-ornamenten, o.m. ontleend
vormige ontlasting en deur met boven- aan Hans Vredeman de Vries, zowel voor
licht; rechth. vensters in beide topgeledin- het exterieur als het interieur, geënt op een
gen. Aansluitend tuinmuur met rondboog- nog in wezen neoclassicistische basis
poort. Bewaarde balkenlagen en dakspant vorm. Lijstgevel met vernieuwd natuurste-
in het interieur. nen parement ter vervanging van de oor-
S A B„ O.W„ 80049 (1963 e.v.). spronkelijke bepleistering. Overvloedig
K.I.K., 69363 A, 76375 A. gebruik van fraai bewerkte hardsteen, vnl.
MARTINY v.g !, A propos de la maison dite de voor de benedenbouw en de omlijstingen.
Breughel, rue Haute a Bruxelles (B.C.R.M.S., Licht afwijkende behandeling van beide
1964, p. 8-44). panden, het 1. geaccentueerd door een rij

ker decor. Geboste sokkelvormende bega- 
Nr. 139-141. «Herenhuis Jacqmotte». ne grond met diamantkoppen. Basement
Ruim hoekpand (Spiegelstraat), in oor- waarin getoogde keldermonden met ge-
sprong twee gekoppelde meesterwoningen smeed ijzeren tralies. Deur en poort met
met enkelhuisopstand, in eclectische stijl, bewerkte dagkanten, en vensters met door-
n.o.v. architect A. Schoy van 1865 getrokken lekdrempels op voluutconsoles
(fig. 410); drie bouwl. en tweemaal vier en bewerkte panelen, in geriemde omlijs-
trav. onder mansardedak (leien). Vroeg ting met rozetten; typische vouwluiken.
voorbeeld van het gebruik van Vlaamse- Tweede bouwl. als bel-etage gemarkeerd

410. Hoogstraat nr. 139-141. «Herenhuis Jacqmotte». Bouwaanvraag (1865), (S.A.B., O.W., 12149).
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door een doorlopende opengewerkte 
borstwering met postamenten; balkon met 
voluutconsoles en hoekvazen, en rijke 
pseudo-frontons in de twee middentrav. 
van het r. pand. Voorts rechth. vensters in 
geriemde omlijsting met o.m. oren, neuten 
en maskersleutels. Gevelbeëindiging door 
kordon, fries en kroonlijst op uitgelengde 
consoles; dakkapellen met alternerend 
driehoekige en gebogen frontons. Zijgevel 
met hoekpilasters en middenrisaliet waarin 
markant neorenaissance-tweelicht met pi
lasters en rolwerk; gedeeltelijk gedichte 
zijtrav. Achtergevel op 1. trav. na verbouwd. 
Markant, vrij gaaf bewaard interieur in het 
r. pand. Monumentale hal en trappenhuis 
met rijke aankleding (fig. 411) : imitatie- 
marmerbeschildering en stuc, arduinen 
sokkel met ingekerfde motieven, marme
ren bevloering en verzorgd houtwerk. Hal 
met pilasterordonnantie, vier zwaar om- 
lijste medaillons met portretten van Hans 
Vredeman de Vries en Quinten Metsys, en 
allegorieën van de Vlaamse Bouw- en

411. Hoogstraat nr. 139-141. «Herenhuis Jacqmotte» 
(1865). Hal.

Schilderkunst, en breed hoofdgestel; trap
penhuis met eikehouten eretrap met ge
beeldhouwde trappaal en bewerkte balus- 
ters, en gebrandschilderd raam. O.m. ruim, 
gelambrizeerd salon op de bel-etage, met 
marmeren schouw waarop omlijste spiegel 
en rijk stucplafond met medaillons. 
Eertijds met koetshuis en stallingen aan de 
Spiegelstraat. Heden moderne bedrijfsge
bouwen van de vroegere koffiebranderij 
Jacqmotte -  hier gevestigd vanaf 1828 tot 
1985 -  in fasen opgetrokken in de jaren 
1950 en 1960, die nagenoeg het ganse 
bouwblok met de Spiegelstraat en de St.- 
Gisleinsstraat innemen. Project voor om
vorming tot een complex met winkels, 
kantoren, woningen en een centraal atri
um, z.g. «Espace Jacqmotte», in voorbe
reiding door de architecten A.2R.C. 
(B. D’Helft, P. Neirinck, M. Verliefden) 
en M. Jaspers (873).
S.A.B., O.W., 12149 (1865).

Nr. 143. Rijhuis n.o.v. architect A. Schoy 
van 1870; vier bouwl. en drie trav. onder 
zadeldak (leien). Lijstgevel met zelfde 
stijlkenmerken als nr. 139-141, cf. venster- 
omlijstingen en hoofdgestel, in een een
voudiger uitvoering. Oorspronkelijk be
werkte « klassieke » winkelpui; heden ver
bouwd naar analogie met nr. 139-141 (874).
S.A.B., O.W., 12141 (1870).

Nr. 149, 151. Breedhuizen met twee 
bouwl. en resp. twee en drie trav. onder 
steil zadeldak (pannen) met 1. aandak. 
Wellicht traditionele kern opklimmend tot 
XVII en mogelijk in oorsprong één ruime
re woning, doch grondig verbouwd i.l.v. 
XVIII-XIX. Bepleisterde lijstgevel met 
aangepaste vensters op arduinen dorpels, 
en breed geprofileerde kroonlijst. Begane 
grond opengebroken voor winkelpuien 
(875).

Nr. 150. Klooster van de «Filles de la 
Charité de Saint-Vincent de Paule». 
Complex gevormd door een voormalig he
renhuis uit XVIII en kloostergebouwen uit 
XIX.
De vestiging van deze in oorsprong Franse 
kloosterorde te Brussel, werd in 1839
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overeengekomen met het Bureau voor 
Weldadigheid. Een eerste congregatie van 
vier zusters nam in 1843 of 1844 haar in
trek in de kleine woning Cellebroersstraat 
nr. 55. In 1852 werd de huidige vestiging 
aangekocht, toen een herenhuis met bijge
bouwen, dat sinds 1833 het z.g. «Pension
nat Saint-Louis» -  een tehuis voor blinden 
en doofstommen van de «Frères de la 
Charité de Saint-Vincent de Paule» -  her
bergde. Hieraan werden i.l.v. XIX c de 
huidige kloostergebouwen toegevoegd. 
Eerstesteenlegging van het z.g. «Armen
huis» aan de Minimenstraat in 1853. Eer
stesteenlegging van de kloosterkapel in 
1862, gelijktijdig bouw van het z.g. «Mis
sionarissenhuis». Bouw van een schoolge
bouw (gesloopt) in 1868, van het Wees
huis in 1873. Heden gedeeltelijk in ge
bruik als school; het voormalige Weeshuis 
werd omgevormd tot sociale woningen.
Herenhuis. Breedhuis in laat-classicisti- 
sche stijl, met drie bouwl. en vier trav. on
der schilddak, te dateren in XVIII d. Spo
ren van een oudere, mogelijk traditionele
XVII-kern op de begane grond, cf. de 
zandstenen sokkel, speklagen en kwarthol- 
le negblokken die doorlopen tot de pui- 
lijst. Heden gedecapeerde bakstenen lijst- 
gevel met muurankers op alle bouwl. Bre
dere 1. poorttrav. met vleugeldeur in ge
profileerde zandstenen omlijsting met 
neuten ; aansluitend balkon, doorlopend in 
de hardstenen puilijst, op Lodewijk XVI- 
consoles met rozet, schijven en pijnappel, 
voorzien van een gesmeed ijzeren hek.

412. Hoogstraat nr. 150. Vensterleuning.

Rechth. vensters met geprofileerde lek- 
drempel en gesmeed ijzeren leuning 
(fig. 412), in de poorttrav. verrijkt met een 
geriemde omlijsting; persiennes op de be
gane grond. Gevelbeëindiging door archi
traaf, fries met steigergaten, vernieuwde 
kroonlijst en dakkapellen. Verankerde ge
cementeerde achtergevel met rechth. ven
sters en aangepaste poort. Vrij gaaf, in 
grote delen bewaard interieur in lokale Lo
dewijk XVI-stijl. Eikehouten eretrap met 
leuning van balusters en rozetpanelen 
doch vernieuwde trappaal. Salons met 
stucwerk op de begane grond, met houten 
lambrizering op de bovenverd., telkens 
met marmeren schouw en plafond van drie 
vakken. Binnenmuren in stijl- en regel
werk met baksteenvulling zichtbaar na 
ontpleistering op de bovenste verd. Dak
spant. Kelder met tongewelven.
Kloostergebouwen in neoclassicistiche 
stijl, aan drie zijden van de binnenplaats. 
Mogelijke betrokkenheid van architect- 
aannemer T. Mélot in de bouw. Heden 
volledig gecementeerd.
Voormalige kapel (Z.-zijde) : éénbeukige 
zaalkerk van zes trav., geritmeerd door li
senen en steunberen, geopend door rond- 
boogvensters, onder schilddak met vier
kant klokketorentje met spits op de nok. 
Interieur overkluisd door graatgewelven 
op muurpilasters; ondiepe koorabsis met 
ronde scheiboog, en doksaal op colonnet- 
tes. Vroeger neogotisch mobilair verwijderd. 
Z.g. «Huis der Missionarissen» (O.-zijde) 
met drie bouwl. en drie trav., gemarkeerd 
door een middenrisaliet met driehoekig 
fronton. Ervoor een steekbogenarcade van 
vijf trav. met geblokte pilasters, verhoogd 
met rondboognissen op de hoeken. 
Voormalig Weeshuis (N.-zijde) met vijf 
bouwl. en veertien trav., geritmeerd door 
getoogde lisenen en een middenrisaliet 
met driehoekig fronton (876, 877, 878).
S.A.B., O.W., 12272 (1868).
K.I.K., 75313 A.
Historische gegevens ontleend aan het kloosterar
chief.

Nr. 158. Neoclassicistisch hoekhuis 
(Zwaardstraat) van drie bouwl. en drie 
trav. uit XIX b-c, met mansarde + dakka-
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413. Hoogstraat nr. 158. Pui (1903-1904).

pellen en winkelpui n.o.v. architect
R. Neyberg van 1903-1904. Gecementeer
de lijstgevel met rechth. vensters op door
getrokken lekdrempels en klassiek hoofd
gestel. Fraaie houten winkelpui met Art 
Nouveau-inslag, gemarkeerd door inge
diepte pilasters overgaand in de consoles 
van de rolluikkast (fig. 413). Trapezoïdaal 
inspringend middenportaal; bovenlichten 
met typische roedenverdeling en achter- 
glas-beschildering. Bewaarde winkelin
richting van hoedenwinkel.
S. A.B., O.W., 12278 (1903-1904).

Nr. 164. Z.g. «Spaans Huis». Traditioneel 
diephuis (hoek O.-L.-Vrouw van Gratie- 
straat), met drie bouwl. en resp. drie en 
vier trav. onder zadeldak (Vlaamse pan
nen), uit XVII. Huidig uitzicht na een 
grondige restauratie in 1975 e.v. door de 
Stad Brussel : ontpleistering, grondig her
stel en vernieuwing van de gevelparemen- 
ten gepaard met steenvervanging, recon

structie van de kozijnen, en toevoeging 
van de achtergevel, tevoren een gemene 
muur; inwendige kaalslag en invoering 
van een betonstructuur. Baksteenbouw 
met grotendeels vernieuwde natuurstenen 
sokkel en kozijnen met kwartholle neg- 
blokken; muurankers met gekrulde spie. 
Trapgevel (8 tr. + topstuk) met geprofi
leerde dekstenen. Kruiskozijnen met wig
vormig ontlastingssysteem, in verkleinen
de ordonnantie, op beneden- en boven- 
verd., ter hoogte van de dorpels belijnd 
door speklagen; deurkozijn met herge
bruikte imposten (?) met «ann. 641» en ge
tralied bovenlicht in de r. trav. Tweeledige 
geveltop waarin drielicht, gevormd door 
een rondboogvormig middenluik met im
posten, sleutel en waterlijst tussen rechth. 
venstertjes; vierkant luikje erboven. Zijge
vel belijnd door een getrapte sokkel en 
steigergaten, met schaarser zandsteenge- 
bruik, en gekoppelde ontlastingsboogjes 
boven de kruiskozijnen. Achtertuitgevel
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met muurvlechtingen, rechth. venster en 
rondboogluikje in de top, voorts zelfde ka
rakteristieken (879).
K.I.K., 104846 A en 75316 A.

Nr. 169. Traditioneel diephuis met twee 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak 
(Vlaamse pannen), uit XVII. Bepleisterde 
en beschilderde trapgevel (7 tr. + topstuk), 
vermoedelijk opgetrokken uit bak- en 
zandsteen, met lelievormige muurankers 
op de penanten en in de top. In XIX aan
gepaste rechth. bovenvensters met lek
drempel. Tweeledige geveltop waarin drie- 
licht, gevormd door een rondboogvormig 
middenluik met kwarthol profiel, impos
ten, sluitsteen en waterlijst, tussen rechth. 
venstertjes; erboven een rechth. luikje. 
Begane grond verbouwd tot cafépui (880).

Nr. 171 tot 187. Reeks neoclassicistische 
huizen met drie bouwl. en elk twee trav. 
onder zadeldak (pannen),uit begin XIX. 
Opgetrokken ter plaatse van de kerk en het 
voorplein van het in 1803-1804 gesloopte 
kapucijnenklooster (zie Kapucijnenstraat). 
Oorspronkelijk eenvormig front van be
pleisterde en beschilderde lijstgevels, ver
moedelijk met enkelhuisopstand of wel
licht winkelpui, rechth. bovenvensters -  
haast vierkant op de lagere derde bouwl. -  
op arduinen dorpels, klassiek hoofdgestel 
en vermoedelijk centrale dakkapel. Heden 
volledig verbouwde begane grond, ver
nieuwde gevelbekleding voor nr. 181 tot 
187, mansardedak voor nr. 177, voorts 
kleine aanpassingen. Nr. 171-175 : twee 
gekoppelde panden met gemeenschappe
lijke, blinde midden trav. boven de toegang 
tot een achterhuis. Overige panden in re
peterende opeenvolging, met ongelijke zij
penanten in functie van de symmetrie van 
het geheel (881).

Nr. 182. Diephuis met twee bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak (pannen), (fig. 414). 
Bepleisterde en beschilderde klokgevel : 
de lelievormige muurankers op de penan
ten van de beneden- en de bovenverd. en 
in de top verraden een traditionele bak- en 
zandsteenconstructie uit XVII; de laat-ba- 
rokke vormgeving van de geveltop wijst

op een aanpassing uit eind XVII-begin
XVIII. In XIX aangepaste rechth. boven
vensters met lekdrempel. Markante gevel
top boven de sterk gekorniste waterlijst, 
met brede voluten en oren onder een ge
bogen pseudo-fronton, afgelijnd door plat
te banden en bekroond door een gebogen 
waterlijst op gestrekte uiteinden; bases 
van verdwenen topstukken op de dekste- 
nen van de voluten en de topbekroning. 
Centraal rechth. venster in vlakke omlijs
ting met neuten, oren en driehoekig pseu
do-fronton, aansluitend bij een ronde ocu- 
lus in uitstralende platte banden; flanke
rende, vlak omlijste ronde oculi met sluit
steen en waterlijst op voluutjes. Fraaie 
barokke deuromlijsting van hardsteen, te 
dateren in XVII B, in de r. trav. : inge
diepte en geblokte pilasters met basement 
en kapiteel, onder geblokte rondboog met 
waterlijst; aansluitend schouderboogvor- 
mig bovenlicht met waterlijst en boloma- 
ment, tussen voluten met deksteen en top
stuk; steenhouwersmerk, p. 1, nr. 20, ge
ïdentificeerd met D. Derideau (Feluy). Be
gane grond voorts verbouwd. Verankerde 
bepleisterde achtertuitgevel.
K.I.K., 104782 A.

Nr. 184. Traditioneel diephuis met twee 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak (pan
nen), uit XVII (fig. 414). Bepleisterde en 
beschilderde, manke trapgevel (resp. 8 en 
7 tr. + topstuk), vermoedelijk opgetrokken 
uit bak- en zandsteen, met lelievormige 
muurankers op de penanten en in de top. 
In XIX aangepaste rechth. bovenvensters 
met lekdrempel. Tweeledige geveltop 
waarin drielicht, gevormd door een rond
boogvormig middenluik met imposten, 
sluitsteen en waterlijst, tussen rechth. ven
stertjes; rechth. luikje erboven. Begane 
grond verbouwd. Verankerde bepleisterde 
achtertuitgevel.

Nr. 188. Diephuis met drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak (pannen). Verhoogde 
halsgevel, vermoedelijk opgetrokken in 
traditionele bak- en zandsteenstijl, doch 
heden gecementeerd. In XIX aangepaste 
rechth. bovenvensters met lekdrempel. 
Geveltop met getrapte (5 tr.) eerste gele-
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ding afgelijnd door een waterlijst. Drie- 
licht gevormd door een rondboogvormig 
middenluik met imposten, sluitsteen en 
waterlijst, tussen kleine rechth. zijluiken. 
Barokke topgeleding met vereenvoudigde 
voluten bekroond door een gebogen fron
ton met waterlijst, met bases van verdwe
nen topstukken aan weerszij en op top; 
rechth. luik. Begane grond verbouwd, eer
tijds spiegelboogdeur; toegang tot de 
voormalige Warschau- of Polakkengang 
uiterst 1. Verankerde bepleisterde achter- 
tuitgevel, en lager achterhuis met dito ach
tergevel waarin bolkozijnen (882).
S.A.B., O.W., 29733.

Nr. 195-197. Appartementsgebouw (hoek 
Kapucijnenstraat nr. 71) met Art Deco-in- 
slag, n.o.v. architect J. Michaut van 1928- 
1929, i.o.v. het confectiehuis E. Michiels. 
Vijf bouwl. en acht trav. onder plat dak. 
Sobere baksteenbouw geritmeerd door ko
lossale pilasters; alternerend gestapelde 
erkers over de eerste twee verd., waarbo
ven verstarde balustrade en entablement. 
Hoger oplopende, afgeschuinde hoektrav. 
met meerdelig baksteenprofiel. Brede 
rechth. vensters. Decoratieve fries in simi- 
li-steen, met stralende zon- en bloemmo
tief, onder de kroonlijst. Gewijzigde win
kelpuien (883).
S.A.B., O.W., 35347 (1928-1929).

Nr. 198. Breedhuis met drie bouwl. en 
twee trav. onder vooraan gemansardeerd 
zadeldak (Vlaamse pannen) met aandaken. 
In zijn huidige vorm vermoedelijk uit eind 
XVIII, met een oudere, mogelijk traditio
nele XVII-kem. Recent geschilderd jaartal 
«aOdI 1700» (?). Bepleisterde en beschil
derde lijstgevel voorzien van rechte muur
ankers. Verkleinende rechth. bovenven
sters. Kroonlijst boven steigergaten. Twee 
grote dakkapellen met driehoekig fronton 
en kleine roedenverdeling. Centrale spie
gelboogdeur met hardstenen omlijsting in 
Lodewijk XV-stijl, uit midden XVIII 
(fig. 415) : geprofileerd kwarthol beloop 
met neuten, gegroefde sluitsteen, schelpen

414. Hoogstraat nr. 182 en 184.

415. Hoogstraat nr. 198. Deuromlijsting.

in de zwikken en gebogen waterlijst met 
gestrekte uiteinden. Ter 1. zijde rechth. 
deur met bovenlicht in hardstenen omlijs
ting, eertijds de toegang tot de voormalige 
Bullinckxgang. «Klassiek» houten win
kelraam van 1893 r. (884).
S.A.B., O.W., 12285 (1893).

Nr. 200. Diephuis met twee bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak (pannen), opklim
mend tot XVI-XVII. Trapgevel (5 tr. + 
topstuk) met vernieuwde bakstenen gevel
bekleding (1956 en 1985). Aangepaste bo
venvensters. Achtereenvolgens rechth. 
drielicht met lager middenluik en rechth. 
venstertje in de tweeledige geveltop. Be
gane grond en achtergevel volledig ver
bouwd. Grotendeels behouden balkenla- 
gen -  moerbalken met sloffen op consoles 
-  en dakgebint in het interieur (885).
S.A.B., O.W., 63982 (1956), 48197.
K.I.K., 75284 A.
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416. Hoogstraat nr. 205-207. Z.g. «Palais Minerva» 
(1908).

Nr. 205-207. Z.g. «Palais Minerva». In 
oorsprong dans-/feestzaal, met bioscoop in 
het souterrain, opgetrokken in pompeuze 
«Beaux-Arts»-stijl, n.o.v. architect H. Van 
Massenhove van 1908. Omgevormd tot 
bioscoop door dezelfde architect in 1927, 
later z.g. «Rialto». Heden winkel/toonzaal. 
Monumentaal, overdadig geornamenteerd 
gevelffont met feestelijk karakter, in over
eenstemming met de functie van het ge
bouw, uitgevoerd in natuursteen voor de 
boven- en hardsteen voor de beneden- 
bouw (fig. 416). Drie bouwl. onder man- 
sardedak (kunstleien). Bovenverd. uitge
werkt als portiektrav., gemarkeerd door 
gecanneleerde kolossale pilasters met staf- 
werk, cartouches en vrouwenhoofd in het 
kapiteel. Bel-etage afgelijnd door een ge- 
velbreed balkon met zware, gebogen ba
lustrade met postamenten, op gebeeld
houwde hoek- en ijzeren, in de puibalk 
geïncorporeerde middenconsoles. Drie- 
licht met Ionische zuilen en hoekpijlers,

overspannen door een zwaar entablement; 
fraai bewerkte houten deurvensters met 
medaillon en kleurrijk glas-in-lood. Derde 
bouwl. opgevat als loggia onder een brede 
korfboog met cartouchesleutel en guirlan- 
deversiering; ijzeren borstwering tussen 
postamenten met vaas, waarachter drie 
rechth. deurvensters. Hoofdgestel met ar
chitraaf, gegroefde consolerij waartussen 
guirlandes, kroon- en tandlijst. Brede dak
kapel met pilastermarkering en rondbogig 
drielicht met schelpvulling, onder een ge
bogen fronton met cartouche, opgenomen 
in een blinde attiek met leeuwekoppen op 
de hoekpostamenten. In ontwerp bekro
nende geribde koepel met ceil-de-boeufs en 
topstuk. Opengewerkte benedenbouw, 
voorheen met geblokte posten -  heden op
nieuw bekleed -, sierlijk ijzeren hekken en 
luifel -  heden glaspui -. Bronzen portret
medaillon ter herdenking van de kunst
schilder J. Bourgeois, gesigneerd Verhas- 
selt.
Eertijds tweedelige zaal over twee verd. 
met balkons, met rijk uitgewerkt, po
lychroom decor in Napoleon III-stijl, het 
achterste deel bekroond door een koepel 
(fig. 417). Heden nog bewaard volume 
onder ijzeren dakspanten.
S.A.B., O.W., 5407 (1908), 34145 (1927).

Nr. 217. Voormalige dans-/feestzaal z.g. 
«Elysée» ook «Valencia», in eclectische 
stijl met neoclassicistische inslag, n.o.v. 
architect H. Van Massenhove van 1897. 
Smalle lijstgevel van rode en witte bak
steen en simili-natuursteen, met drie 
bouwl. en één trav. onder pseudo-mansar- 
dedak (kunstleien). Bovenverd. gemar
keerd door kolossale pilasters, waarbinnen 
tweelichten met pilasters, entablement en 
pane(e)l(en) op de borstwering. Klassiek 
hoofdgestel met bewerkte fries; brede dak
kapel met voluten en driehoekig fronton. 
Verbouwde pui doorlopend over nr. 219. 
In ontwerp bijkomende verd. en belvédè
re; gebogen luifel van ijzer en glas met 
opschrift «Grand Salon de Bruxelles» bo
ven de toegang. Eertijds driebeukige feest
zaal van vijf trav., met basilicale opbouw 
en ijzeren bekapping (886).
S.A.B., O.W., 12175 (1897).

7 6



HOOGSTRAAT

W v n S itu e U a ti d iu .n e  d e  <0e£&& d  ^ s b c tx e é & i

417. Hoogstraat nr. 205-207. Z.g. «Palais Minerva». Langsdoorsnede (1908), (S.A.B., O.W., 5407).

Nr. 224. Breedhuis met twee bouwl. en 
drie trav. onder mansardedak (pannen), 
opklimmend tot XVII-XVIII. Recent ge- 
decapeerde bakstenen lijstgevel. Rechth. 
bovenvensters met verdiepte, kwartholle 
zandstenen negblokken -  wellicht herge
bruikt -  en vernieuwde lekdrempels. 
Kroonlijst boven zandstenen steigergaten. 
Spiegelboogdeur met hardstenen omlijs
ting in Lodewijk XV-stijl, uit XVIII c : 
geprofileerd, kwarthol beloop met neuten, 
gegroefde sluitsteen en gebogen waterlijst 
met gestrekte uiteinden; steenhouwers- 
merk p. 1, nr. 21, te identificeren met
M. Monnoye + Fam. Mondron (Arquen- 
nes, Feluy). Cafépui uit de jaren 1930, met 
glas-in-lood bovenlicht waarin huisnaam 
« a l e x » in Alt Deco-lettervormen (887).

Nr. 233. Traditioneel breedhuis (hoek Vos- 
senstraat) met uitgewerkt dakvenster, twee 
bouwl. en vier trav. onder gecombineerde 
zadelbedaking (Vlaamse pannen), uit

XVII (fig. 418). Veruit enig nog gaaf be
waard voorbeeld van dit type huis te Brus
sel. Bepleisterde en beschilderde construc
tie, vermoedelijk opgetrokken uit bak- en 
zandsteen, volledig verankerd d.m.v. rech
te muurankers. Voorgevel met steigergaten 
en daklijst, boven de twee middentrav. op
gaand in een getrapte geveltop (7 tr. + 
aanzet van topstuk). Aangepaste rechth. 
bovenvensters; behouden gekomiste, ge
strekte waterlijst en sluitsteen van een na 
1944 verdwenen rondboogdeur met im
posten, in de tweede trav. van de verbouw
de begane grond. Tweeledige geveltop 
waarin drielicht, gevormd door een rond
boogvormig middenluik met imposten, 
sluitsteen en waterlijst, tussen rechth. ven
stertjes; rechth. luikgat erboven. Vrijwel 
blinde zijtuitgevel met aandak en schou
derstukken; twee rechth. venstertjes op de 
hoogte van het drielicht van de voorgevel. 
Lage, verankerde aanbouw met één 
bouwl. en twee trav. onder zadeldak
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418. Hoogstraat nr. 233.

(n//Vossenstraat, Vlaamse pannen), met 
fragment van afgeschuinde zandstenen 
sokkel en getraliede rechth. vensters.
K.I.K., 75287 A.

Nr. 238. Traditioneel breedhuisje met 
twee bouwl. en twee trav. onder zadeldak 
(Vlaamse pannen), uit XVII. Vemit enig 
nog gaaf bewaard exemplaar van een eer
tijds in de Hoogstraat en omgeving veel
vuldig voorkomend huistype. Bepleisterd 
en beschilderd geveltje, vermoedelijk op
getrokken uit bak- en zandsteen, met rech
te muurankers. Aangepaste rechth. boven
vensters met lekdrempel en kroonlijst uit
XIX. Verankerd, getrapt dakvenster (2 tr. 
+ topstuk) met schouderstukken; rechth. 
venster. Begane grond verbouwd. Opgete
kend in 1980, kort daarna gesloopt (888).

Nr. 245-247. Ruim enkelhuis met neoclas
sicistische inslag, n.o.v. architect G. Kei
ler van 1874; drie bouwl. + entresol en

vier trav. onder zadeldak. Bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel op begane grond 
van hardsteen. Inrijpoort in geriemde om
lijsting, naast winkelpui met zij-ingang en 
pilasters, onder aflijnende puilijst; entre
sol met schijnvoegen. Bovenverd. in ver
kleinende ordonnantie, gemarkeerd door 
vlakke lisenen die de trav. bundelen, en 
afgewerkt door een klassiek hoofdgestel. 
Gevelbreed balkon met ijzeren hek en drie 
zware voluutconsoles op de bel-etage; pa
nelen op de borstwering van de hoogste 
verd. Rechth. vensters (889).
S.A.B., O.W., 12172 (1874).

Nr. 248. Traditioneel diephuis (hoek Valk
straat) met twee bouwl. en twee trav. on
der zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVII. 
Heden bepleisterde constructie, vermoede
lijk opgetrokken uit bak- en zandsteen, 
volledig verankerd met overwegend rechte 
muurankers. Eenvoudige tuitgevel met 
schouderstukken; centraal lelie-anker. 
Aangepaste rechth. vensters op de boven
verd. en in de eenledige top; cafépui. Vrij
wel blinde zijgevel van drie trav. en lagere 
aanbouw van één trav., met aangepaste 
vensters afgezien van een behouden bol- 
kozijn. Verankerde bepleisterde achtertuit- 
gevel met muurvlechtingen (890).

Nr. 251. Smal rijhuis met bescheiden Art 
Deco-inslag, uit de jaren 1930; vier 
bouwl. en één trav. Lijstgevel van bak
steen en cement, gemarkeerd door een 
tweezijdige erker over de eerste twee 
verd., waarop een ijzeren borstwering, en 
afgewerkt met een kroonlijst op hoekcon- 
soles. Typische houten ramen met glas-in- 
lood bovenlichten. Winkelpui (891).

Nr. 255. Gemeenteschool Nr. 7. Oor
spronkelijk lagere jongensschool, n.o.v. 
architect A. Samyn van 1894, opgetrok
ken vanaf 1895 en ingehuldigd in 1897. 
Schoolgebouw in eclectische stijl met neo- 
renaissance-inslag, bestemd voor 1100 
leerlingen, teruggaand op de typologie van 
de «Ecole Modèle» (zie Maurice Lemon- 
nierlaan nr. 110). Gebouwd ter plaatse van 
de gesloopte Canivetgang, ter vervanging 
van de vroegere lokalen van de school,
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419. Hoogstraat nr. 255. Gemeenteschool Nr. 7 (1894- 
1897).

opgericht in 1863, in de N.-vleugel van de 
achteraan aanpalende Brandweerkazerne 
(zie Vossenplein). Projecten voor de nieu
we school werden reeds door Samyn uit
gewerkt in 1882-1890.
De plattegrond beschrijft een voorbouw 
aan de straat, met inkom en dienstlokalen, 
dwars erop een beglaasde hal met hellend 
vlak als overgang naar het eigenlijke, la
ger gelegen klassengebouw. L.g. bestaan
de uit een voorportaal met monumentale 
bordestrap, en aansluitend de overdekte 
speelplaats, over twee verd. geflankeerd 
door in totaal een 25-tal klaslokalen; twee 
open speelplaatsen ten N. en Z. Tot de 
voorzieningen behoorden voorts een bi
bliotheek, schoolmuseum, timmeratelier, 
turnzaal en een douchezaal.
Klassiek gevelfront met parement van Go- 
bertange voor de boven- en hardsteen voor 
de benedenbouw (fig. 419). Lijstgevel met 
twee bouwl. en drie trav. Begane grond

geritmeerd door twee hoge rondbogen op 
pilasters, resp. met inkom en drielicht, 
waartussen een kleiner rondboogvenster. 
Schijnvoegen met uitstraling; aflijnende 
fries met schijfomamenten onder de pui- 
lijst. Fraaie vleugeldeur met schijvenbe
slag en gesmeed ijzeren rooster. Boven- 
verd. gemarkeerd door een centrale rond- 
boognis in harstenen neorenaissance-omlijs- 
ting met composiete pilasters, driehoekig 
fronton en topstuk. Beeld van Marnix van 
Sint-Aldegonde door beeldhouwer V. De 
Haen en opschrift «ratio instituendae 
iuventutis». Flankerende rechth. vensters 
op doorgetrokken lekdrempels, en jaarste- 
nen «anno 1896». Breed hardstenen hoofd
gestel met kordon, fries met wapen van 
Brussel, opschrift «ecole communale 
no 7/ gemeenteschool no i» en rozetten, 
en kroonlijst met klossen en tandlijst; er
boven blinde attiek.
Interieur uitgevoerd in baksteen met ver
werking van natuur- en hardsteen met be
tegelde lambrizeringen, en gebruik van ij
zer voor constructieve delen, overspannin
gen en kappen. Hal met dubbel hellend 
vlak en beglaasde kapspant. Voorportaal 
met dubbele steekbogenarcade en trogge- 
welven; bordestrap met balustrade in dito 
arcade ten Z., versierd met gipsen bas-re- 
liëfs, vermoedelijk elementen van een oor
logsmonument door beeldhouwer J. Marin 
uit 1921. Overdekte speelplaats van acht 
trav. onder een deels beglaasde, deels met 
hout beklede kap met gebogen portiek- 
spanten op consoles (fig. 420). Aan vier 
zijden omlopende galerij met gebuikte ij
zeren leuning, op troggewelven en schuine 
colonnettes; tweede galerij op colonnettes 
aan de O.-zijde. Drieledige opstand gerit
meerd door steekbooglisenen aan de N.- 
en Z.-zijde : hooggeplaatste drielichtven- 
sters, alternerend boven deuren met enta- 
blement van de klaslokalen, en blinde top- 
geleding met centraal rooster; volledig be
glaasde topgeleding aan de W.-zijde. Be
vloering met centrale windroos.
S.A.B., A.A., 1895, rep. 3483; I.F., Album 11-18; 
N.P.P., Q 7.

Nr. 276. Geheel gevormd door een hoek
huis en nog twee resterende van een reeks
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van oorspronkelijk vier enkelhuizen, Abri- 
kozeboomstraat nr. 1, IA en 3, n.o.v. ar
chitect J. Naert van 1883. Bepleisterd en 
beschilderd gevelscherm met neoclassicis
tisch uitzicht, afwijkend van de eigenlijke 
pandenindeling. Opstanden van drie 
bouwl. onder mansardedak : het hoekhuis 
met twee bij drie trav., vervolgens een 
dubbelhuisopstand van vier trav. -  even
wel voor de helft deel uitmakend van het 
hoekhuis en voor de helft van het eerstvol
gende enkelhuis -  en tenslotte enkelhuis- 
opstanden met twee trav. Lijstgevels met 
schijnvoegen onder de puilijst, getoogde 
bovenvensters in geriemde omlijsting met 
lekdrempel en onderdorpel, en klassiek 
hoofdgestel. Hoekhuis met «klassieke» 
winkelpui en -raam. Abrikozeboomstraat 
nr. IA volkomen verbouwd (892).
S.A.B., O.W., 6332 (1883).

Nr. 289. Traditioneel diephuis (hoek Sis- 
tervatstraat) met twee bouwl. en twee trav.

onder zadeldak (pannen), uit XVII. Heden 
gecementeerde constructie, vermoedelijk 
opgetrokken uit bak- en zandsteen, met 
rechte muurankers. Puntgevel afgewerkt 
met windborden, mogelijk een vereenvou
diging van een vroegere trapgevel. Gekop
pelde rechth. bovenvensters met geprofi
leerde middenstijl, mogelijk aangepaste 
kruiskozijnen, op de bovenverd. Rond
boogvormig laadvenster met kwarthol ge
profileerde dagkanten, imposten en sluit
steen in de eenledige geveltop. Begane 
grond verbouwd. Vrijwel blinde zijgevel 
van vier trav., met aangepaste openingen. 
Hoger, verankerd achterhuis, twee bouwl. 
en twee trav. onder zadeldak met aandak, 
met zelfde kenmerken (893).

Nr. 293. Appartementsgebouw (hoek Sis- 
tervatstraat) in Nieuwe Zakelijkheid, n.o.v. 
architect E. Baudewijns van 1936 cf. ook 
gevelsteen; vijf bouwl. en vijf trav. onder 
plat dak. Expressieve architectuur met
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plastische volume-opbouw en bakstenen 
gevelparement in decoratief metselver- 
band. Afgeronde, uitkragende hoekpartij 
tot boven de kroonlijst, belijnd door kor
dons en friezen. Hoger oplopende 1. trav. 
met inkom waarboven een verticale glas- 
strook ter verlichting van het trappenhuis. 
Voorts horizontal iserende vensterregisters 
en brede, afgeronde kroonlijsten. Bewaard 
houten raamwerk; metalen buisprofielen 
borstweringen. Typische vleugeldeur en 
glas-in-lood bovenlichten van de winkel
pui (894).
S.A.B., O.W., 46427 (1936).

Nr. 296A-322. Universitair Ziekenhuis 
St.-Pieter. Uitgestrekt complex in het 
blok gevormd door de Hoogstraat, Fazan
tenstraat, Wolstraat, Montserratstraat en 
Abrikozeboomstraat.
In oorsprong een leprozerie gelegen buiten 
de eerste stadsomwalling, waarvan het 
ontstaan opklimt tot XII B, en die in 1270 
onder de bescherming werd geplaatst van 
hertog Jan I. Een periode van bloei en we
deropbouw in XIII, werd vanaf XIV ge
volgd door verval en een geleidelijke af
name van de ziekenzorg, gelijk met de 
omvorming van de instelling tot een con
templatief augustinessenklooster. Na de 
opheffing van het klooster in 1783, kregen 
de gebouwen een nieuwe bestemming als 
«Koninklijk Gasthuis». Omgedoopt tot 
«Grand Hospice Civile», later «St.-Pie
tersgasthuis» tijdens de Franse overheer
sing, onder beheer van het Bestuur der 
Godshuizen. Van dan af uitgebouwd tot 
één der drie belangrijkste inrichtingen 
voor ziekenzorg te Brussel -  naast het Fer- 
merijgasthuis en het St.-Jansgasthuis -  
aanvankelijk bestemd voor gebrekkigen 
en ongeneeslijk zieken, vanaf 1801 toege
spitst op de zorg voor o.m. acute en be
smettelijke ziekten, heel- en verloskunde. 
Wederopbouw van het gasthuis in neoclas
sicistische stijl n.o.v. architect A. Partoes, 
in 1848-1859, met latere uitbreidingen. 
Bouw van het huidige Universitair Zie
kenhuis door de Stad Brussel, de C.O.O. 
(huidig O.C.M.W.) en de U.L.B. met steun 
van de Rockefellerstichting -  waarvoor 
overeenkomst van 1920 - , als algemeen

ziekenhuis verbonden met de Faculteit 
Geneeskunde (zie Waterloolaan nr. 115) 
en de universitaire verpleegstersschool 
Edith Cavell-Marie Depage.
Gebouwencomplex n.o.v. architect J.-
B. Dewin van 1926-1932, waarvoor eer
stesteenlegging in 1929, ingehuldigd in 
1935 (fig. 421). De plattegrond beschrijft 
een centraal gelegen hoofdgebouw of al
gemeen ziekenhuis, een isoleerpaviljoen 
aan de Montserratstraat (nr. 35), een admi
nistratiegebouw van de C.O.O. (O.C.M.W.) 
en verpleegstersschool/-home aan de 
Hoogstraat, een dodenhuis/kapel aan de 
Wolstraat (nr. 103), en voorts enkele klei
ne paviljoenen op het binnenterrein. Oor
spronkelijke capaciteit van 545 bedden, 
uitbreidbaar met 100 eenheden. Functione
le architectuur met bescheiden Art Deco- 
inslag in de afwerking. Gevels van bak
steen, met verwerking van hardsteen, de 
hoogste verd. gecementeerd; metalen 
raamwerk met typische roedenverdeling en 
glas-in-lood paneeltjes. Hoofdgebouwen 
met souterrain en gemiddeld zes bouwl. 
Administratiegebouw en verpleegsters- 
schooü-home bestaande uit twee onder
scheiden blokken, beide met een door 
midden- en hoekrisalieten, pilasters en 
venstemissen geritmeerd gevelfront; resp. 
negentien en dertig trav. Horizontale gele
ding in de benedenbouw, gekoppelde bo- 
venverd. en twee inspringende attiekverd. 
Sterk geaccentueerde risalieten met uitkra
gende middenpartij en decoratief beeld
houwwerk in de bekroning. Doorlopende 
reeks winkelpuien met zij-ingang, fraaie 
ijzeren deurrooster en bovenlicht, op de 
met marmer beklede begane grond, be
schermd door een luifel met glasstenen. 
Ingangspaviljoen (hoek Fazantenstraat) 
met één bouwl. onder mansardedak (lei
en), de middenpartij met open doorgangen 
en bijkomende attiek waarin drielicht on
der een bekronend tentdak met topstuk. 
Algemeen ziekenhuis van het angelsaksi- 
sche «corridor system »-type, met tien pa
viljoenen -  met diverse diensten van on
derzoek, consultatie en behandeling -  ge
groepeerd aan weerszij van een doorlo
pende gang als centrale as, ca. 150 m 
lang. Oorspronkelijke verticale indeling :
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souterrain met technische en bijzondere 
therapeutische installaties; begane grond 
met inkomhal en opnamekwartier, spoed- 
afdeling, diverse poliklinieken, keuken en 
linnenkamer; eerste verd. met poliklinie
ken ; tweede tot vierde verd. voor hospita- 
lisatie; vijfde verd. met kraam- en kinder
afdeling; halfopen galerij als solarium op 
het dak.
Isoleerpaviljoen op H-vormige platte
grond, met souterrain en vier bouwl. ; pa
viljoen op U-vormige plattegrond met 
slechts drie bouwl., ernaast.
Dodenhuis/kapel met één bouwl. aan 
straatzijde, onder een complexe mansarde- 
bedaking (leien) met karakteristieke dak
vensters en een spitse klokketoren, gemar
keerd door hoekrisalieten ; via een galerij 
verbonden met het ziekenhuis. Eenheids- 
vol Art Deco-interieur met reeks glas-in- 
loodramen (1935).
Vrijstaande schoorsteen.
Standbeelden van baron L.-J. Seutin 
(1793-1862) door beeldhouwer W. Geefs 
van 1875, en van A. Depage (1862-1925) 
door beeldhouwer G. Devreese (895, 896, 
897).
Grootschalig project voor gedeeltelijke 
sloop en wederopbouw van het zieken
huiscomplex door architectenbureau
E. Verhaegen, in voorbereiding.
Bâtir, 1935, 35, p. 405-411.
BONENFANT P., L’ancien Hôpital Saint-Pierre à 
Bruxelles (L’Emulation, 1928, p. 105-120). 
WYDOOGHE (Dr.), Le nouvel Hôpital Saint-Pier
re à Bruxelles (op. cit.).
L’Emulation, 1936, pp. 3-12.

Nr. 297. Sterk verbouwd, traditioneel diep- 
huisje met twee bouwl. en twee trav. onder 
zadeldak, uit XVII. Verankerde tuitgevel, 
vermoedelijk opgetrokken uit bak- en 
zandsteen, heden met vernieuwde bakste
nen bekleding en bepleisterde topbekro- 
ning. Aangepaste bovenvensters. Eenledige 
geveltop met rechth. venster. Begane grond 
opengebroken voor winkelpui (898).
K.I.K., 75306 A.

421. Hoogstraat nr. 296A-322. Universitair Ziekenhuis 
St.-Pieter (1926-1935). Perspectieftekening (L’Emulation, 
1928, p. 109).

Nr. 340. Hoog rijhuis met neoclassicisti
sche inslag, waarvoor bouwaanvraag van 
1887; vier bouwl. en drie trav. onder za
deldak. Bepleisterde lijstgevel met hori
zontale geleding en klassiek hoofdgestel. 
Bel-etage gemarkeerd door pilasters waar
op een metopen-trigliefenfries, en een ge- 
velbreed balkon met gietijzeren hek. 
Hoogste twee verd. met rechth. lisenen, 
afgelijnd door een gietijzeren borstwering. 
Rechth. vensters. Oorspronkelijk cafépui, 
heden verbouwd (899).
S.A.B., O.W., 12329 (1887).

Nr. 346-348. Ruim neoclassicistisch he
renhuis met drie bouwl. en vijf trav. onder 
zadeldak, uit XIX b; heden opgesplitst. 
Oorspronkelijk bepleisterde en beschilder
de lijstgevel, met een bredere, door een 
verdiept veld en een dakkapel gemarkeer
de poorttrav.; heden gecementeerd en met 
verbouwde begane grond. Rechth. boven
vensters in verkleinende ordonnantie, met 
geriemde omlijstingen en doorgetrokken 
lekdrempels. Kroonlijst met klossen en 
tandlijst boven steigergaten. Inmiddels op 
poorttrav. na gesloopt (900).

Nr. 351-355. Appartementsgebouw in 
Nieuwe Zakelijkheid, n.o.v. architect 
R Dhaeyer van 1936, gebouwd in 1937- 
1939, i.o.v. «Le Foyer Bruxellois» 
(fig. 422). Omvat vijf bouwl. en vijf trav. 
onder plat dak. Indeling in twee winkels 
en acht driekamerwoningen, gegroepeerd 
rond een centrale toegang en trappenhuis. 
Strakke lijstgevel, axiaal gemarkeerd door 
een middenrisaliet met inkom waarboven 
een verticaal oplopende, overhoeks ge
plaatste, metalen raampartij met kleine 
roedenverdeling, ter verlichting van het 
trappenhuis. Horizontaliserende vensterre- 
gisters aan weerszij, belijnd door doorlo
pende arduinen dorpels en rollagen, met 
verdiepte penanten en brede vensters met 
zelfde metalen raamwerk. Betegelde win
kelpuien met metalen raamwerk en in
springende middeningang. Gekorniste 
kroonlijst.
S.A.B., O.W., 49829 (1936-1939).
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422. Hoogstraat nr. 351-355 (1936-1939).

Nr. 393-395. Breedhuis met twee bouwl. 
en vijf trav. onder zadeldak (Vlaamse pan
nen) met aandaken, en bijkomende poort- 
trav. onder dito, gedrukte bedaking, als ge
heel te dateren in XVII-XVIII. Verankerde 
baksteenbouw, vier 1. trav. bepleisterd, 
twee r. trav gedecapeerd met hergebruikte 
(?) zandsteenfragmenten, o.m. negblok- 
ken. Rechth. muuropeningen. Brede rond- 
boogpoort in zandstenen omlijsting met 
geprofileerde booglijst vanaf imposten, 
sluitsteen en waterlijst, op de imposten ge
dateerd «anno 1721»; oorspronkelijke (?) 
houten waaier.
Opgetekend in 1980, recent voorzien van 
een nieuwe gevelbekleding en dakbekle- 
ding (901).

Hooikaai (2-3 B-C)

Van Lakensestraat naar Handelskaai.

N.-kade van het vroegere, vanaf 1639 aan
gelegde Hooidok, cf. de tegenoverliggen
de Arduinkaai (zie aldaar).
Heterogene gevelwand, zowel wat betreft 
uitzicht en volume, periode als typologie. 
Nog enkele oude, vermoedelijk traditionele 
XVÜ-kemen, grondig aangepast in neo
classicistische stijl in XIX A, o.m. nr. 5 en 
25 met bewaarde muurankers. Een tweetal 
pakhuizen herinneren aan de vroegere ha
venactiviteit. Voorts twee mime apparte
mentsgebouwen. Eén bewaard hoekhuis met 
de in 1884-1886 aangelegde Van Gaverstraat 
in nr. 21 (zie Van Gaverstraat nr. 2).

Nr. 1-3. Neoclassicistisch hoekhuis (La
kensestraat nr. 148) met drie bouwl. en 
resp. zes en één trav. onder afgesnuit za
deldak (pannen), waarvoor bouwaanvraag 
van 1831. Ter vervanging van een traditio
neel XVII-pand met dubbele trapgevel. 
Heden gecementeerde lijstgevel, horizon
taal geleed door kordonvormende lek-

423. Hooikaai nr. 23.
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424. Hooikaai nr. 27-29 (1929-1933) en 33-35A (1913).

drempels met begeleidend profiel. Rechth. 
bovenvensters in verkleinende ordonnan
tie. Korte gevel aan de Lakensestraat ge
markeerd door een verdiept rechth. veld, 
waarin een Venetiaans drielicht met blinde 
zijluiken op de tweede bouwl., en een af
gewolfde dakkapel. Kroonlijst boven stei- 
gergaten. Volledig gewijzigde ordonnantie 
op de begane grond; oorspronkelijk win
kelpui met pilasters en entablement in de 
hoekpartij en voorts rechth. vensters en
1. deur (902).
S.A.B., O.W., 13284 (1831).

Nr. 15. Vermoedelijke resten van het «Hotel 
de Peuthy». In zijn huidige vorm, enkelhuis 
met drie bouwl. en drie trav. onder zadeldak 
(pannen). Oude, vermoedelijk traditionele
XVII-kem, aangegeven door muurankers 
met gekrulde spie op de eerste twee bouwl., 
resten van de zandstenen sokkel, en de 1640 
gedateerde rondboogpoort. Aangepast en 
verhoogd met een lagere derde bouwl. in

XIX. Gecementeerde lijstgevel met rechth. 
vensters op lekdrempels, en kroonlijst bo
ven steigergaten. Brede rondboogpoort 
met kwarthol geprofileerde dagkanten, im
posten met jaartal «a n n o  1640», voluutsleu- 
tel en waterlijst in de r. trav., sinds 1848 de 
toegang tot de Van Hoetergang; garagepoort 
in de 1. trav. (903).

Nr. 23. Herenhuis, vermeld als suikerraffi
naderij in 1767, heden school «Saint-Jean 
Baptiste». In zijn huidige vorm breedhuis 
met enkelhuisopstand van drie bouwl. en 
zes trav. onder zadeldak (pannen) 
(fig. 423). Gevelontleding geeft een oude, 
vermoedelijk traditionele XVII-kem voor 
de eerste twee bouwl., cf. de afgeschuinde 
sokkel en lelievormige muurankers met 
gekrulde spie. Waarschijnlijk begin XIX 
in neoclassicistische stijl aangepast en met 
een verankerde derde bouwl. verhoogd. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, 
horizontaal geleed door kordonvormende
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lekdrempels met begeleidend profiel. 
Rechth. vensters in verkleinende ordon
nantie, op de begane grond beluikt, op de 
bovenverd. in geriemde omlijsting. Rechth. 
inrijpoort in entablement met neuten, sluit
steen en geprofileerde waterlijst, in de 
r. trav. Kroonlijst met klossen boven stei- 
gergaten met schijfvormige vulling. Tot 
voor kort drie afgewolfde dakkapellen. 
Achterliggende schoolgebouwen, doorlo
pend tot de Pakhuisstraat nr. 28-30, n.o.v. 
architect A. Renouprez van 1950, o.m. een 
eenbeukige kapel met absis en klokketo- 
ren, en een geknikte klassenvleugel waarin 
geïncorporeerde klassen vleugel van 1909.
S.A.B., O.W., 59863 (1950), 4473 (1909).

Nr. 27-29. Z.g. «Central Résidence». Ruim 
appartementsgebouw met Art Deco-inslag,
n.o.v. architect J.-B. Tilman van 1929, opge
trokken in 1931-1933 (fig. 424). Omvat sou
terrain, zeven bouwl. onder mansardedak 
(leien) en tien ongelijke trav.; vier flats per 
verd. rond twee trappenhuizen. Baksteen- 
bouw met gebruik van simili-natuursteen 
voor o.m. hoekblokken en omlijstingen, 
hardsteen voor de sokkel. Symmetrische op
stand gemarkeerd door een hoger oplopend 
middenrisaliet met postamenten, en hoekri- 
salieten, met trapézoïdale bow-windows; er
tussen licht verdiepte trappenhuizen met in
kom onder entablement. Boogvensters op de 
eerste en zesde bouwl., voorts rechth. ven
sters o.m. met ijzeren borstwering. Hoogste 
verd. als attiek, met gevelbreed balkon met 
postamenten, consoles en ijzeren hekken. 
S.A.B., O.W., 46175 (1929-1933).

Nr. 33-35A. Appartementsgebouw n.o.v. 
architect Van Lint van 1913, met zes 
bouwl. onder pseudo-mansarde (leien) en 
zes ongelijke trav. (fig. 424). U-vormige 
plattegrond; twee flats per verd. en cen
traal trappenhuis. Symmetrische opstand 
van gele baksteen met contrasterende ban
den en verwerking van hardsteen o.m. in 
de pui. Gevelritmering door pilasters, ge
bundelde middentrav. gemarkeerd door 
gebogen balkons met bewerkte console en 
gietijzeren hek, uiterste trav. door trapé
zoïdale bow-windows met simili-bekle- 
ding over de tweede tot vierde bouwl.

Boogvensters; dito dakkapellen boven de 
kroonlijst. Winkelpuien met ingediepte pi
lasters onder doorlopende I-balken met ij
zerbeslag; centrale privé-inkom in neoré- 
gence-omlijsting. Inrijpoort naar achterlig
gende bedrijfsgebouwen.
Voormalige stoppen- of kurkenfabriek 
«Luytgaerens Frères», n.o.v. Van Lint van 
1902. Onderkelderd fabrieksgebouw van 
drie bouwl. onder zadeldak, met ijzeren 
structuur -  balkenlagen op dubbele rijen 
gietijzeren kolommen -  in het interieur. 
Later tot U-vorm uitgebreid met overkra- 
gende bovenverd. Gevels in baksteen- 
bouw, druk belijnd door banden en lijsten 
in natuursteen of simili, en hardsteen, met 
muuropeningen onder ontlastingsbogen.
S.A.B., O.W., 27881 (1913), 47559 (1902).

Nr. 51-53. In oorsprong één ruim breed- 
huis of twee gekoppelde woningen met 
twee bouwl. in traditionele stijl uit XVII. 
Oude kern aangegeven door lelievormige

425. Hooikaai nr. 55-57. Bouwaanvraag (1910), (S.A.B., 
O.W., 5660).
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426. Hooikaai nr. 59-65 (1841).

muurankers op de tweede bouwl. en spo
ren van het vroegere dakgebint in de zij
gevel in nr. 51, en een voorheen d.m.v. 
chronogram 1680 gedateerde muurkapel 
op de gemeenschappelijke middenpenant. 
Uitgebouwd tot twee afzonderlijke enkel- 
huizen met drie bouwl. en drie trav. onder 
zadeldak, i.l.v. XIX. Neoclassicistische 
lij stgeveis met rechth. vensters op lek- 
drempels. Nr. 51 uit XIX a-b: bepleisterd 
en beschilderd, met bijkomende mezzani- 
no en verbouwde pui. Nr. 53 waarvoor 
bou waan vraag van 1857 : met vernieuwde 
cementbekleding en brede inrijpoort. Ba
rokke muurkapel met Mariabeeld : rond- 
boognis in geprofileerde omlijsting met 
imposten, sluitsteen, waterlijst en boloma- 
ment, geflankeerd door voluten. Eronder 
het chronogram « a  p e s t e , f a m e , b e l l o  a t -
QUE NAUFRAGIO, LIBERA NOS JUGITER DIVA 
v i r g o » (1680), cf. Des Marez, heden ech
ter onleesbaar (904, 905).
S.A.B., O.W., 47561 (1857).
DES MAREZ G., 1979, p. 171.

Nr. 55-57. Pakhuis met zes bouwl. onder 
plat dak en oorspronkelijk slechts vier trav.,
n.o.v. architect E. Janiet van 1910 (fig. 425). 
Uitgebreid met twee r. trav., n.o.v. architect
R. Ceulemans van 1963. Oudste gedeelte op 
U-vormige plattegrond met kleine binnen
plaats ten W.; ijzeren skeletstructuur -  roos- 
teringen op kolommen -  in het interieur. 
Lijstgevel overwegend van hardsteen : hori
zontale registerindeling door de pünt, kor
dons en de kroonlijst met klossen; verticale 
geleding door getoogde en rechth. lisenen, 
achtereenvolgens per één, twee en drie 
bouwl. Brede steekboogopeningen op de 
eerste en derde bouwl., rechth. met ijzeren 
latei op de overige, als tweelicht op de lagere 
bovenste verd. Oorspronkelijk raamwerk 
met kleine roedenverdeling, inrijpoort en in- 
komdeur, bij een recente renovatie ver
nieuwd (906).
S. A.B., O.W., 5660 (1910), 76732 (1963).

Nr. 59-65. Pakhuis met drie bouwl., waar
onder een lage begane grond/souterrain en
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twee in hoogte afnemende bovenverd., en 
twaalf trav. onder twee parallelle schildda
ken (nlstraat, pannen), waarvoor bouw- 
aanvraag van 1841 (fig. 426). Naar ver
luidt oorspronkelijk een voedermagazijn 
voor trekpaarden van schepen. Baksteen- 
bouw met verwerking van natuursteen 
voor hoekblokken en steigergaten, en 
hardsteen voor de plint, deuromlijstingen 
en dorpels. Begane grond oorspronkelijk 
geritmeerd door vier rechth. deuren, aan
sluitend bij de bovenliggende vensters, he
den nog bewaard in de tweede en laatste 
trav.; voorts met getraliede vensters en 
luiken in de vierde en negende trav., met 
dorpel op kadeniveau. Verkleinende 
rechth. bovenvensters met lekdrempel. 
Uitgelengde ophaaldeuren in de vierde en 
de tiende trav. oplopend in dakvensters 
met afgewolfde luifel. Vrijwel blinde zij
gevel (Matrozengang) met zelfde ophaal
deuren en dakvenster in het midden, r. een 
lage deur, 1. twee inrijpoorten onder I- 
balk. Volledig houten structuur -  balken- 
lagen, steunen en dakgebint -  in het inte
rieur. Verminkt bij renovatie in 1989- 
1990. Gaslantaarn tegen de zijgevel.
S.A.B., O.W., 11323 (1841).

Hopstraat (1-2 E)

Van Nieuwe Graanmarkt naar Barthélé
my laan.
Het eerste straatgedeelte tot de Papenvest 
maakt deel uit van het classicistische en
semble van de Nieuwe Graanmarkt, in 
1787 aangelegd op de terreinen van het 
vroegere Jerichoklooster (zie Nieuwe 
Graanmarkt). Het tweede straatgedeelte 
met dubbele knik, reeds gedeeltelijk be
staande als gang sinds 1818-1819, werd in 
1838 tot de ringboulevard doorgetrokken, 
als onderdeel van de verkaveling van de 
« Bummel ».
Gehavend straatbeeld, gedomineerd door 
enkelen industriële complexen. Vroegere 
laat-classicistische hoekhuizen met de 
Nieuwe Graanmarkt, op een resterend 
muurfragment met deuromlijsting na ge
sloopt. Eveneens braakliggende hoeken

met de Papenvest. Enkele lage bedrijfsge- 
bouwtjes in het midden van de straat, cf. 
nr. 32 en 39. Laatste straatgedeelte met 
neoclassicistische rijbebouwing uit de ja- 
ren 1840, heden veelal aangepast, ver
hoogd of gebanaliseerd, o.m. nr. 34, 49 en 
51-55.
S.A.B., O.W., 26115 (1818-1819), 26124 (1838).

Nr. 24. Huurhuis en achterliggend atelier, 
n.o.v. architect R. Pringiers van 1921, 
voor «La Clicherie Bruxelloise», cf. ook 
geschilderd opschrift. Enkelhuisopstand 
met souterrain, drie bouwl. en vier trav. 
onder zadeldak. Baksteenbouw met 
schaarse verwerking van hardsteen. Twee 
middentrav. gemarkeerd door ingediepte 
penanten en balkons met gietijzeren leu
ning. Steekboogvensters en -poort. Dakka
pellen boven de kroonlijst. Loggia’s met 
ijzeren structuur in de achtergevel. Atelier 
onder raekemdak (907).
S.A.B., O.W., 27910 (1921).

Nr. 26-30. Voormalige «Papeteries Géné
rales Beiges -  Ed. Haseldonckx & Cie». 
Uitgestrekt industrieel complex, doorlo
pend tot de Vandenbrandenstraat/Wagen- 
straat. Kem gevormd door een gebouw in 
pre-modemistische stijl, n.o.v. architect
F. Bodson van 1912, overeenstemmend 
met de huidige vier r. trav. In fasen ver
bouwd en achteraan uitgebreid n.o.v. ar
chitect J. Diongre van 1920, 1929, 1938 
en 1940; 1. uit gebreid met drie trav. n.o.v. 
architect L. Mercenier van 1959. Vleugels 
van maximaal vijf bouwl. onder plat dak, 
in een aaneengesloten blok met een drietal 
kleine binnenplaatsen; structuur van ge
wapend beton.
Kemgebouw met markante, vroeg-func- 
tionalistische opstand (fig. 427). Oor
spronkelijk bepleisterd gevelfront met 
schaars gebruik van hardsteen, vnl. voor 
de sokkel ; door Diongre voorzien van een 
geel bakstenen parement in 1939. Geknik
te r. trav. met enkelhuisopstand, entresol 
en trapézoïdale erker onder leien helm 
over de bovenverd. Aansluitend drie trav. 
gemarkeerd door brede, verticaal oplopen
de glaspartijen tussen kolossale muurpe- 
nanten over de hoogste drie verd. ; ijzeren
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427. Hopstraat nr. 26-30. Voormalige «Papeteries Géné
rales Beiges -  Ed. Haseldonckx & Cie» (1912).

raamindeling met vaste en opendraaiende 
elementen. Eronder rechth. vensters, he
den blind op de lage begane grond; r. in
rijpoort over twee verd., met ijzeren hek 
onder I-balk met rozetten en roosters. Be
ëindiging door een doorlopende blinde 
fries en een geprofileerde, platte kroon
lijst. Identieke opstand in de toegevoegde 
drie 1. trav. (1959).
Vleugel met afgeronde hoekpartij aan de 
Vandenbrandenstraat/Wagenstraat, n.o.v. 
Diongre van 1938. Vier bouwl. en oor
spronkelijk slechts vijftien 1. trav.; uitge
breid met tien trav. n.o.v. Mercenier van 
1955. Geel bakstenen parement op hard
stenen sokkel. Horizontaliserende venster- 
registers tussen rollagen. Eerste twee 
bouwl. geritmeerd door hardstenen posten, 
in de hoekpartij opengewerkt tot een breed 
inrijportaal. Kleine openingen op de bo
venste verd. Bekronende balustrade van ij

zeren buisprofielen tussen postamenten 
(908).
S.A.B., O.W., 20672 (1912), 27911 (1920), 40084 
(1929), 49832 (1938), 54862 (1939-1940), 69679 
en 72698 (1959), 59551 (1938), 63082 (1955).

Nr. 41. Burgerhuis n.o.v. architect J. Gil
son van 1903; souterrain, drie bouwl. en 
twee ongelijke trav. onder zadeldak. Lijst- 
gevel met bakstenen parement en schaars 
gebruik van hardsteen o.m. voor de sokkel 
(fig. 428). Breder, ruim beglaasd en door 
rechth. en gebogen balkons gemarkeerd 
1. risaliet; deurvensters onder I-balk, giet
ijzeren borstweringen in Art Nouveau. 
Hoger oplopende r. trav. met lage rond- 
boogdeur onder een trapézoïdale houten 
erker; in het ontwerp met bekronend tent
dak. Kroonlijst op consoles. Fraai bewerk
te houten deur met ijzeren roosters (909).
S.A.B., O.W., 12507 (1903).

428. Hopstraat nr. 41 (1903). Benedenbouw.
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Nr. 43-47. Kantoren en drukkerij van 
«L’Echo de la Bourse». Ruim industrieel 
complex in Nieuwe Zakelijkheid, n.o.v. ar
chitecten G. Chambon en J.-F. (?) Collin 
van 1930 (fig. 429), gebouwd i.o.v. de «Im
primerie Industrielle et Financière» (Imifi). 
Gebouw van vier bouwl., achteraan doorlo
pend tot de Schootstraat; skelet van gewa
pend beton met baksteenvulling. Imposant 
gevelfront van acht trav., met monolithische 
«granilis»-bepleistering en granieten plint. 
Symmetrische opstand met gemarkeerde ho
rizontale registers en accent op de torenvor-

429. Hopstraat nr. 43-47. «L’Echo de la Bourse» (1930).

mig verhoogde hoekpartijen. Begane 
grond geritmeerd door rondbogen -  o.m. 
de toegangen tot de kantoren en de loket
tenzaal, en het atelier -  en een drie trav. 
brede garagepoort. Brede rechth. vensters 
op de eerste verd. Omlijst, doorlopend be
glaasd vensterregister op de tweede verd., 
op de hoektrav. na uitgewerkt als erker 
met bekronend balkon. Doorlopend ven- 
sterregister met verdiepte muurdammen 
op de licht inspringende derde verd., voor
heen geflankeerd door T-vormige vensters 
in de hoekpartijen, welke oorspronkelijk 
in de top werden bekroond door zware 
rastervormige elementen. Metalen raam
werk met kleine roedenverdeling. Ateliers, 
grenzend aan een kleine binnenplaats, op 
langgerekte rechth. plattegrond, met ruim 
beglaasde flanken (909).
S.A.B., O.W., 45349 (1930).

Nr. 63. Herenhuis met enkelhuisopstand 
in neoclassicistische stijl, als eigen woning 
gebouwd door «metser-aannemer» T. La- 
mal, cf. bouwaanvraag van 1839. Souter
rain, twee bouwl. en mezzanino, en vier 
trav. onder zadeldak. Oorspronkelijk be
pleisterde en beschilderde, heden gede- 
capeerde bakstenen lijstgevel. Verhoogde 
begane grond, boven de hoge hardstenen 
sokkel met schijnvoegen en haast vierkan
te souterrainvensters, belijnd door de ge
profileerde puilijst. Breder r. risaliet, ge
markeerd door de hoge rondboogpoort in 
hardstenen omlijsting met vlakke pilasters, 
geprofileerde imposten en booglijst. 
Rechth., voorheen beluikte vensters op 
lekdrempels, verbreed in het risaliet; giet
ijzeren leuningen. Gelede architraaf onder 
de mezzanino, en gekomiste geprofileerde 
kroonlijst. Houten vleugeldeur met pa- 
neelversiering, roosters en waaier met ra
diale tracering (910).
S.A.B., O.W., 12490 (1839).

Houthulstbosstraat (1-2 C)

Van Ieperlaan naar Negende Linielaan. 
Licht geknikte straat, samen met de Pas- 
sendalestraat aangelegd in 1863-1864. Het
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eerste straatgedeelte volgde de verbin- 
dingsgeul van het tevoren gedempte Mest- 
dok (zie Arduinkaai). Verderop werd het 
tracé geflankeerd door de bijgebouwen 
van het Stapelhuis (zie Handelskaai) ten
N. en de kazerne «Klein Kasteeltje» (zie 
Negende Linielaan nr. 27) ten Z., resp. 
voltooid in 1847 en 1852. De nieuw ver
kavelde percelen bij de Oppemstraat en de 
Passendalestraat werden vanaf 1869 be
bouwd. De N.-zijde werd later opgenomen 
in het vanaf 1911 gerealiseerde «Quartier 
Maritime» (zie Diksmuidelaan). Oor
spronkelijk z.g. «Ams ter damstraat»; hui
dige benaming gegeven na W.O. I, ter her
innering aan de slag om het Houthulstbos. 
Doorsnee-hoekbebouwing uit de jaren 
1870 bij de Oppemstraat, cf. nr. 4 en 6. 
Symmetrische sociale woonblokken van 
«Le Foyer Bruxellois» uit 1922-1924 (zie 
Diksmuidelaan nr. 1-13), aan weerszij van 
de «Stichting Semet-Solvay» uit 1913- 
1916 (zie nr. 19-23) aan de N.-zijde. 
S.A.B., O.W., 26143 (1863-1864).

Nr. 19-25. Z.g. «Stichting Semet-Solvay». 
Complex arbeiderswoningen n.o.v. archi
tect J. Van Neck van 1913, voltooid in 
1916 (fig. 430). Ópgetrokken door de 
Stad Brussel, op initiatief en met gelden 
van de filantroop Semet-Solvay; later 
overgedragen aan «Le Foyer Bruxellois». 
Langgerekt woonblok van vijf bouwl. en

430. Houthulstbosstraat nr. 19-25. Z.g. «Stichting Semet- 
Solvay» (1913-1916).

negentien trav. Negentwintig drie- en vier- 
kamerwoningen met keuken en W.C. en 
een conciërgewoonst; gemeenschappelijke 
droogplaats op het plat dak en binnen-

431. Houthulstbosstraat nr. 19-25. Z.g. «Stichting Semet-Solvay». Plattegrond verd. (1913), (S.A.B., P.P., 459).
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plaats achteraan. In opstand en indeling 
sterk verwant met de typologie van de 
«Cité Hellemans» (zie Blaesstraat nr. 174- 
198). De plattegrond groepeert zes wonin
gen per verd., aan weerszij van drie trap
penhuizen (fig. 431).
Symmetrisch opgebouwd gevelfront als 
afspiegeling van de inwendige organisatie. 
Parement van baksteen doorspekt met 
hardsteen, ook voor de met breuksteen be- 
lijnde sokkel; gebruik van contrasterend 
gekleurde baksteen in decoratief verband 
vnl. voor borstweringen en friezen. Inge
houden Art Nouveau-inslag met geometri- 
serend karakter in de algehele lijnvoering, 
enkele sterk gehavende sgraffito’s, en het 
ijzerwerk van inkomdeuren, inrijpoort, 
venstertralies en balkonleuningen. Gevel- 
ritme aangegeven door sterk geaccentueer
de risalieten corresponderend met de trap
penhuizen : hoger oplopende middentrav. 
met inkom onder fraaie vensterkorf, sgraf- 
fitopaneel, bekronende oculus, voluten en 
gebogen kroonlijst; zijtrav. met typisch 
uitgebogen borstweringen. Opschrift «1916 
-  VILLE DE BRUXELLES -  FONDATION/STICH- 
TING SEMET-SOLVAY -  STAD BRUSSEL -  1916». 
Tussenliggende trav. voorzien van doorlo
pende ijzeren balkons die gestapelde log
gia’s vormen in de middenpartijen; leunin
gen met geajoureerd trektang- en hamer- 
motief. Rondboogvensters op de begane 
grond, rechth. -  als drielicht onder I-balk 
in de hoekpartijen -  op de bovenverd. Ij
zeren balustrade met postamenten boven 
de kroonlijst. Achtergevel belijnd door 
doorlopende ijzeren balkons tussen de 
w.c.-annexen.
S.A.B., P.P., 459.
LEMONNIER M., Ville de Bruxelles, Donation 
Semet-Solvay, notice sur les habitations ouvrières 
érigées rue de la Forêt d’Houthulst, Brussel, 1920.

Huidenmarkt (6 E)

Van Grasmarkt naar Eenmansstraatje. 
Aloude straat, oorspronkelijk met vrij 
breed, geknikt L-vormig tracé, via het 
smalle Eenmansstraatje verbonden met de 
Beenhouwersstraat. Eertijds, tot in XVII, 
«Vroentestrate» of «Oudevroentstrate»,

432. Huidenmarkt nr. 11-13. Bouwaanvraag (1898), 
(S.A.B., O.W., 15920).

wellicht naar een vroegere gevangenis al
leszins voorafgaand aan de in 1522 opge
richte «Vrunte» achter het Stadhuis (zie 
Vruntstraat). Huidige benaming naar de 
huidenmarkt die hier van na 1695 tot zo
wat eind XVIII werd gehouden.
Heden nog bewaard trechtervormig eerste 
straatgedeelte, met de Ossekopgang in het 
verlengde; smaller W.-straatgedeelte sa
men met het Eenmansstraatje gesloopt en 
vervangen door een parkeerterrein. O.-ge- 
velwand met nog een oude kern cf. muur
ankers in nr. 7, en een smal pand met neo
classicistische lijstgevel (1858) in nr. 9.
S.A.B., O.W., 15918 (1858).

Nr. 3-5. Winkel-/woonhuis n.o.v. architect 
Alb. Callewaert van 1914; vier bouwl. en 
vier trav. onder pseudo-mansarde. Lijstge
vel met bakstenen parement, de midden
partij boven de winkelpui uitgebouwd tot 
een rechth. erker met ijzeren structuur 
over twee verd., bekroond door een ijze
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ren balkon. Rechth. muuropeningen met I- 
balk (911).
S.A.B., O.W., 15914 (1914).

Nr. 11-13. Voormalige stallingen/pakhuis 
met neo-Vlaamse-renaissance-inslag, n.o.v. 
architect W. Defontaine van 1898 
(fig. 432); heden woningen. Geknikt ge
bouw met vier bouwl. en drie trav. onder 
zadeldak (pannen). Lijstgevel van bak-, 
natuur- en hardsteen, met kroonlijst. Bre
dere twee 1. trav. met oorspronkelijk twee 
poorten onder I-balk op de begane grond; 
steekboogvensters met diamantkopsleutel 
en lekdrempel -  in ontwerp rechth. met 
I-balk op consoles en ontlastingsboog -  op 
de bovenverd. R. trav. doorlopend in een 
getuit dakvenster met schouderstukken. 
Oorspronkelijk lagere laadluiken boven de 
deur, en takel in top; heden verkleind tot 
vensters (912).
S.A.B., O.W., 15920 (1898).

Huidevettersstraat (5-6 H-I-J-K)

Van Radstraat naar Zuidlaan.
Aloude straat, gelegen buiten de eerste 
stadsomwalling (XI-XIII), eertijds vertrek
kend vanaf de «Waalseplaats» en ten Z.- 
uitmondend ter hoogte van de Zuinig- 
heidsstraat. N.-straatgedeelte in XIV ver
meld als « ’t Hudeken», het Z.-straatge- 
deelte als «Sconaerden» of in XV 
«Schoenaerde». Z.g. «Huyvetterstraete» 
vanaf XVI, naar de huidevetterijen die 
hier vanouds gevestigd waren en nog tot 
begin XX voorkwamen. Het Z.-straatge- 
deelte vanaf de Zuinigheidsstraat werd ca. 
1850 doorgetrokken tot de ringboulevard, 
gelijktijdig met de aanleg van de Bloemis
tenstraat en de de Leglentierstraat, door
heen onbebouwde terreinen. Het meest N.- 
straatgedeelte tot de Spiegelstraat werd 
gesloopt voor de bouw van het z.g. « Zuid- 
viaduct» van de N.-Z.-spoorwegverbin- 
ding (1911-1914, 1935-1952).
Lange, geknikte straat, met een afgetekend 
onderscheid tussen de bebouwing van het 
historische N.- en het van midden XIX da
terende Z.-tracé. E.g. straatgedeelte met

nog enkele oude kernen, afgewisseld met 
vroeg XlX-neoclassicistische enkelhuizen, 
en gedomineerd door markante industriële 
en handelscomplexen. Plaatselijk verbrede 
rooilijn aan de O.-zijde. Het Z.-straatge- 
deelte vanaf de kruising met de Wasserij- 
straat en Reebokstraat, vertoont een vrij 
homogene, aaneengesloten neoclassicisti
sche rijbebouwing, in twee fasen resp. in 
de jaren 1850-begin 1860 en 1880-begin 
1890 opgetrokken. Basisbebouwing uit de 
eerste fase gekenmerkt door een vlakke 
gevelbehandeling met kordongeleding en 
rechth. muuropeningen, beëindigd door 
een klassiek hoofdgestel of mezzanino. 
Overwegend enkelhuizen met drie bouwl. 
en drie trav. onder zadeldak, vaak gekop
peld ook als afgeschuinde hoekbebou- 
wing. Cf. nr. 146-150 (hoek Zuinigheids
straat nr. 2), 152-156 (hoek Zuinigheids
straat, 1862), 162, 164, 174 (1860), 176 en 
178 (1860), 213 en 215 (1851), 217-219. 
Bebouwing uit de tweede fase, vnl. gecon
centreerd aan de W.-zijde, met dezelfde 
kenmerken, doch spaarzaam gebruik van 
stuc vnl. voor de vensteromlijstingen van 
o.m. ook getoogde vensters. Cf. nr. 117 en 
121 (hoek Wasserij straat, 1895), 123, 124, 
125-127 (1891), 157 en 159 (1889), 175- 
177 (1891; met gebuikte gietijzeren bal
kons), 189 en 191 (1892), 193-201 (hoek 
de Lenglentierstraat nr. 24-26, 1887). Be
gane grond heden vaak verbouwd tot win
kelpuien. Typische Art Deco-gevel met 
bloemenkorven en -fries, en glas-in-lood- 
vensters uit de jaren 1920 in nr. 129-131. 
Sociale wooncomplexen «Huidevet- 
ters/Wasserij» (1955, architect J.-M. Mo- 
rant) en «Krakeelbuurt» (1968-1975, ar
chitecten R. Vandendaele, G. De Brigode,
H. Baleriaux en J.-H. Baudon) van «Le 
Foyer Bruxellois » bij de Wasserijstraat.
S.A.B., O.W., 26213 (ca. 1850), 22718 (1862), 
22720 (1860), 22722 (1860), 22735 (1851), 13414 
(1895), 22777 (1891), 22712 (1889), 22785 
(1891), 22787 (1892), 22714 (1887).

Nr. 47. Neoclassicistisch enkelhuis, in 
oorsprong samen met nr. 45 deel uitma
kend van een geheel van vermoedelijk ge
koppelde woningen met twee bouwl. en in 
totaal zestien trav., waarvoor bouwaan- 
vraag van 1857, voor het overige gesloopt
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na 1980. Markant, klassiek houten winkel
raam uit begin XX, de rolluikkast, posten 
en dorpel versierd met opschriften «joail- 
LIER • LOUIS FRANSEN • BIJOUTIER / MAISON 
fondee en 1875», arabesken en medaillons 
met huisnummer 47, in achter-glas-schil- 
dering (913).
S.A.B., O.W., 22758 (1857).

Nr. 52-56. Voormalig warenhuis z.g. 
«Grands Magasins Merchie-Pède». Ruim 
complex, in meerdere fasen opgetrokken 
n.o.v. architect F. Timmermans. Kem ge
vormd door de r. vleugel van 1898, met 
vier bouwl. en drie ongelijke trav. onder 
zadeldak, oorspronkelijk met bijkomende 
poorttrav. Sterk geornamenteerde lijstge- 
vel in eclectische stijl met neorenaissance- 
elementen, van bak-, natuur- en hardsteen. 
Tweede bouwl. als entresol met vijflicht; 
derde en vierde bouwl., geritmeerd door 
kolossale pilasters met diamantkoppen, 
resp. als bel-etage met zware zijbalkons 
met postamenten en uitgelengde consoles, 
en met kleiner middenbalkon. Rechth. 
vensters met kleurrijke mozaïeken in de 
hoogvelden onder geblokte waterlijsten; 
gietijzeren venster- en balkonhekken. 
Klassiek hoofdgestel met kroon- en tand- 
lijst op gegroefde consoles. Winkelpui van 
bij oorsprong; huidige met hardstenen 
posten van 1909. Achteraan uitgebreid 
met magazijnen met ijzerstructuur in 
1902, heden geïncorporeerd in nr. 58-62. 
Tweeledige 1. vleugel doorlopend in Spie
gelstraat nr. 9, van 1909, met vijf bouwl. 
en een terugwijkende attiekverd. onder 
plat dak, waarop een hoog oprijzend bo
venlicht met kapspant van ijzer en glas. 
Functionele constructie met betonskelet, 
georganiseerd rond een centrale vide. So
bere gevels van elk vijf trav. : pui met 
hardstenen posten; bovenverd. van bak-, 
natuur- en hardsteen met kolossale pilas
ters, brede rechth. vensters en kroonlijst. 
Aan de Huidevettersstraat bijkomende pa
nelen op de borstwering en als beglaasde 
pseudo-mansarde uitgewerkte vijfde 
bouwl.; aanvankelijk afwijkend gevelont
werp, voortzetting van de bestaande op
stand van 1898 (914).
S.A.B., O.W., 22803 (1898, 1902), 130 (1909).

433. Huidevettersstraat nr. 57 (1853).

Nr. 57. Enkelhuis in neoclassicistische stijl, 
n.o.v. architect Paulussen van 1853; drie 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak (pan
nen), (fig. 433). Horizontaal gelede, be
pleisterde en beschilderde lijstgevel, op ge
profileerde hardstenen sokkel. Begane 
grond belijnd door schijnvoegen, uitstra
lend boven de brede rondboogpoort met 
diamantkopsleutel in de 1. trav., en de pui- 
lijst. Rechth. vensters, op de benedenverd. 
met lekdrempel op consoles, op de boven
verd. met geriemde omlijsting, doorgetrok
ken geprofileerde lekdrempels, en op de 
tweede bouwl. verdiepte borstwering met 
spiegels. Bewaard houtwerk van poort en 
vensters; gietijzeren leuningen. Breed 
hoofdgestel met kordon, fries met spiegels 
en kroonlijst met klossen. In achtergevel ver
moedelijk hergebruikte spiegelboogpoort 
met hardstenen omlijsting in Lodewijk XV- 
stijl uit XVin b-c : geprofileerd beloop met 
neuten en sluitsteen. Heden deel uitmakend 
van het Stadsarchief (zie nr. 65).
S.A.B., O.W., 22760 (1853).
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434. Huidevettersstraat nr. 58-62. Z.g. «Palais du Vin» (1909, 1919).

Nr. 58-62. Z.g. «Palais du Vin» 
(PI. XXVII, fig. 434). Markant pakhuis en 
bottelarij van wijnen, n.o.v. architect
F. Symons van 1909, gebouwd i.o.v. de 
firma «Brias & Cie» ter vervanging van 
een eerder complex van 1892. Licht uitge
breid n.o.v. architect P. Hamesse van
1919.
Langgerekt, expressief gevelfront van 
twee bouwl. in Art Nouveau, met uitge
sproken publicitair karakter, gekenmerkt 
door een polychroom materiaalgebruik en 
een repeterend verticaal ritme. Oorspron
kelijk slechts tien trav. met inkom in de 
laatste. Toegang ontdubbeld met een nieu
we centrale kantoorinkom in 1917, vervol
gens 1. met één en r. met vier trav. uitge
breid in 1919, telkens gepaard met inwen
dige aanpassingen. Parement van gele 
baksteen -  in het als decoratieve fries be
handelde bovenste register alternerend 
witte en gele geglazuurde baksteen met 
ruitmotief -, met overvloedig gebruik van

natuursteen voor de gegroefde sokkel, 
speklagen, hoekblokken, lijsten en de ge
velbekroning. Gevelritme aangegeven 
door verticaal oplopende, rondbogige ven- 
stemissen onder gedrukt spitsbogige wa
terlijsten : ingedeeld door de lekdrempel, 
ijzeren tussendorpel met rozetten, en ge
groefde latei op kraagstenen; houten 
raamwerk en gesmeed ijzeren tralies in het 
onderste register. Polychrome sgraffito’s 
met geïdentificeerde wapens van wijncen
tra in de hoogvelden : « oporto/c o blen c e /
MAYENCE/MADERE/MALAGA/ANJOU/TOURS/ 
R E I M S / B E A UN E/ B O R D EA U X / S AU M U R /  
VOUVRAYE/BARSAC/BOURGOGNE». KantOOr- 
inkom  onder dito w aterlijst in de v ijfd e  
trav., m et fraaie ijzeren  v leu g e ld eu r  en  
g la s-in -lo o d  b o v en lich t m et w ijnrankm o- 
tieven; inrijpoorten in  de e lfd e  en  uiterste 
trav. M on u m entaal, ron d b oogvorm ig  fron
ton m et druiventros op  de slu itsteen  en  
halfronde topstukken , o p en gew erk t door  
een  b eg laasd  drielicht m et m eta len  roeden
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in ruitpatroon. Gevelbeëindiging door be
werkte postamenten in het verlengde van 
de penanten, waartussen ijzeren hekken op 
waterlijsten.
Samenstel van bedrijfsruimten en hallen 
met plattegrond in de vorm van een onre
gelmatige rechthoek. Eenvoudige bakste
nen constructie met gebruik van beton en 
ijzer voor overspanningen en steunen. 
Overkapping van de hallen door twee 
haaks op elkaar staande tongewelven met 
ijzeren kapspant, beglaasde hoogvelden en 
nokruiter. Omlopende ijzeren galerij op 
bakstenen troggewelven en trappen lei
dend naar de lokalen op de bovenverd. 
Achterliggende magazijnen van 1892, met 
troggewelven en parallelle zadeldaken.
S.A.B., O.W., 3898 (1909), 22806 (1882), 28807 
(1917, 1919).

Nr. 59. Voormalig refugium van de bene
dictijnenabdij van Gembloux. Hier min
stens gevestigd vanaf 1742, openbaar ver
kocht in 1794. Leerlooierij vanaf 1809 
vermoedelijk zonder onderbreking tot 
1904; later, tot 1976, deel uitmakend van 
het gebouwencomplex van de firma «Jules 
Waucquez & Cie», sinds 1980 Stadsar
chief (zie nr. 65).
Herenhuis met twee en halve bouwl. en 
vier trav. onder steil, licht geknikt zadel
dak (n//straat, kunstleien) met aandaken. 
Traditionele constructie van bak- en zand
steen, uit XVII, met XVIII- en XlX-aan- 
passingen. Bovenste halve bouwl. toege
voegd, vermoedelijk in XVIII, mogelijk 
ter vervanging van vroegere dakvensters 
met behoud van de oorspronkelijke dak- 
kap. Gerestaureerd in 1984-1985. Bepleis
terde en beschilderde voorgevel met afge
schuinde sokkel en muurankers met ge
krulde spie op de eerste twee bouwl. Aan
gepaste rechth. vensters, haast vierkant op 
de bovenste verd., met lekdrempel; klas
siek hoofdgestel met kroonlijst op modil- 
lons. Brede korfboogpoort in de r. trav., 
met hardstenen omlijsting in overgangs- 
stijl Lodewijk XIV/Lodewijk XV uit mid
den XVIII : met spiegels versierd kwart- 
hol beloop vanaf neuten, met imposten en 
gegroefde sluitsteen, onder spiegelboog
vormige zwikken en een gestrekte, gepro

fileerde en gekorniste waterlijst; houten 
vleugeldeur en ijzeren waaier met twee
voudige radiale tracering uit XIX. Gede- 
capeerde achtergevel van baksteen met 
zandstenen sokkel, speklagen in het ver
lengde van de dorpels, kwartholle neg- 
blokken van voormalige kruiskozijnen 
met wigvormige ontlasting op de eerste 
twee bouwl. en wellicht hergebruikte op 
de derde bouwl., en steigergaten; rechte 
muurankers. Zelfde ordonnantie; korf
boogpoort in hardstenen omlijsting met 
imposten en sluitsteen, onder bolkozijn, in 
de poortrav. Ingesnoerde zijtuitgevel met 
vernieuwd bak- en zandsteenparement, in 
oorsprong wellicht een gemene muur. 
Interieur : trappenhuis met eikehouten ere- 
trap, gelambrizeerde salons met schouwen 
en plafonds op de beneden- en eerste 
verd., in régence-Lodewijk XV-stijl uit 
midden XVIII; overwelfde kelders waarin 
gotische schouw.
Voormalige stallingen (?) aan de W.-zijde 
van de binnenplaats van het Stadsarchief 
(fig. 435). Verankerde baksteenbouw, in 
het metselwerk gedateerd 1742, met twee 
bouwl. en zeven trav. onder mansardedak 
(leien). Naar verluidt wederopgebouwd (?) 
in 1936. Vlakke hardstenen korfboogarca- 
de van vijf trav., met sluitstenen en impos
ten op pijlers, geflankeerd door rechth. 
openingen, op de begane grond. Steek- 
boogvensters in vlakke hardstenen omlijs
ting met hoekblokken en sluitsteen op de 
bovenverd., in de middentrav. verrijkt met 
flankerende voluten en een gebogen wa
terlijst op gestrekte uiteinden. Eronder een 
hardstenen gevelsteen met abbatiaal wa
penschild, gedateerd 1740 of 1742. Dak
lijst boven steigergaten. Centrale, getoog- 
de dakkapel met voluten en gebogen wa
terlijst op gestrekte uiteinden. L. hoekpa- 
viljoen met rondboogdeur onder driezijdig 
mansardedak (915).

Nr. 65. Archief van de Stad Brussel. 
Voormalig complex van de firma «Jules 
Waucquez & Cie», groothandel in stoffen, 
hier gevestigd van bij de oprichting in 
1901 tot 1976. Stadsarchief sinds 1980. 
Geheel gevormd door de panden Huide- 
vettersstraat nr. 57 tot 73, en bedrijfsge
bouwen doorlopend tot de Vander Hae-
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435. Huidevettersstraat nr. 59. Voormalig refugium van Gembloux. Stallingen (1742).

genstraat. Zie ook de afzonderlijk behan
delde nr. 57, 59 met aanhorigheden, en 71. 
Voorbouw. Samenstel van neoclassicisti
sche breedhuizen, onderling verbonden 
door de eenvormig aangepaste gelijkvloer
se verd.; drie bouwl. en in totaal dertien 
trav. onder zadeldak (pannen). Bepleister
de en beschilderde lijstgevels met kordon- 
geleding, geriemde vensteromlijstingen en 
klassiek hoofdgestel. Kem gevormd door 
gebouwen van de voormalige z.g. «Bras
serie Kaeckenbeek», n.o.v. architect Pau- 
lussen van 1856-1857, oorspronkelijk met 
twee bouwl. en tien trav., geritmeerd door 
twee poortrisalieten. Opgesplitst in vier af
zonderlijke woningen en verbouwd tot het 
huidige volume, waarvoor bouwaanvraag 
van 1871 : de oorspronkelijke drie 1. trav. 
werden gesloopt en wederopgebouwd tot 
twee gekoppelde enkelhuizen met drie 
bouwl. en elk twee trav.; de overige zeven 
trav. werden met een derde bouwl. ver
hoogd en opgedeeld in twee woningen.

Later opnieuw samengevoegd, met incor
poratie van een r. aanpalend enkelhuis van 
twee trav. Getoogde koetspoort onder en
tablement in het huidige middenrisaliet; ij
zeren venstertralies op de begane grond. 
Gerenoveerd in 1988-1989 door architec
ten De Smedt en Ramon.
Voormalige bedrijfsgebouwen. L-vormig 
complex met drie belangrijke bouwcam
pagnes, n.o.v. architect H. Van Leuven 
van 1901,1904 en 1913, toen drie bouwl. ; 
later nog veelvuldig aangepast en ver
hoogd. Gecementeerde gevels met verwer
king van hardsteen, met brede muurope- 
ningen, heden zes bouwl. Structuur van 
beton; gietijzeren kolommen. Markant 
trappenhuis en liftkooi. Heden in gebruik 
als leeszaal en magazijn (916, 917).
S.A.B., O.W., 22729 (1856-1857), 22765 (1871), 
4876 (1901), 4875 (1904), 23678 (1913).

Nr. 71. Herenhuis met enkelhuisopstand 
in laat-classicistische stijl, uit eind XVIII-
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begin XIX. Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel met drie bouwl. + mezzanino en 
vier trav. onder zadeldak (pannen). 
Rechth. vensters, haast vierkant op de la
gere derde bouwl.; latere doorgetrokken 
lekdrempels en stucomlijstingen op de bo- 
venverd. Brede rondboogpoort in de
1. trav., met geprofileerde booglijst op im
posten en spiegels in de zwikken, geflan
keerd door pilasters overgaand in de ge
groefde consoles van de gestrekte water
lijst; latere houten vleugeldeur en ijzeren 
waaier. Klassieke gevelbeëindiging. He
den deel uitmakend van het Stadsarchief 
(zie nr. 65), (918).

Nr. 74-76. Herenhuis in neoclassicistische 
stijl, met drie bouwl. en zes trav. onder 
zadeldak (pannen), heden op T-vormige 
plattegrond. Oorspronkelijk een ruimer 
dubbelhuis, in twee fasen opgetrokken : 
een woning overeenstemmend met de hui
dige vijf r. trav. uit XIX a-b, waaraan vlg. 
bouwaanvraag van 1842 de huidige poort- 
trav. en drie 1. aanpalende doch heden ge
sloopte trav. werden toegevoegd. Gece
menteerde lijstgevel met hardstenen plint. 
Bredere 1. poorttrav. met inrijpoort omlijst 
door pilasters met vereenvoudigd kapiteel 
en entablement, waarop een gietijzeren 
balkon; erboven een verdiept veld met 
deurvenster onder entablement op conso
les. Rechth. vensters, haast vierkant op de 
bovenste verd., met lekdrempel en op de 
bovenverd. gietijzeren leuning. Gevelbe- 
eindiging door kordon, fries en kroonlijst. 
Beglaasde ijzeren luifel aan de achtergevel 
(919).
S.A.B., O.W., 22809 (1842).
K.I.K., 69499 A.

Nr. 79, 81, 83-85. Drie gekoppelde neo
classicistische enkelhuizen vlg. repeterend 
schema, uit XIX b ; drie bouwl. en elk drie 
trav. onder zadeldak. Bepleisterde en be
schilderde lijstgevels met rechth. boven
vensters op kordonvormende lekdrempels 
en klassiek hoofdgestel; deur in blinde 
r. trav. Benedenvensters verbouwd tot 
winkelpui of -raam (920).

Nr. 86. Traditioneel diephuis met twee 
bouwl. en twee trav. onder zadeldak 
(kunstleien), uit XVII. Smalle tuitgevel 
met rechte muurankers, vermoedelijk op
getrokken uit bak- en zandsteen, heden be
pleisterd en beschilderd. In XIX aangepast 
rechth. venster met lekdrempel op de bo
venverd. Eenledige geveltop met rechth. 
luikgat. Voorheen lage rondboogdeur met 
imposten en sluitsteen in de 1. trav., recent 
nog aanwezig, heden rechth.; «klassiek» 
houten winkelraam van 1876 (921).
S.A.B., O.W., 22812 (1876).
K.I.K., 104844 A.

Nr. 88. Voormalig dubbelhuis in Lodewijk 
XV-stijl, oorspronkelijk met twee bouwl. 
en vijf trav. onder mansardedak met dub
bele rij dakkapellen, uit XVIII c. Ver
hoogd met derde bouwl. en mezzanino on
der zadeldak (pannen), waarvoor bouw-
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aanvraag van 1856 (fig. 436). Bepleister
de en beschilderde lijstgevel. Getoogde 
vensters in hardstenen omlijsting met ge
profileerd beloop en rocaillesleutel op de 
tweede bouwl. Oorspronkelijk zelfde ven
sters boven een bewerkte sokkel, aan 
weerszij van een spiegelboogdeur in rijke 
hardstenen rocaille-omlijsting met tussen- 
dorpel en waterlijst, op de begane grond, 
heden volledig uitgebroken. Vensters van 
de derde bouwl. in kopiërende stucomlijs- 
ting, op doorgetrokken lekdrempels. Ar
chitraaf onder de mezzanino, en kroonlijst 
met modillons en tandlijst (922).
S.A.B., O.W., 22813 (1856).
K.I.K., 104198 A, 104844 A.

Nr. 96. Afgeschuind hoekcomplex (Kapu
cijnenstraat nr. 2, 4, 6), drie gekoppelde 
woningen, in neoclassicistische stijl, waar
voor bouwaanvraag van 1830; drie bouwl. 
+ mezzanino en in totaal negen trav. onder
zadeldak (pannen). Bepleisterde lijstgevel
met rechth. deur- en vensteropeningen, in
verkleinende ordonnnantie, op arduinen
dorpels; twee r. panden met gekoppelde
deuren in de gemeenschappelijke blinde
middentrav. Kroonlijst boven steigergaten
(923) .
S.A.B., O.W., 484 (1830).

Nr. 108. Op de binnenplaats. Voormalige 
leerlooierij «Lebermuth et Cie». Smal 
langgerekt industrieel gebouw met vier 
bouwl. + mezzanino en twee bij dertien 
trav. onder zadeldak, uit XIX B. Bak- 
steenbouw geritmeerd door vlakke pilas
ters, met registers van brede steekhoog- 
vensters met kleine metalen roeden. Ver
moedelijk ijzeren structuur in het interieur. 
Lage voorbouw in rijkere baksteenbouw
(924) .

Nr. 110, 112. Twee gekoppelde neoclassi
cistische enkelhuizen vlg. spiegelbeeld- 
schema, waarvoor bouwaanvraag van 
1829; drie bouwl. en elk drie trav. onder 
zadeldak (pannen). Bepleisterde en be
schilderde lijstgevels, nr. 112 gedeeltelijk 
gecementeerd, op natuurstenen sokkel met 
getraliede keldermonden. Geleding door 
de puilijst, doorgetrokken lekdrempels en

437. Huidevettersstraat nr. 114. Voormalige «Manufactu
re de Pianos J. Oor» (1910).

het klassieke hoofdgestel, met enkel in 
nr. 110 bewaarde architraaf. Rechth. deur
en vensteropeningen in verkleinende or
donnantie; benedenvensters van nr. 110 
verbouwd tot winkelraam (925).
S.A.B., O.W., 22739 (1829).

Nr. 114. Voormalige «Manufacture de 
Pianos J. Oor» (fig. 437). Ondiep be
drijfsgebouw van vijf bouwl. onder pseu- 
do-mansarde en drie brede trav., n.o.v. ar
chitect L. Sneyers van 1910. Ópgetrokken 
ter plaatse van de vroegere Touwersgang. 
Sobere lijstgevel van baksteen, met 
schaarse verwerking van decoratieve hard
stenen elementen in geometriserende Art 
Nouveau. Pui overspannen door één door
lopende I-balk met klinknagels, op ge
groefde pijlers met medaillon. Bovenverd. 
geritmeerd door kolossale pilasters met 
gegroefde consoles en bovenaan cirkel
vormig medaillon, op de middenpenanten.
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Brede rechth. vensters op lekdrempel met 
spuwer, overspannen door een ijzeren la
tei; houten raamwerk. Houten kroonlijst 
op consooltjes; drie dakkapellen. Heden 
omgevormd tot appartementsgebouw. 
S.A.B., O.W., 1327 (1910).

Nr. 126. Klooster van de minderbroe- 
ders-kapucijnen.
De aanwezigheid van de kapucijnen te 
Brussel klimt op tot 1587. Bouw van een 
eerste klooster op terreinen tussen de St.- 
Gisleinsstraat en de later z.g. Kapucijnen
straat aangevat in 1587, en beëindigd met 
de inwijding van de kerk in 1595. In 1651 
eerstesteenlegging voor een nieuw kloos
ter, ontworpen door pater Carolus van 
Arenberg, waarvan de kerk werd ingewijd 
in 1652, betrokken in 1653. Omvatte de 
kerk met voorplein aan de Hoogstraat, 
aansluitend een gesloten kloosterpand en 
tuinen doorlopend tot de Huidevetters- 
straat. Opgeheven in 1796, openbaar ver
kocht en in 1803-1804 gesloopt.
Nieuwe vestiging van de Kapucijnen te 
Brussel in 1852, op vraag van de pastoor 
van de Minimenparochie. Aankoop van 
een voormalige sterkwaterfabriek -  de 
huidige locatie grenzend aan de Huidevet- 
tersstraat en het Vossenplein -  in 1852, 
waarvan de gebouwen voorlopig werden 
ingericht o.m. met een eerste kapel inge
zegend in 1853. Nog uitgebreid met pan
den grenzend aan de Zuinigheidsstraat in 
1856. Eerstesteenlegging voor de nieuwe 
kerk in 1854, in twee fasen opgetrokken, 
voltooid in 1862-1863 (zie Vossenplein, 
Parochiekerk O.-L.-Vrouw Onbevlekt).
Huidig kloostercomplex n.o.v. broeder 
Stanislaus (J. Van Iseghem), waarvoor 
eerstesteenlegging in 1889, voltooid in 
1890; opgetrokken na afbraak van de 
vroegere gebouwen.
Geknikte voorbouw met drie bouwl. en 
zes trav. onder zadeldak (leien), (fig. 438). 
Lijstgevel in neo-Vlaamse-renaissance
stijl, opgetrokken uit baksteen en hard
steen o.m. voor de sokkel, speklagen, 
hoekblokken en kozijnen. Tweede trav. 
uitgewerkt als ingangsrisaliet, opgaand in 
een getrapte top met oculus, overhoeks 
topfiaal en ijzeren kruis. Registers van

438. Huidevettersstraat nr. 126. Klooster van de minder- 
broeders-kapucijnen (1889-1890).

zware kruiskozijnen, deur tussen klooster
kozijnen in het risaliet; hardstenen korf- 
boogpoort met imposten en sluitsteen met 
bolomament in de r. trav. Kroonlijst boven 
steigergaten; drie dakkapellen met driepas. 
Aanleunend, aan drie zijden gesloten 
kloosterpand, ten Z. geopend naar de tuin. 
Sobere baksteenbouw met drie bouwl. on
der zadeldak, vlg. de traditie van de mino- 
ritenkloosters. Oorspronkelijk kleinere 
cellenvenstertjes, ca. 1904 vergroot met I- 
balk. Traditionele indeling met o.m. een 
refter, en cellen grenzend aan een omlo
pende gang.
O.-zijde van het kloosterpand grotendeels 
ingenomen door een hoger oplopende 
vleugel met puntgevel, aanleunend bij het 
koor van de kerk, waarmee hij gelijktijdig, 
in 1854-1858, werd opgetrokken. Fraai 
overwelfde keuken op de begane grond. 
Koor van de religieuzen met bewerkte ge- 
welfsleutel, via luiken verbonden met het
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koor van de kerk op de eerste verd. Biblio
theek, volledig gelambrizeerd d.m.v. hou
ten boekenkasten met galerij en verlicht 
door een spitsboogvenster met ijzeren roe
den, ingericht in 1861.
Ruime, beboomde kloostertuin begrensd 
door de vroegere patronaatsvleugel en om
liggende percelen, afgesplitst in 1983.
S.A.B., O.W., 22820 (1889-1890).
BOEVE A., 400 jaar Kapucijnen in Brussel 1587- 
1987, Brussel, 1987.
Bouwgeschiedenis van het klooster te Brussel. Uit
treksels uit het Archief (onuitgegeven manuscript).

Nr. 128 tot 144. Geheel van negen voor
malige enkelhuizen vlg. repeterend sche
ma, n.o.v. architect H. Hallut van 1883. 
Panden met drie bouwl., twee (nr. 128 tot 
132), drie (nr. 134 tot 142) en vier trav. 
(nr. 144), onder zadeldaken. Bepleisterde 
en beschilderde lijstgevels met neoclassi
cistische inslag, horizontaal geleed en be
ëindigd door een klassiek hoofdgestel. 
Eenvormige opstand resp. voor de eerste 
drie panden -  met rechth. bovenvensters 
in geriemde omlijsting met sluitsteen -  en 
de laatste vijf panden -  met getoogde bo
venvensters in vlakke omlijsting met top
stuk -. Toegevoegde vierde bouwl. in 
nr. 132, 136 en 140. Begane grond groten
deels verbouwd voor winkelpuien (926).
S.A.B., O.W., 22715-2716 (1883).

Nr. 149-151. Rijhuis met drie bouwl. en 
drie trav. onder zadeldak, n.o.v. architect 
Ph. Van Boxmeer van 1889. Markante 
winkelpui met zij- en privé-ingang : fraai 
bewerkte houten pilasters, entablement en 
deuren; arduinen sokkel met getraliede 
keldermonden. Bovenverd. met vernieuw
de bakstenen bekleding (927).
S.A.B., O.W., 22713 (1889).

Nr. 166, 168, 170. Drie gekoppelde neo
classicistische enkelhuizen vlg. repeterend 
schema, n.o.v. architect E. Detienne van 
1859; drie bouwl. en elk drie trav. onder 
zadeldak (pannen). Horizontaal gelede, 
bepleisterde en beschilderde lijstgevel, 
met rechth. deuren en vensters met ardui
nen dorpels, kordonvormend op de boven
verd. Klassiek hoofdgestel, met kroonlijst

met modillons en tandlijst. Winkelpui 
door architect C. De Jonghe van 1910, 
cf. opschrift, met pilasters, rolluikkast en 
afgeronde glaspartij met zuiltje, in nr. 170 
(928).
S.A.B., O.W., 22725 (1859).

Huishoudensstraat (6 K)

Van Pieremansstraat naar Zuidlaan. 
Rechtlijnige straat, daterend uit eind 
XVIII, benoemd in 1798. Reeks lage ar- 
beidershuizen, o.m. gekoppeld, mogelijk 
opklimmend tot eind XVIII of alleszins uit 
begin XIX, aan de W.-zijde, cf. nr. 27 en 
29. O.-zijde vanaf begin XX wederopge- 
bouwd met meergezinshuizen van gemid
deld vijf bouwl., op een nieuwe rooilijn. 
Panden met eenvoudige, overwegend bak
stenen opstand, zowel enkelhuizen 
cf. nr. 52-54 (1911, architect H. Vandeu
ren) en 56-58 (1912), als ruimere dubbel- 
huizen cf. nr. 16-20 (1927, architect P. De 
Gieter).
S.A.B., O.W, 16408 (1911), 1735 (1912), 34295 
(1927).

Nr. 17-21. Gekoppelde arbeidershuizen 
met drie bouwl. en in totaal tien trav., 
waarvoor bouwaanvraag van 1836. Oor
spronkelijk twee dubbelhuisopstanden van 
elk vijf trav., heden gecementeerd. Rechth. 
deuren en vensters op arduinen dorpels; 
keldermonden. Daklijst boven steigerga- 
ten. Latere winkelpuien in de uiterste trav.
Toegang tot de Glazenmakersgang in 
nr. 19 : aan drie zijden bebouwd pleinbe- 
luik met in totaal acht woningen waarvan 
twee gelegen aan een «cour basse», ver
moedelijk uit dezelfde periode. Overwe
gend bepleisterde dubbelhuizen met twee 
bouwl. en drie trav., de deur in de blinde 
middentrav. Renovatie in voorbereiding 
(929).
S.A.B., O.W., 16377 (1936).
ABEELS G., L’Impasse des Vitriers (Les Marolles, 
1990, 28, p. 7-11).

Nr. 22 tot 38. Geheel van drie meergezins
huizen met dubbelhuisopstand, n.o.v. ar-
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439. Huishoudenstraat nr. 22 tot 38 (1902).

chitect Ch. Monhoval van 1902, sinds 
1905 onder beheer van «Le Logement Po
pulaire Amélioré» (fig. 439). Blokken van 
vijf bouwl. en vier trav. onder mansarde- 
dak (kunstleien), en dito, ondiepe achter
huizen met drie trav.; oorspronkelijk per 
verd. vier woningen in de voor- en twee 
kamers in de achterhuizen, telkens rond 
een centraal trappenhuis. Renovatie o.l.v. 
architectengroep GUS (D. Graux, F. Ter
linden en G. Vanhamme) in 1983-1985, 
waarbij herindeling in ruimere flats. Lijst- 
gevels van baksteen, het middenpand ge
cementeerd, geritmeerd door pilasters of 
lisenen. Getoogde bovenvensters, of 
rechth. met ijzeren latei, met lekdrempel; 
gietijzeren borstweringen op de tweede 
bouwl. Kroonlijst, in het middenpand op 
klossen, boven steigergaten; rechte dakka
pellen. Centrale privé-inkom, geflankeerd 
door winkelpuien met oorspronkelijk Art 
Nouveau-roeden, heden vernieuwd, onder 
een geglazuurde tegelfries.
S.A.B., O.W., 2559 (1902).

Nr. 23-25. Twee gekoppelde arbeidershui- 
zen met drie bouwl. en in totaal vijf trav. 
onder zadeldak (pannen), uit begin XIX. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel af
gewerkt met kroonlijst. Lage gekoppelde 
deuren met houten middenstijl in de brede, 
gemeenschappelijke blinde middentrav., 
en haast vierkante bovenvensters; ver
moedelijk latere stucomlijstingen en kor
dons. Benedenvensters verbouwd (930).

Nr. 40-50. Meergezinshuis met vier 
bouwl. en zes trav. van ca. 1900, verhoogd 
met een mansarde in 1905-1906. Blok op 
U-vormige plattegrond, met oorspronke
lijk vermoedelijk vijf tweekamerwoningen 
per verd. rond drie trappenhuizen; bij re
novatie o.l.v. architectengroep GUS 
(D. Graux, F. Terlinden en G. Vanhamme) 
in 1983-1985 heringedeeld in ruimere 
flats. Gecementeerde lijstgevel met ge
toogde bovenvensters op doorgetrokken 
lekdrempels. Gekoppelde rechth. deuren 
voor de beneden- en de bovenverd. -  cor
responderend met de trappenhuizen -  in 
de uiterste en derde trav.; twee «klassie
ke» houten winkelramen. Kroonlijst met 
modillons en tandlijst boven bedekte stei
gergaten; rechte dakkapellen (931).
S.A.B., O.W., 16407 (1905-1906).

Ieperlaan (1-2 B-C)

Van Handelskaai naar Sainctelettesquare. 
Eén der twee diagonaalassen van het z.g. 
«Quartier Maritime», een residentiële en 
handelswijk op de terreinen van het Groot 
of Handelsdok en het Stapelhuis, waarvan 
de aanleg werd aanbesteed in 1911 en die 
vanaf de jaren 1920 werd bebouwd (zie 
Diksmuidelaan).
Homogene architectuur van vnl. apparte
mentsgebouwen in «Beaux-Arts»-stijl of 
met Art Deco-inslag (fig. 440). Overwe
gend ruime panden met kenmerkende 
bouwhoogte, parementen in bak- en na
tuursteen of simili, gevelritmering d.m.v. 
erkers, bow-windows en ijzeren balkons. 
Begane grond met handelsfunctie, bepaald 
door de fruithandel. Minder markante
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440. Ieperlaan. W.-zijde.

doorsnee-architectuur met bescheidener 
volume in nr. 13 (1933, architect A. Van 
Doren), 14-16 (1928, architect J. L’An
cre), 17 (1925, architect R. Inghelbrecht), 
18 (1929-1931, architect M. De Grave), 
19-21 (1926, architect C. Danlee), 20-22 
(1929, architect L. Uytterelst) en 23 
(1923, architect M. Van Eycken). Voorma
lige drukkerij in nr. 15, doorlopend in 
Handelskaai nr. 14-18 (1930, architect
G. Vuille). Monumentale hoekgebouwen 
op de kruising met de Diksmuidelaan : 
voor Ieperlaan nr. 29-33, 60-66 en 68- 
82 bis, zie resp. Diksmuidelaan nr. 41-45, 
35-39 en 6-22. Nieuwe bouw in het N.- 
bouwblok tussen de Diksmuidelaan en de 
Sainctelettesquare.
S.A.B., O.W., 42796 (1933), 37150 (1928), 36690 
(1925), 55240 (1929-1931), 36689 (1926), 52876 
(1929), 31169 (1923), 50711 (1930).

Nr. 1. Halfvrij staand herenhuis (hoek 
Handelskaai) met Art Deco-inslag, n.o.v.

architect C. Borremans (?) van 1927. Ge
vels van baksteen, verwerkt met hard-, na
tuursteen en simili; drie bouwl. en acht 
brede trav. onder geknikt schilddak (lei
en). Vrij symmetrische opstand, gemar
keerd door hoger oplopende midden- en 
hoekrisalieten, met drie- of vierlichten, 
uitgebreid tot meerzijdige erkers op de 
bel-etage, en een trapézoïdale bekroning 
met bewerkt paneel en postamenten. Cen
trale inkom onder korte luifel, met typi
sche ijzeren roosters en glas-in-lood bo
venlichten, idem boven de garagepoort r. 
Voorts rechth. vensters, o.m. als kruisven
ster of tweelicht. Breed uitkragende 
kroonlijst. Oorspronkelijk notariswoning 
met hal en kantoren op de gelijkvloerse 
verd., centrale trap achteraan, suite van 
woonvertrekken op de eerste, slaapkamers 
op de tweede verd. (932).
S.A.B., O.W., 36691 (1927).

Nr. 2-12. Zie Diksmuidelaan nr. 1-13.
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441. Ieperlaan nr. 24-32 (1923).

Nr. 7-9. Zie Handelskaai nr. 6-8.

Nr. 24-32. Appartementsgebouw en ach
terliggend bedrijfscomplex, n.o.v. archi
tect M. Heyninx van 1923, opgetrokken
i.o.v. het papierbedrijf «J. Vanderbeuren 
& Cie» (fig. 441).
Standingvol appartementsgebouw in 
« Beaux-Arts »-stijl met zes bouwl. en 
twee mansardeniveaus, en zes brede trav. 
Tweeledige plattegrond met vier apparte
menten -  twee voor- en twee achteraan -  
per verd., centraal trappenhuis en lichtko- 
kers. Monumentaal, symmetrisch opge
bouwd gevelfront met simili-natuursteen- 
bekleding op begane grond van Euville, 
onder leien bedaking. Eerste twee bouwl. 
als sokkel geaccentueerd d.m.v. schijnvoe- 
gen. Centrale inkom onder gevelsteen met 
Pegasus-voorstelling, het firma-embleem ; 
vlg. spiegelbeeld geflankeerd door winkel
puien met afzonderlijke deur en inrijpoor
ten. Tweede bouwl. opgevat als entresol. 
Bovenverd. gemarkeerd door geblokte ri-

salieten in de tweede en voorlaatste trav., 
met trapézoïdale bow-windows, opgaand 
in brede dakvensters met pilasters, boog- 
lijst en bekronende belvédère. Balkons op 
zware consoles, de twee uiterste met ba
lustrade, de overige met sierlijke gesmeed 
ijzeren leuning, op de tweede en derde 
verd. Gevarieerde boogopeningen in de 
benedenbouw en op de hoogste verd., 
voorts rechth., tweelichten in de uiterste 
trav.; spiegels op de borstweringen. Ge
smeed ijzeren vleugeldeur en vensterleu- 
ningen. Kroonlijst op klossen. Dubbele rij 
dakkapellen met entablement, toog- of 
booglijst.
Bedrijfsgebouw met plattegrond in onre
gelmatige U-vorm rond de overdekte bin
nenplaats; zes bouwl. onder mansardedak. 
In twee fasen gebouwd : de eerste vier 
bouwl. gelijk met het appartementsge
bouw, de hoogste twee vlg. bouwaanvraag 
van 1929. Betonconstructie met uitge
strekte plateau’s, twee hoofdtrappenhuizen 
en goederenliften. Eenvoudige opstand 
met getoogde muuropeningen. Markante, 
beglaasde metalen kap boven de binnen
koer. Heden in gebruik door het Leger des 
Heils.
S.A.B., O.W., 54511 (1923, 1929).

Nr. 25-27. Appartementsgebouw met Art 
Deco-inslag, n.o.v. architect M. Van Ey- 
cken van 1924; vijf bouwl. en vier trav. 
onder pseudo-mansarde (leien). Vrij sobe
re opstand van bak-, natuursteen en simili, 
symmetrisch gemarkeerd door oplopende 
trapézoïdale erkers met balkon in de uiter
ste trav. Rondbogige tweelichten in de 
middentrav. en verticale overhoekse bak
steenprofielen, centraal met lelievormig 
topstuk, op de eerste drie verd. Centrale 
privé-inkom in de handelspui met garage- 
poorten (933).
S.A.B., O.W., 40654 (1924).

Nr. 34-36. Handels-/appartementsgebouw 
in Art Deco, n.o.v. architect E. De 
Boelpaepe van 1935 (fig. 442). Gebouwd
i.o.v. de firma «Gérard Konickx Frères», 
groothandel in bananen en sinaasappelen, 
met een gelijkaardig complex aan de Oude 
Graanmarkt nr. 7-11 (1927, architect
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442. Ieperlaan nr. 34-36 (1935).

E. Dhuicque) en een bedrijfsgebouw aan 
de Nieuwe Graanmarkt nr. 22-23 (1932, 
eveneens De Boelpaepe). Karakteristieke 
indeling : loskade en fruitmagazijnen over 
doorlopende dubbele niveau’s -  resp. be
gane grond + entresol en eerste twee verd. 
-  in de ruim onderkelderde benedenbouw; 
erbovenop vier verd. appartementen als 
voorbouw, en een dito magazijn als volle
dig gescheiden achterbouw. Markant ge- 
velfront met karakteristiek reliëf en ge
beeldhouwd decor, met publicitaire func
tie. Parement van natuursteen en simili 
voor de boven-, hardsteen met granieten 
plint voor de benedenbouw. Ruim openge
werkte benedenbouw onder een korte lui
fel, met trapezoïdale poortopening, geflan
keerd door deurtrav. met entresol; fraai ij
zerwerk van de harmonicapoort, zijdeuren 
en bovenlichten, met «gestroomlijnde» 
lijnvoering. Eerste vier bovenverd. gemar
keerd door kolossale, gecanneleerde half- 
zuilen bekroond door vergulde fruitoma- 
menten resp. bananentros en sinaasappe

len. Krachtig ritme van de gebogen borst
weringen van de bow-windows en balkons 
met golvend effect. Erboven fries met op
schrift «GERARD • KONINCKX • FRERES» in 
een karakteristiek lettertype. Hoogste twee 
verd. opgevat als terugwijkende attiek- 
verd. met tweeledig verdiepte penanten en 
gelede lijst. Brede raamopeningen met 
metalen roeden.
S.A.B., O.W., 47102 (1935).

Nr. 60-62. Appartementsgebouw met late 
Art Nouveau-inslag, n.o.v. architect F. Van 
Stichel van 1913-1914, daarmee één der 
vroegste gebouwen opgetrokken in het 
«Quartier Maritime». Omvat zes bouwl. 
en vier trav. onder mansarde. Symmetri
sche opstand met bekleding van natuur
steen verwerkt met hardsteen. Middenpar
tij bekroond door een rondbogig vierlicht 
onder pseudo-fronton met schijfvormig 
topstuk; bredere zij trav. gemarkeerd door 
opengewerkte balkons. Alternerend gebo
gen of getoogde en rechth. vensters ; borst
weringen en hoogvelden met medaillon- 
versiering. Brede dakkapellen. Vernieuw
de pui met granietbekleding en luifel 
n.o.v. dezelfde architect van 1940 (934).
S.A.B., O.W., 40073 (1913-1914), 57062 (1940).

Nr. 82. Kleiner appartementsgebouw -  
winkel en twee flats -  met « Beaux-Arts »- 
inslag, n.o.v. architect J. Lejear van 1924 ; 
drie bouwl. en drie trav. onder mansarde- 
dak (kunstleien). Rijk versierde lijstgevel 
van baksteen, natuursteen en simili, met 
pilasterritmering en accent op de midden- 
trav. d.m.v. gebogen balkons met balustra
de, en een dakvenster met guirlandeversie- 
ring en booglijst. Begane grond oorspron
kelijk met platte bandbelijning en korf- 
boogopeningen, op de r. deur na 
verbouwd. Achtereenvolgens rechth. en 
rondbogige bovenvensters, l.g. onder be
werkte booglijst met vrouwenhoofd als 
sluitsteen; panelen of medaillons op de 
borstweringen. Klassiek hoofdgestel ; dak
kapellen (935).
S.A.B., O.W., 31168 (1924).

Nr. 84-88. Appartementsgebouw met 
«Beaux-Arts »-inslag, n.o.v. architecten
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J. Lejear en V. Steuve van 1924; zeven 
bouwl. en vier trav. onder mansardedak. 
Twee appartementen per verd. en centraal 
trappenhuis. Gevelfront met simili-natuur- 
steenbekleding, gemarkeerd door bredere 
zijrisalieten, opgaand in met voluten be
kroonde dakvensters. Begane grond met in
springend privé-portaal tussen winkelpuien 
met afgeronde hoek. Tweede bouwl. opgevat 
als entresol. Oplopende bow-windows vanaf 
de derde bouwl., trapezoïdaal in de zij-, ge
bogen in de middentrav., voorzien van bal
kons; borstweringen en balkonconsoles ver
sierd met bloemenkorven en -slingers. 
Rechth. en boogvensters, veelal drielichten, 
op de hoogste verd. boven de daklijst door
getrokken. Verzorgd houtwerk en typische 
ijzeren borstweringen.
Gelijktijdig ontworpen en opgetrokken 
met het achteraan aanpalende Negende Li- 
nielaan nr. 45-46 (936).
S.A.B., O.W., 36692 (1924).

Nr. 90-94. Voormalig z.g. «Ermitage-Ho- 
tel». Scherp afgeschuind hoekgebouw 
(Negende Linielaan nr. 49) in Art Deco, 
n.o.v. architect M. Chabot van 1924-1925; 
vijf bouwl. + attiek en achttien trav. onder 
plat dak. Lijstgevel van baksteen en simili, 
geritmeerd door brede, deels gegroefde 
kolossale pilasters die de trav. bundelen, 
heden echter ontdaan van het oorspronke
lijke geveldecor. Registers van haast vier
kante, gekoppelde vensters, boven de ruim 
opengewerkte vroegere cafépui en inkom. 
Markante gevelbeëindiging, d.m.v. een 
breed geprononceerde, geprofileerde 
kroonlijst, waaronder voorheen een brede 
fries met gestileerde vogels en ranken; 
oorspronkelijk blinde attiek met pos
tamenten vóór een kleine dakverd., uitge
breid tot een volledige verd. n.o.v. archi
tect G. Quertainmont van 1929 (937).
S.A.B., O.W., 55162 (1924-1925), 39792 (1929).

Ijzerenkruisstraat (8-9 B-C)

Van Leuvenseweg naar Noordstraat. 
Belangrijke rechtlijnige verbindingsstraat 
getrokken tijdens de herstructurering van

de O.-L.-Vrouw-ter-Sneeuwwijk, n.o.v. ar
chitect A. Mennessier van 1874 (cf. Con
gresstraat). Benaming refererend naar het 
eervolle onderscheidingsteken voor de 
Belgische Onafhankelijkheidsstrijders. 
Samen met Leuvenseweg en Onderrichts- 
straat vertrekkend van gr.m. rechth. plein, 
met centraal beeld van generaal Brialmont 
(1821-1903) door F. Huygelen (cf. op
schriften) op hardstenen sokkel, onthuld in 
1928. Straat achtereenvolgens gedwarst 
door de assen Parlementsstraat/Tribune- 
straat en Drukpersstraat.
Tussen Parlementsstraat en Drukpersstraat 
bevond zich eertijds het voormalige 
«Eden-Theater», een music-hall, in eclec
tische stijl gebouwd in 1879-1880 n.o.v. 
architect W. Kühnen, met interieurdecora
tie n.o.v. architect Alb. Chambon. Be
schouwd als een innovatie in de toenmali
ge Europese theaterbouw : combinatie van 
rechth. en polygonale constructie met par
terre en klimmende balkons vlg. hoefijzer- 
boogvorm; arcadestructuur en rijke stoffe
ring geïnspireerd op de Arabische en Indi
sche kunst; geheel nog geflankeerd door 
fraai ingerichte wintertuinen. Complex in 
1890 afgebroken en in 1891-1892 vervan
gen door de Middelbare School n.o.v. ar
chitect Th. Serrure (cf. Leuvenseweg). 
Straatbeeld gekarakteriseerd door behou
den neoclassicistisch getinte en eclectische 
bebouwing uit XIX d, van bij oorsprong 
met residentiële en handelsfunctie, heden 
nog duidelijk afleesbaar uit het groot aan
tal winkelpuien w.o. een aantal thans aan
gepast. Tot de lijstgevels met eerder vrij 
sober uitzicht horen o.m. nr. 44-46 (1890), 
70-72 (1887 ?), 74, 76 (1888), 78-80 
(1879), 84 (1889), en de inmiddels afge
broken nr. 102, 104 (1887); sommige on
dergingen latere aanpassingen cf. nr. 64, 
86, 88, 94; nr. 48 (1889) vertoont een 
neorenaissance getint geveldecor. Voorts
O.-straatzijde halverwege verbroken door 
ruim appartementsgebouw nr. 56-64 met 
Parlementsgalerij op begane grond (zie 
Onderrichtsstraat) ; ten Z., vanaf Parle
mentsstraat, imposante administratieve 
complexen van het Nationaal Instituut 
voor de Statistiek en de Rijkswacht 
(nr. 65-93) n.o.v. architecten A. Vanderau-
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443. Ijzerenkruisstraat. Straatbeeld met nr. 2-6 (1876).

wera en G. Pepermans van 1948-1950, 
met uitbreidingen uit de jaren 1960-1970 
(Leuvenseweg nr. 44, 58); verderop het 
complex van het Bestuur der Postchecks 
n.o.v. architect V. Bourgeois, ingehuldigd 
in 1951 (nr. 99). De huizen nr. 1-3 en 2-6 
fungeren als beeldbepalende kopgebou
wen, blikvangers vanuit de Koningsstraat 
en het Leuvenseplein (fig. 443).
S.A.B., O.W., 9883 (1890), 9918 (1887 ?), 9881 
(1888), 27009 (1879), 9882 (1889), 9880 (1887), 
9907 (1889).
L ’Emulation, 1882, 8, kol. 24, pl. 29-35.

Nr. 1-3. Ruim hoekgebouw met de Leu
venseweg, huurhuis in eclectische stijl, 
n.o.v. architect Alph. Dumont van 1877; 
resp. twee + drie + vijf trav. en drie bouwl. 
+ entresol onder pseudo-mansardedak 
(kunstleien). Bepleisterde lijstgevel met 
afgeronde hoeken. Per bouwl. markerende 
composietpilasters, geprofileerde kordons 
en dito doorgetrokken lekdrempels.

Rechth. omlijste vensters, opgevat als 
tweelichten in de bredere trav. aan de IJ- 
zerenkruisstraat. In 1926 aangepaste hoek- 
gevel (fig. 444) : bel-etagevenster in mid- 
dentrav. vervangen door decoratief uitge
voerde neorenaissance getinte erker op 
langgerekte consoles, bekroond door ba
lustrade van het fraai omlijste bovenven
ster met driehoekig fronton; borstwerin
gen in de zijtrav. vervangen door gietij
zeren hekken. Omlopende gekorniste 
kroonlijst op klossen. Vereenvoudigde 
dakkapellen met schelymotief n.o.v. archi
tect F. Van Ruyskensvelde (1926) : voor
heen bekroond door topgeveltje met pina- 
kelafwerking. Hoge begane grond oor
spronkelijk met pilasterordonnantie en 
winkelpuien; heden aangepast voor hore
cafunctie, met bijkomende entresol (938).
S.A.B., O.W., 15012 (1877), 31806 (1926).

Nr. 2-6. Markant hoekcomplex met de 
Onderrichtsstraat, huurhuis in eclectische

107



UZERENKRUISSTRAÄT

444. Ijzerenkruisstraat nr. 1-3 (1877). Erker.

stijl met neo-Italiaanse-renaissanceken- 
merken; daterend van 1876, op begane 
grond 1. gesigneerd «A. Mennessier/Ar- 
chitecte» (fig. 443). Bepleisterde gevels 
met drie bouwl. + entresol en resp. vier 
trav. + meerdelige hoektrav. + vier trav., 
onder mansardebedaking met dakkapellen 
onder fronton. Horizontale registermarke- 
ring door de verbonden omlopende en de 
afzonderlijke gietijzeren buikige en rechte 
balkons op bewerkte, hoofdzakelijk car- 
touchevormende consoles. Op alle bouwl. 
van de langsgevels, ordonnerende pilasters 
-  van blauwe hardsteen op de begane 
grond -  waartussen opeenvolgend brede 
winkelpuien, deels blinde drielichten en 
Venetiaanse vensters, en smalle rechth. 
vensters; uiterste bel-etagetrav. geaccentu
eerd door fraaie erkers. Imposante hoger 
oplopende hoekpartij : op eerste en twee
de bouwl. dubbele verkleinende drie
kwartcirkelvormige en polygonale be
glaasde uitbouwsels onder hekbekroning,

verticaal onderverdeeld door slanke gietij
zeren colonnetten; voorts zelfde ordon
nantie op twee volgende bouwl. Hoektrav. 
van langsgevels opgenomen in de bijko
mende vijfde bouwl. met verdiepte arcade- 
structuur, centraal geaccentueerd door een 
driehoekig fronton, opgenomen in de 
kroonlijst met consoles, onder ijzeren hek. 
Originele afwerking met achteruitwijkend 
neo-Palladiaans tempeltje met spitsbekro
ning (939).
S.A.B., O.W., 10596 (1876).

Nr. 5-7. Rijhuis met bepleisterde lijstgevel 
in eclectische stijl, van 1876 n.o.v. archi
tect A. Capronnier. Typische opstand met 
vier bouwl. + entresol en drie -  w.o. geac
centueerde middelste -  trav. Getoogde 
vensters met trapezoïdale sluitsteen op alle 
bouwl. Variërende, neoclassicistisch geïn
spireerde, omlijstingen en decor op penan
ten : afgevlakte bossage, muurbanden met 
uitstraling, geprofileerde en vlakke door
getrokken booglijsten en verbonden im
posten. Centrale balkons op uitgewerkte 
consoles; ijzeren hekken en leuningen, he
den met platen bekleed. Panelenfries on
der de houten kroonlijst op tandlijst en 
consoles. Vernieuwde winkelpui (940).
S.A.B., O.W., 9879 (1876).

Nr. 8 tot 38. Geheel van twaalf (driemaal 
vier) woningen, drie bouwl. + entresol en 
ongelijke trav.-indeling onder mansarde
bedaking, waarvoor globaal gevelproject 
door architect Alph. Dumont van 1878. 
Rijbebouwing met aaneenschakeling van 
winkelpuien op begane grond : brede uit
stalramen tussen hardstenen pilasters en 
smalle winkel- en privé-deuren onder hou
ten puilijst (nr. 16 en 28-30 verbouwd). 
Nr. 8-14. Eén trav. brede, bepleisterde ge
koppelde gevels met markerende kordons 
en doorgetrokken druiplijsten, imitatieban- 
den, vensterrisalieten, verticaal verbonden 
omlijstingen en panelendecor op penanten 
en borstweringen. Entresol met tweelich- 
ten of drie gekoppelde vensters met aan
sluitende balkonconsoles; getoogde bo
venvensters, op bel-etage bij nr. 12-14 als 
tweelichten, voorzien van ijzeren balkon- 
hekken. Gekomist hoofdgestel met stei-
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gergatvullingen in fries en kroonlijst op 
klossen, onder dakvensters met driehoekig 
fronton.
Nr. 16-22. Baksteenbouw en blauwe hard
steen ; horizontaliserende muurbanden, 
kordons, druiplijsten en paarsgewijze ver
bonden balkons met ijzeren hek. Getoogde 
bovenvensters in verticaal oplopende om
lijstingen, op bel-etage onder entablement. 
Eenvoudige, deels vernieuwde kroonlijs
ten. Dakvensters met gebogen frontonbe- 
kroning.
Nr. 24-38. Gr.m. met gelijkaardig bepleis
terd, ietwat soberder geveldecor als nr. 8- 
14. Trav. met getoogde tweelichten : giet
ijzeren balkonhekken en druiplijsten op 
bel-etage. Kroonlijsten deels vernieuwd. 
Huidige dakvensters i.pl.v. vlg. gevelont
werp gelijkaardige als nr. 8-14 (941, 942).
S.A.B., O.W., 9889 (1878).

Nr. 9-13. Rijhuis, met neoclassicistische 
inslag, drie bouwl. + entresol en vijf trav. 
onder mansardedak (zink en pannen), da
terend van 1877. Bepleisterde lijstgevel 
met van rechth. vensters voorziene entre
sol. Getoogde bovenvensters : op bel-eta
ge met rechth. ooromlijsting met festoen
sluitsteen en verbonden balkonhekken in 
uiterste trav.; op lagere bovenste verd. met 
zelfde getoogde omlijsting, ijzeren leunin
gen en panelen onder de verbonden lek- 
drempels. Deels verdwenen panelenfries 
onder de kroonlijst op klossen. Dakven
sters onder driehoekig fronton, tussen re
cente oculi. Van bij oorsprong met twee 
winkelpuien, heden aangepast (940).
S.A.B., O.W., 9935 (1877).

Nr. 15-17, 19-21. Samenstel van twee 
huurhuizen, vier bouwl. + entresol en sa
men zes trav., daterend van 1878 en voor 
eigen rekening gebouwd door architect
L. Gonthyn (fig. 445). Bepleisterde gevel, 
qua algemene opbouw en uitwerking aan
sluitend bij nr. 5-7, hier echter met vlak 
omlijste rechth. bovenvensters en varië
rende sluitstenen; gietijzeren balkonhek
ken en leuningen. Geleed kordon en stei- 
gergatvullingen onder tand- en kroonlijst 
op klossen. Toegevoegd zoldervenster bij 
nr. 15-17 (1954). Van bij oorsprong twee

445. Ijzerenkruisstraat nr. 15-17, 19-21. Bouwaanvraag 
(1878), (S.A.B., O.W., 26284).

winkelpuien, evenwel herhaaldelijk ver
bouwd (943).
S.A.B., O.W., 26284 (1878), 71346 (1954).

Nr. 23-25. Rijhuis, met neoclassicistische 
inslag, drie bouwl. + entresol onder zadel
dak, van 1887. Lijstgevel met door rechth. 
vensters in vijf -  w.o. blinde middelste -  
trav. opgedeelde belijnde entresol van 
blauwe hardsteen; natuurstenen boven
bouw met drie ritmerende rechth. spaar
nissen waarin dito vensters in vlakke hard
stenen omlijsting; afgerond bel-etagebal- 
kon met gietijzeren hekken op uitgelengde 
consoles, aansluitend bij de entresolven- 
sters. Houten kroonlijst met modillons. 
Oorspronkelijke winkelpuien heden ver
bouwd (944).
S.A.B., O.W., 9918 (1887).

Nr. 29-31. Rijhuis met bepleisterde lijstge
vel met neoclassicistische inslag, van
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1877 n.o.v. architect L. Laureys; vier ver
kleinende bouwl. en twee trav. onder za
deldak. Rechth. bovenvensters in geprofi
leerde omlijsting : op de geboste tweede 
bouwl. geaccentueerd door gevelbreed 
buikig balkon en gekomist hoofdgestel, 
aansluitend bij de afzonderlijke, naar zelf
de patroon uitgewerkte balkons van de 
derde bouwl.; ijzeren leuningen op de bo
venste verd. Trigliefen- en panelenfries 
onder tand- en kroonlijst op klossen. Ver
bouwde winkelpui (945).
S.A.B., O.W., 9946 (1887).

Nr. 33-35. Rij huis met drie bouwl. + en
tresol en drie trav. onder mansardedak, 
(leien en pannen), uit XIX d. Bepleisterde 
voorgevel met neoclassicistische inslag, 
belijnd door imitatiebanden, verbonden 
druiplijsten en lekdrempels. Op de twee 
bovenste bouwl. resp. rechth. omlijste 
vensters onder versierd entablement en 
getoogde vensters in zelfde geknikte 
boogomlijsting; voorts panelenversiering 
en centrale gietijzeren balkonhekken ; dito 
leuningen voor de eenvoudige entresol- 
vensters. Bewerkte spiegels tussen de ge
koppelde consoles van de kroonlijst op 
klossen. Rechth. dakvensters, w.o. middel
ste onder driehoekig fronton. Huidige be
gane grond met breed uitstalraam tussen 
winkel- en privé-deur sinds 1970 (945).
S.A.B., O.W., 84593 (1970).

Nr. 37. Rijhuis met bepleisterde lijstgevel 
met klassiek uitzicht, qua type aansluitend 
bij nr. 5-7, van 1878; mansardedak met 
dakvensters onder driehoekig fronton da
terend van 1911-1912. Rechth. vensters en 
bel-etage hier geaccentueerd door centraal 
hardstenen balusterbalkon en dito leunin
gen in zij trav. Houten kroonlijst op dubbe
le uitgelengde consoles. Verbouwde win
kelpui (946).
S.A.B., O.W., 26324 (1878), 2124 (1911-1912).

Nr. 39. Zie Leuvenseweg nr. 38.

Nr. 40-42. Afgerond hoekgebouw (Tribu- 
nestraat nr. 13), drie bouwl. + entresol en 
tweemaal vier trav. onder mansardedak 
(leien), waarvoor gevelontwerp van 1878

door architect Alph. Dumont. Baksteen- 
bouw in combinatie met natuur- en blauwe 
hardsteen. Vierlichten op entresol. Boven
bouw met ritmerende lisenen en rechth. 
spaarvelden waarin paarsgewijze gekop
pelde rechth. vensters in verbonden 
omlijsting, met panelen onder druiplijst. 
Gevelbreed bel-etagebalkon met zware 
consoles, postamenten en fraai ijzerwerk 
aan de Ijzerenkruisstraat. Geleed kordon 
en bedekte steigergaten onder tand- en 
kroonlijst op klossen; rechth., met pilas
ters omlijste dakvensters en verankerde 
schoorsteen. Begane grond aangepast, 
o.m. in 1917 : oorspronkelijk drie winkel
puien met telkens uitstalraam en zij-in- 
gang en in smallere trav. aan Tribunestraat 
met venster en uiterst r. -  thans nog be
houden -  smalle deur (947).
S.A.B., O.W., 23251 (1878), 27014 (1917).

Nr. 41-43. Rijhuis met belijnde bepleister
de lijstgevel van 1879, qua algemene or
donnantie en uitwerking aansluitend bij 
nr. 5-7. Tweede bouwl. opgevat als vrij 
hoge entresol, met getoogde vensters. 
Rechth. deurvensters op bovenverd., geac
centueerd door resp. afzonderlijk en ver
bonden gietijzeren balkonhekken. Deels 
aangepaste begane grond : behouden enta
blement met pseudo-boogfronton opgeno
men in de puilijst (948).
S.A.B., O.W., 9928 (1879).

Nr. 45-47. Rijhuis met d.m.v. schijnvoe- 
gen bepleisterde lijstgevel uit XIX d, 
eveneens van hetzelfde type als nr. 5-7. 
Verbonden gietijzeren balkonhekken op 
alle bouwl. en typische winkelpui met 
breed uitstalraam tussen winkel- en privé- 
ingang (948).

Nr. 49, 51. Rij- en hoekhuis, gelijktijdig in 
1889 ontworpen door architect J. Ramae- 
kers ; baksteenarchitectuur verlevendigd 
met natuursteen (fig. 446).
Nr. 49. Neogotische voorgevel met drie 
bouwl. + entresol en twee trav. Toepassing

446. Ijzerenkruisstraat nr. 49, 51 (1889).
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van de Brugse trav., uitlopend in trapge
vels : telkens opeenvolging van breed ge- 
toogd opgedeeld entresolvenster, fraaie 
houten erker met glas-in-lood ramen en 
colonnetten- en panelendecor onder leien 
lessenaarsdakje, en rechth. bovenlichten in 
spitsboognissen. Sierankers. Begane 
grond in oorsprong met dubbele winkel
pui, heden aangepast.
Achtergevel aan Parlementsstraat met ge
lijkaardig opgevatte brede 1. trav.; uiterst 
smalle r. trav. uitlopend in gekanteelde to
renvormige beëindiging. Sterk uitkragen- 
de houten kroonlijst op uitgelengde conso
les. Luifel ter hoogte van de begane grond 
fungerend als bel-etageterras met hekwerk 
tussen eveneens gekanteelde muurtjes.
Nr. 51. Vijf bouwl. hoog eclectisch hoek- 
gebouw met in voorgevel drie ongelijke 
trav., gescheiden door ingediepte penan
ten. Getoogde vensters aan dagkanten ver
rijkt met hoekblokken en diamantkoppen 
en voorzien van ijzeren balkonhekken en 
leuningen. Eenvoudige houten kroonlijst 
op klossen en tandlijst.

447. IJzerenkruisstraat nr. 51. Pui (1909).

Geknikte zijgevel aan Parlementsstraat : 
gelijkaardige uitwerking in twee blinde 
r. trav.; neoromaans uitzicht door de 
spaarvelden met rondboogfriezen en mid- 
denlisenen; aansluitend eenvoudige, smal
le inspringende 1. trav.
Houten winkelpuien in Art Nouveaustijl 
waarvoor licht afwijkend ontwerp van ar
chitecten J. Dosveld en Ch. Petein van 
1909 : fraai uitgevoerd houtwerk en ach- 
terglasschildering, aan de IJzerenkruis
straat met middendeur tussen twee brede 
afgeronde uitstalramen (fig. 447), (949).
S.A.B., O.W., 9940 (1889), 4240 (1909).

Nr. 50-54. Ruim eclectisch huurhuis met 
vier bouwl. en drie brede trav. onder zadel
dak (pannen), vlg. bouwaanvraag van 
1889. Bepleisterde gevel gemarkeerd door 
hoekrisalieten, met opgestapelde erkers on
der ijzeren balkonhek van het aansluitende, 
opgedeelde bovenste deurvenster onder 
druiplijst. In middentrav., gekoppelde 
rechth. en getoogde vensters, op eerste 
twee bovenverd. in rondboogomlijsting, op 
tweede en laatste bouwl. onder bijkomende 
brede booglijst. Panelen onder de lekdrem- 
pels en stucdecor in hoogvelden en zwik
ken. Gekornist hoofdgestel met tandlijst en 
klossen onder de kroonlijst. Verbouwde be
gane grond, doch met behoud van de oor
spronkelijke basisindeling : twee winkelpui
en met uitstalraam en zij-ingang aan weers
zij van brede centrale privé-ingang (950).
S.A.B., O.W., 9893 (1889).

Nr. 66-68. Huurhuis met vier bouwl. en 
vijf trav. onder zadeldak (pannen), van 
1888-1889. Deels met hardsteen beklede, 
deels bepleisterde lijstgevel, met neoclassi
cistische inslag. Ritmerende geblokte lise
nen en kolossale pilasters, als begrenzing 
van hoeken en geaccentueerde middentrav. 
Rechth. omlijste bovenvensters; centrale 
en verbonden gevelbrede gietijzeren bal
konhekken. Sobere gevelbeëindiging. Be
gane grond met behouden oorspronkelijke 
ordonnantie : brede centrale, rechth. privé- 
vleugeldeur tussen twee winkelpuien met 
uitstalraam en zij-ingang (951).
S.A.B., O.W., 9944 (1888-1889).
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448. Ijzerenkruisstraat nr. 90, 92 (1888).

Nr. 82. Hoekhuis (Drukpersstraat nr. 33), 
oorspronkelijk tweegezinswoning, drie 
bouwl. + mezzanino en drie + drie trav., 
n.o.v. architect E. Dewé van 1889. Bak- 
steenbouw met cementbepleistering voor 
muurbanden en bezetting van begane 
grond en gewijzigde laatste (deur)trav. aan 
Drukpersstraat. Deels gedichte rechth. bo
venvensters in verticaal verbonden omlijs
ting met tussenpaneel; resp. gevelbreed 
gietijzeren bel-etagebalkon en afzonderlij
ke dito leuningen. Geleed kordon onder het 
mezzanino; kroonlijst op klossen. Begane 
grond in oorsprong aan Ijzerenkruisstraat 
over volledige hoogte driedelig geopend en 
aan Drukpersstraat met twee vensters en 
deur; huidig uitzicht sinds 1923. L., van bij 
oorsprong laag bijgebouw (952).
S.A.B., O.W., 9898 (1889), 31028 (1923).

Nr. 90, 92, 100. Drie gelijkaardige rij huizen 
daterend van 1888 (fig. 448). Representatie
ve voorbeelden van het in deze wijk veel

voorkomende type doorsnee-enkelhuizen, 
van drie bouwl. en drie trav., met bepleis
terde lijstgevel met neoclassicistisch uit
zicht. Horizontale geleding door imitatie- 
banden op de verhoogde begane grond, 
kordons en doorgetrokken lekdrempels. 
Rechth. bovenvensters in geriemde oor- 
omlijsting met festoensluitsteen, in de 
middentrav. benadrukt door gietijzeren 
balkons. Versierd hoofdgestel met ge
groefde voluutconsoles onder kroon- met 
tandlijst. Winkelpui in nr. 92 sinds 1970. 
Nr. 100 inmiddels (1990) gesloopt (953).
S.A.B., O.W, 9920, 9905 en 9906 (1888), 82191 
(1970).

Nr. 99. Bestuur der Postchecks. Monu
mentaal kantoorgebouw in Nieuwe Zake
lijkheid n.o.v. architect V. Bourgeois van 
1939-1940, ingehuldigd in 1951 (fig. 
449). Aanvankelijk vlg. ontwerp van 1938 
geconcipieerd op T-vormige plattegrond,

449. Uzerenkruisstraat nr. 99. Bestuur der Postchecks 
(1939-1951), (Victor Bourgeois. Architectures 1922-1952).
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met asymmetrische opbouw door hoger 
opgaande vleugel. Omwille van bouw
voorschriften in bouwl.-hoogte geredu
ceerd en ontworpen op H-vormige platte
grond. Complex begrensd door Drukpers
straat, Leuvenseweg en Noordstraat; 
plantsoenaanleg ten O. en ten W. 
Gewapende betonstructuur en parement 
van natuursteen; zes bouwl. + trapsgewijze 
achteruitwijkende bovenverd. Brede gevels 
met op bovenverd. verticale ritmering door 
pseudo-pilasters tussen de raampartijen. 
Hoofdvleugel met lagere uiterste trav., op 
begane grond met gevelplaten door O. Jes- 
pers, als summiere decoratie; vijf gekop
pelde toegangsdeuren onder luifel; smalle 
verticale lichtstroken in de zijgevels.
Vijf trav. brede vooruitspringende midden
partij in voorgevel van vleugel Leuvense
weg (nr. 86); toegang via uitgebouwde 
portiek met drie ingangen. Imposante lo
kettenzaal (Ijzerenkruisstraat) met harmo
nische interieurinrichting : gemarmerde 
steen van Bourgogne, verwerkt met brons; 
opstelling van de pilasters en dispositie 
van de lichtbuizen in overeenstemming 
met de buitenordonnantie.
S.A.B., O.W., 60496 (1938-1940).
BOURGEOIS V., Architectures 1922-1952, Kort
rijk, 1952.

Nr. 106. Rijhuis met bepleisterde lijstge- 
vel met neoclassicistische inslag, drie 
bouwl. + entresol en twee trav. onder za
deldak, van 1879 (?). Imitatiebanden en 
markerende elementen als gietijzeren leu
ningen en gevelbreed of afzonderlijke bal- 
konhekken. Getoogde vensters in geriem
de omlijsting, met sluitsteen op entresol en 
bel-etage. Panelen onder de kroonlijst op 
klossen. Houten winkelpui met breed uit
stalraam tussen geblokte penanten. Inmid
dels (1990) gesloopt (953).
S.A.B., O.W., 9921 (1879).

Jagersstraat (5 H)

Van Rouppeplein naar Nieuwland. 
Rechtlijnige straat, in 1835 door voorma
lige blekerijen getrokken, als verbinding

450. Jagersstraat nr. 5, 7, 9 (1844, 1883).

tussen de Oude Markt (huidig Annees- 
sensplein) en het Nieuwland. Oorspronke
lijk doorlopend tot de Zenne, waar het tra
cé via een nieuwe brug aansloot op de be
staande Hondengang die uitkwam op de 
Oude Markt. Vandaar de vroegere bena
ming Hondenstraat. Onderbroken door de 
aanleg van het Rouppeplein in 1840-1841. 
Het O.-straatgedeelte werd vervolgens Ja
gersstraat genoemd, het W.-straatgedeelte 
Doomikstraat.
Neoclassicistische huizenrij aan de Z.-zij- 
de, nieuw kantoorgebouw aan de N.-zijde.
S.A.B., O.W., 26151 (1835).

Nr. 1-3. Neoclassicistisch herenhuis, oor
spronkelijk met enkelhuisopstand, waar
voor bouwaanvraag van 1839; drie bouwl. 
+ mezzanino en zes trav. onder zadeldak. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, 
gemarkeerd door gelede hoekpilasters. 
Rechth. bovenvensters met ijzeren leunin
gen, verbonden door kordonvormende
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lekdrempels. Gelede architraaf onder de 
mezzanino, met steigergaten met leeuwe- 
kopvulling, en vernieuwde kroonlijst. Be
gane grond volledig verbouwd (954).
S.A.B., O.W., 9201 (1839).

Nr. 5, 7, 9. Drie gekoppelde enkelhuizen 
vlg. repeterend schema, met drie bouwl. 
en samen acht trav. onder zadeldak 
(fig. 450). Bouwaanvraag voor het r. pand 
met oorspronkelijk drie trav. van 1844, 
voor de bijkomende trav. en de twee 
1. panden van 1883. Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel in neoclassicistische 
stijl, op arduinen plint. Rechth. deuren en 
vensters, op de begane grond vlak omlijst, 
met lekdrempels op consoles en gedeelte
lijk beluikt; op de bovenverd. in geriemde 
omlijsting op doorgetrokken lekdrempels. 
Tweede bouwl. uitgewerkt als bel-etage 
door een balkon met balustrade per pand, 
en entablementen, beide op voluutconso- 
les. Hoofdgestel gevormd door een archi
traaf, een met panelen versierde fries en 
een kroonlijst met modillons en tandlijst. 
Bewaard houtwerk van deuren en ramen.
S.A.B., O.W., 9101 (1844), 9105 (1883).

Jan Jacobsplein (8 J)

Rechth. plein, aan drie zijden omgeven 
door bebouwing, geopend naar de Water - 
loolaan.
Ontstaan na afbraak van het voormalige 
Pachecogodshuis in 1890, ten W. be
grensd door de Wolstraat en ten N. door 
de vroegere Vuurwerkstraat. Bedoeld om 
het perspectief op het Justitiepaleis vanaf 
de Waterloolaan vrij te maken. Voomoemd 
godshuis werd in 1829-1835 n.o.v. archi
tect H.L.F. Partoes opgetrokken als nieuw 
en tweede onderkomen van de gelijknami
ge stichting, die vanaf 1889 onderdak 
vond in het Groot Godshuis (zie Groot- 
godshuisstraat nr. 7). De centrale plein- 
ruimte werd in 1894 als square ingericht, 
n.o.v. stadsarchitect P.V. Jamaer. Bena
ming ter ere van de Brusselse edelsmid 
Jan Jacobs (1575-1650), stichter van een 
college voor Brabantse studenten aan de

universiteit van Bologna, cf. herdenkings
monument aan de gevel van nr. 17. 
Beboomd plantsoen, omsloten door een 
sierlijk gesmeed ijzeren hek met markante 
lantaarns, verwant met neo-Vlaamse-re- 
naissance ijzerwerk. O.-zijde ingenomen 
door het monument «de Smet de Naeyer» 
(fig. 451), ter nagedachtenis aan de slacht
offers van de schipbreuk van het eerste 
Belgische schoolschip in 1906. Marmeren 
standbeeld met allegorische vrouwe- en 
jongensfiguur op een natuurstenen sokkel 
met symbolische voorstelling van de 
schipbreuk, door architect J. Van Neck en 
beeldhouwer Ch. Samuel, onthuld in
1912. Heraangelegd, met vernieuwde be
planting in 1986.
Het Jan Jacobsplein wordt gedomineerd 
door het silhouet van het Justitiepaleis, dat 
de W.-zijde inneemt. Monumentale rij bur
gerhuizen in eclectische en Art Nouveau- 
stijl van omstreeks de eeuwwisseling aan

451. Jan Jacobsplein. Monument «de Smet de Naeyer» 
(1912).

115



JAN JACOBSPLEIN

de Z.-zijde. De N.-zijde, het ca. 1830 
doorgetrokken straatgedeelte van de Vuur- 
werkstraat met voorheen een neoclassicis
tische rijbebouwing uit XIX b, wordt he
den ingenomen door een kantoorblok.
S.A.B., O.W., 32295, 2982-2984 (1894); A.A., 
1894, rep. 3397 en 3406.
A.R., Bestuur Schone Kunsten, storting 1957, dos
sier 430.
L’Emulation, 1913, pl. 42.

Nr. 1-3. Afgeschuind hoekgebouw (Wol
straat), twee gekoppelde burgerhuizen met 
enkelhuisopstand, n.o.v. architect P. Sain- 
tenoy van 1899. Lijstgevel in eclectische 
stijl, gekenmerkt door een asymmetrische 
compositie en een kleurrijk materiaalge
bruik : rode en witte baksteenlagen, o.m. 
plint, banden en omlijstingen van hard
steen, hoekblokken van natuursteen ; sou
terrain, drie bouwl. en in totaal vijf onge
lijke trav. onder zadeldak (pannen) waarin 
afgewolfde dakkapellen (leien). Ritme be
paald door drie brede venstertrav. o.m. 
drieledig uitgewerkt, op de bel-etage ge
markeerd door rechth. houten erkers waar
op een gebuikt gietijzeren balkon. Alterne
rend met smalle deurtrav. en blinde, met 
rondbooglisenen versierde muurvlakken. 
Rechth. openingen, veelal onder ontlas- 
tingsboog met sluitsteen. Breed hoofdge
stel met de bredere hoogvelden met figu
ratieve sgraffito’s van de bovenste verd., 
binnen de consolerij onder de kroonlijst. 
Art Nouveau-inslag in het houtwerk en 
glas-in-lood van de deuren, en de heden 
gehavende sgraffito’s (955).
S.A.B., O.W., 845 en 852 (1899).

Nr. 5. Enkelhuis met neoclassicistische in
slag, waarvoor bouwaanvraag van 1894; 
souterrain, drie bouwl. en drie trav. onder 
zadeldak (pannen). Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel met kordongeleding, 
schijnvoegen op de begane grond en hard
stenen plint. Rechth. deur en benedenven
sters; getoogde bovenvensters met sluit
steen en waterlijst, paneel op de borstwe
ring en balkon met ijzeren leuning in de 
middentrav. Klassiek hoofdgestel (956).
S.A.B., O.W., 12792 (1894).

Nr. 7. Voormalige «woning Royer». Bur
gerhuis met enkelhuisopstand in Art Nou
veau, n.o.v. architect G. Peereboom van 
1902 (fig. 452). Omvat souterrain en drie 
bouwl. onder zadeldak (pannen). Markan
te, verticaal geaccentueerde klokgevel met 
parement van witte natuursteen in karakte
ristiek verband, op een zwaar geprofileer
de sokkel van rode graniet en arduin. Be- 
nedenbouw van drie trav. met steek- en 
rondboogopeningen. Typisch, bovenaan 
versmallend portaal met polychroom me
daillon tussen ranken op de latei, geflan
keerd door uitgelengde acanthusconsoles, 
waarop een bewerkte houten luifel. Fraai 
gecompartimenteerde houten deur met ko
peren beslag en belknop; gesmeed ijzeren 
waaier met druk uitgewerkte radiale trace
ring in het bovenlicht. Bovenverd. uitge
werkt als een oplopende, trapezoïdaal in
gesnoerde erker met dito console en borst
wering waarop guirlande, bekroond door 
een gesmeed ijzeren balkon. Vijflichten, 
op de tweede verd. getoogd met gietijze
ren colonnettes en sgraffitopanelen. Drie- 
licht met sgraffito in het hoogveld in de 
geveltop. Gesmeed ijzeren sierankers. Be
waard interieur met o.m. een fraai glas-in- 
lood bovenlicht op de gelijkvloerse en een 
monumentale schouw op de eerste verd.
S.A.B., O.W., 842 (1902).

Nr. 9. Voormalige «woning Lebrun». Bur
gerhuis met enkelhuisopstand in Art Nou
veau, n.o.v. architect G. Hobé van 1903 
(fig. 452). Markant geordonneerd gevel- 
front van vier bouwl., met boogvormige 
afsluiting geflankeerd door gegroefde 
postamenten met schijfornament en be
kroond door een halfrond topstuk. Uitge
voerd in witte baksteen voor de muurvlak
ken, witte natuursteen voor de beneden- 
bouw en alle uitspringende gevelonderde- 
len -  omlijstingen, hoekblokken en platte 
banden -  en hardsteen voor de plint. Sterk 
geometriserende vormentaal, refererend 
naar houtconstructies en meubelkunst. La-

452. Jan Jacobsplein nr. 7, voormalige «woning Royer» 
(1902) en 9, voormalige «woning Lebrun» (1903).
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ge begane grond met twee gedrukte rond
bogen, 1. met ingeschreven deur en zijlich
ten, r. met drieledig venster boven een kel
dergat. Tweede bouwl. gemarkeerd door 
een vierlicht, centraal uitgewerkt tot een 
tweezijdige erker, op een tot in de plint 
uitgelengde console. Fraai bewerkte 
omlijsting met verfijnde profileringen, 
ranken en een fries met schijfmotief. 
Oorspronkelijk een gesmeed ijzeren bal
kon met postamenten erboven, aansluitend 
bij het rechth. drielicht met waterlijst van 
de derde bouwl. Dito drielicht met hoger 
middenluik en gesmeed ijzeren leuningen 
op de vierde bouwl. Verzorgd houtwerk 
van de beglaasde en deels getraliede deur 
en de ramen. Aan de tuinzijde verhoogd 
en inwendig verbouwd. Bewaarde, centraal 
geplaatste en tot bovenaan doorlopende, 
vierkante trapkoker, met markante houten 
wenteltrap en bovenlicht.
S.A.B., O.W., 907 (1903).

Nr. 11. Samenstel van twee voormalige 
burgerhuizen in eclectische stijl, het 
1. pand vlg. bouwaanvraag van 1894, het 
r. pand n.o.v. architecten L. en A. De Ry- 
cker van 1896; heden verbonden door de 
vernieuwde begane grond en attiek. Lijst- 
gevels van natuur- en hardsteen, met sou
terrain, drie bouwl. en resp. drie en twee 
ongelijke trav.; geaccentueerde bel-etage, 
resp. midden- en zij-as. L. pand geken
merkt door rijk bewerkte vensteromlijstin- 
gen met pilasters en fronton of entable
ment, voorts met doorlopende balustrade 
en centrale balkons; voorheen grote dak
kapel. R. pand gemarkeerd door een 
rechth. erker met bekronende balustrade in 
de bredere r. trav., voorts met bewerkte 
borstweringen; voorheen attiekbalustrade. 
Oorspronkelijk enkelhuisopstanden met 
1. deur (957).
S.A.B., O.W., 12794 (1894), 12793 (1896).

Nr. 15. Voormalige «woning Solvay». 
Burgerhuis met enkelhuisopstand in eclec
tische, Tudor-geïnspireerde stijl, n.o.v. ar
chitect J. Brunfaut van 1894 (fig. 453). 
Typisch gevelfront van witte natuursteen. 
Omvat souterrain, drie bouwl., twee onge
lijke trav. en zadeldak (pannen) met ijze-

453. Jan Jacobsplein nr. 15, voormalige «woning Solvay» 
(1894) en 17, voormalige «woning Vanderborght» (1894).

ren vorstkam. Hoger oplopend, torenvor
mig 1. risaliet, afgewerkt met een hoofdge
stel en een vierzijdige helm : rondboog- 
deur onder houten luifel en bovenlicht met 
fronton; tweelicht in top. Gevelstenen met 
monogram S van bouwheer J. Solvay, en 
bouwjaar «A 1895». Inspringende, bredere 
r. trav. met gebroken kroonlijst, gemar
keerd door een van de sokkel af oplopen
de, gebogen bow-window met rondboog- 
drielichten en bekronend gekanteeld bal
kon, aansluitend bij een klokvormig dak
venster met spits; ijzeren hek op de 
rooilijn. Vensters met tussendorpel en klei
ne roeden in het bovenlicht.
S.A.B., O.W., 12795 (1894).

Nr. 17. Voormalige «woning Vander
borght». Ruim burgerhuis (hoek Water- 
loolaan) in eclectische stijl, n.o.v. architect
J. Brunfaut van 1894 (fig. 453). Enkel
huisopstand met souterrain, drie bouwl. en 
resp. twee en vijf trav. onder schilddak
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(leien). Lijstgevel van natuur- en hard
steen, met klassieke, horizontaal gelede 
opbouw. Begane grond belijnd door de ge
profileerde plint, platte banden en puilijst. 
Bel-etage gemarkeerd door vensters en 
tweelichten in uit gewerkte omlijsting met 
pilasters, entablement en gebroken fron
ton, en een twee trav. breed middenbalkon 
met balustrade aan de Waterloolaan; twee 
kleine balkons erboven. Rechth. muurope- 
ningen, voorts met waterlijst en lekdrem- 
pel op consoles. Klassiek hoofdgestel. 
Markante schouwen, één overhoeks, met 
flankeerzuilen en medaillons met resp. 
monogram VB van bouwheer A. Vander- 
borght, en bouwjaar mdcccxcv (1895). 
Monument Jan Jacobs op de hoek, gelijk
tijdig met het huis ontworpen en aange
bracht, uitgevoerd door beeldhouwer
G. Houtstont. Hardstenen cartouche met 
guirlandes en leeuwekop, waarin een por
tretmedaillon van Jan Jacobs omringd 
door een keten met medaillons -  wapens 
en emblemen - , bekroond door een St.- 
Michielsbeeld (958).
S.A.B., O.W., 24929 (1894); S.K., 43.

Joseph Dupontstraat (8 H)

Van Regentschapsstraat naar Wolstraat. 
Korte, rechtlijnige straat, in oorsprong het
O. straatgedeelte van de vroegere Mane- 
gestraat, die eertijds de Sterstraat (huidige 
Emest Allardstraat) en de Wolstraat ver
bond, en die werd onderbroken bij het 
doortrekken van de Regentschapsstraat in 
1872. Het W.-straatgedeelte werd later 
geïncorporeerd in de Van Moerstraat. De 
Joseph Dupontstraat werd begin XX op de 
huidige breedte gebracht door de weder
opbouw van de N.-zijde. Benaming naar 
de musicus en componist Joseph Dupont 
(1838-1899), stichter van de «Concerts 
populaires» in de Munt. N.-zijde met de 
lokalen van het Centraal Israëlitisch Con
sistorie van België en de Israëlitische Ge
meente van Brussel, aanhorigheden van de 
Synagoog (zie Regentschapsstraat nr. 32), 
en een rij gekoppelde woningen door ar
chitect B. De Lestré (zie Wolstraat nr. 15).

Z.-zijde grotendeels ingenomen door de 
N.-vleugel (1896-1897) van het vroegere 
St.-Gertrudisgesticht, de huidige «Resi
dentie de Beaufort» (zie Wolstraat nr. 17).

Nr. 2, 4. Consistorie van de Hoofd Syn
agoog van Brussel; heden lokalen van het 
Centraal Israëlitisch Consistorie van Bel
gië en de Israëlitische Gemeente van 
Brussel. Hoekgebouw (Regentschaps
straat) met dubbelhuisopstand, n.o.v. ar
chitect D. De Keyser van 1874 en gelijk
tijdig met de Synagoog opgetrokken in 
1875-1878 (zie Regentschapsstraat 
nr. 32). Bepleisterde lijstgevel met imita- 
tie-parement, in eclectische stijl met oriën- 
talistische reminiscenties; twee bouwl. en 
resp. zeven en twee trav. onde schilddak 
(leien). Regelmatige ordonnantie van de 
verdiepte rechth. middendeur en vensters 
met latei op kraagstenen, onder een enta
blement met getande fries doorgetrokken 
in een kordon op de begane grond, onder 
een rozettenfries op de bovenverd. Door
getrokken lekdrempels op de begane 
grond, afzonderlijke met consoles op de 
bovenverd. Kroonlijst met klossen boven 
bedekte steigergaten met stermotief. Be
werkte venstertralies op de begane grond. 
Oorspronkelijk trouwzaal, oratorium en 
kantoren op de benedenverd., woning van 
de Opperrabbijn op de bovenverd., met 
centrale vestibule en trappenhuis.
In nr. 4, lager voormalig schoolgebouwtje 
met twee bouwl. en vier trav., n.o.v. archi
tect A. de Burbure van 1909, met zelfde 
stijlkenmerken doch in eenvoudiger uit
voering (959).
S.A.B., O.W., 4680 (1909).

Nr. 6 tot 12. Zie Wolstraat nr. 15.

Joseph Stevensstraat (6-7 G-H)

Van Hoogstraat naar Minimenstraat. 
Brede, sterk hellende straat, met rechtlij
nig tracé vanaf een trechtervormige aan
loop, halverwege onderbroken door het 
cirkelvormige Emile Vanderveldeplein. 
Aangelegd in 1894, ongeveer gelijktijdig
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454. Joseph Stevensstraat. Aanlegplan (1894), (S.A.B., P.P., 1495).

met de Lebeaustraat, waarbij drie dichtbe
bouwde bouwblokken werden doorbro
ken, de Kalkoense Haanstraat en de For
tuinstraat verdwenen en de Duivenstraat 
werd ingekort en deels verlegd (fig. 454). 
De brede trechter aan het W.-uiteinde 
doorbrak de continuïteit van de Hoog
straat, waarbij de Kappellekerk als «mo
nument» in een verruimd perspectief 
kwam te staan, zichtbaar vanaf de Grote 
Zavel. De operatie kaderde in de uitbouw 
van een stelsel van verkeerswegen tussen 
de boven- en de benedenstad, en vormde 
daarnaast een belangrijke saneringsin- 
greep in deze wijk. Terzelfdertijd werd 
ook het N.-bouwblok aan de onpare zijde 
van de Minimenstraat verkaveld.
Met het oog op verfraaiing van de stede
lijke omgeving, en om de allure van de 
nieuwe straat te garanderen, werd in 1894 
een gevelwedstrijd georganiseerd. Wegens 
het gebrek aan kwaliteit van de gereali
seerde architectuur werden in 1905 uitein
delijk slechts de tweede, derde, vijfde en

zesde prijs toegekend, resp. aan het hoek- 
gebouw Grote Zavel nr. 46, nr. 2-4 door 
architect E. Janiet, nr. 22 door architect
P. Hermanus en nr. 37-41 door architect
F. Kips.
Benamingen naar Joseph Stevens (1819- 
1892), Brussels dierenschilder, en Emile 
Vandervelde (1866-1938), voorman van 
de Belgische Werkliedenpartij en Minister 
van Staat.
Karakteristiek voor de bebouwing van de 
Joseph Stevensstraat is de cirkelvorm van 
het plein die wordt herhaald in de conca
ve buiging van de omringende gevelwan- 
den. De Z.-zijde werd eertijds ingenomen 
door het Volkshuis, één der belangrijkste 
realisaties van architect V. Horta, uit 
1895-1899, met een complex programma 
en ruimte-indeling en een markante ijzer- 
structuur, dat in 1965 ondanks internatio
naal protest werd gesloopt, en vervangen 
door een kantoortoren met 26 verd. 
(1965-1966, architect A. Vanderauwera). 
Voorts intacte, overwegend eclectische
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gevelwanden, vnl. hoge huurhuizen, afge
sloten door monumentale hoekhuizen, van 
omstreeks de eeuwwisseling, gemarkeerd 
door een plastische decoratie, erkers en 
gietijzeren balkons. Banaal pand met neo
classicistische inslag in nr. 12-14 (1903).
S.A.B., O.W., 31708 (1894-1905), 13071 (1895- 
1899), 13078 (1903); A.A., 1894, rep. 3314-3315;
P.P., 1494-1495.

Nr. 2-4. Huurhuis (hoek Hoogstraat) in 
eclectische stijl met neorenaissance-inslag, 
n.o.v. architect E. Janiet van 1895. Derde 
prijs in de gevelwedstrijd van 1894-1905. 
Gebouw met afgeschuinde hoek, vier 
bouwl. en zes ongelijke trav. onder man- 
sardedak (kunstleien). Lijstgevel van na
tuur- en hardsteen, met alternerend ritme, 
geleed in drie horizontale registers aange
geven door breed geprofileerde entable- 
menten; r. trav. verticaal gearticuleerd als 
trappenhuis met privé-portaal. Begane 
grond met alternerende steenlagen, geo
pend door brede boogopeningen met sluit

steen en één rechth. vitrine. Hoek- en mid- 
dentrav. gemarkeerd door gestapelde er
kers met ijzerstructuur over de eerste twee 
verd., waarop gesmeed ijzeren balkons; 
aansluitend drielichten met entablementen 
en gebogen fronton op de derde verd. Al
ternerende met vlak omlijste rechth. ven
sters in oplopende omlijstingen met dito 
fronton of entablement, panelen en ijzeren 
borstweringen, en zoals in de erkertrav. 
hoekblokken; idem in het trappenhuis. 
Kroonlijst met klossen; dakkapellen met 
driehoekig fronton, breder in de midden- 
trav. (960).
S.A.B., O.W., 13076 (1895), 31708 (1894-1905).

Nr. 6-10. Huurhuis met dubbelhuisop- 
stand, n.o.v. architect F. Kips van 1902; 
zes bouwl. en zes ongelijke trav. onder 
mansardedak. Bepleisterde lijstgevel met 
horizontale geleding, gemarkeerd door 
hoekrisalieten van twee trav. -  bovenaan 
verbonden door een getande liseen -  voor
zien van balkons met gietijzeren hek. Bo-

455. Joseph Stevensstraat nr. 20, voormalige Ecole Professionnelle de Menuiserie (1895) en 22 (1903).
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venste verd. opgevat als attiek, belijnd 
door de kroonlijst met klossen waarop een 
gevelbreed gietijzeren balkon. Overwe
gend rechth., op de voorlaatste verd. ge- 
toogde vensters. Begane grond verbouwd 
(961).
S.A.B., O.W., 3874 (1902).

Nr. 16-18 en 24-26. Twee symmetrische 
huurhuizen (hoeken Emile Vandervelde- 
plein) in eclectische stijl, waarvoor bouw- 
aanvraag van 1903; vier bouwl. + entresol 
en resp. vijf en vier trav. onder mansarde- 
dak (kunstleien, leien). Bepleisterde lijst- 
gevels met imitatieparement op hardstenen 
benedenbouw met schijnvoegen ; concave 
gevellijn aan de pleinzijde. Registerinde- 
ling door kordons en pilasters, de hoogste 
verd. opgevat als mezzanino boven een 
gelede architraaf. Benedenbouw openge
werkt door winkelpuien met entresol on
der I-balken met ijzerbeslag; bewaard 
houtwerk met o.m. gekoppelde rondboog- 
lichten. Vensters op de eerste twee verd. 
gevat in oplopende rondboognissen met 
pilasters en booglijst, belijnd door ijzeren 
balkons; rondbogige tweelichten op de 
hoogste verd. Kroonlijst op consolerij; 
dakkapellen met driehoekig fronton. Bij
komend trappenhuis met privé-portaal in 
nr. 16-18. Licht afwijkende r. trav. met 
twee- en drielichten, en ijzeren uithang
bord in nr. 24-26 (962).
S.A.B., O.W., 13079 (1903).

Nr. 20. Voormalige Ecole Professionnelle 
de Menuiserie; heden Institut d ’Enseigne
ment Technique de Bois, de la Peinture et 
des Industries graphiques. Schoolcomplex 
n.o.v. architect T. Serrure van 1895 voor 
de voorbouw, van 1900 voor de achterge
bouwen, in twee fasen opgetrokken, vol
tooid ca. 1905.
Voorbouw. Lijstgevel in neo-Vlaamse-re- 
naissancestijl, met dubbelhuisopstand en 
concave gevellijn (fig. 455). Kenmerkend 
polychroom materiaalgebruik : baksteenla
gen van contrasterende kleur, doorspekt en 
verwerkt met natuur- en hardstenen ban
den, diamantkoppen, lijstwerk, ornamenten 
en sokkel met breuksteen. Omvat vier 
bouwl., waaronder een als souterrain opge

vatte begane grond, en vier trav.; schild
dak (leien) met dubbele rij afgewolfde dak
kapellen en hoge, gesmeed ijzeren vorst- 
kam boven de drie 1. trav. Middenrisaliet, 
doorlopend in een dakvenster op lisenen, 
met schouderstukken, waterlijsten, bolor- 
namenten en overhoeks fiaal met obelisk; 
hoge inkom onder driehoekig fronton en 
gevelplaat met opschrift «donation joseph 
godefroy». Licht inspringende r. trav. 
Vensters gevat in verticaal oplopende nis
sen onder omlopende waterlijst : drielich
ten met gietijzeren colonnetten, I-balk met 
rozetten, en tegelfriezen onder de lekdrem- 
pel. Getraliede tweelichten in de hoge sok
kel. Klassiek hoofdgestel met tegelfries en 
kroonlijst op klossen en consoles. Twee 
bronzen medaillons, resp. met allegorie en 
portret van J. Godefroy, door beeldhouwer 
J. Dillens, op de deur. Oorspronkelijk in
komhal, directielokalen, trappenhuis en le
slokalen op de bovenverd. 
Achtergebouwen rond de binnenplaats. L- 
vormige, onderkelderde vleugel van vier 
bouwl. onder plat dak, met ateliers en te
kenklas, en tweede trappenhuis. Houtma- 
gazijn ten Z. Latere gebouwen aan de 
Hoogstraat nr. 10.
S.A.B., O.W., 4931-4973 (1895-1905); A.A., 
1985, rep. 3621; P.P., 376; N.PP, S 1.

Nr. 22. Rijhuis in Art Nouveau, n.o.v. ar
chitect R Hermanus van 1903; vijf bouwl. 
+ entresol en drie trav. onder plat dak 
(fig. 455). Vijfde prijs in de gevelwed- 
strijd van 1894-1905. Concave lijstgevel 
van witte baksteen met profiellijsten en 
verwerking van hardsteen. Markante win
kelpui, gevat in een over de entresol door
lopende boogopening : middendeur tussen 
vitrines, onder drielicht, met zichtbare 
structuur van ijzeren I-profielen. Boven
verd. met conventionele indeling en door 
balkons gemarkeerde middentrav. Uitge
werkte vensteromlijsting met booglijst, 
herhaling van de pui, op de hoofdverd. 
Vensters met hoogveld waarin oorspron
kelijk sgraffito’s, heden grotendeels ver
wijderd, op de tweede en derde verd. 
Fraaie gesmeed ijzeren borstweringen. 
Hoogste verd. opgevat als attiek met ge-
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toogd drielicht, boven de fijne, gekorniste 
kroonlijst op ijzeren consoles.
S.A.B., O.W., 13080 (1903), 31708 (1894-1905).

Nr. 27. Monumentaal huurhuis (hoek Dui
venstraat) in neo-Vlaamse-renaissancestijl 
n.o.v. architect L. Mortiaux van 1903; 
vier bouwl. + entresol en acht trav. onder 
mansardedak (leien), (fig. 456). Rijk geor
namenteerde lijstgevel van bak- en na
tuursteen met hardstenen plint en kordons. 
Benedenbouw opengewerkt door winkel
puien met I-balk, onder getoogde entresol- 
vensters. Bovenverd. ingedeeld door enta- 
blementen en pilasters in klassieke orden
opeenvolging, de hoofdverd. belijnd door 
balkons met balustrade. Accent op de con
cave hoekpartij met dito balkons en ach
tereenvolgens gekoppelde Dorische en Io
nische zuilen, en vuurvazen. Bekronende 
halsvormige dakkapel van twee geledin
gen, met voluten, rondboogtweelichten en 
blinde oculus, onder gebroken fronton met 
topstuk. Rechth. bovenvensters met water

lijst en op de hoogste verd. geblokte boog- 
lijst en sgraffito’s in de hoogvelden. Ge
smeed ijzeren borstweringen en sieran- 
kers. Klassiek hoofdgestel met kroonlijst 
op klossen; dakkapellen met driehoekig 
fronton.
S.A.B., O.W., 13072 (1903).

Nr. 28, 30, 32-34, 36-38. Vier huurhuizen 
met zelfde type enkelhuisopstand, van vijf 
bouwl. waaronder entresol, en drie trav. 
onder mansardedak (leien). Afwijkende 
gevelbehandeling en materiaal, doch tel
kens een gelijkaardige, conventionele op
bouw: winkelpui met privé-ingang, bo
venverd. met rechth. vensters belijnd door 
kordons, gevelbrede of middenbalkons 
met gietijzeren hek, klassiek hoofdgestel 
en dakkapellen met fronton.
Nr. 28, n.o.v. architect G. Devalck van 
1903, met ingehouden Art Nouveau-in- 
slag : parement van contrasterende bak
steenlagen en hardsteen, verlevendigd met 
tegelpanelen onder en boven de vensters; 
kroonlijst op consolerij.
Nr. 30, van ca. 1900, in eclectische stijl : 
bekleding van simili-natuursteen met 
schijnvoegen in de benedenbouw, de eer
ste twee verd. gemarkeerd door drielichten 
en kolossale pilasters, de hoogste door een 
rondbogig vierlicht.
Nr. 32-34, waarvoor bouwaanvraag van 
1897, met neoclassicistische inslag : stuc- 
bepleistering met geriemde vensteromlijs- 
tingen op de bovenverd. -  geen entresol -  
strak geordonneerd en belijnd door ge
buikte balkonpartijen op uitgelengde con
soles; bijkomende attiek i.pl.v. mansarde. 
Nr. 36-38, waarvoor bouwaanvraag van 
1895, met ingehouden neo-Vlaamse-re- 
naissance-inslag : parement van bak- en 
hardsteen, verlevendigd met tegelpanelen 
waarin o.m. bouwjaar 1896 in de hoogvel
den van de vensters met diamantkopsleu- 
tels; registerindeling door geblokte pilas
ters en gebuikte balkonpartijen op zware 
consoles; kroonlijst op gekoppelde conso
lerij en ceil-de-boeufs aan weerszij van de 
centrale dakkapel (963, 964).
S.A.B., O.W., 13081 (1903), 3625 (1897), 13085 
(1895).
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Nr. 29. Smal rijhuis in Art Nouveau, n.o.v. 
architect P. Hermanus van 1903; zes 
bouwl. + entresol en twee trav. onder plat 
dak. Markante lijstgevel met ceramische 
tegelbekleding met guirlandemotieven, 
gecompartimenteerd door platte banden 
doorgetrokken in de vensteromlijstingen. 
Winkelpui met hardstenen posten en plint, 
winkelingang tussen afgeronde vitrines, en 
privé-deur. Getoogd entresolraam. Eerste 
verd. gemarkeerd door een gevelbrede, 
rechth. houten erker met typische roeden, 
waarop een fraai gesmeed ijzeren balkon. 
Twee resp. getoogde en rechth. vensters 
op de tweede en derde verd. ; één halfrond 
boogvenster met zelfde ijzeren borstwe
ring op de vierde verd. Hoogste verd. op
gevat als attiek met drie rechth. vensters, 
belijnd door fijne houten kroonlijsten
(965) .
S.A.B., O.W., 13073 (1903).

Nr. 31-35. Zelfde type huurhuis als nr. 6- 
10, eveneens n.o.v. architect F. Kips van 
1902, met vijf bouwl. + entresol en vier 
ongelijke trav. onder zadeldak. Beneden- 
bouw van hardsteen met schijnvoegen : 
privé-inkom tussen winkelpuien met enta
blement. Bovenverd. met imitatie-natuur- 
steenbekleding, de bredere zijrisalieten ge
markeerd door gestapelde, rechth. houten 
erkers over de eerste en tweede verd. Ver
moedelijk vernieuwde balkonleuningen
(966) .
S.A.B., O.W., 13074 (1902).

Nr. 37-41. Huurhuis met dubbelhuisop- 
stand in neo-Vlaamse-renaissancestijl, 
n.o.v. architect F. Kips van 1896, in de ge
vel gedateerd 1897. Zesde prijs in de ge- 
velwedstrijd van 1894-1905. Vrijwel iden
tiek als het achteraan aanpalende Mini- 
menstraat nr. 3-7 van 1895, en naar type 
verwant met Joseph Stevensstraat nr. 6-10 
en 31-35 van 1903, door dezelfde archi
tect. Omvat vijf bouwl. en vier ongelijke 
trav. onder zadeldak. Rijk geornamenteer
de lijstgevel van natuur- en hardsteen, met 
symmetrische zijrisalieten en door privé- 
portaal, oplopende pilaster en dakkapel 
aangegeven middenas. Begane grond on
der doorlopend entablement : winkelpuien

457. Jules Van Praetstraat. N.-zijde.

met zij-ingang aan weerszij van de privé- 
deur met bewerkte pilasters, booglijst en 
bolomament. Bredere zijrisalieten gemar
keerd door gestapelde rechth. erkers -  met 
pilasters, balustraden, entablementen en 
cartouches -  over de eerste twee verd.; 
breed, omlijst venster met balkon en boog
lijst op de hoogste verd. Voorts rechth. 
vensters resp. onder gebogen en gebroken 
fronton met hoofd op de eerste twee, 
steekboogvensters met waterlijst op de 
hoogste verd. Klassiek hoofdgestel met 
consolerijen en klossen; centrale dakkapel 
met voluten en fronton, opgenomen in een 
attiek (967).
S.A.B., O.W., 13075 (1896), 31708 (1894-1905).

Jules Van Praetstraat (4 E-F)

Van Beursplein naar St.-Goriksplein.
Licht geknikte straat, gelijktijdig met de 
Auguste Ortsstraat en de Paul Devaux-
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straat aangelegd, in waaiervorm vanaf het 
Beursplein, vlg. plan van 1877 (zie Au- 
guste Ortsstraat). Benaming ter ere van Ju
les Van Praet (1806-1887), raadsman van 
Leopold I en Lepold II. Voordien bevond 
zich hier de aloude Damstraat, sinds 1851 
St.-Goriksstraat, die van het St.-Goriks- 
plein naar de Zenne leidde en in 1838 
door een brug verbonden werd met de 
Middeleerstraat.
Homogene rijbebouwing met neoclassicis
tische inslag uit de jaren 1880, aansluitend 
bij de monumentalere hoekpanden Beurs
plein nr. 1 en 2, als omlijsting van het 
fraaie perspectief op de Beurs (fig. 457). 
Rijhuizen van vier bouwl. onder zadel- of 
mansardedak. Bepleisterde en beschilder
de lijstgevels met kordongeleding, en een
voudig stucdecor, veelal beperkt tot de 
vensteromlijstingen -  zowel rechth. als 
getoogd, vlak of geriemd, o.m. met sleu
tels en panelen of spiegels op de borstwe
ringen -  en het klassieke hoofdgestel. 
Fraai accent van de vaak rijk uitgewerkte, 
gietijzeren balkonleuningen. Van bij oor
sprong winkelpuien, veelal geflankeerd 
door een privé-deur, met bewerkte pilas
ters en entablement; heden vrijwel zonder 
uitzondering verbouwd of opnieuw be
kleed.
Nr. 3-5 (1881) : drie trav. en bijkomende 
entresol, gekenmerkt door middenbalkons. 
Nr. 7-9 (1881-1882) en 12-14 (1881) : 
twee trav. en bijkomende entresol, geken
merkt door gevelbrede balkons.
Nr. 8 : verzorgde opstand, drie bouwl. + 
entresol en drie trav. onder mansardedak, 
met schijnvoegen, gevelbrede balkons, 
vooral op de eerste verd. met opmerkelijke 
leuning, consoles in het hoofdgestel, en 
dakkapellen met driehoekig fronton.
Nr. 10, 11-13 (1888, architect E. Van 
Humbeeck?), 30-32 (1888) en 34-36 
(1881) : drie trav., met gevelbreed balkon 
boven de pui en middenbalkons op de 
hoogste twee verd., vooral in nr. 10 en 34- 
36 met opmerkelijke leuningen, en behal
ve in nr. 11-13 dakkapellen met fronton in 
het mansardedak; grotendeels bewaarde 
pui met ingediepte en geblokte hardstenen 
posten in nr. 11-13.

Nr. 27-29 (1887) : vier trav., gekenmerkt 
door een gevelbreed balkon boven de pui. 
Nr. 31-33 : vijf bouwl. en twee trav., he
den gecementeerd, gekenmerkt door ge
velbrede balkons.
Nr. 35-37 (1885) : afgeschuind hoekhuis 
(Karperbrug), negen trav. en bijkomende 
entresol, gekenmerkt door Franse balkons 
met rijk uitgewerkte leuning.
Nr. 38-42 : afgeschuind hoekgebouw (St.- 
Goriksplein nr. 33-35), driemaal vier trav. 
en bijkomende entresol, gekenmerkt door 
een omlopend balkon op de eerste verd. ; 
gedeeltelijk bewaarde winkelpuien met pi
lasters en entablement. 
Appartementsgebouw (1937, architecten
L. Le Cocq en E. Rodberg) in nr. 23-25 
(968, 969).
S.A.B., O.W, 5206 (1881), 966 (1881-1882), 931 
(1881), 973 (1888), 957 (1888), 959 (1881), 971 
(1887), 19712 (1885), 59929 (1937).

Nr. 15-19, 21-23. Rijhuizen van vier 
bouwl., resp. dubbelhuisopstand met vijf 
trav. en mansardedak (leien), en enkel- 
huisopstand met twee trav. en zadeldak, 
waarvoor bouwaanvraag van 1890. 
Nr. 15-19 : geknikte opstand met platte 
banden en pilasters, gemarkeerd door het 
middenrisaliet met privé-ingang en bal
kons; vlak omlijste rechth. vensters met 
sleutel en borstwering op de eerste verd., 
getoogd met geriemde bovenlijst, sleutel, 
resp. borstwering en rozetfries op de ove
rige ; dakkapellen met driehoekig en gebo
gen fronton. Nr. 21-23 : schijnvoegen; 
rechth. en op de hoogste verd. getoogde 
vensters in oplopende geriemde omlijstin
gen, doorlopend balkon op de eerste twee 
verd., balustrade op de hoogste. Winkel
puien met bewaarde hardstenen hoekpos- 
ten, verder gewijzigd (970).
S.A.B., O.W., 978 (1890).

Nr. 16-20, 22-24. Twee ruimere rijhuizen 
in eclectische stijl met neobarokke inslag, 
uit de jaren 1880; drie bouwl. + entresol 
en resp. zes trav. onder mansardedak en 
vijf trav. onder zadeldak. Lijstgevels, af
wijkend van het straatbeeld door het ma
teriaalgebruik -  baksteen en stuc -  en rij
ker decor. In nr. 16-20 opvallend midden-
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risaliet van twee trav., gemarkeerd door 
kolossale, geblokte Corinthische pilasters; 
Dorische pilasters met trigliefen-entable- 
ment en doorlopend gietijzeren balkon op 
de eerste verd., Ionische pilasters met ar
chitraaf en dito borstwering op de tweede; 
aansluitende dakkapel met composiete pi
lasters en gebogen fronton. In nr. 22-24 
enkel een middenbalkon. Horizontale ge- 
velgeleding : van bij oorsprong beglaasde 
benedenbouw met vermoedelijk dubbel- 
huisopstand en geboste rechtstanden; bo- 
venverd. met platte banden en kordons. 
Rechth. vensters in geriemde omlijsting 
met oren, gietijzeren borstwering op de 
eerste verd., paneel en bijkomende sleutel 
op de tweede. Kroonlijst met klossen en 
tandlijst boven panelen en steigergaten. 
Begane grond verbouwd (971).
S.A.B., O.W., 925, 28390.

Nr. 26-28. Zie Anspachlaan nr. 85.

Kaasmarkt (6 F)

Van Hoedenmakersstraat naar Spoorma- 
kersstraat.
Reeds vermeld in 1298 en z.g. «Smaelbe- 
ke», naar de gelijknamige parallelle beek 
die de Ruysbroeck met de Zenne verbond. 
In XVI vermeld onder huidige benaming. 
Aanvankelijk standplaats van uien-, fruit-, 
kaashandelaars, en later ook van beenhou
wers. Naderhand -  tot ca. 1870 -  ingeno
men door houthandelaars. Straat verbreed 
na het bombardement van 1695. Opgeno
men in het B.RA 30/10 «Grote Markt en 
omgeving» van 1960 (zie Beenhouwers- 
straat).
Behoudens een aantal bewaarde topgevels 
uit XVII-XVIII, straatwanden vnl. samen
gesteld uit bepleisterde en gecementeerde
XlX-lijstgevels met eenvoudige ordonnan
tie, drie tot vier en een halve bouwl. en 
twee of drie trav. (Fig. XII, fig. 458), 
cf. nr. 9 en 14; een aantal vervangen een 
vroegere topgevel cf. nr. 8 (vermoedelijk 
1837), 26 (1837), 27-29 (? 1835), of ver-

35 33 - 31 29-  27 25-  23 21 19 17 - 15  13

XII. Kaasmarkt nr. 1 tot 35. Gevelopstanden naar archi
tect F. Malfait (1917), (Archief K.C.M.L., plannen Brus
sel, 19).
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bergen een oudere kern zichtbaar aan dak
constructie, muurankers of zandstenen 
hoekblokken cf. nr. 2-4, 12, 13, 18-18A, 
31-33. Nr. 16 (1907, licht afwijkend ont
werp van architect J. Mertens) vervangt 
een oudere lijstgevel. Topgevels nr. 10 
(1939, architect J. Allard) en 23-25 (ver
moedelijk van 1946), reminiscenties aan 
historische stijlen, i.pl.v. vroegere lijstge- 
vels). Gelijkvloerse verd. heden vnl. met 
horecafunctie, sporadisch onderbroken 
door winkelpuien. Nr. 10 verleent toegang 
tot de z.g. «Kuipgang», begrensd door de 
zijgevels van de omringende bebouwing. 
Voor de hoekpanden nr. 28 en 35 zie 
Spoormakersstraat nr. 41 en 43.
S.A.B., O.W., 15747 (1837), 15741 (1837), 15753 
(1835), 4828 (1907), 52157 (1939), 77790 (1946). 
Archief K.C.M.L., plannen Brussel : gevelopstan- 
den architect F. Malfait, 19, Kaasmarkt, 1917.
K.I.K., 68571 A.

Nr. 1. Z.g. «de Zeepeert». Hoekhuis (Hoe- 
denmakersstraat) met bepleisterde gevel, 
drie bouwl. en acht trav. onder zadeldak 
(nlstraat, kunstleien), te dateren eind

7 - 5  JA - 3 1

XVII-XVIII a met latere aanpassingen. 
Ordonnerende kolossale pilasters, in voor
gevel opgenomen in het kordon. Aange
paste getoogde vensters met ijzeren leu
ningen (XIX) ; verdiepte borstweringen op 
tweede bouwl. Geveltop herleid tot punt- 
aflijning, met tweelicht onder oculus. Ver
nieuwde begane grond met natuurstenen 
plint en kopiërende Lodewijk XV-deurom- 
lijsting. Zijgevel met gelijkaardige ordon
nantie, doch kleinere en in eerste drie trav. 
blinde bovenvensters (972).

Nr. 3-3A. Diephuis met drie bouwl. en 
vier trav. onder zadeldak (Vlaamse pan
nen). Bepleisterde voorgevel met in- en 
uitgezwenkte top, te dateren eind XVII- 
begin XVIII. Pilastergevelpatroon, onder 
aflijnend entablement, en getoogde boven
vensters. Tweeledige top met panelende
cor : oculus onder booglijst tussen rechth. 
zijvensters in vlakke omlijsting met neu
ten en driehoekig fronton in eerste gele
ding; gelijkaardig omlijst rondboogven- 
ster erboven. Verdwenen bekronend fron
ton. Aangepaste begane grond cf. nr. 1 : 
deur thans gesupprimeerd, na samenvoe
ging van de gelijkvloerse verd. van beide 
panden (gelagzaal), (973).

Nr. 5-7. Breedhuis met recent ontpleister- 
de lijstgevel, te dateren eind XVII-begin 
XVIII en oorspronkelijk met drie bouwl. 
en drie trav., naderhand verhoogd met la
gere vierde bouwl. onder zadeldak. Veran
kerde bak- en zandstenen gevel met type
rend platte banddecor en horizontale gele
ding d.m.v. geprofileerde kordons. Ge
toogde bovenvensters. Aangepaste begane 
grond met kelderluik (974).

Nr. 6. Diephuis met tuitgevel van drie 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak
(Vlaamse pannen), vermoedelijk daterend 
uit eind XVII-begin XVIII. Verankerde, 
heden gecementeerde voorgevel met platte 
bandversiering; rechth. vensters. Licht ge- 
toogd drielicht onder kleiner topvenster in 
blijkbaar vereenvoudigde geveltop. Ver
bouwde begane grond (975).

Nr. 11. Diephuis met tuitgevel, twee 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak
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(Vlaamse pannen), te dateren eind XVII- 
begin XVIII. Verankerde, recent ontpleis
terde bakstenen voorgevel met zandstenen 
platte banddecor en rechth. vensters. 
Blijkbaar vereenvoudigde geveltop; om
lijst rondboogvenster met sleutel, impos
ten en druiplijst doorgetrokken boven de 
rechth. zijvensters; oculus in top. Rond- 
boogdeur in hardstenen Lodewijk XIV- 
omlijsting, later aangepast tot venster : ge
profileerd kwarthol beloop op imposten en 
neuten; voluutsluitsteen en zwikken met 
casementen onder gekomiste gestrekte 
druiplijst. Begane grond voorts aangepast 
(976).

Nr. 15, 17. Dubbele woning van drie 
bouwl. en totaal vier trav. onder steil za
deldak (n//straat, Vlaamse pannen). Re
cent ontpleisterde bakstenen lijstgevel in 
kern mogelijk uit XVII d-XVIII a, aange
past in XIX. Rechth. vensters in zandste
nen bandomlijsting, op hoofdverd. onder 
geprofileerde waterlijst, voorzien van ge
krulde ijzeren leuningen;/Hardstenen bo
vendorpels en lekdrempels. Kroonlijst op 
uitgelengde gegroefde voluutconsoles; 
twee centrale, bekronende dakkapellen on
der driehoekig fronton. Gekoppelde « klas
sieke» winkelpuien waarvoor bouwaan- 
vraag van 1882 : pilastergeleding en pui- 
lijst op tandlijst en voluutconsoles; deels 
aangepast in nr. 15 (977).
S.A.B., O.W., 15737 (1882).

Nr. 19. Smal, één trav. breed diephuis van 
vier bouwl. + entresol onder afgesnuit les
senaarsdak (Vlaamse pannen). Veranker
de, heden ontpleisterde lijstgevel waar
voor bouwaanvraag van 1831 ter vervan
ging van een XVII-tuitgevel met vier 
bouwl. Verlaagde, aangepaste rechth. bo
venvensters onder gekoppelde ontlastings- 
boogjes; haast vierkant venstertje op de 
bovenste verd.; sinds 1891 verbreed entre- 
solvenster. Sporadisch behouden zand
steenblokken.

458. Kaasmarkt. N.-zijde en nr. 22.

R. ingang verleent toegang tot de z.g. 
«Poppegang» : gekasseid, aan 1. zijde be
grensd door aangepaste gecementeerde -
o.m. verankerde -  lijstgevels van drie 
bouwl. en twee tot drie trav. met rechth. 
vensters; recent ontpleisterde bakstenen 
gevel in nr. 4, met sporadisch behouden 
zandstenen kwartholle dagkanten, wijzend 
op mogelijk oudere kern (978).
S. A.B., O.W., 15738 (1831, 1891).

Nr. 20. Diephuis met drie bouwl. en drie 
trav. onder afgesnuit zadeldak (Vlaamse 
pannen). Bepleisterde en beschilderde 
neoclassicistische lijstgevel, waarvoor 
bouwaanvraag van 1865 ter vervanging 
van een vroegere topgevel. Getoogde bo
venvensters in geriemde omlijsting, deels 
verdwenen op de tweede bouwl.; doorge
trokken lekdrempels en gietijzeren leunin
gen. Kroonlijst op modillons en tandlijst. 
Verbouwde begane grond.
S.A.B., O.W., 15744 (1865).

Nr. 21. Diephuis met bepleisterde halsge
vel van drie bouwl. en dito trav. onder les
senaarsdak, te dateren eind XVII-begin 
XVIII. Rechth. vensters op hardstenen on- 
derdorpels; smallere zijtrav. Topvenster 
met geknikte bovenhoeken. Bekronend 
gekomist driehoekig fronton. Aangepaste 
begane grond (979).

Nr. 22. Diephuis met verhoogde halsgevel 
van twee bouwl. en drie trav. onder zadel
dak (Vlaamse pannen), te dateren eind 
XVII-begin XVIII (fig. 458). Verankerde, 
gecementeerde voorgevel met aangepaste 
rechth. vensters op lekdrempels. Geveltop 
met vier tr. en halsvormige bekroning on
der driehoekig fronton met rechte aanzet
ten : centraal rondboogvenster met sleutel 
en imposten, onder geprofileerde boog- 
lijst; rechth. vensters aan weerszij en ge
dicht dito luik erboven. Verbouwde bega
ne grond. R. ingang leidt naar kleine bin
nenplaats met uitzicht op zij- en achterge
vels van aanpalende gebouwen.

Nr. 24. Diephuis met verhoogde halsgevel 
van drie bouwl. en twee trav. onder zadel
dak (Vlaamse pannen), te dateren eind
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459. Kalkkaai. Feest aan de Oeverpoort door A. Equennez, 1769. Detail (Privé-verz.).

XVII. Verankerde, gecementeerde voorge
vel met aangepaste rechth. vensters op 
lekdrempels. Geveltop met twee tr. onder 
halsbekroning met driehoekig fronton : 
rondboogvenster met sleutel onder gebo
gen druiplijst; oculus erboven. Verbouwde 
begane grond (980).

Kalkkaai (2 C)

Van Vaartstraat naar Arduinkaai. 
Oorspronkelijk het N.-deel van de O.-kade 
van het voormalige Schuitendok, cf. de 
Steenkoolkaai in het verlengde en de er- 
tgov. liggende Schuitenkaai en Timmer- 
houtkaai. Het Schuitendok was het eerste 
van twee dokken in het verlengde van het 
kanaal van Willebroek, als laatste fase van 
de werken uitgegraven in 1560-1561 (zie 
Baksteenkaai). De toegang tot het dok 
vanuit het kanaal, een bres in de tweede 
stadsomwalling, werd vanaf 1562 ver

sterkt door de z.g. «Vaartpoort» of «Oe
verpoort», wederopgebouwd in 1576 en 
1643. Dwars op het Schuitendok werden 
in 1639 het Hooidok en het Mestbakdok 
gegraven (zie Arduinkaai), ten N. in 1830 
het Groot of Handelsdok (zie Handels
kaai). De benaming Schuitendok verwijst 
naar de beurtschepen die vanouds bij het 
veerhuis aan de Baksteenkaai aanlegden. 
De huidige benamingen van de verschil
lende kaaien ontstonden i.l.v. XIX. De be
naming Kalkkaai gold van begin tot mid
den XIX voor de kade tussen het Hooidok 
en de omwalling, na 1819 doorgetrokken 
tot het Werfdok, heden geïncorporeerd in 
de Handelskaai; de huidige Kalkkaai 
maakte tot dan deel uit van de Steenkool
kaai. Het oude dokkencomplex werd ge
dempt in 1910-1911. De ruimte van het 
Schuitendok werd heraangelegd tot een 
met bomen en heesters omringd plantsoen. 
Enkele panden met geringe bouwhoogte 
en o.m. sporen van een traditionele con
structie geven nog een beeld van de vroe-
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gere kade-architectuur (fig. 459), cf. nr. 4, 
5-6, 8 en het hoekhuis met de Vaartstraat. 
Voorts in neoclassicistische stijl wederop- 
gebouwde burgerhuizen uit XIX.

Nr. 1, 2, 3. Drie neoclassicistische enkel- 
huizen met drie bouwl. en drie trav. onder 
zadeldak; heden gecementeerde lijstgevels 
met klassieke ordonnantie -  rechth. deur
en vensteropeningen -  en afwerking. 
Nr. 1, uit jaren 1820, met hardstenen deur- 
entablement, doorgetrokken lekdrempels 
en afgewolfde dakkapel. Nr. 2, uit XIX b- 
c, met brede puilijst en consoles onder de 
lekdrempels van de eerste twee bouwl. 
Nr. 3, vermoedelijk eveneens uit XIX b-c, 
doch met begin XX toegevoegd balkon en 
waterlijsten (981).

Nr. 4. Enkelhuis met twee bouwl. en drie 
trav. onder steil zadeldak (zink). Vermoe
delijk traditionele kern, opgetrokken uit 
bak- en zandsteen en deel uitmakend van 
een ruimer herenhuis (fig. 459). Gevelaan-

460. Kalkkaai nr. 5-6. Poortrisaliet.

passing in XIX, met rechth. verhoogde bo
venvensters met gietijzeren leuningen op 
doorgetrokken lekdrempels, houten kroon
lijst en dakkapel met driehoekig fronton 
en topstuk. De panelen verbergen vermoe
delijk muurankers. Twee 1. benedenven
sters verbouwd tot garagepoort (982).

Nr. 5-6. Herenhuis in Lodewijk XlV-stijl 
uit XVIII A, met twee bouwl. en heden 
vijf trav. onder zadeldak (Vlaamse pan
nen). Oorspronkelijk ruimer pand met 
dubbelhuisopstand van acht trav. 
(fig. 459), waarvan de drie 1. trav. in 1876 
werden gesloopt en wederopgebouwd (zie 
nr. 7). Een oudere kern, vermoedelijk een 
traditioneel diephuis, wordt in de drie 
r. trav. aangegeven door muurankers, het 
hogere profiel en de nokrichting van de 
bedaking.
Heden gecementeerde lijstgevel gemar
keerd door een voorheen axiaal ingangsri- 
saliet met frontonbekroning, en één be
waarde geblokte hoekpilaster uiterst r. On
derste geleding van het risaliet belijnd 
door schijnvoegen, uitstralend boven de 
rondboogpoort met breed kwarthol be
loop, en beschermd door een geprofileerde 
waterlijst. Bovengeleding gekantonneerd 
door geblokte pilasters, aansluitend bij een 
breed geprofileerd driehoekig fronton 
waarin een ronde oculus (fig. 460). Voorts 
rechth. vensters met lekdrempel en ijzeren 
leuning op de bovenverd.; benedenvenster 
van de derde trav. in 1876 uitgelengd tot 
deur. Breed geprofileerde daklijst en 
kroonlijst. Markante dakkapel met drie
hoekig fronton boven de voorlaatste trav.; 
oorspronkelijk telkens één aan weerszij 
van het risaliet (982).
S.A.B., O.W., 9111-9112 (1876).

Nr. 7. Burgerhuis met neoclassicistische 
inslag, waarvoor bouwaanvraag van 1876; 
souterrain, drie bouwl. en drie trav. onder 
zadeldak. Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel op een geblokte benedenbouw 
van hardsteen. Middentrav. doorlopend 
gemarkeerd door pilasters, aansluitend bij 
balkons met consoles en ijzeren hek; ho
rizontale geleding door kordons en door
getrokken lekdrempels. Rechth. deur- en
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vensteropeningen, op de bovenverd. in ge
riemde omlijsting. Hoofdgestel met pane
lenfries en kroonlijst met tandlijst en con
soles boven de middentrav (983).
S.A.B., O.W., 9112 (1876).

Nr. 8. In huidige vorm dubbelhuis met 
neoclassicistische inslag, van twee bouwl. 
en vijf trav. onder gewolfd mansardedak 
(zink, pannen). Aanpassing, waarvoor 
bouwaanvraag van 1873, van een traditio
neel XVII-diephuis (twee r. trav.) en een 
lagere vleugel met neoclassicistische 
XIX A-inrijpoort (drie 1. trav.). Heden 
ontpleisterde lijstgevel van baksteen met 
zandstenen elementen, deels oorspronke
lijk, deels gerecupereerd of vernieuwd,
o.m. ook een gevelsteen met jaartal 1694, 
op hardstenen plint; rechte muurankers. 
Markante bredere middentrav. met getoog- 
de inrijpoort met vlakke zandstenen pilas
ters, aansluitend bij de consoles van een 
balkon met ijzeren hek, vóór een getoogd 
deurvenster. Voorts rechth. vensters met 
kwartholle negblokken en lekdrempel. Ge- 
komiste kroonlijst met tandlijst, boven 
fries met steigergaten en kordon. Drie 
dakkapellen met fronton en topstuk (984).
S.A.B., O.W., 9107 (1873).
K.I.K., 75177 A.

Kandelaarsstraat (7 H)

Van Hoogstraat naar Minimenstraat.
★  Smal, sterk klimmend straatje, eindi
gend op een trap en arduinen afsluitpalen, 
vermoedelijk ontstaan in XIV. Typisch, 
gekasseid tracé, in het midden gekruist 
door de Samaritanessestraat. Blinde muren 
gestut door steunberen kenmerken het O.- 
straatgedeelte (fig. 461).
Eertijds lage traditionele bebouwing, over
wegend breedhuizen met dakvenster, veel
al in XIX aangepast en verhoogd. Oude 
kern aangegeven door zandstenen frag
menten als plinten en negblokken, en 
muurankers in nr. 13, 15, 27 en 29.
Deel uitmakend van B.P.A. 42/30 «Sama- 
ritanesse-Kandelaarswijk» (1981), voor 
renovatie met behoud van de woonfunctie

462. Kandelaarsstraat nr. 9. Deuromlijsting.

en kleine ambachten en handel, waarbij 
voorschriften voor restauratie van te be
houden gevels en nieuwe bouw vlg. een
zelfde of geïntegreerd gevelritme.

Nr. 4 tot 10. Drie gekoppelde enkelhuizen 
vlg. repeterend schema in neoclassicisti
sche stijl, achteruit op de rooilijn, waar
voor bouwaanvraag van 1869. Drie 
bouwl. en elk drie trav. onder zadeldak. 
Bepleisterde, gedeeltelijk gedecapeerde 
lijstgevels, geleed door kordonvormende 
lekdrempels, en afgewerkt met een kroon
lijst boven steigergaten. Rechth. muurope- 
ningen op begane grond, getoogde op de 
bovenverd.; ijzeren leuningen met spits- 
boogmotief op de tweede bouwl. Latere 
cafépui in nr. 6 (985).
S.A.B., O.W., 8867 (1869).

4 6 1 . K a n d e la a rs s tra a t.
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Nr. 9. Breedhuis met twee bouwl. en drie 
trav. onder mansardedak (pannen). Veran
kerde baksteenbouw met zandstenen plint 
en steigergaten, in kern mogelijk opklim
mend tot XVII, doch in huidige vorm te 
dateren in XVIII. Spiegelboogdeur met 
hardstenen omlijsting in Lodewijk XV- 
stijl, uit XVIII c : geprofileerd kwarthol 
beloop met neuten en imposten, onder ge
bogen waterlijst met gestrekte uiteinden, 
met rocaillemotieven op de imposten, in 
de zwikken en als sluitsteen; gesmeed ij
zeren waaier met spiegelboogvormige 
kem (fig. 462). Vlak omlijste rechth. bo
venvensters. Benedenvensters verbouwd 
tot winkelpui; kelderluik in de plint (986).

Nr. 16, 18. Traditionele breedhuizen met 
twee bouwl. en elk twee trav. onder steil 
zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVII. 
Vermoedelijk opgetrokken uit bak- en 
zandsteen, heden bepleisterd, verankerd 
d.m.v. lelievormige muurankers met ge
krulde spie. Aangepaste rechth. deuren en 
vensters met arduinen dorpels (XIX). 
Goot boven steigergaten. Zijpuntgevel met 
schouderstukken, aandak, luikgat en 
muurankers in top. Verankerde achterhui
zen onder zadeldaken (n_Lstraat, Vlaamse 
pannen) met aandak (987).

Nr. 17, 19. Afgeschuinde neoclassicisti
sche hoekhuizen (Samaritanessestraat) 
met drie en een halve bouwl., en resp. vijf 
en zes trav. onder afgesnuit zadeldak, 
waarvoor bouwaanvragen van resp. 1864 
en 1861. Heden gecementeerde lijstgevels 
met rechth. en licht getoogde muuropenin- 
gen op arduinen dorpels; eenvoudige 
kroonlijst. Winkelpui in de hoektrav., alles
zins voor nr. 19 van bij oorsprong (988).
S.A.B., O.W., 8859 (1864), 8858 (1861).

Nr. 29. Traditioneel breedhuis met twee 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak (pan
nen), vermoedelijk opklimmend tot XVII. 
Verankerde baksteenbouw met zandstenen 
plint, negblokken en steigergaten, recent 
ontpleisterd en «gerestaureerd». Rechth. 
deur onder gestrekte waterlijst en rond- 
boognisje; aangepaste vensters (989).

Kanonstraat (5 B-C)

Van Koolstraat naar Blekerijstraat. 
Samenstel van twee vroegere gangen, 
resp. de Schudbeekgang en de Kanon
gang, in 1796 verbonden door een smalle 
doorgang, en later verbreed. Verdwenen in 
de periode 1974-1980.

Nr. 25. Kindertuin in eclectische stijl,
n. o.v. architecten C. Bosmans en H. Van- 
develd van 1887. Interessante platte
grond : middenpartij met inkom en direc- 
tielokalen, aansluitend een overdekte 
speelplaats, omgeven door drie klasloka- 
nen en een wasplaats waartussen vestiai
res, achteraan een open speelplaats. Later
o. m. hernomen in de Kindertuin n.o.v. ar
chitect V. Horta uit 1895-1900 (zie St.- 
Gisleinsstraat nr. 40). Voorgevel van na
tuur- en hardsteen met volkomen symme
trische opbouw. Hoger oplopende midden
partij met streng neoclassicistische inslag, 
twee bouwl. en drie trav., afgewerkt met 
een klassiek entablement; verdiepte 
rechth. openingen, de middendeur en bo
venvensters met een entablement op uitge
lengde voluutconsoles. Lagere en meer 
«progressief» aandoende zijpartijen met 
ruim drielicht op gietijzeren deelzuilen; 
zelfde gevelafwerking. Bij optekening in 
1980, gedeeltelijk gesloopt, heden ver
dwenen (990).
S.A.B., P.P., 994; N.P.P, S 4.

Kanselarijstraat (7 D-E)

Van Warandeberg naar St.-Goedeleplein. 
Aloude straat, de eerste veemarkt van 
Brussel tot ca. 1300. De benaming ver
wijst naar de Kanselarij van Brabant, die 
hier van 1496 tot 1782 gevestigd was. In 
1811 samengevoegd met de Korte Perka- 
mentstraat. Tot de huidige vorm verbreed, 
waarbij de vroegere bebouwing nagenoeg 
volledig werd gesloopt, gelijk met de aan
leg van de Koloniënstraat in 1908-1909. 
Nog recent verdwenen de laatst overgeble
ven oude panden, opklimmend tot XVI- 
XVII, bij het St.-Goedeleplein en de Paro-
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463. Kanselarijstraat nr. 1-11. Voormalig kantoorgebouw «Union Minière du Haut-Katanga» (1926-1931).

chiaansstraat, waarvan tot voor kort nog 
twee laat-gotische schouwposten getuig
den tegen de gemene muur van Koloniën
straat nr. 32-38. De kruising met de Kolo
niënstraat wordt ingenomen door monu
mentale hoekgebouwen, met name Kolo
niënstraat nr. 1-21, 32-38 en 46-58.

Nr. 1-11. Voormalig kantoorgebouw van 
de «Union Minière du Haut-Katanga», 
een dochtermaatschappij van de Generale 
Maatschappij van België; heden directie- 
kantoren van de Generale Bank (fig. 463). 
Imposant, prestigieus complex (hoek Wa- 
randeberg nr. 2-10) met een op het classi
cisme geïnspireerd geveldecor, n.o.v. ar
chitect G. Deru van 1926-1927, ingehul
digd in 1931. Opgetrokken na afbraak van 
het voormalige refugium van de abdij van 
Park, een classicistisch herenhuis met 
voorplein door architect B. Guimard uit 
1778, waarvan de portiek aan de Kansela
rijstraat en de gevelopstand aan de Waran- 
deberg in de nieuwe bouw werden geko
pieerd.

Gebouw van acht tot negen bouwl., onder- 
kelderd, op een rechth. plattegrond met 
centrale lichthof. Constructie met combi
natie van dragend metselwerk en een me
talen structuur. Gevels met natuurstenen 
parement en hardstenen sokkel. Indeling 
in horizontale registers: tweelaagse bene- 
denbouw, derde tot vijfde bouwl. in kolos
sale orde en met klassiek hoofdgestel, zes
de en zevende bouwl. als terugwijkende 
attiekverd. met balustrade, achtste bouwl. 
als pseudo-mansarde (koper) met dakka
pellen. W.-gevelfront (Kanselarijstraat) 
met elf ongelijke trav. en kwartholle hoek 
met paneeldecor. Monumentaal karakter 
geaccentueerd door een over de totale 
hoogte van het gebouw uitspringende 
middenpartij van zeven trav., gemarkeerd 
door twee risalieten met imposante in- 
gangsportieken. L.g. naar het model van 
dat van het vroegere refugium : rondboog- 
portaal met sluitsteen en imposten, in 
omlijsting met stafwerk, metopen-triglie- 
fenfries en driehoekig fronton met rozet-

135



KANSELARIJ STRAAT - KANTERSTEEN

medaillon. Erboven door stafwerk gekan- 
tonneerde tweelichten. Z.-gevel (Warande- 
berg) met gelijkaardige opstand, aangepast 
aan het sterke terreinverval. Voorgeplaat
ste gevelopstand, waarvan de r. partij een 
getrouwe kopie vormt van de oorspronke
lijk bepleisterde opstand van de vroegere 
réfugié, die in spiegelbeeld werd verdub
beld. R. partij met drie bouwl., vijf trav. 
en leien bedaking, gemarkeerd door een 
middenrisaliet met œil-de-bœuf; lagere 
voorbouw afgewerkt door een balustrade 
met vazen en een fronton aan de zijde van 
het Park. L. aanpalend risaliet met de 
vroegere hoofdingang onder fronton. 
Grondige renovatie n.o.v. het Atelier 
d’Architecture de Genval (architecten 
A. Jacqmain, P. Hof, G. Lefevre, 
N. Beeckmans, C. Ogonovszhy, E. Philip
pe, A. Sanguinetti, C. d’Udekem) in 
1984-1986, met o.m. een nieuwe ovale in
komhal, een foyer en een auditorium op 
de binnenplaats.
S.A.B., O.W., 41253-41255 (1926-1931).
C.F.C., Livre blanc n°4, Bruxelles 1987-1988,
p. 28-36.

Nr. 17-17A. «Bank van Parijs en de Ne
derlanden». Omvangrijk complex (hoek 
Koloniënstraat nr. 29-31), in meerdere fa
sen opgetrokken. Eerste gebouw van drie 
bouwl. en acht trav. (huidige middenvleu- 
gel aan de Koloniënstraat), n.o.v. architect 
A. Trappeniers van 1872-1873, voltooid 
in 1874; uitbreiding met vier trav. aan 
1. zijde, n.o.v. architect H. Maquet van 
1895, voltooid in 1897. Bouw van een 
nieuwe ingangsvleugel van drie bouwl. en 
zeven trav., oorspronkelijk gekenmerkt 
door een mansardedak met belvédère (hui
dige N.-vleugel aan de Koloniënstraat), 
n.o.v. architect E. Hellemans van 1909, 
voltooid in 1911. Forse uitbreiding met 
een vleugel van vier bouwl. + entresol en 
veertien trav. (huidige Z.-vleugel aan de 
Kanselarijstraat), gepaard met verhoging 
van de bestaande constructies tot vier 
bouwl., n.o.v. architect R. Théry van 
1919-1921, voltooid in 1922. Verhoging 
van het gehele complex met twee attiek- 
verd., n.o.v. architecten A. en J. Polak van 
1959. Het oorspronkelijke opbouwschema

en materiaalgebruik van de gevel van 
Trappeniers werd in alle bouwfasen aan
gehouden : streng neoclassicistisch uit
zicht met een geblokte hardstenen sokkel, 
bepleisterde bovenverd. met hardstenen 
vensteromlijstingen en o.m. versierde 
borstweringen, en een klassiek hoofdge
stel. Pilasterritmering in de N.-vleugel; 
bijkomende entresol en bel-etage met 
zware middenbalkons, frontons en guir
landes in de Z.-vleugel (991).
S.A.B., O.W., 11777 (1872-1874, 1895-1897), 
1776 (1909-1911), 32382 (1919-1922), 68226 en 
69509 (1959).
PIRENNE J.H., La genèse de notre siège social 
(Paribas, 1972, nr. 9-11, p. 6-12).

Kantersteen (7 E-F)

Van Albertinaplein naar het kruispunt Ra- 
vensteinstraat, Kardinaal Mercierstraat en 
Koloniënstraat.
Korte brede verkeersas, waarvan het tracé 
ongeveer samenvalt met de vroegere Kei- 
zerinstraat en Houtmarkt. De benaming 
werd ontleend aan de aloude Kantersteen 
in het verlengde ervan, waarvan de krui
sing met de « Steenweg» in XIII werd in
genomen door het steen van de cantor van 
St.-Goedele. De huidige aanleg maakt deel 
uit van de herstructurering van de Putterij- 
wijk, ingevolge de werken aan de N.-Z.- 
spoorwegverbinding (1911-1914, 1935- 
1952; zie Europakruispunt).
W.-zij de volledig ingenomen door het 
Centraal Station (1937-1952, architect 
V. Horta; zie Europakruispunt). Aan de
O.-zijde drie complexen in functionalisti
sche stijl : de «Banque Belgo-Zaïroise» 
of «Belgolaise» in nr. 1, op de hoek met 
de Stuiversstraat (1952-1954, architecten 
A. en J. Polak), de Ravensteingalerij in 
nr. 3-9 (1954-1958, architecten Alex. en 
Ph. Dumont; zie aldaar) en de «Shell» in 
nr. 39-55, op de hoek met de Ravenstein- 
straat (1931-1934, architect Alex. Du
mont; zie Ravensteinstraat nr. 48-70).
S.A.B., O.W., 63091 en 63096 (1952-1954).
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Kapellemarkt (6 G-H)

Beboomd plein met onregelmatige aanleg, 
gedomineerd door de Kapellekerk ten W., 
grenzend aan de Hoogstraat ten O.
In oorsprong het kerkhof van O.-L.-Vrouw 
ter Kapelle, opklimmend tot XII. Eertijds 
ingesloten door bebouwing, ten dele ge
sloopt in 1710, een huizenrij aan de Hoog
straat in 1765 ; toen ommuurd met een ba
lustrade, verrijkt met een obeliskvormige 
fontein n.o.v. architect B. Guimard. In 
1784 ontruimd ingevolge het door Jozef II 
uitgevaardigde verbod op begraven binnen 
de stad. Vervolgens, in 1822-1824 heraan
gelegd als plein, waarbij balustrade en 
fontein verdwenen. De Z.-zijde van de 
Kapellemarkt, eertijds z.g. «den Dries», 
werd onderbroken en verruimd bij de aan
leg van de Blaesstraat (1853-1858); het 
perspectief van de O.-zijde werd volko
men gewijzigd door de brede aanleg van 
de Joseph Stevensstraat (1894).

Verspringende Z.-zijde met neoclassicisti
sche panden (XIX b) tgov. de W.-gevel 
van de kerk; twee resterende panden, 
nr. 13 (1858) en 14 (1864) van een hui
zenrij in het verlengde van de Blaesstraat, 
heden een nieuwbouwcomplex ; twee oude 
kernen bij de Hoogstraat.
S.A.B., O.W., 9004 (1858), 9002 (1864).

★  Parochiekerk O.-L.-Vrouw-ter-Ka
pelle

Kerk met complexe bouwgeschiedenis, 
waarvan de belangrijkste campagnes zich 
situeren in XIII en XV. W.- en Z.-gevel 
palend aan de Kapellemarkt, de O.-partij 
aan de Heilige Geeststraat, de N.-gevel 
aan de Kapellestraat (fig. 464).
De huidige kerk gaat in oorsprong terug 
op een kapel, in 1134 door hertog God
fried I gesticht buiten de eerste stadsom
walling, en met vrijleen geschonken aan
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de abdij van het H. Graf te Kamerijk. In 
1210 verheven tot zelfstandige parochie
kerk. Bestuurd door een proost, aangesteld 
door de abt van Kamerijk en de hertog van 
Brabant, en bediend door seculiere geeste
lijken tot aan de Franse overheersing. Een 
eerste maal gesloten door de Calvinisten 
en gebruikt als Hervormde Kerk van 1579 
tot 1585, een tweede maal door de Fran
sen in 1797. Opnieuw opengesteld als pa
rochiekerk in 1803.
Van de eerste kapel, vermoedelijk ter 
plaatse van het huidige koor, is niets be
waard. In XIII a werd de bouw aangevat 
van een nieuwe kerk, waarvan de niet 
overwelfde delen, met name het schip, in 
1405 door brand werden verwoest en in 
XV wederopgebouwd.
Eerste belangrijke bouwcampagne in XIII, 
waarbij progressieve opbouw van een ro- 
maans-gotische kerk met kruisingtoren. 
Ca. 1210 aangevat met het driebeukige 
schip in romaanse stijl, de middenbeuk 
met vlakke zoldering, waarvan enkel de 
twee O.-pijlers bewaard bleven. Ca. 1215- 
1225 gevolgd door het Z.-transept met de
H. Kruiskapel, ca. 1225-1250 door het N.- 
transept met een verdwenen zijkapel, het 
geheel in romaans-gotische overgangsstijl. 
Ca. 1250-1275 beëindigd met het koor in 
vroeg-gotische stijl.
Tweede belangrijke bouwcampagne in 
XV-XVI a, na de brand van 1405, waarbij 
opbouw van een ruimer, driebeukig schip 
met zijkapellen in Brabantse gotiek. Bouw 
ingezet met de middenbeuk in 1421, mo
gelijk beëindigd in 1434, vervolgd met de 
zijbeuken aangevat in 1436. Ingewijd door 
de bisschop van Kamerijk in 1483. Bouw 
van de W.-toren aangevat in 1504, en on
voltooid stopgezet in 1508.
In 1654 bouw van de H. Sacraments- of 
O.-L.-Vrouwekapel, op de plaats van de 
oorspronkelijke en een laat-gotische N.- 
transeptkapel. Aanzienlijke schade bij het 
bombardement van 1695. De vernielde 
lantaamspits van de W.-toren werd in 
1699 vervangen door de huidige barokke 
torenbekroning n.o.v. A. Pastorana; de 
hoogste geleding met tentdak van de krui
singtoren werd afgevlakt en onder één dak 
gebracht met de middenbeuk. In 1751

bouw van de sacristie met régence-inter- 
ieur aan de Z.-zijde van het koor.
Opeenvolgende restauratiecampagnes i.l.v. 
XIX en XX. Herstellingswerken in 1813. 
Bouw van de trap van het W.-portaal in 
1831. Restauratie van de Z.-zijbeuk en het 
Z.-transept in 1851-1860, met inbreng van 
een neoromaans portaal en venster. Be
langrijke restauratiecampagne o.l.v. archi
tect P.V. Jamaer, aangevat in 1866 en 
doorlopend tot eind jaren 1890, die een 
archeologische reconstructie van het oor
spronkelijk bouwverloop beoogde. Ach
tereenvolgens restauratie van het koor in 
1866-1869, de N.-transeptgevel vanaf 
1879, de W.-gevel en -toren vanaf 1886 :
o.m. ontmanteling en vernieuwing van het 
koorinterieur met beschildering; vervan
ging van een laat-gotisch spitsboogvenster 
en -portaal door nieuwe in romaans-goti
sche overgangsstijl, mede op basis van 
aangetroffen resten, in de transeptgevel; 
opening en vernieuwing van het gedichte 
spitsboogvenster, en toevoeging van een 
balustrade, in de W.-gevel. Ontpleistering 
van het interieur van schip en transept in 
1873-1875. Restauratie van de Z.-midden- 
beuk in project vanaf 1898, pas uitgevoerd 
tijdens de volgende campagne. Tweede 
belangrijke restauratiecampagne o.l.v. ar
chitect M. Van Ysendijck, van 1930 tot 
1938, na de ontmanteling van de N.-zijde, 
en op te vatten als voortzetting van de 
Jamaer-campagne. Restauratie van de N.- 
zijbeuk, het middenschip en de kruisingto
ren, de H. Sacraments- of O.-L.-Vrouwe- 
kapel : o.m. reconstructie van kapelgevels 
en pinakels van de N.-zijbeuk, toevoeging 
van luchtbogen aan de N.- en Z.-zijde van 
het schip. Restauratie van de klokke toren 
in 1949-1951. Hernieuwde algehele res
tauratie van exterieur en interieur o.l.v. ar
chitecten M. en P. Mignot, in voorberei
ding sinds 1982, aangevat in 1989. Deze 
voorziet in verwijdering van enkele XIX- 
en latere aanbouwsels, restauratie van de 
parementen, herbepleistering van de ge-

XIII. Kapellemarkt. Parochiekerk O.-L.-Vrouw-ter-Kapel- 
le. Plattegrond naar architecten M. en P Mignot (1985).
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welven, heropening van een laat-gotische 
niskapel in het N.-transept, en rehabilitatie 
van de torenruimte van de vroegere krui- 
singtoren.
De opbouw van het XlII-transept en -koor 
van de Kapellekerk illustreert op treffende 
wijze de overgang van het romaans naar 
de vroeg-gotiek. Het XV-schip vormt een 
gaaf voorbeeld van de Brabantse gotiek 
met de typische rondzuil. Het huidige uit
zicht wordt mede bepaald door de opeen
volgende restauratiecampagnes in XIX B 
en XX A, gericht op reconstructie van de 
verschillende bouwfasen in oorspronkelij
ke toestand, in transept en koor door eli
minatie van latere toevoegingen of wijzi
gingen en restitutie van romaans/vroeg- 
gotische elementen, in het schip door res
titutie van verloren gegane gotische 
elementen en vervollediging van het deco
ratief programma.
De plattegrond ontvouwt een basilicaal 
driebeukig schip van zes trav. met inge
bouwde W.-toren, transeptarmen van twee 
trav., een eenbeukig koor van twee trav. 
met vijfzijdige sluiting, de H. Kruiskapel 
met ingebouwde traptoren ten Z., de een- 
beukige H. Sacraments- of O.-L.-Vrouwe- 
kapel van drie trav. met driezijdige slui
ting ten N. (Fig. XIII, XIV).
Het gebouw is opgetrokken uit zandsteen, 
met materiaalvervanging door vnl. Gober- 
tange en Massangis tijdens de verschillen
de restauratiecampagnes. Leien dakbedek
king.
Gotische W.-gevel gedomineerd door de 
onafgewerkte, massieve rechth. W.-toren 
(begin XVI). Toren van drie geledingen 
aangegeven door horizontale lijsten, en 
gekantonneerd door op elkaar gestelde 
hoeksteunberen; bekronende barokke 
klokketoren. Ten Z. deels ingebouwde 
ronde traptoren met deur in de sokkel, 
kijkspleten en kegeldak, reikend tot aan de 
derde geleding. In de eerste geleding, 
spitsboogportaal in geprofileerde archivolt 
op consoles en octogonale sokkels, met 
koolbladvormige hogelaflijning. Bekro
nende beeldnissen met baldakijn, op de 
hoeken op ingewerkte colonnettes met 
bladversiering, waartussen blind maas

werk. Ingeschreven steekboogpoort, met 
blinde traceringen in het hoogveld. Beel
den van de H. Drievuldigheid, O.-L.- 
Vrouw, de H. Parvinus van Kamerijk en 
de H. Benedictus door C. Meunier, uitge
werkt vanaf 1891 en geplaatst in 1894. 
Tweede geleding met één groot spitsboog
venster, ingedeeld als tweelicht met Y-vor- 
mige tracering, in geprofileerde omlijs
ting. Vermoedelijk eind XVII gedicht, 
door Jamaer heropend en vernieuwd. Der
de geleding met aan de W.- en O.-zijde 
drie, aan de N.- en Z.-zijde twee pseudo- 
vensters met laat-gotische tracering, ge
scheiden door muurdammen met case- 
menten. Barokke klokketoren (1699) met 
houten structuur en leien bekleding, ge
leed door waterlijsten. Rechth., licht octo- 
gonaal uitgebogen basis, met doorlopende 
galmgaten onder fries van driepassen, en
tablement en koepeldak; vierkante lan
taarn met uurwerken; klokvormige toren
helm, bekroond d.m.v. een peer, sfeer en 
kruis. Eromheen vier torenvormige bekro
ningen van de hoeksteunberen. Flankeren
de W.-zijbeukgevels van één trav. met 
spitsboogvenster, versneden steunbeer 
doorlopend in een pinakel, en hoekpina- 
kel, beide l.g. met nis waarin een reeks 
beelden van de hertogen van Brabant uit 
XII-XIII en geestelijke dignitarissen, 
voorheen doorlopend over de Z.-zijbeuk, 
door P. Puyenbroeck (XIX B). Door Ja
maer bekroond met een geajoureerde ba
lustrade.
Basilicaal schip in Brabantse gotiek (XV). 
Zijbeuken gemarkeerd door kapelgevels 
waarachter parallelle zadeldaken per trav. 
Kapelgevels met hogelaflijning en kruis
bloem, waarin een centrale rondboognis 
en flankerende spitsboognissen met maas
werk. Tussengeplaatste pinakels met he
den lege beeldnis, vanaf waterspuwers. 
Spitsboogvensters in geprofileerde omlijs
ting, met waterlijst op imposthoogte door
getrokken over de penanten; vijfdelige 
tracering en gedifferentieerde rozetvulling.

XIV. Kapellemarkt. Parochiekerk O.-L.-Vrouw-ter-KapeUe. 
Dwarsdoorsnede naar W. naar architecten M. en P. Mignot 
(1985).

140



KAPELLEMARKT

141



KAPELLEMARKT

Voorts belijnende sokkel en waterlijsten 
ter hoogte van de afzaten en onder de ka- 
pelgevels. Kapelgevels van de N.-beuk, in 
de loop der tijd gesloopt, door Van Ysen- 
dijck gereconstrueerd naar het model van 
de Z.-beuk. Bovenmuren van de midden- 
beuk ingedeeld door steunberen met pina
kels, geopend door dito spitsbooglichten, 
en afgelijnd door de geprofileerde dak
lijst; aansluitend bij de voormalige krui- 
singtoren. Door Van Ysendijck versterkt 
met luchtbogen, waarbij de doorlopende 
schildbedaking van de zijbeuken werd 
vervangen door de huidige parallelle da
ken.
Transeptarmen onder zadeldaken op de
zelfde hoogte als het koor. Op de kruising, 
onderste geleding van de afgeknotte vier
kante toren (XIII). Eertijds oplopend tot 
de huidige nok, met galmgaten in de bo
vengeleding, onder tentdak. Massieve 
blinde muren, aan elke zijde geritmeerd 
door vier steunberen. Puntgevels met twee 
horizontale registers. Z.-transeptgevel
(XIII a) in romaanse stijl, met registers 
van drie trav., ingedeeld door lisenen met 
arcatuur en waterlijsten. Neoromaans mid- 
denportaal, met gebeeldhouwde Kroning 
van Maria door G. De Groot (1860) in het 
hoogveld. Erboven dito rondboogvenster, 
zoals het portaal daterend van de restaura- 
tiecampagne van 1851-1860, waarvan de 
tracering later door Jamaer werd vervan
gen naar het model van de koorvensters; 
geflankeerd door rondboogvormige blind- 
nissen met twee geledingen, omlijst door 
geringde colonnetten. Door waterlijsten 
gelede geveltop, versierd met blindnissen, 
per drie gekoppeld in de eerste en één 
kleinere in de tweede geleding, met archi- 
volt op doorgetrokken imposten en fijne 
colonnetten met knoppenkapiteel; kijk- 
spleten. Bekronende kruisen met sfeer. N.- 
transeptgevel (XIII b) in romaans-gotische 
overgangsstijl, gemarkeerd door steunbe
ren met dubbele versnijding, hogerop 
overgaand in lisenen met arcatuur van 
driepassen op bladwerkconsooltjes, kapi
teeltjes en tronies. Rondboogportaal met 
driepas, door Jamaer gekopieerd naar de 
z.g. «Proostdeur» van het koor. Erboven 
drielicht van spitsbogige lancetvensters

met colonnettes, gereconstrueerd op basis 
van aangetroffen resten. Gelijkaardige ge
veltop als in de Z.-transeptgevel, met op
lopende centrale nis. Ten Z. aanleunende, 
romaanse H. Kruiskapel (XIII a) onder 
lessenaarsdak, belijnd door lisenen met 
dubbele arcatuur; rondboogvenster en 
kruisvormige kijkspleet ten Z. Grotendeels 
ingebouwde ronde traptoren met kegeldak 
bij de kruisingtoren.
Koor (XIII c) in vroeg-gotische stijl, ge
markeerd door steunberen met dubbele 
versnijding waarop consoles en waterspu
wers met maskerkoppen. Rijk versierd en
tablement waarin uitgespaarde dakgoot, 
met vooruitspringende consoles met tro
nies en dierekoppen, verbonden door ge
differentieerde bladwerkfriezen. Beeld
houwwerk vernieuwd tijdens de Jamaer- 
restauratie; enkele oorspronkelijke stuk
ken bleven bewaard in het Broodhuis. 
Rondboogvensters met meerledige archi- 
volt op halfzuiltjes met knoppenkapiteel; 
ingeschreven spitsboogvormig tweelicht 
en zeslob. Brede afgeschuinde sokkel.
H. Sacraments- of O.-L.-Vrouwekapel 
(1654) in barokstijl aan de N.-zijde van 
het koor. Constructie omringd door ver
sneden steunberen, met brede rondboog
vensters met ijzeren harnas, heden gedicht 
in de sluiting, en daklijst; schilddak op de
zelfde hoogte als het koor. Gecementeerde 
lage aanbouw (XIX).
Sacristie (1751) aan de Z.-zijde van het 
koor. Bak- en zandstenen constructie met 
één bouwl. en zes bij drie trav., oorspron
kelijk bepleisterd en beschilderd onder een 
hogere bedaking. Rechth. vensters; aflij
nend kordon, fries en kroonlijst.
Interieur, met opvallende contrastwerking 
door het wijdse, overvloedig verlichte 
laat-gotische schip, en het lage, sombere 
romaans-gotische transept en koor. 
Middenschip, zijbeuken en -kapellen ont- 
pleisterd in 1873-1875. Opgebouwd uit 
zandsteen voor de constructieve delen en 
de parementen, baksteen voor de gewelf- 
kappen die bij de huidige restauratie wor-

465. Kapellemarkt. O.-L.-Vrouw-ter-Kapelle. Schip.
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466. Kapellemarkt. O.-L-Vrouw-ter-Kapelle. Koor.

den herbepleisterd. Enkele bewaarde muur
schilderingen met voorstelling van manne
lijke en vrouwelijke heiligen op de zuilen 
en grotere composities op de wanden van 
de zijkapellen, uit eind XV-begin XVI. 
Onder de toren (begin XVI), portaalruimte 
onder netgewelf op consoles en bundelpij- 
lers. Barok, drieledig eiken doksaal door
G. De Bruyne (1705), met neogotisch orgel. 
Schip (XV) met tweeledige opstand met 
scheibogenarcade en lichtbeuk (fig. 465). 
Midden- en zijbeuken gescheiden door 
een spitsboogarcade op zuilen met ronde 
schacht, tweeledige octogonale sokkel, en 
kapiteel met dubbele koolbladkrans onder 
octogonale dekplaat. Spitsboogvormige 
vijflichten met archivolt op octogonale 
sokkels in de lichtbeuk. Pseudo-triforium 
opgevat als een smalle loopgang voor de 
ramen, afgesloten door geajoureerde 
borstweringen met centraal postament. 
Laat-gotisch maaswerk met diagonaal ver
weven S- en accoladebogen waarbinnen 
driepassen. Kruisriboverwelving op ge

bundelde, kapiteelloze schalken met poly
gonale sokkels, neerkomend op de zuilka- 
pitelen. Op de zuilen stenen beelden van 
apostelen, O.-L.-Vrouw en de H. Jozef
o.m. door J. Cosijn, H. II Duquesnoy en
L. Fayd’herbe (ca. 1645-1657), de sokkels 
met wapens en epitaaf van de schenkers; 
geschilderde wijdingskruisen Zijbeuken 
met kruisriboverwelving, geopend op de 
zijkapellen, met spitse scheibogen op ge
bundelde halfzuilen in klaverbladvorm 
met koolbladkapitelen en polygonale sok
kels. Rechth. zijkapellen opgesteld tussen 
de verdoken steunberen, minder diep aan 
de N.- dan aan de Z.-zijde, met kruisrib
overwelving ; gehistorieerde sluitstenen 
met evangelistensymbolen en het Lam 
Gods aan de Z.-zijde. Zelfde spitsboog
lichten als in de middenbeuk. Zij-altaren 
in diverse stijlen en uit verschillende pe
rioden. Hoge blinde muur boven de spitse 
scheiboog van de kruising.
Transept (XIII) opgebouwd uit zandsteen, 
grotendeels ontpleisterd. Constructiever-
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schillen en de architectonische detailuit- 
werking, o.m. de onregelmatige vakverde- 
ling van het Z.-gewelf, de kapiteelvormen 
en de gevelopstanden (cf. supra) wijzen 
op een Z.-N.-waartse opbouw. Kruising 
gemarkeerd door een kruisribgewelf met 
gehistorieerde sluitsteen met engel, en 
platte gordelbogen op massieve, twee aan 
twee gelijke kruispijlers met hoekcolon- 
nettes; laat-romaanse bladkapitelen ten 
W., vroeg-gotische knoppenkapitelen ten 
O. Transeptarmen onder dito overwelving, 
opgevangen door gebundelde en hoekco- 
lonnettes met knoppenkapitelen, ten W. op 
laat-gotische consoles. Tweeledige op
stand, met gedichte rondboogvensters met 
colonnettes, ten Z. geringd en ten N. met 
knoppenkapiteel, boven de scheibogen 
van de zijbeuken. Z.-transeptarm met spo
ren van XV-muurschilderingen. Ten O. 
geopend naar de H. Kruiskapel, onder 
kruisribgewelf met geringde ribben en ge
historieerde sluitsteen, opgevangen door 
muraalbogen en driekwartzuiltjes met 
knoppenkapiteel. Oorspronkelijk drie klei
ne rondboogvensters, waarvan de twee O. 
werden gedicht en het Z. vergroot. Volle
dige beschildering met voorstelling van 
het Mysterie van de H. Drievuldigheid en 
de Verlossing der Mensheid door J.-
B. Van Eycken (1851-1852); altaar met 
dode Christus door P. Dunion (1852) en 
glasraam met hertog Godfried I door J.-
B. Capronnier (1852). L. ervan een ge
dichte vijfzijdige nis (XV), bestemd voor 
de H. Kruisreliek, met straalgewelf en 
overvloedige wandversiering in laat-goti
sche stijl, die bij de huidige restauratie 
wordt gerehabiliteerd. N.-transeptarm met 
ten O. de resp. vroeg- en laat-gotische 
scheibogen van de twee voormalige tran
septkapellen, vervangen door de H. Sacra- 
ments- of O-.L.-Vrouwekapel. Middenpij- 
ler met grafmonument van Ch.-A. de Croy 
(f1624). Neogotische tochtportalen door 
de gebr. Goyers (1876, 1883).
Koor (XIII c) met één rechte trav. onder 
zesdelig kruisribgewelf en zevenzijdig 
koorhoofd onder achtdelig straalgewelf, 
met gehistorieerde sluitstenen resp. Lam 
Gods en engel (fig. 466). Tweeledige op
stand gemarkeerd door een met monsters

en drolerieën versierde keellijst tussen de 
benedenmuur en de inspringende boven
geleding, uitgewerkt als omlopende galerij 
vóór de vensterzone. Gewelfribben opge
vangen door koppelbalken, rustend op 
ranke colonnettes met hoge sokkel en 
knoppenkapitelen met dubbele rij bladmo
tieven, onder de gordelboog gebundeld tot 
geringde kruispijlers, die vrijstaan vanaf 
de keellijst en aldus de bovengalerij vor
men ; koppelbalken tegen de wanden alter
nerend steunend op halfzuiltjes en kapi- 
teelconsoles. Rondboogvensters omlijst 
door colonnettes, aan de Z.-zijde met dub
bele, aan de N.-zijde met enkele rij knop
penkapitelen. In de N.-wand z.g. « Proost - 
deur» : rondboogdeur met meerledige ar- 
chivolt en driepas in het boogveld, op 
driekwartzuilen met knoppenkapiteel; in 
de Z.-wand deur tussen het restant van de 
traptoren en de galerij. Voorts resten van 
een armarium, sacrarium en presbyterium. 
Stoffering in neoromaanse/neogotische 
stijl, daterend van de Jamaer-restauratie 
(1866-1869). Polychrome, decoratieve 
wand- en gewelfbeschildering door Char- 
le-Albert, over resten van XV-beschilde- 
ring. Glasramen eveneens n.o.v. Charle- 
Albert geïnspireerd op deze van Bourges, 
uitgevoerd door Vander Poortere. Stenen 
hoogaltaar n.o.v. Jamaer, uitgevoerd door 
de gebr. Goyers; voorts koorbanken en 
een tegelbevloering.
H. Sacraments- of O.-L.-Vrouwekapel 
(1654) ten N. van het koor, opgebouwd uit 
zandsteen met bakstenen gewelfkappen, 
ontpleisterd. Drie rechte trav. en driezijdi
ge sluiting, overkluisd door een kruisrib
gewelf met brede gordelbogen voorzien 
van casementen, opgevangen door barok
ke consoles. Behouden koorvensters aan 
de Z.-zijde; rondboogvensters in geprofi
leerde omlijsting aan de N.-zijde. Barokke 
eikehouten lambrizering met ingewerkte 
landschapsschilderijen, en beschilderd 
houten portiekaltaar (1658); markant mar
meren grafmonument van de familie de 
Spinola door P.-D. Plumier (ca. 1716). 
Sacristie (1751) met bijzonder fraai régen- 
ce-interieur : eikehouten lambrizering
met ingewerkte kasten en schuiframen, en
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schilderijen door J.-B. Sévin; oorspronke
lijk plafondschildering in trompe-l’œil.
Mobilair
Rijke verzameling schilderijen en triptieken. Kruis
afneming (XVI d) door atelier M. de Vos; Aanbid
ding der Wijzen (1599); Familie van de H. Anna 
(1611); triptiek van H. Chrysantos en Daria (1619) 
en Kruisigingstriptiek (XVII a) door H. de Clerck ; 
Verschijning van Christus (ca. 1624) door C. De 
Crayer; H. Ignatius en H. Franciscus-Xaverius 
(XVII b-c) door G. Seghers; Heiligen pleiten voor 
de zielen van het vagevuur (XVII c) door T. Van 
Thulden; reeks van vijf landschappen met de
H. Familie (XVII c) van de H. Sacraments- of O.-
L.-Vrouwekapel door J. d’Arthois, L. Achtschel- 
linck, W. Van Schoor (1664) en F. Coppens;
H. Aya (1673) door L. Volders; H. Sebastiaan (ca. 
1686); Bewening (XVIII a) door V. Janssens; 
Wonderbaarlijke Visvangst (XVIII a) door J. Jou- 
venet; H. Bonifatius van Lausanne smeekt Maria 
ten gunste van de zieken (1841), Trinitariërs kopen 
slaven vrij (1841) en kruiswegstaties (1844-1846) 
door J.-B. Van Eycken.

Beeldhouwwerken uit XV tot XIX. Gepolychro
meerde houten H. Drievuldigheid (XV); geklede, 
gepolychromeerde houten O.-L.-Vrouw van Genade 
(XV-XVI); houten H. Margaretha van Antiochië 
(ca. 1520); eiken O.-L.-Vrouw van Barmhartigheid 
(XVI); geklede, gepolychromeerde houten O.-L.- 
Vrouw van Eenzaamheid (XVI) door G. Becerra; 
reeks van tien stenen apostelbeelden, O.-L.-Vrouw 
Onbevlekt en H. Jozef (ca. 1645-1657) aan de zui
len van de middenbeuk, o.m. door H. II Duquesnoy,
L. Fayd’herbe en J. Cosijn; houten H. Aya (XVII); 
houten H. Christophorus (XVII-XVIII); bronzen 
O.-L.-Vrouw van de Ketellappers (1791) door 
R.I. Baligant; houten H. Aubertus (XIX b-c).

Talrijke grafstenen in de bevloering, met geome
trisch patroon van zwarte en witte plavuizen. Mar
meren grafmonumenten van L. Verreycken (f 
1621); Ch.-A. de Croy (f 1624); Van Bemmel ( t 
1633); Ch. d’Hovyne (f 1671) door J. Van Delen;
L. Voeller ( t  1675); R Bruegel de Oude (1676, 
opgericht door D. III Teniers); J.-B. Van Werveke 
( t 1694); familie de Spinola (ca. 1716) door P.-
D. Plumier en J.-A. Anneessens; A.-C. Lens 
(1823) door G.-L. Godecharle; pastoor E. Willaert 
(1870) door J. Tuerlinckx. Gedenkstenen van 
F. Anneessens (1834) door J.-L. Van Geel en T- 
F. Suys; J. Sturm (1845) door J. Tuerlinckx.

Glasramen door J.-B. Capronnier in de H. Kruis
kapel (1852), Vander Poortere in Z.-beuk (1862) en 
koor (1869) en H. en J. Dobbelaere in het N.-tran- 
sept (1884) en de W.-gevel (1890).

Neoromaans stenen hoofdaltaar (1869) n.o.v.
P.V. Jamaer, door gebr. Goyers; barok houten al
taar van de H. Sacraments- of O.-L.-Vrouwekapel 
(1658); stenen altaar van de H. Kruiskapel (1852) 
door P. Dunion; altaren van de zijkapellen in ba
rokstijl (XVI tot XVIII) o.m. marmeren de Bie-al- 
taar (1624), en in neogotische stijl (XIX), o.m. ste
nen altaar van O.-L.-Vrouw van Barmhartigheid 
(1898) door A. Desenfans en E. Collés; eiken 
preekstoel met Elias in de woestijn (1721) door
P.-D. Plumier afkomstig van het lievevrouwbroers- 
klooster; barokke eiken biechtstoelen (eind XVII); 
barok eiken doksaal (1705) door G. De Bruyne; 
orgel door P. Schyven (1890) in neogotische orgel
kast door gebr. Goyers ; houten communiebank van 
de H. Sacraments- of O.-L.-Vrouwekapel (XVIII); 
marmeren koorlezenaar (1762) door F.-A. Abeets 
met messing arend (1842) door F. Mauduan ; neo
gotisch eiken koorgestoelte (XIX c); tabernakel 
van het H. Kruis (1647); reliekschrijn van de 
H. Bonifatius, gelakt hout en verguld koper, (1850) 
n.o.v. A. Balat door Beukens.

S.A.B., N.P.P., C 15.
BOECKX E., Notre-Dame de la Chapelle à 
Bruxelles, Histoire de la paroisse et de l’église, 
Brussel, 1928.
DE BRUYN A., Anciennes et nouvelles peintures 
de l ’église de Notre-Dame de la Chapelle à Bruxel
les (B.C.R.A.A., 1879, p. 179-232).
Een kerk en haar geschiedenis. De Kapellekerk te 
Brussel 1134-1984, Brussel, 1984.
Eglise de Notre-Dame de la Chapelle à Bruxelles. 
Plans, coupes et détails du chœur. Edifié au XII 
siècle, restauré en 1867-68 et 69 sous la direction 
de V. Jamaer, s.l., s.d.
LEMAIRE R.-M., Le transept et le chœur de 
l ’église Notre-Dame de la Chapelle, onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Université Catholique de 
Louvain, 1942.
THIBAUT DE MAISIERE M., Les églises gothi
ques de Bruxelles, Brussel, 1942.

Nr. 4-5. Afgeschuind neoclassicistisch 
hoekcomplex (Kapellestraat), twee gekop
pelde woningen, drie bouwl. + mezzanino 
en tien trav. onder zadeldak (pannen), 
waarvoor bouw aanvraag van 1832. Ter 
plaatse van een breed-/diephuis met dub
bele trapgevel, en op een nieuwe rooilijn. 
Oorspronkelijk bepleisterde en beschilder
de, heden gedecapeerde bakstenen lijstge- 
vel op natuurstenen sokkel, afgewerkt met 
kordon en kroonlijst. Rechth. vensters op 
kordonvormende lekdrempels, blind in de 
hoektrav. Geaccentueerde toegang met ge
riemde natuurstenen deuromlijsting en en-
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tablement op voluutconsoles in de vierde 
trav. Later toegevoegde stucomlijstingen 
in de vier 1. trav. Hergebruikte gietijzeren 
deurwaaier in neogotische stijl (992).
S.A.B., O.W., 9706 (1832).

Nr. 6-7. Ruim neoclassicistisch hoekge- 
bouw, met drie bouwl. + mezzanino en 
resp. zeven en drie trav. onder haaks za
deldak (pannen), uit XIX b. Bepleisterde 
en beschilderde lijstgevel geleed door kor- 
donvormende lekdrempels en afgewerkt 
met architraaf en kroonlijst. Rechth. bo
venvensters in verkleinende ordonnantie. 
Begane grond verbouwd (992).

Nr. 15. Traditioneel breedhuis met drie 
bouwl. en twee trav. onder zadeldak (pan
nen) voorzien van een r. aandak met 
muurvlechtingen, opklimmend tot XVII. 
Verankerde baksteenbouw met zandstenen 
hoek-, kwartholle negblokken van aange
paste kozijnen en steigergaten. Begane 
grond verbouwd (993).

Nr. 17. Traditioneel breedhuis met drie 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak (zink) 
voorzien van een getrapt r. aandak, op
klimmend tot XVII. Vermoedelijk opge
trokken uit bak- en zandsteen, heden be
pleisterde opstand met muurankers. In 
XIX aangepaste rechth. vensters met lek- 
drempel, kroonlijst boven steigergaten en 
dakkapel met fronton. Spiegelboogdeur in 
geprofileerde zandstenen omlijsting met 
neuten, sluitsteen en gestrekte waterlijst, 
uit XVII-XVIII, in de r. trav. «Klassieke» 
winkelpui, uit begin XX (994).

Kapellestraat (6 H)

Van Ons-Heerstraat naar H. Geeststraat. 
Vermoedelijk ontstaan i.l.v. XIV, oor
spronkelijk eindigend bij de Kapellekerk. 
Stichting van het St.-Aubertusgodshuis 
van de bakkers in 1454. Vroegere bena
ming Pastoorsstraat in 1851 vervangen 
door de huidige.
Slechts gedeeltelijk bewaarde O.-gevel- 
wand met bebouwing uit XVII tot XIX. 
W.-zijde gesloopt voor de aanleg van de

467. Kapellestraat nr. 15-17 (1619).

N.-Z.-spoorwegverbinding (1911-1914, 
1935-1952) en de huidige Brigittinen- 
straat. Het tracé van de Kapellestraat werd 
hierbij over de lengte van de N.-gevel van 
de Kapellekerk doorgetrokken.

Nr. 9, 11. Gekoppelde neoclassicistische 
enkelhuizen vlg. spiegelbeeldschema, met 
drie bouwl. en elk drie trav. onder zadel
dak (pannen), waarvoor bouwaanvraag 
van 1853. Ontpleisterde bakstenen lijstge
vel met arduinen plint. Rechth. deur- en 
vensteropeningen met hoekblokken op ar
duinen dorpels, kordonvormend op de bo- 
venverd.; bewaard houtwerk. Gevelbeëin- 
diging door kordon, fries met steigergaten 
en kroonlijst met tandlijst en modillons 
(995).
S.A.B., O.W., 9014 (1853).

Nr. 13. Neoclassicistisch enkelhuis met 
drie bouwl. + mezzanino en drie trav. on
der zadeldak (pannen), uit XIX b. Ont
pleisterde bakstenen lijstgevel met na
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tuurstenen sokkel en penanten van de eer
ste twee bouwl. Rechth. vensters met lek- 
drempels op consoles op de eerste en der
de bouwl., kordon vormende lekdrempels 
op de tweede bouwl.; 1. deur. Bewaard 
houtwerk, ijzeren deurwaaier en venster- 
leuningen. Gevelbeëindiging d.m.v. archi
traaf en kroonlijst (996).

Nr. 15-17. Traditioneel breedhuis met 
twee bouwl. en vier trav. onder zadeldak 
(leien), gedateerd «a n ° 1619» d.m.v. muur
ankers (fig. 467). Grondig «gerestau
reerd» met vernieuwing van metselwerk 
en zandstenen elementen, en toevoeging 
van een nieuwe Z.-tuinvleugel, n.o.v. ar
chitect G.-E. Vranckx van 1960. Aan de 
straat bakstenen lijstgevel en kwarthol ge
profileerde sokkel, speklagen in het ver
lengde van de dorpels, steigergaten en ge
profileerde daklijst van zandsteen. Gere
construeerde kruiskozijnen met kwartholle 
negblokken en wigvormig ontlastingssys- 
teem. Lelie- en jaarankers. Bakstenen zij- 
tuitgevel met muurankers, schouderstuk
ken, muurvlechtingen en tot schouw ver
bouwde tuit; rechth. venstertjes in de top. 
Achtergevel met zelfde kenmerken; oor
spronkelijk barokke, rondboogvormige 
deuromlijsting van hardsteen, heden geïn
corporeerd in de nieuwe bouw : geblokt, 
met sluitsteen, spiegels en gestrekte water
lijst, uit XVII. Ten N. aansluitende tuin
muur met vernieuwde zandstenen korf- 
boogpoort.
S.A.B., O.W., 72108 (1960).
K.I.K., 68359 A, 68360A, 68363 A, 69359 A.

Kapucijnenstraat (6-7 I)

Van Huidevettersstraat naar Hoogstraat. 
Rechtlijnige straat, vermoedelijk ontstaan
i.l.v. XIV, eertijds z.g. « Zavelstrate ». Hui
dige benaming vanaf XVII, naar het vroe
gere kapucijnenklooster, dat vrijwel de ge
hele N.-zijde innam. Gesticht in 1587, de 
kerk met voorgevel aan de Hoogstraat en 
het kloosterpand werden in 1651-1652 
wederopgebouwd; opgeheven in 1796, 
gesloopt en verkaveld in 1803-1804.

468. Kapucijnenstraat nr. 8, 10. Deuromlijstingen.

Klimmend tracé, aan beide zijden plaatse
lijk verbreed i.l.v. XIX en XX, met ver
snipperde bebouwing. Overwegend neo
classicistische enkelhuizen, vaak gekop
peld, het merendeel uit XIX b, cf. nr. 12, 
14 (1837), 33-35 (1838), 36 en 40, en uit 
XIX d, cf. nr. 9-11, 38, 53-55 (1891), 57- 
61 en 65 (1874). Nieuwe bouw van Resi
dentie St.-Geertruide, O.C.M.W.-bejaar
dentehuis (1976-1979) bij de Blaesstraat; 
nr. 49-51 geeft toegang tot het gesaneerde 
binnenblok van de voormalige Slakken
gang. Typisch perspectief op het Justitie
paleis.
S.A.B., O.W., 489 (1837), 482 (1838), 8502 
(1891), 481 (1874).

Nr. 8, 10. Twee gekoppelde breedhuizen 
met twee bouwl. en elk twee trav., uit mid
den XVIII. Nr. 8 met vernieuwde bakste
nen bekleding onder mansardedak; nr. 10 
gecementeerd onder zadeldak. Getoogde 
bovenvensters. Markante gekoppelde spie- 
gelboogdeuren met identieke hardstenen
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469. Kapucijnenstraat nr. 20-26. Voormalige «bouwerij Vossen».

omlijsting in Lodewijk XV-stijl, in het 
midden (fig. 468) : geprofileerd beloop 
met neuten, gegroefde sluitsteen, rozetten 
in de zwikken, en gestrekte, gekorniste 
waterlijst; steenhouwersmerk p. 1, nr. 22. 
Winkelpuien aan weerszij (997).

Nr. 13-15. Langgerekt breedhuis, moge
lijk met oude kern (XVII-XVIII) en in 
oorsprong gekoppelde woningen, met 
twee bouwl. en acht trav. onder steil zadel
dak (pannen). Heden bepleisterd, met 
rechth. deuren en vensters met lekdrem- 
pel, en goot boven bedekte steigergaten. 
Sinds 1896 «Passementerie De Backer», 
met ateliers uit 1905-1907 rond de tuin, de 
laatste artisanale passementerie van België 
(998).
Nr. 16, 18. Twee gekoppelde neoclassicis
tische enkelhuizen vlg. repeterend sche
ma, met twee bouwl. + mezzanino en drie 
trav. onder zadeldak, waarvoor bouwaan- 
vraag van 1837. Lijstgevels, resp. vlak be
pleisterd en met vernieuwde bakstenen be

kleding. Rechth. deur- en vensteropenin
gen, blindvensters in de deurtrav., met ar
duinen dorpels, kordonvormend op de bo- 
venverd. Klassiek hoofdgestel. Markante 
gesmeed ijzeren waaier in het bovenlicht 
van nr. 18 (999).
S.A.B., O.W., 490 (1837).

Nr. 20-26. Voormalige «brouwerij Vos
sen», waar de gueuze «La Mort Subite» 
werd gebrouwen tot 1959. Bedrijfsge
bouw met drie bouwl. en acht trav., afge
dekt met twee schilddaken (nlstraat, pan
nen), uit midden XIX (fig. 469). Gewitte 
baksteenbouw, belijnd door hardstenen 
kordons en de houten kroonlijst. Lage 
poorten, alternerend met getraliede kelder
monden op de begane grond. Getraliede 
halfvensters op de tweede bouwl., laadlui- 
ken op de lagere derde bouwl. Latere 
poort onder gietijzeren latei in r. aanbouw.

Nr. 30-34. Ecole Saint-Ghislain en Crè
che Saint-Antoine et Sainte-Marguerite.
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Schoolgebouw in sobere baksteenarchitec
tuur met Art Deco-inslag, n.o.v. architect 
Ch. De Lestré van 1939; drie bouwl. met 
souterrain, en tien trav. onder plat dak. 
Verticale gevelritmering door een gece
menteerde trapezoidale erker boven de in
kom, pilasters met postamenten, en hoger 
oplopende, overhoekse r. trav.; horizonta- 
liserende vensterregisters met kordonvor- 
mende lekdrempels en lateien. Art Deco- 
inslag in het hardstenen rondboogportaal, 
voorzien van een gebeeldhouwde sluit
steen met bloemmotief, flankerende lan
taarns en een typische vleugeldeur. Voorts 
typisch houtwerk met kleine roeden van 
de brede vensters, en ijzeren balustrade als 
gevelbekroning. Gevelplaat daterend van 
de eerstesteenlegging in 1935, r. van de 
inkom. Betonnen luifel op de speelplaats 
(1000).
S.A.B., O.W., 55388 (1939).

Nr. 37-39, 41-45. Twee gekoppelde neo
classicistische breedhuizen vlg. spiegel- 
beeldschema, waarvoor bouwaanvraag 
van 1843; drie bouwl. + mezzanino en elk 
drie trav. onder zadeldak. Vlak bepleister
de en beschilderde lijstgevel met verklei
nende ordonnantie. Rechth. bovenvensters 
met lekdrempel; gevelbeëindiging door 
kordon en kroonlijst. Begane grond met 
inrijpoorten in de uiterste trav., waartussen 
winkelpuien met gekoppelde winkel- en 
privé-deur, nauwelijks gewijzigd (1001).
S.A.B., O.W., 8490 (1843).

Nr. 58. Voormalige Normaalschool Emi- 
le André; sinds 1982 Athénée Emile An
dré. Schoolcomplex in eclectische stijl 
met sterke Art Nouveau-inslag, door archi
tect Henri Jacobs, van 1906-1910. 
Oorspronkelijk een normaalschool voor 
meisjes, gesticht door de «Association 
pour lTnstruction et l’Education des Fem- 
mes» in 1878, en aanvankelijk gevestigd 
in het oude visitandinen-, later het zwart- 
zustersklooster, aan de Visitandinenstraat. 
Overgenomen door het Rijk in 1881, door 
de Stad Brussel in 1884 en vervolgens 
omgevormd tot normaalschool voor jon
gens. Voorontwerpen door Jacobs van 
1900 voor een nieuw schoolgebouw op de

oude lokatie, van 1902 -  gewijzigd in 
1905 -  voor het huidige complex. Defini
tieve plannen van 1906, bouw aanbesteed 
in 1907, aangevat in 1908 en ingehuldigd 
in 1910.
Markant geheel, gekenmerkt door een vrij 
klassiek gevelfront en een meer elegant 
Art Nouveau-interieur. Deel uitmakend 
van een belangrijke reeks schoolgebou
wen door Jacobs uit deze periode, in de 
Brusselse agglomeratie.
De plattegrond omvat een voorbouw met 
toegang en dienstlokalen, dwars erop een 
overdekte speelplaats, en aansluitend vleu
gels met klaslokalen en een turnzaal in 
dubbele U-vorm rond twee open speel
plaatsen. Vrij recent uitgebreid met een 
nieuwe bouw doorlopend tot aan de 
Blaesstraat, gepaard met inwendige ver
bouwingen.
Voorgevel met parement van witte natuur- 
en hardsteen, met drie bouwl. + entresol en 
drie trav. Strenge ordonnantie, horizontaal 
geleed door de puilijst opgevat als een 
breed entablement met opschrift «ecole 
normale -  normaalschool» in de fries. 
Verticaal gevelritme in de benedenbouw 
aangegeven door rechth. lisenen, in de bo
venbouw door rondboogvormige venster- 
nissen met kolossale pilasters, in de brede
re en hoger oplopende middentrav. geac
centueerd door een booglijst met sluitsteen 
voorzien van het wapen van de Stad Brus
sel. Rechth. vensteropeningen, uitgezon
derd in de gevelbekroning, overwegend 
twee- en drielichten, met rastereffekt in de 
middenas; bewerkte borstweringen. Een
voudige inkom in de r. trav. Gevelbeëindi
ging d.m.v. een bewerkte kwartholle 
kroonlijst op hoekconsoles in de zijtrav., en 
een gestrekt entablement in de middentrav. 
Achtergevels van bak-, natuur- en hard
steen, met drie bouwl. en gevelzijden van 
telkens zes trav. Geaccentueerde midden
partijen in de N.-gevels met hardstenen 
korfbogen en heden gedichte loggia’s of 
een skeletstructuur. Voorts eenvoudiger 
opstanden met verticaliserende vensternis-

470. Kapucijnenstraat nr. 58. Voormalige Normaalschool 
Emile André (1906-1910). Overdekte speelplaats.
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sen, met decoratief geometrisch metsel- 
verband in de borstweringen en een geac
centueerde gevelbeëindiging met boog- 
fries, in de meest O.-vleugel met dakven
sters. IJzeren Art Nouveau-luifel en balus
trade op de W.-, vrijstaande schoorsteen 
op de O.-speelplaats.
Interieur. Overwelfde vestibule met ge
denkplaat van de inhuldiging in 1910. 
Markante overdekte speelplaats, met een 
verfijnde Art Nouveau-vormgeving (fig. 
470). Wijdse hal over twee bouwl., op 
rechth. plattegrond. Karakteristieke trog- 
overwelving, versierd met bloemenfriezen 
in stuc. Aan drie zijden omlopende galerij, 
met ijzeren skelet, sierlijk geajoureerde 
consoles en een balustrade met repeterend 
motief, op polychrome bakstenen trogge- 
welfjes; bereikbaar via een ijzeren bordes
trap met dezelfde kenmerken ten O. 
Wandritmering door korfboognissen, be
glaasd aan de N.-zijde. Sgraffitopanelen 
met symbolische voorstellingen in de 
hoogvelden ; allegorie van de Stad Brussel 
op de W.-wand. Fraaie Art Nouveau-luch- 
ters, en marmeren windroos in de bevloe
ring (1002).
S.A.B., O.W, 5917-5921, 6110-6123 en 19426- 
19427 (1900-1910); A.A., 1907, rep. 6777, 1909, 
rep. 7528 en 7329; N.P.P., R 3.
Cinquantième anniversaire de l’Ecole Normale 
Emile André, Brussel, 1930.

Kardinaal Mercierstraat (6-7 E)

Van Grasmarkt naar Houtmarkt.
Brede gebogen straat, deel uitmakend van 
de wegenis die in 1928-1933 door de 
braakliggende Putterijwijk werd getrokken 
met het oog op de Wereldtentoonstelling 
van 1935 (zie Europakruispunt). Hierdoor 
kwam een verbinding tot stand tussen de 
reeds voor W.O. I gerealiseerde straten -  
Koloniënstraat en Ravensteinstraat -  in de 
bovenstad en het stadscentrum rond de 
Bergstraat en de Grasmarkt. Wegens het 
sterke terreinverval aangelegd op sterk 
verhoogde beddingen.
Het N.-bouwblok met de Loxumstraat 
wordt ingenomen door het z.g. «Westbu- 
ryhotel» (nr. 6-8), heden zetel van de Na-

471. Karei Bulsstraat.

tionale Loterij. Vrijstaand torengebouw 
van 23 verd. (80 m hoog) in Internationale 
Stijl, door architecten R. Goffaux en
G. Heywang, van 1962-1963. Toren met 
licht gebogen balkvorm, bovenop een sok- 
kelvormende polygonale benedenbouw. 
Skeletstructuur met centrale kern en meta
len gordijngevels met groen getinte begla
zing en blauwe en grijze kunststofpanelen. 
Eén van de vroegste en ook hoogste toren
gebouwen binnen de «Vijfhoek». Terrein 
eerder ingenomen door het voorname Ho
tel d’Ursel, een complexe herenwoning in 
traditionele stijl uit XVI-XVII, met een 
markant gevelfront in Lodewijk XlV-stijl 
van 1730 toegeschreven aan architect
G.N. Servandoni, gesloopt in 1960. 
«Telexgebouw» van de R.T.T. bij de Kei- 
zerinlaan (zie aldaar nr. 17-19). Z.-bouw
blok met de Putterij ingenomen door de 
«Air Terminus» van SABENA (zie Keize- 
rinlaan nr. 11-15), (1003).
MARTINY V.-G., L’Hotel d’Ursel d Bruxelles 
(Rythme, 1951, 10, p. 31-34).
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Karei Bulsstraat (5 F)

Van Grote Markt naar Violetstraat. 
Voorheen z.g. Sterstraat, naar het hoekhuis 
met de Grote Markt, «de Sterre». In 1853 
verbreed en omgedoopt tot Stadhuisstraat. 
Huidige benaming naar Karei Buis, burge
meester van Brussel van 1881 tot 1899. In 
1960 opgenomen in het B.P.A. 30/10 
«Grote Markt en omgeving» (zie Been- 
houwersstraat).
O.-straatwand -  met aan marktzijde, door 
galerij overbouwd stoepgedeelte -  vnl. sa
mengesteld uit basisbebouwing met sobe
re neoclassicistische lijstgevels (XIX c); 
W.-zijde begrensd door de zijgevels van 
het Stadhuis (zie Grote Markt), (fig. 471).

Nr. 4-8. Breedhuis van vijf trav. en drie 
bouwl. onder zadeldak. Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel in empirestijl, van 
ca. 1840. Rechth. vensters op tweede, met 
geprofileerde booglijst op verbonden im
posten op bovenste bouwl.; kordonvor- 
mende lekdrempels. Aflijnende architraaf 
en tandlijst onder kroonlijst met modillons. 
Op begane grond : brede rondboogpoorten 
met waaier en twee later ingebrachte win
kelpuien 1.; flankerende pilasters en smalle 
rechth. openingen. Recent gerenoveerd 
door architect J. Cuisinier, cf. o.m. raam
werk, begane grond en bedaking (1004).

Nr. 10, 12, 14, 16. Vier bouwl. hoge 
breedhuizen met bepleisterde lijstgevels in 
neoclassicistische stijl, waarvoor bouw- 
aanvragen van 1853.
Nr. 10, 12. N.o.v. architect J. Corten- 
Crabbé. Resp. drie en twee trav., met 
rechth. vensters voorzien van lekdrempels 
-  doorgetrokken op entresol van nr. 12 -  
en gietijzeren leuningen; spiegeldecor, 
casementen tussen trigliefen onder ver
nieuwde kroonlijst. Verbouwde begane 
grond. Gesmeed ijzeren arm van uithang
bord (?), (nr. 12).
Nr. 14. Eén trav. breed en oorspronkelijk 
drie bouwl. onder frontonbekroning, nader
hand aangepast met huidige lijstgevel met 
verkleinende vensterordonnantie. Panelen
decor; casementenfries onder de kroonlijst 
op modillons. Vroegere rondboog op zui

len (1853), in 1862 vervangen door neo
classicistische winkelpui; huidige winkel
pui van 1937 n.o.v. architect A. Dricot.
Nr. 16. Twee trav. breed, op ontwerp van 
architect J. Corten-Crabbé met rijker ge- 
veldecor. Rechth. vensters met afgeronde 
bovenhoeken; spiegelversiering onder de 
kordonvormende lekdrempels en aflijnen
de kroon- met tandlijst. Verbouwde bega
ne grond (1005).
S.A.B., O.W., 12477-12479 (1853), 12474 (1862), 
46727 (1937).

Nr. 18. Afgeschuind hoekhuis (Brouwers
straat nr. 2) met drie bouwl. + entresol en 
totaal vijf trav. onder zadeldak. Bepleister
de neoclassicistische lijstgevel, vlg. bouw- 
aanvraag van 1853. Rechth. -  w.o. gedich
te -  vensters in geprofileerde omlijsting op 
kordonvormende lekdrempels. Steigerga- 
ten, vernieuwde kroonlijst en aangepaste 
begane grond (1006).
S.A.B., O.W., 12480 (1853).

Nr. 20. Afgeschuind hoekhuis (Violet
straat) met heden, d.m.v. schijnvoegen ge
cementeerde, neoclassicistische lijstgevel 
uit XIX B; drie bouwl. en resp. twee + 
één + drie trav., onder pseudo-mansarde- 
dak (leien) met dakkapellen van 1899. 
Rechth. vensters met lekdrempels. Steiger- 
gaten en aflijnende kroonlijst met tandlijst 
op klossen. Begane grond met gevelbrede 
omlopende houten winkelpui, waarvoor 
bouwaanvraag van 1899 (1007).
S.A.B., O.W., 3697 (1899).

Karmelietenstraat (8 G)

Van Naamsestraat naar Kleine Zavel. 
Aloude straat gelegen buiten de eerste 
stadsomwalling (XI-XIII), die van de 
Koudenbergsepoort naar de Zavel leidde. 
Benaming naar het klooster van de Onge
schoeide Karmelieten, dat eertijds een ge
deelte van de O.-zijde innam, de plaats 
van de huidige Prins Albertkazeme. Het 
klooster, gesticht door de aartshertogen 
Albrecht en Isabella, vormde eertijds een 
uitgestrekt gebouwencomplex, waarvan de
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kerk werd opgetrokken in 1612-1614, met 
tuinen doorlopend tot de tweede stadsom
walling (XIV); opgeheven in 1796, ge
sloopt in 1811.
Gebogen straat, tot voor kort met een he
terogene scenografie, gedomineerd door 
de voomoemde kazerne. W.-zijde nage
noeg volledig gesloopt in 1991, voor de 
bouw van het nieuwe Ministerie van Bui
tenlandse Zaken (architect M. Jaspers). 
N.-vleugel van het Egmontpaleis (zie 
Kleine Zavel nr. 7A-8) en een harmonise
rend hoekhuis aan het einde van de straat.
Nr. IA, 3. Twee gekoppelde laat-classicis- 
tische enkelhuizen vlg. repeterend sche
ma, met drie bouwl. en elk drie trav. onder 
zadeldak (pannen), uit eind XVIII-begin 
XIX. Bepleisterde en beschilderde lijstge- 
vels, met sokkel, naar boven toe verklei
nende rechth. vensters in vlakke blokom- 
lijstingen, rechth. deur in geriemde omlijs
ting, en eenvoudige gootlijst boven stei- 
gergaten. Gesloopt in 1991 (1008).
Nr. 2-2A. Huurhuis met Art Nouveau-in- 
slag, n.o.v. architect G. Charle van 1908; 
drie bouwl. + entresol en drie trav. onder 
pseudo-mansarde (leien). Symmetrisch ge
ordonneerd gevelfront met fraai parement 
van grijze en witte baksteen met contras
terende baksteenfriezen -  o.m. geelkleu- 
ring en met driehoekmotief -  op de borst
weringen en onder de kroonlijst, verwerkt 
met natuursteen o.m. voor banden en 
hoekblokken, op een hardstenen pui en 
granieten sokkel. Winkelpui met midden
ingang en privé-inkom met ijzeren vleu
geldeur, overspannen door een I-balk met 
rozetten op bewerkte pijlers. Bel-etage ge
markeerd door een centrale stenen erker 
met gietijzeren colonnettes, doorlopend in 
een gevelbreed balkon met consoles en 
gesmeed ijzeren hek, ook als bekroning. 
Middenas hogerop doorgetrokken in een 
dakvenster met postamenten. Voorts twee- 
lichten met bewerkte stijl op de gelaagde 
entresol, en resp. met entablement en 
rondbogig op de bovenverd. Gebroken 
houten kroonlijst; dakkapellen. Verzorgd 
houtwerk van pui en ramen (1009).
S.A.B., O.W., 3946 (1908)
L’Emulation, 1910, pl. 11.

472. Karmelietenstraat nr. 9-9A (1926) en 11, voormalige 
«Galerie Mens» (1913).

Nr. 4-10. Geheel van vier gekoppelde Tij
huizen met neoclassicistische inslag, n.o.v. 
architect P. Josse van 1870; drie bouwl. + 
entresol en samen acht trav. onder zadel
dak. Bepleisterde en beschilderde lijstge- 
vel, met gemarkeerde horizontale regis
ters. Opengewerkte benedenbouw met he
den verbouwde winkelpuien en beglaasde 
entresol, geritmeerd door pilasters. Bel
etage geaccentueerd door een gevelbreed 
balkon met voluutconsoles en fraai uitge
werkte gietijzeren leuning, en entablemen- 
ten. Getoogde bovenvensters in geriemde 
omlijsting. Kroonlijst met consoles, boven 
omlijste steigergaten doorlopend in een 
kordon (1010).
S.A.B., O.W., 19323 (1870).

Nr. 5. Burgerhuis met neoclassicistische 
inslag, n.o.v. architect J. Hauwaert van 
1907; drie bouwl. en twee ongelijke trav. 
onder mansardedak (leien). Bepleisterde 
en beschilderde lijstgevel met afgevlakte
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bossage en schijnvoegen. Trapézoïdale 
houten erker en ijzeren balkon, boven een 
tweelicht, in de bredere 1. trav. Voorts 
rechth. vensters en rondboogdeur. Klas
siek hoofdgestel ; rechth. en kleinere gebo
gen dakkapel. Gesloopt in 1991 (1011).
S.A.B., O.W., 357 (1907).

Nr. 7. Herenhuis met enkelhuisopstand 
van drie bouwl. en vier trav., opklimmend 
tot XVIII. In neoclassicistische stijl aange
paste gevelopstand cf. bouwaanvraag van 
1836, onder kroonlijst en mansardedak 
met dakkapellen van 1907. Bepleisterde 
en beschilderde lijstgevel, met door pui- 
lijst en schijnvoegen belijnde begane 
grond, op geprofileerde hardstenen plint. 
Rechth. vensters, getralied op de beneden-, 
in verkleinende ordonnantie en met ge
riemde omlijsting op de bovenverd. 
Rechth. poort in de bredere r. trav. ; hou
ten vleugeldeur met gietijzeren roosters. 
Gesloopt in 1991 (1012).
S.A.B., O.W., 19431 (1836), 780 (1907).

Nr. 9-9A. Kantoorgebouw in Art Deco, 
n.o.v. architect A. Lagache van 1926, in 
de gevel gesigneerd en gedateerd 1927 
(fig. 472). Omvat vier bouwl. + entresol 
en pseudo-mansarde, en drie ongelijke 
trav. Markant gevelfront met simili-na- 
tuursteenbekleding en hardstenen sokkel. 
Gedrukte begane grond met drielicht tus
sen kantoor- en privé-inkom, geritmeerd 
door pilasters ; typisch ijzerwerk van deu
ren, venster- en keldertralies, met geome
trisch patroon en ajour. Bekroning door 
een soort fronton met postamenten. Bo
venbouw uitgewerkt als een over de gehe
le breedte en hoogte van de gevel doorlo
pende, gebogen bow-window met bredere 
middentrav., gemarkeerd door kolossale 
hoekpilasters. Welvende entresol met ver
diepte korfboogopeningen. Verd. gerit
meerd door kolossale pilasters met acan
thuskapiteel, en afgewerkt met een klas
siek hoofdgestel. Fraai decor, o.m. typi
sche bloemmotieven, concentrische 
cirkels, vrouwenhoofden, touwlijsten, vnl. 
op de borstweringen en lateien; ijzeren 
leuningen in de middentrav. Drie dakka

pellen met booglijst tussen postamenten. 
Gesloopt in 1991.
S.A.B., O.W., 34380 (1926).

Nr. 11. Voormalige «Galerie Mens». Vei
linghuis en meubelbewaarplaats met wo
ning, in late Art Nouveau, n.o.v. architect 
Henri Jacobs van 1913, in de gevel gesig
neerd en gedateerd 1914 (fig. 472). Omvat 
drie bouwl. en drie trav. onder pseudo- 
mansardedak (leien); L-vormige platte
grond. Gevelfront van natuursteen op gra
nieten sokkel. Centraal geaxeerde opbouw 
met gebogen bow-window met vijflicht op 
de tweede bouwl., aansluitend balkon en 
drielicht met entablement op bewerkte 
consoles op de derde bouwl., overgaand in 
een dakvenster met uitgebogen drielicht 
en opengewerkte attiekbalustrade. Korf- 
boogpoort tussen rondboogvenster en 
-deur op de begane grond. Art Nouveau- 
vormgeving het meest uitgesproken in de 
uitlopende consoles o.m. met florale ver
siering, onder de bow-window, het balkon, 
het entablement en de welvende, gebroken 
kroonlijst, en de gegroefde lijsten op pe
nanten, borstweringen en posten. Fraaie ij
zeren deuren, venster- en balkonhek met 
bloemenranken. Gesloopt in 1991.
S.A.B., O.W., 49581 (1913).

Nr. 12-14. Oorspronkelijk voorname dok
terswoning, met neoclassicistische inslag, 
n.o.v. architect A. Capronnier van 1882. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op 
hoge hardstenen sokkel; dubbelhuisop- 
stand met souterrain, drie bouwl. en vijf 
trav. onder zadeldak. Door breed geprofi
leerde kordons gemarkeerde, horizontale 
registers : sokkel met getraliede steek- 
boogopeningen, verhoogde begane grond 
met schijnvoegen, bel-etage met doorlo
pende balustrade en tandlijst, klassiek 
hoofdgestel met panelenfries en kroonlijst 
op klossen. Middenas op de bovenverd. 
geaccentueerd als een meerledig midden- 
risaliet met balkon boven de inkom. 
Rechth. vensters, in vlakke omlijsting op 
de beneden-, in geriemde omlijsting op de 
bovenverd., met doorgetrokken lekdrem- 
pels; brede houten vleugeldeuren met pa-
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473. Karmelietenstraat nr. 26. Prins Albertkazerne (1896- 
1905). Hoofdingang.

neelversiering in de midden- (privé-in- 
gang) en 1. trav. (dokterskabinet), (1013).
S.A.B., O.W., 19324 (1882).

Nr. 16-18. Afgeschuind neoclassicistisch 
hoekhuis (Kernstraat nr. 2-2A) met drie 
bouwl. + mezzanino en negen trav. onder 
zadeldak (pannen), waarvoor bouwaan- 
vraag van 1844. Vlak bepleisterde en be
schilderde lijstgevel, horizontaal belijnd 
door de plint, het kordon boven de pui, de 
architraaf en de kroonlijst. Rechth. ven
sters met geprofileerde lekdrempel en ge
krulde ijzeren leuning. Begane grond met 
winkelpui van bij oorsprong, voorts ven
sters en deuren in de uiterste trav.; heden 
gedeeltelijk verbouwd (1014).
S.A.B., O.W., 19422 (1844).

Nr. 26. Prins Albertkazerne.
Voormalige grenadierskazeme in eclecti
sche stijl, n.o.v. architect J.J. Van Ysen-

dijck van 1896, gebouwd in 1901-1905. 
Omvangrijk militair gebouwencomplex, 
palend aan de Karmelietenstraat ten W., de 
Kemstraat ten N., begrensd door de perce
len van de Waterloolaan ten O. en door het 
Egmontpaleis ten Z.
Eertijds bevond zich hier het herenhuis 
Culemborg, waar in 1566 het «Geuzen
banket» plaats vond, en dat op last van de 
hertog van Alva in 1568 werd gesloopt. 
Cf. een herplaatste, van 1884 daterende 
arduinen gedenkplaat, een rolwerkcartou- 
che n.o.v. architect J Baes, bij het 1. por
taal. In 1612 werd de bouw ingezet van de 
kerk en het klooster van de Ongeschoeide 
Karmelieten, opgeheven in 1783 en ge
sloopt in 1811. Op een gedeelte van de 
kloostergronden werd in 1813-1815, ach
ter de rooilijn, de z.g. « Karmelietengevan
genis» opgetrokken, n.o.v. architect
L.E.A. Damesme, een neoclassicistisch 
complex met vleugels in vierkante opstel
ling rond een binnenplein met centraal pa
viljoen. Later aan de straat uitgebreid met 
een cellengevangenis in neo-Tudorstijl, 
n.o.v. architect J.J. Dumont van 1847.
De plattegrond beschrijft een voorgebouw 
met hoofdtoegang aan de Karmelieten
straat ; twee symmetrische troepenblokken 
ten N. en Z. van het oefenplein, dat ten O. 
wordt afgesloten door de z.g. «Bloc Du- 
breucq» of «Horlogegebouw»; bijgebou
wen en een woning aan de Kernstraat.
Voorgebouw samengesteld uit een langge
rekte centrale, en twee afwijkende zijvleu
gels. Centrale vleugel met souterrain en 
twee bouwl., en eenentwintig trav., afge
dekt door een mansardedak (leien) met 
dubbele rij dakkapellen (fig. 473). Sym
metrisch opgebouwd gevelfront met mo
numentaal karakter, verwijzend naar de re
naissance- en barokke vestingbouw in de 
algehele compositie en de detaillering. Ge
kenmerkt door gedrongen verhoudingen, 
een strenge geslotenheid, en een solied, 
accentrijk materiaalgebruik, in casu ruw 
behakte natuursteen en hardsteen. Hoger 
midden- en hoekpavilj oenen met attiek- 
verd., geaccentueerd door hoekblokken en 
risalieten in rustiekwerk. Kolossale rond- 
boogpoorten met kwarthol beloop en sluit
steen : de centrale hoofdingang geflan-
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474. Karmelietenstraat nr. 26. Prins Albertkazerne (1896-1905). Oefenplein.

keerd door halfzuilen en bekroond door 
een entablement en een gebroken driehoe
kig fronton waarin het klein zegel van 
België; de zijportalen bekroond door een 
driehoekig fronton met oculus. Tussenlig
gende trav. geritmeerd door Ionische pilas
ters op een rustiek basement, met achter
eenvolgens getraliede rondboogvensters 
met sluitsteen en vlak omlijste rechth. 
vensters met entablement. Hoofdgestel 
met breed geprofileerde en gekorniste 
kroonlijst, waarop een blinde attiek met 
siervazen. Flankerende zijvleugels, ver
wijzend naar de renaissance- en barokke 
privé-architectuur, uitgevoerd in vlak be
handelde natuur- en hardsteen onder leien 
bedaking. L. vleugel (hoek Kernstraat) 
met bijkomende derde bouwl., elf trav. en 
afgesnuit zadeldak, gemarkeerd door een 
driekwartronde hoektoren bekroond door 
een koepel met trommel, œil-de-bœufs en 
peerspits. Voorts geboste sokkel, kruisko
zijnen met entablement of fronton op de 
bel-etage, bolkozijnen op de hoogste

verd., met hoekblokken; klassiek hoofd
gestel en dakkapellen met voluten en fron
ton. R. vleugel met eenvoudiger opstand 
van zes trav., als overgang naar het Eg- 
montpaleis, vnl. gemarkeerd door een cen
traal, tweeledig en halsvormig dakvenster 
met voluten en fronton. Begroende achter
gevels in eenvoudige baksteenbouw. Mo
numentale eretrap in het interieur.
Bijgebouwen aan de Kemstraat, samenge
steld uit twee onderscheiden volumes, op
getrokken in bak- en hardsteen onder leien 
bedaking. Lage vleugel met twee bouwl., 
souterrain en elf trav. onder mansardedak, 
waarin recent een bres werd geslagen. 
Symmetrische opstand, gemarkeerd door 
een middenrisaliet met driehoekig fronton 
en vuurvaas, oplopend in een hoge blinde 
attiek ; voorts geritmeerd door vlak omlijs
te, getoogde venstemissen met tweelich- 
ten, vanaf een zwaar kordon. Twee dakka
pellen met voluten en fronton boven de 
kroonlijst. L. aansluitende rondboogpoort 
met pilasters en entablement, en ijzeren
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hek. Ruim woonhuis (Kernstraat nr. 15- 
17) met drie bouwl. en zes trav. onder za
deldak. Geboste benedenbouw, boven- 
verd. met vlak omlijste steekboogvensters 
met sluitsteen en borstweringversiering, 
belijnd door de kroonlijst. Twee 1. trav. ge
accentueerd door o.m. een balkon en een 
dakkapel met voluten en fronton.
Oefenplein (fig. 474). Troepenblokken in 
vereenvoudigde neo-Vlaamse-renaissan- 
cestijl, opgetrokken in bak- en hardsteen 
met sierankers. Langgerekte vleugels van 
twee bouwl., gemarkeerd door midden- en 
hoekpaviljoenen van drie bouwl., met in 
totaal elk zeventien trav. onder mansarde- 
daken (leien). Regelmatige ordonnantie 
van overwegend dubbele kruiskozijnen. 
Middenpaviljoenen gemarkeerd door een 
risaliet met getrapte top, hoekpaviljoenen, 
met inkom, door een getrapt dakvenster. 
«Bloc Dubreucq» of «Horlogegebouw», in 
dezelfde materialen, gesitueerd op een 
podium, met centrale dubbele bordestrap in 
rustica. Symmetrische opstand met twee

bouwl. en negen trav. over de breedte van 
het oefenplein, gemarkeerd door een mid- 
denrisaliet met inkom en drielicht, be
kroond door een monumentaal topstuk 
met uurwerk binnen voluten en gebogen 
fronton met vaas. Zijpartijen met pilaster- 
ritmering en dubbele kruiskozijnen, ge- 
toogd met waterlijst op de bovenverd., 
kroonlijst en blinde attiek met vazen. 
L. doorlopend in een terugwijkende partij 
van acht trav., ingedeeld in drie bouwl.; 
tweede trap. Later in de centrale trappenpar- 
tij ingewerkt oorlogsmonument, met herden- 
kingsplaketten, beelden van een grenadier en 
een infanterist, en een buste van Albert I. 
Voorts nog lage bijgebouwen achter het 
N.-troepenblok.
Heden op het voorgebouw na leegstaand. 
Bestemd voor reconversie tot wooncom
plex, het gedeelte palend aan het Egmont- 
paleis voor kantooruitbreiding van het Mi
nisterie van Buitenlandse Betrekkingen 
(architect M. Jaspers), (1015, 1016,1017).
S.A.B., O.W., 786 (1896-1905).

475. Karmelietenstraat nr. 51. Bouwaanvraag (1843), (S.A.B., O.W., 19274).
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Nr. 41. Voormalige «Galerie Moderne». 
Veilinghuis in eclectische stijl met lichte 
Art Nouveau-inslag, n.o.v. architect 
A. Boelens van 1907. Gevelfront van wit
te baksteen en Euville, met drie bouwl. en 
twee brede trav. onder mansardedak. Bo
venbouw geritmeerd door korfbooglise- 
nen, en bekroond met dakvensters in hals- 
vormige top. Balkon met ijzeren consoles 
en borstwering 1., «klassieke» trapezoïdale 
erker r. op de eerste verd.; drielichten. La
ter aangepaste, opengewerkte beneden- 
bouw met I-balk op pijlers met halfzuilen. 
Ruime hal met galerijen en centrale vide 
over vier bouwl., met gietijzeren zuiltjes, 
nog uitgebreid met een achterbouw n.o.v. 
W. Saubert van 1910. Gesloopt in 1991 
(1018).
S.A.B., O.W., 356 (1907), 2570 (1910).

Nr. 45. Neoclassicistisch enkelhuis met 
drie bouwl. en drie trav. onder zadeldak, 
uit XIX b. Vlak bepleisterde en beschil
derde, horizontaal gelede lijstgevel met 
geprofileerde arduinen plint. Rechth. ven
sters, met lekdrempels op consoles en be- 
luikt op de begane grond, met kordonvor- 
mende lekdrempels en gietijzeren leunin
gen op de bovenverd.; brede rechth. vleu
geldeur in de 1. trav. Kroonlijst op 
modillons en tandlijst boven met panelen 
en leeuwekoppen versierde fries en kor
don. Afgewolfde dakkapel. Gesloopt in 
1991 (1019).

Nr. 51. Monumentaal herenhuis (hoek 
Kleine Zavel) in neoclassicistische stijl, 
n.o.v. architect T.-F. Suys van 1843, ge
bouwd door hertog Prosper-Louis 
d’Arenberg (fig. 475). Omvat drie bouwl. 
+ souterrain en resp. acht en zes trav. on
der zadeldak. Bepleisterde lijstgevel, met 
gebruik van natuursteen voor de begane 
grond in afgevlakte bossage en de hoek- 
blokken, hardsteen voor de geprofileerde 
plint, kordons en vensteromlijstingen. De 
vier r. trav. aan de Karmelietenstraat, he
den met doorlopende gevelbehandeling, 
komen in het ontwerp met een vlakke, on
versierde gevelbehandeling voor. Gele
ding in horizontale registers, aan de uitein
den gemarkeerd door hoekkettingen.

Rechth. vensters, verdiept op de beneden- 
verd., in geriemde omlijsting op de eerste 
-  met doorgetrokken lekdrempels -  en op 
de lagere tweede verd. Centrale rondboog- 
poort voorzien van schamppalen aan de 
Karmelietenstraat. Hoofdgestel gevormd 
door een kordon, panelenfries en kroon
lijst. Huidige attiek, opgevat als balustrade 
met postamenten, toegevoegd in 1926- 
1927, bij een grondige inwendige verbou
wing, cf. ook de insteekverd. in de drie 
r. trav., o.l.v. architect E. Jaspar, i.o.v. het 
«Comité Spécial du Kantanga» (1020).
S.A.B., O.W., 19274 (1843), 34378 (1926-1927).

Karperbrug (4 E-F)

Van St.-Goriksplein naar Auguste Orts- 
straat.
Voorheen over de Zenne met de Visverko- 
persstraat verbonden via de «Hollant- 
brug», later «Karperbrug»; cf. ook straat- 
benaming «Hollantstraat», tot 1811, naar 
Mathilda van Brabant, weduwe van Flo- 
ris V, hertog van Holland, die hier in XIII 
eigendommen bezat. Naderhand z.g. 
«Karperstraat». Straattracé verbreed en 
huidige benaming na de Zenne-overwel- 
ving (1867-1871). Korte straat met thans 
nog grotendeels gaaf bewaarde, typische 
rij bebouwing uit XIX d.

Nr. 2-10. Ruim af geschuind hoekcomplex 
(St.-Goriksplein), vijf rijhuizen, met be
pleisterde lijstgevels met neoclassicisti
sche inslag, vier bouwl. + entresol en to
taal twaalf trav. onder zadeldak (pannen) 
met klimmende dakkapellen, waarvoor 
bouwaanvraag van 1878. Ritmerende -  al 
of niet gekoppelde -  vensterrisalieten, op 
twee middenverd. gemarkeerd door afzon
derlijke, verbonden en doorlopende ijze
ren balkonleuningen boven bewerkte con
soles. Rechth. drielichten op entresol; ge- 
toogde omlijste bovenvensters met sluit
steen, panelendecor en festoen op 
bel-etage en deels de derde bouwl. Voorts 
ingediepte borstweringen op bovenste 
bouwl. en hoofdgestel met geleed kordon, 
panelen en steigergaten tussen de gegroef
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de consoles van de houten kroon- met 
tandlijst. Oorspronkelijke begane grond 
met aaneenschakeling van winkelpuien, 
heden aangepast (1021).
S.A.B., O.W., 1105 (1878).

Nr. 3, 5-7, 13-15, 17, 19-21. Reeks Tijhui
zen met eenvoudige of meer uitgewerkte 
bepleisterde lijstgevels in eclectische stijl 
met neoclassicistische inslag, uit XIX d. 
Drie of vier verkleinende bouwl., soms 
met bijkomende entresol, en meestal met 
drie trav. en zadeldak. Stucdecor voor de 
eventuele horizontale gevelbelijningen, 
voor de omlijstingen van de getoogde of 
rechth. vensters -  al of niet met sluitste-

476. Karperbrug nr. 9-11. Bouwaanvraag (1885), (S.AB 
O.W., 19717).

nen, entablementen of panelen onder de 
lekdrempels - , en voor het kassieke 
hoofdgestel. Gevarieerde uitwerkingen, 
van de gietijzeren venster- en de enkel
voudige of gevelbrede balkonleuningen. 
Oorspronkelijke winkelpuien veelal ver
bouwd.
Nr. 3, waarvoor bouwaanvraag van 1885, 
met vensters in verticaal doorgetrokken 
omlijsting op de twee bovenste bouwl.
Nr. 5-7, van 1886, twee trav. breed en met 
decoratieve bossage en meanderfriezen. 
Nr. 13-15, opgetrokken tussen 1885 en 
1887, gemarkeerd door een middenrisaliet 
en hoeklisenen (1022, 1023).
S.A.B., O.W., 19713 (1885), 19715 (1886), 19718.

Nr. 9-11. Rijhuis met voorgevel met neo- 
Vlaamse-renaissancekenmerken, vier 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak, n.o.v. 
architect A. Vanderheggen van 1885 
(fig. 476). Baksteenbouw overvloedig ver
werkt met hardsteen voor muurbanden 
met diamantkopversiering, kordons en 
lijstwerk. Bovenbouw over twee verd. ver
ticaal geritmeerd door rondboognissen : 
verdiepte rechth. vensters eveneens in dito 
nissen, met sluitsteen en metselwerk in ke- 
perverband in de hoogvelden. Gevelbreed 
ijzeren bel-etagebalkon ; tweelichten op 
bovenste verd. Houten kroonlijst op mo- 
dillons met drup. Aangepaste begane 
grond : oorspronkelijk met 1. rondboog- 
poort en brede r. korfbogige winkelpui 
tussen, heden nog bewaarde, geblokte 
rechtstanden (1024).
S.A.B., O.W., 19717 (1885).

Nr. 12, 14. Twee gekoppelde rijhuizen met 
bepleisterde gevels met neoclassicistisch 
stucdecor, vier bouwl. en elk twee trav., 
n.o.v. architect A. Vanderheggen van 1877 
(cf. ook gelijkaardige geveltypes Artevel- 
destraat nr. 10 tot 16 e.v. en St.-Goriks- 
plein nr. 8-16, van 1878, door zelfde ar
chitect). Gekoppelde rechth. vensters in ri- 
saliet, met verkleinende ordonnantie en 
voorzien van versierd entablement en ver
bonden ondiepe gietijzeren balkons op uit
gelengde consoles met drup. Aflijnende 
kroonlijst op klossen. Oorspronkelijke 
winkelpuien in spiegelbeeld, heden gemo-
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demiseerd, doch met behouden geblokte 
rechtstanden (1025).
S.A.B., O.W., 19711 (1877).

Nr. 16-18. Flatgebouw (hoek Artevelde- 
straat nr. 2-6) n.o.v. architect P.-A. Michel 
van 1955, voltooid in 1958. Zeven bouwl. 
op trapézoïdale plattegrond, met handels
ruimte beneden en drie wooneenheden per 
verd. Rastervormig betonskelet met ge- 
bouchardeerd uitzicht, uitkragende partij 
over de tweede tot zesde bouwl., en open
gewerkte benedenbouw. Meerdelig houten 
raamwerk met ijzeren balustrade of ge
kleurde kunststofpanelen in de borstwe
ring; inkom geflankeerd door een mo- 
zaïekpaneel met glasstenen (1026).
S.A.B., O.W., 65613 (1955-1958).

Kartuizersstraat (3-4 E-F)

Van Antoine Dansaertstraat naar Bloemen
hof plein.
Aloude straat, voor de helft binnen de eer
ste stadsomwalling, eertijds van de «Vis- 
schers Sinne» (huidige Visverkopers- 
straat) leidend naar de «Driesmolen», een 
watermolen op de Kleine Zenne reeds ver
meld in XIII. Voorheen ook z.g. «Wyket- 
strate» naar het «Driesmolen Wyket», een 
sluippoort van de eerste stadsomwalling 
(XI-XIII) in het midden van de straat ter 
hoogte van de Oude Graanmarkt. De hui
dige benaming verwijst naar het kartui- 
zersklooster, eertijds aan het einde van de 
straat, tussen de Kleine Zenne en de O.- 
L.-Vrouw van Vaakstraat. Gesticht einde 
XVI, opgeheven in 1783, verkaveld in 
1804, de kerk gesloopt in 1820 (zie Fa- 
brieksstraat).
Gebogen tracé, in meerdere fasen en aan 
beide zijden plaatselijk verbreed vanaf de 
jaren 1860 tot de jaren 1910, o.m. als ge
volg van de grondige herstructurering van 
dit stadsgedeelte na de Zenne-sanering. 
Overeenkomstig heterogeen samengestel
de bebouwing, met contrast tussen de nog 
resterende kleinschalige oude kernen en 
vroeg XlX-constructies, cf. nr. 31, 39, 42- 
44, 66 en 75-77, enerzijds, en de meer mo

numentale architectuur uit eind XlX-begin 
XX anderzijds. Reeks neoclassicistische 
rijhuizen uit de jaren 1860 aan het begin 
van de O.-zijde, met gemiddeld vier 
bouwl., gekenmerkt door geriemde ven- 
steromlijstingen, kordongeleding en een 
klassiek hoofdgestel, cf. nr. 10-12 (1866), 
16-18 met beglaasde entresol in «klassie
ke» omlijsting, 24 en 30-32 (1869); bur
gerhuizen uit dezelfde periode, cf. nr. 27- 
29A (1868) en 68. Huur- en burgerhuizen 
met neoclassicistische inslag van om
streeks de eeuwwisseling aan het einde 
van de straat, cf. nr. 60-62, 63, 72 en 74. 
Belangrijke groep ruimere huur- en han
delspanden, overwegend in academisch- 
eclectische stijl, enkele evenwel met be
glaasd ijzerskelet als voorgevel, uit begin 
XX, aan het begin van de W.-zijde.
S.A.B., O.W., 9056 (1866), 9053 (1869), 1262 
(1868).

Nr. 2-6. Afgeschuind hoekcomplex (Arte- 
veldestraat nr. 1-3) van drie en een halve 
bouwl. en vijftien trav. onder zadeldak. 
Oorspronkelijk langgerekt hoekpand met 
de Visverkopersstraat, toen resp. dertien 
en één trav., n.o.v. architect G. Hansotte 
van 1865. Op acht r. trav. na gesloopt en 
voorzien van een nieuwe hoekpartij en ge
vel aan de pas aangelegde Arteveldestraat, 
n.o.v. architect A. Vanderheggen van 
1877. Bepleisterde en beschilderde lijstge- 
vel in neoclassicistische stijl. Getoogde 
vensters met geprofileerde omlijsting en 
gietijzeren leuning, meestal met oren op 
de mezzanino; doorgetrokken lekdrempels 
op de tweede bouwl. Rijkere stucversie
ring in de hoektrav. en aan de Artevelde
straat. Kroonlijst op consoles en tandlijst 
boven bedekte steigergaten en kordon op 
imposthoogte. Oorspronkelijk geboste be
gane grond met winkelpuien, bewaard in 
de vier r. trav. (1865); voorts hoge ven
sters en restant van het privéportaal (1877) 
aan de Arteveldestraat (1027, 1028).
S.A.B., O.W., 19599 (1865), 9071 (1877).

Nr. 3. Rijhuis in eclectische stijl met Art 
Nouveau-inslag, n.o.v. architect J.J. De 
Wit van 1907; drie bouwl. onder mansar- 
dedak (kunstleien). Lijstgevel van bak-
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477. Kartuizersstraat nr. 5-7. Pui (1916).

steen verlevendigd met natuursteen, opge
bouwd uit horizontale registers met afwij
kende trav.-indeling, en bekroond door 
een markant dakvenster met zware voluten 
en tweeledig topstuk en obelisk. Cafépui 
met bewerkte pilasters, ingesnoerde plint 
en typische beglazing. Rondboogvensters 
met waterlijst en gebogen ijzeren balkon, 
oorspronkelijk aan weerszij van een heden 
verdwenen erker, op de eerste verd. Dito 
vijflicht op de tweede verd., en topvenster. 
Gebroken kroonlijst met klossen, gemar
keerd door postamenten/consoles, op de 
hoeken uitgelengd in hoekpilasters (1029).
S.A.B., O.W., 313 (1907).

Nr. 5-7. Huurhuis met vier bouwl. + attiek 
en mansarde, en vier trav., waarvoor 
bouwaanvraag van 1914 (fig. 477). Lijst- 
gevel van Euville en simili, met neoclassi
cistische inslag. Gevelbreed balkon met 
gietijzeren leuning op de eerste verd.; cen
trale bow-window met pilasters, doorlo
pend in dito zijbalkons op de tweede en

derde verd. Gekomiste kroonlijst met 
klossen en tandlijst, waarop een doorlo
pende balustrade. Terugwijkende attiek 
met kroonlijst; erboven getoogde dakka
pellen. Markante pui, aanpassing van de 
oorspronkelijke, waarvoor bouwaanvraag 
van 1916. Cafépui met middeningang en 
privé-deur, geordonneerd door pilasters, 
volledig bekleed met plaatijzer, beschil
derd in imitatiemarmer (groen). Fraai 
houtwerk met glas-in-lood medaillons op 
de tussendorpels, en ijzeren roosters in het 
onderste register en de zwikken, en ty
pisch gegolfde beglaasde ijzeren luifel bo
ven de deur, met opschrift «Taverne 
Greenwich»; beglaasde ijzeren privé-deur 
met bovenlicht. Bewaard café-interieur 
met typisch meubiliair (1030).
S.A.B., O.W., 20870 (1914), 27588 (1917).

Nr. 8. Rijhuis met oorspronkelijk vier 
bouwl. en één brede trav., waarvoor bouw
aanvraag van 1866. Huidige pui en bijko
mende vijfde bouwl. uit 1931. Lijstgevel 
met Second-Empiredecor, de drie oor
spronkelijke bovenverd. met parement van 
natuursteen, de toegevoegde verd. met si- 
mili-bekleding. Door pilasters geflankeer
de rechth. vensters belijnd door kordons; 
omlijst door bijkomende rozetten, ranken 
en guirlandes op de eerste verd. Penanten 
en borstweringen versierd met verdiepte 
panelen in riemomlijsting. Oorspronkelijk 
klassiek hoofdgestel (1031).
S.A.B., O.W., 9055 (1866), 47072 (1931).

Nr. 9-9A. Huurhuis met vier bouwl. en te
rugwijkende attiek onder gebogen mansar
de, n.o.v. architect E. Le Graive van 1914. 
Asymmetrisch geordonneerde lijstgevel 
met simili-bekleding; zichtbare ijzeren 
structurele elementen, o.m. de pilasters en 
I-balk met ingewerkte consoles van de 
pui, en de overspanningen van de boven
verd. Vermenging van «Beaux-Arts»-pi
lasters, guirlandes en trigliefen, met late 
Art Nouveau-ornamenten, ook in het hout
werk met typische roedenverdeling en het 
ijzerwerk. Cafépui met middeningang, 
naast 1. privé-portaal met monogram HDL 
van bouwheer H. de Leeuw in het boven
licht van de beglaasde ijzeren vleugeldeur.
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Gevelbrede trapézoïdale bow-window op 
de eerste verd., gestapeld over de r. trav. 
op de tweede en derde verd. ; geflankeerd 
en bekroond door ijzeren balkons, gevel- 
breed vóór de attiek. Twee rondbogige 
dakkapellen met topstuk; ijzeren vorstkam 
met leeuwefiguur (1032).
S.A.B., O.W., 9048 (1914).

Nr. 11-11A. Handelsgebouw met vijf 
bouwl. en attiek onder pseudo-mansarde, 
en drie trav., n.o.v. architect R. Foucart 
van 1911 (fig. 478). Markante architectuur 
met functioneel karakter, benadrukt door 
de ijzeren skeletstructuur van de beglaasde 
gevel; vervaagde Art Nouveau-reminis- 
centies in de detailafwerking. Eerste vier 
registers overspannen door gevelbrede, 
drieledig uitgebogen I-balken met rozet-

478. Kartuizersstraat nr. 11-11A. Bouwaanvraag (1911), 
(S.A.B., O.W., 6150).

479. Kartuizersstraat nr. 17 (1908).

ten, steunend op twee slanke middenstij
len, en zwaardere, gegroefde hardstenen 
hoekposten. Getoogde raamopeningen, 
voorzien van een eenvoudige ijzeren leu
ning in de bredere midden trav., met door
lopende lekdrempels; gecementeerde 
borstweringen, onderbroken door gegroef
de consoles onder de posten. Gecemen
teerde vijfde bouwl. en terugwijkende at
tiek (appartementen), met traditionele or
donnantie van korfbogige deurvensters, 
resp. belijnd door een gevelbreed balkon 
met ijzeren hek en consoles, en een dito 
borstwering bovenop de kroonlijst. Win
kelpui en r. inkom op de begane grond 
(1033).
S.A.B., O.W., 6150 (1911).

Nr. 17. Handelsgebouw met vier bouwl. 
en twee attiekverd. onder mansardedak 
(leien), n.o.v. architect A. Vandaele van 
1908 (fig. 479). Zelfde type functionele 
architectuur als nr. 11-11A, met een ver
wante, nog minder stijlgebonden detailaf-
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werking. Nagenoeg volledig beglaasde ge
vel met ijzeren skeletstructuur over de eer
ste vier bouwl., gecantonneerd door inge
diepte, ten dele kolossale hoekpilasters 
met simili-bekleding. Registers overspan
nen door doorlopende ijzeren lateien met 
rozetten, steunend op twee fijne ijzeren 
profielen met klinknagels in het midden 
en kraagstukken op de hoeken. Rechth. 
raamopeningen, breder in de middentrav., 
met doorgetrokken lekdrempels; geprofi
leerde waterlijsten en borstweringen met 
ingediept paneel. Houten kroonlijst met 
consooltjes, bekroond door een ijzeren 
borstwering met postamenten. Terugwij
kende, schuingeplaatste attiekverd. (appar
tementen) met r. risaliet, bekleed met ce
ment; traditionele ordonnantie met drie- 
lichten in de bredere 1. en r. trav.
S.A.B., O.W., 2092 (1908).

Nr. 19. Appartementsgebouw met Art De- 
co-inslag, waarvoor bouwaanvraag van 
1923; vier bouwl. + entresol, mansarde 
(leien) en attiek, en vier brede trav. Lijst- 
gevel met simili-bekleding opgebouwd uit 
horizontale registers. Breed opengewerkte 
winkelpui met r. inrijpoort, met marmer- 
bekleding. Entresol met schijnvoegen. 
Tweede en derde verd. verticaal gemar
keerd door trapézoïdale bow-windows op 
de hoeken, met fruitkorf en bouwjaar «a n 
no  1924» op de borstweringen, en kolossa
le pilasters bekroond door vuurvazen; be- 
lijnd door o.m. gebogen ijzeren balkons. 
Regelmatige ordonnantie van drielichten 
met doorgetrokken posten op alle verd. 
Klassiek hoofdgestel. Gesmeed ijzeren 
waaier in de poort (1034).
S.A.B., O.W., 59389 (1923).

Nr. 21. Ruim herenhuis met enkelhuisop- 
stand in neoclassicistische stijl, uit XIX A; 
drie bouwl. en acht trav. onder zadeldak. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, 
horizontaal geleed door de plint, de zware, 
geprofileerde puilijst, en het brede hoofd
gestel. Licht gedesaxeerd middenrisaliet in 
de vierde trav., geaccentueerd door een 
oplopende venstemis op de bovenverd. 
Rechth. vensters, haast vierkant op de la
gere derde bouwl., met lekdrempels, en

vermoedelijk later toegevoegde geriemde 
stucomlijstingen; ijzeren tralies op de be
neden-, vensterleuningen met dubbele krul 
op de hoogste verd. Rechth. inrijpoort met 
kwarthol profiel in de 1. trav. Sterk gepro
fileerde, gekomiste kroonlijst met klossen, 
fries waarin steigergaten met schijfvormi
ge vulling en gelede architraaf (1035).

Nr. 23-25. Neoclassicistisch enkelhuis, 
mogelijk in oorsprong twee gekoppelde 
woningen, met drie bouwl. en vijf trav. 
onder zadeldak (pannen), uit XIX A. Be
pleisterde en beschilderde lijstgevel met 
plint. Rechth. vensters, haast vierkant op 
de lagere derde bouwl., met lekdrempel; 
ijzeren leuningen met dubbele krul op de 
bovenverd. Vlak omlijste rechth. deur in 
de r. trav., met spitse roeden in het boven
licht. Kroonlijst boven steigergaten; twee 
afgewolfde dakkapellen. Winkelpui met 
middeningang en rolluikkast uit XX a in 
de twee 1. trav. (1036).

Nr. 26-28. Rijhuis met neoclassicistische 
inslag, n.o.v. architect A. Mennessier van 
1868; drie bouwl. + entresol en drie trav. 
onder mansardedak (leien). Bepleisterde 
en beschilderde lijstgevel met horizontale 
geleding. Begane grond -  winkelpui en in
rijpoort -  met bewaarde ordonnantie van 
bewerkte pilasters onder een gelede pui
lijst, doch vernieuwd houtwerk; entresol 
met geblokte posten en steekboogopenin- 
gen. Bovenbouw gemarkeerd door een 
middenrisaliet met schijnvoegen en bal
kon, doorlopend in een brede dakkapel 
met driehoekig fronton. Getoogde vensters 
in verticaal oplopende, licht geprofileerde 
omlijstingen, op doorgetrokken lekdrem
pels; versierde sleutels, rozetten, balkon 
met bewerkte consoles, en gietijzeren 
borstweringen op de bel-etage. Gekomiste 
kroonlijst met klossen en tandlijst, boven 
casementenfries en gelede architraaf 
(1037).
S.A.B., O.W., 9052 (1868).

Nr. 33-35. Geknikt laat-classicistisch 
hoekhuis (Oude Graanmarkt), met drie 
bouwl. en resp. zes en twee trav. onder za
deldak (kunstleien), uit eind XVIII-begin
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XIX. Lijstgevel, de vier 1. trav. van na
tuursteen en gekaleid, de twee r. trav. be
pleisterd en beschilderd. Derde trav. uitge
werkt als poortrisaliet : rechth. inrijpoort 
in vlakke omlijsting met neuten en ge
strekt entablement; vensters verrijkt met 
een diamantkopsleutel en guirlandes; be
kroning door een brede dakkapel met vo
luten en driehoekig fronton op oren en ge
groefde consoles met schijf en drop. 
Rechth. vensters, haast vierkant op de la
gere derde bouwl., in typische vlakke 
blokomlijstingen. Eenvoudige kroonlijst 
boven steigergaten ; twee afgewolfde dak
kapellen. Begane grond van twee 1. en 
twee r. trav verbouwd tot winkelpui. Ge
vel heden grotendeels verborgen achter 
publiciteitsborden (1038).

Nr. 34-36. Rijhuis in neoclassicistische 
stijl, met vier bouwl. en drie trav. onder 
zadeldak, uit de jaren 1860. Bepleisterde 
en beschilderde lijstgevel met steekboog- 
vensters in geriemde omlijsting op kor-

480. Kartuizersstraat nr. 37.

481. Kartuizersstraat nr. 38 (1876).

donvormende lekdrempels. Tweede 
bouwl. gemarkeerd door een balkon met 
gietijzeren leuning en een entablement, 
beide op consoles, in de middentrav., 
borstweringen met fries in de zijtrav. Klas
siek hoofdgestel met uitgelengde consoles. 
Winkelpui met pilasters en entablement 
(1039).

Nr. 37. Laat-classicistisch dubbelhuis, met 
drie bouwl. en drie trav. onder zadeldak 
(Vlaamse pannen), uit eind XVIII-begin 
XIX (fig. 480). Bepleisterde en beschil
derde lijstgevel met plint. Centrale deur in 
vlakke omlijsting met neuten en gestrekt 
entablement; flankerende «klassieke» 
winkelramen onder een gevelbrede rol- 
luikkast, uit begin XX. Rechth. bovenven
sters, lager op de derde bouwl., in sterk 
geprononceerde vlakke blokomlijsting met 
trapézoïdale sluitsteen. Eenvoudige kroon
lijst boven bedekte steigergaten. Afge
wolfde dakkapel met vleugelstukken bo
ven de middentrav.
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Nr. 38. Herenhuis met twee bouwl. en vier 
trav. onder twee parallelle zadeldaken 
(n-Lstraat, pannen). Dubbele trapgevel in 
neo-Vlaamse-renaissancestijl, waarvoor 
bouwaanvraag van 1876 (fig. 481). Bak- 
steenbouw met gebruik van natuursteen 
voor omlijstingen, dorpels en dekstenen, 
hardsteen voor de plint; gesmeed ijzeren 
sierankers. Getoogde vensters in geblokte 
omlijstingen met geprofileerde dagkanten 
op lekdrempels, doorgetrokken op de eer
ste twee verd.; beluikt op de begane 
grond. Brede tweeledige geveltop (9 tr. + 
topstuk) bekroond door een fronton met 
bolomament, boven de drie 1. trav.; klei
ner venster in top. Lagere eenledige gevel
top (5 tr. + topstuk) ter accentuering van 
de r. poorttrav.; ovale oculus met sleutel 
en waterlijst in top. Getoogde inrijpoort in 
vlakke omlijsting, onder een geblokte wa
terlijst met voluutsleutel en een getralied 
bovenlicht; beglaasde houten vleugeldeur 
met ijzeren roosters, gietijzeren schamp- 
stukken. Getuite achtergevel voorzien van 
muurankers, wijzend op een oudere kem.
S.A.B., O.W., 9051 (1876).

Nr. 40. In zijn huidige vorm breed heren
huis met dubbelhuisopstand van drie 
bouwl. en vier trav. Grondige verbouwing, 
waarvoor bouwaanvraag van 1882, van 
een traditioneel diephuis uit XVII, waarbij 
dwars op de oude constructie een voor
bouw met bijkomende verd. werd toege
voegd. Bepleisterde en beschilderde lijst- 
gevel met kordongeleding en hardstenen 
plint met getraliede keldermonden. Bene- 
denverd. belijnd door platte banden; bo- 
venverd. geritmeerd door vensterrisalie- 
ten. Rechth. deur met drie tr. en vensters 
met lekdrempel en paneel op de borstwe
ring; hardstenen omlijstingen op de bega
ne grond, geprofileerde stucomlijstingen 
op de bovenverd., rijker uitgewerkt op de 
bel-etage met o.m. diamantkopsleutels met 
guirlandes. Bewaard houtwerk. Klassiek 
hoofdgestel met casementenfries en 
kroonlijst met klossen en tandlijst. Twee
1. benedenvensters verlaagd en met glas- 
in-lood bovenlichten uit begin XX. 
Verankerde achtertuitgevel van bak- en 
zandsteen achter de afbrokkelende be-

482. Kartuizersstraat nr. 50-54 (1907-1908, 1911).

pleistering, met muurvlechtingen, doch 
vermoedelijk aangepaste muuropeningen ; 
gedeeltelijk bewaarde dakstructuur. Aan
sluitend smalle, langgerekte, bepleisterde 
vleugel met drie bouwl. onder zadeldak : 
vier r. trav. vermoedelijk in traditionele 
bak- en zandsteenstijl met lelie-ankers uit 
XVII; later uitgebreid met drie trav. 
(1040).
S.A.B., O.W., 9049 (1882).

Nr. 50-54. Huurgebouw (hoek St.-Kristof- 
felsstraat nr. 1-3) in eclectische stijl, n.o.v. 
architect A. Wauters van 1907, in de gevel 
gesigneerd en gedateerd 1908; uitgebreid 
met drie r. trav. waarvoor bouwaanvraag 
van 1911 (fig. 482). Lijstgevel van bak
steen, ruim verwerkt met hardsteen o.m. 
voor de pui, kordons en balkons, met Art 
Nouveau-inslag in de detaillering; vier 
bouwl. + entresol en dertien trav. Hoek- 
trav. geaccentueerd door gestapelde 
rechth. erkers op zware consoles, en door 
de bekronende octogonale lantaarn met pi
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lastertjes en leien helm. Zelfde erkers in 
de r. trav. Middenpartij van beide gevelzij
den gemarkeerd door reeksen balkons met 
postamenten en gietijzeren hek. Voorts or
donnerende pilasters en waterlijsten. 
Rechth. vensters met lekdrempel en ont- 
lastingsboog op de hoogste verd. Fries op 
consolerij en uitgelengde postamenten, 
onder de kwartholle houten kroonlijst. Be
gane grond geritmeerd door ingediepte pi
lasters onder een doorlopend entablement, 
verrijkt met vlakke pilasters met bewerkt 
fronton aan de St.-Kristoffelsstraat; win
kelpuien en alternerend privé-deuren. 
S.A.B., O.W., 3957 (1907), 6197 (1911).

Nr. 64. Traditioneel diephuis met drie 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak 
(Vlaamse pannen), opklimmend tot XVII. 
Trapgevel (6 tr. + topstuk), vermoedelijk 
van bak- en zandsteen doch heden bepleis
terd en beschilderd, met rechte muuran
kers. Aangepaste, verkleinende rechth. bo
venvensters in vlakke blokomlijsting 
(XVIII-XIX); gietijzeren leuningen. Heden 
eenledige top, waarin een centraal venster 
met kwartholle dagkanten, mogelijk het 
restant van een drielicht. Bedekte steiger- 
gaten. Begane grond verbouwd (1041).

Nr. 67-73. Huurhuis met vier bouwl. en 
vijf ongelijke trav. onder afgeknot zadel
dak, waarvoor bouwaanvraag van 1903. 
Bepleisterde lijstgevel met imitatie-voegen 
en gebruik van hardsteen voor de plint, 
kordons en omlijstingen. Bovenverd. gerit
meerd door drie bredere risalieten waarin 
rechth. drielichten met gietijzeren balkon. 
Voorts gewone rechth. vensters. Klassiek 
hoofdgestel; dakkapellen van ongelijke 
breedte met driehoekig fronton. Gedeelte
lijk gewijzigde begane grond, met winkel
puien en privé-inkom (1042).
S.A.B., O.W, 388 (1903).

Nr. 70. Zie Pletinckxstraat nr. 29-33.

Nr. 76 tot 90. Geheel van vier rijhuizen 
met neoclassicistische inslag, vier bouwl. 
onder zadeldaken, uit XIX d. Bepleisterde 
en beschilderde lijstgevels met rechth. bo
venvensters, belijnd door een gevelbreed

gietijzeren balkon boven de pui, en een 
klassiek hoofdgestel met casementenfries. 
Identieke opstand van drie trav. in nr. 76- 
78, 84-86 en 88-90 : geriemde vensterom- 
lijstingen, doorgetrokken lekdrempels en 
panelen op de borstweringen; middenbal- 
kon met gietijzeren leuning op de tweede 
verd. Nr. 82-84 met twee trav. gemarkeerd 
door rechth. lisenen : stucpanelen met 
maskerkop en ranken op de lateien, pane
len met schijven op de borstweringen. 
Oorspronkelijk winkelpuien met zij- en 
privé-ingang, de posten aansluitend bij 
balkonconsoles; heden enkel bewaard in 
nr. 84-86 (1043).

Kastanjeboomstraat (3-4 C-D)

Van Begijnhof naar Grootgodshuisstraat. 
Gebogen straat die de Z.- en O.-zijde van 
de St.-Jan-Baptistkerk omschrijft. Restant 
van het oude stratennet van het voormali
ge Groot Begijnhof (zie Begijnhof), met 
gedeeltelijk bewaard beloop. Bij de her- 
aanleg van het N.-deel van het Groot Be
gijnhof in de jaren 1820 (zie Grootgods
huisstraat) werd de Kastanjeboomstraat 
aangepast en doorgetrokken tot het plein 
vóór het Groot Godshuis, waarvan zij de 
O.-wand vormde; aan het begin van de 
straat werden nieuwe percelen gevormd 
met de achterliggende Lakensestraat. 
Reeks neoclassicistische enkelhuizen uit 
de jaren 1820, op een vooruitspringende 
rooilijn, in nr. 3 tot 15. Over het algemeen 
eerder banale panden met eenvoudige be
pleisterde lijstgevels van drie tot vier 
bouwl. Zeldzame steigergatvullingen die 
het jaartal 1825 vormen in nr. 7. Voorts 
eclectische architectuur, o.m. nr. 31 : een 
sterk verbouwd dubbelhuis (1875) met ge
bost parement en zuiltjes (1044).
S.A.B., O.W., 16206 (1875).

Nr. 3. Neoclassicistisch enkelhuis met drie 
en een halve bouwl. en vier trav. onder 
schilddak (pannen), waarvoor bouwaan
vraag van 1826, samen opgetrokken met La
kensestraat nr. 36. Vlak bepleisterde en be
schilderde lijstgevel op natuurstenen sokkel
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waarin getraliede keldermonden. Rechth. 
vensters, met doorgetrokken lekdrempels 
op de eerste en lagere tweede verd., en 
deur in de r. trav. Typische halfronde ven
stertjes met korte lekdrempel op de halve 
bovenste verd. Eenvoudige kroonlijst. Be
waard houtwerk van deur en ramen 
(1045).
S.A.B., O.W., 13242 (1826).

Nr. 21. Klein pakhuis van twee bouwl. on
der zadeldak (pannen), waarvoor bouw- 
aanvraag van 1893. Bakstenen lijstgevel 
met schaarse verwerking van hardsteen. 
Oorspronkelijk steekboognis en -poort op 
de begane grond, heden gewijzigd en ge
cementeerd. Centrale venstertrav. vanaf de 
puilijst, bekroond door een houten ophaal- 
deur met luifel ter bescherming van de 
vroegere hijsinstallatie. Flankerende, ver
diepte muurvelden, versierd met een verti
cale rij diamantkoppen waartussen pane
len in metselwerk. Gebroken kroonlijst

483. Kastanjeboomstraat nr. 33. Pastorie van St.-Jan-Bap- 
tist ten Begijnhof (1875-1877).

met klossen, boven steigergaten. Gelijk
aardige ophaaldeur in nr. 5 (1046).
S.A.B., O.W., 16200 (1893).

Nr. 33. Pastorie van St.-Jan-Baptist ten 
Begijnhof (fig. 483). Dubbelhuis in neo- 
barokke stijl, geïnspireerd op de architec
tuur van de St.-Jan-Baptistkerk (zie Be
gijnhof), n.o.v. architect RV. Jamaer van 
1875-1876, gebouwd in 1877. Twee 
bouwl. en vier trav. onder zadeldak (lei
en). Bakstenen lijstgevel verwerkt met na
tuursteen voor de sokkel, kordons en om
lijstingen, hardsteen voor de plint. Steek- 
boogvensters in vlakke omlijsting met 
neuten, oren, sluitsteen en waterlijst; bij
komende hoekblokken en doorgetrokken 
lekdrempels op de begane grond. In de 
derde trav. rechth. deur met entablement 
op bewerkte consoles, bekroond door een 
cartouche met voluten en booglijst, met 
bronzen opschrift «d.o.m. anno 1877»; 
fraaie deur met typisch geajoureerde roos
ter. Kroonlijst met klossen boven fries met 
steigergaten en kordon.
S.A.B., A.A, 1877, rep. 583; N.P.P., C 12.

Kazernestraat (4 H-I)

Van Anneessensplein naar Zuidlaan.
Het begin van de straat, eertijds uitmon
dend bij de Kleine Zenne, kwam tot stand 
in 1639, als onderdeel van de aanleg van 
de Oude Markt en omgeving (zie Annees
sensplein). Bij de samenvloeiing van de 
Zenne en de Kleine Zenne bevond zich in 
XVII een herberg, z.g. «de Seven Cam- 
men», die in 1676 werd omgevormd tot 
kazerne, en i.l.v. XIX dienst deed als 
brandweerkazerne, vanwaar de straatnaam 
gegeven in 1811. De Kazernestraat werd 
in 1854 vanaf de brandweerkazerne door
getrokken tot de Zuidlaan, samen met de 
aanleg van de Woeringenstraat. Het oude 
straatbegin, tussen het Anneessensplein en 
het nieuwe tracé, werd in 1861-1866 
rechtgetrokken en verbreed, bij de aanleg 
van de nieuwe wijk ten Z. en O. van de 
Anderlechtsesteenweg (zie Artesiëstraat).
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Vrij lange, geknikte straat, overwegend 
bebouwd in de jaren 1860 en 1870. Enkel- 
huizen, meestal met drie bouwl. en drie 
trav., doorgaans zonder versiering, soms 
met stucwerk, balkons, risaliet en imitatie- 
voegen, enkele heden met vernieuwde ge
velbekleding ; cf. nr. 13, 25, 27, 47, 49 tot 
57, 56, 59 en 96-98. De O.-zijde wordt 
grotendeels ingenomen door aanhorighe- 
den -  inrijpoorten, achterbouwen of vroe
gere stallingen -  van huizen aan de Mau- 
rice Lemonnierlaan. Goed bewaard in het 
eerste straatgedeelte, cf. nr. 24 tot 36 ho
rend bij Maurice Lemonnierlaan nr. 103 
tot 125; vaker vervangen door ruimere be
drijfspanden in het tweede straatgedeelte. 
Voorts ook nieuwe bouw.
S.A.B., O.W., 528 en 26217 (1854), 26156 (1861- 
1866).

Nr. 9. Eclectisch dubbelhuis met souter
rain, drie bouwl. en drie trav. onder zadel
dak (leien), waarvoor bouwaanvraag van 
1903 (fig. 484). Witte bakstenen lijstgevel

484. Kazernestraat nr. 9 (1903).

485. Kazernestraat nr. 17, 19, 21 (1872).

met gebruik van hardsteen voor de sokkel, 
platte banden, kordons en omlijstingen.
R. trav. geaccentueerd d.m.v. gestapelde, 
rechth. houten erkers, en doorlopend in 
een tuitgevel met tweelicht en topstuk. 
Rechth. muuropeningen in geblokte 
omlijsting met latei op kraagstenen en
o.m. ontlastingsboog. Balkons met giet
ijzeren leuning in de 1. trav.; sgraffitopa- 
nelen met Art Nouveau-inslag op de borst
weringen van de middentrav. Tegelfries 
onder de puilijst. Kroonlijst op consoles; 
afgewolfde dakkapellen. Bewaard schrijn
werk met typische roedenverdeling 
(1047).
S. A.B., O.W., 8623 (1903).

Nr. 11. Enkelhuis met drie bouwl. en twee 
ongelijke trav. onder mansardedak (kunst- 
leien) met dakkapellen, waarvoor bouw
aanvraag van 1907. Bepleisterde lijstgevel 
met imitatievoegen en zijrisaliet met giet
ijzeren Art Nouveau-balkons. Typische 
deur en inrijpoort met I-balk en ijzeren
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schamppalen. Getoogde vensters. Klassiek 
hoofdgestel (1048).
S.A.B., O.W., 2058 (1907).

Nr. 17, 19, 21. Drie gekoppelde enkelhui- 
zen vlg. repeterend schema, waarvoor 
bouwaanvraag van 1872 (fig. 485); drie 
bouwl. en elk drie trav. onder zadeldak. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevels, 
aanleunend bij laat-classicistische ordon
nanties van eind XVIII, geleed door de 
puilijst; nr. 21 met nieuwe bakstenen be
kleding. Verdiepte rechth. deur- en ven
steropeningen, de borstwering met paneel- 
versiering. Casementenfries onder de 
kroonlijst op klossen.
S.A.B., O.W., 8686 (1872).

Nr. 18-22. Zie Maurice Lemonnierlaan 
nr. 99-101.

Nr. 23, 29, 31. Enkelhuizen met neoclas
sicistische inslag, drie bouwl. en drie trav. 
onder zadeldak, uit XIX d. Horizontaal 
gelede, bepleisterde en beschilderde lijst- 
gevel op plint met getraliede keldermon
den. Geaccentueerde middentrav. als 
geblokt risaliet en/of met balkons met 
gietijzeren leuning. Vlak omlijste rechth. 
deuren en benedenvensters; getoogde bo
venvensters met geriemde omlijsting, al of 
niet doorgetrokken lekdrempels en pane
len op de borstwering. Bewerkt klassiek 
hoofdgestel (1049, 1050).

Nr. 32. Zie Maurice Lemonnierlaan 
nr. 117.

Nr. 33-35. Herenhuis met neoclassicisti
sche inslag, uit XIX c-d; souterrain, drie 
bouwl. en vijf trav. onder afgeschuind za
deldak (pannen). Ten dele gedecapeerde 
bakstenen lijstgevel met hardstenen bene- 
denbouw. Middenrisaliet van drie trav., 
gemarkeerd door een balkon met zware 
consoles en ijzeren hek, en het gekomiste 
hoofdgestel. Getoogde inrijpoorten met 
sluitsteen in de zijtrav., en dito vensters in 
de geboste begane grond. Bovenverd. met 
rechth. vensters in geriemde omlijsting 
met oren, doorgetrokken lekdrempels en 
borstweringen; bijkomende driehoekige

frontons en entablementen op de bel-eta- 
ge. Kroonlijst op klossen en uitgelengde 
consoles, boven fries met spiegels en be
dekte steigergaten, en kordon (1051).

Nr. 39, 41. Twee gekoppelde enkelhuizen 
vlg. spiegelbeeldschema, van hetzelfde ty
pe als nr. 23 e.v., uit XIX d. Afwijkende 
inrijpoort en verdiepte vensters op de ge
blokte begane grond (1052).

Nr. 43, 45. Twee gekoppelde enkelhuizen 
vlg. repeterend schema, in neoclassicisti
sche stijl, uit XIX c; drie bouwl. en elk 
drie trav. onder zadeldak. Eenvoudige, be
pleisterde en beschilderde lijstgevels. 
Rechth. inrijpoort en beluikte benedenven
sters; getoogde bovenvensters met ge
riemde omlijsting, doorgetrokken lek
drempels en paneel op de borstwering. 
Klassiek hoofdgestel (1053).

Nr. 56. Geknikt enkelhuis in neoclassicis
tische stijl, met drie bouwl. en drie trav. 
onder zadeldak, uit XIX d. Horizontaal 
gelede, bepleisterde en beschilderde lijst
gevel. Rechth. deur en benedenvensters; 
getoogde bovenvensters met geriemde 
omlijsting en sluitsteen, centraal balkon 
met gietijzeren leuning op de tweede, 
guirlandepanelen op de borstweringen van 
de derde bouwl. Klassiek hoofdgestel 
(1054).

Nr. 58. Zie Maurice Lemonnierlaan 
nr. 159-161.

Nr. 61. Enkelhuis in neoclassicistische 
stijl, met drie bouwl. en drie trav. onder 
zadeldak, waarvoor bouwaanvraag van
1863. Bepleisterde lijstgevel met rechth. 
deur en vensters, op de bovenverd. in ge
riemde omlijsting met sleutel en op kor- 
donvormende lekdrempels met onderlig
gend profiel. Kroonlijst op modillons en 
tandlijst, boven fries met spiegels en kor
don (1055).
S.A.B., O.W., 8665 (1863).

Nr. 70. Klein bedrijfsgebouw met drie 
bouwl. onder zadeldak, waarvoor bouw
aanvraag van 1905 (fig. 486). Bak- en
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hardstenen lijstgevel, door ordonnerende 
pseudo-lisenen in drie ongelijke, getoogde 
trav. verdeeld. Rechth. drielichten en
1. vensters met ontlastingsbogen en lek- 
drempels op de tweede bouwl., dito doch 
getoogde op de derde bouwl. Hoge fries 
op kraagstenen en kroonlijst op klossen. 
Begane grond met inrijpoort en vitrines, 
doch nieuwe gevelbekleding en tussendor- 
pel (1056).
S.A.B., O.W., 8626 (1905).

Nr. 74, 78. Resp. dubbelhuis met vier 
trav., en enkelhuis met twee trav., voorts 
van hetzelfde type als nr. 61, uit XIX c. 
Begane grond afwijkend met schijnvoe- 
gen, licht verbouwd in nr. 74, met inrij
poort in nr. 78 (1057).

Nr. 86-88. Klein bedrijfsgebouw, met 
twee bouwl. + mezzanino en vijf trav. on
der plat dak. Verbouwing en verhoging, 
n.o.v. architect H. Van Leuven van 1910,

486. Kazernestraat nr. 70. Bouwaanvraag (1905), (S.A.B., 
O.W., 8626).

van een bestaande constructie. Lijstgevel 
met simili-bekleding, gebruik van hard
steen voor plint, deuromlijstingen, dorpels 
-  doorgetrokken op de tweede bouwl. - , 
imposten en panelen. Rechth. muurope- 
ningen : hoge inrijpoort en vleugeldeur in 
de uiterste trav. en twee lage deuren; bre
de vensters met ijzeren latei, getralied op 
de eerste twee verd., met ijzeren borstwe
ring op de mezzanino. Kroonlijst op mo- 
dillons (1058).
S.A.B., O.W., 8627 (1910).

Nr. 100, 102, 104. Drie gekoppelde rijhui- 
zen vlg. repeterend schema, in neoclassi
cistische stijl, uit XIX c; drie bouwl. en 
elk twee trav. onder zadeldak. Eenvoudi
ge, bepleisterde en beschilderde lijstge- 
vels, nr. 100 met nieuwe cementen bekle
ding. Rechth. deuren en vensters op de be
gane grond; getoogde bovenvensters in 
geriemde omlijsting op kordonvormende 
lekdrempels. Kroonlijst met klossen en 
tandlijst, boven fries en kordon. Later win
kelraam in nr. 104 (1059).

Keizerinlaan (6-7 D-E-F)

Van Kantersteen naar Stormstraat. 
Onderdeel van de brede laan bovenop de 
tunnel van de N.-Z.-spoorwegverbinding 
(1911-1914, 1935-1952), ten N. aanslui
tend op de Pachecolaan en de de Berlai- 
montlaan en ten Z. op de Keizerslaan (zie 
de Berlaimontlaan). Het tracé van de Kei
zerinlaan, in het midden onderbroken door 
het Europakruispunt, kwam reeds tot stand 
bij de herinrichting van de braakliggende 
Putterijwijk in 1928-1933, doch werd nog 
aanzienlijk verbreed tijdens de laatste fase 
van de werken aan de spoortunnel (zie Eu
ropakruispunt). De benaming herinnert 
aan de vroegere Keizerinstraat, de aloude 
«Coperbeke», eertijds gedomineerd door 
het Granvellepaleis (1550-1555) of later 
de Université Libre de Bruxelles, opge
slorpt door de huidige Kantersteen. 
Bebouwing samengesteld uit vrijstaande 
blokken, afgewisseld met plantsoenen ter 
hoogte van de St.-Michielskathedraal en
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487. Keizerinlaan nr. 11-15. «Air Terminus» van SABENA (1952-1954).

de Magdalenasteenweg. W.-zijde met 
slechts één bouwblok tussen de Storm- 
straat en de Arenbergstraat, in oorsprong 
het meest N.-straatgedeelte van de Berg
straat, ingenomen door het langgerekte 
kantoorgebouw «De Nederlanden 1870» 
(1956-1958, architecten G. Ricquier en 
Ph. Dumont) in nr. 60-72. Gebouw met 
zeven bouwl. in functionalistische stijl, 
gekenmerkt door doorlopende vensterre- 
gisters, een hoekrotonde en een kolossaal 
middenportaal. Blokken tussen het Euro- 
pakruispunt, de Arenbergstraat en de 
Bergstraat, sinds 1987 in aanbouw met 
een hotelcomplex (architecten A. en J. Po
lak en M. Vanden Bossche). O.-zijde inge
nomen door het «Telexgebouw», de «Air 
Terminus» en het Centraal Station (1060).
S.A.B., O.W., 66351 (1956-1958).

Nr. 11-15. «Air Terminus» van SABENA. 
Omvangrijk gebouw in functionalistische 
stijl, n.o.v. architect M.Brunfaut, opgetrok
ken in 1952-1954 (fig. 487). Oorspronkelijk

tweeledige functie : air-terminal met ver
trek- en aankomsthal, restaurant, bar, 
wachtzaal, diverse diensten — bank, post, 
wissel — en handelsruimte, en busperron, 
ondergronds verbonden met het Centraal 
Station, vanwaar een directe en exclusieve 
spoorverbinding met de Luchthaven Brus- 
sel-Nationaal (Zaventem); voorts directo
raat en administratieve diensten van 
SABENA. Vrijstaand complex met platte
grond in onregelmatige L-vorm, op het 
bouwblok Keizerinlaan/Kardinaal Mer- 
cierstraat (nr. 35-41)/Putterij (nr. 20-26). 
Benedenbouw met entresol en zes boven- 
verd., afwijkend in de lagere W.-vleugel 
met dakterras en de O.-vleugel overeen
komstig het terreinverval. Constructie met 
skelet van gewapend beton, bovenop de
N.-Z.-spoortunnel; gevels met parement 
van natuursteenplaten (Portland).
Gebouw met plastische volumewerking, 
aanknopend bij het vooroorlogse moder
nistische oeuvre van Brunfaut. W.-vleugel 
gemarkeerd door een brede hoekrotonde,
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aanleunend tegen een hoger oplopend, aan 
één zijde beglaasd trappenhuis aan de N.- 
zijde. Ellipsvormige, doorlopend beglaas
de uitbouw over drie bouwl. aan de Z.-zij- 
de; lage beglaasde uitbouw onder terras 
aan de voorzijde. Langgerekte O.-vleugel 
met inspringende trapézoïdale afsluiting 
aan de Houtmarkt. Horizontaliserende 
vensterregisters met verdiepte posten, be- 
lijnd door de dorpels, in de bovenbouw. 
Geaccentueerde inkomportalen in de W.- 
vleugel; benedenbouw van de O.-vleugel 
benadrukt als licht inspringende sokkel. 
Beeld «Entre terre et ciel» door N. Ef- 
front in het interieur.
NOVGORODSKY L., Le nouvel immeuble «Air 
Terminus», aérogare et bâtiments administratifs de 
la SABENA, à Bruxelles (La Technique des Tra
vaux, 1954, 5-6, p. 139-152).

Nr. 17-19. «Telexgebouw». Centrale van 
de R.T.T., n.o.v. architecten L. Stynen en
P. De Meyer, opgetrokken in 1959-1965. 
Vrijstaand complex met tweeledige struc
tuur, op het bouwblok Kardinaal Mercier- 
straat/Loxumstraat. Langgerekte W.-voor
bouw met vijf en compacte O.-vleugel met 
acht bouwl., verbonden door een beglaas
de loopbrug. Gefundeerd op de dragende 
elementen van de N.-Z.-spoortunnel, de
O.-vleugel met geïncorporeerde luchtko
ker. Rationalistisch geaffirmeerde archi
tectuur, gekenmerkt door gordijngevels 
met rasterstructuur van Massangis-steen 
en gebouchardeerd beton. Voorbouw met 
luifel boven de verticaal geritmeerde pui, 
automatische zonweringen in de boven
bouw en een typisch attiekpaviljoen met 
gegolfde afdekking. O.-vleugel op palen, 
met blind volume van de verluchtingsko- 
ker aan de achterzijde (1061).
S.A.B., O.W, 72544 (1959-1965). 
NOVGORODSKY L., Le nouveau centre télégra
phique de Bruxelles (La Technique des Travaux, 
1960, 11-12, p. 331-340).

Keizerslaan (6-7 F-G)

Van Albertinaplein naar Accolay- 
straat/H. Geeststraat.

Z.-sluitstuk van de brede laan bovenop de 
tunnel van de N.-Z.-spoorwegverbinding 
(1911-1914, 1935-1952), volgend op de 
Pachecolaan, de de Berlaimontlaan en de 
Keizerinlaan (zie de Berlaimontlaan). De 
Keizerslaan werd pas na de inhuldiging 
van de N.-Z.-verbinding voltooid, met de 
bouw van het metalen «Cantilever »-via
duct over het Gerechtsplein in 1956-1958. 
Het tracé mondt uit bij het bovengrondse 
«Zuidviaduct» met aan weerszij resp. de 
Kapellestraat en de Ursulinenstraat. De 
Steenpoort, Keizersstraat en Guldenstraat, 
deel uitmakend van de belangrijke, aloude 
invalsweg in het verlengde van de Hoog
straat, werden erdoor opgeslorpt. De 
plaats waar deze route de middeleeuwse 
stad binnendrong wordt nog gemarkeerd 
door de Anneessenstoren, een verdedi
gingstoren van de eerste stadsomwalling 
(XI-XIII).
Aaneengesloten bebouwing overwegend 
samengesteld uit ruime kantoorcomplexen 
en enkele appartementsgebouwen, met vijf 
tot zes bouwl., uit eind jaren 1950-1960, 
o.m. nr. 1-5A (1959, architect Ph. Du- 
mont), het R.V.A.-gebouw in nr. 7 (1959, 
architecten Y. Blomme, J. en F. Vande- 
voorde), het P.S.-gebouw in nr. 13 (1962, 
architect M. Brunfaut) en de drukkerij
E.G.I. in nr. 14 (1959, architecten F. en 
L. Vandenbroucke). «Super Bowling 
Crosly» met garage (1960-1961, architect
J.L. Stijnen) bij de Rollebeekstraat; 
Jeugdherberg Bruegel (1981, architect
G. Moermans) bij de H. Geeststraat. Ko
ninklijke Bibliotheek Albert I in nr. 4 (zie 
Kunstberg) aan het begin van de laan 
(1062, 1063).
S.A.B., O.W., 77573 (1959), 79974 (1959), 83191 
(1962), 73374 (1960-1961).

★  Anneessenstoren. Overblijfsel van de 
eerste stadsomwalling (XI-XIII). Verkeer
delijk zo genoemd naar de, vlg. de legen
de, vermelde gevangenisplaats (in werke
lijkheid was dit de nabijgelegen Steen
poort) van Fr. Anneessens (1660-1719), 
deken van de gilde der Vier Gekroonden. 
Hoektoren met flankerende traptoren en 
bewaarde muurgedeelten : 5 m ten N.O., 
13 m 50 ten N.W. Later aangepast en
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488. Keizerslaan. Anneessenstoren.

geïntegreerd in de omringende bebou
wing; ontmanteld in 1957 (N.-Z.-verbin
ding) en door de Stad gerestaureerd in 
1967 o.l.v. architect J. Rombaux. Ópge
trokken uit zandsteen, met latere toevoeg
sels van baksteen (PI. I, fig. 488).

XV. Keizerslaan. Anneessenstoren. Plattegrond naar ar
chitect F. Malfait (1939), (S.A.B., N.P.P., A 17).

Toren enigszins afwijkend van de overige 
bewaarde torens door de hoekinplanting 
(112°) : hoefijzervormige plattegrond, uit
gelengd en versmallend aan keelzijde 
(Fig. XV). In zijn huidige vorm drie 
bouwl. hoog, met ontruimde uitgebogen 
funderingsbasis met onregelmatig steen- 
verband. Aan stadszijde geopend door 
twee ruime spitsbogen met verkleinende 
ordonnantie. Veldzijde gedeeltelijk uitge
hold ingevolge latere aanleunende bebou
wing. Oorspronkelijk platform met weer
gang vermoedelijk in XVI gewijzigd met 
bijkomende bouwl. van baksteen, aan 
veldzijde doorbroken door deels gedichte 
en deels getraliede gedrukte spitsboogven
sters en afgedekt met kegelvormige spits 
(leien). Hoge eerste bouwl. resultaat van 
denivellatie en supprimeren van de vroe
gere kelderverd.; heden afgesloten d.m.v. 
ijzeren hekwerk. Overwelving d.m.v. ge
drukt spitsbooggewelf overgaand in half- 
koepelgewelf, aanzettend boven kordon. 
Vijf schietgaten met vernauwende wangen 
naar veldzijde toe. Rechth. doorgangen -
1. met latei op kwartronde karbelen -  ge
ven ten O. en ten W., via een trap uitge
spaard in de muurdikte, resp. toegang tot 
weergang walmuur en traptoren. Boven- 
verd. met gelijkaardige overwelving. 
Aanleunende rechth. constructie ten W. 
met ingebouwde wenteltrap, overgaand in 
octogonale bovenbouw van bak- en zand
steen, vermoedelijk daterend uit XVI. Ver
leent toegang tot twee bovenste waltoren- 
verd.
Gedeeltelijk bewaarde verdedigingsmuren 
met thans zichtbare funderingen : ruw ge
houwen metselwerk en steunbogen van on
regelmatige vorm (ten O. met baksteenop
vulling). Muren aan stadszijde geritmeerd 
door ruime rondbogige spaarbogen; halve 
boog ten O. en twee bogen ten W. Gelijk
aardige schietgaten als in toren. Licht over- 
kragende gekanteelde weergang (W.) ge
schraagd door kwartronde karbelen.
S.A.B., N.P.P., A 17.
COMBAZ R, DE BEHAULT A., La première en
ceinte de Bruxelles (A.S.R.A.B., dl. 1, 1888,
p. 174-176).
MARTINY V.G., m.m.v. DIERKENS-AUBRY F., 
Bruxelles. L’architecture des origines à 1900, 
Brussel, 1980, p. 24.
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Kernstraat (8-9 G)

Van Karmelietenstraat naar Waterloolaan. 
Rechtlijnige straat met in meerdere fasen 
tot stand gekomen tracé. Het meest O.- 
straatgedeelte bij de Waterloolaan vormde 
in oorsprong het haakse straatuiteinde van 
de aanvankelijk L-vormige Pippeling- 
straat, ca. 1835 aangelegd in het verlengde 
van de Boomkwekerij straat. In de as hier
van werd in 1843 vanaf de Karmelieten
straat het W.-straatgedeelte getrokken 
doorheen het eigendom Vinchant de Gen- 
dreul. Het middenstuk kon pas in 1857 
worden gerealiseerd doorheen het eigen
dom de Pestre.
Bebouwing in neoclassicistische en Se- 
cond-Empirestijl, overwegend uit de jaren 
1850 en 1860. Homogene gevelwanden, 
geaccentueerd door enkele voornamere 
herenhuizen met verzorgd stucdecor. 
Voorts samengesteld uit bescheidener bur
gerhuizen, veelal met een tot stucomlijs- 
tingen beperkte gevelversiering, cf. nr. 10
(1871), 22 (1869), 24 (1869), 25 (1858), 
27, 31, 33, 39 (1871), of met een vlakke 
gevelbepleistering, cf. nr. 12 (1844), 35 
(1857) en 44 (1857). Bijgebouwen van de 
Prins Albertkazerne (zie Karmelietenstraat 
nr. 26) aan het begin van de Z.-zijde.
S.A.B., O.W., 19137 (1871), 19096 (1869), 19097 
(1869), 19100 (1858), 19129 (1871), 17831 (1844), 
19099 (1857), 17825 (1857); P.P., 1792-1796.

Nr. 6. Burgerhuis met neoclassicistische in
slag, n.o.v. architect P. Josse van 1870; drie 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak. Lijstge- 
vel met stucbepleistering op geblokte hard
stenen benedenbouw. Rechth. benedenven
sters en r. deur. Getoogde bovenvensters met 
geriemde omlijsting en lekdrempel; entable
ment en balkon met ijzeren hek, beide op 
consoles, in de middentrav. van de bel-etage, 
borstweringversieringen op de tweede verd. 
Klassiek hoofdgestel met uitgelengde conso
les (1064).
S.A.B., O.W., 19323 (1870).

Nr. 19. Burgerhuis met Second-Empire- 
inslag, n.o.v. architect F. Pauwels van 
1859; drie bouwl. en drie trav. onder ge
wijzigde bedaking. Bepleisterde en be-

489. Kernstraat nr. 21 (1860) en 23 (1859).

schilderde lijstgevel, per register gemar
keerd door hoekpilasters en doorgetrokken 
lekdrempels. Begane grond met schijnvoe- 
gen, op 1. deur na verbouwd. Met spiegels 
versierde bovenverd., afgelijnd door de 
kroonlijst met klossen en tandlijst. Oor
spronkelijk breed steekboograam met 
sluitsteen op de eerste verd., in 1862 op
gevuld met het huidige rondboogdrielicht 
met geriemde omlijstingen, imposten en 
diamantkopsleutels. Vensters met afgeron
de bovenhoeken onder doorlopende water
lijst op de lagere tweede verd. (1065).
S.A.B., O.W., 19102 (1859, 1862).

Nr. 21. Herenhuis met enkelhuisopstand 
in neoclassicistische stijl, waarvoor bouw- 
aanvraag van 1860; drie bouwl. en vier 
trav. onder gewijzigde bedaking 
(fig. 489). Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel op hardstenen plint, voorzien 
van schijnvoegen op de beneden-, panelen 
op de penanten en borstweringen van de 
bovenverd. Bel-etage geaccentueerd door
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entablementen, een balkon op consoles in 
de twee middentrav. en een doorlopende 
ijzeren borstwering. Omlijste rechth. ven
sters, met vouwluiken op de begane 
grond, lager op de bovenste verd., met 
doorgetrokken lekdrempels; rechth. inrij
poort in de 1. trav. Klassiek hoofdgestel 
met gegroefde consoles in het verlengde 
van de vensters en bewerkte casementen. 
S.A.B., O.W., 19107 (1860).

Nr. 23. Herenhuis met enkelhuisopstand in 
Second-Empirestijl, waarvoor bouwaan- 
vraag van 1859; drie bouwl. en drie trav. 
onder zadeldak (fig. 489). Bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel op hardstenen plint. 
Begane grond belijnd door schijnvoegen 
en zware kordons, met rechth. vensters en 
later uit de as geplaatste r. deur met sluit
steen. Bovenverd. met steekboogvensters 
in verkleinende ordonnantie, op doorge
trokken lekdrempels. Bel-etage geaccentu
eerd door geriemde omlijstingen met oren 
en typische rankwerksleutel, een doorlo
pende borstwering met postamenten en 
casementen en een centraal balkon met ge- 
ajoureerde palmetfries op zware voluutcon- 
soles. Op de lagere tweede verd. flankeren
de pilasters, en bewerkte spiegels en tri
gliefen op de borstwering. Klassiek hoofd
gestel met brede blinde fries, wellicht 
vereenvoudigd.
S.A.B., O.W., 17824 (1859).

Nr. 26 tot 32. Geheel van vier gekoppelde 
enkelhuizen vlg. spiegelbeeldschema, met 
neoclassicistische inslag, waarvoor bouw- 
aanvraag van 1884; drie bouwl. en elk 
twee trav. onder zadeldak. Lijstgevels met 
stucbepleistering, gemarkeerd door zijrisa- 
lieten zoals de begane grond belijnd met 
schijnvoegen. Rechth. deuren en vensters, 
met geriemde omlijsting, paneel en door
getrokken lekdrempels op de bovenverd.; 
bijkomend balkon met ijzeren hek, enta
blement en sleutel in het risaliet, oorspron
kelijk afgewerkt met een drukke consolerij 
onder de gekomiste kroonlijst. Klassiek 
hoofdgestel. Verbouwde benedenbouw in 
nr. 32 (1066).
S.A.B., O.W., 19145 (1884).

Nr. 29. Burgerhuis met Second-Empire- 
inslag, waarvoor bouwaanvraag van 1860; 
drie bouwl. en drie trav. onder zadeldak. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met 
door schijnvoegen en puilijst belijnde be
gane grond en sterk gecompartimenteerde 
bovenverd. Rechth. inrijpoort in de 1. trav. 
en vensters met doorgetrokken lekdrem
pels. Bovenvensters omlijst met doorge
trokken platte banden die spiegels vormen 
op de borstweringen en penanten, rond
boogvormig en met console als sluitsteen 
onder de kroon- en tandlijst. Middenbal- 
kon met voluutconsoles en ijzeren hek, en 
bijkomende panelen met schijven op de 
bel-etage. Bewaard houtwerk van vleugel
deur, vouwluiken en ramen (1067).
S.A.B., O.W., 19106 (1860).

Nr. 34. Herenhuis met enkelhuisopstand 
in Second-Empirestijl, waarvoor bouw
aanvraag van 1864; drie bouwl. en vier 
trav. onder mansardedak. Horizontaal ge
lede lijstgevel met stucbepleistering. Ty-

490. Kemstraat nr. 34. Poort.
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pisch decor aansluitend bij het «néo-grec- 
que», o.m. rozetten, palmetten en cartou
ches veelal als sluitsteen, omringd door 
sierlijk ingekerfd rankwerk. Steekboog- 
vensters met doorgetrokken imposten en 
dorpels, en dito inrijpoort met diamant- 
kopsleutel r., in de geboste benedenbouw; 
geornamenteerde houten vleugeldeur, giet
ijzeren schampstukken en voetschraper 
(fig. 490). Sterk gecompartimenteerde bo- 
venverd., met rechth. vensters met karak
teristieke bovenhoeken, in over de borst
wering doorgetrokken omlijstingen, op 
kordonvormende lekdrempels. Bel-etage 
geaccentueerd door entablementen doorlo
pend in een meanderfries, en een twee 
trav. breed balkon met bewerkte consoles 
en ijzeren hek. Lagere tweede verd. met 
panelen op de penanten en ijzeren venster- 
leuningen. Kroonlijst met klossen; ruime 
dakkapellen met driehoekig fronton 
(1068).
S.A.B., O.W., 19110 (1864).

Nr. 36 tot 42. Geheel van vier gekoppelde 
enkelhuizen, twee 1. panden vlg. repete
rend en twee r. panden vlg. spiegelbeeld- 
schema, in neoclassicistische stijl, n.o.v. 
architect F. Pauwels van 1859; drie 
bouwl. en elk drie trav. onder mansarde- 
dak (leien). Bepleisterde en beschilderde 
lij stgeveis met getoogde bovenvensters in 
vlakke omlijsting met lekdrempel en pa
neel op de borstwering, telkens gemar
keerd door een centraal balkon met vo- 
luutconsoles en ijzeren hek. Klassiek 
hoofdgestel; telkens twee dakkapellen met 
driehoekig fronton. Begane grond ver
bouwd (1069).
S.A.B., O.W., 19103 (1859).

Nr. 46-48. Afgeschuind hoekhuis (Pippe- 
lingstraat nr. 19) in neoclassicistische stijl, 
uit XIX c; drie bouwl. + mezzanino en 
negen trav. Horizontaal gelede, bepleister
de en beschilderde lijstgevel, met schijn- 
voegen op de begane grond en hardstenen 
plint. Rechth. vensters in geriemde omlijs
ting, o.m. met diamantkopsleutel, op door
getrokken lekdrempels; deuren in de uiter
ste trav. Hoektrav. geaccentueerd door bal
kons met voluutconsoles en ijzeren hek.

«Klassieke» houten winkelramen aan 
weerszij van de hoekdeur. Eenvoudige 
kroonlijst (1070).

Nr. 50-56. Appartementsgebouw (hoek 
Pippelingstraat/Waterloolaan nr. 9) met 
« Beaux-Arts »-inslag, n.o.v. architecten J. 
en P. Picquet van 1908; vier bouwl. + en
tresol en zeventien trav. onder pseudo
mansarde. Lijstgevel met simili-bekleding 
op benedenbouw van arduin, ingedeeld in 
horizontale registers. Opengewerkte bene
denbouw met geblokte posten uitlopend 
op de consoles van de puilijst. Winkelpui
en met beglaasde entresol met korfbogige 
raamopening onder I-balk; privé-portaal 
met gebogen fronton in de geaccentueerde 
middentrav. Eerste twee bovenverd. gerit
meerd door kolossale Ionische pilasters, 
en oplopende, rechth. en gebogen bow- 
windows op ijzeren consoles, alternerend 
met balkons met gietijzeren leuning ; afge
werkt door een klassiek hoofdgestel. Bo
venste verd. opgevat als attiek, met pilas- 
terordonnantie. Rechth. bovenvensters. 
Brede dakkapel boven de inkom, geflan
keerd door œil-de-bœufs, in de r. trav. ver
nieuwd (1071).
S.A.B., O.W., 24826 (1908).

Kerstenmannekensstraat (6 F)

Van Spoormakersstraat naar Duquesnoy- 
straat.
Voorheen z.g. «Flessenstraatje», een smal 
elleboogvormig steegje van Spoormakers
straat naar Magdalenasteenweg; in XVI B 
verbreed. Incorporatie van het O.-straatge- 
deelte in de aanleg van de Duquesnoy- 
straat in 1846. Sinds 1960 deel uitmakend 
van het B.P.A. 30/10 «Grote Markt en 
omgeving».
N.-straatwand heden volledig ingenomen 
door een hotelcomplex, n.o.v. architect
M. Barbier van 1973. Enkelhuis ten Z., 
met deels gecementeerde en deels hardste
nen lijstgevel en neorenaissance getinte 
erker, vlg. bouwaanvraag van 1894 
(1072).
S.A.B., O.W., 83458 (1973), 12410 (1894).
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491. Kiekenmarkt nr. 1. Bouwaanvraag (1882), (S.A.B., O.W., 18877).

Kiekenmarkt (4-5 E)

Van Visverkopersstraat naar Taborastraat. 
Vanouds belangrijke verkeers- en handels
ader, behorend tot de vroegste sporen van 
stedelijke ontwikkeling te Brussel. Deel 
uitmakend van de z.g. «Steenweg», aloude 
invalsweg die de stad in W.-O.-richting 
doorkruiste, via Castrum, Werf, Neder- 
markt en Koudenberg, met minstens tot XI 
opklimmend tracé; cf. ook Vlaamsesteen- 
weg, St.-Katelijnestraat, Grasmarkt, Mag- 
dalenasteenweg, Hofberg en Naamsestraat. 
De Kiekenmarkt, in oorsprong z.g. «Op 
de Beke», mondde eertijds ten W. uit bij 
de aloude Werf op de Zenne, vanaf 1603- 
1604 de Vismarkt (zie Hallenstraat), en 
was via de Schipbrug, later Visverkopers- 
brug genaamd, verbonden met de St.-Ka- 
telijnestraat. Ten O. sloot zij aan op de Bo- 
terstraat en de Grasmarkt. Vanouds deel 
uitmakend van de marktengordel rond de 
Grote Markt, cf. diverse marktfuncties tot 
in XIX. Aanvankelijk melkmarkt, vanaf

XVII tot 1802 gevogelte- of «kieken
markt» benaming die vanaf dan in voege 
kwam. Bij de wederopgebouwde Vismarkt 
(1823/1825-1826, architect N. Roget) aan 
het begin van de straat, werd in 1825 een 
gevogeltemarkt opgetrokken.
Het tracé van de Kiekenmarkt werd onder
broken door de aanleg van de centrale la
nen (1867-1871), waarna het W.-straatge- 
deelte werd rechtgetrokken en volledig 
wederopgebouwd met een typische eclec
tische rijbebouwing, cf. nr. 4 en 8-10 (met 
gietijzeren balkons), met geaccentueerde 
hoekgebouwen, als omlijsting van de 
vroegere Centrale Hallen (1872-1874, ar
chitecten L.R Suys en E. Le Graive).
Het O.-straatgedeelte behield zijn oor
spronkelijk, licht gebogen beloop, en ver
toont nog enkele tot XVII opklimmende 
traditionele oude kernen, cf. nr. 55 (met 
gedecapeerd bak- en zandsteenparement), 
59 en 61 met muurankers, en in neoclas
sicistische stijl aangepaste of wederopge
bouwde panden uit XIX A, cf. nr. 47, met
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geveldecor n.o.v. architect O. François 
van 1907, en nr. 51, met fraaie gesmeed 
ijzeren leuningen. Evenwel gedomineerd 
door monumentale handelshuizen uit eind 
XIX-begin XX. Nieuwe bouw van de St.- 
Honorédoorgang (1962-1963, architecten
J. Cuisinier en S. Lebrun) in nr. 36-52 aan 
de N.-zijde.
S.A.B., O.W., 1685 (1907).

Nr. 1. Scherp afgeschuind hoekgebouw 
(Paul Devauxstraat nr. 15-17) met neo
classicistische inslag, n.o.v. architect 
A. Mennessier van 1882 (fig. 491); drie 
bouwl. + entresol en tien trav. onder pseu- 
do-mansardedak (leien). Bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel met gemarkeerde 
horizontale registers. Opengewerkte bene- 
denbouw met geblokte posten, winkelpui
en en beglaasde entresol met ordonneren
de pilasters; heden grotendeels opnieuw 
bekleed en verborgen achter pubiciteits- 
borden. Bovenverd. belijnd door een om
lopend balkon met consoles en fraai ge- 
ajoureerde gietijzeren leuning. Per register 
geritmeerd door pilasters, achtereenvol
gens ingediept en met composiet kapiteel. 
Vlak omlijste rechth. vensters, met bijko
mende rozetfries op de eerste, bewerkte 
borstwering binnen kordon op de tweede. 
Klassiek hoofdgestel met panelenfries en 
kroonlijst met tandlijst op consoles; dak
kapel met fronton boven de hoektrav. In 
ontweip bijkomende ijzeren balustrade op 
kroonlijst en nok (1073).
S.A.B., O.W., 18877 (1882).

Nr. 3-5. Twee gekoppelde rijhuizen met 
neoclassicistische inslag, uit XIX d; drie 
bouwl. + entresol en samen vier ongelijke 
trav. onder zadeldak (pannen). Horizontaal 
gelede lijstgevel met uitgewerkt stucdecor. 
Breder 1. risaliet met hoekblokken, geflan
keerd door een smalle trav. en panelen op 
de gemeenschappelijke middenpenant ; 
twee r. trav. met gewone ordonnantie. En
tresol met schijnvoegen. Bovenverd. met 
getoogde vensters in oplopende omlijstin
gen met sluitsteen, op doorgetrokken 
borstweringen. Bijkomende entablemen- 
ten en balkons met ijzeren leuning op de 
eerste verd.; smalle rechth. vensters van

de tweede trav. met frontonbekroning. Be
gane grond verbouwd.
Identiek pand met opstand in spiegelbeeld 
in Paul Devauxstraat nr. 11-13, met be
houden winkelpui en privé-deur tussen ge
blokte posten, onder puilijst op klossen, in 
de 1. trav. (1074).

Nr. 12-14. Rijhuis met neoclassicistische 
inslag, waarvoor bouwaanvraag van 1872; 
vier bouwl. + entresol en drie trav. onder 
mansardedak (leien). Lijstgevel met rijker 
stucdecor, vnl. pilasters, gegroefd en met 
guirlande op de twee bovenste verd., en 
friezen. Gevelbrede balkons met bewerkte 
consoles en fraai geajoureerd gietijzeren 
hek op de eerste twee verd., dito venster- 
leuningen op de entresol en de hoogste 
verd. Rechth. vensters. Kroonlijst met 
klossen boven fries en architraaf; twee 
getoogde dakkapellen met vleugelstukken 
en waterlijst. Behouden winkelpui met 
middeningang en 1. privé-deur tussen in
gediepte pilasters; latere luifel (1075). 
S.A.B., O.W., 15975 (1872).

Nr. 28-30. Voormalig gebouw van de ju
welier «Leysen Frères», n.o.v. architect 
A. Blomme van 1919; zes bouwl. onder 
pseudo-mansarde (leien) en vijf trav. Stijl
vol gevelfront met parement van natuur
steen, in sobere, classicerende stijl. Derde 
tot vijfde bouwl. gemarkeerd door kolos
sale Ionische pilasters met tweeledige, ge
canneleerde en ingediepte schacht, waarop 
een klassiek hoofdgestel; decoratieve re
liëfs op de borstwering van de vijfde 
bouwl. Vlakke tweede bouwl.; als attiek 
opgevatte zesde bouwl. met ingediepte pe
nanten. Rondbogige dakkapellen met wa
terlijst. Winkelpui met zwarte granietbe- 
kleding, ordonnerende pilasters en hoofd
gestel; ijzeren roosters met monogram ll 
in de sokkel. Metalen raamwerk en mid
dendeur. Firmanaam «joaillerie / leysen 
freres / orfevrerie» in een kenmerkend 
lettertype in de fries (1076).
S.A.B., O.W., 26729 (1919).

★  Nr. 32-34. Voormalig warenhuis 
«Grande Maison de Blanc», opgericht in
1864. Huidig gebouw in eclectische stijl

179



KIEKENMARKT

met neorenaissance-inslag, n.o.v. architect 
O. François van 1896, in de geveltop ge
dateerd 1897. Oorspronkelijk symmetrisch 
gevelfront gemarkeerd door een middenri- 
saliet, met vier bouwl. en veertien trav.; 
uitgebreid met drie r. trav. in kopiërende 
stijl, n.o.v. architect G. Servais van 1922. 
Omvatte oorspronkelijk een voor- en ach- 
terbouw, waartussen een hal met galerij in 
ijzerbouw. Gevelfront met oorspronkelijk 
beglaasde benedenbouw over twee 
bouwl., met geblokte pilasters en ingangs- 
risaliet, geleed door een gietijzeren luifel; 
heden verbouwd. Bovenbouw van twee 
verd., met parement van geglazuurde bei
ge baksteen met ruime verwerking van na
tuursteen o.m. voor omlijstingen, kordons

492. Kiekenmarkt nr. 32-34. Voormalig warenhuis «Gran
de Maison de Blanc» (1896-1897). Ceramiekpaneel.

493. Kiekenmarkt nr. 35. Oorspronkelijke toestand 
(S.A.B., O.W., 15994).

en de gevelbeëindiging. Karakteristiek en 
overvloedig gebruik van polychrome, 
overwegend decoratieve ceramiekpanelen 
en -friezen met Art Nouveau-inslag op de 
penanten en borstweringen, in de hoogvel
den van de vensters, de bekroonde bogen- 
fries en het fronton (fig. 492). Hoger 
oplopend risaliet, voorheen met geaccen
tueerd ingangsportaal : tweelichten en be
kronend driehoekig fronton met topstuk
ken. Rechth. vensters met archivolt op co- 
lonnettes, waartussen tondi. Tegeltableau’s 
op de penanten van de derde bouwl., met 
vrouwenfiguren waarvan twee met op
schrift «industrie» en «commerce», naar 
tekeningen van Privat-Livémont, uitge
voerd door de ceramiekfabrieken «Boch». 
Kroonlijst op bogenfries met kraagstenen, 
bekroond door een blinde attiek (1077).
S.A.B., O.W., 16021 (1896), 28000 (1922).

Nr. 35. Voormalig enkelhuis in Lodewijk 
XV-stijl, in kern daterend uit XVIII B,
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494. Kiekenmarkt nr. 35. Huidige toestand.

oorspronkelijk slechts een begane grond 
en één hoge bovenverd. onder leien man- 
sardedak met dakkapellen en aandaken 
(fig. 493). Grondig verbouwd, met be
houd van de stijleenheid, n.o.v. architect
G. Saintenoy van 1870, waarbij de begane 
grond 44 cm werd opgehoogd ingevolge 
de Zenne-werken, en de eerste verd. ver
moedelijk overeenkomstig ingekort, en 
een tweede verd. werd toegevoegd, met 
hergebruik van het oorspronkelijke hoofd
gestel en de dakkapellen in de nieuwe 
mansarde (fig. 494). Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel met schijnvoegen, ge
ritmeerd door een middenrisaliet en hoek- 
pilasters; de oorspronkelijke XVIII-op- 
stand was voorzien van een volledig hard
stenen parement, heden vermoedelijk nog 
ten dele bewaard. Bovenverd. met rechth. 
vensters in geriemde omlijsting, op de der
de bouwl. met gesmeed ijzeren leuningen. 
Pui oorspronkelijk voorzien van een spie- 
gelboogdeur in breed geprofileerde 
omlijsting met rocaillesleutel in de 1. trav.,

en zelfde rechth., in 1870 tot winkelraam 
verruimde vensters; heden volkomen ver
bouwd. Gevelbeëindiging door de gelede 
architraaf, fries met rocailleconsoles onder 
de dakkapellen en vernieuwde kroonlijst. 
Centrale spiegelboogvormige dakkapel 
met vleugelstukken, schijnvoegen, ge
riemde vensteromlijsting, gegroefde sluit
steen en geprofileerde waterlijst op ge
strekte uiteinden; flankerende oeil-de- 
bceufs met dito sleutel en waterlijst eindi
gend in voluutjes en guirlandes.
S.A.B., O.W., 15994 (1870).
HENNE A., WAUTERS A., 1975, III, fig. 898.

Nr. 37-39. Apotheek Gripekoven. Han
delshuis met oorspronkelijk appartemen
ten op de hoogste twee verd., in «Beaux- 
Arts »-stijl, waarvoor bouwaanvraag van 
1908 (fig. 495). Vijf bouwl. en drie onge
lijke trav. onder zadeldak. Lijstgevel met 
natuurstenen parement, gemarkeerd door 
een breed r. risaliet van twee trav. Eerste

495. Kiekenmarkt nr. 37-39, Apotheek Gripekoven (1908) 
en 41 (1905).
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twee verd. met kordongeleding, bovenste 
twee geritmeerd door kolossale composie- 
te pilasters. Alternerend rechth., rond- en 
steekbogige vensters, in geriemde omlijs
ting of met pilasters, met balustraden, 
sluitsteen of entablement, en guirlandes : 
medaillons op de tweede verd. Klassiek 
hoofdgestel ; breed gebogen fronton boven 
het risaliet, oorspronkelijk met oculus -  
gewijzigd in 1937 -  en vaas. Oorspronke
lijk winkelpui met zijportalen, en privé-in- 
kom met entablement en spiegel in de
1. trav. ; heden verbouwd.
S.A.B., O.W., 2597 (1908), 47011 (1937).

Nr. 41. Handelshuis in eclectische stijl 
met Art Nouveau-inslag, n.o.v. architect
F. Lef ever van 1905; zes bouwl. en één 
brede trav., onder in 1908 toegevoegde 
pseudo-mansarde (fig. 495). Gevelfront 
van geglazuurde witte baksteen en hard
steen, rijk bewerkt met lisenen op conso
les, waterlijsten en platte banden, be
kroond door een attiek met bogenfries en 
diamantkoppen, onderbroken door een 
verhoogd driehoekig fronton met topstuk. 
Achtereenvolgens en aansluitend, een 
korfboogvormig drielicht met bewerkte 
stijlen en ijzeren leuning, en twee gesta
pelde, resp. gesloten en open, trapézoïdale 
houten erkers met leien afdekking, de bo
venste met ijzeren hekken met palmetmo- 
tief, op de eerste drie verd. Resp. rechth. 
en korfboogvormig drielicht met po
lychroom tegeltableau op de borstwering, 
op de bovenste twee verd. Oorspronkelijk 
winkelpui met middeningang en hardste
nen posten onder I-balk, heden verbouwd. 
Afwijkend voorontwerp van 1904 met be
kronend lantaamtorentje.
S.A.B., O.W., 292 (1905, 1904), 2600 (1908).

Nr. 45. Neoclassicistisch herenhuis, oor
spronkelijk met enkelhuisopstand op L- 
vormige plattegrond, uit XIX a; drie 
bouwl. en vier trav. onder zadeldak. Be
pleisterde en beschilderde lijstgevel, ge
markeerd door een breder 1. poortrisaliet. 
Op de bovenverd. rechth. vensters met ge
riemde omlijstingen en doorgetrokken lek- 
drempels, en bijkomend entablement op 
de bel-etage in het risaliet ; fraaie gesmeed

ijzeren leuningen op de tweede verd. Ge- 
velbeëindiging door de gelede architraaf, 
fries waarin steigergaten met schijfvormi
ge vulling en kroonlijst met klossen. Be
gane grond ingericht voor handelsfunctie 
en herhaaldelijk verbouwd vanaf 1914, 
waarbij ook de bel-etage werd ingekort; 
tot dan met een geblokte rechth. poort in 
het risaliet en rechth. vensters op doorge
trokken lekdrempels. Opstand van zes 
trav. met centraal deurrisaliet aan de even
eens sinds 1914 overbouwde binnenplaats 
(1078).
S.A.B., O.W., 16000 (1914).

Nr. 49. Handelshuis in eclectische stijl, 
waarvoor bouwaanvraag van 1908; vijf 
bouwl. en drie trav. onder pseudo-mansar- 
de (kunstleien). Lijstgevel met natuurste
nen bekleding, gemarkeerd door bewerkte 
hoekpilasters. Drielichten op de bovenste 
drie verd., de bredere middentrav. achter
eenvolgens verrijkt met een rechth. erker, 
waarop balkon met balustrade en ijzeren 
hek, en een gebogen fronton op consoles. 
Trapézoïdale houten erker uit 1919, ter 
vervanging van een breed entresolvenster. 
Kroonlijst met tandlijst en consoles; gebo
gen dakkapellen en oorspronkelijk een ij
zeren vorsthek tussen postamenten. Oor
spronkelijk winkelpui met middeningang, 
heden verbouwd (1079).
S.A.B., O.W., 4021 (1908), 26726 (1919).

Nr. 53. Smal rijhuis in Art Deco, n.o.v. ar
chitect A.H. Le Marchand van 1928; vier

496. Kiekenmarkt nr. 53 (1928). Balkon.

182



KIEKENMARKT - KLEERKOPERSSTRAAT

bouwl., een achteruitwijkende attiekverd. 
en één trav. Gevel met natuurstenen bekle
ding, met typische, gelede profiellijsten en 
een getrapte bekroning vóór de attiek. 
Markante, tweezijdige bow-window over 
de eerste twee verd., bekroond door een 
ijzeren balkon met geometrisch vlecht- 
bandmotief (fig. 496), dat wordt herhaald 
in de beglazing. Aansluitend breed raam 
op de derde verd. Metalen raamwerk met 
kleine roedenverdeling. Oorspronkelijk 
winkelpui met middeningang, heden ver
bouwd (1080).
S.A.B., O.W., 35166 (1928).

Nr. 57. Diephuis met drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak. Barokke verhoogde 
halsgevel van bak- en zandsteen, uit eind 
XVII-begin XVIII, wellicht met oudere 
traditionele kem. Ontpleisterd en gerestau
reerd o.l.v. architect Michel van 1922, 
waarbij de voegen en de verweerde na
tuursteen werden hersteld o.m. met simili- 
aanvulling. Door waterlijsten belijnde bo
ven verd. met speklagen in het verlengde 
van de dorpels, en rechte muurankers. 
Voormalige kruiskozijnen met negblok- 
ken; XIX-houtwerk. Eveneens door wa
terlijsten belijnde tweeledige geveltop, 
omlijst en in verdiepte velden opgedeeld 
door een patroon van platte banden, be
kroond door een geprofileerd driehoekig 
fronton. Spiegelboogvenster met waterlijst 
in de middenas van de eerste geleding, 
oculus met bijkomende sluitsteen en guir
lande in de tweede. Recente winkelpui 
(1081).
S.A.B., O.W., 26727 (1922).

Kleerkopersstraat (5 D-E)

Van Grasmarkt naar Munt.
Vóór 1570 z.g. «Corte Ridderstrate»; na
dien z.g. «Madelonnettestraat» naar het 
gelijknamige, hier aan O.-zijde tot 1795 
ingeplante klooster. Huidige benaming 
naar de talrijke handelaars in oude kleren 
die vnl. in XVI in deze straat waren geves
tigd. In 1861-1862 werd -  gelijktijdig met 
het doortrekken van de Zuidstraat, en in

497. Kleerkopersstraat nr. 6 tot 16.

aansluiting op de Nieuwstraat -  de Kleer
kopersstraat aan W.-zijde verbreed, als on
derdeel van de nieuwe rechtlijnige N.-Z.- 
as tussen het toenmalige Noordstation 
(1841, Rogierplein) en het Bogaerdensta- 
tion (1840, Rouppeplein), meteen ook een 
drukke verbindings- en handelsader. Straat 
terzelfdertijd ook fasengewijze (1860 en 
1867-1871) gekruist door de Grétrystraat. 
O.-wand sinds 1960 begrepen in het
B.RA. 30/10 «Grote Markt en omgeving» 
(zie Beenhouwersstraat). In 1967 sloop 
van het huizenblok tussen Schildknaaps- 
straat en Munt. Gedeelte tussen Grétry
straat en Munt in 1984 verkeersarmer ge
maakt. Straat in verbinding met de Greep- 
straat en Grasmarkt via de Centrumgalerij, 
n.o.v. architect J.F. Collin van 1951-1952 
(nr. 15-17) en met de Kiekenmarkt via de 
St.-Honorédoorgang (nr. 20-22), n.o.v. ar
chitecten J. Cuisinier i.s.m. S. Lebrun van 
1962-1963.
Basisbebouwing samengesteld uit Tijhui
zen met lijstgevels in neoclassicistische
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stijl of met min of meer uitgewerkt Se- 
cond-Empiredecor : aan W.-zijde daterend 
van 1864-1865 (cf. supra), ten O. vaak re
sulterend van verbouwingen van oudere 
kernen in XIX A en de jaren 1861-1864, 
cf. nr. 1 -  met getoogde bovenvensters in 
platte bandomlijsting -  en nr. 5, blijkbaar 
als aanpassingen van een vroegere topge
vel, en nr. 53-55, oorspronkelijk één brede 
traditonele XVII-trapgevel, waarvan nog 
behouden 1. helft met bak- en zandstenen 
kern in nr. 55 en verbouwde r. helft in 
nr. 53 (1864). Voorts oorspronkelijke han
delspuien op de begane grond, heden ge
moderniseerd, soms met inbegrip van de 
aansluitende bouwl. erboven (fig. 497). 
Tot de meest sobere versies horen een aan
tal drie tot vier bouwl. hoge, vlak bepleis
terde doorsnee-lijstgevels met rechth. ven
sters, als b.v. nr. 42 en 44 (1865) en nr. 51 
(1864, aanpassing van een laat-barokke 
halsgevel). Overwicht van twee trav. brede 
bepleisterde lijstgevels met vier in hoogte 
verkleinende bouwl. of met drie bouwl. + 
entresol, met rechth., getoogde of afgeron
de bovenvensters in geriemde omlijsting, 
veelal met doorgetrokken lekdrempels en 
ijzeren leuningen, al of niet een panelen
decor op de borstweringen en doorgaans 
een klassiek hoofdgestel, cf. nr. 9 (1862), 
10 (1864, architect F. Janiet), 11 (1862, na 
brand in 1930 wederopgebouwd met bij
komende vierde bouwl.), 12 (1864), 13 
(1863, met erker en pui van 1934), 16 
(resterende helft van oorspronkelijk vier 
trav. breed pand met fraaie dubbele entre- 
sol-uitvoering), 19 (1861), 39 (1861), 41
(1863), 45 (1835, opnieuw in 1864 weder
opgebouwd) en 47 (1864); nr. 14 weder
opgebouwd na 1944 naar neoclassicistisch 
patroon van vroegere gevel.
Voor de hoekgebouwen nr. 23-31, 32, 33- 
37 en 34 zie Grétrystraat resp. nr. 55-55A, 
51, 34-36 en 30-32.
S.A.B., O.W., 11671 (1864), 11694 en 11696 
(1865), 11670(1864), 11657(1862), 11677(1864),
11658 (1862) en 37991 (1930), 11678 (1864),
11659 (1863) en 42475 (1934), 11662 (1861), 
11665 (1861), 11666 (1863), 11668 (1835, 1864), 
11669 (1864); P.P., 1424-1430.
K.I.K., 75266 A.

Nr. 2-4. Afgeschuind hoekgebouw (Kieken- 
markt) van vier bouwl. en totaal acht trav. 
onder pseudo-mandardedak (kunstleien), 
vlg. bouwaanvraag van 1864 n.o.v. architect
D. De Keyser. Bepleisterde lijstgevel met 
neo-Lodewijk XVI-decor, op ontwerp volle
dig gelijnd door imitatiebanden. Sterk hori
zontale ritmering door de doorgetrokken 
druiplijsten, omlijstingen en lekdrempels en 
het aflijnend gelede kordon onder kroonlijst. 
Rechth. vensters in geriemde omlijsting met 
oren, onder gegroefd paneel en alternerend 
resp. gebogen en driehoekige frontonbekro- 
ning op tweede en derde bouwl.; spiegelver- 
siering op de borstweringen. Leuningen 
i.pl.v. op plan doorlopend balkonhek op bel
etage. Dakvensters tussen vleugelstukken, 
onder gebogen fronton. Totaal verbouwde 
winkelpui (1082).
S.A.B., O.W., 16045 (1864).

Nr. 3. Diephuis, in zijn huidige vorm vier 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak. Oude
re kem met verankerde topgevel, wellicht 
begin XIX aangepast tot lijstgevel met 
frontonaflijning. Resp. getoogde en 
rechth. vensters op tweede en derde 
bouwl.; aangepast rechth. bovenste ven
ster, oculus en balkgat van voormalige ge
veltop. Vernieuwde begane grond met 
winkelpui (1083).

Nr. 6. Breedhuis met natuurstenen lijstge
vel met Second-Empiredecor, vier bouwl. 
+ entresol en twee trav. onder pseudo- 
mansardedak, n.o.v. architect D. Peeters 
van 1864 (fig. 497). Superpositie van re
gisters afgelijnd door kordonvormende 
lekdrempels en druiplijsten en kroonlijst 
op dubbele consoles. Gevarieerde omlijs
tingen aan bovenvensters met geknikte bo
venhoeken; pilasterdecor voor het brede 
getoogde entresolvenster. Blinde venster- 
leuningen i.pl.v. oorspronkelijk gietijzeren 
balkonhekken. Verder rozet-, ruit- en inge
kerfde florale motieven, cannelures en 
spiegels op borstweringen en penanten. 
Dakvenster, op ontwerp in gebroken boog- 
fronton en geflankeerd door vleugelstuk
ken. Verbouwde pui in modernistische 
stijl, uit de jaren 1930 (1084).
S.A.B., O.W., 11675 (1864).
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498. Kleerkopersstraat nr. 7. Vensteromlijsting (1925).

Nr. 7. Diephuis, vermoedelijk vlg. bouw- 
aanvraag van 1833 aangepast met neoclas
sicistische lijstgevel van drie trav. en vier 
verkleinende bouwl., ter vervanging van 
in- en uitgezwenkte topgevel met platte 
banddecor. Vlg. bouwaanvraag van 1925 
gewijzigd in huidig uitzicht met rechth. 
vensters in twee trav. en in centrale boven
ste trav., voorzien van decoratieve smeed
ijzeren Art Deco getinte omlijstingen met 
consolevormende uitbuiging ter hoogte 
van de onderdorpels (fig. 498). Gelijkaar
dig uitgewerkte winkelpui heden ver
bouwd (1085).
S.A.B., O.W., 11656 (1833), 31078 (1925).

Nr. 8. Rijhuis met gelijkaardige gevelop- 
stand en stijlkenmerken als nr. 6, in 1864 
ontworpen door architect L.R Suys (fig. 
497). Getoogde entresolvensters met 
rechtstanden aansluitend op de met rozet
ten en wolfskoppen verfraaide consoles 
van het bel-etagebalkon met gietijzeren

leuning. Enig verschil in de omlijsting van 
de rechth. bovenvensters met doorgetrok
ken druiplijsten; decoratief bewerkte pe
nanten en sierlijk hoofdgestel met floraal 
fries onder tand- en kroonlijst op gegroef
de consoles. Getoogde dakvensters i.pl.v. 
rechth. met driehoekig fronton en vleugel
stukken. Oorspronkelijke winkelpui heden 
verbouwd (1084).
S.A.B., O.W., 11676 (1864).

Nr. 15-17. Z.g. «Centrumgalerij», n.o.v. 
architect J.F. Collin van 1951-1952; eer
stesteenlegging op 3/4/1952 cf. gevel- 
plaat. Omvattende drie O.-W. georiënteer
de bouwblokken, met winkelpanden op 
begane grond en kantoorlokalen en appar
tementen op bovenverd., en bijkomende 
binnenpandige winkels ten N. en ten Z., 
onderling verbonden via een circulaire 
doorgang onder betonnen booggewelf met 
glasstenen (fig. 499). Straatgevels resp.

499. Kleerkopersstraat nr. 15-17. «Centrumgalerij» 
(1951-1952).
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aan Kleerkopersstraat met Noorse kwart- 
sietbekleding en aan Greepstraat (nr. 10, 
16-26) met bakstenen parement; supple
mentaire toegang via de St.-Niklaasgang 
(Grasmarkt). Centraal bouwblok met on
dergrondse bioscoopzaal i.pl.v. aanvanke
lijk geplande parking, cf. bouwvergunning 
van 1953.
S.A.B., O.W., 83193 (1951-1953).

Nr. 21. Smal, vier bouwl. hoog breedhuis 
met bepleisterde lijstgevel in neoclassicis
tische stijl, vlg. bouwaanvraag van 1861. 
Ongelijke trav.-indeling : entresol met ge
koppelde rondboogvensters onder boog- 
lijst op imposten, op plan met ijzeren bal- 
konhek; op bovenverd. ruime rechth. om- 
lijste middenvensters met resp. metalen 
ondiep balkonhek en gietijzeren leuning 
met dubbele krul. Klassieke gevelbeëindi- 
ging en rechth. dakkapel met voluten en 
pseudo-boogfronton. Verbouwde winkel
pui (1086).
S.A.B., O.W., 11663 (1861).

Nr. 24-24b. Ruim eclectisch handelsge
bouw, heden «polikliniek», met natuurste
nen voorgevel van vier trav. en vijf 
bouwl., onder bijkomende achteruitwij
kende dakverd., n.o.v. architect F. De Ves- 
tel van 1914, beëindigd in 1917. Ópge
trokken i.o.v. en achteraan palend aan het 
voormalige warenhuis «Grande Maison 
de Blanc» (cf. Kiekenmarkt nr. 32-34). 
Brede trav.-indeling, over drie bouwl. met 
markante korfboogvormige nissen en ui
terst r. hoge afgeronde erker. Neogotische, 
neorenaissance en neobarokke inslag vnl. 
door de vensteromlijstingen met flanke
rende colonnetten en zuilen met uitge
werkte kapitelen, de florale friezen en de 
bak- en natuurstenen zij-« aandaken » met 
hoge schoorsteen, 1. verdwenen voor aan
palende nieuwe bouw. Begane grond 
voorheen met breed winkelraam, heden 
gemoderniseerd, doch met nog behouden 
rondboogpoort (1087).
S.A.B., O.W., 20655 (1914-1917).

Nr. 36. Resterende twee 1. trav. van oor
spronkelijk drie trav. breed rijhuis, drie 
bouwl. + entresol onder mansardedak

500. Kleerkopersstraat nr. 36. Bouwaanvraag (1865), 
(S.A.B., O.W., 11690).

(pannen), vlg. bouwaanvraag van 1865 
n.o.v. architect L.R Suys (fig. 500). Be
pleisterde lijstgevel met Second-Empire- 
decor cf. o.m. de rozet- en ingekerfde flo
rale motieven in de omlijsting van de 
rechth. vensters, de gecanneleerde spiegels 
en rechtstanden van de bredere hoofdtrav., 
ter hoogte van de entresol opgevat als con
soles met wolfskoppen, ter schraging van 
het bel-etagebalkon. Breed hoofdgestel 
met panelen tussen gekoppelde consoles, 
onder kroon- op tandlijst. Dakvensters met 
driehoekig fronton. Verbouwde begane 
grond (1088).
S.A.B., O.W., 11690 (1865).

Nr. 38. Rijhuis met gelijkaardige opstand 
en zelfde, doch ietwat rijker, geveldecor 
als nr. 6; bouwaanvraag van 1865 en ont
werp gesigneerd architect W. Vandenvin- 
ne (zoon), (fig. 501). Fraaie ijzeren bal- 
konuitvoeringen, ter hoogte van de man-
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sardedakvensters als bekroning van de 
kroonlijst. Oorspronkelijke winkelpui he
den verbouwd.
S.A.B., O.W., 11691 (1865).

Nr. 40. Breedhuis met bepleisterde lijstge- 
vel met neoclassicistisch uitzicht, vier ver
kleinende bouwl. en twee trav. onder man- 
sardedak (kunstleien), vlg. bouwaanvraag 
van 1865. Verticaliserende pilastergele- 
ding, waartussen verdiepte vensters met 
afgeronde bovenhoeken, geriemde oorom- 
lijsting en behouden T-verdeling. Ijzeren 
balkon- en vensterleuningen. Geleed kor
don en steigergatvullingen onder kroon- 
en tandlijst op acanthusbladconsoles. Dak
vensters tussen voluten, onder pseudo- 
fronton. Vernieuwde begane grond (1089).
S.A.B., O.W., 11693 (1865).

Nr. 43. Hoog breedhuis met bepleisterde 
neoclassicistische lijstgevel, vijf in hoogte

501. Kleerkopersstraat nr. 38 (1865).

afnemende bouwl. en twee trav. onder 
pseudo-mansardedak, vlg. bouwaanvraag 
van 1864. Gekoppelde rechth. omlijste bo
venvensters op doorgetrokken lekdrem- 
pels. Markante vensterpartij in licht risa- 
liet, met fraai in neoclassicistische stijl uit
gevoerd houtwerk, oorspronkelijk aanslui
tend bij de heden verbouwde winkelpui 
(1090).
S.A.B., O.W., 11667 (1864).

Nr. 49. Breedhuis met drie bouwl. en twee 
trav. onder mansardedak (leien). Bepleis
terde lijstgevel met Second-Empiredecor, 
verbouwing van een traditionele trapgevel 
(5 tr. + topstuk), cf. bouwaanvraag van 
1864. Getoogde bovenvensters in geriem
de ooromlijsting; diamantkopsluitstenen, 
op tweede bouwl. tussen festoen; ijzeren 
leuningen (bovenste bouwl.) en kordon- 
vormende lekdrempels. Panelen versierd 
met ruitmotieven en cannelures. Kroonlijst 
op klossen onder getoogd dakvenster met 
booglijst. Verbouwde begane grond samen 
met nr. 51 (1091).
S.A.B., O.W., 11671 (1864).

Nr. 57-59. Hoekhuis (Schildknaapsstraat 
nr. 1) van drie bouwl. en vier + twee trav. 
onder afgeschuind zadeldak met knik 
(n//straat, Vlaamse pannen); XVII-kem -  
mogelijk voorheen met topgevel(s) aan 
Schildknaapsstraat (?) -  aangepast in XIX. 
Bepleisterde lijstgevel met rechte en lelie
vormige muurankers. Rechth. vensters 
met XlX-roedenverdeling, haast vierkant 
op de bovenste bouwl. en aangepast in 
eerste trav. in zijgevel. Dakkapellen met 
fronton (XIX). Totaal verbouwde begane 
grond (1092).

Kleine Zavel (8 G-H)

Rechth. plein met klimmend niveau, ten 
W. begrensd door de Regentschapsstraat 
ten O. geopend naar de Karmelietenstraat 
en de Wolstraat.
In de middeleeuwen maakte de Zavel deel 
uit van de moerassige zand- en weidevlak- 
te aan de Z.-buitenrand van de eerste
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stadsomwalling (XI-XIII). Het O.-gedeelte 
-  de huidige Kleine Zavel -  diende sinds 
1299 als kerkhof voor het St.-Jansgast- 
huis. Een gedeelte van de gasthuisgronden 
werd in 1304 afgestaan aan de Grote 
Kruisboogschuttersgilde voor de bouw 
van een kapel -  de latere O.-L.-Vrouw ten 
Zavelkerk (XV-XVI) de aanzet tot de 
uitbouw van de aristocratische Zavelwijk 
(zie Grote Zavel). Het kerkhof werd in 
1588 met beuken beplant, en in 1704 ont
ruimd.
De Kleine Zavel vertoonde eertijds een 
onregelmatige L-vorm, volledig omringd 
door bebouwing. Aan de N.-zijde werd 
een bres geslagen door de aanleg van de 
eerste fase van de Regentschapsstraat in 
1827. De huidige rechth. vorm werd ver
kregen door het doortrekken van de Re
gentschapsstraat in 1872, waarbij het Z.- 
bouwblok met de Zavelstraat volledig ver
dween, een ingreep die gevolgd werd door 
de geleidelijke ontmanteling van de Zavel
kerk. De historisch gegroeide relatie tus
sen de Grote en de Kleine Zavel en de 
Zavelkerk werd door deze brede door
braak drastisch gewijzigd. De pleinruimte 
werd in 1879-1890 n.o.v. architect
H. Beyaert heraangelegd tot het z.g. «Eg- 
montplantsoen».
De bebouwing wordt sinds XVI gedomi
neerd door het Egmontpaleis dat de volle
dige O.-zijde inneemt. De N.- en de Z.-zij- 
de vertonen een vrij heterogene samenstel
ling, met nog enkele oude kernen en vroeg 
XlX-panden, en een reeks burger- en he
renhuizen gebouwd na het doortrekken 
van de Regentschapsstraat.

★  Egmontplantsoen 
Omheind plantsoen met monumentale 
beeldengroepen, in neo-Vlaamse-renais- 
sancestijl, ontworpen door architect
H. Beyaert (PI. XXI).
In 1876 werd besloten het standbeeld van 
de graven Egmont en Hoorn, in 1864 op
gesteld op de plaats van hun terechtstel
ling op de Grote Markt, wegens de aan 
gang zijnde wederopbouw van het Brood
huis, over te brengen naar de recent ver
ruimde Kleine Zavel. Het ontwerp voor 
het plantsoen met het geïntegreerde stand
beeld, werd door Beyaert tussen 1876 en

1879 uitgewerkt. De werken namen een 
aanvang in 1879, de keuze van de uitvoer
ders en de iconografische thema’s van de 
beelden werd bepaald in 1880, de bronzen 
werden gegoten in 1882, de marmeren 
beelden geplaatst in 1889. Het geheel 
werd ingehuldigd in 1890.
Markant ensemble naar het model van de 
Parijse square, doch geïnspireerd op re- 
naissance-tuinontwerpen in de stijl van 
Hans Vredeman de Vries. Het iconogra
fisch thema verbeeldt een pantheon van 
de Nederlanden uit XVI, ingegeven door 
het laat XlX-romantisch-nationalistische 
streven tot verheerlijking van het eigen 
glorierijke verleden. Collectief werk met 
integratie van tuinaanleg, architectuur, 
monumentale en ornamentele beeldhouw
kunst en toegepaste kunst. Het beeld- 
houwkundig programma werd omwille 
van de coherentie in zijn geheel ontwor
pen door de schilder X. Mellery. Tot de 
uitvoerders behoorden de belangrijkste 
beeldhouwers van de Belgische School 
uit die periode. Het ijzersmeedwerk werd 
uitbesteed aan een achttal gespecialiseer
de artisanale smeden; de architecten
P. Hankar en P. Jaspar, werkzaam op 
Beyaert’s atelier, worden in dit verband 
als mede-ontwerpers vermeld. Tuinarchi
tect L. Fuchs tekende voor de eigenlijke 
tuinaanleg.
Naar achter verbredende plattegrond met 
afgeronde hoeken en licht uitgebogen kor
te zijden. Omheining van arduin en ijzer
smeedwerk, op een trapsgewijs oplopen
de, geprofileerde sokkel overeenkomstig 
de terreinhelling, met twee toegangen op 
de hoeken aan de W.- en een centrale toe
gang aan de O.-zijde. Geïnspireerd op de 
laat-gotische Baliën van het voormalige 
Koudenbergpaleis, uit XVI (zie Konings
plein). Geritmeerd door achtenveertig ar
duinen, geringde ronde kolommen met 
bladkapiteel, octogonaal basement en dek
plaat, bekroond door een bronzen beeld 
(fig. 502). Identiek volume, zwaarder aan 
de toegangen, doch geïndividualiseerde

502. Kleine Zavel. Egmontplantsoen (1876-1890).
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oppervlaktebewerking en lijndecor. Ver
bonden door gesmeed ijzeren hekken, tel
kens twee panelen aan weerszij van een 
arduinen, octogonaal postament met ge
smeed ijzeren topstuk. Panelen met iden
tiek vierkantraster, doch geïndividualiseer
de invulmotieven; topstukken als variaties 
op het kruisbloemmotief. Bronzen beelden 
met voorstelling van de Brusselse Am
bachten, samen een geanimeerd ensemble, 
door de beeldhouwers L. Cambier, 
A. Cattier, G. Charlier, P. Comein,
J. Courroit, J. Cuypers, E. De Plyn, 
A. Desenfans, L. Devillez, R. Fabri, 
Ch. Geefs, A. Hambresin, E. Labome,
J. Lambeaux, J.-A. Laumans, E. Lefever, 
J.-B. Martens, E. Namur, J. Renodeyn, 
L. Van Biesbroeck, A. Van den Kerckho- 
ve, G. Van den Kerckhove, J. Van den 
Kerckhove, A.-J. Van Rasbourgh en B.-
F. Wante.
Achteraan het plantsoen, centraal geplaatst 
monumentaal bronzen standbeeld van Eg- 
mont en Hoorn, door beeldhouwer C.-

A. Fraikin van 1864, op een hoge, ardui
nen, octogonale sokkel in neogotische stijl 
met maaswerk en koolbladfries, voorzien 
van de gepolychromeerde wapens van de 
graven, een vergulde tafel met opschrift, 
en geflankeerd door twee bronzen lans
quenets, en een bronzen waterbekken. 
Hier opgesteld in een dubbel, arduinen, 
halfcirkelvormig waterbekken, en om
ringd door een bordestrap met gesmeed ij
zeren leuning. In een halve cirkel errond, 
tien witmarmeren beelden van illustere 
tijdgenoten uit de wereld van politiek, 
kunst en wetenschap, geplaatst op een hel
lend vlak, binnen haagnissen : Willem de 
Zwijger door Ch. Van der Stappen. Lode- 
wijk van Bodegem door J. Cuypers, Hen
drik van Brederode door A.-J. Van Ras
bourgh, Comelis de Vriendt door J. Pe- 
cher, Rombout Dodoens door A. de Tom- 
bay, Gérard Mercator door L. Van 
Biesbroeck, Jan van Locquenghem door
G. Van den Kerckhove, Barend Van Orley 
door J. Dillens, Abraham Ortelius door
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J. Lambeaux en Philips van Mamix van 
St.-Aldegonde door P. De Vigne.
Parterre met geometrisch patroon van het 
pittoreske type, opgedeeld door een halve 
cirkel vooraan en een afgetopte ruitvorm 
in het midden, met grasperken waarin bro- 
deriewerk, bloemcorbeilles en vormbo- 
men ; aan de buitenrand omringd door een 
bomenrij, tegen de begroende sokkel.
S.A.B., O.W., 32294 en 69158 (1876-1890); S.K., 
102.
A.R., Bestuur Schone Kunsten, storting 1957, dos
siers 491-494.
LOYER F., Paul Hankar. La Naissance de l’Art 
Nouveau, Brussel, 1986, p. 56-60.
Travaux d’architecture exécutés en Belgique par 
Henri Beyaert, II, s.l., s.d., pl. 1-10.

Nr. 1. Rijhuis met neorococo-gevel uit 
XX a, waarvan de ordonnantie een oudere 
kern laat vermoeden; vier bouwl. en twee 
trav. onder zadeldak (pannen), (fig. 503). 
Wellicht hergebruikte (?) gevelsteen met 
jaartal 1756. Parement van natuursteen en 
simili. Verkleinende bovenvensters in ge
profileerde omlijsting met rocaillesleutel 
op lekdrempels; bijkomende cartouche- 
console en gesmeed ijzeren leuningen op 
de hoofdverd. Fraaie winkelpui met mid
deningang en fijne, bewerkte roeden in de
zelfde stijl.

Nr. 2. Herenhuis met enkelhuisopstand, in 
«Beaux-Arts»-stijl, n.o.v. architect A. La
gache van 1913; drie bouwl. en twee on
gelijke trav. onder mansardedak (leien), 
(fig. 503). Lijstgevel met natuurstenen pa
rement, gemarkeerd door een breder r. ri- 
saliet met kolossale Ionische pilasters en 
een gebogen drielichterker op de bel-eta- 
ge, met aansluitend gesmeed ijzeren bal
kon. Begane grond met schijnvoegen en 
cartouches boven de korfboogopeningen. 
Voorts rechth. bovenvensters met omlijs
ting of sluitsteen. Gekomiste kroonlijst 
met klossen; rechte dakkapellen. Typisch 
houtwerk en ijzeren vleugeldeur met me
daillons.
S.A.B., O.W., 19280 (1913).

Nr. 3. Herenhuis met dubbelhuisopstand 
(hoek Zesjonkmansstraat), in «Beaux- 
Arts »-stijl, n.o.v. architect A. Blomme

van 1911; drie bouwl. en vijf trav. onder 
mansardedak (leien), (fig. 503). Vaag 
geïnspireerd op het pand -  met zelfde vo
lume en bekroning -  dat voor de bouw 
van het huidige verdween. Lijstgevel met 
het patroon van een Lodewijk XVI-hotel, 
in simili-natuursteen. Middenrisaliet van 
drie trav., gemarkeerd door kolossale pi
lasters, en bekroond door een breed drie
hoekig fronton met klossen, oculus en ge
koppelde acanthusconsoles; gevelbreed 
balkon met dito consoles en gesmeed ijze
ren leuning op de bel-etage. Achtereenvol
gens ijzeren vleugeldeur met voluutsleutel 
en guirlandes, korfboogvenster met bom
bastische cartouche, en vlak omlijst steek- 
boogvenster met sleutel en guirlande in de 
middenas. Voorts rechth. vensters. Breed 
klassiek hoofdgestel; oeil-de-bceufs in de 
bedaking. Vrijwel blinde zijgevel.
S.A.B., O.W., 1966 (1911).

Nr. 4. In oorsprong neoclassicistisch he
renhuis met enkelhuisopstand van drie 
bouwl., uit XIX b, overeenstemmend met 
de huidige drie r. trav. Uitgebreid met stal
lingen van één bouwl., waarop een winter
tuin met koepel, n.o.v. architect F. Bonnier 
van 1857, de huidige drie 1. trav. Grondig 
verbouwd, achtereenvolgens in 1882 : 
huidige gelijkvloerse vensterordonnantie 
in de 1. trav., en uitbreiding van het balkon 
boven de inkom tot een erker; en in 1928 
n.o.v. architect J. Pumelle ; globale verho
ging tot vier bouwl. met vernieuwd gevel- 
decor. Heden bepleisterde lijstgevel op 
hardstenen begane grond met schijnvoe
gen. Oorspronkelijk zijrisaliet, thans in de 
middenas, met rondboogpoort, en rechth. 
stenen erker met pilasters en balkon. 
Voorts rechth. vensters. Vierde bouwl. he
den vervangen door een mansarde (1093).
S.A.B., O.W., 19279 (1857, 1882), 35520 (1928).

Nr. 5. Voormalige bank «Crédit Foncier 
de Belgique». Monumentaal gebouw in 
eclectische stijl met overwegend neoclas
sicistische inslag, n.o.v. architect H. Rieck 
van 1900 voor de zeven 1. trav. met sym
metrische opstand, van 1906 voor de bij
komende twee r. trav. Lijstgevel van drie 
bouwl. bovenop souterrain, opgetrokken
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uit natuur- en hardsteen, met door kordons 
gemarkeerde registers. Middenrisaliet van 
drie trav. met centrale inkom, op de hoofd- 
verd. gemarkeerd door een balkon met be
werkte consoles en balustrade. Beneden- 
bouw met schijnvoegen en geboste sokkel. 
Rechth. vensters met geriemde omlijstin
gen, doorgetrokken entablementen, lek- 
drempels en borstweringen; getraliede be
neden- en souterrainvensters. Klassiek 
hoofdgestel met consoles onder de kroon
lijst. R. uitbreiding gemarkeerd door een 
breder risaliet, met zwaarder entablement 
op Dorische driekwartzuilen en zelfde bal
kons op de hoofdverd. Huidige mansarde 
met dakkapellen n.o.v. architecten C. en 
J.R Housiaux van 1969, ter vervanging 
van de in 1906 aangebrachte attiekbalu- 
strade. Bewaarde suite van fraai gelambri- 
zeerde kantoren met marmeren schouwen 
en parket, op de eerste verd.
Ruime aanbouw in Nieuwe Zakelijkheid, 
n.o.v. architect R Devadder van 1937, 
achteraan : markante lokettenzaal over 
twee verd., onder een betonnen boogge
welf met glasvulling; trappenhuis (1094).
S.A.B., O.W., 19282 (1900, 1906), 81661 (1969), 
48718 (1937).

Nr. 8. Egmontpaleis
Voormalige residentie van de graven van 
Egmont, later van de hertogen van Aren- 
berg. Complexe herenwoning, in fasen uit
gebouwd vanaf XVI tot begin XX. Gele
gen in een uitgestrekt park, begrensd door 
de Kleine Zavel, de Karmelietenstraat en 
de Wolstraat ten W., de Grotehertstraat ten 
Z., de Waterloolaan ten O. en de Prins Al- 
bertkazerne ten N. (Fig. XVI).
In 1532 aankoop van een huis en gronden 
bij de Kleine Zavel door Françoise van 
Luxemburg, weduwe van Jan II van Eg
mont, gevolgd door de bouw van een he
renhuis in 1533-1534, later z.g. het «klein 
Egmonthotel». In 1547 aankoop van een 
belendende «hofstaet» en aanpalende ei
gendommen, gevolgd door afsluiting van 
de straat die het klein hotel en het nieuwe 
eigendom scheidde. Bouw van een heren
woning door Lamoraal van Egmont, waar
van althans het hoofdgebouw vermoede
lijk in 1560 werd voltooid, voortaan z.g.

«groot Egmonthotel». In de daaropvolgen
de jaren nog uitgebreid o.m. met de 
ca. 1560-1563 te dateren O.-renaissan- 
cevleugel. In 1559 uitbreiding van het do
mein tot grosso modo de huidige omvang. 
Inbeslagname van het eigendom na de te
rechtstelling van Lamoraal van Egmont in 
1568; restitutie aan Philips van Egmont in 
1576. Iconografische bronnen uit XVI en 
XVII, en een reconstructie van de W.-ge
vel door E. Laloire en B. de Lestré 
(1904), tonen het klein Egmonthotel in 
laat-gotische stijl met pinakelgevel en 
spitsboogpoort met kruisbloem; het groot 
Egmonthotel met drie vleugels en een mo
numentale toren rond een rechth. binnen
hof, met volutengevel, torenbekroning en 
de heden nog bewaarde O.-vleugel in re
naissancestijl; tussen beide hotels de ver- 
bindingsvleugel ter plaatse van de vroege
re straat. Deze toestand bleef vrijwel on
gewijzigd tot midden XVIII. Beide hotels 
werden vanaf einde XVII geheel of ge
deeltelijk verhuurd, o.m. van 1716 tot 
1725 aan markies de Prié, gevolmachtigd 
minister van keizer Karel VI; het groot 
hotel vanaf 1729 aan Marie-Françoise Pig- 
natelli, het klein hotel vanaf 1735 aan haar 
echtgenoot, hertog Leopold-Philippe van 
Arenberg. Aankoop door l.g. van het klein 
hotel in 1738, van het groot hotel in 1752, 
vervolgens resp. z.g. «Egmonthotel» en 
«Arenberghotel». Vanaf 1752 diverse ver
bouwingen en sloop van de W.-vleugel en 
toren van het groot hotel voortgezet door 
hertog Charles-Marie-Raymond. Uitbrei
ding en aanpassing van de resterende 
vleugels, in Lodewijk XIV- en Lode- 
wijk XV-stijl, vlg. archiefstukken en be
waarde ontwerpen o.l.v. de Italiaans/Fran- 
se architect G.N. Servandoni, van 1759 tot 
1762. Creatie van het ereplein met de hui
dige ingangsportiek, bouw van de Z.-vleu
gel en de z.g. «Appartements de Leurs Al
tesses», aanpassing van de O.-vleugel en 
uitbreiding met het z.g. «Quartier Fran
çais»', voorts heraanleg van de tuinen. 
Bouw van remises door architect Cambier

XVI. Kleine Zavel nr. 8. Egmontpaleis.
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504. Kleine Zavel nr. 8. Egmontpaleis. Ereplein. Ingangsportiek (1759-1762).

in 1769. Wederopbouw van de verbin- 
dingsvleugel tussen beide hotels, in classi
cistische stijl ca. 1770. Werken aan het in
terieur door architect B. Guimard in 1773. 
Het eigendom werd door de Fransen onder 
sekwester geplaatst van 1794 tot 1804. 
Aankoop van het ten N. aanpalende voor
plein van het voormalige karmelieten
klooster door hertog Louis-Engelbert in 
1805, en inrichting van het «Quartier 
Français» n.o.v. architect Gh.-J. Henry in 
1806-1807. Grootscheepse werken onder 
hertog Prosper-Louis, grosso modo resul
terend in het huidige uitzicht van het pa
leis. Herinrichting van de O.-vleugel tot 
bibliotheek en balzaal door architect 
A. Cousin in 1822-1825. Aankoop van 
gronden tot de Waterloolaan in 1826. Ver
volgens uitbreiding en aanpassing van het 
complex o.l.v. architect T.-F. Suys van 
1830 tot 1839 : bouw van stallingen en 
portiersloge (1830-1832), de rijschool 
(1831-1834), doortrekken van het «Quar
tier Français» ter omsluiting van het z.g.

«Grasveld van het Everzwijn» (1834- 
1837), bouw van de N.-vleugel aan het 
ereplein (1836-1839), en restauratie en 
aanpassing van de O.-vleugel (1837). 
Suys’ ontwerp voor de N.-vleugel van 
1830 voorzag tevens in de symmetrische 
wederopbouw van de Z.-vleugel en de 
vernieuwing van de portiek; het verving 
een eerder project van de Parijse architect 
F. Gau van 1828. In 1892 werden het 
klein Egmonthotel, de verbindingsvleugel 
en de Z.-vleugel door brand vernield. 
Laatste belangrijke bouwcampagne onder 
hertog Engelbert-Marie begin XX. Her- 
aanleg van het park o.l.v. architect E. Ga- 
loppin in 1901-1902. Sloop van de door 
brand geteisterde gebouwen in 1903-1906. 
Bouw van een reeks burgerhuizen (zie 
Wolstraat nr. 4 tot 54) aan de W.-rand van 
het park in 1902-1906. Wederopbouw van 
de Z.-vleugel en de z.g. «Aile Ouest» o.l.v. 
architect O. Flanneau in 1906-1910; hier
aan gingen ontwerpen vooraf door de ar
chitecten E. Acker (1901), G. Low (1903-
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505. Kleine Zavel nr. 8. Egmontpaleis. Ereplein. O.-vleugel.

1904) en R. Sergent (1906). Aankoop 
door de Stad Brussel in 1918. Begin van 
brand in 1927 en 1959. Aankoop door de 
Belgische Staat in 1964. Algehele restau
ratie o.l.v. architect H. Van Kuyck van 
1966 tot 1971. Heden ontvangstsalons van 
het Ministerie voor Buitenlandse Betrek
kingen, kantoren (N.-vleugel) en Interna
tionaal Conferentiecentrum (rijschool). 
School I.S.E.L.P. in de stallingen aan de 
Waterloolaan.
Ereplein (1). Aan drie zijden omsloten 
voorplein met ingangsportiek aan de W.- 
zijde. Symmetrische gevelopstanden met 
twee registers, de oudere delen bepleisterd 
en in twee tinten beschilderd, de latere van 
natuur- en hardsteen, geüniformeerd door 
een attiekbalustrade vóór de bedaking. 
Oudste vleugel in renaissancestijl opklim
mend tot XVI B, in meerdere fasen aange
vuld in kopiërende stijl vanaf midden 
XVIII tot begin XX.
Ingangsportiek n.o.v. G.N. Servandoni, te 
dateren 1759-1762 (fig. 504). Twee mo

numentale hardstenen pijlers in Lode- 
wijk XIV-stijl, bezet met gekoppelde, in
gediepte pilasters en uitgehold op de hoe
ken, afgewerkt met een breed entablement 
met trigliefen en uitkragende dekplaat op 
klossen. Bekronend topstuk met geprofi
leerde sokkel en vuurvaas omringd door 
putti. Twee resterende, concaaf gebogen 
vakken van de grotendeels hardstenen af- 
sluitingsmuur met doorlopende sokkel : 
telkens verdiept, bepleisterd muurveld 
waarin een laag geplaatste, ovale oculus in 
vlakke omlijsting, gemarkeerd door een 
geblokte hoekpost, bekroond door een ba
lustrade met hoekpostament en topstuk. 
Dito, korte vakken op de hoeken ; midden
vakken verwijderd. Hekkenafsluiting met 
speerpuntmotief.
O.-vleugel (la) in Italianiserende renais
sancestijl van ca. 1560-1563, mogelijk 
aangepast door Servandoni (1759-1762), 
gerestaureerd en van een attiekbalustrade 
voorzien door T.-F. Suys (1837) 
(fig. 505). Oorspronkelijk met galerij op
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506. Kleine Zavel nr. 8. Egmontpaleis. Grasveld van het Everzwijn (1830-1837).

de begane grond, en bekroond door een 
reeks dakkapellen met voluten en fronton. 
Negen trav., bepleisterd en beschilderd. 
Eerste geleding met gedichte rondbogen
arcade : geprofileerde booglijsten met im
posten, gegroefde sluitsteen en schijven in 
de zwikken, geflankeerd door Dorische 
halfzuilen met sokkel; vlak omlijste ven
sters met oren onder waaier. Sterk gepro
fileerd, klassiek entablement met trigliefen 
in de fries. Tweede geleding met hoge 
rechth. vensters in geriemde omlijsting 
met fries en driehoekig fronton, geflan
keerd door Ionische halfzuilen met kort 
basement. Dito entablement met architraaf 
en blinde fries. Bekronende attiek als 
opengewerkte balustrade met postamen
ten. Open doorgang naar het z.g. «Gras
veld van het Everzwijn» in de 1. trav.
N.-vleugel (lb), z.g. «Hotel du Prince 
Paul» of «Petit Hotel d ’Arenberg». Ont
worpen door T.-F. Suys in 1830 en gerea
liseerd in 1836-1839, ter plaatse van het in 
1805 verworven voorplein van het voor

malige karmelietenklooster. Ruime con
structie op een rechth. plattegrond met 
centrale binnenplaats. Gevels van natuur
steen en arduin, resp. twaalf trav. aan het 
ereplein en acht trav. aan de Kleine Zavel. 
Ordonnantie zoals beschreven bij de O.- 
vleugel, doch met pilasters i.pl.v. halfzui
len, en doorgetrokken borstwering op de 
bovenverd., in de elf r. trav. aan het ere
plein; gedesaxeerde open doorgang naar 
de binnenplaats. Licht afwijkende ordon
nantie aan straatzijde, gemarkeerd door 
een hoekpaviljoen en centraal poortrisaliet 
met bijkomende bossage en gekoppelde 
pilasters; voorts vensters met entablement 
en op de begane grond lekdrempel op con
soles, enkel in het hoekpaviljoen met fron
ton op de bovenverd.
Z.-vleugel (lc). Opnieuw opgetrokken 
n.o.v. G.N. Servandoni in 1759-1762. 
Omvatte vier 1. trav. met identieke opstand 
als de O.-vleugel, doch met pilasters en 
bijkomende Lodewijk XV-elementen o.m. 
dakkapellen. Aansluitend een lager roco
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co-paviljoen met vijf trav. en mansarde- 
dak. Ca. 1770 afgesloten door een vleugel 
met concaaf hoekrisaliet met geboste on
derbouw, Ionische colonnade en driehoe
kig fronton, in classicistische stijl, waar
van nog bewaarde zuilen in het park. Door 
brand verwoest in 1892. Wederopge- 
bouwd n.o.v. O. Flanneau in 1906-1910, 
met behoud van de vier, bepleisterde en 
beschilderde 1. trav., o.m. aangepast met 
een attiekbalustrade. Voorts opstand van 
acht bij vier trav., met identieke ordonnan
tie en materiaalgebruik als de N.-vleugel, 
eveneens gemarkeerd door een hoekpavil- 
joen. Een peristilium van drie trav. werd 
bij de restauratie van 1966-1971 verwij
derd.
Grasveld van het Everzwijn (2). O.-bin
nenhof, aan drie zijden omsloten door be
bouwing en geopend naar het park 
(fig. 506). In zijn huidige vorm n.o.v. T- 
F. Suys, gerealiseerd in 1831-1837. W.- 
zijde gevormd door de tuingevel van de
XVI-renaissancevleugel, door G.N. Ser- 
vandoni verfraaid o.m. met een Dorisch 
peristilium, dat bij een nivellering in 
1823-1826 opnieuw werd verwijderd. N.- 
zijde gevormd door het z.g. «Quartier 
Français», ten dele daterend van 1759- 
1762, dat werd verlengd en aangepast. O.- 
zijde ingenomen door de rijschool, ter 
plaatse van vroegere stallingen. Volkomen 
symmetrische gevelopstanden in classice
rende stijl, met tweemaal twaalf bij acht 
trav. Bepleisterd en in twee tinten beschil
derd, met o.m. hardstenen plint en kor
dons. Hoge sokkel in vlakke bossage, en 
bel-etage, onder mansardedak (leien). Ge
accentueerd middenrisaliet met rondboog- 
venster voorzien van booglijst en impos
ten, onder driehoekig fronton, gedragen 
door gekoppelde Dorische zuilen. Hoekri- 
salieten van drie trav. met dito rondboog- 
vensters, hoekblokken en driehoekig fron
ton, waarin het wapen en devies « Christus 
Defendor Meus» van de Arenberg’s, uit
gevoerd in sgraffito. Voorts rechth. bel- 
etagevensters in geriemde omlijsting met 
entablement; bijkomende guirlandes en 
monogrammen AR (Arenberg) en PL 
(Prosper-Louis) uit 1822-1825 aan de W.- 
zijde. Balkon met ijzeren hek bovenop een

deurrisaliet in het midden van de W.- en
O.-zijde. Gevelbeëindiging door een klas
siek hoofdgestel, waarop een blinde at- 
tiek; dakkapellen met driehoekig fronton. 
Tuinvleugel (3). Oorspronkelijk z.g. «Ap- 
partements de Leurs Altesses», in Lode- 
wijk XIV- en XV-stijl door G.N. Servan- 
doni van 1759-1762, grotendeels gesloopt 
in 1903-1906 en met de Z.-vleugel van 
het ereplein wederopgebouwd door 
O. Flanneau in 1906-1910. Opbouw en 
gevelbehandeling zoals hierboven. Drie 
r. trav. behouden en aangepast: hoge sok
kel met schijnvoegen en steekboogopenin- 
gen met diamantkopsleutel; bel-etage met 
rondboogvenster in risaliet in de hoektrav., 
steekboogvensters in stucomlijsting met 
neuten en oren ernaast. Aanleunend, over- 
hoeks paviljoen en haakse vleugel van vijf 
trav. met zelfde opstand.
Rijschool (4). Gebouwd door T.-F. Suys in 
1831-1834. Rechth. plattegrond met hoek- 
risalieten ten Z., twaalf bij vijf trav., met 
identieke opbouw, gevelbehandeling en 
ordonnantie als rond het «Grasveld van 
het Everzwijn». Vroeger aanpalende stal
lingen gesloopt.
Koetshuis (5). Gebouwd door architect 
Cambier in 1769, cf. jaarankers. Twee 
bouwl. en zestien trav. onder zadeldak, op
getrokken uit baksteen doch heden be- 
groend. Brede korfboogpoorten op de be
gane grond, steekboogvensters op de bo- 
venverd.
Stallingen (6). U-vormig complex, afge
sloten door een poortgebouw aan de Wa- 
terloolaan nr. 31, in neoclassicistische stijl 
n.o.v. T.-F. Suys, gerealiseerd in 1830- 
1832. Opgetrokken uit baksteen met ver
werking van natuur- en hardsteen, ten dele 
bepleisterd en begroend, onder leien beda
king. Ten W., drie kolossale rondbogen 
met imposten geflankeerd door hoekpavil- 
joen en met anderhalve bouwl. en telkens 
vijf trav. onder zadeldak. Ten O., twee 
langgerekte, parallelle vleugels geritmeerd 
door rondboognissen met imposten, waar
in hoge rondboogpoorten en -vensters, on
der mansardedaken. Bepleisterde en be
schilderde opstand met hardstenen plint 
aan de Waterloolaan, belijnd door schijn
voegen die uitstralen boven twee hoge
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rondboogpoorten en een centraal rond- 
boogvenster, en afgewerkt door een klas
siek hoofdgestel en een blinde attiek; hou
ten vleugeldeuren (1095).
Oranjerie (7). Ontpleisterd (?) bakstenen 
gebouw in neoclassicistische stijl, op 
rechth. plattegrond, met één bouwl. en zes 
trav. onder schilddak, vermoedelijk even
eens toe te schrijven aan T.-F. Suys en te 
dateren in 1830-1839. Naar het Z. geo
pend door rondbogen binnen rechth. lise
nen. Poort, deur en oculi in de W.- en O.- 
gevel; blinde N.-gevel (1096).
Interieur. Voorheen rijk interieur, overeen
komstig de bouwcampagnes in Lode- 
wijk XIV-, régence-, Lodewijk XV- en 
Lodewijk XVI-stijl uit XVIII B, in empi
re- en directoirestijl uit XIX A, en Se- 
cond-Empire- en neostijlen uit XIX B en 
begin XX. Bij de algehele restauratie van 
1966-1971 e.v. volledig opnieuw ingericht 
en gestoffeerd : nog schaarse aanwezige 
interieuronderdelen werden hierbij geres
taureerd en/of aangevuld, de overige ver
trekken werden in imitatiestijlen gerecon
strueerd, o.m. met verwerking en op basis 
van authentieke, elders verworven en 
overgebrachte interieuromamenten. 
Eretrap (PI. XXVI). Monumentale 
bordestrap in Lodewijk XlV-stijl, n.o.v. 
O. Flanneau, van 1906-1910, geïnspireerd 
op de voormalige Ambassadeurstrap van 
het paleis van Versailles, uitgevoerd in 
twaalf soorten marmer met een stucgewelf 
voorzien van een plafondschildering door 
L. Cardon, in de Z.-vleugel.
Voormalige bibliotheek met gedeeltelijk 
oorspronkelijke lambrizeringen in direc
toirestijl, van 1822-1825, waarin vier be
waarde achter-glas-schilderingen met alle
gorische figuren door S. Frémiet, en aan
palende traprotonde in de O.-vleugel.
Tot het mobilair behoren een reeks wand
tapijten, o.m. de Tristan en Isoldereeks 
(1580), de Africhting van het paard 
(XVII), de Vier werelddelen (einde XVII) 
door L. Van Schoor, Neptunus en Mercu- 
rius (XVIII). Voorts de beelden, de Ont
voering van Proserpina (1711) door P.-
D. Plumier, en de Ontvoering der Sabijnse 
maagden (XVIII).

S. A.B., O.W., 19270 (1830), 2301 (1906-1910). 
DE TRAZEGNIES O., Geschiedenis van het Eg- 
montpaleis (De Woonstede door de eeuwen heen, 
1982, 56, p. 2-43.)
D’HOORE W., Het Egmont-Arenbergpaleis te 
Brussel, Tielt, 1991.
Het Egmont-Arenbergpaleis, Ministerie voor Bui
tenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwik
kelingssamenwerking, 1972.
LALOIRE E., Histoire des deux hotels dEgmont 
et du Palais d’Arenberg (1383-1910), Brussel, 
1952.

★  Egmontpark.
Voormalige tuinen van het Egmontpaleis, 
met toegang aan de Waterloolaan (nr. 31) 
en de Grotehertstraat (tussen nr. 10 en 12). 
Reeds grotendeels verworven door Fran
çoise van Luxemburg en Lamoraal van 
Egmont tussen 1532 en 1559, uitgebreid 
tot de Waterloolaan in 1826. Vlg. icono
grafische bronnen uit XVI en XVII be
staande uit een kleine en een grote tuin in 
renaissancestijl, moestuinen en een bos. 
Vermoedelijk opnieuw aangelegd in klas
sieke Franse stijl door architect G.N. Ser- 
vandoni, cf. ontwerpen van 1759-1762 en 
iconografische bronnen uit XVIII. Wijzi
gingen en nivellering o.m. door architect
T. -E Suys in de jaren 1830. Huidige aan
leg n.o.v. architect E. Galoppin, daterend 
van 1901-1902, waarbij volledige trans
formatie van de grote tuin en de moestui
nen tot een landschapstuin. Het bos werd 
in 1902-1906 bebouwd met de huizenrij 
Wolstraat nr. 4 tot 54.
Oranjerie (cf. supra) in het midden van het 
park aan de O.-zijde.
Ijskelder (8) met rondboogportiek van 
bak- en hardsteen en gemetseld koepelge
welf erachter; reeds vermeld in de ver
koopakte van 1752.
Monument samengesteld uit Ionische zui
len, afkomstig van de voormalige verbin- 
dingsvleugel (Z.-vleugel ereplein), aan de 
Z.-zijde.
Bronzen standbeelden van Peter Pan door
G. Frampton van 1924, en van prins 
Louis-Eugène de Ligne (1735-1814) door 
J. Cluysenaar van 1935.
Z.g. «Groote Pollepel» (9) aan de Z.-rand 
van het park. Overwelfde waterput in go
tische stijl, daterend van XV. Voorheen in 
de Terarkenwijk op de plaats van de hui-
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507. Kleine Zavel nr. 9. Z.g. «de Koning van Spanje» 
(1601 of 1610).

dige rotonde van de Ravensteingalerij. 
Opgetrokken door de stadsmagistraat, met 
een belangrijke rol in de waterbedeling. 
Eertijds met toren vormige bekroning die 
reeds in 1660 werd gesloopt, later o ver
bouwd; gesloopt en hier wederopgebouwd 
in 1954-1957. Octogonale constructie van 
zandsteen, met sokkel en gedeeltelijk in 
baksteen gereconstrueerde steunberen. 
Spitsboogdeur en getraliede rechth. ope- 
ningen boven de sokkel. Straalgewelf met 
acht zandstenen ribben en bakstenen ge- 
welfkappen in het interieur (1097).

★  Nr. 9. Voormalige herberg z.g. «de Ko
ning van Spanje» (fig. 507). Twee tradi
tionele diephuizen (hoek Wolstraat), met 
twee bouwl. en elk twee trav. onder paral
lelle zadeldaken (Vlaamse pannen) met 
aandaken, d.m.v. muurankers 1601 (moge
lijk 1610) gedateerd. Vermoedelijk opge
trokken uit bak- en zandsteen, doch be

pleisterd en beschilderd. Gerestaureerd 
o.l.v. architecten R. Lemaire en G. Gyö- 
mörey. Dubbele trapgevel (7 tr. + top
stuk), verankerd d.m.v. lelie-ankers, o.m. 
met gekrulde spie, en jaarankers, op een 
vlakke sokkel. Aangepaste rechth. ven
sters; rondboogdeur met kwarthol geprofi
leerde dagkanten, imposten en sluitsteen 
uit de as van de derde trav. Geveltoppen 
met twee door waterlijsten aangegeven ge
ledingen. Drielicht gevormd door een 
rondbogig middenluik met imposten en 
sluitsteen, en flankerende rechth. venster
tjes, met kwartholle dagkanten, in de eer
ste geleding; dito rechth. luik in de twee
de. Zijgevel van vier trav., voorzien van 
rechte muurankers met gekrulde spie, op 
een kwarthol geprofileerde sokkel. Zelfde 
vensters. R. trav. verhoogd met een getrapt 
dakvenster (2 tr. + topstuk) met schouder
stukken en rechte ankers, waarin een 
rechth. luik met kwartholle dagkanten en 
latei op korbeeltjes. Bewaarde balkenla- 
gen en dakgebint in het interieur.
S.A.B., O.W., 85116 (1975).

Nr. 10. Neoclassicistisch dubbelhuis met 
drie en een halve bouwl. en vijf trav., on
der zadeldak (pannen), uit XIX A. Be
pleisterde en beschilderde lijstgevel op na
tuurstenen sokkel. Rechth. deur en ver
kleinende vensters, beluikt op de begane 
grond, met geriemde omlijstingen en door
getrokken lekdrempels op de bovenverd. 
Ca. 1900 toegevoegd balkon met gebuikte 
gietijzeren leuning in de drie middentrav. 
Kroonlijst met tandlijst boven een geredu
ceerde fries en een gelede architraaf 
(1098).

Nr. 11. Breedhuis met traditionele kern, 
opklimmend tot XVII, vermoedelijk tot 
huidige vorm aangepast in XVIII-XIX; 
drie bouwl. en drie trav. onder zadeldak 
(pannen). Ontpleisterde lijstgevel met bak
en zandsteenparement voor de eerste twee 
bouwl., met bewaarde speklagen ter hoog
te van de dorpels, kwartholle negblokken 
en wigvormige ontlasting van aangepaste 
kruiskozijnen, vermoedelijk hergebruikt 
zandstenen materiaal op de lagere derde 
bouwl., ook voor steigergaten en de dak-
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lijst. Vlak omlijste rechth. deur met water
lijst in de r. trav. Drie afgewolfde dakka
pellen boven de kroonlijst (1099).

Nr. 12-13. Twee gekoppelde enkelhuizen 
vlg. spiegelbeeldschema, met neoclassicis
tische inslag, vermoedelijk van 1886- 
1887; drie bouwl. + souterrain en elk twee 
trav., onder mansardedak (leien). Bepleis
terde en beschilderde lijstgevel met hard
stenen plint, geleed door kordons. Ge
meenschappelijk middenrisaliet van twee 
trav. met bijkomend decor en een balkon 
met consoles en ijzeren hek op de hoofd- 
verd. Rechth. deuren in de uiterste trav., 
en vensters met lekdrempel en versierde 
borstwering, op de bovenverd. in geriem
de omlijsting met sleutel. Klassiek hoofd
gestel met casementenfries, en bijkomen
de klossen en consoles in het risaliet; dak
kapellen met driehoekig fronton (1100).
S.A.B., O.W., 19289 (1886-1887).

Nr. 14. Herenhuis met enkelhuisopstand, 
met neoclassicistische inslag, vermoedelijk 
van 1873-1875; drie en een halve bouwl. 
+ souterrain en vier trav. onder zadeldak. 
Horizontaal gelede, bepleisterde en be
schilderde lijstgevel, de begane grond met 
schijnvoegen en hardstenen sokkel, met 
middenrisaliet van twee trav. Bel-etage ge
markeerd door een gevelbreed balkon met 
zware consoles en een rijk uitgewerkte 
gietijzeren leuning; voorts door schijnvoe
gen en panelen in het risaliet, aansluitend 
bij een gelijkaardig middenbalkon vóór de 
tweede verd., en een meanderfries. Rechth. 
r. deur en vensters met doorgetrokken lek- 
drempels, op de bovenverd. in geriemde 
omlijsting. Halve bovenste verd. met ge- 
toogde vensters en vermoedelijk latere 
Franse balkons als doorbreking van de ar
chitraaf. Gekomiste kroonlijst met klossen 
en tandlijst (1101).
S.A.B., O.W., 876 (1873-1875).
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Nr. 14A. Herenhuis met enkelhuisopstand, 
geïnspireerd op laat-classicistische archi
tectuur, uit XIX d; drie bouwl. en vier 
trav. onder mansardedak (fig. 508). Be
pleisterde en beschilderde lijstgevel met 
verwerking van hardsteen -  wellicht ten 
dele hergebruikt XVIII-materiaal -  voor 
de bekleding van de benedenbouw, de 
vensteromlijstingen en dorpels. Symmetri
sche opstand gemarkeerd door hoekrisa- 
lieten met schijnvoegen, deurvensters met 
bijkomende sluitsteen tussen guirlandes en 
gebogen balkon met gesmeed ijzeren hek 
op de hoofdverd., en aansluitende œil-de- 
bœuf met waterlijst. Rechth. r. deur en be
nedenvensters met lekdrempel, onder ge
drukte hoogvelden met rozet, belijnd door 
de puilijst. Vlak omlijste rechth. boven
vensters, met bijkomend rondprofiel en in 
de middentrav. verdiepte borstweringen op 
de bel-etage, doorgetrokken lekdrempels 
op de tweede verd. Klassiek hoofdgestel 
met bedekte steigergaten (1102).

Nr. 17. Voormalige directeurswoning van 
het Koninklijk Muziekconservatorium 
(fig. 508). Monumentaal herenhuis (hoek 
Regentschapsstraat) in eclectische stijl met 
neorenaissance-inslag, samen ontworpen 
met het Koninklijk Muziekconservatorium 
(zie Regentschapsstraat nr. 30) door archi
tect J.-R Cluysenaar, en als laatste fase 
van de werken opgetrokken in 1876-1877. 
Instrumentenmuseum sinds 1928, dat eer
lang zal worden overgebracht naar het 
nieuwe complex aan het Koningsplein. 
Gebouw van drie bouwl. + souterrain en 
negen trav. onder zadeldak (leien). Gevels 
met parement van baksteen, ruim door
spekt en verwerkt met natuur- en hard
steen. Markante hoekpartij, opgevat als 
een hoger oplopende, driekwartronde 
hoektoren met inkom tussen pilasters, af
gewerkt met een klassiek hoofdgestel, een 
attiek met dakkapellen, en een koepel (lei
en) met bekronende lantaarn. Symme
trisch opgebouwd gevelfront aan de Klei
ne Zavel, gemarkeerd door een middenri- 
saliet, met drielichten en bekronend rond- 
boogvenster in oplopende, als frontispice 
geaccentueerde omlijsting met pilasters in 
de klassieke ordenopeenvolging en fron
tons, en verhoogd met een attiek en brede

dakkapel met oculus en fronton. Voorts 
rechth. vensters in vlakke, geblokte en ge
riemde omlijsting, op de bel-etage verrijkt 
met gebroken en driehoekige frontons, en 
balkons met gietijzeren hek in de hoekpar
tij en het risaliet. Doorlopend hoofdgestel 
met architraaf, fries en kroonlijst op klos
sen.

Kogelstraat (2-3 F)

Van Kartuizersstraat naar Papenvest. 
Geknikte straat, in 1797 doorheen de z.g. 
«Chartroisen blyck» getrokken (fig. 509). 
De benaming verwijst naar de artillerie
stukken die in het nabijgelegen kartuizer
klooster waren opgeslagen.
Een aantal herenhuizen, gemarkeerd door 
een bredere poorttrav., uit de tijd van de 
straataanleg, bleven bewaard, enkele even
wel aangepast en met een vernieuwde ge
velbekleding, cf. nr. 23 en 30. Voorts en- 
kelhuizen met neoclassicistische inslag uit 
XIX d, o.m. nr. 20 en 22, een eclectische 
huizenrij (nr. 13 tot 21) en een kantoorge
bouw (nr. 26). Recent hoekgebouw met de 
Kartuizersstraat, op een nieuwe rooilijn.
S.A.B., O.W., 6240 (1797).

Nr. 7-7A, 9. Neoclassicistische herenhui
zen met drie bouwl. en resp. vijf en vier 
trav. onder zadeldak (pannen), uit eind
XVIII-begin XIX. Oorspronkelijke enkel
huisopstand slechts bewaard in nr. 9 : vlak 
bepleisterde en beschilderde lijstgevel op 
sokkel met getraliede keldermonden, met 
verkleinende ordonnantie en bredere
1. poorttrav. Rechth. vensters, haast vier
kant op derde bouwl., met lekdrempel; 
vlak omlijste rechth. poort. Gevelbeëindi- 
ging door kordon, fries waarin steigerga
ten met schijfvormige vulling en kroon
lijst; afgewolfde dakkapellen. Nr. 7-7A 
met vernieuwde gevelbekleding en kroon
lijst, kordons, vergrote vensters en bijko
mende middendeur (1103, 1104).

Nr. 13 tot 21. Huizenrij in eclectische stijl, 
n.o.v. architect W. Defontaine van 1902 
voor nr. 13 tot 19, van 1906 voor nr. 21
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(fig. 510). Samengesteld uit twee burger
huizen met souterrain, drie bouwl. en drie 
trav. in het midden (nr. 17, 19) en twee 
meergezinshuizen resp. met enkel- en dub- 
belhuisopstand van vier bouwl. en vier on
gelijke trav. aan weerszij (nr. 13-15, 21); 
zadel- en mansardedaken. Lijstgevels van 
witte baksteen met hardsteen voor o.m. de 
plint, banden en kordons. Gedifferentieer
de opstanden met overwegend getoogde 
muuropeningen op lekdrempels, door pi
lasters gemarkeerde risalieten en klassiek 
hoofdgestel. Accent van rechth., gestapel
de houten erkers in de zijtrav. van nr. 13- 
15, enkel op de bel-etage in nr. 17; mid- 
denbalkon met gietijzeren leuning in 
nr. 19. Nr. 21 met centrale inkom en 
rechth. vensters onder I-balk, de zijtrav. 
gemarkeerd door balkons met gietijzeren 
leuning.
S.A.B., O.W., 8159-8160 (1902, 1906).

Nr. 18. Zelfde type als nr. 7-7A en 9, uit 
eind XVIII-begin XIX, met bewaarde or
donnantie van zes trav., doch vernieuwde 
bakstenen gevelbekleding (1105).

Nr. 24. Zelfde type als nr. 7-7 A en 9, uit 
eind XVIII-begin XIX, met bewaarde or
donnantie van vier trav., doch latere ge
riemde vensteromlijstingen en doorgetrok
ken geprofileerde lekdrempels op de bo- 
venverd. (1106).

Nr. 25. Drukkerij van «Le Courier de la 
Bourse et de la Banque». Bedrijfsgebouw 
met betonstructuur, n.o.v. architect
T. Marchai van 1929; drie bouwl. en vijf 
trav. onder zadeldak. Gecementeerde lijst- 
gevel met lichte Art Deco-inslag, gemar
keerd door een hoger oplopend r. poortri- 
saliet tussen gegroefde lisenen met pos
tamenten. L. trav. geritmeerd door de pui- 
lijst en rechth. lisenen. Brede rechth. 
vensters met doorlopende lekdrempels. 
Breed gekomiste kroonlijst (1107).
S.A.B., O.W., 38499 (1929).

Nr. 26-28. Kantoorgebouw «La Centrale 
Sociale» in «Beaux-Arts»-stijl, n.o.v. ar
chitect A. Gellé van 1913 (fig. 511). Drie 
bouwl. en vijf trav. onder pseudo-mansar
de; dienstgebouwen aan de Wekkergang.
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Monumentale natuurstenen lijstgevel op 
geboste hardstenen benedenbouw met pul
lijst. Middenrisaliet van drie trav., gemar
keerd door kolossale pilasters met wapen
schilden van ambachten in het kapiteel, en 
een balkon met uitgelengde consoles en 
ijzeren leuning. Ijzeren vleugeldeuren op 
de begane grond; oplopende, resp. rechth. 
en korfbogige drielichten met ijzeren stij
len, geleed door ijzeren borstweringen, op 
de bovenverd. Rechth. en getoogde ven
sters, eveneens oplopend op de boven
verd., in de zijtrav. Gekorniste kroonlijst 
op klossen en tandlijst; drie getoogde dak
kapellen tussen ceil-de-boeufs.
S.A.B., O.W., 26649 (1913).

nr. 27. Onderkelderd, laat-classicistisch 
herenhuis met twee bouwl. en zes trav. on
der zadeldak uit eind XVIII-begin XIX. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, de 
gedecapeerde benedenbouw van natuur
steen met hardstenen plint. Rechth. ven
sters met vlakke hardstenen omlijsting en 
vermoedelijk later doorgetrokken lek-

510. Kogelstraat nr. 13 tot 21 (1902, 1906).

511. Kogelstraat nr. 26-28. Kantoorgebouw «La Centrale 
Sociale» (1913).

drempels. Bredere r. trav. met inrijpoort in 
zelfde omlijsting, en verdiept veld op de 
bovenverd. Kroonlijst boven fries met 
steigergaten en kordon. Twee afgewolfde 
dakkapellen met schouderstukken en drop 
boven de zijtrav.; recente dakkapel in het 
midden (1108).

Nr. 31. Burgerhuis met neoclassicistische 
inslag uit XIX d ; drie bouwl. + souterrain 
en mezzanino en drie trav. onder afgesnuit 
zadeldak. Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel op geboste benedenbouw van 
hardsteen met sokkel. Omlijste rechth. 
vensters op doorgetrokken lekdrempels; 
balkons met ijzeren leuning in de midden- 
trav. Hoge vleugeldeur met bovenlicht. 
Kroonlijst op klossen en tandlijst boven be
dekte steigergaten (maskers en sterren), ar
chitraaf onder de mezzanino. Bovenaan vrij
staande zijgevel met afgesnuite hoek (1109).

Nr. 32. Enkelhuis met twee bouwl. en drie 
trav., uit XIX A. Geveldecor en mansarde-
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dak n.o.v. architect A. de Roy van 1908. 
Bepleisterde lijstgevel met schijnvoegen. 
Rechth. vensters met geriemde omlijsting, 
het centrale deurvenster voorheen met bal- 
konhek. Bogenfries onder de kroonlijst 
met consoles; drie dakkapellen met drie
hoekig fronton (1110).
S.A.B., O.W., 8169 (1908).

Nr. 34, 36. Twee gekoppelde neoclassicis
tische rijhuizen vlg. repeterend schema, 
uit XIX A; drie bouwl. en elk drie trav. 
onder zadeldak. Vlak bepleisterde en be
schilderde lijstgevels op hardstenen plint. 
Gewone ordonnantie met rechth. openin - 
gen op arduinen dorpels; bewaarde houten 
deur in nr. 36. Kroonlijst boven fries met 
steigergaten en architraaf. Begane grond 
van nr. 34 gewijzigd, met breed boogven
ster en typische houten vleugeldeur uit be
gin XX (111).

Nr. 42. Neoclassicistisch hoekhuis (Pa- 
penvest) met twee bouwl. en resp. twee en 
zes trav., heden onder mansardedak met 
dakkapellen, uit begin XIX. Mogelijk ou
dere kern, cf. muurankers op de begane 
grond zijde Papenvest. Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel met regelmatige re
gisters van rechth. vensters op arduinen 
dorpels, getralied op de begane grond en 
met bewaard houtwerk; dito inrijpoort in 
de 1. trav. Omlopende kroonlijst boven 
fries met steigergaten en kordon (1112).

Kolenmarkt (4-5 F-G)

Van Steenstraat naar Fontainasplein. 
Aloude straat, eertijds deel uitmakend van 
de minstens tot XI opklimmende belang
rijke W.-O.-handelsroute; ter hoogte van 
Olivetenhof over de Zenne op de vroegere 
«Klein Eiland »-straat aangesloten via de 
« Overmolenpoort», horend tot de eerste 
stadsomwalling (XI-XIII), gesloopt in 
1574 en vervangen door de «Bijstands- 
brug» naar de gelijknamige kerk aan O.- 
straatzijde (cf. infra). Met de aanleg van 
de Zuidstraat werd in 1861-1862 een ge
deelte van de Kolenmarkt, ten O. van Ma-

drillegang, gesupprimeerd en de rooilijn 
verlegd (cf. nr. 19-23). Verderop, plein- 
vorming ingevolge de verbreding en ver
legging van de rooilijn van Plattesteen na 
het doortrekken van de centrale lanen 
(1867-1871) en van de Verversstraat en de 
Lombardstraat (1908), (cf. nr. 35-39 nog 
op de oude rooilijn). Met de aanleg van 
het Fontainasplein (1867-1871) werd de 
Klein Eilandstraat vervangen door het hui
dige Z.-straatgedeelte van de Kolenmarkt. 
Vrij lange straat met S-vormig tracé, op de 
oude rooilijn veelal met nog bewaarde 
smalle pandenindeling met diephuizen. In 
de scenografie vallen een aantal markante, 
min of meer aangepaste, top- en lijstgevels 
uit XVII-XVIII op. Enkele gevels werden
i.l.v. XX «grondig» gerestaureerd, soms 
met restitutie van de geveltop of met pseu- 
do-historisch uitzicht. Hiernaast overwicht 
van vnl. sobere lijstgevels in laat- of neo
classicistische stijl uit XIX A en de jaren 
1850-1860, drie bouwl. veelal met mezza- 
nino, twee tot vier trav. breed, met rechth. 
vensters al of niet op doorgetrokken lek- 
drempels, vaak ook zichtbare verbouwin
gen van oudere kernen cf. nokrichting, 
muurankers of algemeen volume : 
b.v. nr. 5 (1843, voorheen halsgevel), 11 
(ontpleisterd en gerestaureerd n.o.v. archi
tect A. Mineur van 1930), 17, 19, 32, 44, 
60 (1854, voorheen met in- en uitge
zwenkte top), 71, 80, 81 (behouden r. helft 
van voorheen, samen met nr. 83, vier trav. 
brede neoclassicistische lijstgevel), 82 
(1835, voorheen klokgevel), 84 (1843, 
voorheen hoekpand met klokgevel), 88. 
Nr. 68 : met middenrisaliet en typische 
opschriften op gevel en pui o.m. «A la 
CLOCHE/FONDEE EN 1860/E. VAN DEN HAU- 
te/in de klok»; nr. 70 : met nog fraaie 
houten winkelpui uit begin XX en gedenk
plaat «EN SOUVENIR DE/LOUIS BRIL/FUSILLE 
PAR LES ALLEMANDS AU/TIR NATIONAL/LE 11 
FEVRIER 1916/LIGUE NATIONAL DU SOUVE
NIR». Het meest Z.-straatgedeelte wordt 
gekenmerkt door een eerder schaalvergro- 
tende bebouwing, typerend voor de jaren 
1870-1880. Voor de hoekpanden nr. 11 en 
21-23 zie resp. Olivetenhof nr. 8-10 en 
Zuidstraat nr. 50, 52.
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B.P.A. 30/10 «Grote Markt en omgeving» 
van 1960 (zie Beenhouwerstraat) voor 
het eerste straatgedeelte, tussen Steenstraat 
en Zuidstraat. Aan pare zijde afgezoomd 
door de gebouwen van de Politie, met mo
numentale gevelwand in imitatieve tradi
tionele stijl n.o.v. architect J. Cuisinier 
van 1957, en met in nr. 30, vier trav. brede 
Brandweerpost, aanvankelijk slechts met 
twee bouwl., ontworpen door architect
M. Van Ysendijck in 1928-1929 -  gelijk
tijdig met het achteringelegen rechth. in
geplante administratieve gebouwencom
plex - , in 1957 verhoogd met vijf bouwl. 
B.P.A. 34/10 bij K.B. van 27/8/1982 voor 
het huizenblok tussen Lollepotstraat, 
Zuidstraat, Lombardstraat en Plattesteen 
met besteming van één- of meergezinswo
ningen en eventuele handelsfunctie. 
Nr. 27 tot 33 en 34 tot 42 werden in 1982- 
1985 gesloopt en i.o.v. Stad Brussel we- 
deropgebouwd naar gr.m. oorspronkelijk 
patroon (nr. 34-42 n.o.v. architect R. De 
Gemier).
S.A.B., O.W., 15687 (1843), 59455 (1930), 15716 
(1854), 25725 (1835), 15718 (1843), 71935 (1928- 
1929 en 1957), 76509 (1957); N.P.P., Y 4.

Nr. 1. Eertijds z.g. «De drij Fonteynen». 
Diephuis, heden met drie bouwl. + in- 
steekverd. en drie trav. onder zadeldak. 
Traditionele XVII-kem, vermoedelijk in 
XIX b aangepast met bepleisterde neo
classicistische lijstgevel van drie bouwl. 
Gedecapeerd en grondig gerestaureerd, 
met toevoeging van getrapte geveltop, 
vernieuwing van benedenbouw en inbreng 
van insteek, n.o.v. architect D. Thiébaut 
van 1966. Baksteen met verwerking van 
natuursteen; bewaarde zandstenen neg- 
blokken, dagkanten en gedeeltelijk de 
speklagen en het ontlastingssysteem op 
twee bovenverd. Rechte en lelievormige 
muurankers (1113).
S.A.B., O.W., 81699 (1967).
K.I.K., 29732 A.

Nr. 3. Eertijds z.g. «In den vliegenden 
Draak». Voorheen diephuis met sobere 
lijstgevel van vier bouwl. en vier trav. on
der afgewolfd zadeldak. Heden bak- en 
natuurstenen gevel met barok uitzicht

n.o.v. architect G. Doyen van 1932. Hals- 
vormige bekroning met pseudo-boogfron- 
ton gesupprimeerd (vlg. zichten na 1975, 
mogelijk tijdens restauratie van 1976 
cf. G. Des Marez). Vernieuwde begane 
grond van hardsteen met centrale spie- 
gelboogdeur (1114).
S.A.B., O.W., 43741 (1932).
K.I.K., 169/2, 4.
DES MAREZ G., 1979, p. 166.

Nr. 7-9. Ensemble van twee in 1970 we- 
deropgebouwde topgevels onder kort za
deldak (leien), als scherm vóór nieuwe 
bouw onder lessenaarsdak (//straat) en plat 
dak, n.o.v. architect J. Cuisinier.
Nr. 7. Voorheen gecementeerd met drie 
bouwl. en rechth. vensters onder doorge
trokken druiplijsten. Heden verankerde, 
bakstenen verhoogde halsgevel met laat- 
barok uitzicht cf. de over de borstwerin
gen doorgetrokken vensteromlijstingen 
van zandsteen en vernieuwd materiaal. 
Markerende dmiplijsten en toegevoegde 
insteekverd. Tweeledige top met rond- 
boogvenster, oculi en pseudo-boogfron- 
ton.
Nr. 9. Voorheen verankerde, gecementeer
de trapgevel uit XVII. Gereconstrueerd in 
traditionele stijl, met verwerking van 
zandsteen en vernieuwd materiaal. Kruis
en kloostervensters met kwartholle dag
kanten ; markerende speklagen en lelievor
mige muurankers. Rondboogvenster onder 
booglijst in top. Verbouwde begane grond 
in kopiërende Lodewijk XV-stijl met in
breng van entresol (1115).
S.A.B., O.W., 80876 (1970).
K.I.K., 29732 A.

Nr. 13. Diephuis met drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak (mechanische pan
nen). Huidige voorgevel met in- en uitge
zwenkte top en laat-barok uitzicht met ty
perende platte bandversiering, n.o.v. archi
tect J. Rombaux van 1973. Voorheen so
bere bepleisterde lijstgevel met rechth. 
vensters op doorgetrokken lekdrempels 
(1116).
S.A.B., O.W., 83275 (1973).
K.I.K., 29733 A.
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Nr. 15. Diephuis, heden met drie bouwl. + 
insteekverd. en drie trav. onder zadeldak 
(Vlaamse pannen). Voorheen vereenvou
digde halsgevel met drie bouwl., waarvoor 
reeds ontwerp voor gevelwijziging (trap
gevel) van architect L. Vandermeeren van 
1951. Huidige bakstenen trapgevel met 
traditioneel uitzicht en hoge neo-Lode- 
wijk XV-pui met insteekverd. n.o.v. archi
tect J. Rombaux van 1975 (1117).
S.A.B., O.W., 60171 (1951), 84750 (1975).

Nr. 25. Hoekhuis met de Madrillegang. 
Diephuis van drie trav., aanvankelijk drie 
bouwl. hoog met tweeledige klokgevel, 
opklimmend tot XVII. Vlg. bouwaanvraag 
van 1846 aangepast met huidige bepleis
terde lijstgevel met mezzanino, onder af
gesnuit zadeldak (Vlaamse pannen). 
Rechth. vensters op doorgetrokken lek- 
drempels, kroon- op tandlijst en verbouw
de pui. Onregelmatige trav.-indeling, rech
te muurankers en steigergaten in de be
pleisterde zijgevel. Deels zichtbare gece
menteerde achterpuntgevel met aandak en 
lelie-ankers; lagere aanbouw (1118).
S.A.B., O.W, 15692 (1846).

Nr. 35. Hoekhuis (Lollepotstraat) met drie 
bouwl. en twee trav. onder zadeldak 
(n±straat, Vlaamse pannen) met houten 
dakkapel, uit eind XVII-begin XVIII 
(fig. 512). Bepleisterde voorgevel met 
verhoogde halsgevel. Rechth. bovenven
sters op lekdrempels (XIX), rechte muur
ankers en omlopend kordon. Platte band- 
decor voor omlijsting van rondboogven- 
ster en oculi en de aflijning van de gevel
top met boogfronton. Recent verbouwde 
begane grond. Nagenoeg blinde zijgevel 
en één trav. brede achterpuntgevel met le
lievormig muurankers en aangepaste onre
gelmatige muuropeningen.

Nr. 37. Diephuis van drie bouwl. en twee 
trav. onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse 
pannen + kunstleien); vermoedelijk XVII- 
kem, in XIX a aangepast met bepleisterde 
lijstgevel (fig. 512). Rechth. vensters op 
lekdrempels (XIX), rechte muurankers en 
steigergatvullingen onder de eenvoudige 
houten kroonlijst. Mooie houten winkel

pui, waarvoor bouwaanvraag van 1906 : 
breed uitstalraam en zij-deur met houten 
traceerwerk in Art Nouveaustijl; hardste
nen sokkel in 1922 bekleed met marmer, 
in 1949 met terracotta-tegels. Verankerde 
achtertuitgevel met aangepaste openingen.
S.A.B., O.W., 75563 (1906), 27461 (1922), 58881 
(1949).

Nr. 39. Diephuis met drie bouwl. en twee 
trav. onder mansardedak (thans kunstlei
en) met houten dakkapel onder pseudo- 
boogfronton; wellicht XVIII-aanpassing 
van oudere kern (fig. 512). Bepleisterde 
voorgevel met rechth. vensters op lek
drempels, rechte muurankers en gedichte 
steigergaten. «Klassieke» houten winkel
pui uit XIX. Bepleisterde achtergevel met 
rechth. openingen in onregelmatige trav.

Nr. 42. In 1982, door Stad Brussel weder- 
opgebouwde trapgevel vlg. vroeger uit
zicht (zie straatnotitie), met behoud en in-

512. Kolenmarkt nr. 35, 37 en 39.
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513. Kolenmarkt nr. 42. Deuromlijsting.

corporatie van de oorspronkelijke bijzon
der fraaie Lodewijk XV-deur, uit XVIII c, 
met steenhouwersmerk p. 1, nr. 23 (fig. 
513). Hardstenen spiegelboogvormige 
omlijsting met breed, door spiegels ver
sierd holrond geprofileerd beloop, voor
zien van neuten en bewerkte sluitsteen; 
rijk gesculpteerde gebogen tussendorpel 
met rocaillemotieven en vergulde waaier. 
Rocailles in de zwikken onder gekorniste 
gebogen waterlijst met horizontale aanzet
ten. Aansluitend balkon met sierlijk uitge
werkte smeedijzeren leuning (1119).

Nr. 46. Hoekhuis (Lombardstraat) met be
pleisterde gevel van drie bouwl. onder af
gewolfd zadeldak (nJ_straat, pannen + roo- 
fing) voorzien van dakkapellen. Oudere 
kem, met in gevel Kolenmarkt voorheen 
twee ongelijke trav., vlg. bouwaanvraag 
van 1866 gewijzigd in drie trav.; vier trav. 
-  w.o. blinde derde -  in de zijgevel. 
Rechth. vensters in vlakke bandomlijsting. 
Rechte muurankers; steigergaten onder 
kroon- op tandlijst. Verbouwde pui (1120).
S.A.B., O.W., 15714 (1866).

Nr. 53-57. Zes trav. brede lijstgevel in 
laat-classicistische stijl uit eind XVIII, in 
oorsprong als scherm vóór drie gekoppel
de rijhuizen, onder zadelbedaking 
(fig. 514). Penantengevel met verdiepte 
rechth. bovenvensters. Nr. 57 bepleisterd, 
met panelen -  voorheen met guirlandede- 
cor -  op de borstweringen van de lagere 
derde bouwl.; nr. 53-55 in 1990 ontpleis- 
terd : baksteenbouw met verwerking van

514. Kolenmarkt nr. 53-57.
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515. Kolenmarkt nr. 66. Pui.

zandsteen voor de verbonden bovenste la
teien en de sporadische hoekblokken, 
hardsteen voor de onderdorpels. Steiger- 
gaten onder eenvoudige houten kroonlijst; 
drie dakkapellen in vorm van oeil-de- 
boeufs. Aangepaste begane grond, in 
nr. 53-55 met zandstenen parement en 
huidige ordonnantie sinds 1949.
S.A.B., O.W., 58560 (1949).

Nr. 59. R ij  h u is  v a n  vier bouwl. en twee 
trav. onder zadeldak (n//straat) van 1923, 
n.o.v. a r c h ite c t  H . van H all van  1922. 
L i j s t g e v e l  v a n  simili-steen, met verwer
king van arduin. Ritmerende hoekpilas- 
ters; o p e e n v o lg in g  van  tra p ezo ïd a le  erker  
m e t  r o n d b o o g l ic h te n  onder bekronend ba 1- 
konhek m e t  ty p is c h  i jz e r w e r k , vlak om- 
l i j s t e  r e c h th . deurvensters en  k o rfb o o g ven -  
s te r s  o n d e r  b o o g l i js t ;  o o rsp ro n k e lijk  raam 
w e r k .  H o e k c o n s o le s  en tand- o n d er  k roon 
l i j s t .  D e e ls  h o u ten , d e e ls  marmeren 
w in k e lp u i  m e t  n e o -L o d e w ijk  X V I -  en A r t

Nouveau-inslag; breed afgerond uitstal
raam en zijdeur met fraai hout- en beschil
derd glaswerk; opschrift in typisch letter
type : «BUOUTERIE/JOAILLERIE/ORFEVRE- 
r i e » ,  verwijzend naar voormalige handels
functie (1121).
S.A.B., O.W., 27322 (1922-1923).

Nr. 61-63. Rijhuis van drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak, op bouwaanvraag 
van 1869 met bijkomende lagere vierde 
bouwl. Bepleisterde lijstgevel met neo
classicistisch uitzicht: rechth. omlijste bo
venvensters op gelede kordonvormende 
lekdrempels. Klassiek hoofdgestel met 
casementen tussen de uitgewerkte conso
les. Oorspronkelijk twee gekoppelde 
«klassieke» winkelpuien met zijdeuren; 
r. verbouwd (1913), (1122).
S.A.B., O.W., 15697(1869, 1913).

Nr. 62. Diephuis met bepleisterde lijstge
vel van drie bouwl. en drie trav. onder af-
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gesnuit zadeldak, te dateren midden XVIII 
met aanpassingen uit XIX. Getoogde bo
venvensters met lekdrempels; deurvenster 
eertijds voorzien van balkon. Houten 
kroonlijst en dakkapel met driehoekig 
fronton. Aangepaste pui waarachter moge
lijk nog behouden Lodewijk XlV-rond- 
boogpoort (?), (1123).

Nr. 64. In zijn huidige vorm diephuis met 
lijstgevel van drie bouwl. en drie trav. on
der afgesnuit zadeldak (leien); in kern 
minstens opklimmend tot eind XVII-begin 
XVIII, aangepast in XIX A. Beschilderde 
bakstenen lijstgevel, verwerkt met zand
steen voor de verticaal doorlopende dag- 
kanten van de voormalige kruisvensters;
XlX-lateien en -lekdrempels. Behouden 
rechte muurankers met krul en steigerga- 
ten onder de kroonlijst. Houten winkelpui 
met uitstalraam en r. deur tussen pilasters 
onder rolluikkast, daterend van 1922 
(1124).
S.A.B., O.W., 27988 (1922).

Nr. 65-67. Vier trav. breed diephuis, ver
moedelijk oudere kern in oorsprong met 
topgevel, eind XVIII-XIX a aangepast 
met laat-classicistische lijstgevel onder 
frontonbekroning, drie bouwl. + mezzani- 
no onder zadeldak. Heden twee woningen, 
resp. met schijnvoegen gecementeerd en 
toegevoegd decor (nr. 65, sinds 1926) en 
bepleisterd (nr. 67). Vóórts rechth. ven
sters, en blinde mezzaninovensters in de 
hoektrav. Aangepaste begane grond : 
winkelpuien met huidig uitzicht in nr. 65 
van 1926 (architect E. Douay) en in nr. 67 
van 1941 (architect G. France), (1125). 
S.A.B., O.W., 32502 (1926), 54632 (1941).

Nr. 66. Diephuis met enkelhuisopstand, 
drie bouwl. en drie trav., uit XVIII a. Mo
gelijk voorheen bekroond met geveltop 
(?). Deels ontpleisterde lijstgevel met clas
sicerende barokordonnantie : bepleisterde 
bovenbouw verticaal geleed door kolossa
le Ionische pilasters van zandsteen, met 
geprofileerde basementen en kapitelen op
genomen in het gelede kordon. Rechth. 
vensters, op hoofdverd. met sierlijk 
smeedijzeren ondiepe balkonleuningen.

Behouden hardstenen pui met geblokte pi- 
lasterritmering en geprofileerde gekorniste 
puilijst; steenhouwersmerken p. 1, nr. 24 
(fig. 515). Deur in gelijnde rondboogom- 
lijsting met sluitsteen; bijzonder fraai uit
gevoerd smeedijzerwerk in het bovenlicht. 
Rechth. vensters boven kelderluik 1. en 
spiegel op borstwering r. (1126).

Nr. 72. Drie trav. breed diephuis, voor
heen resp. met Dorische en Ionische pilas- 
terordonnantie op de eerste twee bouwl., 
wellicht ook met geveltop en opklimmend 
tot ca. 1700. Huidig uitzicht van penan
tengevel met drie bouwl. resulterend uit 
aanpassing tot lijstgevel vermoedelijk be
gin XIX en vlg. bouwaanvraag van 1837 
uit het wegwerken van de pilasterkapitelen 
en basementen (tweede bouwl.). Verdiepte 
rechth. vensters met lekdrempels en ijze
ren XlX-leuningen met engelenfiguurtjes. 
Centraal reliëf met uitbeelding van St.-Jo- 
zef, Voedstervader, vlg. G. Des Marez van 
de Goede Herder (fig. 516). Klassieke 
kroonlijst. Verbouwde pui (1127).
S.A.B., O.W., 15717 (1837).
DES MAREZ G., 1979, p. 185.

Nr. 73-75. Diephuis, hoekhuis met de Bij- 
standsstraat, heden met schijnvoegen ge
cementeerde gevels van drie + drie trav. en 
drie bouwl. onder afgesnuit zadeldak. Tra
ditionele kern, in zijgevel gedateerd 1693 
d.m.v. jaarankers (Fig. XVII), doch aange
past in XIX A. Rechth. vensters deels on-

516. Kolenmarkt nr. 72. Gevelsteen.
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XVII. Kolenmarkt nr. 73-75.

der zichtbare latei, op lekdrempels (XIX). 
Bewaarde afgeschuinde sokkel, lelie-an- 
kers met krul (zijgevel) en thans bedekte, 
omlopende steigergaten onder vernieuwde 
kroonlijst. Deels aangepaste begane 
grond; enkelhuisopstand in zijgevel 
(1128).

Nr. 74. Gevel met in- en uitgezwenkte top, 
thans gecementeerd, van twee bouwl. en 
vier trav., te dateren eind XVII-begin 
XVIII, en fungerend als scherm vóór nieu
we bouw onder plat dak (1960). Classice
rende laat-barokordonnantie : composiete 
pilasters, doorgetrokken tot in de top. Aan
gepaste muuropeningen, op hoofdverd. 
voorzien van balusterleuningen. Geveltop 
met rechth. tweelicht met ijzeren leuning 
en verbonden druiplijst, tussen blinde ocu- 
li; kleiner dito licht onder schelpmotief er
boven. Afwerking met platte banden, bol- 
omament en geprofileerde geknikte druip
lijst onder topvenster met boogfronton. 
Begane grond met geblokte pilasters, 
deels aangepast. Behouden rondboogpoort 
in vlakke omlijsting met sluitsteen, impos
ten, gestrekte tussendorpel en waaier in 
bovenlicht (1129).

Nr. 77. Hoekhuis (Bijstandsstraat) met 
twee bouwl. en twee trav. onder zadeldak 
(n_Lstraat, kunstleien), vermoedelijk op
klimmend tot eind XVII. Bepleisterde 
voorgevel met vereenvoudigde in- en uit
gezwenkte top met driehoekig fronton. 
Rechth. vensters op lekdrempels (XIX) en 
rechte muurankers. Deur in sobere hard
stenen schouderboogomlijsting in régen - 
cestijl, uit midden XVIII, met steenhou- 
wersmerk p. 1, nr. 25 : breed kwarthol be
loop op neuten, schelpmotief in zwikken 
en op sluitsteen, gebogen druiplijst met 
horizontale aanzetten. Aangepast «klas
siek» uitstalraam 1. Op gevelplaat mid- 
denpenant, vermelding van geboortehuis

(1856, 1859) van romanschrijvers
J.H. Rosny sr. en jr.. Bepleisterde zijgevel 
met rechth. openingen in drie trav. uiterst 
r. (1130).

Nr. 79. Twee bouwl. hoog breedhuisje met 
twee trav.; in kem vermoedelijk daterend 
van ca. 1700, mogelijk oorspronkelijk met 
topgevel. Huidige lijstgevel met cement- 
bezetting, beschilderd neorenaissance-de- 
cor en «klassieke» winkelpui uit eind 
XlX-begin XX. Rechth. vensters in pilas- 
teromlijsting, behouden rechte muuran
kers en hoog mansardedak met dakvenster 
(1131).

Nr. 86, ernaast. Heden samenstel met 
hoekpand Lievevrouwbroersstraat nr. 1-3 
(cf. aldaar), met verbonden winkelpui van 
1916, licht gewijzigd in 1925. Diephuis 
met trapgevel (5 tr. + topstuk) van drie 
bouwl. en twee trav. onder zadeldak 
(kunstleien), te dateren XVII. In 1990

517. Kolenmarkt nr. 87, 89.
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zacht gerestaureerd, met verwijdering van 
de vroegere cementlaag. Baksteeenbouw 
met sporadisch gebruik van zandsteen 
o.m. voor de heden gedichte steigergaten 
en de behouden geprofileerde boogomlijs- 
ting van het rondbogige topvenster. Aan
gepaste rechth. vensters met latere ardui
nen bovendorpels en lekdrempels. Lelie
vormige en rechte muurankers (1132). 
S.A.B., O.W., 20743 (1916), 32503 (1925).

Nr. 87, 89. Ensemble van twee topgevels 
met drie bouwl. onder afzonderlijke zadel
daken (nlstraat, Vlaamse pannen), uit 
XVII, met doorlopende lelie-ankers 
(fig. 517).
Nr. 87. Heden met schijnvoegen gecemen
teerde, drie trav. brede voorgevel; door 
kordons gelede manke trapvormige gevel
top afgelijnd door voluten onder driehoe
kige frontonbekroning. Rechth. bovenven
sters in geriemde omlijsting (XIX); dito 
onlijst rondboogvenster en rechth. zijven
sters in top. Fraaie hardstenen Lode- 
wijk XVI-pui, uit XVIII d : rechth. deur 
onder druiplijst op tandlijst en langgerekte 
consoles met stafwerk en drop; dito zij
vensters met in 1929 verlaagde onderdor- 
pels, verder voluutsluitsteen en festoende
cor.
Nr. 89. Bepleisterd, twee trav. breed trap- 
geveltje (drie tr. + topstuk) met gebogen 
gevellijn, aanleunend tegen de kerk O.-L.- 
Vrouw van Goede Bijstand. Aangepaste 
rechth. muuropeningen met lekdrempels 
(XIX). Rondboogvenster onder booglijst 
in top. Deur in hardstenen schouderboog- 
vormige Lodewijk XV-omlijsting, uit 
midden XVIII-XVIII c : geprofileerd 
kwarthol beloop, gecanneleerde voluut
sluitsteen en gebogen waterlijst met ge
strekte uiteinden. L. houten «klassiek» 
uitstalraam (XIX).
S.A.B., O.W., 40137 (1929).

★  Parochiekerk O.-L.-Vrouw van Goe
de Bijstand.

Gebouwd ter plaatse van de voormalige 
kapel van het St.-Jacobsgasthuis, in )ÜI 
gesticht om behoeftige reizigers en pel
grims te herbergen. In 1625 vondst en ver

ering van het miraculeuze beeld van O.- 
L.-Vrouw van Goede Bijstand. Kapel 
spoedig te klein bevonden; bouw van een 
nieuw bedehuis in XVII B. In 1797 geslo
ten; in 1803 opnieuw in gebruik genomen 
als hulpkerk van de St.-Katelijneparochie. 
Bouw van barokke kerk aan W.-zijde aan
gevat in 1664 n.o.v. architect J. Cort- 
vrindt; voor twee derde afgewerkt in 
1670. Voltooiing van voorgevel -  ondanks 
reeds eerstesteenlegging in 1673 -  pas na 
de dood in 1681 van J. Cortvrindt ingezet 
door architect P.P. Merckx, na diens dood 
(1685) voortgezet en beëindigd in 1694 
door architect W. De Bruyn. Vernieling 
van bedaking, koepel, bepleistering en 
mobilair tijdens het bombardement van 
1695, gevolgd door herstellingswerken 
van 1696 tot 1699. Restauratie van voor
gevel in 1847-1849. Huidige campanile 
n.o.v. architect H. Partoes van 1850, ver
moedelijk ter vervanging van de oorspron
kelijke die de koepel bekroonde, in 1727 
verwijderd. In 1904 e.v. voorgevelrestau- 
ratie, waarbij o.m. herplaatsen van het wa
penschild van Karei van Lotharingen en 
beeld van O.-L.-Vrouw met Kind (resp. 
verwijderd in 1793 en 1797) en inbrengen 
van glasramen in drie vensters. Interieur- 
restauratie vanaf ca. 1920, in 1968 herno
men samen met reinigingswerken aan de 
buitengevels.
De kerk illustreert bijzonder treffend de 
vrij geslaagde poging om, op een traditio
neel bouwschema, een centraalbouw naar 
Italiaans model toe te passen, resulterend 
in een markante ruimtewerking door de 
originele koepeloverwelving en de inno
verende inbreng van tribunes boven de zij
beuken.
W.-waarts georiënteerd gebouw met sterk 
ingekort driebeukig basilicaal schip van 
twee trav. en zeszij dige overkoepelde mid
denpartij, met drie halfcirkelvormige W.- 
absidiolen. Diepere koorkapel, ten Z. in de 
oksel geflankeerd door kleine traptoren, 
ten N. door sacristie (Fig. XVIII, XIX). 
Grotendeels zandsteenbouw, met verwer
king van vernieuwd materiaal. Leien be
daking. Hogere middenbeuk onder zadel
dak ; zijbeuken onder lessenaarsdak; 
kapellen onder afgesnuit zadeldak; mid-
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518. Kolenmarkt. O.-L.-Vrouw van Goede Bijstand (1664-1694).
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denpartij onder dubbele vierzijdige helm
vormige bekroning (fig. 518).
Goed geproportioneerde barokke O.-ge- 
vel, met twee registers geritmeerd door pi
lasters; zware gekorniste druiplijst en 
a.h.w. blinde attiek tussen onderbouw en 
halsvormige top, onderbroken voor groot 
centraal venster. Eerste register van drie 
trav., verticaal belijnd door kolossale Ioni
sche pilasters op hoge sokkel. Geaccentu
eerde middentrav. doorgetrokken over de 
tweede geleding : begrenzende composie- 
te pilasters, uitgewerkt hoofdgestel en be
kronend gekomist driehoekig fronton; 
markant rondboogportaal in geringde om
lijsting onder booglijst en voluutversie- 
ring; mooie houten makelaar vermoede
lijk uit XVII door J.B. Tons, met hoed- en 
schelpmotief refererend naar St.-Jacob. 
Erboven gesculpteerd medaillon van Karei 
van Lotharingen. Rondboognis onder 
boognis en schelp, flankerende vuurva- 
zen; beeld van O.-L.-Vrouw met Kind van 
1910-1911 door G. Van den Kerckhove. 
Aansluitend groot rondboogvenster in ge
profileerde omlijsting met oren en neuten 
en bekroond door cartouche in festoenom
lijsting. In 1. en r. trav. : getoogde vensters 
in geprofileerde omlijsting met sluitsteen, 
oren, neuten, waterlijst en schelpmotief; 
grote omlijste ovale oculi erboven. 
Zichtbare Z.-, Z.W.-gevels (Olivetenhof) 
verticaal en horizontaal geritmeerd door 
steunberen, kordons en over de penanten 
doorgetrokken platte banden ter hoogte 
van de vensterimposten en -dorpels. Ge
toogde vensters in (oor)omlijsting met 
sluitsteen, afzaat en waterlijst met gekrul
de uiteinden. Rondboogvensters met sluit
steen onder booglijst op bovenste bouwl. 
In Z.-gevel gedichte rondboogdeur in ge
ringde omlijsting, gevat in rechth., onder 
druiplijst en getoogd bovenlicht. Overige 
gevels verscholen achter aanleunende be
bouwing. Zadeldak van middenbeuk met 
achtzijdigde klokkeruiter met twee gele
dingen, gemarkeerd door pilasters, galm
gaten en helmvormige bekroning.
Interieur met heldere en evenwichtige 
ruimtewerking door de drie geledingen 
hoge middenbeuk, de imposante overkoe
peling, de hoge lichtinval en het verticale

519. Kolenmarkt. O.-L.-Vrouw van Goede Bijstand 
(1664-1694). Interieur.

en horizontale lijnenspel van pijlers en 
hoofdgestellen. Stoffering vrij sober ge
houden : bepleisterde muurwanden en ge
welven; natuurstenen pilasters, entable- 
menten en ornamenten; stucdecor; vergul
de kapitelen en consoles. Centrale rond
boogvormige portiektrav. met versierde 
sluitsteen en casementen, op gebundelde 
composiete pilasters ; zijbeuken met tribu
nes van middenbeuk en -partij gescheiden 
door rondbogen op Ionische pilasters en 
korfbogen op Dorische pilasters of uitge
werkte consoles (fig. 519). Overwelving 
naar traditioneel patroon nl. kruisribge
welven, doch met gordelbogen; straalge- 
welven boven absidiolen en koor. Zeszij- 
dige koepel voorzien van brede ingediepte 
ribben waartussen fraai Lodewijk XIV- 
stucwerk en centraal geschilderde ovale 
medaillons uit begin XIX; omlopende ba
lustrade met postamenten rustend op enge
lenhoofden (PI. IV). Getoogde beneden
vensters in geprofileerde omlijsting met
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sleutel en booglijst; rondbogige boven
vensters. Fraaie marmeren bevloering 
waarin verspreide grafstenen.
Mobiliair.
Schilderijen uit XVII.

Beeld van O.-L.-Vrouw van Goede Bijstand van 
gepolychromeerd hout (XIV); houten beelden van 
H. Jozef en H. Jacobus door J.-B. Van der Hae- 
ghen (1724); marmeren wijwatervaten met enge
lenfiguurtjes (XVIII); engelen met medaillons toe
geschreven aan G.-L. Godecharle (1750-1835).

Hoofdaltaar van hout en marmer n.o.v. J.B. van 
Baurscheit (1705), gerestaureerd en gewijzigd in 
1805; altaartafel van Franse steen door J. Willame 
(1969); marmeren Z.- en N.-altaren van 1930, ko
pieën van deze van J.-B. Van der Haeghen (1724). 
Preekstoel (eertijds in de kerk van de ongeschoeide 
karmelieten) in régencestijl (XVIII); biechtstoelen 
door H. Peeters en Divoort (1858) in XVIII-stijl; 
orgel eind XIX gesigneerd «J. Billon et H. Van de 
Loo, facteurs d’orgues a Rotselaer».

S.A.B., O.W., 63928 (1904-1911); N.P.P., C 2. 
Archief C.R.M.S., dossier 6628.
DES MAREZ G., Traité d’architecture appliqué 
aux monuments de Bruxelles, Brussel, 1921, 
p. 239, 243-281.
FELIX J.P., Orgues de Bruxelles et de l’école 
bruxelloise, Tentoonstellingscatalogus St.-Mi- 
chielskathedraal 29/10-4/11/1979, p. 19. 
PLANTENGA J.H., L’architecture religieuse du 
Brabant au XVIIième siècle, Den Haag, 1926, 
p. 201-205.

Nr. 91-93. Afgeschuind hoekgebouw 
(Olivetenhof), huurhuis met vier bouwl. + 
entresol en totaal negen trav., waarvoor 
bouwaanvraag van 1874. Bepleisterde 
lijstgevel met neoclassicistische inslag, 
horizontaal gemarkeerd door imitatieban- 
den op de entresol, doorlopende ijzeren 
balkons met uitgewerkte consoles op de 
twee hoofdverd., kordonvormende lek- 
drempels boven spiegels op de bovenste 
bouwl. en aflijnend hoofdgestel met kor
don en kroon- met tandlijst op klossen. 
Verdiepte rechth. entresolvensters en ge- 
toogde bovenvensters in geriemde omlijs
ting met festoensluitsteen. Oorspronkelij
ke ordonnantie met aaneenschakeling van 
winkelpuien en deuren op begane grond, 
licht gewijzigd in 1908 (1133).
S .A .B ., O.W., 12777 (1874), 829 (1908).

Nr. 95-97. Huurhuis met dubbelhuisop- 
stand, vier bouwl. + entresol en vijf trav. 
onder mansardedak (kunstleien) met drie 
dakkapellen, waarvoor licht afwijkend ge
velontwerp van 1874. Bepleisterde lijstge
vel met neoclassicistische inslag, belijnd 
door verbonden ijzeren balkonhekken en 
kordons; benadrukte middentrav. in deels 
geblokt risaliet. Getoogde bovenvensters 
in omlijsting met versierde sluitsteen op 
bovenste twee bouwl. Voorts panelen- en 
pilasterdecor en klassiek hoofdgestel. 
Centrale rondboogdeur met sluitsteen en 
imposten in geblokte rechth. omlijsting; 
aangepaste oorspronkelijke winkelpuien 
met zij-ingang (1134).
S.A.B., O.W., 19305 (1874).

Nr. 98 tot 112. Rij- en huurhuizen met be
pleisterde lijstgevels met neoclassicisti
sche inslag. Eenvoudige opstand met om- 
lijste getoogde en rechth. vensters, gietij
zeren balkonhekken ter accentuering van 
de deurvensters en een klassiek hoofdge
stel als gevelbeëindiging.
Nr. 98-100 vlg. bouwaanvraag van 1873, 
met vier bouwl. en vier trav. en oorspron
kelijke begane grond met winkelpui met 
zij-ingang, venster en r. poort, naderhand 
verbouwd.
Nr. 102-104 met twee trav. en drie bouwl. 
+ entresol + hoog mezzanino, waarvoor 
licht afwijkend gevelontwerp van 1875; 
aangepaste begane grond, doch met be
houden ordonnantie.
Nr. 106-108 met vier verkleinende bouwl. 
en vijf trav., waarvoor bouwaanvraag van 
1886 samen met twee bijkomende achter
huizen van totaal zes trav. en eveneens 
vier bouwl. Ietwat rijkere voorgevelbehan- 
deling cf. licht middenrisaliet en stucpane- 
len. Begane grond met winkelpui n.o.v. ar
chitect A. Blomme van 1920.
Nr. 110-112 met vijf verkleinende bouwl. 
en drie trav., vlg. bouwaanvraag van 1874. 
Oorspronkelijke begane grond met privé- 
deur en winkelpui en tweede bouwl. met 
deurvensters en gevelbreed balkon, nader
hand verbouwd (1135).
S.A.B., O.W., 19303 (1873), 2147 (1875), 2144 
(1886) en 27323 (1920), 19306 (1874).
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Nr. 101-105. Huurhuis met zelfde opstand 
doch ietwat soberder geveldecor als 
nr. 95-97, n.o.v. architect G. Keiler en 
eveneens vlg. bouwaanvraag van 1874. 
Geaccentueerd deels gelijnd middenrisa- 
liet; getoogde entresolvensters en rechth. 
omlijste bovenvensters. Centrale getoogde 
deur in geblokte omlijsting, tussen twee 
deels aangepaste winkelpuien, oorspron
kelijk met zij-ingang (1134).
S.A.B., O.W., 19293 (1874).

Nr. 114-118. Huurhuis van vijf bouwl. 
met zelfde opstand en gr.m. gelijkaardige 
geveluitwerking als nr. 95-97; licht afwij
kende bouwaanvraag van 1874. Vensters 
op tweede bouwl. in eerste drie trav. ver
kleind. Verbouwde winkelpuien (1136).
S.A.B., O.W., 19304 (1874).

Koloniënstraat (7-8 D-E)

Van het kruispunt Loxumstraat, Kardinaal 
Mercierstraat, Kantersteen, Ravenstein- 
straat en Warandeberg, naar de Konings- 
straat.
Brede gebogen straat met sterk hellend ni
veau, aangelegd in 1908-1909, samen met 
de verbrede Jonkersstraat en Kanselarij- 
straat, en het W.-deel van de Warandeberg. 
Deze belangrijke ingreep vormde de eerste 
fase van de volledige herstructurering van 
het gebied tussen de St.-Michielskathe- 
draal, de Koningsstraat, Koudenberg, 
Magdalenasteenweg en Bergstraat, waar
toe werd besloten in 1903, voor de inplan
ting van het toekomstige Centraal Station 
in de Putterijwijk (zie Europakruispunt). 
Voor het tracé van de Koloniënstraat werd 
de vroegere parkgang -  oorspronkelijk een 
doodlopende straat in het verlengde van 
de Wetstraat, op het door aanaarding sterk 
verhoogde niveau van de Koningsstraat -  
in een bocht doorgetrokken, de aloude 
Jonkersstraat -  de vroegere Korte Schild- 
knaapsstraat -  ten dele geïncorporeerd en 
aan beide zijden verbreed, en het bouw
blok Kanselarij straat/Parochiaansstraat/Per- 
kamentstraat doorbroken.

De nieuwe, diagonaal kruisende tracé’s 
werden vanaf 1909 tot in de jaren 1920, 
onderbroken tijdens de oorlogsperiode, 
bebouwd met monumentale bank-, kan
toor- en appartementsgebouwen, overwe
gend in « Beaux-Arts »-stijl met Frans 
classicistische inslag. Imposante, volumi
neuze constructies met aanzienlijke bouw
hoogte in overeenstemming met de straat
breedte. Karakteristieke inplanting van de 
o.m. vrijstaande hoekblokken, waarbij de 
beeldassen worden afgesloten door geac
centueerde hoekpartijen met koepelbekro- 
ning, cf. nr. 1-21 en 58-68. Aaneenscha
keling van winkelpanden op straatniveau. 
Bewaarde classicistische hoekgebouwen 
met de Koningsstraat uit XVIII d (zie al
daar nr. 70-72 en 74). Nieuwe bouw in 
nr. 20-24 en 33-35.
Heden drukke verkeersader, één van de 
verbindingsassen tussen de boven- en de 
benedenstad.
S.A.B., O.W, 24568, 31385 en 31437-31441 
(1908-1909); A.A., 1908, rep. 7029 en 7130.

Nr. 1-21. Voormalig bankgebouw, opge
trokken door de «Caisse Générale de Re
ports et de Dépots», in «Beaux-Arts»-stijl 
met Frans classicistische inslag, n.o.v. ar
chitect P. Saintenoy (fig. 520). Boven de 
hoofdingang in Romeinse cijfers geda
teerd 1911. Imposante, vrijstaande con
structie op het driehoekige bouwblok ge
vormd door de Koloniënstraat, de Kanse- 
larijstraat en de Warandeberg. Monumen
tale gevelopstanden met parement van 
natuursteen onder leien bedaking, opge
bouwd in functie van het profiel van de 
drie omringende straten. Omvat een bene- 
denbouw, over het algemeen met entresol 
-  bijkomend entresolniveau aan zijde Ko- 
loniënstraat/Warandeberg overeenkomstig 
het sterke terreinverval - , twee bovenverd. 
en een pseudo-mansarde; in totaal eenen
veertig trav. verdeeld over de drie gevel
zijden. Karakteristieke accentuering van 
de hoeken door resp. driekwartovale, -ron
de, en afgeschuinde partijen met hoger op
lopende koepelbekroning, in de beeldas
sen van de omringende tracé’s. Gevels ge
ritmeerd door kolossale hoekpilasters met 
schijnvoegen, bekroond door medaillons
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520. Koloniënstraat nr. 1-21. Voormalig bankgebouw «Caisse Générale de Reports en de Dépots» (1911).

met monogram cgr&d van de vroegere 
bank. Hoge, sokkelvormende beneden- 
bouw in afgevlakte bossage; rondboog- 
openingen met voluutsleutel en uitstraling 
in de hoek- en toegangspartijen. Boven- 
verd. samengevat door kolossale pilasters 
in het verlengde van de geblokte posten 
van de benedenbouw; balkons met balu
strade op consoles, doorlopend voor het 
bijkomende entresolniveau en boven de 
door zuilen geflankeerde portalen aan de 
Kanselarij straat. Verticale superpositie van 
brede rechth. vensterpartijen met metalen 
twee- of drielichtindeling, op bewerkte 
borstweringen met schijven. Klassiek 
hoofdgestel met architraaf, fries en gekor- 
niste kroonlijst met klossen en tandlijst. 
Opeenvolging van dakkapellen met gebo
gen fronton, verbonden door een bewerkte 
attiek, en doorlopend over de hoekpartij- 
en. Markant ijzerwerk van vleugeldeuren, 
venstertralies en een afsluithek aan de 
Kanselarij straat. Hoofdgevel aan de Kolo-

niënstraat gemarkeerd door een centrale 
inkompartij van vijf trav. met hoekrisalie- 
ten, doorgetrokken in de attiekverd. Ko
lossale rondboog met kwarthol beloop en 
drieledige sleutel als hoofdingang, geflan
keerd door rechth. poorten en rondboog- 
vensters; spiegels en geboste oculi erbo
ven. Bovenverd. met Ionische pilasters en 
doorlopend balkon.
Interieur georganiseerd rond de loketten
hal, opgevat als centrale vide omringd 
door galerijen (1137).
S.A.B., O.W., 9343 (1911).

Nr. 2-4. Voormalig bankgebouw, opge
trokken door de «Banque Belge & Fran
çaise», in «Beaux-Arts»-stijl, n.o.v. archi
tecten G. Martin en G. Dufas van 1923, in 
de gevel gesigneerd en gedateerd 1924 
(fig. 521). Karakteristiek hoekgebouw 
(Parochiaansstraat nr. 1-5), uitgewerkt als 
rotonde; zes bouwl. waaronder entresol, 
verhoogd met een attiekverd. onder afge-
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521. Koloniënstraat nr. 2-4 (1923), 6 (1911), 10 (1922) en 
12 (1910).

knot koepeldak doorlopend in een gebo
gen pseudo-mansarde (leien), en tien trav. 
Gevel met parement van overwegend na
tuursteen, verwerkt met baksteen, met rijk 
bewerkt decor; structuur van gewapend 
beton. Symmetrische dispositie van vier 
brede gebogen hoektrav., aan weerszij ge
flankeerd door één smalle en twee gekop
pelde trav. Benedenbouw met schijnvoe- 
gen achter vlakke rechth. lisenen; openge
werkt middenportaal met dubbele rond
boog en trap, balkons met balustrade en 
consoles op de entresol. Hoekrotonde op 
de bovenverd. geritmeerd door kolossale 
bakstenen pilasters met hoekblokken; eer
ste verd. gemarkeerd door een doorlopen
de balustrade en zware postamenten met 
monogram b f  van de vroegere bank. 
Rechth. vensters op bewerkte bortwerin- 
gen met guirlande of geometrisch motief, 
herhaald in de ijzeren vensterleuningen 
van de zijtrav. Gewelfde gevelbeëindiging

door een omlopende guirlande en o.m. ge
koppelde consoles met bloemenslinger, 
bekroond door de attiekbalustrade. Attiek- 
vensters met fronton.
S.A.B., O.W., 31009 (1923).

Nr. 6. Appartementsgebouw op een smal 
perceel doorlopend in Parochiaansstraat 
nr. 7-9, met zes bouwl., n.o.v. architect 
A. Geens van 1911 (fig. 521). Gevels van 
bak- en hardsteen, met ingehouden neo- 
Vlaamse-renaissance-inslag. Aan de Kolo
niënstraat oplopende trapézoïdale bow- 
window over vier verd., met doorgetrok
ken waterlijsten, en aansluitend tweelicht 
met ontlastingsboog en gebuikt gietijzeren 
balkon. Tuitvormige geveltop met bekro
nende fakkel. Aan de Parochiaansstraat di
to rechth. bow-window en balkon voor het 
bekronende dakvenster in de 1. trav. ; 
rechth. vensters met ontlastingsboog en op 
de eerste verd. bewerkt halfrond balkon in 
de r. trav. Pseudo-mansarde (leien). Win
kelpuien.
S.A.B., O.W., 27018 (1911).

Nr. 10. Appartementsgebouw doorlopend 
in Parochiaansstraat nr. 11-13, met vijf 
bouwl. + entresol en drie terugwijkende 
attiekverd., n.o.v. architect V. Rubbers van 
1922 (fig. 521). Gevels in « Beaux-Arts »- 
stijl, met simili-natuursteenbekleding en 
geblokte benedenbouw van rode graniet. 
Aan de Koloniënstraat oplopende 
trapézoïdale bow-window over vier verd., 
met bewerkte borstweringen, en aanslui
tend balustrade voor het drielicht van de 
attiek. Winkelpui. Aan de Parochiaans
straat bredere opstand, gemarkeerd door 
drie trapézoïdale en centraal halfronde 
bow-windows over drie verd. Beneden
bouw met souterrain en privé-inkom 
(1138).
S.A.B., O.W., 31010 (1922).

Nr. 12. Rijhuis in Art Nouveau, n.o.v. ar
chitect A. Golenvaux van 1910 (fig. 521); 
vier bouwl. + entresol en drie trav. onder 
zadeldak (pannen). Lijstgevel van bak
steen decoratief verwerkt met hardstenen 
elementen, gemarkeerd door lisenen met 
een hoefijzerboogvormig spaarveld, door-
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522. Koloniënstraat nr. 32-38 (1919).

lopend in kwartcirkelvormige hoekpos- 
tamenten. Getoogde drielichten op typische 
lekdrempels met spuwer; gevelbreed bal
kon op de eerste en middenbalkon op de 
tweede verd. met ijzeren leuning. Houten 
kroonlijst met typisch gebogen profiel op 
consooltjes. Winkelpui en beglaasde entre
sol met gegroefde posten en ijzeren pui- 
balk, doch vernieuwd raamwerk (1139).
S.A.B., O.W., 39 (1910).

Nr. 14-18. Appartementsgebouw met vier 
bouwl. + entresol en zes trav. onder zadel
dak, waarvoor bouwaanvraag van 1912. 
Lijstgevel van gele baksteen verwerkt met 
elementen van natuur- en hardsteen. Klas
sieke ordonnantie met regelmatige regis
ters van rechth. en steekboogvensters, ge
markeerd door de centrale rechth. erker 
met bekronende balustrade over de eerste 
twee verd. Smalle privé-deur en winkelpui 
onder een beglaasde entresol met drie 
steekboogopeningen (1140).
S .A .B ., O .W , 1806 (1912).

Nr. 26-30. Appartementsgebouw met 
«Beaux-Arts »-inslag, n.o.v. architect
G. Hubrecht van 1923 ; zes bouwl. waar
onder entresol, onder attiek en mansarde 
(leien), en vier trav. Lijstgevel met bekle
ding van Euville en simili, gemarkeerd 
door een oplopende trapézoïdale bow- 
window in de 1. trav. Karakteristieke spie- 
gelboogvorm van de vensters, per bouwl. 
verschillend behandeld, op de voorlaatste 
verd. belijnd door een omlopende water
lijst boven stafwerk. Dubbele rij spiegel- 
bogige dakkapellen. Gesmeed ijzeren 
Franse balkons. Winkelpuien met afgeron
de vitrines aan weerszij van de privé-in- 
kom. Gesloopt in 1992 (1141).
S.A.B., O.W., 29285 (1923).

Nr. 29-31. Zie Kanselarij straat nr. 17-17A.

Nr. 32-38. Kantoor-/appartementsgebouw, 
opgetrokken door de verzekeringsmaat
schappij «Cie VUrbaine & La Seine», in 
«Beaux-Arts»-stijl, n.o.v. architect R. Thé-
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523. Koloniënstraat nr. 46-56 (1912-1914).

ry van 1919 (fig. 522). Monumentaal 
hoekcomplex (Kanselarijstraat nr. 4-18) 
met zes bouwl. waaronder entresol, onder 
mansardedak (leien). Gevels bekleed met 
natuursteen voor de bovenbouw en hard
steen voor de pui, met in totaal drieën
twintig trav., twee aan twee gegroepeerd 
aan weerszij van drie oplopende afgeronde 
bow-windows en de o.m. door oculi ge
flankeerde afgeschuinde hoekpartij. Bene- 
denbouw met schijnvoegen, de pui geo
pend door brede korfbogen met sleutel. 
Bovenverd. met neo-Lodewijk XVI-decor, 
o.m. stafwerk, guirlandes, rozetconsoles, 
chutes, eierlijsten, ramshoofd en entrelacs. 
Rechth. vensters, met balkon op consoles 
op de eerste en hoogste verd., voorzien 
van gesmeed ijzeren borstweringen. Hoge 
dakkapellen, als tweelicht boven de ge
bundelde trav., als drielicht met balustrade 
boven de bow-windows en de hoekpartij. 
Blinde achtergevel met neobarokke topbe- 
kroning, kopie van een in 1984 gesloopte

barokke halsgevel in de achterliggende 
Parochiaansstraat. Vier r. trav. inbegrepen 
de vermelde achtergevel volledig ge
sloopt, en inwendige kaalslag, in 1990- 
1992, voor renovatie-nieuwbouwproject.
S.A.B., O.W., 27555 (1919).

Nr. 46-56. Monumentaal complex, n.o.v. 
stadsarchitect F. Malfait van 1912, in de 
gevels gesigneerd en gedateerd 1914 
(fig. 523). Samengesteld uit twee haaks op 
elkaar staande vleugels : de O.-vleugel 
(Koloniënstraat nr. 46-56, Jonkersstraat 
nr. 2-4) in strenge neo-Lodewijk XVI- 
stijl, geïnspireerd op het gevelscherm dat 
oorspronkelijk de Parkgang afsloot; de 
W.-vleugel (Kanselarijstraat nr. 19, hoek 
St.-Goedeleplein nr. 18) in neo-Vlaamse- 
barokstijl. Rijk geornamenteerde gevelop- 
standen met parement van natuursteen. 
Oorspronkelijk zes appartementen per 
verd. rond twee trappenhuizen; heden 
kantoren.
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524. Koloniënstraat nr. 58-68. Voormalig «Palais de l’Expansion». Bouwaanvraag (1909), (S.A.B., O.W., 9340).

O.-vleugel met vijf bouwl. waaronder en
tresol en attiek, en twintig trav. Symme
trisch geordonneerde opstand met twee
maal vijf trav. aan weerszij van een breed 
vooruitspringend middenrisaliet van zeven 
trav., in de benedenbouw opengewerkt tot 
een galerij met rongbogenarcade ; afgeron
de hoekpartij van drie trav. Horizontale 
geleding in drie registers : benedenbouw 
met schijnvoegen ; twee hoofdverd. met 
kolossale Corinthische pilasters, gemar
keerd door doorlopende balkons met uit
gelengde consoles en ijzeren borstwerin
gen, en door de kroonlijst met klossen en 
tandlijst; attiek met bekronende balustra
de. Overwegend rechth. openingen op de 
begane grond, boogvormig in de hoek- 
trav., met ten dele bewaarde winkelpuien 
met metalen raamwerk; alternerend 
rechth. en boogvormig op de entresol, met 
voluten onder de arcade. Rechth. boven
vensters onder entablement met guirlande 
op de eerste, met sleutel op de hoogste 
twee verd.; rondboogvensters en ovale 
oculi met guirlande in de uiterste trav. aan 
weerszij van het risaliet.

W.-vleugel met vier bouwl. waaronder be
gane grond met entresol, verhoogd met 
een attiek, en resp. zes en twee trav. Ge
blokte benedenbouw met brede rondbo
gen. Bovenbouw aan de Kanselarij straat 
uitkragend op zware voluutconsoles. Eer
ste twee verd. geritmeerd door kolossale 
pilasters, gekoppeld aan weerszij van 
vuurpotten en antieke godenbeelden door 
Ch. Samuel, met tekens van de dierenriem 
op de sokkels. Ertussen rechth. vensters 
met balustrade en cartouches. Afgewerkt 
door een klassiek entablement met triglie
fen en cartouches in de fries. Hoogste 
verd. met zelfde ritme van Corinthische 
pilasters en blindnissen, waartussen dito 
vensters. Attiekbalustrade boven de kroon - 
en tandlijst, onderbroken door geblokte 
dakkapellen met driehoekig fronton en 
topstukken. Gelijkaardige ordonnantie aan 
het St.-Goedeleplein, doch met een monu
mentaal balkon met vuurpotten, en een 
markante halsvormige geveltop met vo
luten en gebroken fronton (1142).
Zie ook St.-Goedeleplein nr. 23.
S.A .B ., O.W ., 14423 (1912).
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Nr. 58-68. Imposant hoekgebouw (Jon
kersstraat nr. 1-17, Treurenberg nr. 13), in 
«Beaux-Arts »-stijl met Frans classicisti
sche inslag. Ontworpen door architect
F. Van Ophem in 1909, als complex van 
feestzalen z.g. «Palais de l’Expansion»
i.o.v. de «Société Beige d’Expansion Na
tionale» (fig. 524). Nog vóór de voltooi
ing overgenomen en aangepast tot bankge
bouw i.o.v. de «Banque de Reports, de 
Fonds Publics & de Dépots», cf. bouw- 
aanvraag van 1913, waarbij de oorspron
kelijke koepellantaarn en frontons werden 
verwijderd. Later eigendom van de verze
keringsmaatschappij «La Royale Beige». 
Nog uitgebreid met vier trav. in kopiëren
de stijl aan de Treurenberg, n.o.v. architec
ten C. en J.-P. Housiaux van 1955. Gron
dige renovatie n.o.v. architecten R. Stapels 
en Erauw, Lievens & Douglas in 1986- 
1990, met inbegrip van de panden Ko- 
ningsstraat nr. 74 en 76 : behoud van de 
gevels, doch wederopbouw van het 
binnenblok tot een kantoor-/handelscom- 
plex rondom twee atriums, z.g. «Royal 
Atrium», dat het volledige bouwblok 
Koloniënstraat/Jonkersstraat/Treurenberg/ 
Koningsstraat beslaat.
Omvat vijf bouwl. en in totaal vierendertig 
trav. Monumentale gevelopstanden met 
parement van natuursteen voor de boven-, 
hardsteen voor de benedenbouw. Karakte
ristieke accentuering van de hoek door een 
driekwartronde partij van drie trav. met 
koepeldak (leien), oorspronkelijk met 
open lantaarn, in de beeldas van de Kolo
niënstraat. Zijvleugels geritmeerd door ri- 
salieten van vier trav., aan de Jonkersstraat 
uitgewerkt tot een afgeronde bow-window 
op zware consoles, oorspronkelijk be
kroond door driehoekige frontons. Hori
zontale geleding in drie registers : bene
denbouw met schijnvoegen; twee hoofd- 
verd. met kolossale Ionische pilasters die 
de trav. bundelen, gemarkeerd door een 
gevelbreed balkon met balustrade, en een 
breed hoofdgestel met architraaf, staf- 
werkfries en kroonlijst op klossen; attiek 
met stafwerk in het verlengde van de pi
lasters, en bekronende balustrade. Begane 
grond met rechth. en boogopeningen van 
winkelpuien en deuren. Hoge rechth. ven

sters gescheiden door entablementen en 
balustraden op de hoofdverd.; ovale oculi 
met guirlande in de zijtrav. van de risalie- 
ten (1143).
S.A.B., O.W., 9340 (1909, 1913), 70266 (1955).

Komediantenstraat (6 C)

Van Warmoesberg naar de Berlaimontlaan. 
Aloude straat aan de veldzijde van de eer
ste stadsomwalling, eertijds z.g. Zavel- 
gracht (XIV) en Oude Markt (XVII). Hui
dige benaming naar de omstreeks 1650 
gebouwde Opera of Komedie, in XVIII 
omgevormd tot pakhuis.
Straatgedeelte vanaf de St.-Laurensstraat, 
voorheen z.g. St.-Elisabethsberg, sinds de 
aanleg van de N.-Z.-spoorwegverbinding 
(1911-1914, 1935-1952) vervangen door 
een lange trap, opklimmend naar de de 
Berlaimontlaan.
Tot voor kort overwegend neoclassicisti
sche bebouwing uit XIX b en c, enkele 
oude kernen en een neogotisch pand 
(1891, architect J. Ramaekers), waarvan 
grote delen recent werden gesloopt. Plaat
selijke verbreding aan de N.-zijde. Nieuwe 
bouw, kantoren en woningen, in uitvoe
ring.
S.A.B., O.W., 9324 (1891).

Nr. 16-22. «Electric City». Handels-/kan- 
toorgebouw n.o.v. architect J.J Van den 
Eng van 1935, in de gevel gedateerd 1936; 
zes bouwl. en zes trav. onder plat dak. Be- 
tonstructuur; gevel met bekleding van 
marmer voor de pui, gele baksteen en si- 
mili-natuursteen voor de bovenbouw. Op
bouw in horizontale registers, belijnd door 
kordonvormende lekdrempels en gepro
nonceerde borstweringen, met brede, ver
diepte rechth. vensters. Voorlaatste verd. 
geaccentueerd door pilasters en een gekor- 
niste kroonlijst waarop vlaggemasten in de 
middenpartij, friezen met geometrisch pa
troon aan weerszij. Hoogste verd. als te
rugwijkende attiek. Vernieuwd metalen 
raamwerk, voorheen met kleine roeden. 
Oorspronkelijk vijf winkels met kleine 
woning op de eerste twee bouwl.; de bo-
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525. Komediantenstraat nr. 24 (1898). Voorgevel en atrium (L’Emulation, 1901, pl. 25 en 26).

venverd. met flexibele ruimte-opvatting en 
middengang; inkom en trappenhuis in de 
r. trav. (1144).
S.A.B., O.W., 47069 (1935).
Bâtir, 1937, 51, p. 1066-1067.

Nr. 24. Herenhuis met enkelhuisopstand 
in eclectische stijl, n.o.v. architect 
Alb. Dumont van 1898 (fig. 525); drie 
bouwl. + souterrain, en één brede trav. op 
de bovenverd., onder zadeldak. Ingeplant 
op een nieuwe rooilijn, met een afgerond 
ijzeren hek op de oude. Verzorgde lijstge- 
vel met neorenaissance-inslag, voorzien 
van een parement van Euvillesteen, be- 
lijnd d.m.v. fijn geprofileerde waterlijsten. 
Rondbogig tweelicht met Toscaanse half- 
zuil en r. rondboogdeur, met booglijsten 
op doorgetrokken imposten, op de ver
hoogde begane grond. Bovenverd. met 
verticaal oplopende vensterzone. Bel-eta- 
ge gemarkeerd door een trapézoïdale erker 
op consoles, met gebeeldhouwde borstwe
ring, fijne Ionische pilasters, rondbogige

bovenlichten -  als drielicht in de midden
partij -  en entablement. Bekronend balkon 
met postamenten en ijzerwerk. Aanslui
tend drielicht met dito gecanneleerde pi
lasters, doorlopend in het bewerkte klas
sieke hoofdgestel. Kroonlijst met tandlijst 
op consoles, waartussen casementen met 
alternerend guirlandes en cartouches met 
jaartal «anno 1898», belijnd door een kor
don.
Markant interieur. Centraal trappenhuis 
met marmeren trap met gesmeed ijzeren 
borstwering; aansluitend klassiek atrium 
over twee bouwl., met kolonnaden, po
lychrome marmeren vloer, beschilderd 
casementenplafond en beglaasde (glas-in- 
lood) bovengeleding. Gelambrizeerde 
neo-Lodewijk XV-eetkamer met winter
tuin, en neo-Vlaamse-renaissance-kantoor.
S.A.B., O.W., 4393 (1898).
L’Emulation, 1901, pl. 24-26.

Nr. 26. Breed herenhuis met dubbelhuis- 
opstand, met twee bouwl. en vijf trav. on
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der zadeldak (pannen). Oude, mogelijk 
traditionele XVII-kem cf. afgeschuinde 
sokkel en ordonnantie, in neoclassicisti
sche stijl aangepast in XIX a. Heden gece
menteerde lijstgevel met rechth. vensters 
met zandstenen dagkanten, arduinen lek- 
drempel en op de bovenverd. gekrulde ij
zeren leuningen. In de middentrav. hoge 
spiegelboogdeur met rechth. hardstenen 
omlijsting in régencestijl, uit XVIII A : 
geprofileerd kwarthol beloop met neuten, 
gegroefde sluitsteen en gestrekte water
lijst. Kroonlijst boven steigergaten; drie 
afgewolfde dakkapellen. Garagepoort 
i.pl.v. twee 1. benedenvensters sinds 1947. 
Gesloopt in 1991 (1145).
S.A.B., O.W., 58629 (1947).

Koningsplein (8 F)

Belangrijk architecturaal ensemble in clas
sicistische stijl, gerealiseerd tussen 1776 
en 1782, en samen met het park (zie Park 
van Brussel) aangelegd ter plaatse van het 
vroegere Hertogelijk Paleis met Baliën- 
plein en Warande (N.), een gedeelte van 
de voormalige Koudenbergabdij (O., zie 
Naamsestraat nr. 4-12), de vroegere heren
huizen de Tirimont en Merode (Z., cf. in- 
fra nr. 3 en 4), het voormalige Hof van 
Hoogstraten en een gedeelte van de Isa- 
bellastraat (W., cf. infra nr. 10 en 11-14) 
(Fig. XX). Ontstaans- en bebouwingsge- 
schiedenis van het Koningsplein grondig 
behandeld door G. Des Marez en P. Sain- 
tenoy.
Ter vervanging van het St.-Gorikscastrum, 
bouw van een grafelijk kasteel op het O.- 
stadsplateau, de «Koudenberg», ten 
vroegste opklimmend tot ca. 1047-1070, 
onder de regering van Lambert II Balde- 
rik, graaf van Leuven (cf. P. Bonenfant), 
ten laatste tot ca. 1190-1235, regeringspe
riode van Hendrik I, hertog van Brabant 
(cf. G. Des Marez). Vergroting i.l.v. XIII- 
XIV met o.m. bouw in 1363-1364 van een 
gotische slotkapel i.o.v. de hertogen Jo- 
hanna en Wenceslas. Aanzienlijke verbou- 
wings- en uitbreidingswerken in XV-XVII 
resulterend in een volwaardig «hertoge

lijk» paleis met, naar iconografische docu
menten, groepering van gotische en re
naissancistische gebouwen rondom een 
gr.m. trapezoïdale binnenplaats met water
put, en voorliggend omheind plein 
(fig. 526). Ten W. : ruim rechth. gebouw 
met flankeertorens z.g. «Magna Aula», 
een ontvangstzaal gebouwd in 1452-1461 
op last van Filips de Goede, n.o.v. bouw
meester W. de Voghel. Aanleunend N.- 
georiënteerde hofkapel in laat-gotische 
stijl met renaissancekenmerken (zie infra 
nr. 10) : aangevat in 1524 i.o.v. Karei V 
en toegewijd aan H. Filips en St.-Jan de 
Doper; ontwerp van R. II Keldermans, na 
zijn dood gewijzigd door L. van Bode- 
ghem; bouw voortgezet o.l.v. L. Kelder
mans en H. van Pede, in 1538-1548 on
derbroken, in 1553 voltooid o.l.v. P. van 
Wyenhove en J. van den Gheere. Absis 
verbonden met sacristie van 1554-1555 
n.o.v. l.g. bouwmeesters. Ten N.O. (zijde 
Warande) : hertogelijke woonvleugel van 
1431-1436 en galerijvleugel van 1533- 
1537, in XVII onder de aartshertogen Al- 
brecht en Isabella verbouwd. Ten O. (zijde 
Borgendaalgang) : diverse dienstgebou
wen V-vormig opgesteld. Ten Z. : dienst- 
vleugel (deels van 1478?) met in XVII 
verbouwd poortgebouw. Voorplein z.g. 
«Baliënplein», vermeld in 1340, aanvan
kelijk met houten omheining (1434), in 
1509 voorzien van een nieuwe stenen af
sluiting n.o.v. A. I en II Keldermans. 
Magna Aula en hofkapel eertijds ten W. 
begrensd door een kort, naar Terarken- 
straat sterk afdalend en ombuigend straat
je, z.g. «Ingelandtstraatje», aan de over
zijde ingenomen door het «Hof van Hoog
straten» (zie infra nr. 10 en 11-14), 
ca. 1620-1625 door de Infante Isabella N.- 
waarts doorgetrokken, aangesloten op de 
Twaalf Apostelenstraat en benaming «Isa- 
bellastraat».
In 1731 legde een felle brand het Hertoge
lijk paleis grotendeels in puin. Deze deso
late toestand bleef onveranderd, tot in 
1769 de hertog van Ursel, militair gouver
neur te Brussel, voorstelde een militair oe
fen- en paradeplein aan te leggen ter plaat
se van het Baliënplein en de ruïnes van het 
paleis; in 1772 overeenkomst m.b.t. aan-
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526. Koningsplein. Voormalig Hertogelijk Paleis. Detail stadsplattegrond door M. de Tailly (1640).

aarding, nivellering en realisatie door de 
Stad van een rechth. beboomd plein met 
behoud van de omringende bebouwing en 
de hertogelijke kapel, waarvoor ontwerpen 
werden uitgevoerd door de ingenieurs-ar- 
chitecten C. Fisco en L.-J. Baudour. Van 
dit initiële plan werd echter afgezien door 
het besluit van de Staten van Brabant een 
standbeeld op te richten ter ere van gou- 
vemeur-generaal Karei van Lotharingen 
en door het verzoek van gevolmachtigd 
minister, prins A. van Stahremberg, hier
voor een gepast monumentaal openbaar

plein aan te leggen, naar het Franse pa
troon van de «Place Royale», zoals o.m. 
de in 1751-1755 gerealiseerde Place Sta
nislas te Nancy en de Place Royale te 
Reims van 1759. Het voorstel droeg in 
1774 de goedkeuring mee van keizerin 
Maria Theresia, die ten voordele van de 
Stad afstand deed van de jurisdictie over 
de baliën en het paleis, en de volledige 
afbraak van het paleis liet verordenen. Een 
gelijkaardige rechtsmacht over Borgen- 
daal werd door graaf de Sart, burggraaf 
van Brussel, eveneens aan de Stad overge-
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XX. Koningsplein, met inplanting van het voormalige Hertogelijk Paleis.

dragen. De «Magna Aula» werd gesloopt 
in 1774, de hertogelijke kapel in 1775. Bij 
patentbrief van 20/7/1776 werd het aan
vankelijk Koningsplein-project verder ver
ruimd tot een monumentale stedebouwkun- 
dige aanleg met publiek park en omringen
de straten ter vervanging van de hertogelij
ke warande (zie Park van Brussel).
Om de verwezenlijking te bespoedigen en 
vnl. omwille van de hoge kosten verbon
den aan de aankoop van de terreinen en de 
bouw van de paviljoenen, werd door de 
regering enige druk uitgeoefend op abdij
en als deze van Koudenberg en Grimber

gen, en verder beroep gedaan op gravin de 
Templeuve en graaf van Spangen, de 
Brouwersgilde, de Keizerlijke Lotto en de 
wijnhandelaar de Proft. Voor de architec
turale vormgeving werden vanaf 1774 
Franse architecten geconsulteerd : 
J.B.V. Barré werkte het basisontwerp van 
het plein uit, met voorgevelopstanden vol
gens een algemeen type-plan (fig. 527); 
B. Guimard stond in voor de uitvoerings
plannen en leidde de werken.
Koningsplein opgevat als een rechth. plein 
(ca. 77 m x 113 m) met gesloten, uniform 
en symmetrisch ensemble in classicisti-
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527. Koningsplein. Ontwerp door J.B.V. Barré (1775), (A.R., Kaarten en plannen in handschrift, 518).

sche stijl; in de hoeken, verbindende 
«scherm »-portieken aan de Museum
straat, Naamsestraat, Borgendaalgang en 
binnenplein Spangenhotel. Lengte-as per
spectivisch N.-waarts verlengd in de W.- 
diagonaalas van het park en in de Ko- 
ningsstraat (aanvankelijk tot aan Leuven- 
seweg); Z.-waarts, ter hoogte van de latere 
Regentschapsstraat, oorspronkelijk afge
sloten door een uitgebogen arcadeportiek 
z.g. «Passage des Colonnes». Dwarsas 
met -  via Hofberg -  indrukwekkend W.- 
uitzicht op de oude benedenstad met Stad
huis, en omgekeerd op het monumentale 
tempelfront van de Koudenbergkerk. 
Paviljoenen opgetrokken vanaf 1776 en 
vermoedelijk beëindigd ca. 1781, zoals 
blijkt uit een regeringsbevel tot het be
pleisteren binnen het jaar (1781) van de 
nog zichtbare bakstenen gevels. De pa
tentbrieven van keizerin Maria-Theresia

(vanaf 1775) regelden percelenaankoop en 
bouw van de hotels, en legden strikte be
palingen op i.v.m. de opvolging van de 
plannen, het materiaalgebruik, de helling 
en bekleding van de daken, de beschilde
ring van de gevels en het houtwerk vlg. 
voorgeschreven kleur, de plaatsing van 
zwart of wit marmeren gevelplaten met 
verguld letteropschrift boven de deuren, 
de voltooiing van de bouw binnen de twee 
jaar enz...
De totaalaanleg Koningsplein/Park/Wa- 
randewijk bracht alleszins een ingrijpende 
wijziging binnen de structuur van het O.- 
randgebied -  intra muros -  en zou boven
dien een belangrijke aanzet vormen tot 
verdere, XlX-stadsuitbreiding.
Het Koningsplein bood verder ook ruimte 
en een gepast decor voor belangrijke 
openbare manifestaties : tijdelijke archi
tecturale opsmuk d.m.v. tribunes en triomf
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bogen o.m. ter gelegenheid van plechtige 
intredes van de vorsten Frans II (1794) en 
Willem I (1815), de eedaflegging (1831) 
en viering van de 25jarige regering (1856) 
van koning Leopold I.
Het oorspronkelijke uitzicht werd noch
tans in de loop der tijden enigszins gewij
zigd. Het centrale, in 1775 opgerichte 
standbeeld van Karei van Lotharingen, 
uitgevoerd door P.A. Verschaffelt, werd 
onder Frans bewind in 1794 weggevoerd 
en gesmolten, en tot 1814 vervangen door 
de Vrijheidsboom; in 1848 oprichting van 
het huidige ruiterbeeld van Godfried van 
Bouillon (cf. infra). Met de aanleg van de 
Regentschapsstraat (eerste fase) in 1827 
verdween eveneens de door B. Guimard 
in 1780-1781 gebouwde «Passage des Co
lonnes». Plein aanvankelijk afgeboord 
door hardstenen stoeppalen verbonden 
d.m.v. ijzeren kettingen, midden XIX ver
wijderd en vervangen door trottoirs. 
Alhoewel het architecturale opzet globaal 
behouden bleef, werd -  mede door de ge
leidelijke verschuiving van de in oor
sprong hoofdzakelijk residentiële functie 
naar een commerciële -  de uniformiteit in 
de paviljoenen meermaals verbroken door 
afwijkingen in de gevels, als verhoogde of 
verlaagde dorpels van de souterrainven- 
sters, variërende raamindelingen en vo- 
lumewijzigingen, naast vernieuwde daken 
met hogere helling, schaal vergrotende bij
gebouwen etc.
Plein waaiervormig bekasseid; heden druk 
verkeerspunt, met circulaire functie (sinds 
1921), voor doorgaand N.-Z.- en O.-W.- 
verkeer. Middenin : bronzen ruiterstand
beeld van Godfried van Bouillon, gete
kend E. Simonis; ingehuldigd in 1848 
(fig. 530). Hoge, ellipsvormige gelede 
sokkel van blauwe hardsteen van Arquen- 
nes ontworpen door architect T.-F. Suys. 
Bronzen bas-reliëfs met «Bestorming van 
Jeruzalem» en « Zitting van het Gerechts
hof van Jeruzalem» door G. De Groot en 
verklarende teksten, toegevoegd in 1897. 
Bordes oorspronkelijk omheind door tra
liewerk tussen postamenten, naderhand 
verwijderd; omringende enkelvoudige 
gietijzeren lantaarns. Sokkel en standbeeld 
ondergingen zeer recent (eind 1989-begin

1990) reinigings- en onderhoudswerken 
(1196).
S.A.B, O.W., 1286 (1807-1856), 1287 (1879-1881). 
A.R., Kaarten en Plannen in Handschrift, nr. 518. 
Archief K.C.M.L, dossier 4778.
BONENFANT P., Les premiers remparts de 
Bruxelles (A.S.R.A.B., dl. 40, 1936, p. 7-46). 
Volgende literatuuropgave ook voor de afzonderlij
ke panden :
DES MAREZ G., La Place Royale à Bruxelles. 
Génèse de l’oeuvre, sa conception et ses auteurs 
(Académie Royale de Belgique, Classe des Beaux- 
Arts, Mémoires, 2de reeks, dl. 1, Brussel, 1923). 
ID., 1979, p. 248-260.
RENOY G., Bruxelles vécu. Quartier Royal, 1980. 
SAINTENOY P., Les Arts et les Artistes à la Cour 
de Bruxelles, dl. 1, Brussel, 1932; dl. 2, Brussel, 
1934; dl. 3, Brussel, 1934.
WAUMANS J., Bijdrage tot de studie van het Ko
ningsplein te Brussel, onuitgegeven licentiaatsver- 
handeling V.U.B., 1986-1987.

★  Kerk St.-Jakob op Koudenberg.

Opgetrokken in classicistische stijl, gr.m. 
ter plaatse van de vroegere gotische kloos
terkerk van de Koudenbergabdij (zie 
Naamsestraat nr. 4-12).
Voorgevel met portiek ontworpen door de 
Franse architect J.B.V. Barré, in de totaal- 
aanleg van het Koningsplein ingeplant in 
de as van de Hofberg : eerste twee onuit
gevoerde ontwerpen met imposante koe- 
pelbekroning en portiek geschraagd door 
vier Corinthische zuilen (fig. 527); ver
moedelijk derde ontwerp (1775) -  zonder 
koepelbekroning -  in gewijzigde versie 
gerealiseerd door architect B. Guimard. 
Eerstesteenlegging van voorgevelpartij op 
12/2/1776 door Karei van Lotharingen; 
voltooiing in 1780. In 1785-1786 bouw 
o.l.v. architect L. Montoyer van het een- 
beukige schip met aanleunende dienstge
bouwen ten N. en ten Z., het transept met 
één uitspringende N.- en Z.-trav., telkens 
uitlopend in O.- en W.-kapellen, het diepe 
koor met halfcirkelvormige absis en aan
leunende bijgebouwen (fig. 528). Aanslui-

528. Koningsplein. St.-Jakob op Koudenberg (1775- 
1787). Doorsnede en plattegrond (Goetghebuer P.-J., 
Choix des Monumens..., 1827, pl. IX-X).
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tend verving L. Montoyer in 1786-1787 
de voorheen uitbuigende trap door een 
rechte met zijmuren en bekroonde de 
voorgevelpartij met een rechte attiek, cen
trale octogonale balustrade en dito campa
nile met rondbogige galmgaten en Dori
sche pilasters onder gedeeltelijk geajou- 
reerde borstwering met uurwerk, koepel
dak en ronde lantaarn. Inwijding in 1787, 
als abdij- én parochiekerk, tevens funge
rend als «Hofkerk». In 1794 «Tempel van 
de Rede». In 1802 heringewijd als paro
chiekerk, i.e. hulpkerk van de St.- 
Michielsparochie. Oorspronkelijk bas-reli- 
ëf in fronton met «Misoffer» door A.J. 
Anrion in 1797 gesupprimeerd, in 1815 
vervangen door de «Driehoek Oog 
Gods». Schip in 1843-1845 uitgebreid 
met twee zijbeuken door architect T.-
F. Suys; in het kader van een aantal ver- 
fraaiingswerken verving l.g. in 1849-1851 
Montoyer’s portiekbekroning door de hui
dige, met afgeschuinde attiek, perron, 
rechth. balustrade en nieuwe houten octo
gonale campanile met koepel en lantaarn. 
Timpaan van fronton in 1851 versierd met 
fresco, door J. Portaels; fronton, attiek en 
balustrade in 1861 bekroond door vijf 
beelden, uitgevoerd door E. Mélot en
P. Puyenbroeck.
Vnl. i.l.v. XX herhaaldelijke onderhouds- 
en restauratiewerken aan in- en exterieur : 
nl. in 1903-1904; o.l.v. architect A. Delpy 
in 1924-1925, met bouw van huidige bor
destrap, en in 1935-1936; o.l.v. architect 
J. Rombaux in de jaren 1960-1970, en re
cent, in 1987, door de Stad de restauratie 
van de campanile.
Georiënteerd gebouw met portiek, drie- 
beukig basilicaal schip van vijf trav., 
transept met N.- en Z.-armen ten O. geo
pend voor vierkante kapellen, diep koor 
van drie trav. met halfronde absis in drie
zijdige sluiting, sacristie ten N.O. (uit
ziend in Borgendaalgang). Hogere mid- 
denbeuk, transept en koor onder leien za- 
delbedaking; zijbeuken onder lessenaarsdak.
Portiek op vooruitgeschoven rooilijn, be
reikbaar via bordestrap tussen zijmuren 
(1924-1925), (fig. 533). Zes hardstenen 
Corinthische zuilen met gecanneleerde 
schacht, geringde basis en vierkante sok

kel ter schraging van het bepleisterde 
hoofdgestel met gelede architraaf en blind 
fries, onder geprofileerde driehoekige 
frontonomlijsting met klossen en tandlijst; 
timpaan met fresco in «Wasserglas»-tech
niek, voorstellend «O.-L.-Vrouw, Trooste
res der bedrukten» (1851), door J. Por
taels. Terugwijkende attiekvormige bekro
ning met rechth. platform en hardstenen 
balustrade tussen postamenten. Houten 
campanile, in twee tinten grijs beschilderd 
en verfraaid met vergulde ornamenten 
(1987): tweeledige rondbogige galmgaten 
waarin uurwerk, onder booglijst op impos
ten, tussen Corinthische zuilen; hoofdge
stel met topstukken, koperen koepelbeda- 
king en lantaarn met voluten onder zelfde 
bedaking en torenkruis (1849-1851). Be
schilderde hardstenen beelden (sinds 
1861) van H. Jacobus de Meerdere (fron
ton), St.-Andreas en St.-Johannes Evange
list (resp. 1. en r. op balustrade) door
E. Mélot; twee natuurstenen attiekbeelden 
van St.-Augustinus en St.-Jan Nepomucenus 
door P. Puyenbroeck, heden ontbrekend. 
Portiekruimte met hardstenen bevloering, 
onder bepleisterd tongewelf met cassetten 
en rozetmotieven. Sinds 1924-1925 ont- 
pleisterde gevels, met parement van zand
steen in combinatie met hardsteen voor 
het lijstwerk. Belijning door omlopend ge
leed kordon, lijst met stafwerk en tand- 
onder kroonlijst. In voorgevel drie centrale 
rechth. spaarnissen : bredere middennis 
met toegangspoort in boogomlijsting met 
imposten en voluutsluitsteen tussen fes
toen ; beelden (eind XVIII) van Mozes (1.) 
door P..A. Ollivier de Marseille en van 
David (r.) door F.-J. Janssens, op bewerkte 
halfcirkelvormige sokkels, in zijnissen. 
Kleinere zijdeuren in geprofileerde rechth. 
omlijsting met gestrekte druiplijst, onder 
paneel met dito lijst op uitgelengde conso
les. Gelijkaardige spaarnissen, met pane
len, in de 1  portiekmuren. Bovenste ge- 
velpartijen verfraaid met bas-reliëfs door 
P..A. Ollivier de Marseille (eind XVIII), 
resp. v.l.n.r. voorstellend : Jezus verdrijft

529. Koningsplein. St.-Jakob op Koudenberg (1775- 
1787). Interieur.
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de kooplieden uit de tempel, St.-Jan Nepo- 
mucenus, Marteldood van H. Jacobus de 
Meerdere, H. Johannes op Patmos, Gene
zing van de kreupele door Petrus en Jo
hannes.
Overige buitengevels van baksteen met 
cementbezetting, verscholen achter de om
ringende bebouwing. Ten N.O. // sacristie, 
in Borgendaalgang : loopbrug ter verbin
ding van de koninklijke kerkloge met het 
koninklijk paleis; opgetrokken n.o.v. ar
chitect M. Heyninckx van 1911 : glas- en 
ijzerconstructie met bewerkte consoles, 
opgevat als overdekte trap leidend naar de 
koninklijke tuinen.
Vrij helder, lichtgrijs bepleisterd interieur, 
met grijs- en zwartmarmeren bevloering 
(fig. 529). Sobere harmonische opbouw in 
classicistische stijl, met subtiele ruimte
werking door het horizontale en verticale 
lijnenspel van de omlopende rondboog- 
openingen tussen Corinthische zuilen, het 
brede aflijnende hoofdgestel en de gecom
bineerde ton- en koepelgewelven.
Toegang via centraal tochtportaal, onder 
doksaal : brede rondboogdeur tussen Ioni
sche zuilen; rechth. zijdeuren onder druip- 
lijst op voluutconsoles. Eenledige opstand 
in middenbeuk, transept en recht koor : 
muren geritmeerd door Corinthische half- 
zuilen met geringde basis op vierkante 
sokkel; breed omlopend hoofdgestel met 
gelede architraaf en kroonlijst met rozet
ten op acanthusbladconsoles; tongewelf 
met cassetten tussen aflijnende versierde 
gordelbogen; getoogde bovenlichten in lu- 
nettes met geriemde omlijsting. Midden
schip van vijf trav., oorspronkelijk (vóór 
1843) als éénbeukige ruimte geritmeerd 
door rondboogvensters onder booglijst op 
imposten, boven rechth. casementen 
cf. koor; heden van de zijbeuken geschei
den door een omlijste rondboogarcade, 
gedicht in laatste O.-trav. Vrij smalle zij
beuken met rondboogvensters, onder 
kruisgewelf; uiterste O.-trav. met Ionische 
hoekzuilen onder tongewelf (voorheen af
gesloten en fungerend als W.-transeptka
pellen); eerste W.-trav. 1. heringericht als 
baptisterium (1895, architect J.J. Van 
Ysendijck), r. omgevormd tot oratorium 
met beglaasde en getraliede afsluiting.

Transept met overkoepelde kruising, cen
traal Drievuldigheidssymbool in stralende 
zon, omkranst door festoen. Zuilenritme- 
ring aan N.- en Z.-muren van de transept
armen verscholen achter monumentale 
schilderijen van J. Portaels. Twee O.- 
transeptkapellen met eveneens Ionische 
hoekzuilen, onder onversierd tongewelf. 
Recht koor : rondboogvensters onder dito 
booglijst op imposten in twee trav.; Ko
ninklijke loge in N.-middentrav. Absis met 
tweeledige muurwanden, tussen Corinthi
sche zuilen met gecanneleerde schacht; 
panelendecor, dubbel geprofileerd kordon 
en bas-reliëfs (XVIII) van G.-L. Gode- 
charle; halve koepel met perspectivisch 
verkleinende zeshoekige casetten met ro- 
zetmotieven.
Mobilair
Schilderijen de Hemelvaart van St.-Catharina en de 
Rozenkrans door G. De Crayer (XVII); de Lans
steek en Verering van het H. Kruis door J. Portaels 
(1885, 1886).

Marmeren beelden H. Jozef en Kind door L. Del- 
vaux (1740) en de Godsdienst en H. Petrus door 
A.J. Anrion (1769); personificaties van het Oude 
en Nieuwe Testament van geschilderde hardsteen 
door G.-L. Godecharle (1787); bas-reliëfs van ar
duin of stuc met Aanbidding der Herders, Laatste 
Avondmaal en Graflegging door G.-L. Godecharle 
(XVIII); stucreliëfs met Engelen en Engelehoofden 
en H. Johannes Nepomucenus (eind XVIII); H. Ja
cobus de Meerdere van gepolychromeerd hout 
door C. Vlaminck (1888). Grafmonument van mar
mer van schilder M.F. Jacops door G.-L. Godechar
le (1812). Stenen kruisweg door J. Geefs (XIX B).

Eikehouten koorgestoelte in régencestijl (XVIII); 
gesmeed ijzeren hek in Lodewijk XV-stijl 
(XVIII B); hoofdaltaar van marmer en geschilderd 
en verguld hout, afkomstig van de abdij van Cam- 
bron (geplaatst in 1789); N.- en Z.-zijaltaren van 
marmer en geschilderd hout (eind XVIII); eike
houten preekstoel door J. Van Meeuwen (1793); 
eikehouten biechtstoelen (eind XVIII); eikehouten 
orgelkast in neoclassicistische stijl door C. Jans
sen, n.o.v. architect A. Samyn (1883-1885); orgel 
door P. Schyven (1883).

S.A.B., E., 623; O.W., 65258, 65259 en 8061 
(1843-1936).
A.R., Inventaris Schone Kunsten, storting 1957, 
dossiers 404 en 405.
Archief C.R.M.S., dossier 4417.
Archief K.C.M.L., dossier 3691 en 4778.
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530. Koningsplein.

DES MAREZ G., op cit., 1923.
FELIX J.-P., Orgues, cloches et carillon de 
l’abbaye puis paroisse St-Jacques sur Coudenberg 
à Bruxelles, Brussel, 1984, p. 42-47. 
GOETGHEBUER P.J., Choix des Monumens, Edi
fices et Maisons les plus remarquables du Royaume 
des Pays-Bas, Gent, 1827, p. 6-7, pl. XVIII, IX en X. 
OGONOVSKY J., La décoration du fronton de 
l’église Saint-Jacques sur Coudenberg à Bruxelles 
(Annales d’histoire de l’art et d’archéologie de 
l’U.L.B., dl. 7, 1985, p. 73-84).

★  Hoekpaviljoenen nr. 1 tôt 14

Markante pleinbebouwing in strakke clas
sicistische Lodewijk XVI-stijl, gereali
seerd tussen ca. 1776 en 1782 (fig. 530, 
533). Symmetrische opstelling van acht 
hoekpaviljoenen met drie bouwl. : be
pleisterde en gebroken-witgeschilderde 
penantengevels op grijs beschilderde plint, 
aan lange pleinzijden acht trav. breed, aan 
korte zeven trav. Van bij oorsprong varië
rende zijgevelbreedten aan de toegangs- 
straten : ten N., aan Koningsstraat, acht

trav. (nr. 9, 10); ten O. resp. vermoedelijk 
vijf trav. aan Borgendaalgang (nr. 7-8) en 
twee trav. aan Naamsestraat (nr. 5-6); ten 
Z., aan Regentschapsstraat, drie trav. 
(nr. 3, 4); ten W., aan Hofberg, resp. oor
spronkelijk vier (nr. 1-2) en acht trav. 
(nr. 13-14).
Horizontaal gemarkeerde benedenbouw 
door belijning met imitatiebanden en bre
de gelede puilijst; rondbogige arcadestruc- 
tuur met verbonden imposten en voluut- 
sluitstenen; verdiepte steekboogvensters 
met lekdrempels op consoles met stafwerk 
en drop, boven de rechth. souterrainven- 
sters. Rechth. deuren met bewerkte ge
strekte tussendorpels en beglaasde boven
lichten, onder mameren panelen; fraaie 
houten deurvleugels met panelen, rozetde- 
cor en kroonlijstmotieven. Verticaal gerit
meerde bovenbouw door de rechth. spaar
velden, tussen lisenen op basement. Ver
diepte rechth. vensters in geriemde omlijs
ting, kleiner op de lagere bovenverd., op 
bel-etage onder panelendecor en hoofdge
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stel met kroonlijst op drop en gegroefde 
consoles; typische Lodewijk XVI-venster- 
en, in deurtrav., -balkonleuningen op 
acanthusbladconsoles. Gevelbeëindiging 
d.m.v. gelede architraaf onder kroonlijst 
op klossen en bekronende balustrade als 
attiek.
★  Portieken (fig. 534) als hoeksgewijze 
verbinding van paviljoenen : hoogte, or
donnantie en geveluitwerking sluiten gr.m. 
aan bij de gelijkvloerse paviljoenverd. 
Centrale rechth. doorgang in risaliet, ge
flankeerd door rondbogige doorgangen, 
mogelijk (?) in oorsprong in zijbogen ge
sloten door traliewerk; balustrade in mid
denpartij balkonvormig uitgewerkt, op 
dubbele voluutconsoles met acanthus, 
waartussen leeuwekop, en bekroond met 
siervazen. Portieken, op deze van het 
Spangenhotel na, door de Stad gerestau
reerd in de jaren 1950-1960.

Nr. 1-2. Heden Museum voor Moderne 
Kunst, deel uitmakend van de Koninklij
ke Musea voor Schone Kunsten van 
België (zie uitgebreide historiek Regent- 
schapsstraat nr. 3), (fig. 553).
Opgetrokken in 1776-1778 voor rekening 
van de Keizerlijke Lotto : oorspronkelijk 
interieurontwerp door J.B.V. Barré; ge
lijkvloerse verd. van bij oorsprong, en tot 
1909, gedeeltelijk (zijde Museumplein) 
bestemd voor de «Grote Garde». Gebouw 
in XIX ingericht als reizigershotel z.g. 
«Hotel de l ’Europe», tijdens W.O. I bezet 
door de Duitsers, in 1919 betrokken door 
het Ministerie van Nijverheid en Arbeid. 
Vanaf ca. 1920 privé-bezit nl. juwelenhan
del Altenloh; vanaf 1962 fungerend als 
voorlopig Museum voor Moderne Kunst 
(tot 1959 ondergebracht in het oude Hof 
van Nassau cf. Museumplein), waarvoor 
aanpassing met tentoonstellingszalen door 
architect-decorateur C. Hannoset.
Bouw van een nieuw Museum voor Mo
derne Kunst gepland vanaf ca. 1960; pro
ject in 1970 uitgewerkt door architecten 
R. Bastin en L. Beeck, publiek gemaakt in 
1973 : aanpassing van het hoekpaviljoen, 
ondergronds museumgedeelte en parkeer
ruimte onder het Museumplein, sloop van 
het huizenblok Museumstraat/Hofberg en

ter plaatse oprichting van een boven
gronds museum met hedendaagse vormge
ving ; vnl. dit laatste leidde tot een contro
verse met voorstanders van (woon)func- 
tiebehoud. Compromis resulterend in pro- 
jectwijziging n.o.v. architecten R. Bastin 
en L. Beeck, m.m.v. G. Van Oost, P. Lam- 
by, F. Douxchamps en Ph. Bastin, gema
terialiseerd vanaf 1978. Museum ingehul
digd op 25 oktober 1984.
Hoekpaviljoen vnl. fungerend als hoofd
toegang. Op hoofdgevels na afgebroken 
en wederopgebouwd met ondergrondse 
ontvangsthal, beneden- en bovenzalen 
voor tijdelijke tentoonstellingen. Bij we
deropbouw : W.-gevelverlenging d.m.v. 
twee bijkomende trav. aan Holberg en bre
de penant aan Museumstraat; volledig ge
ïsoleerd van de W.-bebouwing (gerestau
reerde en nieuw gebouwde annexen van 
het Museum, Museumstraat/Hofberg), 
door toevoeging van betonnen vierde ge
vel van tweemaal drie trav. met gelijkaar
dig uitzicht als overige gevels, centraal ge
scheiden door gevelhoge inspringende 
glaswand, en door aanleg van achterlig
gend pleintje.
Ontvangstzaal met eretrap, enerzijds via 
roltrap in verbinding met het Museum 
voor Oude Kunst (Regentschapsstraat 
nr. 3), anderzijds onder Museumstraat lei
dend naar eigenlijk ondergronds Museum 
voor Moderne Kunst, onder het Museum
plein. Drie verd. voorbehouden voor per
manente tentoonstellingen, over twee 
verd. aangelegd rondom een halfcirkelvor
mige beglaasde lichtput, met hardstenen 
keermuur fungerend als reflectiewand 
voor het natuurlijke daglicht. Zalen rit
misch opgedeeld door waaiervormig op
gestelde tussenwanden, keermuur; pla
fonds met aluminiumroosters. Keermuur 
bovengronds geaccentueerd door de her
plaatste hardstenen balustrade, voorheen 
afbakening van de Z.-tuin (zie Museum
plein), (1147).
Le Musée d’Art Moderne à Bruxelles (Excavator, 
nr. 463, oktober 1982, p. 1-34).
Ministère des Travaux Publics, Service des Rela
tions Publiques, Le Musée d’Art Moderne à 
Bruxelles, mei, 1973.
Regie der Gebouwen (m.m.v. Roberts-Jones Ph., 
Bastin R., Lamby P.), Koninklijke Musea voor
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531. Koningsplein nr. 3. Gevelopstand door F. Declerck (1937).

Schone Kunsten van België. Renovatie- en bouw
werken 1977-1984, Leuven, 1984, p. 7-21, 49-71. 
ROBERTS-JONES Ph., Necessité d’un musée 
d’Art Moderne (Annales d’Histoire de l’Art et 
d’Archéologie, U.L.B, 1979, vol. 1, p. 57-65). 
ROBERTS-JONES-POPELIER Fr., Kroniek van 
een Museum. Koninklijke Musea voor Schone Kun
sten van België, Luik-Brussel, 1987, p. 102-114, 
121-144.

Portiek Museumstraat ontworpen door ar
chitect B. Guimard, vlg. overeenkomsten 
van 1780 opgetrokken op last van de Re
gering, met financiële tussenkomst van de 
Brouwersgilde. Rijk uitgewerkte achterzij
de : rechth. doorgang geflankeerd door 
gecanneleerde Dorische zuilen onder klas
siek hoofdgestel met trigliefen op drop en 
metopen met rozetmotieven.

Nr. 3/Regentschapsstraat nr. 1. Oorspron
kelijk ondiep hoekgebouw met drie trav. 
brede zijgevel aan Regentschapsstraat, na 
aankoop van het Merodehotel in 1780 op
getrokken voor rekening van de Brou

wersgilde en gedeeltelijk bestemd voor de 
Franse minister, graaf d’Adhemar et de 
Montfalcon, vlg. interieurontwerp van 
J.B.V. Barré (fig. 530, 531). Onder Frans 
Bewind nationaal goed, opgesplitst in 
dubbele woning en verkocht aan particu
lieren.
L.-pand (drie trav.). Eertijds met binnen
plaats, aan de Regentschapsstraat (cf. ou
de foto’s) verlengd met één bouwl. hoge 
en vijf trav. brede pilastergevel met centra
le inrijpoort en bekronende siervazen, in 
uiterste twee 1. trav. met één bijkomende, 
licht achteruitwijkende bouwl. met lise
nengevel, als zijgevel van // bijgebouw; 
drie r. trav. vlg. bouwaanvraag van 1838 
verhoogd met een lagere bouwl., opgevat 
als galerij in pseudo-tentvorm. Voorge
bouw aan Koningsplein inwendig aange
past in 1909 voor de «Compagnie des In- 
des» en in 1912-1913 voor de herinrich
ting van de «Taverne de la Régence». 
Verder, in 1928 i.o.v. de «Société de Tex- 
tile Africaine» n.o.v. architecten G.C.
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532. Koningsplein nr. 3. «The Gresham Life Assurance» 
(1900-1901), (L’Emulation, 1903, pl. 35).

Veraart en E. Richir ten Z. uitgebreid tot 
een ruim gebouw op rechth. plattegrond, 
onder mansardedak, cf. toegevoegde zes 
trav. aan Regentschapsstraat met zelfde or
donnantie, geveluitwerking, omlopende 
balustrade-aflijning en hoofdtoegang on
der balkon; nieuwe bouw met betonnen 
binnenstructuur en imposante Art Deco 
getinte trappenpartij van marmer en granito. 
R. pand (vier trav.). In XIX met binnen
plaats, Z.-bergmimte en -stallingen, en ten 
W. aan Museumstraat verlengd met één 
bouwl. hoge annexe van twee trav., vlg. 
bouwaanvraag van 1880 uitgebreid met 
één trav. en verhoogd met bijkomende 
verd. cf. heden. Vlg. bouwaanvragen van 
1900-1901 grondig verbouwd i.o.v. «The 
Gresham Life Assurance» n.o.v. architect 
Léon Govaerts : Z.-uitbreiding met anne
xe van drie bouwl. + entresol, verhoogd 
met bijkomende bouwl. + mansardeverd. 
Naast interieuraanpassing van het voorge
bouw (Koningsplein) op begane grond en 
bovenverd., vernieuwing van de inkom- 
partij in Art Nouveaustijl : merkwaardige 
hal met centraal uitbuigende trap van mar

mer van Carara; aan weerszij gebogen 
raamwerk met verwerking van florale mo
tieven in gekleurd glas-in-lood en sgraffi- 
to-panelen op de borstweringen; fraaie 
mozaïekbevloering en liftkoker; bijko
mende trap aan kassa daterend van 1911 
(fig. 532). Gedenkplaat (voorheen in uit
gewerkte stucomlijsting) met oprichtings
data en afbeelding van Th. Gresham 
(1519-1579), financieel raadgever van 
Hendrik VIII en oprichter van de «Royal 
Exchange». Voorts slechts fragmentarisch 
bewaarde oorspronkelijke binnendecoratie 
cf. behouden stucomlijstingen aan muur- 
openingen en stucplafonds.
L. en r. pand sinds de jaren 1965-1967 op
genomen in het Museum van Oude Kunst, 
en bestemd om binnen de laatste fase van 
het globale renovatieproject van het Muse
um (zie Regentschapsstraat nr. 3), n.o.v. 
architecten E. de Felice en R. Delers, kor
telings door de Regie der Gebouwen her
ingericht te worden met tentoonstellings
ruimten, patio, cafetaria enz.
S.A.B., O.W., 20037 (1838), 2741 (1909), 5934 
(1912-1913), 35791 (1928), 1355 (1880), 815 
(1900-1901), 20638 (1911.
Archief K.C.M.L., dossier 4478.
K.I.K., 198897 B, 6749 E.

Nr. 4. Hoekpaviljoen, thans onderdeel van 
een ruim gebouwencomplex betrokken 
door het Rekenhof, zie Regentschapsstraat 
nr. 2 (fig. 530).
Oorspronkelijk hoekpaviljoen van zeven 
op drie trav., in 1780 opgetrokken door 
gravin de Templeuve, vanaf 1800 be
woond door markies R Visconti-Arconati, 
cf. vroegere benamingen «Hotel de Tem
pleuve» en «Hotel Arconati». Eertijds 
met stallingen en dienstgebouwen ten Z. 
en tuin met afsluitingsmuur aan Naamse- 
straat (1836) en voormalige Arsenaalstraat 
of Blindenstraat; tot 1827 (eerste aanleg- 
fase van Regentschapsstraat) a.h.w. met 
Koningsplein nr. 3 verbonden door de 
z.g.«Passage des Colonnes» (cf. straatin- 
leiding). In 1834-1939 en 1861-1865 resp. 
betrokken door het Ministerie van Oorlog 
en het Koninklijk Atheneum. In 1866 ei
gendom van prins Filips, graaf van Vlaan
deren, en n.o.v. architect G. Saintenoy
m.m.v. C. Parent in 1866-1868 uitgebreid
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533. Koningsplein nr. 5-6, St.-Jakob op Koudenberg (1775-1787) en 7-8.

tot U-vormig paleis, met aanpassing van 
W.- en verbouwing van Z.-gevel; verdere 
aanpassingen als verhoging van bedaking 
en interieurinrichting voor de vestiging 
van de Bank van Brussel ca. 1920-1923, 
zie Regentschapsstraat nr. 2.

Portiek Naamsestraat in 1780 n.o.v. 
B. Guimard opgetrokken, op last van de 
Regering, met financiële tussenkomst van 
de Stad. Middenpartij tussen vlakke Dori
sche pilasters onder hoofdgestel, aan ach
terzijde.

Nr. 5-6. Hoekpaviljoen (Naamsestraat) als 
Z.-begrenzing van de Koudenbergkerk, 
met acht trav. brede voorgevel en zijgevel 
van twee trav. w.o. 1. gedicht, onder com
binatie van mank en afgesnuit zadeldak; 
aansluitende uitspringende hoek (Naamse
straat) van tweemaal één trav., met deels 
gedichte rechth. opgeningen, onder plat 
dak (fig. 533). Samen met nr. 7-8 opge
trokken voor rekening van de Abdij van

Koudenberg, na terreininruiling vlg. pa
tentbrief van 21/12/1775; initieel 
interieurontwerp door B. Guimard. Van 
bij oorsprong opgesplitst en verhuurd 
(r. pand aanvankelijk herenhuis «Le No- 
ble»); naderhand door de abdij verkocht :
1. pand in 1784 aan de amman F. Rapedi- 
us de Bergh, r. in 1788 bij openbare ver
koop.
Nr. 5 : in XIX B-XX A z.g. «Taverne du 
Globe», met drie trav. aan Koningsplein; 
vlg. archiefgegevens van 1888 ten O. uit
gebreid met hogere annexe onder beglaasd 
zadeldak; vlg. bouwaanvraag van 1930 
aan hoekpartij van zijgevel gewijzigd door 
vervanging van venster door deur voor 
nieuwe traphal.
Nr. 6 : met vijf trav. w.o. centrale toegang, 
eertijds met O.-binnenplaats en bijgebou
wen. Bovendorpels van souterrainvensters 
vlg. bouwaanvraag van 1920 verhoogd. 
Grotendeels heringericht n.o.v. architect
H. Lacoste van 1929, voor de vestiging 
van de succursale van de «Banque du
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534. Koningsplein. Portiek Borgendaalgang.

Commerce », met vernieuwing van achter
gevel en uitbreiding met achterbouw on
der glaskap op binnenplaats; opslorping 
van r. pand nr. 5 en interieuraanpassing 
voor het volledige paviljoen n.o.v. archi
tecten I. en J.-I. Renchion van 1949. 
Thans betrokken door een bankinstelling.
S.A.B., O.W., 1917 (1888), 36525 (1930), 28600 
(1920), 36526 (1920), 59415 (1949).

Nr. 7-8. Hoekpaviljoen met zijgevel van 
vermoedelijk vijf trav. aan Borgendaal
gang. Gefinancierd door de Koudenberg- 
abdij (patentbrief van 1775) en opgetrok
ken in 1776-1777; interieurontwerpen van 
B. Guimard (fig. 533). Van oorsprong af 
twee hotels, met erfpacht verhuurd resp. in 
1778 aan M.-E. de Tassilon de Terlinden 
(r.) en in 1777 aan burggraaf L.E.Ch. de 
Preud’homme d’Hailly de Nieuport (1.). 
Hotels in 1783 door de abdij verkocht; 
r. pand in 1800 reizigershotel z.g. «Hotel 
de Flandre», uitgebreid door annexatie

van 1. pand en in 1854 -  na afbraak van 
het achterliggende voormalige «Hotel 
d’Aligambe» -  vergroot met een fraaie 
eetzaal, cf. aansluitende zijgevel van drie 
trav. met rondboogarcade onder rechth. 
spaarvelden. Verdere N.O.-uitbreiding aan 
Borgendaalgang in 1864 n.o.v. architect
E. Janiet : aansluitende zes (zijgevel) en 
drie (achtergevel) trav. geritmeerd door 
getoogde en rechth. spaarvelden met dito 
vensters in gevarieerde omlijstingen;
1. aangrenzende drie trav. brede achterge
vel -  daterend van nieuwe uitbreiding van 
1861 -  gelijktijdig verhoogd en aangepast 
met twee bovenste bouwl. Voorts, ver- 
fraaiingswerken aan hotel met o.m. inrich
ting van een wintertuin op de vroegere 
binnenplaats n.o.v. architect A. (?) Brin- 
golf (Luzem) van 1903.
Paviljoen vanaf ca. 1924 staatseigendom 
en n.o.v. architect G. Hano (1924) inge
richt voor de vestiging van het Ministerie 
van Koloniën (o.m. verbouwing van de 
wintertuin en toevoeging van een mansar-

238



KONINGSPLEIN

deverd.) Naderhand o.m. betrokken door 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de 
Afrikaanse bibliotheek en het Ministerie 
van het Brussels Gewest. Gebouwenaan
passing voor geplande vestiging van het 
Arbitragehof thans aangevat, i.o.v. de Re
gie der Gebouwen, n.o.v. architect R. Ma- 
hieu.
Interieur. Behouden ton- en graatgewelven 
op vierkante pijlers op eerste keldemiveau 
(vóór 1864); twee waterputten op voorge- 
vell ijn : overblijfsels van het voormalige 
Hertogelijk Paleis (cf. straatinleiding). Be
waarde Lodewijk XVI- en neoclassicisti
sche stucplafonds in diverse zalen o.m. 
gelijkvloerse (XVIII-?) vergaderzaal met 
muurwanden geritmeerd door pilasters en 
sierlijke stucpanelen, fraaie leeszaal (voor
malige eetzaal, 1854) met pilaster-, case- 
mentenversiering en allegorische plafond
schildering; behouden neorenaissance ge
tinte mozaïekbevloering van voormalige 
wintertuin (1903), (1148, 1149).
S.A.B., O.W., 8039 (1854), 8040 (1861, 1864), 
123 (1903), 32038 (1924).
Archief K.C.M.L., dossier «Het Arbitragehof» : 
historisch verslag door M. Celis; schetsontwerp 
door architect R. Mahieu, 1987.

Portiek Borgendaalgang (fig. 534) figure
rend op ontwerp van architect J.B.V. Barré 
van 1775, voor rekening van de Stad op
getrokken in 1777-1778 door B. Gui- 
mard; afgebroken en wederopgebouwd in 
1880. Thans met zelfde uitzicht aan ach
ter- en voorzijde.

(Nr. 9)/Paleizenplein nr. 7. Voormalig z.g. 
«Hotel de Belle-Vue», heden «Bellevue- 
museum». U-vormig hoekpaviljoen met 
hoofdgevels van resp. zeven + acht + vijf 
trav. Bouw in 1776-1777, bekostigd door 
de wijnhandelaar Ph. de Proft, voor uitba
ting van een luxueus reizigershotel, met 
hoofdingang aan Koningsplein, en met 
binnenplaats zijde Blijsichtstraat (huidig 
Paleizenplein) afgesloten d.m.v. gelijkaar
dige balustrademuur als in Warandewijk. 
Vlg. erfdienstbaarheden bij kavelverkoop 
(1776) : verplichte terreinafsluiting aan
Borgendaalgang d.m.v. muur waarvan 
hoogte maximaal reikend tot aan puilijst 
van paviljoen; zelfde hoogtebeperking

voor achteringelegen dienstgebouw, in 
1827 echter gewijzigd door vergunning 
voor bijkomende bouwl. Annexen van het 
paviljoen aan Borgendaalgang in XIX B 
omvattende : een negen trav. breed ge
bouw van drie bouwl. + mezzanino en 
aanleunend lager pand met drie bouwl. en 
zes trav., cf. ook XlX-zichten en archief - 
gegevens m.b.t. aanpassingen en verfraai
ingen (1862, 1865, 1871, 1884). Paviljoen 
in 1902 i.o.v. koning Leopold II door de 
Stichting van de Kroon opgekocht voor 
aanhechting bij het Koninklijk Paleis, als 
residentie voor prinses Clémentine : in 
1906, afbraak van de bijgebouwen (Bor
gendaalgang), gedeeltelijke vernieuwing 
van de balustrade en herstel van kroonlijs
ten en wijziging met hogere bedaking aan 
hoekpaviljoen door architect O. Flanneau; 
in 1907-1908 interieuraanpassing (o.m. 
nieuwe tussenmuren en -vloeren) en uit
breiding zijde Paleizenplein d.m.v. inkom- 
gebouw met poortdoorgang en bijkomen
de eretrap. Hotel opnieuw in 1926 door 
O. Flanneau inwendig aangepast als resi
dentie voor koning Leopold III en prinses 
Astrid. Na 1934 vnl. nog bestemming 
voor sociaal dienstbetoon; sinds 1978 an- 
nexe van de Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis.
Interieur in Lodewijk XVLstijl hoofdza
kelijk daterend van de aanpassingen uit 
begin XX, mogelijk met behoud of inte
gratie van nog oorspronkelijke elementen 
(1150).
S.A.B., O.W., 8042 (1776, 1827), 1258 (1862, 
1865), 8043 en 4881 (1871), 1260 (1884), 34 
(1906), 2771 (1907).
Archief K.C.M.L., dossier 4778. 
GUBBELS-THYS M.-A., Het Bellevuemuseum, 
Liber Memorialis 1835-1895, Brussel, 1985, p. 71- 
73.

Nr. 10/Koningsstraat nr. 2. Hoekpaviljoen 
opgericht door de abdij van Grimbergen, 
op het van de regering aangekochte terrein 
met Hertogelijke Kapel en twee aanleu
nende huizen en een gedeelte van de Isa- 
bellastraat (cf. straatinleiding), bekrach
tigd door de keizerlijke patentbrief van 
19/6/1776. Bouw van het hotel in hetzelf
de jaar aangevat, vlg. bouwvoorschriften 
met drie gevels resp. aan Koningsplein,
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Koningsstraat en -  met aansluitende N.- 
balustrademuur -  uitziend op de Warande. 
Naderhand gesplitst : vnl. door particulie
ren bewoond of als handelszaak uitgebaat, 
cf. het hoekpand nr. 2-4 naar oude zichten 
ca. 1830 «Café de l’Amitié», ca. 1840- 
1845 boekhandel C. Muquardt. De be
langrijkste wijzigingen werden doorge
voerd in XX a.
Nr. 10 (vier 1. trav. Koningsplein). Vergro
ting van keldervensters en interieuraanpas- 
sing n.o.v. architect E. Pelseneer, waar
voor bouwaanvraag van 1920. 
Koningsstraat nr. 2. L-vormig pand van 
drie (Koningsplein) + zeven + vijf (Ko
ningsstraat) trav., met twee bouwl. hoge
N.W.-aanbouw van drie trav. : vlg. bouw
aanvraag van 1920 volledig heringericht 
voor de vestiging van de «Lloyds & Na
tional Provincial Foreign Bank Ltd.», 
waarvoor hogere zinken bedaking, N.W.- 
uitbreiding met zelfde bouwl.-hoogte en, 
voor aanbouw, bouwaanvraag van 1922 
voor reconstructie van tuingevel met ge
wijzigde benedenordonnantie en hoog 
mansardedak met ceil-de-bceufs. Ver
nieuwd interieur (1920) met ruime loket
tenzalen en burelen; decor vnl. geïnspi
reerd op het Engels classicisme van 
XVIII : fraaie pastelkleurige stucbeschil- 
dering op plafonds en muurwanden met 
vnl. stafwerkversiering, sfinx- en palmet- 
motieven. Ingangshal met marmeren pilas
ters en gekleurd glas-in-lood bovenlicht. 
Aan Koningsstraat: aansluitende balustra- 
demuur met pilasterritmering en siervazen 
cf. «Hotel Errera», nr. 14; vlg. archiefge- 
gevens vernieuwde pilasters van 1878, ij
zeren hekwerk en door A.-F. Bouré ge
beeldhouwde leeuwen aan inrijpoort. 
Hoekpand sind 1984 betrokken door het 
Ministerie van het Brussels Gewest: reno
vatie door architecten G + D Studiegroep
D. Bontinck en I.D.P.O. Ph. Neerman 
voor het hele hoekcomplex en de aanleu
nende gebouwen van het voormalige Re
kenhof (cf. nr. 11-14), met inschakeling 
en revalorisatie van de historisch belang
rijke overblijfsels van de voormalige Her
togelijke kapel en Isabellastraat (zie infra) 
en van het voormalige Hof van Hoogstra
ten (zie nr. 11-14), (1151).

★  Bewaarde laagste kelderverd. van de 
voormalige «Hertogelijke Kapel» (fig. 
526, Fig. XX).
Imposante paleiskapel (ca. 45 m x 22 m) 
opgetrokken in 1524-1553 (zie straatnoti
tie), op iconografische documenten figure
rend met rondboogvensters tussen pilas
tervormige steunberen, beëindiging door 
balustrades, basilicale opstand met hoge 
middenbeuk onder netgewelf en halfcir
kelvormige koorsluiting, van de lagere zij
beuken en kooromgang gescheiden door 
arcadestructuur met gebundelde zuilen of 
pijlers. Kapel oorspronkelijk met twee kel
derverd. (resp. fungerend als voorraadkel- 
der en als keuken en personeellogies), 
waarvan tot op heden nog bewaarde, vlg. 
Th. Delcommune laagste verd., op rechth. 
plattegrond met semi-cirkelvormige N.- 
sluiting.
Zware buitenmuren met zandstenen pare
ment, met ten N.W. aanzet van zandstenen 
pilasters en muurgedeelte van eertijds be
lendende bebouwing. Driebeukige binnen- 
indeling met octogonale zandstenen zuilen 
en halfzuilen (w.o. één zuil met inscriptie 
«V.D.B. 1362»?); bakstenen scheidings
muren en latere verstevigingen (XVIII, 
XX a). Centrale lange N.-Z.- en korte O.- 
W.-circulatie-as onder bakstenen tonge
welf, en kruisgewelf tussen geprofileerde 
zandstenen gedrukte spitsbogige scheibo
gen boven de kruising; afdalende trap ten
N. eertijds mogelijk leidend naar kelder
verd. van sacristie (?), thans naar twee 
rechth. XVIII d-ruimten met gedichte bak
en zandstenen rondboogarcade. Diverse 
kelderlokalen onder bakstenen tongewel
ven of aangepaste vlakke zoldering; korf- 
en rondbogige toegangen (w.o. enkele 
dichtgemetseld) in zandstenen profielom- 
lijsting, en latere rechth. openingen. In
N.W.-lokaal afdaling naar overwelfde Isa
bellastraat; ten Z.W. : bewaard XVI-trap- 
pengedeelte van voormalige brede W.-O.- 
verbinding Isabellastraat/Hertogelijk Pa
leis, verder zichtbare aanzet van octogona
le traptoren, nl. de flankerende hoektoren 
van de in 1452-1461 gebouwde «Magna 
Aula».
Aanpalend gedeelte van de vroegere Isa
bellastraat, bij nivellering van het Ko
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ningsplein en bouw van het hoekpaviljoen 
(1776) door B. Guimard overlangs opge
splitst door bakstenen tussenmuur en ver
der ingedeeld in kelderruimten, overkluisd 
door tongewelven en ten Z. kloosterge- 
welven. Ten N. : voormalige dienstlokalen 
van XVIII d-herenhuis op kruising Isabel- 
lastraat/Terarkenstraat, met thans gedichte 
bak- en zandstenen rondboogarcade, eer
tijds uitziend op tuin.
S.A.B., O.W., 28603 (1920), 28613 (1920-1922), 
1662 (1878).
Archief K.C.M.L., dossiers 1505, 3920, 4778.
DE LA KETHULLE DE RYHOVE (Colonel), Les 
Mystérieux souterrains de la place Royale ont des 
siècles de souvenirs (overdruk uit Cahiers histori- 
ques, nr. 46, s.d.).
DELCOMMUNE Th., Un signe a valoriser de la 
mémoire européenne a Bruxelles. La Chapelle de 
Charles Quint, eindverhandeling ISA ST. LUC, 
2 dnl, 1988-1989.
MEISCHKE R., VAN TYGHEM F., Huizen en ho
ven gebouwd onder leiding van Anthonis I en Rom- 
bout II, in Keldermans. Een architectonisch net
werk in de Nederlanden, s’Gravenhage, 1987,
p. 146-153.

Nr. 11-14. Opgetrokken ter plaatse van het 
voormalige «Hof van Hoogstraten» 
(cf. inffa) : gedeelte in 1774 door de toen
malige eigenares, de prinses van Salm- 
Salm, aan de Stad afgestaan in ruil voor 
een gedeelte van de Isabellastraat. Hof bij 
akte van 3/1/1776 eigendom van graaf
C. van Spangen, die het deels liet slopen 
(cf. infra) voor de bouw in 1776-1777 van 
het hoekpaviljoen met de Hofberg (nr. 13- 
14) en, vermoedelijk ook gelijktijdig of 
kort nadien, de aanleg van een rechth. ere- 
plein en omringende dienstgebouwen 
(nr. 11-12), van het Koningsplein afgeslo
ten door een portiek (zie straatinleiding), 
ten N. uitziend op een tuin, grenzend aan 
de Terarkenstraat en de Villa Hermosa- 
straat. Complex naderhand (XIX a) eigen
dom van baron d’Hoogvorst.
Nr. 11-12. Blijkbaar (?) van bij oorsprong 
L-vormig binnenplaatsgebouw (cf. plan
nen en zichten uit XVIII d-XIX A). In 
1821 -  na de brand van de Kanselarij in 
de Wetstraat (zie Natiepaleis) - , residentie 
van prins Willem I van Oranje. Gesekwes- 
treerd in 1830; vanaf 1835 betrokken door

het Hoog Krijgshof, vanaf 1844 door het 
Ministerie van Openbare Werken, en van
af 1884 door het Ministerie van Spoorwe
gen. In 1897 vestiging van het Rekenhof, 
waarvoor diverse verbouwingen en uit
breidingen i.l.v. XX. Thans betrokken 
door het Ministerie van het Brussels Ge
west, waarvoor renovatie (zie Konings
plein nr. 10/Koningstraat nr. 2).
Twee bouwl. hoge classicistische L-vleu- 
gel uit XVIII d, met bepleisterde binnen
plaatsgevels van resp. zeven en drie trav., 
onder zadelbedaking met oeil-de-bceufs. 
Brede kordonvormende lekdrempels als 
aflijning van de benedenbouw en licht ri- 
saliet als accentuering van de drie midden- 
trav. op bovenverd., onder kroonlijst en 
blinde attiek; rechth. omlijste vensters on
der driehoekige frontonbekroning met 
acanthusbladconsoles; festoen in case- 
menten erboven; houten deurportaal onder 
dito luifel (XIX). Overige vensters met 
rolluikkasten (XIX), op bovenverd. onder 
grote rechth. casementen. Achtergevels 
van totaal tien trav. aan Villa Hermosa- 
straat; drie bouwl. + entresol (nr. 5), met 
in benedenverd. resten van het voormalige 
Hof van Hoogstraten (cf. ook niveauver
schil met binnenplein). Onregelmatige or
donnantie, drielicht en brede poort resul
tanten van diverse aanpassingen, vlg. ar- 
chiefgegevens vnl. van 1893, 1897 en 
1906, o.m. n.o.v. architect G. Hano. 
Interieur : vermeldenswaardige vergader
zaal op bovenverd. (W.), ingericht (1897?) 
in neoclassicistische stijl; rijkelijk vergul
de en gepolychromeerde stucplafonds en 
bewerkte deurstukken met resp. initialen 
JL en X .
Aanleunende N.-vleugel (_L nr. 10) : vlg. 
oude zichten blijkbaar oorspronkelijk één 
bouwl. hoog, stelselmatig tot 1933 ver
bouwd en verhoogd tot vijf bouwl. Be
pleisterde voorgevel met eenvoudige 
rechth. vensters in zes trav. Eerste bouwl. 
en via //trap zichtbare souterrain : even
eens resten van voormalig Hof van Hoog
straten; laag conciërgebouw in N.O.-ok
sel.
Voorts complexe N.W.-inplantingen, resul
terend van stelselmatige uitbreiding o.m. 
door verhoging van bestaand gebouw
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(1938) en, aan tuinzijde, inplanting van 
drie bouwl. hoge burelen met natuur- en 
hardstenen lisenengevels (1936, architect
G. Hayois) en bijkomende archieflokalen 
(1949, architect A. De Laet, en 1955- 
1956), (1152).
Portiek n.o.v. J.B.V. Barré ca. 1776-1777 
gebouwd voor rekening van de graaf van 
Spangen. Heden met vlak bepleisterde ge- 
velpartij aan binnenplaats.
Nr. 13-14. Hoekpaviljoen van acht + acht 
(Hofberg) + zes (ereplein) trav. In XIX B 
gesplitst in «Hotel de la Grande Bretag- 
ne» en privé-woningen, aan ereplein be
grensd door achterliggend bijgebouw van 
het vroegere Rekenhof.
Z.W.-gedeelte, i.e. met vier 1. trav. aan 
Hofberg, in 1886 betrokken door het wa
renhuis «Old England»', vlg. bouwaan- 
vraag van 1905 door architect P. Sainte- 
noy inwendig verbouwd, verbonden met 
de nieuwe Art Nouveau-uitbreiding van 
1898-1899 (hoek Hofberg/Villa Hermosa- 
straat, zie Hofberg nr. 2), en verhoogd met 
een dak-tearoom. Resterend gedeelte van 
het paviljoen stelselmatig in 1905 en 1912 
eveneens betrokken door Old England :
n.o.v. architect G. Hubrecht in 1913 volle
dige inwendige verbouwing, met vnl. neo- 
Lodewijk XV- en neo-Lodewijk XVI-in- 
richting, en restauratie van buitengevels 
aan Koningsplein/Hofberg, in 1922 ge
volgd door de vernieuwing van de zijgevel 
aan ereplein en vergroting van de kelder
vensters tot uitstalramen (Koningsplein,
N.), en verder in 1925 door de vervanging 
van de inkom zijde Hofberg, vergroting 
van de overige souterrainvensters tot uit
stalramen, en interieuraanpassing. 
Paviljoen samen met het hoekpand Hof
berg nr. 2 in 1974 betrokken door de ta- 
pijthandel «Rêve d ’Orient». In 1979 door 
de Staat aangekocht voor de vestiging van 
het Instrumentenmuseum, waarvan de re
novatie n.o.v. G. + D. Studiegroep
D. Bontinck, GUS (D. Graux, F. Terlin- 
den en G. Vanhamme) en I.D.P.O. 
Ph. Neerman (zie Hofberg nr. 2) recent 
(eind 1989) werd aangevat. M.b.t. het 
hoekpaviljoen : integratie met afbraak en 
wederopbouw van de vroegere bijgebou
wen van het Rekenhof (ten Z.W. van ere

plein en Villa Hermosastraat nr. 3) en her
inrichting met tentoonstellingszalen, bi
bliotheek, ruime concertzaal, ateliers en 
burelen (1553).
★  Overblijfselen van het voormalige «Hof 
van Hoogstraten»
In oorsprong twee afzonderlijke voorname 
woningen : ten Z., zijde Hofberg, in XV 
achtereenvolgens bewoond door «Groot 
Bastaard» Antoon en zijn halfbroer Bou- 
dewijn van Bourgondië; N.-hof, in XIV d- 
XV naar opeenvolgende eigenaars z.g. 
« Hof van Kersbeke » en « Hof van Auxy »,
i.l.v. XV B betrokken door Filips van 
Bourgondië, heer van Beveren, die het uit- 
breidde met een kapel en galerij, en ver
moedelijk ca. 1518 door de nieuwe eige
naar Antoon de Lalaing, graaf van Hoog
straten, met het Z.-pand aan Hofberg ver
enigd tot het eigenlijke «Hof van 
Hoogstraten ».
Bij de nivelleringswerken voor de aanleg 
van het nieuwe Koningsplein en de bouw, 
door graaf C. van Spangen, van het hoek
paviljoen met de Hofberg (nr. 13-14) en 
de aanleg van de binnenplaats met omrin
gende dienstgebouwen (nr. 11-12) werd 
een deel van het hof gesloopt; de resteren
de gebouwen kwamen grotendeels onder
gronds te liggen en werden gerestaureerd, 
aangepast of heringedeeld.
Behoudens reeds vroeger gekende getui
gen, konden tijdens recent archeologisch 
onderzoek nog belangrijke bijkomende 
delen gelokaliseerd worden. Fragmenten 
van kelders, zandstenen gevelsokkels, 
vensteromlijstingen en balkenconsoles, 
bakstenen muurdelen, sporen van ronde 
traptorens en een huiskapel, en een mar
kante galerij lieten o.m. toe de bouwge
schiedenis en de inplanting van dit patri- 
ciërshof nauwkeuriger te omschrijven. 
«Hof van Hoogstraten» eertijds ruim U- 
vormig complex huis met tuin, binnen
plaats en afsluitingsmuur, in het binnen
blok Isabellastraat, Hofberg, Villa Hermo
sastraat en Terarkenstraat. Typisch uitzicht 
van voorname woning : dubbele O.-vleu- 
gel, _L Isabellastraat, met twee bouwl. tus
sen getrapte zijgevels, ronde O.-traptoren 
en aanleunende N.-huiskapel met driezij
dig koor, via een overbouwde spitsboogar-
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XXI. Koningsplein nr. 11-14. Galerij van het voormalige Hof van Hoogstraten. Opstand door D. Van Eenhooge (1988). 
Schaal 1 : 160.

cade verbonden met twee bouwl. hoge W.- 
vleugel, // Villa Hermosastraat, met even
eens ronde traptoren in de oksel met de 
vermoedelijk Z.-vleugel.
De vrijwel intact bewaarde, doch thans in
gebouwde, galerij vormt nog een zeldzaam 
Brussels voorbeeld van laat-gotische arca
de, met in vijf trav. geprofileerde zandste
nen gedrukte spitsbogen met kruisbloem, 
onder bakstenen kruisriboverwelving op 
gebeeldhouwde kraagstenen (Z.) en hard
stenen zuilen (N.), met octogonale lijstka- 
pitelen en sokkels, onderling verbonden 
door een zandstenen borstwering met hard
stenen dekplaat en zitbank (Fig. XXI).
S.A.B., O.W., 24464 (1893 en 1906), 1261 (1897), 
58586 (1949), 42780 (1933), 49162 (1936, 1938), 
69231 (1955-1956), 2569 en 32519 (1905), 31313 
(1913, 1922), 31318 (1925).
Archief K.C.M.L., dossiers 4478 en 2071. 
Ministerie van Openbare Werken, Regie der Gebou
wen, Instrumentenmuseum, Inrichtingsprojekt van 
de vroegere Old England-gebouwen, Luik, 1987. 
VAN EENHOOGE D, CELIS M.M., Het «Hof 
van Hoogstraten», de Brusselse verblijfplaats van 
Antoine de Lalaing (M & L, 1988, 7/4, p. 36-62).

Koningsstraat (7-8 A-B-C-D-E-F)

Van Koningsplein naar Schaarbeekse- 
poort.

Het eerste straatgedeelte van de Konings
straat tot het Leuvenseplein, vormt, zoals 
de Hertogsstraat en de Wetstraat, één der 
hoofdassen van de Warandewijk, een en
semble in classicistische stijl, vanaf 1776 
n.o.v. architect B. Guimard aangelegd op 
de tuinen van het Koudenbergpaleis (zie 
Park van Brussel).
Het Z.-straatgedeelte, grenzend aan de W.- 
zijde van het Park, werd oorspronkelijk 
geflankeerd door twee dwarsgangen aan 
weerszij van de Warandeberg, de Biblio- 
theekgang (huidige Baron Hortastraat) ten 
Z. en de Parkgang (huidige Koloniën
straat) ten N., in het verlengde van de 
dwarsassen van het Park en de Wetstraat. 
Ten Z., ter hoogte van het latere Paleizen
plein, maakte de straat een knik, in het 
verlengde van de diagonaalas van het 
Park, en mondde uit in de lengte-as van 
het Koningsplein. Het N.-straatgedeelte, 
voorbij de Wetstraat, sloot aan op het Leu
venseplein.
De aanleg nam een aanvang in 1776 en 
nog in hetzelfde jaar werd een reeks van 
zevenentwintig bouwterreinen tussen de 
Bibliotheekgang en de Parkgang, ten W. 
grenzend aan de eerste stadsomwalling 
(XI-XIII), verkocht. De doorbraak naar 
het Leuvenseplein werd in 1777 gereali
seerd op de terreinen van het huis «Klein 
Leuven». De aansluiting op het Konings-
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535. Koningsstraat. Perspectieftekening Warandewijk door F. Lorent. Detail.

plein, doorheen het vroegere Clutinckdal, 
vereiste aanzienlijke aanaardingswerken. 
De nivelleringswerken waren in 1778 vol
tooid en kort daarop werd een voorlopige 
bestrating gelegd. In 1779 werd het laatst 
overgebleven, meest Z.-bouwterrein afge
staan aan de abdij van Grimbergen.
De bebouwing werd in 1777 aangevat en 
vermoedelijk in het begin van de jaren 
1780 voltooid. Een reeks panden ten Z. 
van de Warandeberg werd voor rekening 
van het Klein Begijnhof opgetrokken. Het 
merendeel van de woningen, eertijds be
trokken door aristocratische families, werd 
vanaf eind XlX-begin XX ingenomen 
door grote maatschappijen en financiële 
instellingen en geleidelijk versmolten tot 
ruimere complexen.
De Koningsstraat vormde oorspronkelijk 
een homogeen architecturaal ensemble in 
classicistische stijl, gekenmerkt door een 
gedifferentieerde dispositie, een uniforme, 
bepleisterde en beschilderde afwerking en 
een doorlopende horizontale geleding

(fig. 535). De hoeken met de drie dwars- 
assen werden ingenomen door twee aan 
twee identieke paviljoenen met onderling 
verschillend volume en opstand. De twee 
tussenliggende bouwblokken waren sa
mengesteld uit herenhuizen, per twee of 
drie gekoppeld achter een symmetrisch 
gevelscherm, veelal geritmeerd door risa- 
lieten. Hetzelfde gold voor het ruimere 
complex van het Klein Begijnhof. Het N.- 
straatgedeelte vertoonde volkomen sym
metrische gevelfronten aan beide straatzij
den. Ten Z. vormde een balustrade met 
leeuwen, trofee en vazen de overgang naar 
het Koningsplein, in symmetrie met deze 
van het latere Academiënpaleis aan de 
tgov. liggende Hertogsstraat. De Biblio- 
theekgang was afgesloten door een groen- 
scherm voor het «Domus Isabellae», de 
Parkgang door een classicistisch gevel- 
front met middenrisaliet en balustrade; de 
vernauwing van de Warandeberg werd 
symmetrisch geflankeerd door de voor
bouwen van de refugiehuizen van de ab
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dijen van Averbode en Park. Hoewel voor 
de Koningsstraat geen eenheidsontwerp 
werd opgelegd, is het merendeel der ge
bouwen toe te schrijven aan architect 
B. Guimard, geattesteerd door archivalia 
voor de hoekpaviljoenen, het Klein Be
gijnhof, de N.-gevelfronten, de balustrade 
en voomoemde réfugiés. Als sluitstuk 
voorzag hij een monumentale fontein op 
het Leuvenseplein. Voor één enkel ge
bouw wordt architect Ph. Sandrié als ar
chitect vermeld, een ander wordt op basis 
van stijlkenmerken toegeschreven aan ar
chitect J.B.V. Barré.
Het merendeel van de panden, met uitzon
dering van nr. 14, 52, 70-72, 74, 76 en 
Wetstraat nr. 2, werden i.l.v. XX gesloopt 
en wederopgebouwd, enkele tot tweemaal 
toe, de opstanden grotendeels als kopie 
van de bestaande, doch met een parement 
van natuursteen. De behouden hoekhuizen 
nr. 52, 70-72 en 74 werden fors uitge
breid, het uitzicht van de N.-gevelfronten 
(nr. 76 en Wetstraat nr. 2) onderging wij
zigingen.
De Koningsstraat werd vanaf 1822, n.o.v. 
architect H.L.F. Partoes en ingenieur Wer- 
ry van 1821, in rechte lijn doorgetrokken 
tot de Schaarbeeksepoort. Het tracé werd 
hier afgesloten door octrooipavilj oenen 
n.o.v. stadsarchitect N. Roget uit 1826- 
1827, wederopgebouwd n.o.v. architect
J. Poelaert van 1858. Vervolgens werd 
vanaf 1827 het laatste straatgedeelte ge
realiseerd over het grondgebied van de ge
meenten St.-Joost-ten-Node en Schaar
beek, tot het Koninginneplein, waar de 
beeldas uiteindelijk werd afgesloten door 
de Koninklijke St.-Mariakerk n.o.v. archi
tect H.D.L. Van Overstraeten van 1844. 
Het straatgedeelte tot de Schaarbeekse
poort werd grotendeels bebouwd in de pe
riode 1823-1850. Een eerste belangrijke 
groep woningen kwam vlg. bouwaanvra- 
gen nog in de jaren 1820 tot stand : he
ren- en burgerhuizen met enkel- en dub- 
belhuisopstand, meestal gekoppeld, met 
overwegend uniforme opstand geken
merkt door schijnvoegen op de begane 
grond en entablementen op de bel-etage, 
cf. nr. 105-109, 114-116 en 135; of een
voudiger opstand, cf. nr. 127 (1828, archi

tect F. Coppens?). Afwijkende ordonnan
tie o.m. in de markante woning en atelier 
van de schilder F. Navez van 1824, heden 
gesloopt. Een reeks panden uit de jaren 
1830-1840 vertoont een meer gedifferenti
eerd gevelbeeld, o.m. door een benadrukte 
poorttrav. of -risaliet, rondbogen en bijko
mende mezzanino, cf. nr. 83 en 166, en 
vroege neo-Italiaanse-renaissance-elemen- 
ten, cf. nr. 79-81. De O.-gevelwand werd 
gedeeltelijk wederopgebouwd ingevolge 
de aanleg van de O.-L.-Vrouw-ter- 
Sneeuwwijk n.o.v. architect A. Mennes- 
sier van 1874 (zie Congresstraat) : vnl. 
winkelhuizen in overladen eclectische 
stijl, cf. nr. 1 tot 33. Vanaf begin XX, toe
nemend belang van de handels- en dien
stensector, resulterend in aanpassing en 
uitbouw van panden, en kantoorbouw, 
cf. nr. 130 (1907, architect A. Desruelles). 
Voortgezet tijdens de naoorlogse periode, 
waarbij verstoring van de gegroeide, ge
differentieerde schaalverhouding door ho
ge, monofunctionele kantoorcomplexen. 
Heden verkeersdrukke straat en belangrij
ke invalsweg uit N.-richting, in het mid
den onderbroken door de aanleg rond de 
Congreskolom (zie Congresplein). 
Standbeeld van de vestingbouwkundige 
generaal H.A. Brialmont (1821-1905) 
door beeldhouwer F. Huygelen van 1928, 
ter hoogte van de Leuvenseweg. 
Afwijkend van het gehanteerde numerieke 
ordeningssysteem, worden de items in het
XVIII-straatgedeelte van de Koningsstraat 
achtereenvolgens behandeld, gevolgd door 
deze in het XlX-straatgedeelte.
S.A.B., O.W., 20795 (1828), 20815 (1824), 3980 
(1907); P.P., 1931-1934.
DES MAREZ G., 1979, p. 277-280.
SAINTENOY P., Les Arts et les Artistes a la Cour 
de Bruxelles, dl. 3, Brussel, 1934, p. 356-364. 
SINT-LUKASARCHIEF, Koningsstraat, Bijzonder 
beschermingsplan, 1980.

★  Nr. 14. Geheel gevormd door het z.g. 
«Hotel Errera» en een belendend pand 
(hoek Baron Hortastraat nr. 15). In oor
sprong het refugiehuis van de abdij van 
Grimbergen, in 1779 e.v. opgetrokken 
n.o.v. architect B. Guimard. Het terrein ge
legen in het dal van de Clutinckvijver, dat 
door het sterke verval aanzienlijke aanaar-
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XXII. Koningstraat nr. 14. Hotel Errera. Plattegrond en 
doorsnede door architecten W. Slock en C. Lievens.

dings- en funderingswerken vereiste, werd 
aan de abdij afgestaan door patentbrieven 
van keizerin Maria-Theresia van 1779. 
Hierbij werd de bouw opgelegd van een 
paviljoen, in symmetrie met het tgov. lig
gende paviljoen Triest, dat binnen de drie 
jaar onder dak moest zijn; voorts een af- 
sluitmuur in het verlengde van het reeds 
gerealiseerde gedeelte aansluitend bij het 
hoekpaviljoen met het Koningsplein. Ook 
dit paviljoen dat ten Z. aan het terrein 
grensde, was in 1776 e.v. door de abdij ge
bouwd. Het refugiehuis werd openbaar 
verkocht in 1797, en vormde toen reeds -  
wellicht zelfs van bij oorsprong -  een sa
menstel van een voornaam herenhuis en 
een veel bescheidener woning. Het heren
huis, achtereenvolgens eigendom van de 
families Hennessy en Obert de Thieusy, 
werd in 1868 aangekocht door J. Errera. In 
1980 aangekocht door het Fonds voor 
Schoolgebouwen, in 1992 door de Vlaam
se Regering : restauratie tot «Huis van de 
Vlaamse Gemeenschap», residentie van de 
minister-president, voorzien tegen eind 
1994.
Halfvrijstaand paviljoen in classicistische 
stijl, met voorplein en vroegere tuin afge
sloten door een muur waarop balustrade 
ten Z. (fig. XXII). Het geheel rust aan de 
W.-zijde op een hoge schoolmuur. Hoofd
gebouw nagenoeg intact bewaard; bijge
bouwen wederopgebouwd en uitgebreid in 
XIX c, doch ten dele opnieuw gesloopt
i.l.v. XX; afsluitmuur meermaals gerestau
reerd waarbij vervanging van het beeld
houwwerk. Heden ten W. en Z. omgeven 
door het Paleis voor Schone Kunsten.
Paviljoen op rechth. plattegrond met 
hoofdgevel aan de tuinzijde, van drie 
bouwl. en resp. zeven, vijf en elf trav. on
der schilddak (leien), (fig. 536). Eertijds 
symmetrisch pendant van het inmiddels 
tot twee maal toe wederopgebouwde tgov. 
liggende hoekpaviljoen (nr. 20-40). Oor
spronkelijk volledig bepleisterde en be
schilderde lijstgevels. Bij vorige gevelres
tauraties, in 1916 voor het herenhuis en in 
1927 voor het belendende pand, gedeca- 
peerd en gecementeerd met vrijlating van 
de natuurstenen (benedenbouw en risaliet) 
en hardstenen onderdelen (kordons en om-

246



KONINGSSTRAAT

536. Koningsstraat nr. 14. Z.g. «Hotel Errera» (1779).

lijstingen); hardstenen plint terzelfdertijd 
of reeds eerder aangebracht. Bij de laatste, 
gedeeltelijke gevelrestauratie o.l.v. archi
tecten W. Slock en C. Lievens in 1986- 
1987, opnieuw volledig beschilderd -  de 
benedenbouw na herbepleistering -  met 
vrijlating van de plint. Gevelopstanden 
met regelmatige, symmetrische ordonnan
tie en horizontale geleding. Benedenbouw 
belijnd door de sokkel waarin rechth. kel
dermonden, schijnvoegen met uitstraling 
en de puilijst. Verkleinende bovenverd. af
gewerkt door het hoofdgestel met kordon, 
fries en gelede houten kroonlijst. Overwe
gend rechth. vensters, beluikt, met lek- 
drempel en vlakke sluitsteen op de bene- 
denverd., in geriemde omlijsting op de bo
venverd. Houten dakkapellen, twee per 
gevelzijde, met oculus, neuten, oren en ge
strekte waterlijst.
Tuingevel (Z.) met dubbelhuisopstand van 
zeven trav. Volledig met schijnvoegen be
lijnd middenrisaliet van drie bredere trav.,

bekroond door een architraaf, fries en 
driehoekig fronton met tandlijsten, waarin 
een vlak omlijste ronde oculus met radiale 
roedenverdeling binnen panelen. Bene
denbouw geritmeerd door rechth. nissen 
met rozetsleutel; middentrav. voorzien 
van een beglaasd voorportaal met perron, 
zuilen en ijzeren luifel uit begin XX, de 
ingang van het herenhuis. Hoofdverd. ge
markeerd door een doorlopend balkon op 
uitgelengde consoles met pijnappel, staf- 
werk en schijf, voorzien van een gesmeed 
ijzeren borstwering met rozetpatroon. Bo
venvensters achtereenvolgens met bijko
mend entablement en rozetsleutel. Zijtrav. 
met rondbogige nissen waarin steekboog- 
vensters in de benedenbouw, bijkomende 
panelen op penanten en borstweringen op 
de bovenverd.
Straatgevels (O. en N.) met resp. vijf trav. 
aan de Koningsstraat en elf trav. aan de 
Baron Hortastraat. Middentrav. van de O.- 
gevel geaccentueerd door een rondbogige
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venstemis met rozetsleutel en steekboog- 
venster in de benedenbouw, een balkon 
met zelfde consoles en borstwering als in 
de tuingevel, en een entablement op de 
hoofdverd. Idem voor de vijfde en achtste 
trav. van de N.-gevel, met resp. rechth. 
venster- en deumis, l.g. als ingang van het 
belendende pand dat de vijf r. trav. be
slaat.
Interieur. Herenhuis met gaaf bewaarde, 
rijke binnenaankleding in Lodewijk XVI- 
stijl. Centraal trappenhuis met Ionische pi
lasters en marmeren trap met gesmeed ij
zeren leuning. Volledig gelambrizeerde 
vertrekken met parket, marmeren schouw
o.m. met gebeeldhouwd reliëf en haard
plaat, spiegels en stucplafond, in enfilade 
op de drie bouwl. O.m. eetkamer met buf
fet, en salon met paren gecanneleerde zui
len en pseudo-koepel op de gelijkvloerse 
verd.; bibliotheek en suite van drie ver
trekken, waarvan één met Chinees behang 
en allegorische supra-porta’s, op de eerste 
verd.; ronde slaapkamer met alkoven op 
de tweede verd. Typisch Lodewijk XVI- 
decor, met o.m. slingers, guirlandes, rozet
ten, acanthen, fasces, fakkels, adelaars, 
vazen en bloemenkorven. Kleine aanpas
singen, o.m. herinrichting van de tweede 
verd., in 1929. Belendend pand ten dele 
verbouwd in 1927; bewaarde eiken trap.
Bijgebouwen. Voorplein in zijn huidige 
vorm aangelegd in 1858, vermoedelijk 
n.o.v. architect J. Poelaert. Afsluitmuren 
met schijnvoegen, balustrade en vazen, ten 
Z. gebogen en overgaand in twee parallel
le paviljoenen met stallingen; arduinen 
fontein, een halfrond bekken met leeuwe- 
koppen op sokkel, aan de W.-zijde. Stal
lingen oorspronkelijk met identieke op
stand : deur met entablement tussen oculi 
en blinde attiek; aangepast n.o.v. architect 
P. Le Bon van 1929, met garagepoorten 
ten W., balustraden en nieuwe bedaking. 
Uitgebreid met banklokalen van één 
bouwl. n.o.v. architect G. Saintenoy van 
1868, cf. j aarsteen 1869 in het plaveisel 
en resterende borstbeelden, met portaal 
aan de Koningsstraat ; gedeeltelijk ge
sloopt en aangepast n.o.v. P. Le Bon van 
1929; volledig gesloopt en vervangen 
door kantoren van het Paleis voor Schone

Kunsten n.o.v. architect H.J. Willem van 
1969.
Afsluitmuur met in totaal tweeëntwintig 
trav., in symmetrie met de tgov. liggende 
balustrade van het Academiënpaleis aan 
de Hertogsstraat. Sokkel en balustrade ge
ritmeerd door postamenten waarop alter
nerend verschillende vazen; centraal pos
tament met medaillon, gekoppelde acan
thusconsoles onder de dekplaat en trofee 
met Romeinse wapenrusting en opschrift 
«patria». Inrijpoorten aan beide uitein
den, met ijzeren hekken tussen postamen
ten met medaillon en bekronende liggende 
leeuw. Geheel in natuur- en hardsteen, 
oorspronkelijk mogelijk volledig doch he
den ten dele bepleisterd en beschilderd. 
Vernieuwd beeldhouwwerk : natuurste
nen leeuwen door beeldhouwer A.-F. Bou- 
ré van 1874-1876; hardstenen trofee door 
beeldhouwer A. Braekevelt van 1878. La
tere bressen, toegangen tot het Paleis voor 
Schone Kunsten (1923-1928) en de voor
noemde banklokalen (1868-1869) met ij
zeren hek (1154, 1155).
S.A.B., O.W., 20980 (1916), 33914 (1927), 35850 
(1929), 4159 (1858), 41424 (1929), 11443 (1868), 
77494 (1969), 1469, 1664, 1673, 4158, 4159 bis, 
78538.
Archief K.C.M.L., dossier 4454.

Nr. 20-40. Zetel van de «Generale Maat
schappij van België». Vrijstaand gebouw 
n.o.v. architecten H. Van Kuyck, P. Guil- 
lissen en C. Housiaux van 1965-1969, ter 
vervanging van het huizenblok tussen de 
Baron Hortastraat en de Warandeberg. On
derdeel van de volledige wederopbouw 
van het gebouwencomplex van de «Gene
rale» doorlopend tot de Ravensteinstraat, 
in twee fasen uitgevoerd in 1968-1980. 
Vroeger huizenblok oorspronkelijk samen
gesteld uit herenwoningen in classicisti
sche stijl, van na de terreinverkoop van 
1776, het merendeel zoniet alle n.o.v. ar
chitect B. Guimard. Eertijds bepleisterd en 
beschilderd gevelfront van drie bouwl., 
met uniforme geleding. Achtereenvolgens 
een hoekgebouw opgetrokken door
J. Triest, pendant van nr. 14; een symme
trisch geheel van twee herenhuizen met 
rijk decor, opgetrokken door T.-J. de Ber-
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bet, waarvoor bewaard ontwerp, gerit
meerd door een breed middenrisaliet met 
driehoekig fronton en hoekrisalieten met 
poort en dakkapel; drie eenvoudige ge
koppelde herenhuizen; tenslotte het rui
mere ensemble van het Klein Begijnhof, 
oorspronkelijk met aanpalende kerk aan 
de Warandeberg, uit 1777-1781/1782, 
cf. infra. De gebouwen 1. van het Klein 
Begijnhof werden een eerste maal in fasen 
wederopgebouwd door de «Generale», 
met een natuurstenen parement : het 
r. pand n.o.v. architecten G. Ghysels en 
J. Van Mansfeld van 1908, met verrijkt 
decor; het 1. hoekpand n.o.v. G. Deru van 
1928, als getrouwe reconstructie; de ove
rige panden n.o.v. G. Deru van 1952, in 
gewijzigde vorm. Het Klein Begijnhof 
bleef tot 1968 bewaard.
Huidig complex met volledig symmetri
sche opstand van voor-, achter- en zijge
vels, met natuurstenen parement en hard
stenen plint; drie bouwl. en drieënveertig 
bij vijf trav. onder schilddak (leien). Op
gevat als een getrouwe reconstructie van 
de gevelopstand van het Klein Begijnhof, 
tweemaal herhaald aan weerszij van een 
inspringende middenpartij. Telkens sym
metrische ordonnantie van negentien trav., 
geritmeerd door een middenrisaliet van 
vijf trav. met driehoekig fronton, en hoek
risalieten van drie trav. met dakkapel, ver
rijkt met geriemde omlijstingen, entable- 
menten en acanthussleutels; tussenliggen
de trav. met vlakke omlijstingen en pane
len. Benedenbouw met schijnvoegen en 
diamantkopsleutels; verkleinende boven- 
verd. afgewerkt door de kroonlijst met 
klossen (1156).
S.A.B., O.W., 82679 (1965-1969), 20989 (1908), 
41270 (1928), 69929 (1952).
A.R., Kaarten en plannen in handschrift, 520 G. 
DES MAREZ G., Le quartier Isabelle et Terarken, 
Brussel, 1927, p. 160-168.

★  Nr. 52. Samenstel van hoekhuis en 
twee belendende panden (Warandeberg 
nr. 12). Hoekhuis in classicistische stijl, 
n.o.v. architect B. Guimard, vermoedelijk 
in 1777 e.v. gebouwd door D. Desclée, 
z.g. «Hotel de France». Oorspronkelijk 
twee belendende enkelhuizen in neoclassi
cistische stijl, het middenpand in 1843 op

getrokken ter plaatse van vroegere stallin
gen, het 1. pand uit XIX a-b (vóór 1833). 
Tot de huidige vorm samengevoegd n.o.v. 
architect G. Charle, vermoedelijk met me
dewerking van architect Alb. Callewaert, 
van 1919, voor de «Banque A. Hallet». In
wendige aanpassing van het hoekhuis, 
grondige in- en uitwendige verbouwing 
van het middenpand en volledige weder
opbouw van het 1. pand, waarbij de Z.-ge- 
velopstand van het hoekhuis over de volle 
breedte werd doorgetrokken, en de voor
heen trapsgewijs aflopende vloerniveau’s 
werden geüniformeerd.
Hoekhuis, symmetrisch pendant van het 
tgov. liggende, inmiddels wederopge- 
bouwde hoekpand van het vroegere Klein 
Begijnhof (nr. 20-40). Gevelopstanden 
met drie bouwl., drie trav. aan de Konings- 
straat (O.) en vijf aan de Warandeberg 
(Z.), onder schilddak (leien). Verplaatsing 
van de ingang, oorspronkelijk een centrale 
deur met stoep in de Z.-gevel, naar de 
r. trav. van de O.-gevel, gepaard met inter- 
ieuraanpassingen, n.o.v. architect J.J. Van 
Ysendijck van 1893. Voorts herhaalde her
stelling en vernieuwing van sokkel, kroon
lijst en dakkapellen, n.o.v. architect F. Jan
iet van 1861, in 1871 en tijdens de bouw
campagne van 1919. Bepleisterde en be
schilderde lijstgevels met horizontale 
geleding. Benedenbouw belijnd door 
schijnvoegen en de puilijst, heden met 
hardstenen plint. Bovenbouw afgewerkt 
door de houten kroonlijst met klossen. 
Rechth. muuropeningen, de benedenven
sters met lekdrempel binnen rechth. nissen 
met diamantkopsleutel, de omlijste boven
vensters in verkleinende ordonnantie. O.- 
gevel gemarkeerd door geriemde venster- 
omlijstingen, entablementen en gesmeed 
ijzeren borstweringen op de eerste verd., 
sluitstenen met acanthusblad op de tweede 
verd.; brede houten dakkapel met ronde 
oculus, voluten met rozet, oren en gestrek
te waterlijst op acanthusconsoles. Ijzeren 
deur (1919). Z.-gevel met geaccentueerde 
vroegere ingangstrav. met zelfde venster- 
omlijstingen en dakkapel als in de O.-ge- 
vel; voorts vlakke vensteromlijstingen, 
met lekdrempel op de eerste verd., paneel 
met drop op de borstwering op de tweede
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verd. Eertijds lage belendende stallingen 
gemarkeerd door een ruime inrijpoort met 
geblokte posten.
Belendende panden. Oorspronkelijk twee 
onderscheiden volumes, heden nog her
kenbaar in het hoger oplopende midden- 
pand, met afwijkende geleding. Huidige 
opstand als voortzetting van de Z.-gevel 
van het hoekhuis, met in totaal zeven trav., 
eveneens bepleisterd en beschilderd onder 
leien bedaking. Middenpand met centraal 
balkon, en bijkomende mezzanino en 
mansardedak. L. pand met rondboogpor- 
taal binnen entablement in de hoge hard
stenen sokkel, en zelfde geaccentueerde 
middentrav. (1157).
S.A.B., O.W., 3664-3665 (1843), 3660 (1833), 
28618 (1919), 3670 (1893), 3666 (1861), 3668 
(1871), 3667.

Nr. 54-56. Geheel van twee kantoorge
bouwen, nr. 54 n.o.v. architect G. Deru 
van 1937 i.o.v. de «Compagnie Interna
tionale Forestière et Minière du Congo», 
nr. 56 n.o.v. architect R. Théry van 1909- 
1910 i.o.v. de «Compagnie de Bruxelles». 
Beide opgetrokken na resp. afbraak van 
twee in oorsprong gekoppelde herenhui
zen in classicistische stijl, waarbij getrou
we reconstructie van het bestaande gevel- 
front, evenwel met een parement van na
tuursteen -  Euville in nr. 56 -  op hardste
nen plint.
Terrein in 1776 aangekocht, herenhuizen 
in 1777-1778 gebouwd door archi- 
tect/meester-metselaar J. Massion, die het
1. pand tot 1795 bewoonde. Ontwerp toe
geschreven aan architect J.B.V. Barré, op 
basis van stijlverschillen met de architec
tuur van architect B. Guimard in de Ko- 
ningsstraat.
Lijstgevel, oorspronkelijk bepleisterd en 
beschilderd en bekroond door een attiek- 
balustrade met vazen die in 1808-1809 
werd verwijderd. Symmetrische opstand 
met horizontale geleding, gemarkeerd 
door hoekrisalieten en een hoge bel-etage; 
drie bouwl. en tien trav. Benedenbouw be- 
lijnd door de sokkel waarin getoogde kel
dermonden, schijnvoegen en de puilijst; 
bovenverd. afgewerkt door het hoofdge
stel met architraaf, brede fries en kroon

lijst met klossen. Hoekrisalieten met rond- 
boogpoort in de benedenbouw, kolossale 
Ionische pilasters, balkon op voluutconso- 
les met schijven voorzien van een ge
smeed ijzeren bortwering, achtereenvol
gens een verdiept rondboogvenster en een 
staande ovale oculus in geriemde omlijs
ting met sluitsteen en guirlande, op de bo
venverd. Voorts rechth. vensters, verdiept 
in de benedenbouw, met geriemde omlijs
ting, oren, sluitsteen en guirlande op de 
bovenverd.; panelen met neuten op de 
borstwering van de bovenste verd. Achter
liggende kantoorgebouwen, nr. 54 met ne
gen niveau’s op L-vormige plattegrond, 
nr. 56 met vier bouwl. en mansarde. 
W.-perceelsgrens eertijds gevormd door de 
z.g. «Mathieutoren», een verdedigingsto
ren van de eerste stadsomwalling (XI- 
XIII), gesloopt in 1909 (1158).
S.A.B., O.W., 51341 (1937), 21003 en 2283 (1909- 
1910), 3604 (1808-1809).

Nr. 60-68. Kantoorcomplex n.o.v. architec
ten A. en J. Polak van 1950, pas voltooid 
in 1959. Opgetrokken na afbraak van een 
reeks herenhuizen in classicistische stijl, 
waarbij vrij getrouwe reconstructie van het 
bestaande gevelfront, evenwel met een pa
rement van natuursteen.
Vroegere herenhuizen daterend van na de 
terreinverkoop van 1776. Oorspronkelijk 
bepleisterde en beschilderde lijstgevels 
van drie bouwl., met uniforme geleding, 
de benedenbouw met schijnvoegen en 
sluitsten en, de bovenbouw afgewerkt 
door een klassiek hoofdgestel. Nr. 60-62, 
gebouwd n.o.v. architect Ph. Sandrié in 
1777-1778, door meester-stucadoor D. de 
Coster, i.o.v. graaf F.-J. de Ferraris (1726- 
1814), veldmaarschalk van het Oostenrijk
se leger en auteur van de Kabinetskaart 
der Oostenrijkse Nederlanden. Symmetri
sche opstand van elf trav., gemarkeerd 
door een middenrisaliet van drie trav. L.g. 
met rondbogen in de benedenbouw, ge
riemde vensteromlijstingen op de boven
verd., achtereenvolgens met entablemen- 
ten en centraal balkon met consoles en 
gesmeed ijzeren leuning, sluitsteen en pa
nelen op de borstwering, bekroond door 
een driehoekig fronton op consoles. Zij-
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537. Koningsstraat nr. 72. Voormalig «Hotel de Lannoy», later «Hotel de Ligne». Gevelopstand (A.R., Kaarten en 
plannen in handschrift, 1733).

trav. met vlakke vensteromlijstingen, pa
nelen op de borstwering van de bovenste 
verd. en dakkapel. Nr. 64-68, drie heren
huizen met doorlopende ordonnantie van 
dertien trav. geritmeerd door rondboog- 
poorten onder zelfde balkon als in nr. 60- 
62, heden verschoven t.o.v. de oorspron
kelijke toestand, de bovenvensters in vlak
ke omlijsting achtereenvolgens met lek- 
drempel en sluitsteen; heden vijf i.pl.v. 
oorspronkelijk zes dakkapellen (1159).
S.A.B., O.W., 83108 (1950-1959), 51856 (1777- 
1778).

★  Nr. 72. Voormalig «Hotel de Lannoy», 
later «Hotel de Ligne». Herenhuis in clas
sicistische stijl, met latere uitbreidingen 
(hoek Koloniënstraat nr. 37-51). Terrein in 
1776 aangekocht door P. Buys en A. Gil- 
son; herenhuis vervolgens gebouwd door 
graaf de Lannoy. Ontwerp toe te schrijven 
aan architect B. Guimard; bewaarde, ge

signeerde noch gedateerde voorgevelop- 
stand (fig. 537). Na 1834 eigendom van 
prins E. de Ligne, senaatsvoorzitter en 
Minister van Staat. In 1897 aangekocht 
door «Les Tramways Bruxellois», gevolgd 
door uitbreidingen. Vanaf 1898 vestiging 
van de «Société Française de Banque et 
de Dépôts» in het oude herenhuis; heden 
«Société Générale Alsacienne de Banque» 
uitgebreid tot het gehele complex. 
Oorspronkelijk ruim dubbelhuis op L-vor
mige plattegrond, met drie bouwl., voor
gevel aan de Koningsstraat van negen, zij
gevel aan de vroegere Parkgang van zeven 
trav., onder gecombineerd schilddak; stal
lingen aan de W.-zijde van de binnen
plaats. Symmetrisch pendant van het tgov. 
liggende hoekgebouw nr. 74 (fig. 538). 
Vlg. bouwaanvraag van 1897 : inplanting 
van een reeks van vier winkels op de be
gane grond en eerste uitbreiding met een 
kantoorcomplex van negen trav. aan de 
Parkgang, ter plaatse van vroegere aanho-
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538. Koningsstraat nr. 72 en 74, en Wetstraat nr. 2.

righeden. Vlg. bouwaanvraag van 1907, 
n.o.v. architect E. Hellemans : tweede uit
breiding met een aansluitende gebogen 
kantoorvleugel van zes trav., na de aanleg 
van de Koloniënstraat, gepaard met de af
braak van een verdedigingstoren van de 
eerste stadsomwalling (XI-XIII). Voorts 
bouw van een lokettenzaal op het binnen
plein (1898; 1910, architect P. Mennes- 
sier); opheffing van de winkelpanden 
(1905, 1907, 1910); aanbreng van de 
hardstenen plint (1910-1911, P. Mennes- 
sier); restauratie van bedaking en fronton 
(1925-1926, architecten G. Martin en
G. Dufas); inwendige verbouwingen 
(1949, architect C. Campenaert; 1976- 
1979).
Bepleisterde en beschilderde lijstgevels 
met hardstenen plint, onder leien beda
king. Horizontale geleding, met beneden- 
bouw belijnd door schijnvoegen en de pui- 
lijst, en bovenbouw afgewerkt door het 
hoofdgestel met architraaf, fries en houten

kroonlijst op klossen; rechth. muuropenin- 
gen. Voorgevel met symmetrische opstand 
van negen trav., gemarkeerd door de bre
dere en rijker bewerkte midden- en hoek- 
trav. Begane grond met centrale inrijpoort; 
oorspronkelijk verdiepte vensters boven 
keldermonden, verbreed en verlaagd voor 
de vroegere winkelfunctie. Midden- en 
hoektrav. geaccentueerd door entablemen- 
ten op bewerkte consoles met schijven en 
drop, doorlopend in de puilijst; vlakke 
sluitstenen in de overige trav. Houten 
vleugeldeuren (1910-1911, architect 
P. Mennessier). Bovenverd. in verkleinen
de ordonnantie. In de midden- en hoek
trav. geriemde vensteromlijstingen, en bij
komende entablementen resp. op voluut- 
consoles en bewerkte sluitsteen met pijn
appel en rozet op de eerste verd.; centrale 
gietijzeren balkonleuning (XIX A). Voorts 
vlakke omlijstingen en panelen op de 
borstwering van de bovenste verd. Gevel
bekroning door een breed, driehoekig
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fronton met klossen, geopend door een 
omlijste ronde oculus binnen verdiepte pa
nelen, boven de vijf middentrav.; afge
wolfde houten dakkapellen met gestrekte 
waterlijst aan weerszij. Zijgevel, de zeven 
oorspronkelijke trav. met zelfde opstand 
waarbij het accent op de derde trav., en 
twee dakkapellen. Benedenvensters op de
zelfde wijze aangepast; verruimde sokkel 
overeenkomstig het profiel van de Kolo
niënstraat. Uitbreidingen, in totaal vijftien 
trav., opgevat als voortzetting van de be
staande toestand, met accent op de zesde 
trav. Hoge sokkel grotendeels terug te 
voeren tot de tweede bouwcampagne
(1907), geopend door een 1. portaal en een 
reeks omlijste winkelpuien; in nr. 31 be
waarde winkelinrichting (tabakswinkel). 
Interieur van het voormalige herenhuis : 
oorspronkelijk centrale hal en trappenhuis 
waarrond vertrekken in enfilade per verd. : 
heden grotendeels verbouwd. Bewaarde 
classicistische stucplafonds op de eerste 
verd. (1160).
S.A.B., O.W., 4669 (1897), 5938 (1907), 21013 
(1898), 21029 (1905, 1910, 1911), 1436 (1907), 
5853 (1910-1911), 32040 (1925-1926), 39413 
(1949), 86258, 86406, 86786 en 86792 (1976- 
1979), 21024 (1910), 2166, 21014.
A.R., Kaarten en plannen in handschrift, 1733.

★  Nr. 74. Hoekgebouw (Koloniënstraat) 
in classicistische stijl, met latere uitbrei
dingen. Terreinen tussen de vroegere Park- 
gang en het Leuvenseplein in 1777 aange
kocht door T. Malo, T.-P. Carels, en 
P. Buys en A. Gilson. Vervolgens be
bouwd met een reeks woningen, waarvan 
het ontwerp is toe te schrijven aan archi
tect B. Guimard. Hoekgebouw in oor
sprong samengesteld uit drie gekoppelde 
woningen achter een doorlopend gevel
schema. In 1853 vestiging van de verzeke
ringsmaatschappij «La Royale Beige» in 
het hoekpand, in 1930 uitgebreid tot het 
gehele gebouw.
Oorspronkelijk pseudo-dubbelhuis, met 
drie bouwl., voorgevel aan de Konings- 
straat van negen trav., zijgevel aan de 
Parkgang van vijf trav., onder schilddak. 
Symmetrisch pendant van het tgov. lig
gende hoekgebouw nr. 70-72 (fig. 538). 
Uitbreiding van het hoekpand met vier

trav. aan de Parkgang, met nieuwe ingang, 
n.o.v. architect H. Rieck van 1895; aan
passing van de sokkel n.o.v. architect
E. Hellemans van 1907-1908, overeen
komstig het profiel van de Koloniënstraat. 
Inwendige wederopbouw van het r. pand, 
waarvoor bouwaanvraag van 1899, ge
volgd door de aanbreng van een neo-Lo- 
dewijk XVI-winkelpui n.o.v. architect
E. Acker van 1905-1906. Inwendige ver
bouwing van het middenpand waarvoor 
bouwaanvraag van 1920. Panden verenigd 
en inwendig wederopgebouwd tot een 
kantoorcomplex met centrale hal, gepaard 
met gevelrestauratie, n.o.v. architect
R. Housiaux van 1930-1931. Grondige re
novatie n.o.v. architecten R. Stapels en 
Erauw, Lievens & Douglas in 1986-1990, 
met inbegrip van nr. 76 en Koloniënstraat 
nr. 58-68 : behoud van de gevels doch 
wederopbouw van het binnenblok tot een 
kantoor-/handelscomplex rondom twee 
atriums, z.g. «Royal Atrium», dat het vol
ledige bouwblok Koloniënstraat/Jonkers- 
straat/Treurenberg/Koningsstraat beslaat. 
Zelfde gevelordonnantie als nr. 70-72. 
Identieke voorgevel, tevens in symmetrie 
met de zijgevel van het tegenoverliggen
de, iets hogere hoekgebouw Wetstraat 
nr. 2. Begane grond oorspronkelijk met 
bijkomende deuren in de hoektrav. ; heden 
ten dele behouden, ten dele gereconstru
eerde verdiepte vensters boven kelder
monden, aan weerszij van de centrale in
gang. Idem voor de zijgevel, de vijf oor
spronkelijke trav. met accent op de mid
dentrav., eertijds bekroond door een 
œil-de-bœuf tussen dakkapellen met drie
hoekig fronton. Uitbreiding, vier trav., op
gevat als voortzetting van de bestaande 
toestand, met accent op de twee uiterste 
trav. Verruimde sokkel met keldermon
den; heden drie houten dakkapellen met 
gestrekte waterlijst. Ijzeren vleugeldeur, 
kelderhekken en balkonleuningen (1895, 
1930-1931), (1161).
S. A.B., O.W., 21018 (1895), 31455 (1907-1908), 
21023 (1899), 21036 (1905-1906), 28621 (1920), 
55729 (1930-1931), 3608, 3609, 18605, 21002, 
21004, 21020, 51214.

Nr. 76. In oorsprong geheel gevormd door 
twee gekoppelde rij huizen en een ruimer
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hoekhuis (Treurenberg), in classicistische 
stijl. Na de terreinaankoop van 1777 (zie 
nr. 74), n.o.v. architect B. Guimard opge
trokken, het geheel of alleszins het hoek
huis i.o.v. de juwelier Heger. Vestiging 
van het «Crédit Lyonnais» in het hoek
huis vermoedelijk vanaf 1888, waarna 
vereniging tot één complex in 1900-1901; 
uitgebreid aan zijde Treurenberg in 1959 
e.v. Heden geïncorporeerd in het z.g. 
«Royal Atrium » (zie nr. 74).
Aan de Koningsstraat, bepleisterd en be
schilderd gevelfront met drie bouwl. en 
dertien trav. onder leien bedaking. Hori
zontale geleding in twee registers, de be- 
nedenbouw belijnd door de sokkel waarin 
rechth. keldermonden, schijnvoegen en de 
puilijst, de bovenbouw met verkleinende 
ordonnantie en gelede panelen op de 
borstwering van de hoogste verd. Oor
spronkelijk samengesteld uit twee onder
scheiden volumes, volledig in symmetrie 
met de identieke opstand aan de tgov. lig
gende O.-straatzijde (zie Wetstraat nr. 2).
L. twee lagere rijhuizen, samen acht trav., 
met eenvoudiger gevelbehandeling. Ver
diepte steekboogopeningen, de deuren in 
de eerste en zesde trav. met entablement 
op consoles en stoep; beëindiging door 
een kroonlijst, dakkapellen in de deurtrav. 
R. deur aangepast in 1821, entablement 
vervangen door een balkon in 1870. Er
naast een hoger oplopend hoekhuis, van 
vijf trav., met rijker decor. Geaccentueerd 
door steekboognissen met sluitsteen in de 
benedenbouw, rechth. vensters met ge
riemde omlijsting op de bovenverd., en 
hoofdgestel met architraaf, fries en houten 
kroonlijst met tandlijst. Inrijpoort in de 
1. trav., waarvan het entablement werd 
vervangen door een balkon, in 1870 door 
een eerste van baksteen, in 1889 door het 
huidige van natuur- of hardsteen met ge
smeed ijzeren borstwering, kopie van het 
oorspronkelijk balkon aan zijde Treuren
berg. Het geheel werd tot de huidige vorm 
aangepast, gepaard met grondige inwendi
ge verbouwingen, n.o.v. architecten J.J en
M. Van Ysendijck van 1900. Uniforme
ring van de opstand van de vroegere rij
huizen aan de opstand van het hoekhuis, 
door toevoeging van sluitstenen aan de be

nedenvensters, geriemde omlijstingen aan 
de vergrote benedenvensters, vergroten 
van de panelen en doortrekken van het 
hoofdgestel. Toevoeging van een œil-de- 
bœuf, kopie van de oorspronkelijke aan 
zijde Treurenberg, boven de enige nog res
terende inkom. Hardstenen plint (1899, 
1902-1903).
Aan Treurenberg, ongewijzigde rijker ge
ornamenteerde zijgevel van het hoekhuis, 
met pseudo-dubbelhuisopstand van vijf 
trav. + een inspringende, onversierde zes
de trav. Doorlopende geleding en ordon
nantie als de vijf aansluitende trav. aan de 
Koningsstraat, met bijkomend decor. 
Sluitstenen met pijnappelmotief in de be
nedenbouw, entablementen boven paneel 
met rozetten op de eerste verd., bewerkte 
voluutsleutels op de tweede verd. Geac
centueerde midden trav., met brede rond- 
boognis in de benedenbouw, balkon met 
bewerkte consoles met acanthusmotief, 
drop en rozet, en gesmeed ijzeren leuning, 
en entablement op voluutconsoles boven 
rozettenfries op de eerste verd., en bekro
nende œil-de-bœuf met schouderstukken, 
oren en gebogen waterlijst. Zelfde plint. 
Uitbreiding van drie trav. n.o.v. architect 
R Guillissen van 1959-1960, met zelfde 
opstand als aan de Koningsstraat (1162).
S.A.B., O.W., 20765 (1821), 21011 (1870), 21012 
(1889), 4243 (1900), 21032 (1899), 21038 (1902- 
1903), 72155 (1959-1960), 3629, 3640, 21016, 
21028, 23081, 41665, 50071, 56214.

Nr. 1-13. Hoekcomplex (Onderrichtsstraat 
nr. 2-8) met vier bouwl. en resp. zeven, 
drie en tien trav. onder schilddak. Oor
spronkelijk een geheel van gekoppelde 
neoclassicistische woningen van ca. 1825, 
met drie bouwl., schijnvoegen op de bega
ne grond en entablementen op de bel-eta- 
ge. Na de aanleg van de O.-L.-Vrouw-ter- 
Sneeuwwijk omgevormd tot een hoekge- 
bouw met twee nieuwe gevelzijden, win
kelpuien en een bijkomende vierde 
bouwl., n.o.v. architect A. Mennessier van 
1874-1876.
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met 
regelmatige ordonnantie. Eerste twee verd. 
geritmeerd door kolossale pilasters, aan 
zijde Onderrichtsstraat door vier midden- 
en hoekrisalieten die de trav. bundelen.
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539. Koningsstraal nr. 13. Voormalige hemdenwinkel «Maison A. Niguel». Ontwerp (1896), (Verz. Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis).

Bovenste verd. opgevat als attiek, met 
composiete pilasters, de resp. middenpar
tijen bekroond door entablementen met 
consoles en aan de lange gevelzijden bre
de driehoekige frontons met klossen, tand- 
lijst en oculus in lauwerkrans. Rechth. 
vensters in geriemde omlijsting, met bij
komend entablement en ijzeren leuning, 
cf. de oorspronkelijke opstand, op de bel
etage, guirlandes op de hoogste verd. 
Kroonlijst met tandlijst op consoles boven 
de tweede verd. Oorspronkelijk «klassie
ke» winkelpuien, meermaals verbouwd.
★ Nr. 13. Markante winkelpui van de
voormalige hemdenwinkel «Maison
A. Niguet», in Art Nouveau, n.o.v. archi
tect P. Hankar van 1896 (fig. 539). Laatst
overblijvend exemplaar van een belangrij
ke reeks gelijkaardige puien door Hankar

uit de periode 1896-1901, gekenmerkt 
door een zelfde materiaalgebruik en een 
verwante, niettemin rijk gevarieerde, 
vloeiende lijnvoering, die veelvuldig wer
den geïmiteerd. Winkelpui met midden
ingang en entresol, voorzien van een door
lopende beglazing met fijne roedenverde
ling en raamwerk in acajou. Drieledig, 
symmetrisch patroon overspannen door 
een brede gedrukte korfboog, bepaald 
door de inkom onder een rijk uitgewerkt 
bovenlicht, met kleine rastervormige roe
den in het bovenste register. Trapezoïdaal 
inspringend portaal, met fraaie deur met 
geelkoperen beslag, zijvitrines en plafond, 
en oorspronkelijk een mozaïekvloer met 
de huisnaam, die eveneens voorkwam op 
de rolluikkast. Oorspronkelijk volledig ge- 
lambrizeerd winkel interieur met dubbele
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rij wandkasten, galerij en loggia, en bijho
rend meubilair, heden op enkele fragmen
ten na verdwenen (1163, 1164).
S.A.B., O.W., 20914 en 26325 (1874-1876);
N.P.P., E 3.
LOYER F., Paul Hankar. La Naissance de l’Art 
Nouveau, Brussel, 1986, p. 154-155, 356-365.

★ Nr. 17-19. Rijhuis in eclectische stijl,
met neo-Italiaanse- en neo-Vlaamse-re- 
naissance-inslag, n.o.v. architect A. Men- 
nessier van 1876 (fig. 540); drie bouwl. + 
entresol en twee ongelijke trav. onder
mansardedak (leien). Rijk geornamenteer
de lijstgevel van baksteen, met overvloe
dig gebruik van natuursteen. Breed r. risa- 
liet, gemarkeerd door een balkon met

540. Koningsstraat nr. 17-19. Bouwaanvraag (1876), 
(S.A.B., O.W., 20917).

postamenten en zware voluutconsoles bo
ven het vierlicht van de entresol, en kolos
sale composiete pilasters, onder entable
ment, gebroken fronton en dakkapel met 
schelp. L. trav. met rechth. deur omlijst 
door Ionische halfzuilen en een dubbel ge
bogen fronton boven een gebeeldhouwde 
draak ; bekroond door een hooggeplaatste, 
vijfzijdige erker, met jaartal mdccclxxvi 
(1876) op de bewerkte console, en rond- 
booglichten. Voorts gedifferentieerde ven- 
steromlijstingen, met o.m. boogfriezen 
met schelp- en drielobvulling, flankeerzui- 
len, colonnettes of pilasters, en ornamen
ten zoals masker- en leeuwekoppen, pal
metten en cartouches ; fraaie ijzeren borst
weringen. Winkelpui van bij oorsprong, 
heden verbouwd (1165).
S.A.B., O.W., 20917 (1876).

★ Nr. 21-23. Rijhuis in eclectische stijl
met neo-Vlaamse-renaissance-inslag,
n.o.v. architect H. Rieck van 1877; drie
bouwl. + entresol en drie trav. onder za
deldak. Lijstgevel van bak-, natuur- en
hardsteen. L. risaliet, ter hoogte van de
entresol gemarkeerd door een trapézoïdale
erker met balustraden, fraai houten raam
werk en cartouches, op acanthusconsoles;
ernaast een breed steekboogvenster, oor
spronkelijk met doorlopende balustrade.
Rechth. bovenvensters in geblokte omlijs
ting, achtereenvolgens met pilasters en ge
riemd, met hanekam ; ondiepe balkons met
diamantkoppostamenten en ijzeren borst
wering. Klassiek hoofdgestel met consoles
met wortelmotief; in het ontwerp met
boogfries. Oorspronkelijk zwaar geblokte
begane grond met privé-inkom en winkel
pui, heden verbouwd (1166).
S.A.B., O.W., 20739 (1877).

★ Nr. 25-27. Markant herenhuis in
hybriede eclectische stijl, n.o.v. architect
A. Mennessier van 1876; drie bouwl. + 
entresol en vijf trav. onder zadeldak
(fig. 541). Bepleisterde en beschilderde
lijstgevel op hardstenen benedenbouw,
met rijke omamentering. Karakteristiek
voorbeeld van Mennessier’s overladen
«style ébéniste». Sterk geaccentueerd
middenrisaliet van drie trav., boven het
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driehoekige fronton doorlopend in een 
dakvenster, oorspronkelijk met bekronen
de wereldbol. Markante, rechth. houten er
ker met neo-Vlaamse-renaissancedecor 
over de eerste en tweede verd., de conso
les verborgen achter bronzen gevleugelde 
vrouwenfiguren met bazuin en bliksem
schicht ter hoogte van de entresol. Inde
ling door hermen in de eerste, composiete 
zuiltjes in de tweede geleding, telkens met 
bewerkte borstwering en entablement, 
o.m. met kandelabermotieven, arabesken, 
cartouches, mascarons en diamantkoppen, 
deels van brons. Voorts door balkons be- 
lijnde horizontale registers, de twee bo
venste verd. in verkleinende ordonnantie 
verbonden door composiete pilasters. 
Rechth. vensters; fraaie gietijzeren borst
weringen. Gevelbeëindiging door de ge- 
korniste kroonlijst met tandlijst op conso
les, waarboven een gietijzeren balustrade 
met postamenten. Benedenbouw met vol
ledig beglaasde middenpartij, geritmeerd 
door vereenvoudigde posten aansluitend

541. Koningsstraat nr. 25-27 (1876).

542. Koningsstraat nr. 25-27 (1876). Deurpanelen.

bij uitgelengde consoles, de uiterste met 
bronzen fakkels. Privé-vleugeldeur bezet 
met bronzen arabeskpaneeltjes, afgietsels 
van houten renaissancepaneeltjes uit het 
Stadhuis van Oudenaarde (fig. 542). Ver
nieuwd Art-Nouveau-houtwerk van de 
winkelpui n.o.v. architect G. Hobé van 
1896.
S.A.B., O.W., 20757 (1876), 20924 (1896).

Nr. 29. Rijhuis in eclectische stijl, n.o.v. 
architect Alph. Dumont van 1878; oor
spronkelijk drie bouwl. + entresol en drie 
trav., heden verhoogd met een bijkomende 
verd. Oorspronkelijk bepleisterde lijstge- 
vel op geblokte hardstenen benedenbouw. 
Door balkons geaccentueerd middenrisa- 
liet, in het ontwerp doorlopend in een dak
venster of fronton. Registers horizontaal 
gemarkeerd door kordons en pilasters; 
doorlopende balustrade op de bel-etage. 
Rechth. vensters. Aangepaste winkelpui 
naast de privé-inkom (1167).
S.A.B., O.W., 2672 (1878).

Nr. 31-33. Ruim pand met dubbelhuisop- 
stand, in eclectische stijl met neorenais- 
sance-inslag, n.o.v. architect Alph. Du
mont van 1887; drie bouwl. + entresol en 
vijf trav. onder in 1927 verhoogd mansar- 
dedak (leien) met dubbele rij dakkapellen. 
Lijstgevel van natuur- en hardsteen. Mid- 
denrisaliet met hoge rondboogpoort met
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543. Koningsstraat nr. 71. Voormalige «Banque Buur- 
mans» (1927).

mascaron, rechth. erker met bewerkte 
borstwering en consoles, aansluitend bal
kon en pilasters, doorlopend in een dak
venster met drielicht voorheen onder ge
broken fronton. Gemarkeerde horizontale 
registers. Geblokte benedenbouw met aan
gepaste winkelpuien en beglaasde entresol 
in de zijtrav. Bel-etage gemarkeerd door 
een doorlopende balustrade, pilasters met 
diamantkoppen en een metopen-trigliefen- 
fries. Bovenste verd. met steenlagen en ij
zeren borstweringen. Rechth. deurvensters 
in geblokte omlijsting met sluitsteen. 
Klassiek hoofdgestel waarop balustrade 
met postamenten (1168).
S.A.B., O.W., 20923 (1881), 33784 (1927).

Nr. 71. Voormalige «Banque Buurmans». 
Bankgebouw in Art Deco, n.o.v. architect
G.J. Maugue (Parijs) van 1927; vier 
bouwl. en drie trav. (fig. 543). Verfijnde 
lijstgevel met parement van natuursteen. 
Opengewerkte pui met door zuilen geflan

keerde centrale inkom en ijzeren hekken
afsluiting. Eerste twee verd. geritmeerd 
door oplopende venstemissen, in de mid- 
dentrav. met meerledig profiel, belijnd 
door een gevelbreed balkon met consoles 
en ijzeren leuning; bekronende Hermes- 
hoofden. Bovenste verd. opgevat als attiek 
met gegroefde penanten, tussen kordon en 
kroonlijst. Rechth. vensters in verkleinen
de ordonnantie; ijzeren leuningen op de 
tweede verd.
S.A.B., O.W., 34430 (1927).

Nr. 73. Neoclassicistisch herenhuis met 
drie bouwl. en vier trav., waarvoor bouw- 
aanvraag van 1826; later mansardedak 
(leien) met dakkapellen. Bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel, voorheen met 
schijnvoegen op de begane grond. Bredere
1. trav. met rechth. inrijpoort, waarboven 
balkon met voluutconsoles en typische ij
zeren leuning, en deurvenster met entable
ment op dito consoles. Rechth. bovenven
sters in verkleinende ordonnantie, met la
tere stucomlijstingen, op kordonvormende 
lekdrempels; dito ijzeren leuningen. 
Hoofdgestel met architraaf, fries waarin 
steigergaten met schijfvormige vulling en 
kroonlijst op klossen. Driedelig «klas
siek» houten winkelraam van 1906 (1169).
S.A.B., O.W., 20802 (1826), 20950 (1906).

★  Nr. 79-81. Geheel van gekoppelde en- 
kelhuizen in neoclassicistische stijl met 
neo-Italiaanse-renaissance-inslagv n.o.v. 
architect J.-P. Cluysenaar van 1840 
(fig. 544). Oorspronkelijk drie woningen, 
heden nog twee, het r. pand in 1876 ge
sloopt bij de aanleg van de Congresstraat. 
Bepleisterd en beschilderd gevelscherm 
met drie bouwl. + souterrain en heden nog 
zes trav. onder zadeldak (pannen). Oor
spronkelijk volkomen symmetrische op
stand van negen trav. met geaccentueerde 
midden- en hoekpartijen. Nadrukkelijke 
horizontale geleding met superpositie van 
de drie klassieke orden, vanaf een hoge 
geboste sokkel. Per register trav.-indeling 
door achtereenvolgens Dorische, Ionische 
en Corinthische halfzuilen, onder een 
doorlopend klassiek entablement. Verdiep
te rondboogvensters binnen een booglijst
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544. Koningsstraat nr. 79-81 (1840) en 83 (1840).

met imposten en sluitsteen, voorzien van 
een balustrade, op de verhoogde begane 
grond; lage vleugeldeuren in de uiterste 
trav., met aansluitend venster als boven
licht. Rechth. vensters in geriemde omlijs
ting met oren op de twee bovenverd. ; bal
kons met voluutconsoles en balustrade in 
de 1. hoek- en de drie voormalige 
midden-, heden r. trav. van de bel-etage. 
Kroonlijst op een gekoppelde consolerij 
waartussen casementen. Benedenbouw 
van de vierde en vijfde trav. gewijzigd. In
komhal met tweedelig kruisgewelf op Io
nische zuilen en pilasters en steektrap in 
nr. 81.
S.A.B., O.W., 20779 (1840).

Nr. 83. Neoclassicistisch herenhuis met 
drie bouwl. en vier trav. onder afgewolfd 
zadeldak (leien), waarvoor bouwaanvraag 
van 1840 (fig. 544). Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel met geprofileerde 
hardstenen plint. Geaccentueerde 1. trav.

met rondboogpoort, onder balkon met vo
luutconsoles en typische gietijzeren leu
ning, doorlopend in de puilijst. Rechth. 
vensters, op de bovenverd. in verkleinende 
ordonnantie met geriemde omlijstingen en 
op de bel-etage doorgetrokken lekdrem- 
pels. Kroonlijst met klossen en tandlijst 
boven fries waarin steigergaten met schijf
vormige vulling en kordon; voorheen be
kronende balustrade.
S.A.B., O.W., 20777 (1840).

Nr. 85. Appartementsgebouw in Nieuwe 
Zakelijkheid, n.o.v. architect H. Profiter 
van 1935; zes bouwl. en drie trav. onder 
plat dak. Lijstgevel met «monolithische» 
bepleistering, geleed door horizontalise- 
rende vensterregisters met verdiepte pe
nanten en doorgetrokken lekdrempels, af
gewerkt door de kroonlijst. Houten raam
werk met kleine roedenverdeling, als drie
zijdige erkers in de smallere middentrav. 
Winkelpui en privé-inkom op de begane
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grond. Achterbouw van drie bouwl. onder 
pseudo-mansarde in de Bobijngang 
(1170).
S.A.B., O.W., 46428 (1935).

Nr. 87. Neoclassicistisch herenhuis met 
oorspronkelijk drie bouwl. + mezzanino 
en vier trav., waarvoor vermoedelijke 
bouwaanvraag van 1840. Inwendig ver
bouwd o.l.v. architect E. Pelseneer in 
1906-1907, later nog verhoogd tot vier 
bouwl. Bepleisterde en beschilderde lijst- 
gevel, met schijnvoegen op de begane 
grond en in het r. poortrisaliet. Rechth. in
rijpoort en vensters, op de begane grond 
met lekdrempels op consoles, de boven
vensters in geriemde omlijsting met oren, 
op de tweede verd. met kordonvormende 
lekdrempels. Bel-etage gemarkeerd door 
een gevelbreed balkon met voluutconsoles 
en gietijzeren leuning, en een entablement 
in het risaliet. Klassiek hoofdgestel met 
kroonlijst op modillons en tandlijst (1171).
S.A.B., O.W., 20778 (1840), 2643 (1906-1907).

Nr. 89. Voormalig herenhuis, oorspronke
lijk met vier bouwl. en vier trav., waarvoor 
vermoedelijke bouwaanvraag van 1842. 
Grondig verbouwd tot bankgebouw «Ban
que de Crédit et d ’Escompte du Brabant», 
n.o.v. architect J. Baeyens van 1929, met 
bijkomende vijfde bouwl. onder plat dak. 
Behouden neoclassicistische beneden- 
bouw, bepleisterd en beschilderd'op hard
stenen plint, met schijnvoegen uitstralend 
boven de rondboogvensters en -poort; bal
kon met voluutconsoles en vernieuwde 
balustrade in de poorttrav., doorlopend in 
de puilijst met decoratief lijstwerk. Gece
menteerde bovenbouw in Art Deco, gerit
meerd door kolossale, bovenaan gegroefde 
pilasters, en afgewerkt met een typisch 
pseudo-fronton en een hoger oplopend zij- 
risaliet tussen postamenten. Rechth. ven
sters met lekdrempel en paneel op de 
borstwering (1172).
SA.B., O.W., 20775 (1842), 35848 (1929).

Nr. 90-92. Kantoorgebouw (hoek Treuren- 
berg, Leuvenseplein) met post-modemisti- 
sche inslag, n.o.v. architect Ph. Samyn, 
van 1984-1988. Kopgebouw van zes

545. Koningsstraat nr. 93. Kantoorgebouw «Union & Pré
voyance» (1934).

bouwl. onder afgeknotte bedaking en at- 
tiek; drie gevelzijden met afgeschuinde 
hoeken en parement van gepolijste beton
elementen. Klassiek geïnspireerde gele
ding en vormentaal. Opengewerkte bene- 
denbouw van twee bouwl. met portiek- 
trav., drie bovenverd. geritmeerd door ko
lossale pilasters, en lage mezzanino. 
Volledig belijnd door schijnvoegen; vorst- 
balustrade (1173).

Nr. 93. Kantoorgebouw «Union & Pré
voyance». Monumentaal halfvrijstaand 
hoekcomplex (Voorlopig Bewindsstraat, 
Bobijngang) in Art Deco, n.o.v. architect
J. Pumelle van 1934 (fig. 545). Gebouw 
van zeven bouwl. + souterrain en negen
tien trav., met structuur van gewapend be
ton. Gevels met natuursteenbekleding en 
granieten plint. Horizontaliserende regis
ters van brede, verdiepte, gekoppelde ven
sters, belijnd door kordons; doorlopende
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beglazing in de afgeschuinde hoekpartij. 
Uitkragend balkon en bewerkte posten 
met kepermotief op de tweede bouwl. Zes
de en zevende bouwl. uitgewerkt als te
rugwijkende attiekverd., afgelijnd en be
kroond door bewerkte postamenten en ij
zeren balustraden. Hoekpartij boven de 
vijfde bouwl. bekroond door monogram
men UP en halfverheven gebeeldhouwde 
mannen- en vrouwenfiguur. Typische ijze
ren vleugeldeur en venstertralies met zelf
de monogrammen in de benedenbouw; 
metalen raamwerk. Centrale hal onder be- 
tongewelf met glasstenen. Renovatie door 
architectenbureau ASSAR, in 1991-1992.
S.A.B., O.W., 46970 (1934).

Nr. 96. Rijhuis in Art Deco, n.o.v. archi
tect Léon Govaerts van 1929; grondige 
verbouwing van een bestaand pand. Vier 
bouwl. en drie trav. onder plat dak. Gece
menteerde en beschilderde lijstgevel. Ca- 
fépui, oorspronkelijk «Douro Wine Co.», 
in breed geprofileerde houten omlijsting, 
belijnd door de puilijst met overhoekse 
fries. Gedeeltelijk vernieuwd raamwerk; 
bewaarde privé-deur met typisch boven
licht. Bovenverd. verticaal geritmeerd 
door geprononceerde penanten, en afge
werkt door de kroonlijst met overhoekse 
en gegroefde fries op uitgelengde conso
les, in de middentrav. doorlopend in pilas
ters. Rechth. vensters met lekdrempel 
(1174).
S.A.B., O.W., 39887 (1929).

Nr. 102-104. Rijhuis in eclectische stijl, 
n.o.v. architect R. Cocriamont van 1908; 
vijf bouwl. en drie trav. onder zadeldak. 
Klassiek geordonneerde lijstgevel van na
tuur- en hardsteen, geritmeerd door rond- 
boognissen met kolossale pilasters, de bre
dere middentrav. onder gebogen pseudo
fronton. Centrale, gestapelde rechth. er
kers met balustraden over de eerste twee 
verd., balkons met balustrade erboven. 
Rechth. vensters met lekdrempel en enta
blement op de eerste drie verd. ; rondboog- 
vensters, in de zijtrav. met ijzeren borst
wering, op de bovenste verd. Kroonlijst op 
klossen. Markante houten winkelpui op 
marmeren plint, met middeningang tussen

546. Koningsstraat nr. 103. Z.g. «Hotel Astoria» (1908- 
1910).

gebogen glaswanden en r. privé-deur. Be
werkte colonnettes, aansluitend bij de con
soles van de rolluikkast, met de oorspron
kelijke huisnaam «decosterpaternos- 
tre» en het huisnummer 102 in achter- 
glas-schildering; verzorgd houtwerk van 
de deuren. Tot voor kort fraai winkelinter- 
ieur (orfèvrerie), (1175).
S.A.B., O.W., 2759 (1908).

Nr. 103. Z.g. «HotelAstoria». Prestigieus 
hotel in «Beaux-Arts»-stijl, n.o.v. architect
H. Van Dievoet van 1908-1909 (fig. 546). 
Opgetrokken door de familie Devillers- 
Mengelle, na afbraak van het oude z.g. 
«Hotel Mengelle», een ruim neo
classicistisch complex n.o.v. architect T.-
F. Suys uit XIX b. Eerstesteenlegging in 
1909, en met het oog op de Wereldten
toonstelling dat jaar geopend in 1910. Eén 
van de drie belangrijkste Brusselse hotels 
uit de belle époque, samen met het ge-
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547. Koningsstraat nr. 103. Z.g. «Hotel Astoria». Langsdoorsnede (1909), (S.A.B., O.W., 3899).

sloopte «Grand-Hôtel» aan de Anspach- 
laan en het «HotelMétropole» aan het De 
Brouckèreplein, behorend tot de categorie 
van de grote Europese klassehotels. 
Imposant gebouw van vijf bouwl. onder 
pseudo-mansarde/attiekverd., op rechth. 
plattegrond met centrale vide of lichthof. 
Oorspronkelijk 108 kamers of suites op de 
bovenverd., en gemeenschappelijke ruim
ten rond de centrale hal op de beneden- 
verd. (fig. 547).
Monumentaal gevelfront van elf trav., met 
parement van natuur- en hardsteen, onder 
leien bedaking. Symmetrische opstand, 
verticaal geritmeerd door brede midden- 
en hoekrisalieten met drielichten, balkons 
en bekronend gebogen fronton met cartou
che; horizontale geleding in een openge
werkte beneden- en een regelmatig geor
donneerde bovenbouw. Middenrisaliet met 
monumentale inkom geflankeerd door 
dubbele Ionische zuilen (graniet), onder 
een balkon met zware consoles en sierva- 
zen, bekroond door medaillons en hoger 
opgetrokken in een dakkapel met guirlan

des en bolomament op top; opschrift « h o 
t e l  a s t o r i a » boven de inkom. Beneden- 
bouw met geblokte hardstenen posten in 
de risalieten, granieten middenstijlen en ij
zeren lateien; in totaal zes winkelpuien 
met zij-ingang en gebogen glaswand, en 
aansluitend beglaasde entresol met rond- 
boograam met kleine roedenverdeling en 
gesmeed ijzeren rankwerk in de zwikken, 
aan weerszij van de inkom. Bel-etage ge
markeerd door schijnvoegen, een doorlo
pende balustrade, vlak omlijste steekboog- 
vensters met oren en guirlandes en een 
fronton boven de inkom. Bovenste twee 
verd. verbonden door oplopende penanten, 
resp. met doorlopende borstwering met 
consoles, postamenten en ijzeren hekken 
met monogram A en lateien met stafwerk, 
en ijzeren vensterleuningen. Klassiek 
hoofdgestel met architraaf, fries en gekor- 
niste kroonlijst op klossen.
Gaaf bewaard interieur. Suite van ruimten 
vlg. kruisende assen op de benedenverd., 
met rijk, monochroom wit neo-Lode- 
wijk XVI-decor opgehoogd met verguld-
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sel, afgescheiden door hoge beglaasde 
vleugeldeuren. Portaal en voorhal met 
spiegelvlakken; overwelfde receptie en 
vestiaire met absis aan weerszij van de 
middenas; foyer met colonnade en oor
spronkelijk polychrome glas-in-lood koe
pel, heden vervangen door een plat boven
licht; ten N. aansluitend monumentaal 
trappenhuis met eretrap met ijzeren leu
ning, arcade op de eerste verd. verbonden 
met een glas-in-loodgalerij rondom de vi
de ; ten Z. de eetzaal; salon en theater met 
ondiepe galerij als afsluiting van de mid
denas.
S.A.B., O.W., 3899 (1908-1909); P.P., 1935.

Nr. 105-109. Twee gekoppelde, voormali
ge enkelhuizen in neoclassicistische stijl, 
met drie bouwl. en samen vijf trav. onder 
zadeldak (pannen), van ca. 1825 
(fig. 548). Een der laatste vrij goed be
waarde voorbeelden van het vroegste, een
vormige bouwtype van de verlengde Ko-

548. Koningsstraat nr. 105-109.

ningsstraat. Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel met verkleinende ordonnantie en 
horizontale geleding. Rechth. bovenven
sters in geriemde omlijsting op doorge
trokken geprofileerde lekdrempels, op de 
bel-etage geaccentueerd door bijkomende 
entablementen. Kroonlijst met klossen en 
tandlijst boven fries en kordon; twee afge
wolfde dakkapellen. Begane grond oor
spronkelijk voorzien van schijnvoegen, 
heden volledig verbouwd.

Nr. 114-116. Oorspronkelijk zelfde type 
neoclassicistisch enkelhuis van ca. 1825 
als nr. 105-109, met drie bouwl. en vier 
trav. Zelfde opstand, doch voorzien van 
een vernieuwde gevelbepleistering met 
bijkomend decor in 1917, later nog ver
hoogd met een mansarde (leien) met dak
kapellen. Verbouwde begane grond 
(1176).
S.A.B., O.W., 21061 (1917).

Nr. 117. Rij huis in geometriserende Art 
Nouveau, n.o.v. architect J. van Hall van 
1908; grondige verbouwing van een be
staand pand. Vier bouwl. en twee trav. on
der mansardedak (kunstleien). Lijstgevel 
met parement van natuursteen, gemar
keerd door verticaliserende penanten met 
gegroefd en palmetmotief. Rechth. deur- 
vensters met kraagstenen op de eerste 
twee verd., gedrukt korfboogvormig op de 
derde verd.; gevelbreed balkon op de eer
ste verd., binnen de penanten op de twee
de verd., telkens met typische consoles en 
fraaie gesmeed ijzeren leuning met uit
waaierend motief, ook voor de borstwerin
gen van de derde verd. Bovenste register 
met polychroom sgraffitodecor, tot op im- 
posthoogte doorlopend rond de vensters, 
gemarkeerd door uitgelengde hoekpos- 
tamenten; aansluitende kroonlijst en gebo
gen ijzeren balustrade vóór de dakkapel
len. Winkelpui met bewerkte posten en 
rolluikkast (1177).
S.A.B., O.W., 2743 (1908).

Nr. 134. Handelsgebouw van zes bouwl. 
in Nieuwe Zakelijkheid, n.o.v. architecten 
J. en R. Michiels en A. Courtens van 
1940-1941. Gevel met parement van terra-
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549. Koningsstraat nr. 166. Bouwaanvraag (1830), (S.A.B., O.W., 20792).

cottategels in decoratief verband. Horizon
taal gemarkeerde bouwgeledingen met 
doorlopende vensterpartijen met metalen 
raamwerk, op de tweede bouwl. in gepro
nonceerde omlijsting en met metalen 
borstwering. Inspringende bovenste verd. 
met kleinere roedenverdeling, korte luifel 
en vlaggemast. Oorspronkelijk beglaasde 
pui met gepolijste zwarte granito-bekle- 
ding, heden verbouwd (1178).
S.A.B., O.W., 52548, 54694 en 56153 (1940-1941).

Nr. 135. Zelfde type neoclassicistisch en- 
kelhuis van ca. 1825 als nr. 105-109, met 
drie bouwl. en drie trav. Identieke opstand, 
op de begane grond na intact. Winkelpui 
met insteek in Nieuwe Zakelijkheid, n.o.v. 
architect A. Huvenne van 1933, met twee 
registers van kleine rechth. openingen, de

inkom in de r. trav.; oorspronkelijk mar
meren of soortgelijke bekleding waarin be
pleisterd veld bovenaan, heden vernieuwd. 
Achtergevel (Verenigingsstraat nr. 3) met 
vermoedelijk in XIX d toegevoegd stuc- 
decor en heden grotendeels verbouwde be
gane grond (1179).
S.A.B., O.W., 41808 (1933).

Nr. 137-139. Scherp afgeschuind hoek
huis (Verenigingsstraat nr. 1) in eclecti
sche stijl met neorenaissance-inslag, waar
voor bouwaanvraag van 1878; drie bouwl. 
+ entresol en tien trav. onder mansardedak 
(kunstleien). Lijstgevel met kordongele- 
ding en rijk stucdecor, uitgezonderd in de 
drie 1. trav. zijde Verenigingsstraat met 
vlak behandelde enkelhuisopstand. Bene- 
denbouw met schijnvoegen en verbouwde
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winkelpui, onder ruim beglaasde entresol. 
Bovenverd. geritmeerd door kolossale pi
lasters afgewerkt door een klassiek hoofd
gestel. Rechth. vensters met sluitsteen en 
doorgetrokken lekdrempels. Flankerende 
pilasters en trigliefenfries, balkon met 
zware consoles, postamenten en gietijze
ren hek, naast de hoektrav. met bijkomend 
fronton en Frans balkon, op de bel-etage ; 
geblokte omlijstingen op de bovenste 
verd. Hoekpartij geaccentueerd door een 
belvédère met dakkapellen onder gebro
ken fronton, in het ontwerp bekroond door 
een balustrade (1180).
S.A.B., O.W., 26289 (1878).

Nr. 154-156. Kantoorgebouw (hoek Vesa- 
liusstraat) in « Beaux-Arts »-stijl, n.o.v. ar
chitect R. Théry van 1912-1913, opge
trokken door de «Société Générale Beige 
(('Entreprises Electriques». Vier bouwl. 
en acht trav. onder pseudo-mansardedak 
(leien). Lijstgevel van natuursteen met in
gehouden decor, gekenmerkt door een al
ternerend trav.-ritme en een afgeronde 
hoekpartij. Begane grond met schijnvoe- 
gen en afwisselend korfboogdeuren en 
bredere vitrines, met afgeronde beglazing 
in de hoekpartij; ijzeren vleugeldeuren. 
Bovenverd. gemarkeerd door verticalise- 
rende penanten en een doorlopend balkon 
met balustrade op de eerste verd. Alterne
rend rechth. vensters en drielichten, o.m. 
met sluitsteen en onderdorpel met drop. 
Klassiek hoofdgestel. Dakkapellen met 
vleugelstukken en afwisselend booglijst 
en driehoekig fronton (1181).
S.A.B., O.W., 5924 en 21096 (1912-1913).

Nr. 164. Neoclassicistisch enkelhuis met 
drie en een halve bouwl. en drie trav. on
der zadeldak, uit XIX b. Lijstgevel met 
rechth. deur en vensters in verkleinende 
ordonnantie, kordonvormende lekdrem
pels en klassiek hoofdgestel. Geveldecor 
toegevoegd n.o.v. architect A. François 
van 1906 : hardstenen bekleding met 
schijnvoegen van de benedenbouw, ge
riemde vensteromlijstingen, onderdorpels 
en centraal balkon met ijzeren hek (1182).
S.A.B., O.W., 2588 (1906).

550. Koningsstraat nr. 166 (1830). Bel-etagevenster.

Nr. 166. Neoclassicistisch enkelhuis, met 
drie bouwl. + attiek en drie trav. onder za
deldak, waarvoor bouwaanvraag van 1830 
(fig. 549). Oorspronkelijk het 1. pand van 
een geheel van twee gekoppelde wonin
gen, met volkomen symmetrische opstand 
van zeven trav. vlg. spiegelbeeldschema, 
op de hoeken gemarkeerd door poortrisa- 
lieten; r. pand gesloopt. Bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel, de begane grond 
oorspronkelijk in afgevlakte bossage. 
L. risaliet, op de bel-etage gemarkeerd 
door een verdiept deurvenster met flanke
rende, gecanneleerde Ionische zuilen en 
aansluitend entablement, het geheel bin
nen geblokte penanten (fig. 550) ; eenvou
dig deurvenster met paneel op de borstwe
ring erboven. Verkleinende rechth. boven
vensters in geriemde omlijsting, op door
getrokken geprofileerde lekdrempels. 
Typische gesmeed ijzeren vensterleunin- 
gen met diagonale verdeling en centrale 
schijf. Sterk geprofileerde kroonlijst op
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klossen. Attiek geopend door steekboog- 
venstertjes met flankeerpijlers. Huidige 
winkelpui met granietbekleding en ijzeren 
vleugeldeur, n.o.v. architecten P. Bonduel- 
le en Ch. Gilson van 1913 (1183).
S.A.B., O.W., 20792 (1830).
L’Emulation, 1913, pl. 47-48.

Nr. 168. Voormalig bankgebouw in 
«Beaux-Arts »-stijl, n.o.v. architect
R. Théry van 1911, gebouwd door de 
«Truste Métallurgique Belge Français». 
Vier bouwl. en vier trav. onder pseudo- 
mansardedak (leien). Lijstgevel van na
tuursteen met enkelhuisopstand en gemar
keerde horizontale registers, geïnspireerd 
op Franse Lodewijk XIV-hotels. Begane 
grond geritmeerd door geblokte rondboog- 
nissen met maskerkopsleutel, naast een di
to poort met cartouche. Bel-etage geaccen
tueerd door een gevelbreed balkon op ge
koppelde, bewerkte voluutconsoles, met 
sierlijke gesmeed ijzeren leuning. Steek- 
boogvensters in omlijsting met oren, ge
riemd op de beneden-, vlak met bewerkte 
sleutels met schelp op de bovenverd., op 
lekdrempels. Klassiek hoofdgestel; ge- 
toogde dakkapellen. Ijzeren vleugeldeur, 
vensterhekken en -leuningen (1184).
S. A.B., O.W., 2275 (1911).

Nr. 180-182. Rijhuis in Art Deco n.o.v. ar
chitect A.H. Le Marchand van 1922; 
grondige verbouwing van een bestaand 
pand. Vijf bouwl. en drie trav. onder plat 
dak. Gecementeerde lijstgevel, vnl. ge
markeerd door de trapézoïdale betonnen 
erker met balusters en aansluitend balkon 
op de eerste verd. Vensterrisalieten binnen 
rankwerkprofielen, doorlopend tot de 
kroonlijst op dito consoles. Fraai gestileer
de gesmeed ijzeren borstweringen, met 
o.m. bloemenkorven en spiraalmotieven, 
in de middentrav.; houten raamwerk met 
kleine roedenverdeling. Winkelpui gemar
keerd door Ionische pilasters met vaas, op 
marmeren plint, met metalen raamwerk en 
eertijds glas-in-lood bovenlicht (1185).
S.A.B., O.W., 32044 en 32576 (1922).

Nr. 188. Herenhuis met enkelhuisopstand 
in eclectische stijl, n.o.v. architect A. Jean-

nin van 1899, in de gevel gesigneerd en 
gedateerd 1900; vier bouwl. + souterrain 
en drie trav. onder zadeldak. Verzorgde 
lijstgevel van bak- en natuursteen, de eer
ste twee bouwl. met geboste pilasters en 
penanten, de bovenste twee met vlakke 
kolossale pilasters, telkens belijnd door 
entablementen. Rondboogdeur met pilas
ters, booglijst en sleutel in de r. trav. Cen
trale rechth. houten erker met ijzeren con
soles op de bel-etage; doorlopend balkon 
met dito consoles en leuning met spiraal
motieven, vóór deurvensters onder doorlo
pend entablement, op de verd. erboven. 
Voorts rechth. en licht getoogde venster
openingen ; zelfde leuningen op de boven
ste verd. Kroonlijst op consooltjes boven 
fries met ontlastingsbogen. Art Nouveau- 
tralies in het souterrain (1186).
S.A.B., O.W., 3700 (1899).

★  Koninklijke St.-Hubertusgalerijen 
(6 D-E)

Monumentale overdekte doorgang gecon
cipieerd als directe verbinding tussen twee 
commerciële centra : de omgeving van de 
Grote Markt en de N.-wijk. Omvat de Ko
ninginnegalerij (Grasmarkt nr. 90/Been- 
houwersstraat nr. 43-53), de Koningsgale- 
rij (Beenhouwerstraat nr. 38-46/ Schild- 
knaapsstraat nr. 71-75) en de Prinsengale
rij (zij-arm Koningsgalerij nr. 
12-14/Predikherenstraat nr. 13-17). Ont
worpen door architect J.-R Cluysenaar : 
eerste projecten voor Koninginne- en Ko
ningsgalerij daterend van 1838-1839; uit
voeringsplannen, met bijkomende zij-ar- 
men w.o. enkel de gerealiseerde Prinsen
galerij, daterend van 1845 (fig. 551). Eer
stesteenlegging door koning Leopold I op 
6/5/1846, inhuldiging op 20/6/1847 
cf. ook gedenkplaten (Koningsgalerij 
nr. 2).
Gebouwd midden in de historische stads
kern, ter plaatse van het voormalige Goud- 
smedershuis (1695; Grasmarkt) en de on
hygiënische buurt van het vroegere St.- 
Hubertusstraatje. Onteigeningen en slo- 
pingswerken tussen 1840 en 1845; 
realisatie onder toezicht van de «Société
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Anonyme des Galeries St.-Hubert et de 
Leurs Embranchements » (opgericht in 
1845).
D.m.v. beglaasde dakkap overdekte gale
rij : respresentatieve getuige voor de toen
malige nieuwe bouwtypes en constructie - 
wijze (cf. Parijs, London), en wegens het 
monumentale karakter bovendien voorlo
per van de grootser opgevatte galerijen te 
Milaan (cf. Vittorio-Emmanuel-galerij), 
Moskou, Berlijn en Engeland. Belangrijk
ste galerij te Brussel, met integratie van 
woon-, handels- en socio-culturele func
ties : van bij oorsprong privé-woningen 
op bovenverd., winkel- en horeca-uitbatin- 
gen op de begane grond, inplanting van 
een theater en een heden verdwenen over
dekte bloemenmarkt. Lang rechtlijnig tra
cé van doorgang Koninginne-/Koningsga- 
lerij (213 m lang, 8 m breed, 18 m hoog) 
a.h.w. optisch verlengd, door -  ter hoogte 
van Beenhouwersstraat -  inbreng van een 
lichte «knik», opgevat als een «peristili- 
um», en resulterend in een originele per
spectivische ruimtewerking. Galerij opge
trokken in neo-Italiaanse-renaissancestijl, 
toegankelijk via imposante gevelfronten 
aan Grasmarkt en Schildknaapsstraat, sober
der uitgewerkt aan Beenhouwersstraat en 
Predikherenstraat. Sculpturale versiering in 
haar geheel uitgevoerd door J. Jaquet.

Grasmarkt nr. 90. Evenwichtig opge
bouwde lijstgevel in neo-Italiaanse-renais- 
sance-stijl, drie bouwl. en negen trav. on
der zadeldak (fig. 552). Bepleisterd licht
grijs beschilderd gevelfront, gemarkeerd 
door hardstenen lijstwerk en decoratieve 
gevelelementen. Klassieke ordonnantie 
met superpositie van Toscaanse, Ionische 
en Corinthische pilasters onder entable- 
menten en aflijnende attiek met balustra
de. Geaccentueerd drie trav. breed mid- 
denrisaliet als toegang tot de Koninginne
galerij : verhoogde portiek met dubbele 
zuilengalerij onder casementenplafond. 
Venetiaans drielicht tussen rechth. omlijste 
nissen met 1. verbeelding van de Industrie, 
r. van de Handel, onder putti-reliëfs en 
centraal bas-reliëf met gevleugeld hoofd 
van Mercurius tussen hoornen van over
vloed en allegorische voorstelling van zee

goden; doorlopende balustrade, eveneens 
tussen nissen met 1. beeld van Flora, r. van 
Pomona. Op entablement opschrift «OMNI
BUS OMNIA». Voorts zijtrav. op begane 
grond gemarkeerd door rondboogarcade 
met aangepaste winkelpuien, sokkel met 
keldergaten en bewaarde roedenverdeling 
in de bovenlichten. Rechth. bel-etageven- 
sters in geriemde omlijsting onder gestrek
te druiplijst op consooltjes, doorgetrokken 
geprofileerde lekdrempels en blinde borst
weringen; eenvoudige dito vensters op bo
venste bouwl.
Schildknaapsstraat nr. 71-75. Monumenta
lere gevel naar gelijkaardig patroon, der
tien trav. met toegang tot de Koningsgale- 
rij. Allegorische uitbeeldingen van Brus
sel, België, Brabant en Wetgeving in het 
middenrisaliet. Bijkomende hoekrisalieten 
met rondboogpoorten, r. vervangen door 
rechth. als ingang tot het «Théâtre des Ga
leries»; gelijkaardig Venetiaans drielicht 
op bel-etage en aediculavenster op boven
ste bouwl. (1187).
Beenhouwersstraat nr. 38-46 en 43-53. 
Twee gr.m. gelijkaardige neoclassicisti
sche lijstgevels, verbonden door «peristi- 
lium» met hardstenen Toscaanse zuilen en 
d.m.v. beglaasd bovenlicht centraal open
gewerkt plafond, onder glazen zadeldak; 
op r. zuilensokkel : gietijzeren plaat met 
jaartal 1889, embleem van Brussel en ni- 
veaulijn-aanduiding. Bepleisterde straat- 
gevels verwerkt met arduin, elf trav. onder 
mansardedak. Kordonvormende lekdrem
pels; pilasterritmering over begane grond 
met winkelpuien + entresol, onder hoofd
gestel met panelendecor. Rechth. omlijste 
bovenvensters, op hoofdverd. onder druip
lijst. Uiterste trav. licht achteruitwijkend, 
met rechth. privé-deuren onder bovenlicht 
(1188).
Predikherenstraat nr. 13-17. Bepleisterde, 
met arduin verwerkte neoclassicistische 
gevelwand van drie bouwl. + entresol en 
zeven trav. onder zadeldak. Vijf trav. breed 
middenrisaliet met centrale rechth. door
gang, via bordestrap, naar Prinsengalerij; 
omlijsting met pilasters op hoge sokkel, 
onder entablement met geprofileerde 
kroonlijst; flankerende winkelpuien met
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551. Koninklijke St.-Hubertusgalerijen (1845-1847). Plattegrond, (Geist J.F., Le Passage, Pierre Mardaga éditeur, 1989, 
p. 184-186).

pilasterritmering onder hoofdgestel, boven 
sokkel met keldergaten; vierkante en 
rechth. entresolvensters in geriemde 
omlijsting; dito omlijste bovenvensters, 
op bel-etage onder druiplijst. Verder een
voudige rechth. privé-deuren en boven
vensters in zijtrav., doorgetrokken lek- 
drempels en sobere beëindiging met 
kroonlijst (1189).

Koninginnegalerij (PI. XII). Galerijwan- 
den over negenentwintig trav. horizontaal 
gemarkeerd door over drie bouwl. doorlo
pende gekomiste entablementen en blinde 
attiekaflijning. Verticalisme door superpo
sitie van Toscaanse, Ionische en Dorische 
pilasters. Begane grond met ritmerende 
rongboogarcades boven marmeren sokkel 
met keldergaten; gietijzeren huisnummer-
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platen met loofwerk- en volutenversiering 
in de bovenlichten (fig. 553); koperen vi- 
trine-omlijstingen. Per twee trav. sierlijk 
uitgewerkte lichtarmen. Rechth. omlijste 
bovenvensters, op hoofdverd. onder ge
profileerde druiplijst op consoles. Alterne
rende smallere deurtrav. (privé-ingangen), 
met beeldnissen onder bas-reliëfs op bo- 
venverd.; rechth. deuren onder oculi waar

in gebeeldhouwde bustes.
Z.- en N.-gevelwanden met gr.m. gelijk
aardige, doch vereenvoudigde ordonnantie 
en zelfde beeldenprogramma als straatge- 
vels; opschriften « j .a . d e  m o t  f o n d a t e u r

1847» en «P.J. CLUYSENAAR ARCHTE 1847». 
Hoge gebogen glaskap en centrale dakrui
ter met zadeldak gevormd door glasruiten, 
in metalen T-structuur; smalle tussenruimte
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552. Koninklijke St.-Hubertusgalerijen (1845-1847). Gevel 
J 980).

voor luchtcirculatie. In 1986, na brand, 
restauratie van laatste trav. aan zijde pare nrs. 
Nr. 13-15. Oorspronkelijk met achteringe- 
legen overdekte bloemenmarkt (1847), 
waarvan de structuur met opgestapelde ga
lerijen en zuilen behouden bleef in de om
vorming in 1853 tot café-concert «Casino 
des Galeries St.-Hubert »; in 1884 geres
taureerd en heringericht als «Théâtre du 
Vaudeville », in 1974 opgevormd tot privé- 
club (dancing). Behouden fraaie beschil
dering op koepel vorming plafond, rijkelijk 
stucdecor op de zwikken van de arcade- 
structuur en de buikige borstweringen van 
de twee hoefijzervormige balkons, en sier
lijke gietijzerstructuur (fig. 554).
Nr. 25-27. «Neuhaus», hier gevestigd 
sinds 1857, met ingang onder luifelvormi- 
ge glaskap en fraaie, mogelijk oorspronke
lijke (?), winkelinrichting.

Grasmarkt. Opname door E. Fierlants ca. 1863 (S.A.B., I.F.,

Nr. 26. Bioscoopzaal «Cinéma des Gale
ries», in 1939 ontworpen door architect 
P. Bonduelle, met een 600-tal plaatsen, in 
1973 door architect J.M. Danlée herleid 
tot een 370-tal bij de verdeling in twee 
zalen, ter hoogte van het balkon. Typische 
inkompartij met combinatie van hoge con
cave muurpartijen en centrale convexe 
glaswand. Golvende lijn verder aangehou
den in de structuur en de inrichting van 
hal, foyer en zaal.
Nr. 30. Reeds in Cluysenaars’ ontwerpen 
voorbehouden voor restaurantuitbating. 
Huidige «Taverne du Passage» met ty
pisch café-interieur n.o.v. architecten Go- 
vaerts en Van Vaerenbergh van 1928, in 
1936 door dezelfde architecten uitgebreid 
door incorporatie met aanpassing van het 
gelijkvloerse niveau van het pand Been- 
houwersstraat nr. 41 (architect R.
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553. Koninklijke St.-Hubertusgalerijen (1845-1847). Giet- 
ijzerplaat.

Vranckx, gevel- en pui-ontwerpen resp. 
van 1933 en 1935).
Koningsgalerij. Gelijkaardige gevelwan- 
den van zevenentwintig trav.

554. Koninklijke St.-Hubertusgalerijen. Koninginnegalerij 
nr. 13-15. «Théâtre du Vaudeville» (1884).

555. Koninklijke St.-Hubertusgalerijen (1845-1847). Prin
sengalerij .

Nr. 2. «Librairie des Galeries», fraaie 
winkelinrichting met houten lambrizering 
in neoclassicistische stijl, mogelijk van bij 
oorsprong of minstens uit XIX B, en later 
ingebrachte omlopende galerij, met ijzeren 
borstwering, en geometrisch plafonddecor 
in Art Nouveaustijl, uit begin XX (?).
Nr. 7. Voormalige tijdingzaal van het dag
blad «La Chronique», waar op 1/3/1896 
de eerste publieke voorstelling te België 
van Lumières’cinematrograaf plaatsvond, 
cf. de gedenkplaat aangebracht in 1956. 
Nr. 32. «Théâtre Royal des Galeries», 
oorspronkelijk theater met loges over vier 
niveau’s, ingehuldigd op 19/6/1847, n.o.v. 
architect P. Bonduelle van 1950-1951 ver
vangen door het huidige, met parterre en 
drie balkons.
Prinsengalerij (fig. 555). Doorgang van 
geringere afmetingen (4 m 50 breed, 54 m 
lang) en eenvoudiger concept, geritmeerd 
door houten ingediepte pilasters over win
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kelpuien + entresol, met zelfde lichtarmen 
cf. supra. Overkapping door combinatie 
van beglaasd schild- en zadeldak, ge
schoord door Sint-Andrieskruisen met 
klinknagelverbinding.
Nr. 11. «Tropismes», voorheen «Café des 
Princes», van 1896 n.o.v. architect A. La- 
loux (1895), ingericht in eclectische stijl, 
met zwaar geornamenteerde, beschilderde 
en vergulde stucplafonds, kolossale pilas
ters en gietijzeren zuilen op hoge sokkel.
S.A.B., O.W., 6207-6208 (1838-1839, 1845-1847), 
83865 (1974), 51355 (1939), 83367 (1973), 35804 
(1928), 46391 (1933, 1936), 43404 (1935), 60498 
(1950-1951), 19844 (1896), P.P., 421-424. 
HYMANS F., Une famille d’artistes. Les Cluyse- 
naar, Brussel, 1928.
Nachtraven. Het uitgangsleven in Brussel van 1830 
tot 1940, Brussel, 1987, p. 56, 61, 157, 171. 
WILLAUMEZ M.-Fr., Les passages-galeries du 
XlXe siècle à Bruxelles, Brussel, 1983, p. 26-28, 
83-85.

Koolstraat (5-6 B-C)

Van Nieuwstraat naar Broekstraat.
In oorsprong een aloude landweg die van
af de «Bruyt» bij de Zenne, doorheen de 
Warmoesbroek leidde naar de Broekstraat. 
Eertijds ook de enige verbinding door dit 
«landelijke» gebied met moestuinen, wei
den, bleekhoven en ramen. Vermeld als 
«Ardeysstrate» of «Koolhovenstrate». 
Bij de verkaveling van deze wijk door de 
aanleg van de Nieuwstraat en omringende 
straten in 1617, werd de Koolstraat ver
breed, bestraat en bebouwd. Op een bleek- 
hof aan de Z.-zijde verrees in 1774-1776 
het ensemble gevormd door het Marte
laarsplein en omgeving. Tijdens de laatste 
decennia werd de oude bebouwing groten
deels gesloopt en vervangen door nieuwe 
kantoor- en schoolgebouwen op verbrede 
rooilijnen, zo ook het nieuwe warenhuis 
«Inno» in het eerste straatgedeelte. Ge
knikt tracé, met een rij oudere panden aan 
de Z.-zijde, vnl. hoek- en belendende be
bouwing van de Rozenstraat, het Marte
laarsplein en de Anjelierenstraat (zie 
nr. 15 tot 31). Uitgestrekt braakliggend 
terrein aan de N.-zijde.

Nr. 3. Enkelhuis met drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak (pannen), te dateren 
in eind XVIII-begin XIX. Bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel met plint waarin 
keldermonden en rechte muurankers. 
Rechth. deur en verkleinende bovenven
sters met lekdrempel. Vernieuwde kroon
lijst boven steigergaten; klimmende dak
kapellen. Benedenvensters verbouwd tot 
winkelpui (1190).

Nr. 15-17. Pand van drie bouwl. en vier 
trav., in feite de zijgevel van Rozenstraat 
nr. 6, onder gecombineerde afgesnuite za- 
delbedaking (pannen), opgetrokken in 
1774-1776 (zie Martelaarsplein/Rozen- 
straat nr. 2-6). Oorspronkelijk onversierde, 
bepleisterde en beschilderde opstand met 
sokkel, muurankers en kroonlijst, aanslui
tend bij de hoekafschuining van de Rozen
straat. Zelfde vensterordonnantie als de 
opstanden van het Martelaarsplein : hoge 
getoogde benedenvensters boven getralie
de keldermonden, rechth. vensters op de 
eerste verd., haast vierkante op de lage 
tweede verd.; eertijds rondboogpoort on
der getoogd bovenlicht in de r. trav. Drie 
dakkapellen. Later toegevoegde stucom- 
lijstingen en kordons. Inbreng van een la
ge winkelpui in de drie r. trav., waarvoor 
bouwaanvraag van 1866, gepaard met de 
vorming van een entresol; heden ver
nieuwd (1191).
S.A.B., O.W., 9226 (1866).

Nr. 19 tot 25. Geheel van vier panden ach
teraan palend aan het N.-blok van het 
Martelaarsplein, ogetrokken in 1774-1776 
(zie Martelaarsplein nr. 19-20). Oorspron
kelijk zelfde opstanden en bedaking als 
nr. 15-17, begrensd door de hoekafschui- 
ningen van de Rozenstraat en de Anjelie
renstraat; twee trav. voor de hoek- en drie 
trav. voor de middenpanden. Voorheen 
zelfde vensterordonnantie; telkens zij- of 
middendeur met bovenlicht op gelijke 
hoogte met de benedenvensters.
Panden uiteenlopend aangepast. Nr. 19 
met toegevoegde stucomlijstingen en kor
dons; inbreng van een winkelpui in 
XIX B. Nr. 21 wederopgebouwd tot ap
partementsgebouw in Nieuwe Zakelijk
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heid, waarvoor bouwaanvraag van 1931 : 
betonconstructie van vier bouwl. en pseu- 
do-mansarde, gemarkeerd door een gevel- 
brede erker over de eerste twee verd. 
Nr. 23 met vrij intacte opstand met toege
voegde lekdrempels; inbreng van een win
kelpui in XIX B. Nr. 25 met gewijzigde 
ordonnantie, vernieuwde bekleding en af
dekking; winkelpui sinds 1850. Renovatie 
zie Martelaarsplein (1192).
S.A.B., O.W., 50062 (1931), 49551 (1850).

Nr. 27-31. Geheel van gebouwen gevormd 
door het hoekgebouw Anjelierenstraat nr. 5, 
opgetrokken in 1774-1776 (zie Martelaars- 
plein/Anjelierenstraat nr. 1-5), een aanpa
lend portiek en een afgeschuind breedhuis 
vermoedelijk uit dezelfde periode; later be
drijfsgebouw op de binnenplaats.
Vlak bepleisterde zij- en achtergevels van 
het hoekhuis met drie bouwl., aansluitend 
bij de hoekafschuining, onder doorlopend 
dubbel afgesnuit zadeldak. Zelfde venster- 
ordonnantie als de opstanden aan het Mar
telaarsplein. Zijgevel van twee trav., met 
sokkel waarin getraliede getoogde kelder
monden, muurankers, verkleinende rechth. 
vensters met in 1858 toegevoegde lek
drempels, en kroonlijst boven steigerga- 
ten. Achtergevel gekenmerkt door de ge
kleurde glasramen van het trappenhuis. 
Portiek, in 1858 nog met rondboogpoort 
onder rechth. bovenlicht; heden verhoogd 
en afgewerkt met een driehoekig fronton 
op voluutconsoles.
Afgeschuind breedhuis, twee gekoppelde 
woningen, met drie bouwl. en vijf trav. 
oorspronkelijk onder zadeldak. Bepleister
de en beschilderde lijstgevel met muuran
kers, verkleinende rechth. bovenvensters 
en kroonlijst boven steigergaten. R. pand 
oorspronkelijk met enkelhuisopstand ; 
winkelpui en mansardedak sinds 1897. 
L. pand met deur onder ronde oculus en 
later winkelraam, toegevoegde stucom- 
lijstingen en kordons op de bovenverd., en 
af ge wolfde dakkapel.
Op de binnenplaats, werkplaatsen en pak
huis van verffabrikant De Keyn, hier ge
vestigd sinds 1840, cf. jaarankers op het 
portiek. Huidig bedrijfsgebouw vlg. bouw
aanvraag van 1866, mogelijk na brand in

556. Koopliedenstraat nr. 2 en 4 tot 10 (1911)

1870 wederopgebouwd. Bakstenen lijstge
vel met drie bouwl. en vijf trav., geleed 
door pilasters en hardstenen kordons, met 
brede steekboogopeningen, en een cen
traal driehoekig fronton doorlopend in de 
kroonlijst. Ijzeren structuur in het interieur. 
Inmiddels gesloopt (1193).
S.A.B., O.W., 9221 (1858), 48915 (1897), 49550 
(1866).

Nr. 33. Laat-classicistisch dubbelhuis met 
twee bouwl. en vijf trav. onder zadeldak 
(pannen), te dateren in eind XVIII-begin 
XÏX. Bepleisterde lijstgevel met hoge sokkel 
waarin lichtspleten, rechth. middendeur en 
vensters met arduinen dorpel en gootlijst bo
ven steigergaten; centrale afgewolfde dakka
pel. Gesloopt in 1989-1990 (1194).

Koopliedenstraat (2-3-4 B)

Van Pelikaanstraat naar IJzerplein.
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Rechtlijnige straat in de N.-W.-hoek van 
de stad, getrokken doorheen de nieuwe 
terreinen die na het slechten van de twee
de stadsomwalling werden verkregen door 
de aanleg, in rechte lijn, van de Antwerp- 
selaan, en die vanaf 1819 werden verka
veld. In een eerste fase ontstonden de 
Koopliedenstraat, onderbroken door het 
Antwerpseplein, de Pakhuisstraat, de St.- 
Jan Nepomucenusstraat en de Handels
kaai, in 1824 werd het Werfdok gegraven, 
in 1830 gevolgd door het Groot of Han
delsdok (zie Antwerpselaan en Handels
kaai). De vroegere benaming Handels
straat en de huidige, sinds 1851, verwijzen 
naar de nabijheid van het voormalige ha
vencomplex.
De Koopliedenstraat werd vanaf de jaren 
1820 bebouwd, doch vertoont heden een 
heterogene, overwegend eclectische archi
tectuur uit XIX c-d en XX a. Nog enkele, 
veelal verbouwde enkelhuizen, cf. nr. 3, 
19 en 35, en voormalige aanhorigheden 
van de Antwerpselaan, cf. nr. 45 en 47, uit 
XIX A, vnl. aan de N.-zijde. Z.-zijde be
paald door eenheidsbebouwing in neoclas
sicistische stijl uit XIX c en in eclectische 
stijl uit XIX d en XX a, o.m. de kopge
bouwen en belendende panden van het en
semble van de Van Gaverstraat door archi
tect A. Mennessier van 1884-1886, en een 
markant bouwblok tussen de St.-Jan Ne
pomucenusstraat en de Lakensestraat, door 
architect J. Michiels van 1910-1911. 
Voorts meergezinshuizen, kleinere apparte- 
ments- en bedrijfsgebouwen uit XX a en b.

557. Koopliedenstraat nr. 10 (1911). Tegelpaneel.

Nr. 2. Scherp afgeschuind hoekgebouw 
(St.-Jan Nepomucenusstraat nr. 13) in 
eclectische stijl met Art-Nouveau-inslag, 
n.o.v. architect J. Michiels van 1911 
(fig. 556); vier bouwl. en vier trav. onder 
zadeldak. Deel uitmakend van een geheel 
van huur- en burgerhuizen dat het ganse 
bouwblok inneemt, cf. nr. 4 tot 10, 12-14, 
St.-Jan Nepomucenusstraat nr. 15 en La
kensestraat nr. 171-177. Bepleisterde lijst- 
gevel met imitatie-voegwerk, op beneden- 
bouw van hardsteen. Verticaliserende 
trav.-indeling door gegroefde pilasters in 
kolossaal orde vanaf de puilijst. Ruim be
glaasde pui met geblokte posten, inkom en 
vitrines onder I-balken en entablement. 
Omlijste, alternerend brede en smalle bo
venvensters, korfbogig op de eerste twee 
verd., rechth. met I-balk op de bovenste 
verd. Hoektrav. met afgeronde penanten, 
geaccentueerd door een trapezoïdale hou
ten erker waarop gietijzeren balkon, een 
drielicht met pilasters op de bovenste 
verd. en een brede dakkapel met voluten 
en gebogen fronton. Dito balkon, drielich- 
ten en kleinere dakkapel in de tweede trav. 
zijde Koopliedenstraat. Uiterste trav. uit
gewerkt als trapzaal met korfboogdeur en 
glas-in-loodramen. Klassiek hoofdgestel 
met gekoppelde consoles.
S.A.B., O.W., 2034 (1911).

Nr. 4 tot 10. Reeks van vier burgerhuizen 
in eclectische stijl met Art Nouveau-in- 
slag, n.o.v. architect J. Michiels van 1911, 
gelijktijdig opgetrokken met nr. 2 
(fig. 556). Drie (nr. 4 en 10) en vier 
bouwl. (nr. 6 en 8) en twee trav. onder za
deldaken. Lijstgevels uit baksteen van ver
schillende kleur of bepleisterd (nr. 10) met 
verwerking van hardsteen, en ruim ge
bruik van ijzer o.m. voor balkonleuningen 
en keldertralies. Telkens licht verhoogde 
begane grond boven souterrain; op diverse 
wijze geritmeerd gevelveld o.m. kordons, 
pilasters, baksteenfriezen en verdiepte 
borstweringen. Meestal getoogde venster- 
partijen, deuren met glas-in-lood boven-

558. Koopliedenstraat nr. 30-32, 34-36 (1884-1886).
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licht. Kroonlijsten op modillons. Nr. 4 met 
kolossale pilasters vanaf de puilijst, half
ronde balkons met console op de eerste, 
tweelichten met gietijzeren deelzuil en I- 
balk op de tweede verd., de borstwering 
versierd met Art Nouveau-tegelpanelen. 
Nr. 6 en 8 met brede rechth. houten erker 
in de r. en balkon in de 1. trav. van de eer
ste verd. Nr. 10 met drielichten met gietij
zeren deelzuiltjes en balkons in de bredere
1. trav., Art-Nouveau-tegelpanelen op de 
borstwering in de r. trav. en als fries onder 
de kroonlijst (fig. 557). Achterbouwen, af- 
sluitmuren en -hekken aan de St.-Jan Ne- 
pomucenusstraat (1195).
S.A.B., O.W., 2034 (1911).

Nr. 12-14. Rijhuis in eclectische stijl met 
Art Nouveau-inslag, n.o.v. architect J. Mi- 
chiels van 1910, gelijktijdig opgetrokken 
met St.-Jan Nepomucenusstraat nr. 15. 
Vier bouwl. en twee ongelijke trav. onder 
zadeldak. Lijstgevel van baksteen belijnd 
met hardsteen, gemarkeerd door gestapel
de trapezoïdale houten erkers over de eer
ste twee verd. in de r. trav., en balkons met 
gietijzeren leuning erboven en in de
1. trav. Typische kroonlijst op houten con
soles, waartussen decoratieve baksteen
friezen. Verzorgde houten winkelpui met 
zij- en privé-ingang (1196).
S.A.B., O.W., 1703 (1910).

Nr. 16. Halfvrijstaand neoclassicistisch 
herenhuis, uit de jaren 1820, bij de hoek 
met de Lakensestraat. Gebouw met dub- 
belhuisopstand aan de tuinzijde, met drie 
bouwl. en resp. vijf (O.) en vier trav. (N.) 
onder schilddak (pannen). Sober geordon
neerde, bepleisterde en beschilderde lijst
gevel op sokkel waarin keldermonden. 
Registers van rechth. vensters op hardste
nen lekdrempels, voorzien van gietijzeren 
leuningen op de lagere derde bouwl. Cen
trale deur met stoep in de O.-gevel. 
Hoofdgestel met kordon, fries en kroon
lijst op klossen; twee dakkapellen met 
driehoekig fronton boven de N.-gevel. La
tere aanbouwen. Kort geleden door brand 
geheisterd (1197).

Nr. 18 tot 24. Reeks van vier gekoppelde 
enkelhuizen vlg. repeterend schema, in 
neoclassicistische stijl, waarvoor bouw- 
aanvraag van 1869; drie bouwl. en telkens 
drie trav. onder zadeldak. Nr. 22 en 24 la
ter verhoogd met een vierde bouwl. Be
pleisterde en beschilderde lijstgevels op 
hardstenen benedenbouw met plint, 
schijnvoegen en puilijst. Rechth. deuren 
en vensters, op de bovenverd. met vlakke 
omlijsting en kordonvormende lekdrem
pels. Resp. middentrav. geaccentueerd 
door balkons met consoles en gietijzeren 
leuning; borstweringen van de bovenste 
verd. met casement. Klassiek hoofdgestel 
met casementenfries (1198).
S.A.B., O.W., 9330 (1869).

Nr. 28, 38, 40. Drie enkelhuizen in eclec
tische stijl met neoclassicistische inslag, 
deel uitmakend van het ensemble van de 
Van Gaverstraat, n.o.v. architect A. Men- 
nessier, van 1884-1886. Panden met drie 
bouwl. en resp. één en twee trav. onder 
zadeldak. Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevels met verwant stucdecor, op 
hardstenen plint ; vernieuwd bakstenen pa
rement in nr. 38. Rechth. openingen op de 
begane grond, omlijste steekboogvensters 
op de bovenverd., kordongeleding en 
kroonlijst met tandlijst. Nr. 28 gemarkeerd 
door ingediepte hoekpilasters en een ge- 
toogd gevelveld met schijnvoegen, balkon 
met consoles en gietijzeren hek op de eer
ste, medaillon op de borstwering van de 
tweede verd. Nr. 38 met 1. risaliet en dito

559. Koopliedenstraat nr. 30-32, 34-36 (1884-1886). Con
sole.
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balkons. Nr. 40 belijnd met schijnvoegen 
en platte banden, dito gevelbreed balkon 
op de eerste, bloemenslingers op de borst
wering van de tweede verd. (1199, 1200).
S.A.B., O.W., 26128 en 23730 (1884-1886).

Nr. 30-32, 34-36. Twee symmetrische 
hoekhuizen in neo-Vlaamse-renaissance- 
stijl, die het N.-uiteinde van de Van Ga- 
verstraat markeren, een ensemble n.o.v. 
architect A. Mennessier, van 1884-1886 
(fig. 558). Jaarankers 1885 in de W.-gevel 
van nr. 30-32, gevelsteen met jaartal 1886 
en opschrift «a . mennessier -  architecte 
-  de cette rue» in de O.-gevel van nr. 34- 
36. Telkens samenstel van twee gekoppel
de woningen, met drie bouwl. en elk één 
brede trav. met bijkomende deur, onder 
zadeldak (n//Koopliedenstraat, pannen) 
met getrapte aandaken; later mansardedak 
in nr. 32. Identiek volume en ordonnantie, 
doch bescheiden variaties in de detailuit- 
werking. Decoratief parement van rode 
baksteen, gekarakteriseerd door een druk 
patroon van geel bakstenen platte banden, 
in nr. 30-32 met rasterstructuur, doorlo
pend in de omlijsting van vensters en nis
sen. Gebruik van hardsteen voor de plint, 
kordons en al of niet doorlopende dorpels. 
Markante versiering d.m.v. statuettes, re
liëfs en maskerkoppen, geïnspireerd op 
gotisch en renaissance beeldhouwwerk, 
met terracottakleurige beschildering. Ge
smeed ijzeren sierankers. Rechth. deur en 
vensters op de begane grond, getoogde 
bovenvensters.
Monumentale trapgevels (7 tr.) met schou
derstukken aan de Van Gaverstraat, in de 
middenas gemarkeerd door de over de bo- 
venverd. uitkragende schoorsteen op kor- 
beeltjes en met meerledig topstuk be
kroond door een gesmeed ijzeren wind
vaan; flankerende rondboogvormige ven- 
stemissen in nr. 30-32. Klimmende 
boogfriezen als aflijning van de geveltop
pen. Onderaan afgeschuinde hoekpenan- 
ten, de overkraging opgevangen door ico
nische consoles met middeleeuwse figuren 
(fig. 559).
Voorgevels vlg. spiegelbeeldschema, met 
gekoppelde centrale deuren, en balkons 
met consoles en ijzeren hek op de eerste

verd. Kroonlijst, boven de vensters met 
tandlijst en consoles. Dakkapel in nr. 30; 
getrapte dakvensters in het verlengde van 
zijrisalieten in nr. 34-36.
S.A.B., O.W., 26128 en 23730 (1884-1886).

Nr. 39. Voormalige stallingen van het he
renhuis Antwerpselaan nr. 23, uit XIX a; 
twee bouwl. en drie trav. onder zadeldak. 
Bepleisterde lijstgevel met vermoedelijk 
gewijzigde begane grond. Getraliede 
rechth. bovenvensters met geriemde 
omlijsting, lekdrempel en paneel op de 
borstwering. Kroonlijst; centrale dakkapel 
(1201).

Nr. 42 tot 46. Geheel van vijf gekoppelde 
enkelhuizen (hoek Pakhuisstraat nr. 6 tot 
10) vlg. repeterend schema, in neoclassi
cistische stijl, waarvoor bouwaanvraag 
van 1872. Panden van drie bouwl. en drie 
trav., uitgezonderd het hoekpand met ze
ven en het r. pand met twee trav., onder 
doorlopend zadeldak (pannen). Bepleis
terd en beschilderd gevelschema op ardui
nen plint, vnl. horizontaal belijnd door 
schijnvoegen op de begane grond, de pui- 
lijst en kordon vormende lekdrempels. 
Rechth. muuropeningen, de deuren met 
steektrap, de benedenvensters voorzien 
van vouwluiken, de bovenvensters in ge
riemde omlijsting. Resp. midden- en de af
geschuinde hoektrav. zijde Kooplieden
straat, geaccentueerd door een bijkomend 
entablement en een balkon met consoles 
en ijzeren hek op de eerste verd. ; panelen 
op de borstwering van de tweede verd. 
Kroonlijst met klossen en tandlijst boven 
fries en architraaf (1202).
S.A.B., O.W., 15341 (1872).

Nr. 43. Meergezinshuis met vier bouwl. 
en vier trav. onder pseudo-mansarde, 
n.o.v. architect Ch. Monhonval van 1908. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met 
neoclassicistische inslag, op arduinen plint 
waarin keldermonden. Vnl. verticale ge- 
velmarkering, vanaf de puilijst aangege
ven door kolossale midden- en hoekpilas- 
ters; beëindiging door een brede, met 
spiegels bezette fries en de kroonlijst met 
klossen. Rechth. vensters met ijzeren latei
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560. Koopliedenstraat nr. 67. Bouwaanvraag (1933), (S.A.B., O.W., 50722).

en arduinen dorpel waaronder spiegel of 
paneel; twee brede tweelichten met pilas
ters op de tweede bouwl. Dito inrijpoort in 
de r. trav. Rechte dakkapellen (1203).
S.A.B., O.W., 2159 (1908).

Nr. 48-52. Ruim, afgeschuind hoekge- 
bouw (Pakhuisstraat nr. 3) met drie bouwl. 
en twaalf trav. onder zadeldak. Oorspron
kelijk deel uitmakend van een groep pak
huizen, doorlopend in de Pakhuisstraat en 
de Werf straat, uit de jaren 1820, met in 
totaal tweeëntwintig trav., gekenmerkt 
door een doorlopende steekboogarcade op 
de begane grond, waarvan de Z.-helft re
cent werd gesloopt. Lijstgevel met grosso 
modo behouden ordonnantie, doch voor
zien van een simili-Euville bekleding met 
bijkomend neo-Lodewijk XVI-decor, 
waarvoor bouwaanvraag van 1921. Steek- 
bogen met pilasters en impost, waarbinnen 
dito deur- en vensteropeningen en inrij
poorten, op de begane grond. Bovenverd. 
geritmeerd door kolossale pilasters, met

achtereenvolgens omlijste rechth. en lage
re rondboogvensters, geflankeerd door pa
nelen. Karakteristiek decor van guirlandes, 
voluutsleutels en schelpen. Kroonlijst met 
tandlijst. Overwelfde kelders (1204).
S.A.B., O.W., 26998 (1921).

Nr. 57. Pakhuis, gebouwd i.o.v. de groothan
del in ijzerwaren «Maison de Quincaillerie 
en gros C. & F Lafosse», n.o.v. architect 
A. Knein van 1905 : één perceel met Ant- 
werpselaan nr. 34. Gebouw van vijf bouwl. 
en drie trav. onder hoge pseudo-mansarde 
met bovenlicht; structuur van gewapend be
ton. Beschilderde bakstenen lijstgevel, oor
spronkelijk op een sokkel met keldermon
den, afgewerkt met een kroonlijst. Verdiepte 
getoogde venstemissen, oorspronkelijk 
doorlopend over de begane grond, volledig 
beglaasd met ijzeren lateien en roedenverde
ling. Sierankers op de penanten. Begane 
grond heden geopend door garagepoorten en 
opnieuw bekleed (1205).
S.A.B., O.W., 49414 (1905).
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Nr. 67. Pakhuis, gebouwd i.o.v. de «Eta
blissements I. et M. Blum S.A. », handel in 
zijden stoffen en fluweel, in Nieuwe Zake
lijkheid, n.o.v. architect F. Conard van 
1933 (fig. 560); één perceel met Antweip- 
selaan nr. 40. Betonconstructie met vier 
bouwl. en vijf trav. onder plat dak. Strak 
geordonneerd, verticaliserend gevelfront 
gemarkeerd door het hoger oplopende 
middenrisaliet van drie ongelijke trav., 
overeenstemmend met het trappenhuis. 
Souterraintoegang onder luifel en entresol, 
hogerop kolossale posten en doorlopende 
beglazing met metalen raamwerk, en het 
bouwjaar 1934 in de bekronende fries. Zij- 
trav. met rechth. venstemissen met dito 
raamwerk en verdiepte borstweringen. 
Sokkel met souterrainvensters waarin 
glasstenen. Interieur : centrale hal om
ringd door drie galerijen onder een gebo
gen kap van beton met glasstenen; dubbe
le trap aan de Z.-zijde (1206).
S.A.B., O.W., 50722 (1933).

Korte Beenhouwersstraat (5 E)

Van Grasmarkt naar Beenhouwersstraat.
In XVII ook z.g. «Craentjens straet». Vrij 
smalle autovrije wandelstraat. Van ouds
her met commercieel karakter als vesti
gingsplaats van trijpwinkels en heden vnl. 
op het toerisme afgestemde horecabedrij
ven. Opgenomen in het B.P.A. 30/10 
«Grote Markt en omgeving» van 1960 
(cf. Beenhouwersstraat).
Straatbeeld getypeerd door een aantal be
houden topgevels; hiernaast overwegend 
sobere lijstgevels met neoclassicistisch 
uitzicht uit XIX b-c cf. o.m. nr. 9, 11, 22, 
28, meestal resulterend van aanpassingen 
en verhogingen van oudere kernen 
cf. o.m. nr. 2, 5 (1837, 1843), 7 (1837, 
1842), 12 (1897), 14, 20 (1858), 26. Ver
der enkele fantasievolle reconstructies met
XVII-XVIII-uitzicht. Halverwege de straat 
toegang tot de Schuddeveldgang (O.), 
(cf. aldaar), en de galerij Oud-Brussel 
(W.) van 1963, n.o.v. architect L.H. Sorée, 
uitkomend in de Greepstraat (1207).

S.A.B., O.W, 8083 (1837, 1843), 8082 en 7092 
(1837, 1842), 73937 (1897), 8093 (1858), 75305 
en 79930 (1963).

Nr. 3-3A, 13. Twee rijhuizen met bepleis
terde lijstgevels in sobere neoclassicisti
sche stijl, drie verkleinende bouwl. en 
resp. drie en twee trav. Vlg. bouwaanvra- 
gen van 1858 opgetrokken op geplande, 
doch niet verder gerealiseerde, inspringen
de rooilijn; ontwerp van architect J. Cor- 
ten-Crabbé voor nr. 3-3A, met bijkomend 
mezzanino. Rechth. vensters op kordon- 
vormende lekdrempels ; oorspronkelijk 
houtwerk. Aflijnende kroon- en tandlijs- 
ten; dakkapel met driehoekig pseudo
fronton. Bewaarde «klassieke» winkel
puien uit XIX d (?) : deels aangepast bij 
nr. 3, met fraai beschilderd houtwerk bij 
nr. 13 (1208, 1209).
S.A.B., O.W., 8091-8092 (1858).

Nr. 4. Diephuis met verankerde, heden ge
cementeerde puntgevel met XIX A-uit- 
zicht, doch wellicht oudere kern. Drie 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak. Hori
zontale geleding d.m.v. druiplijsten. 
Rechth. vensters en verdiepte borstwerin
gen ; resten van gietijzeren leuningen. Top 
herleid tot puntaflijning, met oculus. Ver
bouwde begane grond samen met nr. 2 
(1210).

Nr. 6. Diephuis van drie bouwl. en twee 
trav. onder zadeldak. Verankerde bak- en 
zandstenen voorgevel : in kern vermoede
lijk opklimmend tot XVII; in XIX bepleis
terd en aangepast, recent gedecapeerd. 
Verlaagde (XIX) rechth. vensters, op lek
drempels; deels behouden platte bandde- 
cor. Vernieuwde puntvormige geveltop 
met rechth. zoldervenster. Begane grond 
samen met nr. 8 in 1963 verbouwd (1211).
S.A.B., O.W., 82315 (1963).

Nr. 8. Voorheen topgevel, vlg. bouwaan- 
vraag van 1840 verbouwd tot neoclassicis
tische lijstgevel van drie bouwl. + mezza
nino en twee trav. Voorheen bepleisterde 
bakstenen gevel, doch recent gedeca
peerd; rechth. vensters op kordonvormen- 
de lekdrempels van arduin; gietijzeren
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561. Korte Beenhouwersstraat nr. 19, 21 en 23.

leuningen. Rechte muurankers. Begane 
grond samen met nr. 6 verbouwd in 1963 
(1211).
S.A.B., O.W., 8085 (1840), 82315 (1963).

Nr. 10. Rijhuis, voorheen met traditionele 
topgevel van drie bouwl. en drie trav., ver
moedelijk uit XVII, cf. muurankers en 
sporen van vroegere ontlastingsbogen. In 
XIX aangepast met bepleisterde -  heden 
gedecapeerde -  lijstgevel in neoclassicisti
sche stijl, met vier bouwl. en twee trav. 
Rechth. vensters, met lekdrempels op 
tweede bouwl. Deels behouden zandste
nen negblokken en dagkanten. Bovenste 
verd. met centraal zoldervenster van voor
malige geveltop. Verbouwde begane grond 
(1211).
S.A.B., O.W., 82315.

Nr. 15. Breedhuis met gecementeerde 
lijstgevel van drie bouwl. en drie trav. on
der zadeldak (pannen) met centrale dakka
pel, te dateren XIX b. Rechth. vensters 
met bovendorpels en doorgetrokken lek
drempels ; oorspronkelijke roedenverde
ling. Kordon en steigergaten onder ver-

562. Korte Beenhouwersstraat nr. 25-29. Bouwaanvraag (1852), (S.A.B., O.W., 8089).
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nieuwde kroonlijst. Verbouwde begane 
grond (1212).

Nr. 16. Diephuis met drie bouwl. en twee 
trav. onder zadeldak. Trapgevel (5 tr. + 
topstuk) met traditioneel uitzicht van 
1963, ter vervanging van lijstgevel. Bak- 
steenbouw verwerkt met natuursteen. Be
gane grond met toegang tot winkelgalerij, 
uitkomend in Greepstraat (1213).
S.A.B., O.W., 79930 en 75305 (1963).

Nr. 18. Diephuis met bepleisterde topge
vel van twee bouwl. en twee trav. onder 
zadeldak (Vlaamse pannen); oudere kern 
aangepast in XIX. Rechth. vensters in ge
riemde omlijsting, op tot kordon doorge
trokken lekdrempels. Vereenvoudigde 
puntaflijning met omlopende kroonlijst : 
centraal rondboogvenster in geriemde om
lijsting met sleutel en imposten. Verbouw
de begane grond (1213).

Nr. 19. Diephuis met drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen). 
Verankerde, heden gecementeerde topge
vel, vermoedelijk opklimmend tot XVII 
(fig. 561). Licht getoogde bovenvensters, 
voorzien van lekdrempels en deels van ij
zeren leuningen (XIX). Top blijkbaar ver
eenvoudigd tot tuitgevel, met getoogd zol
dervenster. Verbouwde begane grond.

Nr. 21. Hoekhuis met Schuddeveldgang 
(fig. 561). Bak- en natuurstenen trapgevel 
(5 tr. + topstuk) van twee bouwl. en drie 
trav., door bureau Gudrun in 1958 weder- 
opgebouwd naar traditionele XVII-stijl, 
ter vervanging van vroegere puntgevel.
S.A.B., O.W., 77665 (1958).

Nr. 23. Diephuis (hoek Schuddeveldgang) 
met thans gecementeerde vereenvoudigde 
topgevel van twee bouwl. en drie trav. on
der zadeldak, vermoedelijk uit XVII en la
ter aangepast (fig. 561). Getoogde boven
vensters op doorgetrokken lekdrempels. 
Geveltop herleid tot tuitvormige aflijning, 
met getoogd tweelicht en dito zolderven
ster in top. Rechte en lelievormige muur
ankers. Verbouwde begane grond. Be
pleisterde zijgevel.

563. Korte Beenhouwerstraat nr. 33-35. Deuromlijsting.

Nr. 24. Diephuis met traditionele trapge
vel van twee bouwl. en twee trav. onder 
zadeldak uit XVII, grondig gerestaureerd 
vlg. ontwerp van 1968 door architect 
Gast. Veldeman met o.m. herstel van 
kruisvensters en reconstructie van trapge
vel met 5 tr. + topstuk i.pl.v. voorheen 
4 tr. Verankerde baksteenbouw verwerkt 
met natuursteen; oorspronkelijke kwarthol 
geprofileerde hoek- en negblokken van 
zandsteen. Nieuw rondboogvenster in top. 
Verbouwde begane grond (1214).
S.A.B., O.W., 82351 (1968).

Nr. 25-29. Diephuis, voorheen met ver
hoogde halsgevel van drie trav. en twee 
bouwl. uit XVII b, vlg. vermoedelijke 
bouwaanvraag van 1852 aangepast met 
neoclassicistische lijstgevel van drie 
bouwl., met bovenste rechth. vensters op 
kordonvormende lekdrempels (fig. 562). 
Recente buikige ijzeren leuningen. Geleed 
kordon en steigergaten onder tand- en
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kroonlijst op modillons. Verbouwde bega
ne grond (1215).
S.A.B., O.W., 8089 (1852).

Nr. 31. Diephuis van drie bouwl. en drie 
trav. met trapgevel (5 tr. + topstuk) naar 
traditionele XVII-stijl, n.o.v. architect
J. Ch. Janiet van 1967, ter vervanging van 
vroegere lijstgevel. Baksteenbouw met 
verwerking van natuursteen (1215).
S.A.B., O.W., 75233 (1967).

Nr. 32-34, 36. Twee bak- en natuurstenen 
gevels met platte banddecor en zolder- 
verd. opgevat als halsgevel met fronton, 
opgetrokken n.o.v. architect A. Nottebaert 
van 1963, ter vervanging van resp. drie en 
twee bouwl. hoge lijstgevels. Nr. 32-34 
met drie bouwl. en drie trav.; nr. 36 met 
twee trav. en «anno 1964» in panelen van 
derde bouwl. (1216).
S.A.B., O.W., 72945 (1963).

Nr. 33-35. Rijhuis met heden gecemen
teerde lijstgevel van vier bouwl. en drie 
trav.; oudere kern vermoedelijk uit 
XVIII A en met twee bouwl., aangepast en 
met twee bouwl. verhoogd tijdens XIX. 
Getoogde vensters op de tweede bouwl., 
rechth. op de bovenste; lekdrempels. Af
lijnende tandlijst en kroonlijst op modil
lons. Bewaarde hardstenen, schouder- 
boogvormige deuromlijsting in overgangs- 
stijl Lodewijk XIV/Lodewijk XV (fig. 
563) : geprofileerd kwarthol beloop met 
imposten, neuten en voluutsluitsteen; 
schelpmotief in de zwikken, onder gebo
gen gekorniste druiplijst met horizontale 
aanzetten; waaier in bovenlicht. Begane 
grond voorts vernieuwd (1217).

Nr. 37. Traditioneel diephuis met trapge
vel (5 tr. + topstuk), in zijn huidige vorm 
te dateren in XVII met aanpassingen uit
XIX-XX. Beraapte gevel met rechth. ven
sters op lekdrempels; behouden grote roe
denverdeling uit XIX a. Sporen van voor
malige krulankers. Geveltop met marke
rende kordons : onderste geleding met 
rondboogvenster tussen in 1945 verbrede 
rechth. zijvensters; in 1946 vernieuwde

bovenste geleding en aangepaste begane 
grond (1218).
S.A.B., O.W., 56325 en 57195 (1945-1946).

Korte Boterstraat (5 E)

Van Grasmarkt naar Boterstraat.
Eertijds z.g. «Prochiaensstraetjen»; in 
cijnsboek van 1681 «Cleyn Boterstraat». 
Benaming refererend naar de botermarkt 
die in deze omgeving gehouden werd (zie 
Boterstraat). Straat verbredend naar Z. : in 
1960 opgenomen in het B.P.A. 30/10 
«Grote Markt en omgeving» (cf. Been- 
houwersstraat).
Bebouwing aan O.-zijde getypeerd door 
enkele bepleisterde XlX-lijstgevels naast 
nieuwe topgevelconstructies. Homogene 
W.-huizenrij aangebouwd tegen het koor 
en de Z.-zijde van de St.-Niklaaskerk.

Nr. 1 tot 15. Geknikte huizenrij aanleu
nend tegen de St.-Niklaaskerk (Fig. 
XXIII). Voorheen -  naar analogie met de 
Taborastraat (cf. oude zichten) -  twee 
bouwl. onder zadel- en mansardebedaking 
met dakkapellen; met « scherm » in classi
cerende barokstijl uit eind XVII-begin 
XVIII, geritmeerd door pilastergevel s; 
kruisvensters, borstweringen met balustra
des op de tweede bouwl. en paneelversie- 
ring onder de kroonlijst.
Nr. 1-7. Heden aaneenschakeling van be
pleisterde en bakstenen lijstgevels met 
twee bouwl. Oorspronkelijke gevelordon- 
nantie met pilasters en spiegels nog deels 
behouden bij nr. 1. Voorts aangepaste be
gane grond; nr. 1 houten winkelpui ver
moedelijk uit XX b.
Nr. 9-15. Gecementeerde en bepleisterde 
lijstgevels met pilasterordonnantie op de 
tweede bouwl. Nr. 9 en 15 vlg. bouwaan- 
vragen van 1845 verhoogd met één bouwl. 
onder plat en zadeldak; nr. 15 met nog be
houden paneelversiering.

XXIII. Korte Boterstraat nr. 1 tot 15. Gevelopstanden 
naar architect F. Malfait (1916), (Archief K.C.M.L., plan
nen Brussel, 9).
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Tussen nr. 9 en 11 gedichte, voormalige Z.- 
toegangspoort tot de St.-Nildaaskerk (1219).
S.A.B., O.W., 723-724, 733 (1845).
HENNE A., WAUTERS A., 1975, III, fig. 900, 
903, 904, 912.

Nr. 2. Diephuis van drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak. Oorspronkelijk voor
gevel met klokvormige top, op de boven- 
verd. geritmeerd door kolossale Ionische 
pilasters en op de begane grond gemar
keerd door Lodewijk XV-deur. Vlg. 
bouwaanvraag van 1832 verbouwd tot 
lijstgevel van drie bouwl. + mezzanino en 
drie trav. Restauratie en aanpassing tot 
huidige eenvoudige barokke klokgevel 
door architect L. Govaerts (cf. opschrift 
plint), waarvoor ontwerp van 1945. Bak- 
steenbouw met verwerking van zandsteen 
en andere natuursteen, met rechth. vensters 
op doorgetrokken lekdrempels, sierankers en 
boogfronton als bekroning van top (1220).
S.A.B., O.W., 707 (1832), 56063 (1945).

Nr. 4. Diephuis met drie bouwl. en vier 
trav. onder plat dak. Vlg. geveltekening 
toestand 1918 voorheen met lijstgevel van 
vier bouwl., met blinde muuropeningen in 
uiterste trav. op bovenste verd. Verbou
wing tot huidig laat-barok geveltype met 
in- en uitgezwenkte top door architect 
A. De Vleeschouwer (cf. ook opschrift 
sokkel), waarvoor ontwerp van 1918. Ver
werking van Pape-, Gobertangesteen en 
blauwe hardsteen. Typerende platte band
versiering met spiegelvorming, drieledige 
top met voluutaflijning en driehoekig 
fronton, begane grond -  doorlopend over 
nr. 6 -  met neobarok rondboogpoortje on
der uitgewerkt bovenlicht (1220).
S.A.B., O.W., 27284 (1918).

Nr. 6. Combinatie van diep- en breedhuis 
(cf. luchtopname) onder L-vormig zadel
dak (Vlaamse pannen); drie bouwl. en drie 
trav. Gerestaureerde (ca. 1919?) XVII- 
trapgevel (6 tr. + topstuk) met geveltop op
nieuw gerestaureerd vlg. ontwerp van 1953 
door architect A. Raes. Verankerde bakste
nen gevel met gelijkaardige ordonnantie en 
decoratie als nr. 4. Centraal rondboogven- 
ster en rechth. zijvensters onder druiplijst

564. Korte Boterstraat nr. 14 en 16.

in top. Begane grond voorheen belijnd 
door pilasters; huidig uitzicht met hardste
nen neo-Lodewijk XV-schouderboogdeur 
n.o.v. architect A. De Vleeschouwer van 
1919 (1220).
S.A.B., O.W., 61417 (1953), 27046 (1919).

Nr. 8. Diephuis met drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak (mechanische pan
nen). Laat-barokke klokgevel met gere
construeerde bovenbouw en gerestaureer
de benedenbouw, n.o.v. architecten
R. Verheyen en J. Rombaux van 1962. 
Verankerde bakstenen gevel met verwer
king van natuursteen. Platte banddecor, 
spiegelversiering en kruisvensters. Gevel
top met centraal rondboogvenster en œil- 
de-bœufs, bekroond door driehoekig fron
ton en bolomament. Hardstenen pui met 
deur in sobere schouderboogomlijsting 
met neuten, sluitsteen en druiplijst opge
nomen in puilijst; getoogde vensters op 
doorgetrokken lekdrempels (1221).
S. A.B., O.W., 72374 (1962).
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565. Korte Boterstraat nr. 17. Z.g. «de Goude Huyve».

Nr. 10, 12. Twee breedhuizen onder doorlo
pend zadeldak, met sobere bepleisterde lijst- 
gevels waarvoor bouwaanvraag van 1847. 
Nr. 10. Voorheen drie bouwl. hoog, thans 
+ mezzanino en drie trav. breed. Rechth. 
vensters op kordonvormende lekdrempels. 
Eenvoudige kroonlijst als aflijning. Aan
gepaste begane grond met hardstenen pi
lasters, onder I-balk.
Nr. 12. Ter vervanging van twee bouwl. 
hoge halsgevel. Heden met drie bouwl. en 
dito trav. Rechth. vensters, op bovenste 
verd. met doorgetrokken lekdrempels. 
Eenvoudige kroonlijst en klimmende dak
kapel. Aangepaste houten pui (1222).
S.A.B., O.W., 717 (1847).

Nr. 14. Diephuis met vier bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak (mechanische pan
nen). Oorspronkelijk puntgevel met drie 
bouwl., vlg. archiefstukken van 1829 ge
wijzigd tot lijstgevel van vier bouwl. Vlg. 
ontwerp van 1953 van architect M. Van

Wynsberghe verbouwd tot huidige eerder 
fantasie-topgevel met beschilderde simili- 
bekleding (fig. 564).
S.A.B., O.W., 719 (1829), 66725 (1953).

Nr. 16. Diephuis met drie bouwl. en twee 
trav. onder zadeldak. Bepleisterde en be
schilderde voorgevel met Lodewijk XVI- 
uitzicht, vermoedelijk uit XVIII d 
(fig. 564). Rechth. vensters op verbonden 
lekdrempels; uitgewerkte sluitsteen met 
diamantkop en geprofileerde panelen met 
dropmotief op de borstweringen (XIX). 
Bijna gevelbrede halsvormige geveltop 
onder driehoekig fronton, met vlak omlijst 
rechth. venster. Verbouwde begane grond; 
zichtbare puilijst op gegroefde consoles.

Nr. 17. Z.g. «de Goude Huyve», voor
heen in de Stoofstraat, gebouwd kort na 
het bombardement van 1695. Wederopge- 
bouwd in huidig nr. 17, waarvoor ontwerp 
van 1929 gesigneerd architect F. Malfait 
(fig. 565). Voorheen bredere voorgevel, 
zonder insteekverd., met brede 1. muurpe- 
nant op de bovenverd. Heden schuin inge
plant diephuis met enkelhuisopstand, twee 
bouwl. + insteekverd. en drie trav. onder 
zadeldak (leien). Verankerde bakstenen 
lijstgevel met verwerking van zandsteen, 
vernieuwde natuursteen en blauwe hard
steen. Decoratieve platte bandversiering, 
met spiegelvorming op de borstweringen, 
waarin huisnaam op bovenverd. Geaccen
tueerde middentrav. verhoogd met boog
vormig dakvenster onder waterlijst en be
kronend driehoekig fronton met sierbol; 
bovenvenster onder boogfronton, opgeno
men in het kordon; getorste balusterleu- 
ning. Voorts rechth. vensters, en vierkante 
op insteekverd. Hardstenen barokke rond- 
boogdeuromlijsting met imposten, sluit
steen, waterlijst op voluten en drielobbig 
bovenlicht erboven. Zandstenen sokkel.
S.A.B., N.P.P., B 18.

Korte Brigittinenstraat (6 H)

Van Brigittinenstraat naar Visitandinenstraat.
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566. Korte Brigittinenstraat. Voormalig Brigittinen- en Visitandinenklooster. Detail stadsplattegrond (S.A.B., Kaarten en 
plannen, Brussel, 3).

Aloude straat die voorheen doorliep tot de 
«Waalseplaats». Eertijds z.g. «Buckbor- 
re» naar een minstens tot XIV opklim
mende fontein bij de kruising met de Ka- 
pellestraat. Benaming Brigittinenstraat van 
na de vestiging van het brigittinenklooster 
aan de Z.-zijde in XVII. Ingekort voor de 
aanleg van de N.-Z.-spoorwegverbinding 
(1911-1914, 1935-1952) en de flankeren
de huidige Brigitinnenstraat, tussen de Ka- 
pellestraat en de Spiegelstraat. Vervolgens 
herdoopt tot Korte Brigittinenstraat.
Van de bebouwing rest slechts de ontman
telde Brigittinenkerk, in scherp contrast 
met het nabijgelegen sociaal woonblok 
«Brigittinen» van «Le Foyer Bruxellois» 
(1969-1970, architecten G. Brunfaut en 
Ch. Van Nueten).

★  Brigittinenkerk

Barokke kerk van het voormalige klooster 
der Brigittinen, waarvan de laatste resten 
in de jaren 1960 verdwenen.

De Brigittinen van de orde van de H. Ver
losser of de H. Brigitta, verkregen in 1621 
de toelating zich te Brussel te vestigen. Na 
aankomst vanuit het moederhuis te Den- 
dermonde in 1623, nam de kloosterge
meenschap haar intrek in het voormalige 
refugiehuis van de abdij van Groot Bij
gaarden aan de Plattesteen. Uitbouw van 
een eerste klooster aan het einde van de 
Hoogstraat vanaf 1625. Aankoop van 
gronden en huizen op de hoek van de 
«Buckborre» (huidige Korte Brigittinen
straat) en de Zilverstraat (huidige Visitan- 
dinenstraat), in 1652 gevolgd door de 
bouw van een tweede klooster. Eerste
steenlegging van de huidige kerk in 1663, 
ingezegend en geconsacreerd resp. in 
1667 en 1672. Als architect geldt L. Van 
Heil. Vernielingen bij het bombardement 
van 1695, o.m. de kerktoren die niet werd

567. Korte Brigittinenstraat. Brigittinenkerk (1663-1672).
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wederopgebouwd, en het kerkinterieur; 
wijding van een nieuw hoofdaltaar in 
1700. Opheffing van het klooster door Jo- 
sef II in 1784. Na diverse functies, o.m. 
krijgsgevangenis en asiel, als nationaal 
goed verkocht door de Fransen. De kerk 
kwam vervolgens in gebruik als pakhuis, 
slagerij en danszaal, waarbij een insteek- 
verd. werd aangebracht. Herstellingswer
ken in 1839 en 1850. Het gewelf werd na 
opmeting verwijderd in 1923. Algehele 
restauratie van het exterieur in 1964-1975, 
o.l.v. de architecten J. Rombaux en 
R Lessinne, waarbij vervanging van zand
steen door Massangis. In 1987 voorzien 
van een nieuwe bevloering in Petit Granit, 
n.o.v. architect D. Bigaré, met projectie 
van het vroegere gewelfpatroon. Heden 
sporadisch in gebruik als tentoonstellings- 
en theaterruimte.
Eenbeukige zaalkerk, georiënteerd naar 
het Z., die eertijds de N.-O.-hoek van het 
voormalige kloostercomplex innam 
(fïg. 566). Schip van zes trav. met vijfzij- 
dige koorsluiting, afgedekt met een zadel
dak (leien) waarin afgewolfde dakkapel
len. Baksteenbouw met gebruik van zand- 
steen/Massangis voor het geappliceerd de
cor van de voorgevel, de sokkel, 
hoekblokken, omlijstingen en de daklijst 
van de zijgevels.
Voorgevel in volplastische barokstijl met 
twee pilasterregisters (fig. 567). Rijk geor
namenteerde halsgevel met wijde voluten 
en puntig gekomist pseudo-fronton op 
consoles, bekroond met vazen en topstuk. 
Ordonnantie d.m.v. de superpositie van 
Dorische en Ionische pilasters, met brede 
kornissen tussen de geledingen onderling 
en de top. In de eerste geleding, rondboog- 
poort tussen ingediepte pilasters, met im
posten, sluitsteen en gebogen en gestrekte 
waterlijsten. Getoogd bovenlicht, via vo
luten verbonden met een spiegelboogvor
mige cartouche, het geheel onder een be
kronend, gebogen en gebroken fronton. 
Aan weerszij licht getoogde rondboogven- 
sters in geprofileerde omlijsting met oren, 
neuten, sleutel en waterlijst, en voluten op 
de borstwering; aansluitend omlijste spie
gels met oren. Tweede geleding met soor
telijk middenvenster in bewerkte omlijs

ting o.m. met chutes en schelp, en flanke
rende rondboognissen. Getoogde nis in 
uitgewerkte omlijsting -  oorspronkelijk 
met in 1797 verwijderd Verlossersbeeld -  
in de top, geflankeerd door ingediepte pi
lasters en voluutconsoles onder het fron
ton met spiegel, en panelen op de vleugel
stukken.
Door steunberen geritmeerde zijgevels 
met sokkel en geprofileerde daklijst aan
sluitend bij kruisvormige steigergaten. La
ge rondboogdeuren en gedrongen rond- 
boogvensters in het onderste register. Ho
ge rondboogvensters in de hoofdgeleding, 
hoger geplaatst in de drie N. trav., onder 
een bijkomend register van ronde oculi in 
de drie Z.- en de koortrav. Omlijstingen 
met hoekblokken, imposten en sleutel, in 
de O.-gevel met bijkomende waterlijsten. 
Bij de restauratie toegevoegde deuromlijs- 
ting in de O.-koortrav. Blinde Z.-koor- 
muur.
Volledig ontmanteld interieur met zichtba
re dakspant. Oorspronkelijk overwelfd 
door kruisribgewelven en gordelbogen 
met casementen, opgevangen door Ioni
sche pilasters, waarvan nog resterende 
fragmenten. Enkele bewaarde geprofileer
de omlijstingen. Halfrond koor.
S.A.B., N.P.P., C 8.
Archief K.C.M.L., dossier 3972.
HENNE A., WAUTERS A, 1975, IV, fig. 1543.

Korte Minimenstraat (7 G)

Van Grote Zavel naar Minimenstraat. 
Aloud verbindingsstraatje, eertijds Korte 
Ons-Heerstraat genaamd. In 1851 geïncor
poreerd in de Minimenstraat, waar het met 
een knik in uitmondde. Na het doortrek
ken van de Minimenstraat in rechte lijn tot 
de Grote Zavel, opnieuw afgesplitst en in 
1895 Korte Minimenstraat genaamd.
O.-zijde ingenomen door het Museum van 
Posterijen en Telecommunicaties (zie Gro
te Zavel nr. 40). W.-zijde grotendeels door 
de hoekgebouwen Grote Zavel nr. 43 en 
Minimenstraat nr. 12; ruim breedhuis met 
oude kern (muurankers) doch begin XIX 
aangepast, in nr. 5 (1223).
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Korte Violetstraat (5 F)

Van Violetstraat naar Brouwersstraat.
Smal verbindingssteegje, toegankelijk via 
overbouwde doorgangen (Violetstraat 
nr. 18 en Brouwersstraat tussen nr. 17 en 
19). Aan O.-zijde, bepleisterde en gece
menteerde twee bouwl. hoge lijstgevels 
met onregelmatige trav.-indeling, w.o. met 
gevelsteen (fig. 568) waarop gebeeld
houwde olifant en opschrift «in den au- 
den olephant» (bijgebouw van eertijds 
gelijknamig huis Hoedenmakersstraat 
nr. 21). Ertgov. : pakhuis, mogelijk uit 
XVIII (?), met verankerde bepleisterde 
lijstgevel op afgeschuinde sokkel; drie 
trav. met centraal boven elkaar getoogde 
laadluiken en getoogde en rechth. muur- 
openingen aan weerszij.

568. Korte Violetstraat. Gevelsteen.

Koudenberg (7-8 F)

Van Ravensteinstraat naar Villa Hermosa- 
straat.
Rest van een oorspronkelijk langere straat, 
vanaf de Hofberg in een wijde boog afda
lend naar de Kantersteen, aangelegd bij
K.B. van 1895. Het toponiem Kouden
berg, ontleend aan de aloude paleisheuvel, 
gold eertijds voor het gedeelte van de mid
deleeuwse «Steenweg» tussen de Magda- 
lenasteenweg en de Koudenbergsepoort 
van de eerste stadsomwalling, in 1853 
geïncorporeerd in de Naamsestraat.
De aanleg van de huidige Koudenberg, 
lange tijd «rue Courbe» genaamd, maakte

deel uit van het project voor heraanleg van 
de Hofberg, en uitbreiding en vrijmaking 
van de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten -  vervolgens Paleis voor Kunst, 
Wetenschap en Letterkunde - , gekoppeld 
aan de sanering van het volkse St.-Ro- 
chuskwartier. Een eerste project van archi
tect H. Maquet van 1876, werd gecombi
neerd met een project voor de Musea, Bi
bliotheek en uitbreidingen van architect 
A. Balat van 1882, en verder uitgewerkt 
door Maquet tussen 1884 en 1898. De af
braak van het St.-Rochuskwartier en de 
aanleg van de «rue Courbe» in 1897-1899 
vormde hierin de eerste fase van uitvoe
ring (zie Europakruispunt en Kunstberg). 
Bouw van een reeks winkelhuizen aan de
N.-zijde, met overwegend neogotische en 
neorenaissance-inslag in 1897-1902, o.m. 
n.o.v. architecten P. Saintenoy (1898, 
nr. 64-66), G. Vanden Bemden (1898, 
nr. 78), E. Collès (1898) en een reeks van 
zes panden n.o.v. L. Laureys (1900); 
voorts twee Art Nouveau-panden n.o.v. 
Saintenoy (1899 en 1901), waarvan het 
oudste een vroege toepassing vormde van 
gewapend beton (Hennebique) voor struc
tuur en gevel. Ca. 1908-1909 werd, met 
het oog op de Wereldtentoonstelling van 
1910, op het nog steeds braakliggende ter
rein, een voorlopige tuin aangelegd, met 
trappartijen, watervallen en beelden, n.o.v. 
architect J. Vacherot (Parijs). Gelijktijdig 
verbreding en verbetering van de straat- 
aanleg, en begin van aanleg van de Raven
steinstraat gepaard met sloop van enkele 
van voornoemde huizen; voorts opvulling 
van de resterende percelen, cf. nr. 68 tot 
72-74, en bouw van een reeks eenlaagse 
winkelpanden n.o.v. Saintenoy van 1909 
in het W.-straatgedeelte. Sloop van l.g. 
straatgedeelte en de Vacherot-tuin ca. 
1955, voor de oprichting van de huidige 
Kunstberg door de architecten J. Ghobert 
en M. Houyoux, in project vanaf 1937, 
uitgevoerd in 1954-1969. Sindsdien wordt 
de straat ten W. begrensd door het Kunst- 
berg-complex.
S.A.B., O.W., 1071 (1898), 27539 (1900), 5406 
(1899), 9861 (1901), 3356 (1909), 9862, 16755, 
31415-31422.
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Nr. 64-66. Voormalige apotheek «Phar- 
macie Anglaise Ch. Delacre», in neogoti
sche stijl, n.o.v. architect P. Saintenoy van 
1898, voltooid in 1900 (fig. 569). Ondiep 
hoekpand (Ravensteinstraat) op driehoeki
ge plattegrond, eertijds verbonden met een 
ruim pakhuis door Saintenoy van 1896- 
1897 (zie Villa Hermosastraat nr. 10-12). 
Rijk bewerkt gevelfront met hoektoren, re
fererend naar de laat-gotische architectuur, 
ingegeven door de nabijheid van het Ra- 
vensteinhof (zie Ravensteinstraat nr. 3) en 
een belendende woning (zie Ravenstein
straat nr. 1) uit XV-XVI, resp. in 1893- 
1894 en 1895 door Saintenoy gerestau
reerd, waarmee het één ensemble wil vor
men. Voorts sterk verwant met Saintenoy’s 
Paleis van de Stad Brussel op de Wereld
tentoonstelling van 1897.
Gevel met asymmetrische compositie, met 
drie/vier bouwl. en zes ongelijke trav. on
der een gecombineerde tweeledige zadel- 
bedaking (leien), waarvan het volumespel 
de sterke terreinhelling opvangt. Lagere 1. 
partij begrensd door de traptoren, hoger 
opgaande r. partij bekroond door een ge
trapte geveltop. Uitgevoerd in bak- en na
tuursteen, imitatie van het traditionele 
speklagenparement, op een hardstenen 
sokkel. Voorzien van gesmeed ijzeren sier- 
ankers. Sterke horizontale belijning door 
waterlijsten, vnl. als markering van de re
gisters. Karakteristiek decor ontleend aan 
het laat-gotische vocabularium, o.m. 
maaswerk, hogels en kruisbloemen, kool
blad- en wijnrankmotieven, en visblazen. 
Begane grond geritmeerd door gekoppelde 
korf- en rondboogvitrines aan weerszij 
van het spitsboogportaal; 1. privé-/dienst- 
ingang. Bovenverd. geopend door kruis
kozijnen, in de twee middentrav. gevat in 
oplopende rondboognissen die aansluiten 
bij de geveltop. Twee r. trav. uitgewerkt 
als Brugse trav. met gekoppelde korfbogi- 
ge beëindiging. Op de eerste twee verd. 
gemarkeerd door een oplopende rechth. 
erker, steunend op een console uitgelengd 
tot halfzuil op de begane grond, en be-

569. Koudenberg nr. 64-66. Voormalige apotheek «Phar
macie Anglaise Ch. Delacre» (1898-1900).

kroond door waterspuwers en een openge
werkte borstwering. Polychrome mozaïek- 
panelen met huisnaam en publiciteitsop- 
schriften «bas Elastiques -  bandages -
CEINTURES -  COFFRES DE SECOURS -  INSTRU
MENTS -  PANSEMENTS» in vergulde letters, 
en apothekersemblemen (slang, vijzel), in 
de verdiepte borstweringen en hoogvelden 
van de verschillende verd. Kroonlijst op 
tandfries en waterspuwers. Getrapte twee
ledige geveltop (4 tr. + topstuk) met 
schouderstukken en overhoekse fialen, 
versierd met een spitsbogige beeldnis en 
een centraal korfbogig mozaïekpaneel met 
zonnewijzer en voorstelling van haan en 
uil; drie omringende venstertjes. Dakvlak- 
ken met drie en twee rijen dakkapellen 
o.m. met luifel, en vorstkam. Ronde trap
toren met octogonale top, in totaal zes on
gelijke geledingen, onder ingesnoerde 
naaldspits met dakkapellen en gesmeed ij
zeren windvaan met dubbele adelaar; aan
leunend bij het getrapte aandak van het 
belendende pand (Ravensteinstraat nr. 1). 
Interieur. Markante apothekersinrichting 
in neo-Vlaamse-renaissancestijl, gedateerd 
«ANNO 1900» : eiken lambrizeringen, gale
rij, balkenzoldering met gebeeldhouwde 
sloffen en meubilair.
S.A.B., O.W., 2093 (1898-1900).

Nr. 68. Rijhuis in eclectische stijl met neo- 
renaissance-inslag, n.o.v. architect L. Jan
iet van 1907; vier bouwl. + entresol en 
drie trav. onder zadeldak (kunstleien). 
Lijstgevel van simili-natuur- en hardsteen, 
met door entablementen gemarkeerde re
gisters en middenrisaliet met balkon en pi
lasters, doorlopend in een dakvenster. 
Opengewerkte benedenbouw met geblokte 
hoekposten; winkelpui gewijzigd. Eerste 
verd. met schijnvoegen, balustrade en 
guirlandefries ; hoogste twee met resp. Do
rische en Ionische pilasters, balustrade en 
paneelversiering. Imposant dakvenster 
met boogfries, voluten, pilasters, en rond- 
boogvenster; topstuk met bouwjaar 1908, 
reliëf, driehoekig fronton en obelisk 
(1224).
S.A.B., O.W., 2065 (1907).
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Nr. 70. Huurhuis in eclectische stijl, n.o.v. 
architect F. Van Ophem van 1908; zes 
bouwl. en twee brede trav. onder zadeldak 
(pannen). Lijstgevel van simili-natuur- en 
hardsteen, met classicerend decor o.m. 
guirlandes, dropconsoles en stafwerk. En
tresol geopend door rondbogige pseudo- 
drielichten met ijzeren borstwering. Eerste 
twee verd. gemarkeerd door kolossale pi
lasters en een klassiek hoofdgestel; resp. 
rechth. en getoogde vensters, gebogen en 
rechte balkons met balustrade. Derde verd. 
opgevat als attiek met tweelichten. Hoog
ste verd. uitgewerkt als imposant dakven
ster met schouderstukken en pilasters, 
geopend door een rondbogig vierlicht met 
opengewerkte borstwering, en afgewerkt 
met een klokvormig pseudo-fronton waar
in een ovale oculus; flankerende, hoge po
lygonale postamenten. Verbouwde winkel
pui (1225).
S.A.B., O.W., 4260 (1908).

Nr. 72-74. Huurhuis in eclectische stijl, 
n.o.v. architect G. Hubrecht van 1909; 
perceel doorlopend in Villa Hermosastraat 
nr. 6. Vijf bouwl. en vier trav. onder pseu- 
do-mansardedak (leien). Lijstgevel van 
natuur- en hardsteen, opgebouwd uit hori
zontaal gemarkeerde registers met gediffe
rentieerd decor vnl. ontleend aan de neo- 
renaissance en de neoclassicistische archi
tectuur. Privé-portaal en winkelpui met 
rondboogindeling en middendeur, binnen 
bewerkte posten en entablement ; verzorgd 
houtwerk. Geboste eerste verd. met steek- 
boogopeningen, belijnd door een gevel- 
breed balkon met gesmeed ijzeren leuning 
waarop vijf fraaie lantaarns. Tweede en 
derde verd. gemarkeerd door hoekrisalie- 
ten, en gevelbrede balkons met uitgeleng
de consoles en ijzeren leuning tussen resp. 
gesloten borstweringen en medaillons; 
resp. rechth. vensters in geriemde omlijs
ting, en rondboogvensters, centraal als 
korfboogloggia, met pilasters en guirlan
des. Bovenste verd. met pilasterindeling, 
rechth. vensters en gevelbreed balkon met 
voluutconsolerij en gesmeed ijzeren leu
ning. Brede dakkappel met schouderstuk
ken en driehoekig fronton boven de 
kroonlijst, geflankeerd door kleinere. Bak

stenen achterbouw met loggia’s aan een 
kleine binnenplaats in de Villa Hermosa
straat (1226).
S.A.B., O.W., 59 (1909).

Nr. 78. Afgeschuind hoekgebouw (Villa 
Hermosastraat) in neo-Vlaamse-renaissan- 
cestijl, n.o.v. architect G. Vanden Bemden 
van 1898. Oorspronkelijk huurhuis met 
café, z.g. «Au Renard», cf. gebeeldhouwd 
reliëf met voorstelling van een vos boven 
het hoekportaal. Lijstgevel van bak- en 
hardsteen, met vier bouwl. + entresol en 
acht trav. onder zadeldak (leien). Oor
spronkelijk aan zijde Koudenberg gemar
keerd door over vier trav. van de eerste 
twee verd. doorlopende, houten erkers met 
ijzeren structuur en dakje; omgevormd tot 
open loggia’s met ijzeren leuning in 1905, 
met uitzondering van de balkonplaat en 
-consoles verwijderd in 1962. Openge
werkte benedenbouw met bewerkte posten 
en I-balken; privé-deur met bovenlicht in 
de uiterste 1. trav. Eerste twee verd. heden 
gecementeerd, hoogste verd. met speklagen
parement; rechth. openingen. Gekomiste 
kroonlijst met modillons, boven steigergaten 
en kordon. Imposante tweeledige dakkapel 
in de middenas, met voluten, rondbogig 
tweelicht, oculus, obelisk- en bolbekronin- 
gen; kleinere dakkapel met voluten en top
stuk in de hoektrav. Eenvoudige opstand met 
muurbanden en ontlastingsbogen aan de Vil
la Hermosastraat (1227).
S.A.B., O.W., 9867 (1898, 1905), 77180 (1962).

Kristinastraat (7 H)

Van Hoogstraat naar Minimenstraat. 
Smalle, rechtlijnige straat met sterke hel
ling, en typisch gekasseid wegdek. Ge
noemd naar aartshertogin Maria-Christina 
(1742-1798), gouverneur-generaal van de 
Oostenrijkse Nederlanden in naam van Jo
zef II, van 1781 tot 1789, tijdens wiens 
bewind de straat werd aangelegd. 
Bewaarde reeks eenvoudige gekoppelde wo
ningen uit de periode van straataanleg, en 
o.m. een reeks enkelhuizen uit eind XIX, 
aan de Z.-zijde (fig. 570). Sociaal woon-
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570. Kristinastraat.

complex van «Le Foyer Bruxellois» (1983- 
1985, architect De Smedt) aan de N.-zijde.

Nr. 5, 7. Gekoppeld enkel- en dubbelhuis, 
in laat-classicistische stijl, vermoedelijk 
gelijktijdig opgetrokken in XIX a. Oor
spronkelijk bepleisterde en beschilderde 
lijstgevels met gemeenschappelijke inge
diepte middenpenant; drie bouwl. en elk 
vier trav. onder zadeldak waarin telkens 
een afgewolfde dakkapel. Rechth. ven
sters, haast vierkant op de lagere derde 
bouwl., met lekdrempel; deuren met inge
diepte hardstenen omlijsting. Kroonlijst 
boven steigergaten. Nr. 5 heden gecemen
teerd, de begane grond ontpleisterd. Nr. 7 
met bijkomend stucdecor waarvoor bouw- 
aanvraag van 1881, en mansardedak met 
dakkapellen (1228).
S.A.B., O.W., 48018 (1881).

Nr. 11 tot 17. Vier gekoppelde enkelhui- 
zen vlg. repeterend schema, met neoclas
sicistische inslag, waarvoor bouwaanvraag

van 1886; drie bouwl. en elk twee trav. 
onder zadeldak. Bepleisterde en beschil
derde lijstgevels met hardstenen plint. 
Huistype overeenkomstig de straathelling 
met onderkelderde venstertrav. en trapsge
wijs verspringende ordonnantie en kroon
lijst. Rechth. deur met steektrap en breder 
beluikt benedenvenster in hardstenen om
lijsting. Getoogde bovenvensters met ge
riemde omlijsting en lekdrempel. Klassiek 
hoofdgestel (1229).
S.A.B., O.W., 48019 (1886).

Nr. 19 tot 25. Vier eenvoudige gekoppelde 
enkelhuizen vlg. spiegelbeeldschema, uit 
eind XVIII; oorspronkelijk twee bouwl. en 
elk drie trav. onder zadeldak telkens met 
dakkapel (?). Onversierde, bepleisterde en 
beschilderde lijstgevels met rechte muur
ankers, vrij intact bewaard in nr. 19 
(fig. 570). Licht getoogde deur en ven
sters; kroonlijst boven steigergaten. Di
verse aanpassingen, o.m. toegevoegde lek- 
drempels, bijkomende verd. in nr. 21 en 
mansardedak in nr. 23 (1230).

Kruidtuinlaan (4-5-6-7 A-B)

Van Emile Jacqmainlaan naar Konings- 
straat.
Als onderdeel van de ringlanen in 1819, 
n.o.v. architect J.B. Vifquain, aangelegd 
tussen de Antwerpse- en Schaarbeekse- 
poort (zie Antwerpselaan). Benaming naar 
de in 1826-1829 aan N.-zijde (St.-Joost- 
ten-Noode) ingeplante terrasvormige 
Kruidtuin met Kruidtuingebouw (architec
ten RF. Gineste en T.-F. Suys), in 1863 af
gesloten door een hardstenen balustrade. 
Laan met sterke O.-helling (fig. 571), in 
oorsprong met beboomde middenprome- 
nade, vanaf 1821 bebouwd met een aantal 
ruime neoclassicistische herenhuizen met 
uitgestrekte omheinde tuinen, naderhand 
verkaveld en bebouwd met smalle burger
huizen, waarvan begane grond geleidelijk 
aangepast met handels- en horecapuien -  
mede o.i.v. nabije vestiging van het 
Noordstation (1841, architect F. Cop- 
pens) - , cf. de op zichten van 1900-1914
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nog talrijk figurerende beglaasde en 
smeedijzeren Art Nouveau-luifels. 
Oorspronkelijke scenografie i.l.v. XIX-XX 
gewijzigd door opeenvolgende doorbra
ken in Z.-wand : het verlengen van de 
Nieuwstraat (1839), de aansluiting van de 
Emile Jacqmainlaan en Adolphe Maxlaan 
tijdens de aanleg van de centrale lanen 
(1867-1871), het doortrekken van de Pa- 
checolaan tijdens de laatste fase van de
N.-Z.-verbindingswerken (1935-1952), 
waarvoor o.m. in 1949-1952 afbraak van 
het neoclassicistische St.-Janshospitaal 
(1837-1843, architect H.L.F. Partoes). 
Voorts, tjdens de realisatie van de Kleine 
Ring (1956-1957) voor de Wereldtentoon
stelling (1958), baanvakverbreding en ge
deeltelijke ondertunneling; in dezelfde pe
riode ook afschaffing van de Schaarbeek- 
straat en afbraak van O.-bebouwing. 
Huidige bebouwing met uitgesproken hete
rogeen uitzicht : nog oorspronkelijke doch 
later aangepaste XIX b-rij huizen, afgewis- 
seld met XX b-appartementsgebouwen

(nr. 5-5A n.o.v. architect G. de Backere 
van 1939 en nr. 15 n.o.v. architect V. Tae- 
lemans van 1905) en ruimere hoekcom- 
plexen als de voorheen z.g. «Bon Marché» 
(1928-1930) en het «Institut St.-Louis» 
(1911-1912), naast nieuwe bouw van het 
«Gemeentekrediet» met aansluitende «Pas
sage 44» (1965-1969, architecten M. Lam- 
brichs, R. Delfosse, C. Grochowski, D. de 
Laveleye, A. Van Impe) en van het Rijksad- 
ministratief Centrum (1958-1984, architec
ten J. Gilson, M. Lambrichs, G. Ricquier,
H. Kuyck) met als blikvanger het 140 m ho
ge torengebouw.
Toegangen tot ondergronds metrostation 
(premetro, lijn 2) : beeldhouwwerken
«Les voyageurs» in gepolychromeerd 
hout, door P. Caille (1979), «The Last Mi- 
gration» in koper, door J.P. Ghysels 
(1977), «Tramification Syncopee» en 
«Tramification Fluide» in polychroom 
staal, door E. Souply (1978).
S.A.B., O.W., 32923-32924 en 32198 (1819-1829), 
54579 (1939), 435 (1905).
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Nr. 2-2A. Ruim appartementsgebouw van 
1935-1936 n.o.v. architect E. Dhuicque, 
uitziend in Mechelsestraat (nr. 6). Zakelij
ke bak- en betonconstructie met zes + vier 
trapsgewijze achteruitwijkende bouwl. on
der plat dak; over vijf verd. gemarkeerd 
door dubbele trapézoïdale erkeruitbouw 
onder aflijnende muizetand; ijzeren leu
ningen ter hoogte van dakverd. Aan 
Kruidtuinlaan, cement en marmerbekle- 
ding resp. voor bovenbouw en begane 
grond met horecapui en r. privé-ingang ; 
zichtbaar gelaten baksteenstructuur met 
decoratieve banden en in 1957 gewijzigde 
pui aan Mechelsestraat (1231).
S.A.B., O.W., 50043 (1934-1936), 71464 (1957).

Nr. 4, 4A, 7 tot 11, 41, 42. Basisbebou
wing uit de jaren 1830-1840, oorspronke
lijk met bepleisterde neoclassicistische 
lijstgevels, veelal met drie verkleinende 
bouwl. en drie trav. en gekenmerkt door 
een vrij sobere ordonnantie met eenvoudi
ge rechth. vensters op lekdrempels. Gevels 
vrijwel zonder uitzondering naderhand 
aangepast cf. verhoging met bijkomende 
bouwl., toevoeging van stucdecor en nieu
we ijzeren balkon- of vensterleuningen, en 
verbouwing van de begane grond.
Nr. 4. Met later stucdecor, balkon- en ven
sterleuningen, en deels behouden pui van 
1911.
Nr. 4A. Vier bouwl. hoog hoekpand met 
pui van 1931-1932, later aangepast.
Nr. 7. Ontpleisterd, met bijkomende vier
de bouwl. van 1929 en modernistische pui 
van 1938, met latere tegelbezetting 
(1954).
Nr. 8. Oorspronkelijk drie bouwl. hoog 
enkelhuis, vlg. bouwaanvraag van 1834. 
Behouden ordonnantie op derde bouwl.; 
bow-window van 1896 in huidige vorm 
aangepast in 1929, gelijktijdig met de toe
voeging van twee bijkomende bouwl.; 
verbouwde begane grond.
Nr. 9. Vier trav. breed en eveneens van 
1834, in 1896-1897 verhoogd met een 
vierde bouwl. en verfraaid met stucom- 
lijstingen (heden enkel nog behouden op 
derde bouwl.) en gevelbrede balkonleu- 
ning.

Nr. 10. Met nog bewaard oorspronkelijk 
volume, doch in 1895 aangepaste venster
openingen ; huidige begane grond van 
1968.
Nr. 11. Sinds 1904 met bijkomende vierde 
bouwl. en verhoogde vensterdorpels op 
derde.
Nr. 41. Met -  ingevolge de beschadigin
gen tijdens de septemberdagen van 1830 -  
in 1832 herbouwde voorgevel met enkel - 
huisopstand, vermoedelijk in XIX c ver
rijkt met huidige vensteromlijstingen in 
stuc, met engelehoofden in festoen en 
driehoekige frontons, en mansardebeda- 
king met fraaie dakvensters i.pl.v. vroeger 
mezzanino.
Nr. 42. Rijhuis in dezelfde omstandighe
den, na sloop, in 1832 wederopgebouwd 
met gr.m. gelijkaardige gevelopstand. 
Fraai gedecoreerde erker van 1896 -  even
als de stucomlijstingen aan vensters -  ver
wijderd in 1938, gelijktijdig met de aan
passing van de winkelpui, tot 1981 met 
marmerbekleding (1232, 1233).
S.A.B., O.W., 12702 (1911), 40056 (1931-1932), 
40057 (1929) en 50162 (1938), 63162 (1954), 
12684 (1834), 12709 (1896) en 35365 (1929), 
12684 (1834) en 12710 (1896-1897), 12711 (1895) 
en 80142 (1968), 12713 (1904), 12742 (1832), 
12743 (1832) en 12745 (1896), 50163 (1938) en 
86332 (1981).

Nr. 6. Appartementsgebouw van hetzelfde 
type als nr. 2, n.o.v. architect J.J. Eggericx 
van 1935. Zes + twee achteruitwijkende 
bouwl., met voorgevel in baksteenbouw, 
verwerkt met beton voor het lijstwerk. 
Huidige begane grond met handelsfunctie 
n.o.v. architect H. Courtens van 1960 
(1234).
S.A.B., O.W., 45658 (1935), 72598 (1960).

Nr. 12. Drie trav. breed rijhuis met be
pleisterde lijstgevel, oorspronkelijk met 
drie bouwl., opgetrokken in 1901; verho
ging met twee bouwl. en gevelaanpassing 
voor incorporatie bij belendend hoekge- 
bouw «Cécil Hotel» in 1921 n.o.v. archi
tect A. Poot; recente renovatie tot hotel 
«Le Döme» (zie Adolphe Maxlaan 
nr. 164). Behouden decor en ordonnantie 
van 1901 op de tweede bouwl. en in zij- 
trav. van de derde : centrale erker met
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572. Kruidtuinlaan nr. 18-27. Voormalig warenhuis «Au Bon Marché» (1928-1930).

composiete pilasters en hardstenen borst
wering met gevleugeld hoofd en bewerkte 
zware consoles, onder klassiek entable
ment en bekronend balusterbalkon ; sinds 
1921 twee opgestapelde erkers met aan
sluitend -  vóór het bovenste rondbogige 
deurvenster -  gietijzeren balkon naar mo
del van het hoekhotel. Rechth. zijvensters 
met zelfde ijzeren leuningen en omlijsting 
met oren of druiplijst op consoles, en 
doorgetrokken lekdrempels. Tand- en 
kroonlijst op klossen onder het pseudo- 
mansardedak met dakvensters. Aangepaste 
begane grond met behouden geboste hard
stenen middenpilasters (1235).
S.A.B., O.W., 12714 (1901), 31682 (1921).

Nr. 18-27. Voormalig warenhuis «Au Bon 
Marché» (fig. 572). Ter vervanging van 
het gelijknamige, -  als «magasins de nou
veautés» -  in 1845 door de familie Thiéry 
opgerichte hoekpand Nieuwstraat/Bleke- 
rijstraat, vanaf 1866 door de familie Vaxe-

laire-Claes aan Nieuwstraat stelselmatig
N.-waarts uitgebreid (ter plaatse van de 
huidige «A l ’Innovation»). Nieuw groot
warenhuis, hoek Kruidtuinlaan/Asstraat, 
in 1928-1930 in Art Decostijl ontworpen 
door architect G.J. Maugue (Parijs). Impo
sant winkelcomplex met afgeronde hoek- 
partij, vijf bouwl., attiekverd., gebogen 
pseudo-mansardeverd. met ronde en ovale 
ceil-de-bceufs, en terugwijkende, stelsel
matig over het ganse gebouw uitgebreide 
terrasverd., onder plat dak. Geconcipieerd 
op rechth. plattegrond, met over drie verd. 
verkoopplateau’s rondom een centrale vi
de onder schilddakvormige glaskap, on
derling bereikbaar via monumentale trap- 
penpartij, in 1954 vervangen door roltrap
pen; liftinstallatie ten W. Structuur met 
gewapend beton (Hennebique), oorspron
kelijk met marmerplaten voor gevelbezet- 
ting, in 1941 op bovenverd. vervangen 
door bekleding met Savonnièresteen. Re
gelmatige ordonnantie met over drie verd.
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verticaal ritme door alternerende smalle 
trapézoïdale erkeruitbouw, boven de licht 
terugwijkende bovenste verd. nog geac
centueerd door de verhoogde mijtervormi
ge aflijningen van de attiekvensters. Ertus
sen, brede raampartijen met drielichten 
met metalen roedenverdeling en borstwe
ringen, in de hoekpartij geflankeerd door 
smallere en bekroond door een hogere at- 
tiek waarop eertijds opschrift « a u  b o n  
m a r c h e ». Art Deco-versiering beperkt tot 
typische motieven in het ijzerwerk van de 
drielichten, gestileerde ornamenten en de
coratieve lijsten in attiek, en meerledige 
profielen aan bovenste vensters. Begane 
grond onder brede luifel, met repetitief 
schema van smalle en brede uitstalramen, 
onderbroken door hoofdingang in hoek
partij, naderhand gedeeltelijk aangepast. 
In zijgevel : dienstingang en latere loop
brug.
Renovatieproject voor herinrichting tot 
kantoor- en handelscomplex i.o.v. 
«A.G.», (1989).
S.A.B., O.W., 52011 en 51092 (1928-1930), 61909 
(1954), 55087 (1941).
RENOY G., Les Grands Magasins, Brussel, 1986,
p. 132-142.

Nr. 33. Samen met het voormalige pand 
nr. 32 in 1880 opgetrokken, met drie 
bouwl. en twee trav. onder pseudo-man- 
sardedak (leien). Bepleisterde eclectische 
lijstgevel met vnl. geaccentueerde neo
classicistische ornamenten. Bredere r. ri- 
saliettrav. en gevelbrede smeedijzeren bal- 
konleuningen op gegroefde rolwerkconso- 
les; aflijnend decoratief hoofdgestel met 
panelenfries onder gekomiste kroonlijst 
op bewerkte consoles met drop. Rechth. 
vensters met Toscaanse flankeerpilasters 
op tweede, dito risalietvenster in gecanne
leerde omlijsting onder driehoekig fronton 
op derde bouwl. Œil-de-bœuf en rechth. 
dakvenster naar barok patroon. Vernieuw
de begane grond (1236).
S.A.B., O.W., 12740 (1880).

Nr. 34. Rijhuis met eenvoudige bepleister
de lijstgevel met neoclassicistische inslag, 
drie bouwl. en dito trav. onder zadeldak 
(n//straat), van 1880 n.o.v. architect A. La-

barre. Rechth. vensters in geriemde oor- 
omlijsting; gietijzeren gevelbreed bel-eta- 
ge- en enkelvoudig middenbalkon, op vo- 
luutconsoles (deels verscholen achter de 
puilijst). Klassiek hoofdgestel. Recente 
winkelpui i.pl.v. oorspronkelijk geblokte 
begane grond met enkelhuisopstand 
(1237).
S.A.B., O.W., 12769 (1880).

Nr. 36-39. Z.g. «Institut St.-Louis» 
(fig. 573). Als middelbare handelsschool 
nl. «Ecole de Commerce et d ’Industrie» 
in 1858 n.o.v. architect F. Carleer opge
trokken, met rechth. inplanting van neo
classicistische vleugels, ten Z.O. van de 
hoekhotels met stallingen (Kruidtuin- 
laan/Broekstraat) z.g. «de Vinck de Deux- 
Orp» (1821) en «de Marnix». Hotels ge
annexeerd in 1866/1867, in 1911 gesloopt 
en vervangen door huidig L-vormig hoek- 
gebouw. Instituut, sinds 1890 met univer
sitaire faculteit, vnl. i.l.v. XX uitgebreid 
met bijkomende afdelingen, waarvoor di
verse verbouwingen en nieuwe bouw, he
den reikend tot de Ommegangstraat. 
Hoekcomplex met neoclassicistische in
slag, opgetrokken in 1911-1912 n.o.v. ar
chitect E. Collès. Vier bouwl. + entresol 
en totaal twintig trav. onder zadeldak 
(n//straat, leien) met dakvensters; afgeron
de torenvormige hoekpartij met bijkomen
de bouwl. onder koepel, verhoogd met oc- 
togonale lantaarn met spits. Gevels met 
natuur- en similisteenbekleding, horizon
taal belijnd door druip- en kroonlijsten. 
Trav. met rechth. vensters, paarsgewijze 
tussen pilasters, in kolossale orde over 
derde en vierde bouwl.; imitatiebanden op 
begane grond + entresol, l.g. grotendeels 
met gewijzigde indeling cf. vierlichten on
der I-balken. Benadrukte oorspronkelijke 
inkompartij in licht risaliet, met, in twee 
bouwl. hoge rondboogomlijsting, rechth. 
vleugeldeur en rondbogig bovenlicht, on
der balustradebalkon op uitgelengde vo- 
luutconsoles, lambrekijnen en paneel met 
opschrift « f a c u l t e s  Sa in t  LOUIS»; onder
broken frontonlijst voor rechth. dakvenster 
onder boogfronton met siervaas. Uiterst 
r. trav. (Broekstraat) met traphal cf. ver
springende bouwl. Gedeeltelijk aangepas-
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573. Kruidtuinlaan nr. 36-39. Z.g. «Institut St-Louis» 
(1911-1912).

te begane grond; behouden rondboogarca- 
de in hoekpartij, uitstalramen met oor
spronkelijk houtwerk en neoclassicistische 
binneninrichting van apothekerspui. 
Achtergevel herhaaldelijk verbouwd; be
waarde ordonnantie op eerste twee 
bouwl. : dubbele pilastergeleding, geprofi
leerde kordons, toegang tot vestibule en 
eretrap in rondboogomlijsting onder boog- 
en rechte druiplijst en drielicht onder drie
hoekig fronton.
Op binnenplaats : rechth. neoclassicistische 
vleugel van 1857-1858 n.o.v. architect
F. Carleer (cf. supra), in 1923 aangepast 
door architect André. Drie bouwl. onder ge
combineerd zadel- en schilddak (pannen) 
met dakkapellen; bepleisterde gevels van 
negen op drie trav., met rechth. vensters 
deels op doorgetrokken lekdrempels; rond- 
boogarcade met dito openingen met verbon
den imposten op begane grond (1238).
Aan Broekstraat (nr. 109-119) : uitbrei
ding met glas- en betonconstructies van 
1969 n.o.v. architecten R. Bastin en

V. Kockerols, w.o. ten Z. met polyvalente 
zaal; door l.g. architecten ten O. klassen
gebouw voor lager onderwijs van 
ca. 1971, in 1976 uitgebreid met annexe 
met interieurdecor door tekenaar Peyo, en 
betonnen afsluitingsmuur met dambordpa- 
troon aan straatzijde, van 1972 (1239).
S.A.B., O.W., 15623 (1821, 1911-1912), 31686 
(1923), 82458 en 83175 (1869), 82786 (1971), 
85341 (1976), 83012 (1972).
Art d’Eglise, nr. 150, 1970, p. 24-27.
Institut Saint-Louis Bruxelles. Liber Memorialis, 
75e anniversaire 1858-1933.
Revue de St.-Louis, juni 1978.

Kruitmolenstraat (1-2 F-G)

Van O.-L.-Vrouw van Vaakstraat naar 
Slachthuislaan.
Rechtlijnige straat, geopend naar het Ni- 
noofseplein en eindigend op een dubbele 
elleboog. Het tracé klimt op tot de weg die 
vanouds de tweede stadsomwalling (XIV) 
flankeerde tussen de O.-L.-Vrouw van 
Vaakstraat en de Kleine Spui, en waarvan 
de O.-zijde werd ingenomen door de tui
nen van het in XVI gestichte kartuizers- 
klooster. De huidige straataanleg werd in 
1835 samen met het Ninoofseplein gerea
liseerd, als onderdeel van de werken aan 
de Barthélémy laan en de Slachthuislaan. 
De Kleine Spui regelde vanouds het debiet 
van de Ransfort-Zenne op de plaats waar 
zij de tweede stadsomwalling binnen
drong, tot de demping ca. 1870. Het oude 
sluisgebouw, tevens kruitmagazijn, werd 
gesloopt en in neoclassicistische stijl we- 
deropgebouwd in 1835-1836, en vervan
gen door de huidige constructie, oorspron
kelijk een onderstation van de electrici- 
teitscentrale, in 1927-1930 (zie Slacht
huislaan nr. 9). Oorspronkelijk z.g. «rue 
de l’Ecluse», huidige benaming sinds 
1851.
Naar functie, volume en stijl zeer hetero
gene en versnipperde bebouwing, met de 
nadruk op industriële architectuur en be
geleidende arbeidershuisvesting. Nog en
kele bewaarde XIX-pakhuizen of bedrijfs
gebouwen, o.m. achter de rooilijn of in de 
binnenblokken gelegen, aan de O.-zijde
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A
XXIV. Kruitmolenstraat nr. 2 tot 18. Plattegrond naar 
B. De Meulder (Galerijwoningen te Brussel, dossier 29, 
eindverhandeling K.U.L., 1982-1983). Schaal 1 : 200.

cf. nr. 68-70, en lage gekoppelde arbei- 
dershuizen cf. nr. 36 en 38. Markant wo- 
ningenblok met neogotisch gevelfront aan 
het begin van de straat. Voorts weinig op
vallende, veelal verbouwde burgerhuizen 
uit XIX A en B, cf. nr. 46-50 (1842), 62, 
66 (1884) en 74-76 (1879)
S.A.B., O.W., 17877 (1842), 19759 (1884), 7050 
(1879).

★  Nr. 2 tot 18. Markant geheel van ge
koppelde arbeidershuizen (hoek O.-L.- 
Vrouw van Vaakstraat nr. 56 en 58) met 
neogotisch gevelfront, n.o.v. architect
G. Cochaux van 1898 (fig. 574). Aaneen
schakeling van in totaal elf diephuizen, 
negen aan de Kruitmolenstraat en twee 
aan de O.-L.-Vrouw van Vaakstraat, met 
drie bouwl. + souterrain en twee trav. on
der achteraan afgesnuit zadeldak (pannen).

Verticaal opgedeeld in tweekamerwonin
gen, met centraal trappenhuis (Fig. XXIV). 
Aan de Kruitmolenstraat, opeenvolging 
van negen trapgeveltjes van het enkelhuis- 
type vlg. repeterend schema, met regiona- 
listische stijltendens. Baksteenbouw voor
zien van gesmeed ijzeren sierankers, met 
schaarse verwerking van hardsteen voor 
dorpels, kraag- en dekstenen, op een na
tuurstenen rustica-sokkel; I-balken met ro
zetten als vensterlateien. Elk geveltje af
zonderlijk begrensd door lisenen, die de 
twee z.g. Brugse trav. omschrijven en uit
lopen in de spitsboognis van de getrapte 
top (4 tr. + topstuk) met overhoeks fiaal. 
Vnl. gekoppelde spitsboognisjes boven de 
vensters; gietijzeren borstweringen. Dito 
bovenlicht boven de deur met accolade- 
boogvormige latei op kraagstenen, in de 
r. trav. Bewaard houtwerk. Typische 
emailplaatjes « g a z  a u x  e t a g e s » naast de 
deur.
Aan de O.-L.-Vrouw van Vaakstraat, zij
gevel van het hoekpand met vijf trav. ge
ritmeerd door lisenen met boog- of tand- 
fries, en oplopende spitsboognissen, deels 
blind, deels met zelfde vensters, de laatste 
trav. met gekanteelde bekroning. Ernaast 
twee identieke trapgevels als aan de Kruit
molenstraat (1240).
S.A.B., O.W., 19748 (1898).

Nr. 20-22. Pakhuis met twee bouwl. en 
vier trav. onder afgesnuit zadeldak 
(nlstraat), uit midden XIX. Heden gece
menteerde lijstgevel met rechth. inrijpoor
ten in de uiterste trav., de 1. onder I-balk, 
en getoogde vensters op lekdrempels, 
doorgetrokken op de bovenverd. Klassiek 
hoofdgestel (1241).

Nr. 22A-24. Twee gekoppelde pakhuizen 
met drie bouwl. onder zadeldak (n_L straat, 
pannen), uit midden XIX, gelegen achter 
de rooilijn. Verankerde baksteenbouw met 
aangepaste rechth. muuropeningen. Hou
ten balkenlagen, deels gietijzeren kolom
men, deels op houten steunen, en dakspant 
in het interieur (1242).

Nr. 25, 27. Twee bescheiden woningen 
met twee bouwl. en drie trav. onder zadel-
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575. Kruitmolenstraat nr. 31 tot 39.

dak (pannen), uit XIX b. Lijstgevels met 
typische meerkleurige bekleding van ge
glazuurde baksteen, met geometrische mo
tieven in de fries, uit begin XX. Rechth. 
deuren en vensters op arduinen dorpels. 
Nr. 25 met garagepoort mogelijk ter ver
vanging van een vroegere winkelpui, en 
bedekte steigergaten. Nr. 27 met bijko
mende mezzanino (1243).

Nr. 26. Enkelhuis met neoclassicistische 
inslag, met twee bouwl. en drie trav. onder 
zadeldak, uit XIX c. Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel op hardstenen pui. 
Door schijnvoegen en pilasters gemar
keerd r. risaliet van twee trav. Rechth. in
rijpoort in de 1. trav., en vensters met lek- 
drempel. Breed klassiek hoofdgestel met 
casementenfries en kroonlijst met klossen 
en tandlijst (1244).

574. Kruitmolenstraat nr. 2 tot 18 (1898).

Nr. 31 tot 39. Vijf lage gekoppelde arbei
dershuisjes vlg. spiegelbeeldschema, met 
anderhalve bouwl. en elk twee trav. onder 
doorlopend zadeldak (pannen), uit XIX b 
(fig. 575). Oorspronkelijk bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel, met per pand een 
rechth. deur en ernaast achtereenvolgens 
een getraliede keldermond, beluikt bene
denvenster en laag bovenvenstertje op lek- 
drempels, afgelijnd door de dakgoot. In
tact bewaarde opstand inclusief houtwerk 
in nr. 37, de overige huisjes gecemen
teerd, met verbreed benedenvenster en 
o.m. verlaagde deur; nr. 39 ingrijpend 
aangepast met pseudo-mansarde en bak
steenparement.

Nr. 41. Zie Slachthuislaan nr. 7.

Nr. 43. Zie Slachthuislaan nr. 8.

Nr. 58. Arbeidershuis met twee bouwl. en 
drie trav. onder zadeldak (pannen), uit 
XIX b. Heden gecementeerde lijstgevel 
met plint. Rechth. deur en verkleinende
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vensters, beluikt op de begane grond, op 
lekdrempels. Kroonlijst boven bedekte 
steigergaten (1245).

Nr. 60. Pakhuis met twee bouwl. + mez- 
zanino, en negen en een halve trav. onder 
zaldeldak (n//straat, pannen), uit XIX A 
(fig. 576). Ligging achter nr. 58 tot 62, 
aan een halfopen binnenplaats. Witge
schilderde baksteenbouw, verankerd bo
ven de tweede bouwl. Registers van 
rechth. vensters met lekdrempels op de 
bovenverd. en mezzanino. Afgewolfd 
laadvenster in de vierde trav. Houten dak
goot. Gewijzigde, deels ingekapselde be
gane grond. Houten structuur versterkt 
met beton in het interieur.

Nr. 64. Huurhuis met vier bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak, n.o.v. architect
J. Munster van 1911. Verbouwing en ver
hoging van een van 1884 daterend stallin
gengebouw (begane grond). Lijstgevel 
van bak- en natuursteen met onregelmati
ge ordonnantie, de middentrav. gemar-

576. Kruitmolenstraat nr. 60 en lood- of hageltoren.

keerd als risaliet met korfbooglisenen, de 
r. trav. als trappenhuis. Bovenvensters on
der I-balk en getoogde ontlastingsboog, 
waarbinnen sgraffito; gebogen Franse bal
kons met gebuikt gietijzeren hek in de 
twee 1. trav. Houten ramen met typische 
roedenverdeling in het bovenlicht. Gekor- 
niste kroonlijst met klossen en tandlijst. 
Begane grond heden verbouwd. 
Achterliggend voormalig biermagazijn 
met drie bouwl. onder schilddak (pannen), 
waarvoor bouwaanvraag van 1884. Bak
steenbouw met door pilasters geritmeerde 
opstand en centraal laadvenster. Ijzeren 
structuur met troggewelven op dubbele rij
en zuiltjes in het interieur (1246).
S.A.B., O.W., 19761 (1911), 19759 (1884).

Kunstberg (7 F)

Monumentaal gebouwencomplex en ste- 
debouwkundig ensemble, gelegen tussen 
het Koningsplein en de omgeving van het 
Europakruispunt. Omvat het Paleis voor 
Congressen en een kantoorcomplex met 
winkelgalerij aan de N.-zijde, en de Ko
ninklijke Bibliotheek Albert I aan de Z.- 
zijde van een tuinterras met trappenpartij- 
en, het geheel ontworpen door de architec
ten J. Ghobert en M. Houyoux, gereali
seerd in 1954-1969 (fig. 577).
De Kunstberg vormt het resultaat van één 
der meest complexe vraagstukken uit de 
Brusselse stedebouwkundige geschiede
nis, met antecedenten tot midden XIX : de 
verbinding van de boven- en benedenstad 
door de heraanleg van de Hofberg. Tot de 
meest markante projecten die hiervoor
i.l.v. XIX B werden geformuleerd behoren 
het megalomane project voor een Han
delspaleis door de architecten A. Arveuf 
en C. De La Roche (1854), een vergelijk
baar project door architect A. Trappeniers 
(1856), en een project door architect
H. Beyaert (1861-1864). De smalle, sterk 
hellende Hofberg, onderdeel van de mid
deleeuwse « Steenweg », werd hierbij resp. 
vervangen door een monumentale classi
cerende architectuur aansluitend bij het 
Koningsplein, en een stelsel van straalsge-
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577. Kunstberg (1954-1969).

wijs afdalende straten. Een project van de 
architecten Peeters, Kennis en Alleweireld 
(1870) voorzag in een volledig nieuwe 
wijk met een door diagonalen beheerst 
stratenpatroon. In de opeenvolgende ont
werpen die vanaf 1872 door architect
H. Maquet werden uitgewerkt, werd de 
heraanleg van de Hofberg enerzijds ge
koppeld aan de inplanting van het Cen
traal Station (1873, 1876, 1884, 1891), an
derzijds aan de uitbreiding van de Konink
lijke Musea voor Schone Kunsten (1898) 
als voortzetting van een vroeger project 
van architect A. Balat (1882). Deze pres
tigieuze ontwerpen verkregen de goedkeu
ring van Leopold II, in tegenstelling tot 
een sterk vereenvoudigd aanlegplan van 
de Stad Brussel (1894) dat werd verwor
pen, mede aanleiding tot het ontslag van 
burgemeester Karei Buis (1899). Begin 
van realisatie van het project Maquet bij
K.B. van 1895, door afbraak van de vroe
gere St.-Rochuswijk en aanleg van de 
Koudenberg, in een wijde boog afdalend

van het Koningsplein naar de Magdalena- 
steenweg, in 1897-1899. Verdere uitwer
king van het z.g. «Mont des Arts »-project 
door Maquet (1902, 1908) met groepering 
van het Museum voor Moderne Kunst, de 
Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief, 
en diverse wetenschappelijke instellingen. 
Conventie van 1903 tussen de Stad Brus
sel en de Belgische Staat voor de bouw 
van het Centraal Station en de aanleg van 
de Kunstberg, gepaard met de volledige 
herinrichting van de vroegere Putterij-, 
Isabella-, Terarken- en St.-Rochuswijk. 
Afwijzing van het project Maquet door 
Kamer en Senaat in 1908. Aanleg van een 
voorlopige tuin op de braakliggende ter
reinen van de St.-Rochuswijk, n.o.v. archi
tect J. Vacherot ca. 1908-1909, met het 
oog op de Wereldtentoonstelling van 
1910 : een sierlijk, uit terrassen opge
bouwd plantsoen met trappartijen, water
vallen en beeldhouwwerken door G. De- 
vreese en J. Dupon. Project van architect
J. Caluwaers (1914) als voortzetting van
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het project Maquet, opgeschort omwille 
van de oorlogsomstandigheden.
Het project voor de Kunstberg werd in 
1935 terug opgenomen met de oprichting 
van het Bibliotheek Albert I-Fonds, voor 
de verwezenlijking van een nationaal mo
nument ter ere van koning Albert I. In 
1937 werd een ideeën wedstrijd georgani
seerd voor de aanleg van de Kunstberg, 
met een monument voor Albert I, de Ko
ninklijke Bibliotheek, het Prentenkabinet 
e.a., Algemeen Rijksarchief en de Konink
lijke Musea voor Schone Kunsten, waarin 
de architecten J. Ghobert en E. Van Steen
bergen als laureaten ex aequo werden be
kroond. Als te omvangrijk verworpen, 
werd in 1938 een tweede architectuurwed
strijd uitgeschreven voor oprichting van 
de Koninklijke Bibliotheek ter plaatse van 
de Kruidtuinserres (Koningsstraat, St.- 
Joost-ten-Noode), met als laureaat archi
tect M. Houyoux. In 1939 werd uiteinde
lijk toch geopteerd voor het Kunstbergpro- 
ject, waarvan de uitvoering werd toever- 
trouwd aan Ghobert en Houyoux, na 
terugtrekking van Van Steenbergen. Uit
werking van de plannen met diverse vari
anten vanaf 1940, goedkeuring van het de
finitief ontwerp in 1946. Onthulling van 
het ruiterstandbeeld van Albert I in 1951. 
Eerstesteenlegging van de Koninklijke Bi
bliotheek in 1954; bouw o.l.v. Houyoux, 
met belangrijke wijziging van de plannen 
in 1957 aangepast aan het nieuwe tracé 
van de Keizerslaan. Bouw van het Con
gressenpaleis aangevat in 1955, o.l.v. 
Ghobert, met medewerking van tuinarchi
tect R. Péchère voor de tuinaanleg, als ge
heel ingehuldigd in 1958. Bouw van de 
Koninklijke Bibliotheek in 1960, na de 
dood van Houyoux, voortgezet door archi
tecten R. Delers en J. Bellemans, met ge
deeltelijke openstelling in hetzelfde jaar. 
Belangrijke wijziging van de plannen voor 
de laatste fase, de voorbouw, door Delers 
in 1963, wegens de beslissing tot behoud 
«in situ» van de St.-Joriskapel, genomen 
in 1961-1962; heraangevat in 1964, ge
volgd door inhuldiging van het complex in 
1969. Bouw van het Algemeen Rijksar
chief in 1964-1972 (zie Ruisbroekstraat)

gepaard met uitbreiding van de Koninklij
ke Musea voor Schone Kunsten. 
Architectuur met monumentaal, classice
rend karakter, nog aanleunend bij de offi
ciële academische bouwstijl van de latere 
jaren 1930. Onderling afwijkende gebou
wencomplexen gegroepeerd aan weerszij 
van een wijdse esplanade als centrale as, 
tot eenheid gebracht door krachtige sym
metrische accenten. Vrij perspectief op de 
St.-Jacobskerk enerzijds, de Stadhuistoren 
anderzijds. Strakke opstanden met gevel
bekleding van natuursteen, op sokkel van 
hardsteen.
Esplanade opgevat als verzonken tuin, in
geleid en beëindigd met groots opgevatte 
trappencomplexen ; parkeergarage in de 
ondergrond. Ten W. gedomineerd door het 
bronzen ruiterstandbeeld van Albert I, 
door beeldhouwer A. Courtens. Tuin met 
tweeledige aanleg : een strak symmetri
sche, classicistische parterre omzoomd 
door ronde fonteintjes en platanen in de 
centrale as, ten N. geflankeerd door bos
schage. Ten O. fontein met decoratieve 
steles door T. Van Gooien ; flankerende re
liëfs resp. door A. Vriens en M. d’Have- 
loose op de bordessen. Beelden «Muziek» 
en «Zang» door O. Jespers in de N.-O.- 
hoek; «Hond» door P. Aebly, «Kinderen 
en geitjes» door E. Canneel en «Decora
tieve compositie» door H. van Albada in 
de bosschage (1247).

Paleis voor Congressen. Gebouwencom
plex in onregelmatige U-vorm, ten N. be
grensd door de Stuiversstraat, met audito
ria, vergader- en feestzalen van diverse 
grootte, uitgemst met uitgebreide techni
sche voorzieningen (fig. 578). W.-vleugel 
z.g. «Paleis van de Dynastie» opgevat als 
monumentaal paviljoen verlengd met een 
open doorgang, met kenmerkend ritme 
van verticale glasstroken. Centrale bron
zen poort door M. Rau; reliëfs door G. Ja
cobs, «België en de Dynastie» door
O. Declerck. Markant uurwerk met bei
aard, jaquemart en twaalf bewegende figu
rines ontleend aan geschiedenis en folklo
re door H. van Albada, H. Lenaerts, 
J. Verset en R. Poot. N.-vleugel -  kanto
ren en winkelgalerij -  met drieledige ge
trapte opstand met open rondboogarcade
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578. Kunstberg (1954-1969).

op de begane grond, regelmatige gegroe
peerde vensters over drie bovenverd. en 
een doorlopende loggia als attiek; allego
rische reliëfs door A. Darville, D. Ledel, 
E. Remy, J. Talmar en N. Neujean. Twee 
symmetrische O.-vleugels aan weerszij 
van de esplanade, met verwante opstand 
over drie bouwl.; verhoogd met een hoge
re attiek n.o.v. architecten R. Delers en 
E. De Felici in 1983-1984. Reliëfs 
«Nieuwgeborene» door Ch. Leplae en 
«Lezende vrouw» door A. Courtens boven 
de open doorgang, fontein met maskers 
door R. Jacob en reeks emblemen aan zij
de Koudenberg. Grote inkomhal in het in
terieur, versierd met monumentale muur
schilderingen «Aards Paradijs» door 
P. Delvaux en «Geheimzinnige barrica
den» door R. Magritte.

Koninklijke Bibliotheek Albert I. Instel
ling opgericht bij K.B. van 1837, na aan
koop van de bibliotheek van K. Van Hul- 
tem die werd samengevoegd met de oude

« Librije van Bourgondië» en in 1839 geo
pend in de gebouwen aan het Museum
plein (zie aldaar); in 1842 versmolten met 
de stadsbibliotheek. Huidige gebouwen 
begrensd door de Keizerslaan en Ruis- 
broekstraat, met complex programma, dat 
ruimte biedt aan de onderscheiden lokalen 
voor de diverse afdelingen -  publieks
ruimte, administratie en stockering - ,  o.m. 
de algemene en de tijdschriftenleeszaal, 
catalogus- en bibliografiezaal, tentoonstel
lingsruimten en een centraal boekenmaga- 
zijn met 91000 strekkende meter rekken

XXV. Kunstberg. St.-Joriskapel. Plattegrond. Schaal 1 :
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579. Kunstberg. St.-Joriskapel.

over 17 verd. Samenstel van meerdere 
rechth. volumes. Opstand aan de Kunst
berg gedomineerd door de vooruitsprin
gende middenpartij opgevat als een open 
galerij met zestien kolossale pijlers, een 
aanpassing van de oorspronkelijke plan
nen in de laatste fase van uitvoering, voor 
het behoud in situ van de St.-Joriskapel 
(cf. infra). Lagere zijvleugels met strakke 
ordonnantie van beglaasde en gesloten 
vlakken, doorlopend in de Keizerslaan en 
de Ruisbroekstraat. Patio met rondboogar- 
caden in de W.-vleugel, tweede binnen
plaats met dominerende glaswand in de
O.-vleugel. Boekenmagazijn ten Z., de op
stand aan de Ruisbroekstraat met raster- 
structuur, heden echter ingebouwd. Her- 
denkingssteles voor J.L. Van Sina (1889- 
1914) en M.-R. Sulzberger (1901-1944) 
bij de inkom.

St.-Joriskapel. Voormalige huiskapel van 
het hof van Nassau, opgetrokken door En- 
gelbert II van Nassau, als onderdeel van

de grondige verbouwing en uitbreiding 
van dit stadspaleis eind XV-begin XVI 
(zie Museumplein). Aan de kapel werd 
nog gewerkt in 1516 en 1524, onder Hen
drik van Nassau. Bij de wederopbouw in 
XVIII van het Paleis van Karei van Lo
tharingen, behouden op kelderniveau. Be
gin XIX verhuurd als biermagazijn, doch 
in 1839 gerestaureerd. Vervolgens achter
eenvolgens in gebruik als depot voor 
beeldhouwwerken, vanaf 1862 laboratori
um van het Museum voor Natuurweten
schappen, vanaf 1895 het Internationaal 
Instituut voor Bibliografie, van 1923 tot 
1958 leeszaal van het Algemeen Rijksar
chief. Het behoud van de St.-Joriskapel 
werd reeds voorgeschreven in de wedstrijd 
voor de Kunstberg van 1937 (cf. supra). 
In de definitieve plannen voorzien om te 
worden gedemonteerd en verplaatst bin
nen het bibliotheekcomplex, werd in 
1961-1962 besloten tot integratie in situ. 
Vervolgens gerestaureerd en als tentoon
stellingszaal ingehuldigd in 1969.
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Eenvoudige zaalkapel in laat-gotische 
stijl, opgetrokken uit zandsteen. Rechth. 
plattegrond, georiënteerd naar het W., 
tweebeukig in de drie O.-trav., overgaand 
in een pseudo-driebeukige structuur in de 
diepere W.-koortrav. (Fig. XXV). 
Verankerde buitengevels met resp. vier en 
twee trav. N.-gevel met getrapte opbouw 
overeenkomstig de vroegere straathelling. 
Hoge kwarthol geprofileerde sokkel, on
derbroken door de lage Tudorboogdeur 
met geprofileerd beloop en loofwerk in de 
zwikken in de derde trav. Bovenregister 
met vier verkleinende gedrukte spitsboog
vensters met geprofileerd beloop, drie- en
1. tweelichtindeling, en driepassen, belijnd 
door een waterlijst aansluitend bij de afza
ten. Rijk gebeeldhouwde nis met beeld 
van St.-Joris in gevecht met de draak, tus
sen de derde en de vierde trav. : sokkel 
met koolbladmotieven, gebundelde colon- 
netten, baldakijn met accoladeboogjes en 
kruisbloem. Reliëf met silhouet van het 
voormalige Hof van Nassau door beeld
houwer G. Dobbels tegen de sokkel. W.- 
gevel met zelfde kenmerken, eertijds inge
bouwd.
Witbepleisterd interieur met vrijlating van 
de zandstenen zuilen, gewelfribben en 
omlijstingen (fig. 579). Kruisribgewelf 
met te-niet lopende profielen, centraal op
gevangen door kapiteelloze rondzuilen 
met geprofileerde octogonale sokkel, in de 
W.-trav. door een stel pijlers met flanke
rende halve colonnetten; aan de wanden 
neerkomend op consoles met koolbladmo- 
tief, in de W.-trav. op halve pijlers met co- 
lonnetten. Doksaal ten O., gesteund door 
twee brede gedrukte korfbogen aan weers
zij van de middenzuil, met geajoureerde 
balustrade samengesteld uit vervlochten 
accoladebogen met driepasvulling (1248).
Albert I Bibliotheekfonds, Verslag aan de regee- 
ring over zijn werkzaamheden sedert zijn stichting 
in 1935, s.l., 1946.
DUMON P., La Chapelle de Nassau (Brabant, 
1970, 5, p. 28-32).
Koninklijke Bibliotheek, Liber Memorialis 1559- 
1969, Brussel, 1969.
VERPOEST L., Tussen Noordstation en Zuidsta- 
tion, tussen bovenstad en benedenstad : de archi
tectuur van een kruispunt (M & L, 1989, 2, p. 4- 
28).

Kuregemsestraat (3 G-H)

Van Anderlechtsesteenweg naar Zuidlaan. 
Deel uitmakend van een geheel van stra
ten, in 1861-1866 aangelegd ten Z. en O. 
van de Anderlechtsesteenweg (zie Artesië- 
straat). Bebouwd vanaf het midden van de 
jaren 1860 tot in de jaren 1870. Basisbe
bouwing van neoclassicistische enkel- en 
winkelhuizen, o.m. gekoppeld, met twee 
of drie trav. en drie of vier bouwl. onder 
zadeldak. Bepleisterde en beschilderde 
lij stgeveis met veelal getoogde bovenven
sters in geriemde omlijsting op kordonvor- 
mende lekdrempels, en klassiek hoofdge
stel, cf. nr. 13, 15, 19-19A, 22, 39, 42, 48 
en 50, en de per twee gekoppelde panden 
nr. 5-7, 9-11, 21-23, 26-28, 30-32/32A en 
34-40. Dito hoekcomplexen, cf. nr. 1-3 en 
25-27. Bewaarde «klassieke» winkelpui
en met zij-ingang, pilasters en entable
ment, in nr. 3 en 28, gekoppeld in nr. 9-11 
en 21-23, winkelraam in nr. 27. Reeks 
eclectische burger- en huurhuizen van om
trent de eeuwwisseling, met balkons in de 
midden trav., bij de Froebelstraat, cf. nr. 45 
tot 49 en 59 tot 63. Industriële architectuur 
nabij de Zuidlaan, met name het Herstel- 
lingsatelier van de M.I.V.B., en twee pak- 
huizen/bedrijfsgebouwen van drie en vier 
bouwl. met door lisenen geleed gevelfront 
in nr. 43 en 67 (1249, 1250)
S.A.B., O.W., 26244-26246 (1861-1866).

Nr. 2-2A. Afgeschuind hoekhuis (Ander
lechtsesteenweg) in neoclassicistische 
stijl, waarvoor bouwaanvraag van 1865 
(fig. 580); drie bouwl. en zes trav. onder 
zadeldak (pannen). Representatief voor
beeld van de basisbebouwing in deze 
wijk. Bepleisterde en beschilderde lijstge- 
vel met getoogde bovenvensters in ge
riemde omlijsting op kordonvormende 
lekdrempels met profiel, en hoofdgestel 
met panelenfries. «Klassieke» houten 
winkelramen aan weerszij van de winkel
deur in de hoektrav.
S.A.B., O.W., 6453 (1865).

Nr. 4 tot 10, 18 en 20. Twee reeksen van 
resp. vier en twee gekoppelde enkelhuizen
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vlg. repeterend schema, in neoclassicisti
sche stijl, waarvoor bouwaanvraag van 
1866 (fig. 580); drie bouwl. en elk twee 
trav. onder zadeldak. Representatief voor
beeld van de basisbebouwing in deze 
wijk. Bepleisterde en beschilderde lijstge- 
vels met getoogde bovenvensters op kor- 
donvormende lekdrempels met profiel, en 
hoofdgestel met casementenfries. Rechth. 
deur in de 1. trav.; ernaast oorspronkelijk 
venster of winkelraam, in «klassieke» 
omlijsting in nr. 4, heden meestal gewij
zigd (1251).
S.A.B., O.W., 10080 (1866).

Nr. 29-31. Herenhuis in neoclassicistische 
stijl, met drie bouwl. en vier trav. onder 
zadeldak, uit XIX B. Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel op hardstenen sokkel. 
Rechth. muuropeningen, op de begane 
grond met vlakke, op de bovenverd. met 
geriemde omlijsting en doorgetrokken lek
drempels. Inrijpoort in de 1. trav. Vrij rijk

hoofdgestel met kroonlijst op uit ge lengde 
consoles, spiegels en kordon (1252).

Nr. 33. Pakhuis (?) met twee bouwl. en 
drie trav. onder zadeldak (n_Lstraat), uit 
XIX B. Bepleisterde en beschilderde punt- 
gevel op hardstenen plint. Twee registers 
van licht getoogde vensters op lekdrem
pels ; rondboogvenster met radiale roeden
verdeling in de top. Omlopende kroonlijst. 
Vermoedelijk gewijzigde inrijpoort in de 
r. trav. (1253).

Nr. 44, 46. Twee identieke burgerhuizen 
met neoclassicistische inslag, drie bouwl. 
en elk drie trav. onder zadeldak, uit 
XIX B. Bepleisterde en beschilderde lijst
gevel met hardstenen plint. Begane grond 
met schijnvoegen, puilijst, rechth. deur en 
vensters. Getoogde bovenvensters in ge
riemde omlijsting met sleutel, op doorge
trokken lekdrempels met onderlijnend 
profiel; gietijzeren leuningen. Rijk hoofd-

580. Kuregemsestraat nr. 2-2A (1865) en 4 tot 10 (1866).
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581. Kuregemsestraat nr. 52-54. Herstellingsatelier van de M.I.V.B. Bouwaanvraag (1900), (S.A.B., O.W., 23904).

gestel met architraaf, panelen en kroonlijst 
met tandlijst op uitgelengde consoles 
(1254).

Nr. 52-54. Herstellingsatelier van de 
doorlopend in Gierstraat nr. 77. 

Oorspronkelijk stelplaats voor paarden
trams, gebouwd door de «Compagnie des 
Omnibus de Bruxelles» of «Belgian 
Street Railway & Omnibus Company, 
Ltd.» cf. bouwaanvraag van 1869. Weder- 
opgebouwd en uitgebreid tot de huidige 
werkplaatsen door «Les Tramways 
Bruxellois S.A.», cf. bouwaanvraag van 
1900 (fig. 581). Oorspronkelijk construc
tie met ijzeren structuur onder Polonceau- 
spanten met dakruiter, o.m. omvattend 
verf- en montage-ateliers, zweefbruggen 
en magazijn. Ingrijpend verbouwd vnl. 
aan de Gierstraat, n.o.v. architect W. Van 
Hove, in 1941.
Gevel in baksteenbouw verwerkt met 
hardsteenlagen, met drie bouwl. en zeven
tien trav. Gekoppelde steekboogvensters 
met sleutel, rollaag en lekdrempel op de 
eerste twee bouwl., rechth. vensters met 
blind steekboogveld boven een doorlo
pend kordon en drieledige sleutel op de

lagere bovenste verd.; ramen met kleine 
metalen roedenverdeling. Gevelbeëindi- 
ging voorheen door een eenvoudige 
kroonlijst; heden rollaag na de aanpassing 
met een plat dak. Deur met bovenlicht in 
de eerste trav., in 1927 verbrede inrijpoort 
in de dertiende tot vijftiende trav. Fraai 
gesmede sierankers; ijzeren venstertralies 
op de begane grond.
Interieur met troggewelven op gietijzeren 
zuilen, voorts beton (1255).
S.A.B., O.W., 10088 (1869), 23904 (1900), 33705 
(1927).

Nr. 59, 61. Twee gekoppelde enkelhuizen 
in eclectische stijl met neoclassicistische 
inslag, waarvoor bouwaanvraag van 1899; 
drie bouwl. + entresol en drie trav. onder 
zadeldak. Oorspronkelijk bepleisterde lijst- 
gevels op hardstenen benedenbouw; nieu
we bakstenen gevelbekleding in nr. 59. 
Gevelindeling door pilasters en kordons 
per register; gietijzeren balkons in de mid- 
dentrav. van de bovenverd. Rechth. deur
en vensteropeningen, l.g. op doorgetrokken 
lekdrempels en verdiepte borstweringen. 
Kroonlijst op modillons en tandlijst, in
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nr. 61 boven casementen, met rozetten af
gedekte steigergaten en kordon (1256).
S.A.B., O.W., 10108 (1899).

Nr. 63. Zelfde type burgerhuis als voor
gaande, met uitzondering van de entresol, 
waarvoor bouwaanvraag van 1897. Hoog 
souterrain, rechth. deur. Bijkomende verd. 
ter vervanging van het mansardedak 
(1256).
S.A.B., O.W., 10107 (1897).

Nr. 65. Kindertuin Nr. 12. Schooltje in 
eclectische stijl, n.o.v. architect D. Fran- 
cken van 1895, opgetrokken in 1897-1898 
(fig. 582). Omvatte oorspronkelijk een 
voorgebouw met diensten, een overdekte 
speelplaats en drie klassen in L-vorm rond 
de open speelplaats. Natuurstenen lijstge- 
vel met neoromaanse en maureske inslag,

582. Kuregemsestraat nr. 65. Kindertuin Nr. 12 (1895- 
1898).

met enkelhuisopstand van twee bouwl. en 
drie trav. Indeling in horizontale registers 
door de versierde puilijst en kordonvor- 
mende lekdrempels. Rechth. benedenven
sters met gekartelde latei, voorzien van 
sierlijk gesmede ijzeren hekken. Brede 
rondboogdeur met fraai houtwerk, en bo
venvensters onder typische gedrukt spits
boogvormige waterlijst. Tondi met Da
vidsster aan weerszij van het middenven
ster. Breed hoofdgestel met gebeeldhouwd 
decoratief lijstwerk door M. Stepman, 
o.m. tandlijst, boogfries met sterren en 
acanthusfries; opschrift «jardin d’EN- 
FANTS -  KINDERTUIN».
Overdekte speelplaats onder Polonceau- 
spant met beglaasde dakruiter.
S.A.B., A.A., 1897, rep. 3981; N.P.P., P 7

Lacaillestraat (5-6 K)

Van Zuidlaan naar Huishoudensstraat. 
Oorspronkelijk een smalle steeg met L- 
vormig tracé, tussen de Pieremansstraat en 
de ringboulevard, vermoedelijk opklim
mend tot begin XIX. Ca. 1890 heraange
legd met verbrede rooilijnen, waarbij het 
Z.-straatgedeelte werd doorgetrokken tot 
de Huishoudensstraat, en het N-straatge- 
deelte afgesplitst en herdoopt tot Gieter- 
straat.
Z.-zijde bepaald door meergezinshuizen 
van omstreeks de eeuwwisseling; twee 
smalle rijhuizen uit eind XIX in nr. 7-9 en 
11. Sociaal woonblok (1967-1970, archi
tect R. Courtois) en open ruimte aan de
N.-zijde.

Nr. 13-19. Meergezinshuis met vier 
bouwl. en zes trav. onder mansardedak, 
waarvoor bouwaanvraag van 1901. Be
pleisterde lijstgevel met imitatie-voeg- 
werk, belijnd door ondiepe, gevelbrede 
balkons met gietijzeren leuning, en afge
werkt met een klassiek hoofdgestel. Bega
ne grond met alternerend handelspuien en 
privé-deuren. Rechth. deurvensters in ge
riemde omlijsting op de bovenverd. Dak
kapellen met driehoekig fronton (1257).
S.A.B., O.W., 13234 (1901).
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Nr. 21. Ondiep meergezinshuis met dub- 
belhuisopstand, vier bouwl. + mezzanino 
en vijf trav. onder zadeldak (pannen), 
waarvoor bouwaanvraag van 1891. Be
pleisterde en beschilderde lijstgevel met 
eenvoudige opstand. Registers van rechth. 
openingen op de begane grond, getoogde 
met kordonvormende lekdrempels op de 
bovenverd. ; inkom in de blinde midden- 
trav. Klassieke gevelbeëindiging d.m.v. 
kordon, mezzanino met bedekte steigerga- 
ten en kroonlijst met klossen (1257).
S.A.B., O.W., 13230 (1891).

Nr. 23-25. Meergezinshuis met afge
schuinde hoek (Huishoudensstraat), vier 
bouwl. en zeven trav. onder zadeldak 
(pannen), waarvoor bouwaanvraag van 
1891. Zelfde opstand als nr. 21 met alter
nerend trav.-ritme o.m. blindnissen. Win
kelramen met entablement en -deur in de 
hoekpartij; dubbelhuisopstand in de drie 
r. trav. (1258).
S.A.B., O.W., 16381 (1891).

Ladderstraat (3-4 B)

Van Spaarstraat naar Lakensestraat.
Deel uitmakend van een geheel van stra
ten, eind XVI aangelegd tussen de Zenne 
en de Lakensestraat, op terreinen die over
bleven na de bouw van het «Simpel- 
huys», en die door de stadsmagistraat in 
50 loten werden verkocht. Zo ontstonden 
gelijktijdig de Ladderstraat, Pelikaan
straat, St.-Rochusstraat en Spaarstraat. Tot 
de bouw van het «Simpelhuys» of «Dul- 
huys», een krankzinnigengesticht, werd 
besloten in 1590; het ruime complex met 
een 60-tal cellen dat enkele jaren later tot 
stand kwam, nam de Z.-zijde van de Lad
derstraat in met hoofdgevel aan de Laken
sestraat. Het deed van 1803 tot 1819 
dienst als gevangenis, werd in 1820 opge
deeld en verkocht. Aan het einde van de 
straat bevond zich in XVII de z.g. « Coel- 
schure», in 1701 na brand vervangen door 
een kalandermolen. Eertijds z.g. « ’t Cool 
straetken», huidige benaming sinds 1811.

583. Ladderstraat nr. 5 (1879).

Korte rechtlijnige straat, aan de N.-zijde 
verbreed ca. 1880. Rijbebouwing van ge
koppelde winkel- en meergezinshuizen, 
drie en vier bouwl., met neoclassicistische 
inslag, van ca. 1880 aan de N.-zijde, 
cf. nr. 7 en 11-13. «Klassieke» houten 
winkelpui van ca. 1880, met halfrond 
glas-in-loodraam van ca. 1925 met Art 
Deco bloemenmotief, in nr. 7

Nr. 5. Voormalig biermagazijn, met vier 
bouwl. en drie trav. onder twee parallelle 
schilddaken (n_Lstraat, golfplaten), waar
voor bouwaanvraag van 1879 (fig. 583). 
Doorlopend in St.-Jan Nepomucenusstraat 
nr. 26, met identieke gevelopstanden aan 
weerszij. Witgeschilderde bakstenen lijst- 
gevels met schaars gebruik van hardsteen 
o.m. voor plint, rechtstanden, sluitstenen 
en dorpels. Trav.-indeling door pilasters; 
horizontaal belijnde registers waaronder 
een lagere bovenste verd. Vlak omlijste
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steekboogvensters met rollaag, diamant- 
kopsleutel, doorgetrokken lekdrempels en 
imposten. Op de begane grond bredere 
steekbogen met inrijpoort in de midden-, 
getraliede keldermond, oculus met dia- 
mantkoppen en bovenlicht in de zijtrav. 
Eenvoudig geprofileerde kroonlijst met 
tandlijst boven steigergaten deels met 
leeuwekopvulling. Interieur : driebeukige 
structuur van achttien trav., met bakstenen 
troggewelven op gietijzeren kolommen, 
voor de eerste twee bouwl. en de kelder
verdieping; houten balkenlagen op dito 
kolommen op de hoogste twee verd. 
S.A.B., O.W., 10435 (1879).

Nr. 6. Z.g. «La Maison Libérale -  Ons 
Huis». Kantoorvleugel met Art Deco-in- 
slag n.o.v. architect J. Van Kriekinge van 
1923; uitbreiding van een bestaand com
plex met feestzaal in Lakensestraat 
nr. 159. Ondiepe constructie met lijstgevel 
van bak-, natuursteen en simili; vier 
bouwl. en vijf trav. onder pseudo-mansar- 
de (leien). Eenvoudige opstand met pilas- 
territmering, brede rondboogvensters met 
rollagen en sluitsteen op de begane grond, 
rechth. vensters op de bovenverd., kroon
lijst en dakkapellen. Geaccentueerd driele
dig portaal met entresol, luifel en gesloten 
balkon op consoles in de r. trav. (1259).
S.A.B., O.W., 29629 (1923).

Nr. 15 tot 25. Zie Lakensestraat nr. 163.

Lakensestraat (3-4 B-C-D)

Van St.-Katelijneplein naar Antwerpse- 
laan.
Vanouds belangrijke invalsweg uit N.- 
richting, met rechtlijnig beloop. Gelegen 
buiten de eerste stadsomwalling (XI-XIII), 
drong de Lakensestraat de oude stadskern 
binnen via de oude Lakensepoort, later 
«Binnenste Lakensepoort» of «Zwarte 
Poort» genaamd, die in 1573 werd ge
slecht. Ter hoogte van de Vaartstraat werd 
zij versterkt door de «Kleine Lakense
poort», deel uitmakend van de Kleine 
Vesten (ca. 1300). Ten N. boog de straat

in O.-richting af langs de tweede stadsom
walling (XIV) tot de Zenne, waarvan de 
toegang tot de stad werd versterkt door de 
halfcirkelvormige nieuwe Lakensepoort, 
op haar beurt geslecht in 1807-1808. Het 
grootste deel van de W.-zijde, tussen het 
Zaterdagplein en de Vaartstraat, werd van
ouds geflankeerd door het omwalde voor
malige Groot Begijnhof (zie Begijnhof). 
Het gedeelte hogerop, ingenomen door de 
z.g. «Guillielmus» of Begijnenweide, 
kwam pas in XVII tot ontwikkeling door 
het graven vanaf 1639 van het Hooidok 
(zie Arduinkaai). Op het plein vóór het 
dok werd in dezelfde periode de beesten
markt ingericht, die eind XVIII plaats 
maakte voor het z.g. «Entrepot» (zie 
nr. 146). Het belangrijkste gebouw aan de
O.-zijde was het z.g. «Simpelhuys» of 
«Dulhuys» nabij de tweede stadsomwal
ling, een krankzinnigengesticht met een 
60-tal cellen dat na 1590 tot stand kwam, 
in 1803 werd omgevormd tot gevangenis 
en in 1820 verdween. De houtmarkt vond 
hier plaats vanaf 1768, de wildmarkt vanaf 
1803. In 1804-1807 werd in de as van de 
Lakensestraat enerzijds en de Antwerpse- 
steenweg anderzijds een nieuwe door
braak in de omwalling geslagen, op de 
plaats van de van 1664-1667 daterende 
z.g. « Blauwen-Trap », die werd afgesloten 
door de z.g. «Porte Napoléon». Deze 
maakte bij de aanleg van het eerste ge
deelte van de nieuwe ringboulevard (zie 
Antwerpselaan) plaats voor een rechth. 
plein, het latere Antwerpseplein, licht ge
knikt t.o.v. de Lakensestraat. In de as ver
rees in 1820 de z.g. «Willemspoort» n.o.v. 
architect T.-F. Suys, met beeldhouwwerk 
door J.-L. Van Geel, na 1830 z.g. «Ant- 
werpsepoort», die in 1838 gedeeltelijk en 
in 1860 volledig werd gesloopt. De terrei
nen van de vroegere walgracht en omhei- 
ningsmuur van het Groot Begijnhof, wer
den in drie reeksen verkaveld in 1823- 
1825, en vervolgens bebouwd met een rij 
neoclassicistische burger- en herenhuizen. 
Na de aanleg van de Arteveldestraat 
(1874) werd de Lakensestraat geïncorpo
reerd in een doorlopende N.-Z.-georiën- 
teerde verkeersas, parallel met de centrale
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lanen, van de Antwerpsepoort tot de An- 
derlechtsepoort.
Het straatbeeld wordt bepaald door voor
noemde, markante huizenrij aan de W.-zij- 
de (nr. 20-22 tot 108), met een rijk ge
schakeerde vormgeving in neoclassicisti
sche en empirestijl, uit de jaren 1820, aan
sluitend bij de architectuur van de wijk 
rondom het Groot Godshuis (zie Groot- 
godshuisstraat). Aaneenschakeling van be
scheiden enkel- en ruimere herenhuizen 
met bepleisterde en beschilderde opstand 
van gemiddeld drie bouwl., bij enkele 
panden gedecapeerd of vervangen door 
cement of baksteen, de begane grond zon
der uitzondering verbouwd tot winkelpui
en. Tot het meest eenvoudige type, geken
merkt door een regelmatige vensterordon- 
nantie, al of niet doorgetrokken lekdrem- 
pels en een klassiek hoofdgestel, behoren 
de panden nr. 30 (hoek Begijnhofstraat), 
32, 46 (1825), 64 (met later stucdecor) en 
66 (1824), 72-74 (hoek Grootgodshuis- 
straat), 80 (1824; met rondboogvensters 
op de bel-etage doch later verhoogd) en 82 
(1824; met toegevoegde mezzanino). En
kele panden werden grondig verbouwd, 
cf. 34 (1825) en 60-62 (1825); het ensem
ble wordt voorts sporadisch onderbroken 
door constructies uit XX a-b, o.m. met af
wijkend gabariet, cf. nr. 78 (1924, archi
tect R. Mertens), 86-94 en het hoekge- 
bouw Grootgodshuisstraat nr. 2-2A (zie 
aldaar). De overige straatgedeelten verto
nen een minder homogene aanblik, vooral 
aan de O.-zijde onderbroken door bressen 
en nieuwe bouw. Naast enkele oude ker
nen, cf. nr. 118, toch ook een overwicht 
van neoclassicistische panden uit dezelfde 
periode of later in XIX en met dezelfde 
kenmerken als de hogergenoemde huizen
rij cf. nr. 14 (1850), 59 (1844), 69, 71 
(hoek Vander Elststraat), 121, 130, 160- 
162, 165-169 (1856). Het W.-straateinde 
wordt gedomineerd door de achter de 
rooilijn ingeplante Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg (zie nr. 146). De straat wordt 
besloten door de oorspronkelijk symmetri
sche, heden slechts fragmentair bewaarde 
gevelwanden van het vroegere Antwerpse - 
plein (zie nr. 164 tot 172 en 179 tot 185). 
Grootschalige kantoorcomplexen, de Phi-

lipstoren (1967-1969, architecten Structu- 
res) en het Assubelgebouw (1952, archi
tect Ch. Verhelle), bij de Bisschopsstraat. 
Toegang tot ondergronds metrostration «ij
zer» (lijn 2) bij de Antwerpselaan, met 
beeldhouwwerk, reliëf in metaal (1988) 
door A. Mortier.
Voor opvulling van het ruime braakliggen
de terrein aan de O.-zijde (tussen nr. 95 en 
121) met een groep rijwoningen, overeen
komstig de vroegere perceelsstructuur, 
werd in 1989 door de verzekeringsmaat
schappij «AG» en de «Fondation pour 
1’Architecture» een architectuurwedstrijd 
«Oproep aan de jonge Europese architec
ten» georganiseerd. De zeven projecten 
die voor uitvoering vanaf 1990 werden 
weerhouden, van de architecten J. Altuna 
en M.-L. Petit (Frankrijk), S. Assassin, 
B. Dumons, P. Gisclard en N. Prat 
(Frankrijk), Atelier 55 : V. Gevers,
M. Heene, Mich. Leloup en G. Somssich 
(België), J. Cenicacelaya en I. Salona 
(Spanje), M. Gaiani en G. Tagliaventi 
(Italië), J.-Ph. Garric en V. Nègre (Frank
rijk), en L. O’Connor en J. Robins 
(Groot-Brittannië), hebben als gemeen
schappelijk kenmerk een uniforme pseu- 
do-classicistische vormentaal aangepast 
aan volume en ritme van de omringende 
architectuur. Het project omvatte tevens de 
restauratie van de behouden panden nr. 95 
en 121 op basis van een wetenschappelij
ke analyse door architect B. Van Der Wee, 
met speciale vermelding in de wedstrijd, 
inmiddels echter gesloopt. Voorts de vol
ledige herinrichting van het bouwblok 
Lakensestraat/Nieuwbrug/Bloemenstraat/ 
Circus-straat gepaard met afbraak van een 
bestaande kantoortoren, door architecten 
A. en J. Polak.
S.A.B., O.W., 13268 (1825), 13255 (1824), 13254 
(1824), 7087 (1824), 13247 (1825), 13246 (1825), 
29522 (1924), 13340 (1850), 13297 (1844), 13330 
(1856), 62760 (1952).
COEKELBERGHS D, LOZE P., Un ensemble 
néo-classique a Bruxelles : le Grand Hospice et le 
quartier du Béguinage, s.l., 1983.
Oproep aan de jonge Europese architecten, Cata
logus Fondation pour 1’Architecture, Brussel, 
1990.
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584. Lakensestraat nr. 20-22. Bouwaanvraag (1824), (S.A.B., O.W., 1572).

Nr. 16-18. Hoekhuis (Zaterdagplein) in 
Second-Empirestijl, n.o.v. architect
P.J. Peeters van 1851-1852; vier bouwl. + 
entresol en resp. vier en twee trav. onder 
schilddak (pannen). Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel met verkleinende or
donnantie, afgewerkt met een breed ge- 
komiste kroonlijst op uitgelengde modil- 
lons. Entresol belijnd door schijnvoegen 
en puilijst, met haast vierkante vensters. 
Bovenverd. met registers van rechth. ven
sters met afgeronde bovenhoeken in ge
riemde omlijstingen, op lekdrempels ach
tereenvolgens doorgetrokken, op consoles 
en met borstweringversiering. Tweede 
bouwl. in de uiterste trav. gemarkeerd 
door balkons met sierlijke gietijzeren leu
ning, op met leeuwekoppen versierde vo- 
luutconsoles. Bewaard houten raamwerk. 
Winkelpui van bij oorsprong, heden ver
bouwd (1260).
S.A.B., O.W., 1627 (1851-1852).

Nr. 20-22. Hoekhuis (Zaterdagplein) in 
empirestijl, van bij oorsprong twee gekop
pelde woningen, waarvoor bouwaanvraag

van 1824 (fig. 584) ; vier bouwl. en resp. 
vijf en drie trav. onder schilddak (pannen). 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, 
belijnd met kordonvormende lekdrempels 
en typische schijnvoegen, uitstralend bo
ven de vensters van de hoofdverd ; breder 
gespatieerde trav.-indeling in de zijgevel. 
Tweede bouwl. opgevat als entresol met 
rechth. vensters. Derde bouwl. geaccentu
eerd als bel-etage, met hoge, licht verdiep
te rondboogvensters en doorgetrokken ge
profileerde imposten; behouden radiale 
tracering van de bovenlichten in de twee 
r. trav. Lagere vierde bouwl., in de voor
gevel slechts geopend in de drie midden- 
trav., met rechth., door vlakke pilasters ge
flankeerde vensters. Gevelbeëindiging 
door een vlakke fries met bedekte steiger- 
gaten en een omlopende kroonlijst. Bega
ne grond verbouwd; oorspronkelijk pseu- 
do-dubbelhuisopstand met middendeur in 
entablement, voorts rechth. vensters en 
bijkomende deur in de r. trav. Voorheen 
ten W. aanpalende tuinmuur met twee deu
ren in entablement (1261).
S.A.B., O.W., 1572 (1824).
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Nr. 24. Voormalig enkelhuis in neoclassi
cistische stijl, met drie bouwl. + attiek en 
drie trav. onder zadeldak, waarvoor bouw- 
aanvraag van 1824. Oorspronkelijk be
pleisterde en beschilderde, doch recent ge- 
decapeerde bakstenen lijstgevel, met ver
kleinende ordonnantie. Oorspronkelijk 
rechth. poort in entablement bekroond 
door een ijzeren balkon in de 1. trav., naast 
rechth. vensters met lekdrempel boven de 
sokkel met keldermonden, op de heden 
verbouwde begane grond. Rechth. boven
vensters met achtereenvolgens doorge
trokken en afzonderlijke lekdrempels, 
voorzien van fraaie ijzeren leuningen met 
spitsboogmotief. Kroonlijst met klossen 
boven fries en kordon. Erboven hoge at
tiek geopend door laaggeplaatste oculi 
(1262).
S.A.B., O.W., 13282 (1824).

Nr. 26. Voormalig enkelhuis in neoclassi
cistische stijl, met drie bouwl. en drie trav. 
oorspronkelijk onder zadeldak, waarvoor 
bouwaanvraag van 1824. Bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel met verkleinende 
ordonnantie. Oorspronkelijk rechth. deur 
in entablement in de r. trav., naast rechth. 
vensters met lekdrempel boven de sokkel 
met keldermonden, op de heden verbouw
de begane grond. Rechth. bovenvensters 
met achtereenvolgens doorgetrokken en 
afzonderlijke lekdrempels; typische ijze
ren leuningen met gekruiste pijlen op de 
eerste verd. Kroonlijst boven fries waarin 
steigergaten met schijfvormige vulling, en 
kordon. In 1864 aangebrachte mansarde, 
waarin drie fraaie dakkapellen in Second- 
Empirestijl, met oren, klauwstukken, sleu
tel, gebogen waterlijst en topstuk, versierd 
met ingekerfde ranken en rozetten (1263).
S.A.B., O.W., 13279 (1824), 13344 (1864).

Nr. 28. Voormalig herenhuis (hoek Be
gijnhofstraat) in neoclassicistische stijl, 
oorspronkelijk samengesteld uit een afge
schuind hoofdgebouw met drie bouwl. en 
zeven trav. en een ten W. aanpalend lager 
poortgebouw met twee bouwl. en drie 
trav., waarvoor bouwaanvraag van 1824. 
Tot het huidige volume uitgebreid met een 
vleugel van drie bouwl. en zes trav. ter

plaatse van het poortgebouw, waarvoor 
bouwaanvraag van 1841-1842. Oorspron
kelijk vlak bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel geleed door de sokkel met kel
dermonden, de puilijst en het hoofdgestel 
met architraaf, fries waarin steigergaten 
met schijfvormige vulling en kroonlijst 
onder het zadeldak (pannen). Accent op de 
hoektrav. door een balkon met gegroefde 
consoles en ijzeren leuning, een entable
ment en geriemde omlijstingen, en een 
dakkapel met driehoekig fronton, en op de 
risalietvormende poorttrav. met inrijpoort 
in entablement. Voorts rechth. vensters 
met lekdrempel, doorgetrokken op de be
gane grond. Belangrijke verbouwing in 
1893 : uitbreiding van een reeds bestaande 
winkelpui in de hoekpartij over de gehele 
gevelbreedte, gepaard met de bouw van 
een ijzeren winkelhal met galerij, dubbele 
bordestrap en Polonceauspant op de bin
nenplaats. Gevelverfraaiing, o.m. de ven- 
steromlijstingen met sleutel en onderdor- 
pel en ijzeren borstweringen in 1914 
(1264).
S.A.B., O.W., 13281 (1824), 7374 (1841-1842), 
10021 (1893), 13350 (1914).

Nr. 36. Voormalig enkelhuis in neoclassi
cistische stijl, met vier bouwl. en drie trav. 
onder zadeldak (pannen), waarvoor bouw
aanvraag van 1826. Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel met verkleinende or
donnantie. Oorspronkelijk sokkel met kel
dermonden, rechth. vensters en r. deur op 
de heden verbouwde begane grond. Hoge 
rondboogvensters met geprofileerde boog- 
lijst op onderling verbonden imposten in 
empirestijl op de hoofdverd. Rechth. ven
sters op kordonvormende lekdrempels op 
de bovenste twee verd. Kroonlijst boven 
fries en kordon; centrale dakkapel met 
pseudo-fronton (1265).
S.A.B., O.W., 13242 (1826).

Nr. 38-40. Voormalig enkelhuis in empire
stijl, met drie bouwl. en drie trav. onder 
zadeldak (pannen), waarvoor bouwaan
vraag van 1826. Bepleisterde en beschil
derde lijstgevel met verkleinende ordon
nantie, in het ontwerp volledig belijnd met 
schijnvoegen vanaf een vlak geboste sok-

315



LAKENSESTRAAT

kei. Oorspronkelijk rechth. vensters met 
lekdrempel op consoles boven keldermon
den, en r. deur op de heden verbouwde be
gane grond. Rechth. bovenvensters op ge
profileerde kordonvormende lekdrempels, 
geflankeerd door vlakke pilasters op de la
gere derde bouwl.; typische gesmeed ijze
ren leuningen met ingeschreven ruit. Ge- 
velbeëindiging door een brede vlakke fries 
aansluitend bij de geprofileerde kroonlijst 
met klossen (1266).
S.A.B., O.W., 13243 (1826).

Nr. 42-44. Geheel van twee gekoppelde 
voormalige enkelhuizen in empirestijl, 
met drie bouwl. en resp. vier en drie trav. 
onder zadeldaken (pannen), waarvoor 
bouwaanvraag van 1824 (fig. 585). Lijst- 
gevel, oorspronkelijk bepleisterd en be
schilderd zoals nog bewaard in nr. 42, 
voorzien van een nieuwe bakstenen bekle
ding in nr. 44. Oorspronkelijk rechth. deu
ren in entablement vermoedelijk in de ui-

585. Lakensestraat nr. 42 (1824).

terste trav., en vensters boven de sokkel 
met keldermonden, op de heden verbouw
de begane grond. Rondboogvensters met 
geprofileerde booglijst op onderling ver
bonden imposten, kordonvormende lek
drempels en ijzeren leuningen met dubbe
le krul, op de hoofdverd.; gietijzeren em- 
pirebeslag -  Hermesstaf -  in de boog- 
zwikken van nr. 42. Rechth. vensters met 
lekdrempel op de lagere bovenste verd.; 
ijzeren leuningen met diagonaal kruisende 
tracering en krans in nr. 42. Geprofileerde 
kroonlijst met klossen boven fries en kor
don. Bijkomende attiek met halfronde 
openingen in nr. 42.
S.A.B., O.W., 7357 (1824).
K.I.K., 75051 A.

Nr. 48-50. Twee gekoppelde voormalige 
enkelhuizen in neoclassicistische stijl, 
oorspronkelijk deel uitmakend van een 
ruimer geheel van vier woningen vlg. 
spiegelbeeldschema, n.o.v. architect 
A. Engels van 1824; twee overige pan
den, nr. 52-54, volledig verbouwd. Be
pleisterde en beschilderde lijstgevel met 
drie bouwl., vijf trav., waaronder een ge
meenschappelijke middentrav., en zadel
dak (pannen). Oorspronkelijk onversierde 
opstand zoals bewaard in nr. 48, met ver
kleinende ordonnantie, geleed door de 
sokkel, de puilijst en het klassieke hoofd
gestel. Gekoppelde deuren in de blinde 
middentrav. en rechth. vensters met lek
drempel boven keldermonden op de heden 
verbouwde begane grond. Rechth. boven
vensters met achtereenvolgens doorge
trokken en afzonderlijke lekdrempels. 
Centrale afgewolfde dakkapellen. Toege
voegde riemomlijstingen, kordons, kroon
lijst en ruimere dakkapel in nr. 50 (1267).
S.A.B., O.W., 13280 (1824).

Nr. 55-57. Huurhuis (hoek Zwaluwen
straat nr. 19) met vier bouwl. en resp. vijf 
en zes trav. onder zadeldak, n.o.v. archi
tect R Hamesse van 1910. Bepleisterde 
lijstgevel met imitatie-voegwerk en inge
houden decor in vereenvoudigde geome- 
triserende Art Nouveau. Omlopende win
kelpui met hardstenen posten en gietijze
ren zuil voor het afgeschuinde hoekpor-
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taal. Registers van rechth. vensters in ge
bogen of gestrekt entablement; deurven- 
sters met ijzeren leuning in de tweede en 
vierde trav. aan zijde Lakensestraat. Ge
groefde fries onder de kroonlijst; twee 
dakkapellen met pseudo-fronton (1268).
S.A.B., O.W., 44 (1910).

Nr. 56. Voormalig enkelhuis in empire- 
stijl, met drie bouwl. en drie trav. onder 
zadeldak (pannen), waarvoor bouwaan- 
vraag van 1825. Bepleisterde en beschil
derde lijstgevel met verkleinende ordon
nantie. Oorspronkelijk sokkel met kelder
monden, rechth. 1. deur en vensters met 
lekdrempel op consoles, op de heden ver
bouwde begane grond. Hoofdverd. geac
centueerd door hoge rondboognissen op 
vlakke pilasters met vereenvoudigd kapi
teel, vanaf een doorlopende sokkel. Inge
schreven rechth. vensters onder blind 
hoogveld met waaiermotief, geprofileerde 
booglijst en doorgetrokken imposten

(fig. 586). Rechth. vensters met geprofi
leerde lekdrempel op de lagere bovenste 
verd. Fraai gesmeed ijzeren leuningen met 
diagonale tracering. Hoofdgestel gevormd 
door de gelede architraaf, fries waarin stei- 
gergaten met schijfvormige vulling en 
kroonlijst; centrale dakkapel met driehoe
kig fronton (1269).
S.A.B., O.W., 13245 (1825).

Nr. 58. Voormalig enkelhuis in neoclassi
cistische stijl, met drie bouwl. + attiek en 
drie trav. onder zadeldak, waarvoor bouw- 
aanvraag van 1825. Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel met verkleinende or
donnantie. Begane grond oorspronkelijk 
belijnd door de sokkel en schijnvoegen, 
uitstralend boven de rechth. vensters met 
lekdrempel en de r. deur; heden ver
bouwd. Rechth. bovenvensters met lek
drempel; centraal balkon met consoles en 
ijzeren leuning met rondboogmotief, door
lopend in de puilijst. Kroonlijst met klos-

587. Lakensestraat nr. 68. Venster.
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sen aansluitend bij een vlakke fries; erbo
ven attiek met licht getoogde openingen 
op pilasters met impost (1270).
S.A.B., O.W., 13248 (1825).

Nr. 68. Dubbelhuis in empirestijl, met 
oorspronkelijk drie bouwl. en drie brede 
trav. onder zadeldak, van ca. 1825; ver
hoogd met een in de dakstructuur inge
werkte halve verd. in 1924. Bepleisterde 
en beschilderde lijstgevel met verkleinen
de ordonnantie. Begane grond oorspron
kelijk geritmeerd door pilasters met ver
eenvoudigd kapiteel, waarop vlakke fries 
en geprofileerde puilijst. Behouden rechth. 
inrijpoort, eertijds geflankeerd door dito 
vensters, sokkel en keldermonden; zijtrav. 
heden verbouwd tot winkelpuien. Eerste 
twee verd. met kordongeleding, geaccentu
eerde verticale trav.-indeling en rechth. 
vensters met lekdrempel. Verdiepte midden- 
as met typisch empirevenster omlijst door 
een entablement op pilasters met acanthus
kapiteel op de eerste verd. (fig. 587), ge
riemde vensteromlijsting op de tweede. 
Flankerende zijrisalieten met schijnvoegen, 
uitstralend boven de vensters; verdiepte 
hoekpenanten. Oorspronkelijk klassiek 
hoofdgestel met architraaf, fries en kroon
lijst met klossen, bekroond door een cen
trale dakkapel met pilasters en driehoekig 
fronton. Toegevoegde verd. doorlopend be- 
lijnd door schijnvoegen (1271).
S.A.B., O.W., 29487 (1924), 32479.

★  Nr. 73-75. Voormalige eigen woning 
van architect L.-B. Dewez (fig. 588). 
Complex herenhuis in classicistische stijl, 
door de architect ontworpen en gebouwd 
in de jaren 1760-1770. L.-B. Dewez 
(1731-1812) behoort tot de wegbereiders 
en belangrijkste vertegenwoordigers van 
het classicisme in België. Hij vestigde 
zich naar verluidt in 1760 te Brussel, na 
architectuurstudies te Luik en Rome, o.m. 
bij L. Vanvitelli en R. Adam, en een kort 
verblijf te London. Tot zijn belangrijkste 
werken behoren de talrijke opdrachten 
vanwege de geestelijkheid, o.m. de weder
opbouw van de abdijen van Orval, Gem- 
bloux, Heylissem en Vlierbeek; het kas
teel van Seneffe vormt één van zijn mar

kantste burgerlijke werken. Benoemd tot 
hofarchitect van Karei van Lotharingen in 
1767, werd hij o.m. belast met de bouw 
van de gevangenis van Vilvoorde en het 
«Château Charles» te Tervuren. Een exact 
bouwjaar voor Dewez’ eigen woning werd 
tot op heden niet teruggevonden : ten 
vroegste daterend van na 1760, zijn er 
stijlovereenkomsten met het werk van de 
jaren 1760 en 1770.
Halfvrijstaand herenhuis (hoek Vander 
Elststraat) op L-vormige plattegrond. Óp
getrokken ter plaatse van een oudere con
structie, waarvan sporadisch zandsteenele
menten werden hergebruikt. Latere stallin
gen, vermoedelijk uit begin XIX, aan de
O.-zijde van de binnenplaats. Heden opge
splitst in twee panden.
Markant gevelfront met dubbelhuisop- 
stand aan de Lakensestraat, met twee 
bouwl. en attiek, vijf trav. en één insprin
gende 1. trav., onder zadeldak (Vlaamse

588. Lakensestraat nr. 73-75. Voormalige eigen woning 
van L.-B. Dewez.
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pannen). Oorspronkelijk bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel; drie 1. trav. heden 
op de begane grond gedecapeerd -  bak
steen met natuurstenen sokkel en hoek- 
blokken -  en op de bovenverd. gecemen
teerd. Klassiek symmetrische opbouw met 
gemarkeerde horizontale registers en geac
centueerd middenrisaliet. Op de begane 
grond een rondboogpoort met geprofileer
de booglijst op gelede imposten verbon
den door een gestrekte tussendorpel, ge
groefde voluutsleutel en spiegels in de 
zwikken, geflankeerd door vlakke pilas
ters met neuten en kapiteel met schijven 
en drop, onder de geprofileerde gestrekte 
waterlijst die doorloopt in de puilijst. Ver
nieuwde vleugeldeur onder een gesmeed 
ijzeren radiale waaier. Op de bovenverd. 
rechth. venster in geriemde omlijsting met 
oren en gegroefde voluutsleutel waarvoor 
een ondiep gesmeed ijzeren balkon, ge
flankeerd door pilasters met spiegel en ka
piteel met rozet onder een geprofileerd 
driehoekig fronton dat doorloopt in het 
hoofdgestel. In de zijtrav. rechth. vensters 
resp. vanaf de sokkel -  met getraliede kel
dermonden -  en de puilijst; in de r. trav. 
van de bovenverd. met zelfde gesmeed ij
zeren borstwering. Verdiepte panelen met 
guirlande onder de sterk geprofileerde 
kroonlijst. Attiek met casementen, in de 
zijtrav. geopend door ronde oculi; aflij
nende waterlijst waarop de bases van ver
dwenen topstukken, vermoedelijk acan
thusappels. Begane grond van twee r. trav. 
verbouwd tot winkelraam. Inspringende
1. trav. met lagere rondboogdeur met ge
profileerde booglijst op gelede imposten, 
sluitsteen en schijven in de zwikken. Or
donnantie van de bovenverd. gewijzigd in 
1834, door inbreng van een insteekverd.; 
kleine rechth. vensters.
Vrijwel blinde zijgevel (Vander Elststraat), 
heden van baksteen met zandsteenelemen
ten en resten van pleisterwerk onder zadel
dak (Vlaamse pannen); gedichte rond
boogdeur ter hoogte van het vroegere 
koetshuis (cf. infra).
Vlak behandelde achtergevels met zelfde 
voorkomen aan de W.- en Z.-zijde van de 
binnenplaats; twee bouwl. en resp. twee 
en zeven trav. Regelmatige ordonnantie

van verkleinende rechth. vensters, belijnd 
door de sokkel met getraliede keldermon
den en steigergaten. Brede korfboogpoort 
in geriemde omlijsting met neuten, oren, 
doorhangende guirlandes en voluutsleutel 
met diamantkop en drop, in de W.-vleugel. 
Vier 1. trav. van de Z.-vleugel met gedich
te dubbele steekboogpoort, deur en entre- 
solvensters, wijzend op een oorspronkelij
ke functie als koethuis en paardestal, 
cf. ook de keienbevloering die bij recent 
archeologisch onderzoek werd blootge
legd; houten steekbogige dakkapel met 
waterlijst op gestrekte uiteinden.
Interieur gedomineerd door het ruim be
meten trappenhuis, met monumentale ei
ken eretrap voorzien van een trappaal met 
guirlande en een fraaie gesmeed ijzeren 
Lodewijk XVI-leuning met geschakelde 
ringen, evoluerend boven de centrale 
koetsdoorgang; bescheiden diensttrap ach
ter de inspringende 1. trav. Voorts gewone 
indeling met vertrekken in enfilade, met 
nog resterende eenvoudige stucplafonds. 
Latere stallingen aan de O.-zijde van de 
binnenplaats, één bouwl. en drie trav., ge
ritmeerd door vlakke rechth. lisenen en 
rondbogen met sluitsteen en blind hoog
veld waarin oculus.
S.A.B., O.W., 13303 (1834).
K.I.K., 104784 A.
DEWEZ L., Laurent-Benoît Dewez, premier archi
tecte de la Cour de Bruxelles sous Charles de Lor
raine (A.S.R.A.B., dl. 35, 1930, p. 65-94). 
DUQUENNE X., Le Château de Seneffe, Brussel, 
1978.
MATHEEUSSEN C. (o.l.v.), Rondom Laurent-Be
noît Dewez, Dilbeek-Brussel, 1986.

Nr. 76. Breed herenhuis met enkelhuisop- 
stand in neoclassicistische stijl, waarvoor 
bouwaanvraag van 1824, opgetrokken 
door meester-metselaar J.R Poelaert, va
der van architect J. Poelaert. Oorspronke
lijk drie bouwl. en vier trav., heden met 
bijkomende vierde bouwl. Eertijds volle
dig bepleisterde en beschilderde lijstgevel 
met verkleinende ordonnantie; heden met 
vrijlating van de natuurstenen sokkel met 
getraliede keldermonden, de hardstenen 
poort en kordons. Rechth. inrijpoort in 
vlakke omlijsting met neuten, onder een 
entablement op gegroefde voluutconsoles
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doorlopend in de puilijst, in de 1. trav. Re
gisters van rechth. vensters op geprofileer
de kordonvormende lekdrempels; ijzeren 
leuningen met dubbele krul op de tweede 
verd. Resterende gelede architraaf en fries 
van het vroegere hoofdgestel, oorspronke
lijk met kroonlijst op klossen (1272).
S.A.B., O.W., 13252 (1824).

★  Nr. 79. Breed herenhuis met enkelhuis- 
opstand in neoclassicistische stijl, waar
voor bouwaanvraag van 1832; souterrain, 
vier bouwl. en vijf trav. onder zadeldak 
(pannen). Opgetrokken ter plaatse van een 
ouder, minstens XVIII-herenhuis met twee 
bouwl. Oorspronkelijk bepleisterde en be
schilderde lijstgevel, heden gecementeerd 
op een natuurstenen sokkel waarin getra
liede keldermonden. Verkleinende gevel- 
ordonnantie met gemarkeerde horizontale 
registers. R. risaliet met monumentale in
rijpoort tussen hardstenen pilasters, aan
sluitend bij een in de puilijst doorlopend 
balkon met voluutconsoles, vóór een deur- 
venster met entablement. Vlakke verdiepte 
hoekpenanten. Rechth. vensters op kor
donvormende lekdrempels. Eerste twee 
verd. verrijkt met geriemde omlijstingen. 
Bovenste verd. opgevat als een hoge mez- 
zanino, belijnd door de gelede architraaf 
en de gekomiste kroonlijst met klossen en 
aansluitend profiel; nog enkele ijzeren 
leuningen met dubbele krul. Latere houten 
vleugeldeur, tralies voor de benedenven
sters en gietijzeren balkonleuning 
(XIX c).
Interieur. Magonniek tempelcomplex van 
«Les Vrais Amis de l’Union et du Progrès 
Réunis», n.o.v. architect R Bonduelle, 
waarvoor bouwaanvraag en eerstesteen
legging in 1909, inwijding in 1910 
(PI. XXVIII). De plattegrond omvat een 
voorhal, de Kleine en de Midden tempel 
op de begane grond, de Grote tempel op 
de bovenverd., verbonden door een monu
mentaal trappenhuis. Onderkelderde con
structie onder Polonceau-spant, opgetrok
ken ter plaatse van de vroegere tuin. 
Rechth. tempels in egyptiserende stijl met 
gedeeltelijk gepolychromeerd en verguld 
stucdecor, verwerkt met marmer en ver
zorgd houtwerk; telkens met toegangs-

589. Lakensestraat nr. 84.

poort in het W. en geaccentueerde troon 
van de Achtbare Meester in het symboli
sche O. Terugkerende holkeellijsten, Ha- 
thorpilasters, cobramotieven, gevleugelde 
zonneschijven, dubbele adelaars, Khe- 
khernfriezen en magonnieke attributen. 
Verfijnde Kleine tempel met gestoelte, 
textielbekleding en sterrenhemel. Midden- 
en majestätische Grote tempel met meer 
plastische, driedimensionale behandeling, 
met papyrusbundelvormige zuilen -  half- 
vrij staand, gekoppeld en bekroond met 
rammen in de Grote tempel -  en resp. ster
renhemel in de Midden-, caissonzoldering 
met markante dierenriem met Isis- en Ho- 
rusfiguren in de Grote tempel. Glas-in- 
loodramen in het trappenhuis en allegori
sche schilderingen op doek in de Grote 
tempel afkomstig van de vroegere tempel 
in de Ursulinenstraat van 1898-1899, die 
in gebruik was tot 1908 (1273).
S.A.B., O.W., 13304 (1832), 13309 (1909).
CELIS M.M., De egyptiserende maqonnieke tem
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pels van de Brusselse loges «Les Amis Philantro- 
pes» en «Les Vrais Amis de l’Union et du Progrès 
Réunis» (M & L, 1984, 3, p. 25-41).

Nr. 83-85. Burgerhuis met neoclassicisti
sche inslag, waarvoor bouwaanvraag van 
1875; vier bouwl. en drie trav. onder 
schilddak (pannen). Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel, oorspronkelijk met 
enkelhuisopstand, gemarkeerd door het 
gevelbrede balkon met zes voluutconsoles 
en gietijzeren leuning van de bel-etage, en 
het middenrisaliet met kleiner balkon ho
gerop. Rechth. vensters in geriemde 
omlijsting met oren, bijkomende entable- 
menten op consoles op de eerste twee en 
borstweringversieringen enkel op de twee
de verd. Klassiek hoofdgestel. Begane 
grond met behouden 1. vleugeldeur; 
r. trav. in 1905 omgevormd tot winkelpui 
met Art Nouveau-houtwerk, heden op
nieuw bekleed (1274).
S.A.B., O.W., 1082 (1875), 44295 (1905).

Nr. 84. Herenhuis met enkelhuisopstand 
in neoclassicistische stijl, van ca. 1825; 
vier bouwl. en vier trav. onder gehalveerd 
schilddak (leien), (fig. 589). Oorspronke
lijk wellicht nog breder of deel uitmakend 
van een ruimer complex. Bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel met verkleinende 
ordonnantie, karakteristiek belijnd met 
schijnvoegen uitstralend boven de ven
sters; hoge sokkel waarin getraliede kel
dermonden. Bredere 1. trav. met inrijpoort 
in vlakke omlijsting met neuten en ge
strekt entablement doorlopend in de pui- 
lijst. Rechth. vensters met lekdrempels, op 
de begane grond doorgetrokken; tralies 
aan de beneden-, ijzeren leuningen met 
dubbele krul aan de bovenvensters. Breed 
hoofdgestel gevormd door de gelede ar
chitraaf, vlakke fries en geprofileerde 
kroonlijst met klossen; dakkapel. Latere 
houten vleugeldeur met ijzeren waaier 
(XIX c).

Nr. 87. Afgeschuind hoekhuis (Circus
straat) met Louis-Philippe-inslag, waar
voor bouwaanvraag van 1859; drie bouwl. 
en acht trav. onder zadeldak (pannen). Be
pleisterde en beschilderde lijstgevel, op de 
bovenverd. gemarkeerd door geblokte

hoekpilasters. Accent op de hoektrav. 
d.m.v. een balkon met ijzeren hek aanslui
tend bij een deurvenster met gegolfde wa
terlijst. Rechth. vensters met lekdrempels, 
kor don vormend op de eerste verd. Boven
vensters met afgeronde bovenhoeken en 
geriemde stucomlijsting, deels verwijderd 
in de twee r. trav., achtereenvolgens met 
rolwerksleutel en getande borstwering; ij
zeren leuningen. Breed geprofileerde 
kroonlijst met tandlijst op gekoppelde uit
gelengde consoles, waartussen panelen 
met uitgespaarde hoeken. Oorspronkelijk 
fraai omlijste winkelpui met hoekingang 
in de vijf r. trav., heden verbouwd. Aanpa
lende poort en atelier in de Circusstraat 
eind XIX gesloopt (1275).
S.A.B., O.W., 23004 (1859).

Nr. 91. Herenhuis, oorspronkelijk met en
kelhuisopstand, in neoclassicistische stijl, 
waarvoor bouwaanvraag van 1834; drie 
bouwl. + mezzanino en drie trav. onder 
zadeldak. Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel met verkleinende ordonnantie. 
Oorspronkelijk inrijpoort met flankerende 
zuilen of pilasters en entablement in de 1. 
trav., naast rechth. vensters, op de heden 
verbouwde begane grond. Hoge bel-etage 
met rechth. deurvensters in geriemde om
lijsting onder entablement, gemarkeerd 
door een gevelbreed balkon met eenvoudi
ge ijzeren leuning op vier fraaie consoles 
met acanthusblad en waaiermotief. 
Rechth. vensters met geriemde omlijsting 
en doorgetrokken lekdrempels op de twee
de verd. Mezzanino met rechth. openingen 
tussen steigergaten, onder de breed gepro
fileerde kroonlijst met klossen; klassiek 
hoofdgestel in het ontwerp. Inmiddels ge
sloopt (1276).
S.A.B., O.W., 13311 (1834).

Nr. 95. In kern traditioneel diephuis, oor
spronkelijk met twee bouwl. en drie trav. 
onder zadeldak (Vlaamse pannen), op
klimmend tot XVII. Cf. bewaarde eerste 
twee geledingen van de vroegere topgevel, 
balkenlagen en dakstructuur, en de achter
gevel. Gevelfront in laat-classicistische 
stijl aangepast eind XVIII-begin XIX, met 
een bijkomende verd. en een bekronend
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fronton. Voorheen herberg z.g. «A Saint 
Jean Baptiste», vlg. een heden verdwenen 
gevelsteen gesticht in 1838, lokaal van de 
in 1833 opgerichte schuttersvereniging 
«Grand Serment des Archers au Berceau 
de Guillaume Teil».
Tot voor kort bepleisterde en beschilderde, 
doch recent gedecapeerde gevelopstand. 
Eerste twee bouwl. opgebouwd uit bak- en 
zandsteen, met geprofileerde sokkel, spek
lagen ter hoogte van de dorpels, kwarthol- 
le negblokken van de vroegere kruiskozij
nen met wigvormig ontlastingssysteem en 
rechte muurankers. Aangepaste rechth. 
vensters met toegevoegde lekdrempel en 
verlaagde latei. Bijkomende lagere derde 
bouwl. in baksteenbouw met zelfde ven
sters. Markante gevelbekroning bestaande 
uit een gelede architraaf, een fries met 
steigergaten en een geprofileerd driehoe
kig fronton geopend door een rondboog- 
venster. Spiegelboogdeur met hardstenen 
omlijsting in Lodewijk XV-stijl uit 
XVIII c, in de r. trav. : geprofileerd kwart- 
hol beloop met neuten, rocailles als sluit
steen en in de zwikken, onder een gebo
gen waterlijst op gestrekte uiteinden; 
steenhouwersmerk, p. 1, nr. 26, mogelijk 
te identificeren met J. Lissen + H. Poliart 
(Arquennes, Feluy).
Achtertuitgevel in verankerde bak- en 
zandsteenbouw, met muurvlechtingen en 
resten van vroegere kruiskozijnen. 
Restauratieproject door architect B. Van 
Der Wee van 1989, in het kader van de 
AG-architectuurwedstrijd voor wederop
bouw van het bouwblok Lakense- 
straat/Circusstraat/Nieuwbrug. Niettemin 
inmiddels gesloopt (1277).

Nr. 96 tot 104. Reeks van vier gekoppelde 
voormalige enkelhuizen vlg. repeterend 
schema, in neoclassicistische stijl, van 
ca. 1825, en vermoedelijk samen opge
trokken met nr. 106 cf. doorlopende gele
ding; drie bouwl. en elk drie trav. onder 
zadeldak (pannen). Oorspronkelijk be
pleisterde en beschilderde lijstgevels met 
verkleinende ordonnantie, nog het best be
waard in nr. 96-98. Eenvoudige opstand, 
geleed door de puilijst en een geprofileerd 
kordon, en afgewerkt door een klassiek 
hoofdgestel met gelede architraaf, fries en

kroonlijst op klossen. Rechth. deur in 
vlakke omlijsting met neuten en entable
ment doorlopend in de puilijst, in de 
r. trav. van de begane grond, ook nog be
waard in nr. 100. Rechth. bovenvensters 
met geprofileerde lekdrempel en ijzeren 
leuning met dubbele krul; telkens één 
dakkapel met fronton in één van beide zij- 
trav. Diverse latere aanpassingen : winkel
puien, bakstenen gevelbekleding en bal
kon in nr. 100, stucdecor en balkon in 
nr. 102, volledig gewijzigde ordonnantie 
in nr. 104 (1278).

Nr. 106. Herenhuis met enkelhuisopstand 
in neoclassicistische stijl, van ca. 1825, 
vermoedelijk samen opgetrokken met 
nr. 96 tot 104 cf. doorlopende geleding; 
drie bouwl. en vier trav. onder zadeldak 
(pannen). Oorspronkelijk bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel met verkleinende 
ordonnantie ; recent gedecapeerd, van bak
steen met natuurstenen sokkel, hardstenen 
poort, dorpels en kordon. Eenvoudige op
stand geleed door de puilijst en een gepro
fileerd kordon, en afgewerkt door een 
klassiek hoofdgestel met gelede architraaf, 
fries en kroonlijst op klossen. R. risaliet 
met rechth. inrijpoort in vlakke omlijsting 
met neuten en entablement doorlopend in 
de puilijst; bekronende dakkapel met drie
hoekig fronton. Registers van rechth. ven
sters met lekdrempel; ijzeren leuningen 
met dubbele krul. Getraliede keldermon
den in de sokkel (1279).

Nr. 108-112. Ruim voormalig herenhuis 
(hoek Vaartstraat nr. 2-8) in neoclassicisti
sche stijl waarvoor bouwaanvraag van 
1824. Oorspronkelijk samengesteld uit een 
L-vormig hoofdgebouw met enkelhuisop
stand van drie bouwl., resp. zeven en vijf 
trav., en een ten W. aanpalende lagere 
vleugel van twee bouwl. + mezzanino en 
vier trav. met inrijpoort. L.g. vleugel tot 
het huidig volume verhoogd, aangepast 
aan het hoofdgebouw, n.o.v. architect
H. Van Eerdewegh van 1893. Bepleisterde 
en beschilderde lijstgevel met gemarkeer
de horizontale registers in verkleinende 
ordonnantie, op sokkel met getraliede kel
dermonden. Bredere 1. trav. met inrijpoort 
in vlakke omlijsting met neuten en enta-
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blement doorlopend in de puilijst. Regel
matig ritme van rechth. vensters met ge
riemde omlijsting en lekdrempel, doorge
trokken tot geprofileerde kordons op de 
bovenverd. Klassiek hoofdgestel met gele
de architraaf, fries en kroonlijst met klos
sen. Drie afgewolfde dakkapellen in het 
zadeldak (pannen) boven de voorgevel, 
twee latere dakkapellen met klauwstukken 
en gebogen fronton (1893) boven de zij
gevel. Vanaf de vierde trav. opeenvolging 
van houten winkelpuien met entresol ter 
breedte van twee tot vier trav., markerende 
ingediepte pilasters en entablement met 
consoles, van 1874. Renovatie tot een 
complex met handelsruimten en wonin
gen, n.o.v. architecten De Smedt en Ra- 
mon, i.o.v. het O.C.M.W., heden in uitvoe
ring (1280).
S.A.B., O.W., 13256 (1824), 44419 (1893), 13376 
(1874).

★  Nr. 120. Traditioneel diephuis met twee 
bouwl. en twee trav. onder zadeldak 
(Vlaamse pannen), opklimmend tot XVII, 
gerestaureerd ca. 1975. Verankerde tuitge- 
vel van bak- en zandsteen met muurvlech- 
tingen. Voormalige kruiskozijnen met 
kwartholle negblokken en zandstenen la
tei, r. met gekoppelde ontlastingsboogjes; 
toegevoegde lekdrempels en ijzeren leu
ningen (XIX). Drielicht in de tweeledige 
geveltop: centraal rondboogvenster met 
kwartholle negblokken, sluitsteen en im
posten, geflankeerd door rechth. venster
tjes; rechth. luikje erboven (1281).
K.I.K., 75219 A.

Nr. 122. In huidige vorm herenhuis met 
enkelhuisopstand in neoclassicistische 
stijl, van ca. 1825-1830; drie bouwl. + 
mezzanino en drie trav. onder zadeldak 
(pannen). Mogelijk oudere kern, aangege
ven door de dakstructuur (nXstraat) aan
sluitend bij de ondiepe mezzanino. Oor
spronkelijk bepleisterde en beschilderde, 
recent gedecapeerde bakstenen lijstgevel 
met verkleinende ordonnantie, op natuur
stenen sokkel. Inrijpoort in vlakke hard
stenen omlijsting met neuten en entable
ment in de 1. trav. Rechth. vensters met 
lekdrempel. Vrij hoge mezzanino met

recht, openingen en steigergaten met 
schijfvormige vulling, belijnd door een 
kordon en de kroonlijst (1282).

Nr. 131. In huidige vorm breedhuis met 
drie bouwl. en twee trav. onder zadeldak. 
Vermoedelijk een aanpassing uit XIX A, 
van een oudere, mogelijk traditionele 
XVII-kem, cf. muurankers op de tweede 
bouwl. Lijstgevel met verkleinende 
rechth. bovenvensters en klassieke beëin
diging. Cementen gevelbekleding met 
schijnvoegen, kordons en geriemde ven- 
steromlijstingen met oren en sleutel uit be
gin XX, met opschrift «cimenteerder
C. VANHEFFEN, 222 RUE DE L’AGRICULTURE, 
SCHAERBEEK». Spiegelboogdeur met hard
stenen omlijsting in Lodewijk XV-stijl uit 
midden XVIII, in de 1. trav. : geprofileerd 
kwarthol beloop met neuten, sluitsteen 
met schelp en spiegels in de zwikken, on
der een gekorniste, gebogen waterlijst op 
gestrekte uiteinden. Klassiek houten win
kelraam uit eind XIX-begin XX ernaast. 
Inmiddels gesloopt (1283).

Nr. 134-142. Drie gekoppelde rijhuizen, 
achter een doorlopend gevelscherm met 
geaccentueerde middenas in Louis-Philip- 
pestijl, waarvoor afzonderlijke bouwaan- 
vragen van 1867 voor het 1., 1869 voor het 
r. en 1872 voor het middenpand; vier 
bouwl. en in totaal negen trav. onder za
deldak (fig. 590). Bepleisterde en beschil
derde lijstgevel met verkleinende ordon
nantie. Middentrav. van elk pand gemar
keerd door balkons met voluutconsoles en 
gietijzeren leuning doorlopend in kordons, 
en een typisch gekomist entablement op 
consoles. Registers van rechth. vensters 
met afgeronde bovenhoeken, in geriemde 
stucomlijstingen met bewerkte sluitsteen 
tussen guirlandes, op doorgetrokken ge
profileerde lekdrempels waaronder pane
len met neuten; fraaie ijzeren vensterleu- 
ningen met guirlandes. Bewerkt hoofdge
stel, gevormd door de kroonlijst met tand- 
lijst op uitgelengde consoles, waartussen 
casementen en bedekte steigergaten, be
lijnd door een geprofileerd kordon. Mid
denpand bekroond door een monumentaal 
gebroken fronton met tandlijst en dakka
pel met voluten en gebogen fronton. Oor-
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590. Lakensestraat nr. 132-142 (1867, 1869, 1872).

spronkelijk «klassieke» winkelpuien, he
den verbouwd.
S.A.B., O.W., 13379 (1867), 13382 (1869), 13381 
(1872).

Nr. 144. Hoekhuis (Arduinkaai) in neo
classicistische stijl, waarvoor bouwaan- 
vraag van 1828, ontworpen door tekenaar
P. Drossaert; drie bouwl. + attiek en resp. 
drie en vijf trav. Bepleisterde en beschil
derde lijstgevel met verkleinende ordon
nantie. Tot 1903 behouden enkelhuisop- 
stand met rechth. 1. deur en vensters met 
lekdrempels aansluitend bij de sokkel 
waarin keldermonden, heden verbouwd. 
Rechth. bovenvensters met kordonvormen- 
de lekdrempels en ijzeren leuningen met 
dubbele krul. Kroonlijst met klossen, bo
ven fries met bedekte steigergaten en gele
de architraaf. Bekronende attiek, oor
spronkelijk met resp. één en drie halfronde 
venstertjes in de middentrav., sinds 1919 
verhoogd en met rechth. openingen (1284).

S.A.B., O.W., 13277 (1828), 13387 (1903), 26457 
(1919).

Nr. 146. Koninklijke Vlaamse Schouw
burg.
Theater in neo-Vlaamse-renaissancestijl, 
n.o.v. architect J. Baes, daterend van 
1883-1887.
Vanaf midden XIX zagen opeenvolgende 
initiatieven het licht tot uitbouw van een 
permanent Vlaams toneelgezelschap te 
Brussel, met name het «Toneel der Volks
beschaving» (1852-1858) gehuisvest in 
het Parktheater, het «Vlaemsch Kunstver
bond» later «Vlaemsche Schouwburg» 
(1860-1866) en de «Nationale Schouw
burg» (1866-1868), beide gehuisvest in 
het voormalige Cirkustheater. In 1875 
nam de « Naamlooze Maatschappij ter Ex
ploitatie eens Nederlandschen Schouw- 
burgs, te Brussel» voor haar eerste thea
terseizoen haar intrek in l.g. schouwburg, 
inmiddels omgedoopt tot Alhambratheater. 
Het streven naar een eigen schouwburg, 
leidde vervolgens tot de toewijzijg van het 
oude Entrepot of Arsenaal, een project 
waarover reeds onderhandeld werd sinds 
1860. In 1883 gaf het stadsbestuur aan 
Baes opdracht het nieuwe theater te ont
werpen, met behoud van de voorgevel van 
het Entrepot aan het gelijknamige dok. 
Goedkeuring van de definitieve plannen 
en aanbesteding in 1884, inzet van de 
bouw in 1884, voltooid en ingehuldigd in 
1887. De aanvankelijk z.g. «Vlaamsche 
Schouwburg», cf. opschrift, verkreeg in 
1894 van Leopold II de titel «Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg». Het theater werd 
in 1955 door brand vernield en vervolgens 
inwendig werderopgebouwd o.l.v. de ar
chitecten A.-J. De Doncker en R.F. Mi- 
chiels, heropend in 1958.
Markant gebouw, veruit de belangrijkste 
realisatie van Baes, behorend tot de meest 
merkwaardige specimen van neo-Vlaam- 
se-renaissance-architectuur te Brussel 
(PI. XXII). Richtinggevend voorbeeld van 
functionele theaterbouw, gekenmerkt door 
de onverhulde toepassing van moderne 
constructietechnieken en -materialen, vnl. 
ijzer, in functie van een doorgedreven, 
vooruitstrevend brandbeveiligings- en 
evacuatiesysteem. Hier gecombineerd met
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een op de Vlaamse renaissance geënte 
vormentaal, aangepast aan de functie en 
de rol van de schouwburg.
Monumentaal vrijstaand complex, O.-W. 
geaxeerd, op rechth. plattegrond. Oor
spronkelijk voorbouw met inkomhal, trap
penhuis en foyer, centrale partij met amfi
theater, en achterbouw met scène, scher- 
menmagazijn, directie- en administratielo- 
kalen, artiestenloges en brandweerpost 
(fig. 591, 592).
Buitengevels met afwisseling van blauwe 
hardsteen en witte natuursteenlagen voor 
het voorgevelfront, geïmiteerd d.m.v. be
pleistering en beschildering in de boven
bouw van de zijgevels. Mansardedak (lei
en) boven voorbouw en zaal, zadeldak bo
ven de scène, oorspronkelijk met boven
lichten en volledig gescheiden d.m.v. een 
gemetselde brug ten behoeve van de 
brandweer.
Voorgevel opgevat als een vooruitsprin
gend risaliet, met de zijgevels verbonden 
door haaks naar binnen geplooide trapge
vels met opengewerkt topstuk. Zes rond- 
boogdeuren onder een beglaasde ijzeren 
luifel op de begane grond. Door balkons 
met gekoppelde consolerijen belijnde 
hoofdverd., geopend door drie brede rond
boogvormige foyerramen met glas-in- 
loodvulling onder booglijst met doorge
trokken imposten en sluitsteen. Ingewerk
te nooddeuren onder entablement waarop 
marmeren borstbeelden van Willem Ogier, 
Joost Van den Vondel en Pieter Langen
dij k door beeldhouwers A. Hambresin en
J. De Keyser. Flankerende, op de hoeken 
gekoppelde renaissancepilasters vanaf 
consoles, en rozetten. Bovenste verd. op
gevat als loggia geritmeerd door pilasters 
met wortelmotief en afgewerkt met een ro
zettenfries, naar het model van het Ant
werpse Stadhuis. Middenpartij verhoogd 
met een blinde attiek en een portieknis 
met het wapen van Brussel, bekroond 
door topstukken, boven een gevelplaat 
met opschrift «vlaamsche schouw-

591-592. Lakensestraat nr. 146. Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg (1883-1887). Dwarsdoorsnede en plattegrond 
(Le Théâtre Flamand..., pl. 5 en 4).
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593. Lakensestraat nr. 146. Koninklijke Vlaamse Schouwburg (1883-1887). Foyer (Le Théâtre Flamand..., pl. 15).

burg». Getrapte toppen belijnd door door
getrokken, uitkragende dekstenen, met 
oculi en allegorisch beeld. Functionele zij
gevels, horizontaal gemarkeerd door vier 
naar boven toe versmallende, volledig ij
zeren balkons met consoles en geajoureer- 
de leuning, die oorspronkelijk de inwendi
ge rangen aangaven. Belangrijke schakel 
in het evacuatiesysteem : elke rang was 
met de begane grond verbonden door af
zonderlijke trappen en met de buitenbal
kons door telkens tien nooddeuren aan 
weerszij; deze buitenbalkons, onderling 
verbonden door brandladders, boden tel
kens plaats aan het overeenkomstige totaal 
der rangen.
Achtergevel, oorspronkelijk de voorgevel 
van het voormalige Entrepot (cf. infra), 
via een achteruitwijkende bovenbouw en 
een steil lessenaarsdak (leien) verbonden 
met de toneeltoren.
Interieur grotendeels vernield in 1955 : 
heden enkel bewaard trappenhuis en foyer 
in neo-Vlaamse-renaissancestijl, met ver

eenvoudigd decor; nieuwe inkomhal, zaal 
en scène. Oorspronkelijk amfitheatervor
mige zaal met ca. 1200 plaatsen, verdeeld 
over de parterre met stalles, parket en lo
ges, en vier rangen «à la française»; rijke 
decoratie, o.m. schilderingen door
H. Baes, een metalen scènescherm en een 
koepel met beglaasd bovenlicht. Bij de 
wederopbouw teruggebracht tot 669 plaat
sen met nog slechts twee rangen. Trappen
huis met monumentale, dubbele bordes
trap, rondboogarcaden op balusters en ver
sierde zoldering. Aansluitend foyer met 
een zoldering van zichtbare ijzeren moer
en kinderbalken met overschilderde sgraf- 
fitoversiering ; houten lambrizering met 
markante betegelde buffetten en monu
mentale gesmeed ijzeren kroonluchters 
door P. Desmedt (fig. 593).
Voormalige Entrepot (fig. 594). Eerste 
Brussels Stapelhuis, gebouwd i.o.v. de 
Oostenrijkse regering in 1780-1781, n.o.v. 
architect R. Nivoy, op de vroegere bees
tenmarkt tussen de Lakensestraat en het
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594. Lakensestraat nr. 146. Voormalige Entrepot (1780-1781). Opname door E. Fierlants ca. 1863 (S.A.B., I.F., Y 1337).

Hooidok. Buiten gebruik gesteld in 1846 
en vervolgens omgevormd tot Arsenaal. 
Oorspronkelijk een rechth. meerbeukige 
constructie met basilicale opstand van 
twee bouwl. onder zadelbedaking, met 
door lisenen geritmeerde zijgevels, en on
versierde achtergevel. Bewaard voorgevel- 
front in laat-classicistische stijl, overwe
gend opgetrokken uit zandsteen, met 
schaarse verwerking van hardsteen. Hoger 
oplopend middenrisaliet van drie trav., in
gedeeld door rechth. lisenen, en bekroond 
door een klassiek hoofdgestel en een ge
profileerd driehoekig fronton met klossen, 
ingewerkt in een blinde attiek met hoekva
zen. Geblokte rondboogpoort met dia- 
mantkopsleutel en -imposten, en Veneti- 
aans drielicht met Ionische zuilen, gepro
fileerde booglijst en gegroefde vo- 
luutsleutel in de middentrav. Muraalbogen 
met imposten en diamantkopsleutel, en 
vlak omlijste rondboogvensters -  oor
spronkelijk beeldnissen -  met opengewerk
te borstwering met neuten en voorts zelfde

imposten, booglijst en sleutel als het drie
licht, in de zijtrav. Gevelsteen met op
schrift «MAGASINS DE L’ARTILLERIE ET DU 
genie» in de fries, en klein zegel van Bel
gië tussen militaire trofeeën als timpaan 
(na 1846). Flankerende lagere zijtrav. met 
zelfde muraalbogen op de begane grond, 
blinde spiegels met neuten en waterlijst er
boven; kroonlijst ter hoogte van de imposten 
van het risaliet en bekronende balustrade.
S.A.B., O.W., 29890-29897 (1883-1887), 77677 
(1955-1958); A.A, 1884, rep. 1542, 1886, 
rep. 1821-1823, 1839, 1844, 1855 en 1856, 1887, 
rep. 1928-1929, 1932, 1960, 1977-1978 en 1989; 
P.P., 2263-2307; N.P.P., 19, 90 en L 1.
A.R., Kaarten en plannen in handschrift, 497. 
GROSJEAN-GUBIN E., Le théâtre flamand à 
Bruxelles 1860-1880 (Cahiers Bruxellois, 1965, X, 
1, p. 38-83).
Le Théâtre Flamand à Bruxelles par Jean Baes, 
Brussel, s.d.
MEERT H., Open Boek, Honderd J aar Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg, Brussel, 1977.
PEETERS Y., Karei Buis en de Vlaamse Schouw
burg te Brussel (Vlaamse Toeristische Bibliotheek, 
1977, 222).
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595. Lakensestraat nr. 152-156. Bouwaanvraag (1815), 
(S.A.B., A.A., 1815, vol. 12, f. 25).

Nr. 150. Traditioneel diephuis met twee 
bouwl. en heden drie trav. onder zadeldak 
(Vlaamse pannen), uit XVII. Tuitgevel met 
schouderstukken, vermoedelijk opgetrok
ken uit bak- en zandsteen, heden bepleis
terd en beschilderd, voorzien van rechte 
muurankers. Verbouwde begane grond en 
aangepaste rechth. bovenvensters met lek- 
drempel. Twee rechth. venstertjes met ge
profileerde dagkanten in de top (1285).
K.I.K., 105003 A.

Nr. 151. Herenhuis met enkelhuisopstand 
in neoclassicistische stijl, van ca. 1825- 
1830; drie bouwl. en drie trav. onder za
deldak. Bepleisterde en beschilderde lijst- 
gevel met verkleinende ordonnantie. R. ri- 
saliet met markante hardstenen inrijpoort 
geflankeerd door vlakke pilasters met neu
ten en acanthuskapiteel, waarop een blin
de fries en een geprofileerde waterlijst. 
Rechth. bovenvensters op lekdrempels, 
kordonvormend op de bovenste verd. Ge- 
komiste kroonlijst met klossen boven fries 
en kordon; centrale afgewolfde dakkapel.
L. trav. van de begane grond verbouwd tot 
winkelpui (1286).

Nr. 152-156. Ruim herenhuis met dubbeJ- 
huisopstand in laat-classicistische s ti j l ,  
waarvoor bouwaanvraag van 1815 
(fig. 5 9 5 ) ;  drie bouwl. en v i j f  trav. onder 
zadeldak (leien). Bepleisterde en b e s c h i l 
d e r d e  lijstgevel met v e r k le in e n d e  ordon
nant ie. Accent op de tweede trav., met 
rechth. inrijpoort in g e b lo k te  o m li js t in g  
met neuten en diamantkopsleutel, onder 
een entablement met vlakke fries en ge
profileerde waterlijst; a a n s lu iten d  een  ver
diepte rechth. venstemis over de  boven- 
verd. Registers van rechth. bovenvensters 
met lekdrempel. Hoofdgestel met k o rd o n , 
fries en vernieuwde kroonlijst. Latere dak
kapellen. Overige trav. van de beg a n e  
grond, oorspronkelijk met zelfde ven s te rs  
en  sokkel met keldermonden, verbouwd 
tot winkelpuien.
Belendend nr. 158 met identieke, doorlo
pende ordonnantie van twee trav., met on
versierde 1. in rijpoort en k ro o n lijs t o p  
klossen, ve rm o e d e  lijk  uit d e ze lfd e  p er io d e  
(1287).
S.A.B., A.A., 1815, vol. 12, f. 25.

Nr. 153. Handelshuis met besch eiden  A r t  
Nouveau-inslag, n.o.v. architect A. Fran
çois van 1910; drie bouwl. en drie onge
lijke trav. onder mansardedak (kunstleien).
Lijstgevel van baksteen verwerkt met 
hardsteen. Van bij oorsprong geblokte be
gane grond met inrijpoort in de 1. trav., 
naast de winkelpui met middeningang, he
den aangepast en opnieuw bekleed. Bo- 
venverd. vanaf de pui lijst geritmeerd door 
kolossale pilasters. Brede, licht getoogde 
vensters, drielichten in de r. trav., met ge
groefd entablement en lekdrempel, onder
ling verbonden door casementen met de
coratief metselverband op borstweringen 
en fries, in de middentrav. voorzien van 
balkons met ijzeren leuning. Kroon lijst op 
consooltjes; rechte dakkapellen (1288).
S.A.B., O.W., 1816 (1910).

Nr. 157-161. Ruim herenhuis met dubbel- 
huisopstand (hoek Ladderstraat nr. 18) in 
neoclassicistische stijl, van ca. 1820, ter 
plaatse van het vroegere «Simpelhuys»; 
drie bouwl. en resp. zeven en drie trav. 
onder zadeldak (pannen). Heden opge-
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splitst in twee panden. Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel met verkleinende or
donnantie aan de Lakensestraat. Bredere 
middentrav. met rechth. inrijpoort in vlak
ke omlijsting met neuten en entablement, 
doorlopend in de puilijst. Registers van 
rechth. vensters met lekdrempels, kordon- 
vormend op de eerste verd. Hoofdgestel 
gevormd door de gelede architraaf, fries 
en kroonlijst met klossen; dakkapel in de 
voorlaatste trav. Overige trav. van de be
gane grond verbouwd; «klassieke» win
kelramen aan weerszij van een afge
schuind hoekportaal met gietijzeren zuil 
van 1905 in de 1. trav. Zijpuntgevel met 
eenvoudige ordonnantie (1289).
S.A.B., O.W., 13336 (1905).

Nr. 163. Hoekhuis (Ladderstraat nr. 27) en 
twee aanpalende huurhuizen (Ladderstraat 
nr. 15-19 en 21-25), met neoclassicisti
sche inslag, waarvoor bouwaanvraag van 
1880. Bepleisterde en beschilderde lijstge- 
vels. Hoekhuis met drie bouwl. + entresol 
en resp. twee en vier trav. onder schilddak 
(pannen). Voorgevel aan de Lakensestraat 
gemarkeerd door getoogde lisenen, en een 
gevelbreed balkon met consoles en gietij
zeren leuning op de hoofdverd. Omlopen
de winkelpui en privé-inkom op de begane 
grond. Rechth. entresolvensters ; getoogde 
bovenvensters in vlakke omlijsting met 
neuten. Klassiek hoofgestel. Huurhuizen 
met vier bouwl. en resp. vijf en drie trav. 
onder zadeldak. Eenvoudige dubbelhuis- 
opstand gemarkeerd door het middenrisa- 
liet met inkom. Flankerende winkelpuien; 
getoogde bovenvensters. Kroonlijst (1290, 
1291).
S.A.B., O.W., 5029 (1880).

Nr. 164 tot 172. W.-pleinwand van het 
vroegere z.g. «Antwerpseplein», cf. O.- 
pleinwand in nr. 179 tot 185. Rechth. 
plein aan het uiteinde van de Lakense
straat, deel uitmakend van de aanleg van 
de Antwerpselaan gerealiseerd in 1819 
(zie Antwerpselaan). Eertijds ten N. afge
sloten door de z.g. «Willemspoort» (zie 
straatnotitie). De W.- en O.-zijde werden 
aanvankelijk ingenomen door de cabaret- 
restaurants z.g. «Champs Elysées» en

«Belle-Vue», gelegen achter gebogen bo
menrijen. In 1835 verkaveld en bebouwd 
vlg. een van stadswege opgelegd ontwerp 
van de hand van stadsarchitect A. Payen 
(fig. 596), dat voorzag in twee symmetri
sche pleinwanden; cf. ook verschillende 
bouwaanvragen van 1835 voor afzonder
lijke panden aan beide zijden. Oorspron
kelijk vrijwel identieke blokken met drie 
bouwl. + mezzanino en vijftien bij drie of 
vier trav. onder doorlopend schilddak. Be
pleisterde en beschilderde gevelschermen 
met door de puilijst en kordon vormende 
lekdrempels gemarkeerde registers in ver
kleinende ordonnantie. Hoekpanden van 
drie trav., opgevat als risalieten, gemar
keerd door schijnvoegen op de begane 
grond, geriemde vensteromlijstingen op de 
bovenverd., en met accent op de hoofd
verd. door een centraal balkon met voluut- 
consoles en bijkomende entablementen. 
Inkom voorzien via een koetspoort in de 
zijgevel, doch hiervan werd bij de bouw 
in enkele gevallen afgeweken; de opgeleg
de balustrade van de balkons werd in 1836 
vervangen door een ijzeren hek vlg. uni
form patroon. Telkens drie middenpanden 
met samen negen trav. met vlakke gevel- 
behandeling en regelmatige ordonnantie, 
de begane grond in het opgelegde ontwerp 
met facultatieve indeling. Huidige W.- 
wand brutaal onderbroken door een nieuw 
appartementsgebouw van zeven bouwl. 
(nr. 166-168); voorts vrij goed bewaard. 
Nr. 164 : hoekpand (Koopliedenstraat) 
met vrij intact behouden opstand, doch in 
1904 ingebrachte middendeur, voorts be
raapt en met vernieuwde kroonlijst. Zijge
vel van drie trav. met zelfde gevelbehan- 
deling; latere aanbouw (Koopliedenstraat 
nr. 29-31) met vier bouwl., n.o.v. architect 
Ch. Patris van 1901, ter plaatse van de 
vroegere inrijpoort en stallingen.
Nr. 170-172 : midden- en hoekpand (Ant
werpselaan) met intact bewaarde opstand 
op de bovenverd., afgezien van het verwij
derde balkon. Begane grond van het mid- 
denpand met behouden enkelhuisopstand; 
grondig verbouwd met vergrote openingen 
en hoekzuil in 1908, de nog resterende pe
nanten met schijnvoegen, in het hoekpand. 
Zijgevel van vier trav. met zelfde gevelbe-
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596. Lakensestraat nr. 164 tot 172. Gevelopstand (1835), (S.A.B., O.W., 32189).

handeling. Latere aanbouw (Antwerpse- 
laan nr. 20-20A): aanvankelijk koetspoort 
en stallingen, cf. huidig r. risaliet, van 
1840; uitgebreid met een vleugel van twee 
bouwl. en drie trav. ter plaatse van de 
vroegere binnenplaats in 1883, later nog 
verhoogd (1292, 1293).
S.A.B., O.W., 32189, 6588 en 9349-9350 (1835- 
1836), 49356 (1904), 9338 (1901), 1285 (1908), 
25490 (1840), 25493 (1883); A.A., 1835, vol. 32, 
f. 196-200.

Nr. 171-177. Monumentaal complex 
(hoek Koopliedenstraat nr. 16, St-Jan Ne- 
pomucenusstraat nr. 17) in eclectische stijl 
met Art Nouveau-inslag, n.o.v. architect
J. Michiels van 1910; vier bouwl. + entre
sol en acht bij tweemaal vijf trav. onder 
mansardedak (leien). Deel uitmakend van 
een geheel van huur- en burgerhuizen dat 
het ganse bouwblok inneemt, cf. Kooplie
denstraat nr. 2 tot 14 en St.-Jan Nepomu- 
cenusstraat nr. 15. Bepleisterde lijstgevel 
met imitatie-voegwerk en verwerking van 
natuursteen, op een benedenbouw van 
hardsteen. Café- en winkelpuien met en
tresol, geritmeerd door bewerkte pijlers; 
entresol geopend door drie- en in de mid
denpartij vijflichten, met gietijzeren pilas
ters, I-balk met rozetten en gietijzeren 
borstwering. Bovenverd. met trav.-inde- 
ling, gebundeld in de middenpartij, door

kolossale pilasters. Ritmerende werking 
van gestapelde, trapézoïdale houten erkers 
met ijzeren consoles en bekronend gietij
zeren balkon; bij een recente renovatie 
verwijderd in de N.-helft van het complex. 
Uiterste trav. aan weerszij gemarkeerd als 
trapzaal met een tweezijdige erker en 
tweelichten, boven de korfboogdeuren. 
Rechth. bovenvensters met lekdrempel en 
I-balk, onder een getoogd hoogveld met 
resten van sgraffito en sluitsteen op de eer
ste twee verd.; gebuikte gietijzeren bal
kons op de eerste verd. in de zijgevels. 
Drielichten naast de trapzalen. Klassiek 
hoofdgestel; dakkapellen, voorheen met 
gebogen fronton. Bewaard houtwerk met 
typische roeden van puien en ramen ; glas- 
in-loodvulling in de trapzalen (1294).
S.A.B., O.W., 101 (1910).

Nr. 179 tot 185. O.-pleinwand van het 
vroegere z.g. «Antwerpseplein», cf. W.- 
pleinwand in nr. 164 tot 172 (zie aldaar). 
Heden onderbroken door een apparte
mentsgebouw van vijf bouwl. van 
ca. 1930 (nr. 183).
Nr. 179 : hoekpand (Koopliedenstraat) en 
middenpand met intact bewaarde opstand, 
afgezien van de bij een latere herbekleding 
verwijderde schijnvoegen en balkon. Inrij
poort in de r. trav. van het middenpand,
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voorts vensters op de begane grond. Zijge
vel van vier trav. met zelfde gevelbehan- 
deling. Latere aanbouw (Koopliedenstraat nr. 
25A-27) ter plaatse van vroegere stallingen. 
Nr. 181 : middenpand met bewaarde doch 
eveneens gecementeerde opstand, met in
rijpoort in de r. trav.
Nr. 185 : hoekpand (Antwerpselaan) met 
intact bewaarde opstand op de bovenverd., 
afgezien van het verwijderde balkon, bo
vendien recent gedecapeerd; tot café-pui 
verbouwde begane grond met gegroefde 
posten (begin XX). Zijgevel van drie trav. 
met zelfde gevelbehandeling; latere aan
bouw (Antwerpselaan nr. 19-19A) met 
bredere 1. trav., mogelijk een uitbreiding 
van bestaande stallingen (1295, 1296).

Lambermontstraat (9-10 E)

Van Hertogsstraat naar Regentlaan.
Deel uitmakend van de Warandewijk. En
semble in classicistische stijl, gevormd 
door het Park van Brussel en omringende 
straten, vanaf 1776 n.o.v. architect B. Gui- 
mard aangelegd op de tuinen van het Kou- 
denbergpaleis (zie Park van Brussel). Oor
spronkelijk meest Z.-dwarsgang aan de
O.-zijde van de Hertogsstraat, eertijds 
doodlopend op de XlV-stadsomwalling en 
afgesloten door een ijzeren hek tussen aedi- 
culamuren aansluitend bij de twee symme
trische hoekhuizen. Oprichting van een 
tweede hek dichter bij de wallen in 1805, 
na inlijving van de wegenis bij het hotel de 
Trazegnies (zie nr. 1). Bij de aanleg van de 
Regentlaan in 1821-1823 op de nieuwe 
ringboulevard aangesloten, en «Rue Laté- 
rale» genoemd. Bij de aanleg van de Leo- 
poldswijk vanaf eind jaren 1830 werd het 
tracé doorgetrokken in de nieuwe Belliard- 
straat. De voorgebouwen van beide hoek
huizen verdwenen resp. in 1824 (nr. 2-4) 
en 1865 (nr. 1). Huidige benaming sinds 
1905, naar baron Auguste Lambermont 
(1819-1905), diplomaat en staatsman. De 
hoeken aan de Regentlaan worden ingeno
men door de tuinen van het Academiënpa
leis en het voormalige «Hotel du Bus».
S.A.B., O.W., 32241-32242.

Nr. 1. Ambtswoning van de Eerste Minis
ter (fig. 597). Hoekpaviljoen (Hertogs
straat), pendant van het tgov. liggende 
nr. 2-4, deel uitmakend van de symmetri
sche huizenrij in classicistische stijl aan de
O. -zijde van het Park van Brussel, opge
trokken vanaf 1778 naar een eenheidsont- 
werp toegeschreven aan architect B. Gui- 
mard (zie Hertogsstraat).
Herenhuis, in 1778-1779 gebouwd door
P. -J. Pruvost, kamerheer van Karei van 
Lotharingen, op een oorspronkelijk ruimer 
perceel dat zich naar het Z. uitstrekte tot 
de vroegere réfugié van Park. De werken 
stonden o.l.v. P. Carmon. Onmiddellijk na 
de bouw verhuurd aan G. Beauclerck, her
tog van St.-Albans die er in 1786 over
leed. In 1805 aangekocht door markies
G. de Trazegnies. In 1860 door de erfge
namen verkocht aan de Belgische Staat, en 
vanaf 1868 in gebruik door diverse minis
teriële diensten. Vanaf 1897 ambtswoning 
van de Minister van Arbeid en Nijverheid, 
na grondige verbouwingen; huidige func
tie sinds 1945.
Oorspronkelijk vrijstaand dubbelhuis met 
voorgevel aan de Hertogsstraat, ten Z. ge
flankeerd door de balustrade van het latere 
Academiënpaleis, de N.-gevel ter hoogte 
van de derde trav. door een aediculamuur 
of «porte flamande» en aansluitend ijze
ren afsluithek; stallingen aan de O.-zijde 
van de binnenplaats en tuinen ten Z. In 
1783 uitgebreid met een lage, aanvanke
lijk vrijwel blinde voorbouw achter de 
«porte flamande». In 1805 : dichten van 
de hoofdingang in de voorgevel, openen 
van een nieuwe koetspoort in de voor
bouw, en plaatsing van een tweede afsluit
hek dichter bij de stadsomwalling. Hekken 
in 1823 verwijderd; tuin afgesplitst in 
1863. In 1865 : afbraak van de voorbouw 
en vernieuwing van de N.-gevels van he
renhuis en stallingen, verbonden door een 
tuinmuur waarin de huidige r. portiek. In 
1895-1897, n.o.v. architect E. Acker : af
braak van de stallingen en een bijgebouw 
uit 1890-1892; bouw van de Z.-tuinvleu- 
gel en toevoeging van een tweede portiek, 
als vereenvoudigde uitvoering van een 
grootser opgezet project; restauratie, in-
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597. Lambermontstraat nr. 1, Ambtswoning van de Eerste Minister (1778-1779), en 2-4.

wendige verbouwing en herinrichting van 
het herenhuis.
Paviljoen op rechth. plattegrond, met drie 
bouwl. en vijf bij vijf trav. onder schilddak 
(leien). Met Wetstraat nr. 18 enige, van de 
in totaal zes hoekpavilj oenen in de Her
togsstraat, met ongewijzigd volume. Be
pleisterde en beschilderde lij stgeveis met 
verkleinende ordonnantie, begrensd door 
geblokte hoekpilasters en belijnd door de 
sokkel waarin rechth. keldermonden, de 
pui- en de gekomiste kroonlijst. Voorgevel 
gemarkeerd door een geblokt middenrisa- 
liet met vensternis en bekronende dakka
pel. Gedichte, centrale rechth. poort om
lijst door pilasters, consoles, schijf als 
sluitsteen en lamberkijn -  in 1805 noch
tans een omlijste rondboogpoort (?) 
aansluitend balkon met gesmeed ijzeren 
borstwering. Rechth. vensters in geriemde 
omlijsting, voorzien van een vlakke sluit
steen met geprofileerde deksteen op de be
gane grond, een voluutsleutel met acan
thusblad op de tweede bouwl., en een ge

profileerde sluitsteen op de lagere derde 
bouwl. Middenrisaliet op de bovenverd. 
verrijkt met resp. een rozet- en guirlande- 
sleutel, en een paneel met neuten en rozet- 
sleutel. Vereenvoudigde dakkapel met 
vleugelstukken, sleutel en kroonlijst. N.- 
en Z.-zijgevels met o.m. blinde vensters, 
met vlakke blokomlijstingen; zelfde cen
trale dakkapel aan de Z.-zijde. Achterge
vel met portaal en geriemde omlijstingen. 
Vensterluiken op de begane grond. 
Tuinmuur met paneelversiering en twee 
identieke, rechth. geblokte portieken met 
uitgelengde sluitsteen, hoofdgestel en ge
profileerd driehoekig fronton; r. portiek 
ten dele wellicht de hergebruikte koets
poort van 1805, of ernaar gekopieerd. 
Houten vleugeldeuren.
Classicisistisch geïnspireerde Z.-tuinvleu
gel van één bouwl., bepleisterd en beschil
derd met hardstenen elementen, met be
glaasde ijzeren galerij aan de N.-zijde, 
voorts omlijste vensters binnen geblokte 
pilasters en attiek.
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598. Lambermontstraat nr. 2-4. Bouwaanvraag uitbreiding (1824), (SA.B., O.W., 10297).

Interieur in zijn huidige vorm grotendeels 
ontworpen door E. Acker, o.m. de eretrap 
met gesmeed ijzeren leuning, en de eetka
mer in neo-Lodewijk XVI-stijl, en het sa
lon met allegorische schilderingen in Di- 
rectoirestijl, mogelijk met incorporatie van 
oorspronkelijke interieurelementen. Con
ferentiezaal in de Z.-tuinvleugel (1297).
S.A.B., O.W., 4234 (1865), 10336 (1895-1897, 
1890-1892); A.A., 1805, vol. 3, f. 69-83.
A.R., Kaarten en plannen in handschrift, 520-521. 
CHRISTENS R., D’HOORE W., De ambtswoning 
van de Eerste Minister; Lambermontstraat 1, Tielt, 
1989.
DE TRAZEGNIES O., DUQUENNE X., De 
mooie uren van een Brussels herenhuis (De Woon
stede door de eeuwen heen, 1979, 44, p. 38-59, en 
1980, 45, p. 46-57).

Nr. 2-4. Hoekpaviljoen (Hertogsstraat), 
pendant van het tgov. liggende nr. 1 
(fig. 597). Perceel in 1779 aangekocht 
door P. Carmon, herenhuis in 1783 eigen
dom van J.B. Thielens. O.m. bewoond 
door graaf P. de Nény, lid van de Geheime 
Raad, tijdens de Oostenrijkse, door de gra
vin de Narbonne tijdens de Franse perio
de. Vanaf 1824 ambtswoning van de gou
verneur der «Algemene Nederlandse 
Maatschappij» O. Repelaer van Driel, in

1830 de «Société Générale» met gouver
neur F. Meeus. In 1831 residentie van ba
ron E. Surlet de Chokier, regent van Bel
gië. I.l.v. XIX c staatseigendom, in ge
bruik als ministerie, tot op heden. 
Oorspronkelijk zelfde doch halfvrijstaand 
type als nr. 1. De Z-zijgevel met symmetri
sche aediculamuur, hek en in 1783 toege
voegde voorbouw, vertoonde reeds vóór 
1824 een volume overeenkomstig met de 
huidige eerste negen trav. Vlg. bouwaan
vraag van 1824, n.o.v. architect Ch. Vander 
Straeten (fig. 598) : dichten van de hoofd
ingang in de voorgevel en afbraak van de 
voorbouw; uitbreiding tot herenhuis op 
L-vormige plattegrond met nieuwe zij- en 
tuingevel, waarop haaks aansluitend poort
gebouw en stallingenvleugel resp. ten Z. en
N. van de binnenplaats; voorts omheining 
van de tuin doorlopend tot de Regentlaan 
door een muur en hek. Wijzigingen aan de 
binnenplaats, vlg. bouwaanvragen van 
1895 ; afbraak en wederopbouw van stal
lingen; van 1896, n.o.v. architect A. N yst: 
verhoging van het poortgebouw met twee 
en de N.-vleugel met één bouwl.; van 
1949, n.o.v. architect R. Van Cauwenber- 
ghe : o.m. verhoging van de W.- en afslui
ting met een O.-vleugel.
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Herenhuis met drie bouwl. en resp. vijf en 
negen + drie trav. onder gecombineerd 
schilddak (leien). Bepleisterde en beschil
derde lijstgevels begrensd door geblokte 
hoekpilasters en belijnd door de sokkel 
waarin rechth. keldermonden, de pui- en 
gekomiste kroonlijst. Identieke voorgevel 
als nr. 1; beter bewaarde dakkapel met 
oren en drop. Z.-zijgevel met symmetri
sche dubbelhuisopstand van negen trav., 
door Vander Straeten uitgewerkt als voort
zetting van de bestaande toestand, cf. ge
leding en vlakke blokomlijstingen zoals in 
nr. 1. Neoclassicistische toets van de cen
trale ingangspartij : rechth. vleugeldeur 
met stoep en geblokte pilasters, en erbo
ven een balkon met gietijzeren borstwe
ring en entablement, beide op voluutcon- 
soles. Aansluitend poortgebouw met drie 
trav., oorspronkelijk eenlaags met schijn- 
voegen uitstralend boven de rechth. poort 
en vensters, en bekroond door een ijzeren 
balustrade. Aangepast en verhoogd tot drie 
bouwl. in kopiërende stijl, cf. geblokt 
poortrisaliet met entablement, dito pilas
ters en vlakke omlijstingen. Venstertralies 
op de begane grond.
Binnenplaats. Tuingevel in meer uitge
sproken neoclassicistische stijl met empi- 
re-inslag, oorspronkelijk drie bouwl. en 
acht trav., gekenmerkt door schijnvoegen 
op de begane grond, rondboogvensters en 
Venetiaans drielicht met archivolt en door
getrokken imposten op Ionische pilasters 
belijnd door een gevelbreed ijzeren balkon 
op de bel-etage, en geriemde omlijstingen 
op de derde bouwl. Aansluitend poortge
bouw en breed geopende stallingenvleu
gel, eveneens met schijnvoegen. Uitzicht 
grondig gewijzigd door de opeenvolgende 
verbouwingen ; beglaasde ijzerstructuur 
als bovenverd. van het poortgebouw. 
Interieur. Resten van de oorspronkelijke 
inrichting in de voorkamers zijde Hertogs
straat, o.m. lambrizeringen, deuren en 
stucplafonds, en trap; neoclassicistische 
erebordestrap van 1824 (1298).
S.A.B., O.W., 10297 (1824), 10337 (1895, 1896), 
60888 (1949).

Nr. 6-8. Zie Regentlaan nr. 20.

Land van Luikstraatje (2 D)

Van Vlaamsesteenweg naar Baksteenkaai. 
Meest W. van drie smalle, parallelle straat
jes, vermoedelijk ontstaan in XVI B, tus
sen de Vlaamsesteenweg en het voormali
ge Koopliedendok, zie ook Naam Jezus- 
straat en Zeehondstraat. Licht geknikt tra
cé, tot voor kort met gekasseid wegdek, 
eertijds tevens bekend onder de benaming 
« ’t Rosier straetken ». Van de vroegere be
bouwing, een merkwaardige site van ar
beiderswoningen met één of twee bouwl. 
en o.m. dakvensters, witgekalkt op een ge
pikte plint, bleef niets bewaard. Heden ge
deeltelijk braakliggend, gedeeltelijk afge
zet met nieuwe bouw.
Fraaie, herplaatste hardstenen St.-Rochus- 
kapel in Lodewijk XV-stijl uit XVIII c, op 
de hoek met de Baksteenkaai (fig. 599) : 
convex gebogen portiekkapel gedragen 
door een console, met rocailleversiering. 
Spiegelboogvormige nis waarin een gepo
lychromeerd St.-Rochusbeeld, beschermd

599. Land van Luikstraatje. St.-Rochuskapel.
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door een sierlijk gesmeed ijzeren hek; 
flankerende gelede pilasters, dubbele wa
terlijst en koepelvormige bekroning.
K.I.K., 29796 A.

Lebeaustraat (7 G)

Van Gerechtsplein naar Grote Zavel.
Brede gebogen straat met sterk hellend ni
veau, aangelegd op de terreinen van het 
oude Justitiepaleis. Tracé goedgekeurd en 
aanbesteed in 1891, voltooid en verkaveld 
in 1893.
Het eerste Brusselse Justitiepaleis werd in 
1816-1820 n.o.v. architect F. Verly inge
richt in het voormalige jezuïetenklooster. 
De Jezuïeten die zich hier in 1589 vestig
den, verwierven tegen begin XVII vrijwel 
het gehele bouwblok gevormd door de 
Ruisbroekstraat. Guldenstraat, Strostraat 
en Rollebeekstraat. Oprichting van het 
college in 1604, bouw van de kerk in 
1606-1627/1660 n.o.v. architect J. Fran- 
cquart. Na de opheffing van de orde in 
1773, in gebruik als Theresiaans college 
van 1779 tot 1797, vervolgens als militair 
hospitaal tot 1816; ter plaatse van de in 
1812 gesloopte kerk werd in 1820-1821 
het Gerechtsplein aangelegd. De laatste 
resten van het complex verdwenen in 1892. 
Door de aanleg van de Lebeaustraat, die 
het terrein diagonaal doorkruiste, kwam 
een rechtstreekse verbinding tot stand tus
sen de Grote Zavel in de bovenstrad en het 
St.-Jansplein in de benedenstad. De N.- 
W.-hoek van de Grote Zavel werd hierbij 
opengebroken.
Z.g. naar Joseph Lebeau (1794-1865), me- 
de-opsteller van de Belgische grondwet en 
Minister van Staat.
Intacte W.-gevelwand met een aaneen
schakeling van burgerhuizen met verhoog
de begane grond, en rij- en huurhuizen 
met winkelpui en veelal entresol, in eclec
tische stijl uit de jaren 1890 en begin 
1900, het geheel geritmeerd door erkers en 
ijzeren balkons. Overwegend gevelfronten 
met neorenaissancedecor en veelal kleur
rijk materiaalgebruik, waaronder de zeer 
eenvoudige nr. 9-11 (1893) met gesuper-

600. Lebeaustraat nr. 5-7 (1893).

poseerde pilasterordonnantie en «klassie
ke» winkelpui, en 53 (1901) met zijrisaliet 
en deurentablement met bovenlicht. 
Voorts klassieke bepleisterde opstanden 
met kordongeleding, hoofdgestel en sum
mier decor, cf. nr. 19-21 (1894), 27 (1894, 
architect E. Parys), 29-31 (1894, architect
E. Delune), 69-71 (1894) en 73-75 (1893). 
Markant accent van de «woning Frison» 
door architect V. Horta (zie nr. 37). Oor
spronkelijk gelijkaardige O.-gevelwand, 
met o.m. de «apotheek Peeters» door ar
chitect P. Hankar (1895-1896), gesloopt in 
1954 voor de bouw van het R.T.T.-complex. 
Heden drukke verkeersader, schakel in het 
circuit dat de Regentschapsstraat via o.m. 
de Grote Zavel, Gasthuisstraat en Lom- 
bardstraat verbindt met de centrale lanen.
S.A.B., O.W., 16770 (1891-1893), 2571 (1893), 
5982 (1901), 5995 (1894), 5990 (1894), 5976 
(1894), 5983 (1894), 5966 (1893), 5975 (1895- 
1896); P.P., 1508.
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Nr. 1-3. Rijhuis in eclectische stijl, waar
voor bouwaanvraag van 1893; drie bouwl. 
+ entresol en twee brede trav. onder man- 
sardedak (leien). Lijstgevel van baksteen, 
horizontaal belijnd door hard- en natuur
stenen kordons en platte banden. «Klas
sieke» winkelpui met middeningang en 
r. privé-deur, pilasters, entablement en 
windbord. Getoogde entresolvensters met 
gietijzeren borstwering. Trapézoïdale hou
ten erkers met consoles, fronton en gebo
gen afdekking op de bel-etage. Getoogde 
tweelichten met gebuikt gietijzeren balkon 
op de bovenste verd. Decoratieve panelen 
en spiegels o.m. met guirlande en waaier- 
motief op de penanten. Hoofdgestel met 
kleurrijke tegelfries en kroonlijst op con
soles ; dakkapellen met driehoekig fronton 
(1299).
S.A.B., O.W., 5997 (1893).

Nr. 5-7. Rijhuis in eclectische stijl met 
neogotische inslag, n.o.v. architect 
D. Fastré van 1893; vier bouwl. + entresol 
en drie trav. onder zadeldak (fig. 600). 
Lijstgevel van baksteen verwerkt met na
tuur- en hardsteen. Winkelpui met zij- en 
privé-ingang onder getande kroonlijst. 
Verticale gevelordonnantie over de drie 
bovenverd. : middenrisaliet uitgewerkt als 
Brugse trav. doorlopend in een dakvenster 
met schouderstukken en kruisbloem, zij- 
trav. gevat in rondboognissen. Vensters 
met tussendorpel en afgeronde bovenhoe
ken, onder driepas -  met wapenschilden 
op de bovenste verd. -  en spitse of gebo
gen waterlijst. Gevelbreed balkon met 
consoles en postamenten op de eerste 
verd., polygonale balkons met getrapte 
console op de tweede en in de middentrav. 
van de derde verd. ; gietijzeren borstwerin
gen met rank- en driepasmotief. Gebroken 
hoofdgestel ; houten dakkapellen met drie- 
lobbige windveren.
S.A.B., O.W., 5994 (1893).

Nr. 13-17. Huurhuis met dubbelhuisop- 
stand, in eclectische stijl met neorenaissance- 
inslag, n.o.v. architect A. Danthine van 
1894; vier bouwl. + entresol en drie trav. 
onder zadeldak. Bepleisterde lijstgevel met 
imitatie-voegwerk en gebruik van hard

steen, gemarkeerd door het middenrisaliet 
met inkom en gestapelde rechth. houten 
erkers over de eerste twee verd., en hoek- 
pilasters. Inkom onder gebroken fronton 
en flankerende winkelpuien in spiegel
beeld, met diamantkopversiering en door
lopend entablement; beglaasde entresol. 
Bovenverd. met brede rechth. deurvensters, 
belijnd door deels gevelbrede balkons met 
alternerend rechte of gebuikte gietijzeren 
leuning. Klassiek hoofdgestel (1300).
S.A.B., O.W., 5996 (1894).

Nr. 23-25. Zelfde type als nr. 5-7, met 
neorenaissance-inslag, n.o.v. architect
D. Fastré van 1893. Spiegelbogige entre
solvensters. Gemarkeerde bel-etage met 
zelfde balkon en wapenschilden in de 
hoogvelden. Ordonnerende kolossale pi
lasters over de hoogste twee verd. : mid
denrisaliet verrijkt met een recht en een 
gebogen balkon, en boven een entable
ment doorlopend in een dakvenster met 
voluten, pilasters, waterlijst en schelpfron- 
ton. Rechth. vensters met tussendorpel, 
waterlijst en ontlastingsboog; wapenschil
den op de borstweringen van de bovenste 
verd. Recent fronton boven de winkelpui 
(1301).
S.A.B., O.W., 5994 (1893).

Nr. 33. Burgerhuis in eclectische stijl met 
neorenaissance-inslag, n.o.v. architect
E. Delune van 1894; souterrain, drie 
bouwl. en drie trav. onder mansardedak 
(leien). Door kordons gelede lijstgevel van 
natuur- en hardsteen -  gesigneerd naast de 
deur -  centraal gemarkeerd door de 
rechth. erker met consoles, pilasters, enta
blement en vernieuwd balkonhek. Getoog
de 1. deur en vensters met waterlijst, en 
souterrainopeningen met diamantkopsleu- 
tel, in de geblokte benedenbouw. Recht, 
bovenvensters, op de bel-etage met door
lopende balustrade en entablement op con
soles, op de bovenste verd. in geriemde 
omlijsting met neuten. Klassiek hoofdge-

601. Lebeaustraat nr. 37. Voormalige «woning Frison» 
(1894). Oorspronkelijke toestand.
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stel; centrale dakkapel met geboge fron
ton, tussen kleinere met dito waterlijst 
(1302).
S.A.B., O.W., 5976 (1894).

Nr. 35, 39. Twee burgerhuizen in eclecti
sche stijl, n.o.v. architect L. en A. De 
Rycker van 1893; souterrain, drie bouwl. 
en drie trav. onder zadeldak. Bepleisterde 
lijstgevels met imitatie-voegwerk en ver
werking van hardsteen. Vrij identieke en- 
kelhuisopstanden in spiegelbeeld, met 
kordongeleding en geaccentueerde 
middenas, doch afwijkend geveldecor vnl. 
platte banden, schijven en diamantkoppen. 
Rechth. muuropeningen, op de bovenverd. 
met waterlijst en bewerkte borstwering, de 
deurvensters van de middentrav. in rijkere 
omlijsting o.m. met pilasters, voorzien van 
balkons met consoles en gietijzeren leu
ning. Klassiek hoofdgestel (1303, 1304).
S.A.B., O.W., 5978 (1893).

Nr. 37. Voormalige «woning Frison». 
Burgerhuis met enkelhuisopstand in Art 
Nouveau, n.o.v. architect V. Horta van 
1894 (fig. 601). Gebouwd i.o.v. van be
vriend advocaat M. Frison, voor wie Hor
ta in 1899 nog het landhuis «Les Epin- 
glettes» (Ukkel) ontwerpt. Vroeg werk 
binnen het oeuvre van de architect, onmid
dellijk volgend op de «woning Autrique» 
en de «woning Tassel».
Omvat drie bouwl., twee ongelijke trav. en 
een gebogen mansardedak. Verhoging van 
een annex achteraan door Horta zelf in 
1924; ingrijpender verbouwing van het 
vroegere souterrain en de verhoogde bega
ne grond tot winkelruimte, door architect
C. Gerard in 1954-1955.
Verzorgd gevelfront met parement van 
brede natuursteenlagen alternerend met 
hardsteenbanden, en karakteristiek ge
bruik van smeedijzer. Asymmetrische, 
continue opbouw met golvende lijnvoe
ring, verminkt door inbreng van de be
glaasde winkelpui. Hoger oplopende, to
renvormige 1. trav. Vrij lage rechth. deur

602. Lebeaustraat nr. 37. Voormalige «woning Frison». 
Plattegrond (1894), (S.A.B., O.W., 5977).
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in breed geprofileerde gegolfde omlijsting, 
onder een bovenlicht met ijzeren waaier. 
Rechth. venster op de eerste verd., met 
kraagstenen en tweeledig opengewerkte 
beglaasde borstwering op de tweede; ven- 
tilatiegaten, resp. ovaal en rond, onder de 
nauwelijks geprononceerde lekdrempels. 
Rechth. tweelicht met blinde borstwering 
in de topgeleding. Bredere r. trav. oor
spronkelijk geopend door een ruim bene
denvenster, uitgewerkt als bescheiden log
gia met deelzuiltjes overgaand in uitge
lengde balkonconsoles en ijzeren borstwe
ring; gedrukt mijterbogig drielicht met 
ijzeren hekken in het souterrain. Aanslui
tend gegolfd balkon met behouden hoek- 
consoles en ijzeren hek tussen pos
tamenten; rechth. deurvensters op de klas
siek geordonneerde bel-etage. Ruim drie
licht, uitgewerkt als nauwelijks 
uitspringende gegolfde bow-window met 
console, I-balk op gietijzeren deelzuiltjes 
en ijzeren borstwering op de tweede verd., 
afgewerkt met de kroonlijst. Rechte drie
delige dakkapel in de bedaking met 
r. hoekpostament, heden met vernieuwde 
bekleding. Bewaard houtwerk van deur -  
met ijzeren roosters -  en ramen; glas-in- 
loodraam in het bovenlicht.
Interieur met eerder klassieke indeling, ge
flankeerd door hal en trappenhuis 
(fig. 602) : oorspronkelijk advocatenkan
toor en fraaie beglaasde wintertuin als ver
binding op de begane grond, groot en klein 
salon op de eerste, slaapkamers op de 
tweede verd. Heden nog ten dele bewaarde 
Art Nouveau-inrichting : o.m. mozaïek
vloer, leuning en trappaal in de hal, vnl. 
schouwen en plafonds in de vertrekken.
S.A.B., O.W., 5977 (1894), 31736 (1924), 62852 
(1954-1955).
K.I.K., 102955 M, 102394 M, 102940 M.
BORSI F., PORTOGHESI P., Victor Horta, Brus
sel, 1970, p. 71-72.

Nr. 41. Burgerhuis in neo-Vlaamse-renais
sancestijl, n.o.v. architect D. Fastré van 
1894; drie bouwl. en twee ongelijke trav. 
onder zadeldak. Door kordons gelede lijst- 
gevel van bak-, natuur- en hardsteen, over
vloedig versierd met diamantkoppen. Bre
der r. risaliet gemarkeerd door gesuperpo- 
seerde pilasters, entablementen en een bal

kon met bewerkte consoles en gietijzeren 
leuning op de hoofdverd. ; brede korf- 
boogvensters met geblokte booglijst en 
driedelige kruiskozijnen op de eerste twee 
bouwl., rondbogig tweelicht op de boven
ste verd. In het ontwerp bekronende dak
kapel met fronton. L. trav. met rechth. 
deur onder bovenlicht en vensters, telkens 
met entablement en op de bovenste verd. 
een driehoekig fronton. Kleurrijke tegel- 
friezen op de borstweringen en in het klas
sieke hoofdgestel. Oorspronkelijk geblokt 
souterrain opengebroken tot garagepoort 
(1305).
S.A.B., O.W., 5979 (1894).

Nr. 43. Burgerhuis in eclectische stijl met 
neorenaissance-inslag, n.o.v. architect 
E. Parys van 1893 (fig. 603); drie bouwl. 
en twee ongelijke trav. onder mansardedak 
(geschubde leien). Door kordons gelede 
lijstgevel van natuur- en hardsteen, verle
vendigd door kleurrijke tegelfriezen. Sou
terrain en verhoogde begane grond, oor
spronkelijk met diamantkoppen en 1. deur 
onder bovenlicht en fronton, verbouwd tot

603. Lebeaustraat nr. 43. Bouwaanvraag (1893), (S.A.B., 
O.W., 5980).
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604. Lebeaustraat nr. 55 (1899).

winkelpui. Breder, gebost r. risaliet, ge
markeerd door een rechth. erker met wor- 
telpilasters en entablement waarop een ij
zeren balkonhek tussen postamenten; be
kronend dakvenster met voluten, gebogen 
fronton en bolomamenten. Rechth. ven
sters met lekdrempel en waterlijst of dia- 
mantkopsleutel. Gebroken klassiek hoofd
gestel; vereenvoudigde dakkapel (1306). 
S.A.B., O.W., 5980 (1893).

Nr. 45-47. Rijhuis in eclectische stijl met 
neorenaissance-inslag, n.o.v. architect 
A. Danthine van 1894; drie bouwl. + en
tresol en drie trav. onder mansardedak 
(leien). Door kordons gelede lijstgevel van 
natuur- en hardsteen. Winkelpui met zij- 
en privé-ingang, wortelmotieven op de 
posten en entablement. Geblokte entresol 
met steekboogopeningen. Breed r. risaliet 
van twee trav. over de bovenverd. Mar
kante rechth. erker met pilasters, bewerkte 
borstwering en entablement, geplaatst op 
een gevelbreed balkon met consoles en

flankerend gietijzeren hek, op de eerste 
verd. Aansluitend balkonhek en drielicht 
op de tweede verd.; bekronend gebroken 
fronton en dakkapel. Voorts rechth. boven
vensters, klassiek hoofdgestel en œil-de- 
bœuf (1307).
S.A.B., O.W., 5981 (1894).

Nr. 49-51. Huurhuis in eclectische stijl, 
n.o.v. architect F. Kips van 1901 ; vijf bouwl. 
en twee ongelijke trav. onder zadeldak. Door 
kordons gelede en geboste, bepleisterde lijst
gevel met imitatie- voegwerk en gebmik van 
hardsteen. Winkelpui met gekoppelde zij- en 
privé-ingang. Breder r. risaliet gemarkeerd 
door gestapelde rechth. houten erkers, met 
resp. rondbogig drielicht op colonnetten en 
steekbogig met wortelpilasters, rustend op 
een gevelbreed balkon met doorlopende ba
lustrade. Voorts rechth. vensters op de eerste 
twee verd. en getoogde met waterlijst en 
sleutel op de hoogste twee, voorzien van vnl. 
Franse balkons met gietijzeren hek. Klassiek 
hoofdgestel (1308).
S.A.B., O.W., 1769 (1901).

Nr. 55. Markant burgerhuis in eclectische 
stijl met neo-Vlaamse-renaissance-inslag, 
waarvoor bouwaanvraag van 1899; sou
terrain, twee bouwl. en twee ongelijke 
trav. onder mansardedak (leien), 
(fig. 604). Lijstgevel van baksteen verle
vendigd met geglazuurde lagen en over
vloedig gebruik van hardsteen o.m. voor 
de geboste sokkel, kordons en omlijstin
gen. Bredere r. trav., op de bovenverd. ge
flankeerd door pilasters en postamenten, 
vnl. gemarkeerd door de rechth. erker met 
consoles, wortelpilasters, bekronend ge
broken fronton en balkon met balustrade. 
Aansluitend torenvormig dakvenster met 
ingesnoerde vierzijdige spits (leien) en 
smeedijzeren topstuk, i.pl.v. het in ont
werp voorziene fronton. L. trav. met deur 
onder entablement en omlijst bovenlicht 
met bolomamenten; erboven getoogd ven
ster met balustrade, waterlijst en diamant- 
kopsleutel. Klassiek hoofdgestel met uit
gelengde modillons en dakkapel met 
gebogen fronton. Markante Art Nouveau- 
tegeltableau’s met gestileerde bloemmotie
ven op de borstweringen en fries onder de
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puilijst. Typische houten vleugeldeur, kel- 
dertralies en glas-in-lood windschermen.
S.A.B., O.W., 4646 (1899).

Nr. 57-61. Ruim huurhuis met dubbelhuis- 
opstand, in eclectische stijl, n.o.v. architect 
G. Ghysels van 1901; vijf bouwl. + entre
sol en drie trav. onder zadeldak. Lijstgevel 
van natuur- en hardsteen met gemarkeerde 
horizontale registers, accent op de 
middenas en hoekpilasters. Ruim beglaas
de benedenbouw met privé-portaal onder 
rondbooglicht en aan weerszij winkelpui
en met middeningang. Bovenverd. met 
rechth. erker waarop balkon in het mid- 
denrisaliet, voorts geleed door entable- 
menten waarop deels gevelbrede gietijze
ren balkonleuningen, boven de erker on
dersteund door Ionische colonnetten ; 
rechth. drielichten in de brede zijtrav. 
Klassiek hoofdgestel met uitgelengde con
soles (1309).
S.A.B., O.W., 5984 (1901).

Nr. 63-65. Rijhuis in eclectische stijl, 
waarvoor bouwaanvraag van 1899; drie 
bouwl. + entresol en drie trav. onder man- 
sardedak (leien). Door kordons gelede 
lijstgevel van overwegend bak- en hard
steen, verlevendigd met kleurrijke tegel- 
friezen in de erker en onder de kroonlijst. 
Art Nouveau-inslag in het houtwerk van 
de winkelpui met zij- en privé-ingang, be
kroond door een gevelbreed gebuikt gietij
zeren balkon. Bovenverd. gemarkeerd 
door de centrale rechth. erker waarop dito 
balkon. Steek-, rond- en korfboogvensters 
met onderdorpel en op de bovenverd. om
lopende waterlijst. Uitgelengd dakvenster 
met gebuikte borstwering en driehoekig 
fronton, tussen rechte dakkapellen (1310).
S.A.B., O.W., 3966 (1899).

Nr. 67. Burgerhuis in neo-Vlaamse-renais- 
sancestijl, n.o.v. architect D. Fastré van 
1894; souterrain, drie bouwl. en twee onge
lijke trav. onder zadeldak. Rijke, door kor
dons gelede lijstgevel van bak-, natuur- en 
hardsteen, verlevendigd door tegelfriezen, 
met geboste sokkel. Breder, door geblokte 
pilasters gemarkeerd 1. risaliet, met op de 
bel-etage een bewerkte rechth. erker met

consoles en entablement waarop een gie
tijzeren balkonhek. Aansluitend rondbogig 
tweelicht onder een geblokte ontlastings- 
boog; bekronend gebroken fronton in het 
klassieke hoofdgestel en ruim dakvenster 
met driehoekig fronton. Korfboogvenster 
van de verhoogde begane grond in 1928 ver
laagd tot winkelraam, met verwijdering van 
de balustrade en aanpassing van het souter- 
rain-tweelicht. Vensters, voorts rondboog
vormig, met geprofileerde waterlijst met dia- 
mantkoppen. Rechth. deur onder driehoekig 
fronton en oculus in de r. trav. (1311).
S.A.B., O.W., 5965 (1894), 35409 (1928).

Nr. 77-79. Huurhuis met enkelhuisop- 
stand, in eclectische stijl, waarvoor bouw
aanvraag van 1896; vier bouwl. en vier 
trav. onder mansardedak (leien). Lijstgevel 
van natuursteen, doorspekt met hardsteen, 
ook voor de pui, opgebouwd uit gemar
keerde horizontale registers. Winkelpui 
met midden- en r. privé-ingang tussen met 
diamantkoppen versierde posten. Boven
verd. geleed door gevelbrede balkons, op 
de bovenste verd. in de middentrav., met 
rechte of gebuikte gietijzeren leuning; 
rechth. vensters in geriemde omlijsting 
met entablement. Klassiek hoofdgestel 
met consoles en tegelfries; dakkapellen 
met driehoekig fronton (1312).
S.A.B., O.W., 5967 (1896).

Léon Lepagestraat (2 D-E)

Van Nieuwe Graanmarkt naar Vlaamse- 
steenweg.
Brede gebogen, aan twee zijden beboom- 
de straat, waarvan de aanleg werd aanbe
steed in 1912. Voor het verkeer geopend 
in 1913, doch vermoedelijk tengevolge 
van de oorlogsomstandigheden pas vanaf 
de jaren 1920 bebouwd. Z.g. naar Léon 
Lepage (1856-1909), schepen van Open
baar Onderwijs en Schone Kunsten, waar
voor gedenkteken aan het begin van de 
straat (zie nr. 2). De Léon Lepagestraat 
verbond de Antoine Dansaertstraat en de 
Papenvest, waarvan de aanpalende straat- 
gedeelten gelijktijdig werden verbreed en
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opnieuw bebouwd. De N.-zijde van de 
Nieuwe Graanmarkt werd hierdoor volle
dig opengebroken, ten koste van de laat- 
classicistische symmetrie van het plein. 
De nieuwe aanleg die aansloot op de ver
brede Varkensmarkt, maakte deel uit van 
de uitgebreide infrastructuurwerken in dit 
stadsgedeelte, die voortvloeiden uit het 
dempen van de oude binnenhaven (1910- 
1911), gericht op het verbeteren van de 
verbinding tussen het nieuwe «Quartier 
Maritime» (zie Diksmuidelaan) en het 
stadscentrum rond de Beurs.
De bebouwing, grotendeels daterend uit 
de tweede helft van de jaren 1920 en be
gin jaren 1930, wordt vooral aan de W.- 
zijde bepaald door enkele ruimere appar
tementsgebouwen met gemiddeld zes à ze
ven bouwl. Bescheidener volumes van ge
middeld vier à vijf bouwl. en een sterker 
versnipperde perceelsstructuur aan de O.- 
zijde, met accent van de Gereformeerde 
Kerk. Afwisseling van baksteenbouw en 
bepleisterde opstanden, overwegend met 
ingehouden Art Deco-inslag, krachtig ge
ritmeerd door oplopende bow-windows. 
Tot de meest eenvoudige voorbeelden be
horen nr. 11-13 (1928), 15-17 (1926), 19- 
21 (1928), 24 (1929, architecten A. en
H. Vandaele), 32 (1932, architect S. De 
Praetere), 45-47 (1931, architect G. Gil
bert), 49-51 (1929), 53-55 (1928-1929, ar
chitect E. Hoebeke), 57 (1926, architect
F. Watterman), 59-61 (1926-1927) en 63- 
65 (1926; hoek Vlaamsesteenweg). Voor
malige dokterswoning met neorococo-in- 
slag in nr. 4 (1928, architecten A. en
H. Vandaele) en burgerhuis met Art Deco- 
inslag in nr. 9 (1928); voormalig confec- 
tie-atelier in nr. 7 (1928, architect A. De 
Meulemeester).
S.A.B., O.W., 35730 (1928), 36394 (1926), 45367 
(1928), 45473 (1929), 45481 (1932), 36393 
(1931), 51118 (1929), 40629 (1928-1929), 50614 
(1926), 40023 (1926-1927), 40022 (1926), 36392 
(1928), 35407 (1928), 35731 (1928); A.A., 1912, 
rep. 8714; P.P., 2912.

Nr. 1-5. Appartementsgebouw met Art 
Deco-inslag, vijf bouwl. en pseudo-man- 
sarde, n.o.v. architect J. Van Oncem van 
1927. Convex, verticaal geritmeerd gevel- 
front van bak-, natuursteen en simili, be-

605. Léon Lepagestraat nr. 28-30 (1937), 32 (1932) en 34 
(1931-1932).

paald door drie brede licht trapézoïdale 
bow-windows over de bovenverd. Geac
centueerde, hoger oplopende middenpartij, 
versierd met typische vruchtenkorven en 
bekroond door een pseudo-fronton tussen 
postamenten. Centrale inkom tussen win
kelpuien, twee appartementen per verd. 
(1313).
S.A.B., O.W., 54032 (1927).

Nr. 2. Appartementsgebouw (hoek Antoi
ne Dansaertstraat) met Art Deco-inslag, 
n.o.v. architect A. Bouquet van 1930- 
1931. Scherp afgeschuind hoekcomplex 
met zes bouwl., in strakke baksteenbouw, 
waarbij accentuering van de dragende 
structuur van gewapend beton. Per gevel
zijde trapezoïdaal uitkragende bovenverd. 
op markante consoles, bekroond door een 
typische ijzeren balustrade met postamen
ten vóór de hoogste verd. Hoektrav. afge
werkt met een gebogen pseudo-fronton. 
Winkelpui.
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606. Léon Lepagestraat nr. 33-35. Gereformeerde Kerk. 
Bouwaanvraag (1927), (S.A.B., O.W., 38414).

Monument Léon Lepage, door architect
F. Malfait en beeldhouwer J. de Bremae- 
cker van 1922/1928, geïncorporeerd in de 
hoektrav. Uitgevoerd in hardsteen, met 
een allegorisch bas-reliëf in brons (1314).
S.A.B., O.W., 47103 (1930-1931); S.K., 356 
(1928).

Nr. 6-18. Ruim appartementscomplex, 
doorlopend in Antoine Dansaertstraat 
nr. 109-119, met negen bouwl. waaronder 
drie terugwijkende attiekverd., n.o.v. ar
chitecten L. Muller en A. Servais van 
1932. Drie blokken met telkens zestien ap
partementen, twee per verd. aan weerszij 
van het centrale trappenhuis. Strakke, wit
bepleisterde gevelopstanden op sokkelvor- 
mende puien van zwart graniet, verwant 
met de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid, 
doch door de classicerend symmetrische 
opbouw van de bovenverd. eerder aanleu
nend bij de Art Deco. Breder, licht concaaf

front van negen trav. aan de Léon Lepage
straat ; rechtlijnig front van zes trav. aan de 
Antoine Dansaertstraat. Winkelpuien en 
privé-portalen op de begane grond. Bo
venverd. verticaal geritmeerd door hoekri- 
salieten met kolossale pilasters, en centra
le trapézoïdale bow-windows met balkon- 
bekroning, alternerend met verdiepte vel
den met gelede afwerking. Attiekverd. 
krachtig belijnd door breed uitkragende 
kroonlijsten, de middelste met geschakel
de trapezoïdaal uitspringende vensters. 
Rechth. openingen. Typisch ijzerwerk van 
deuren en borstweringen (1315).
S.A.B., O.W., 50613 (1932).

Nr. 28-30. Appartementsgebouw in Nieu
we Zakelijkheid, zeven bouwl., waarvoor 
bouwaanvraag van 1937 (fig. 605). Gevel- 
front met monolithische bepleistering op 
pui van Travertijn. Omlijste privé-inkom 
en winkelpui bekroond door medaillons 
met mozaïekvulling. Over de bovenverd. 
doorlopende, afgeronde tweeledige bow- 
window, met horizontaliserende register- 
belijning en beglazing, en balkonbekro- 
ning; korte luifel op de hoogste verd.
S.A.B., O.W., 48600 (1937).

Nr. 33-35. Gereformeerde Kerk. Com
plex gevormd door een kerkgebouw met 
consistorie en kosterswoning, n.o.v. archi
tect T. Kuipers (Amsterdam) van 1927 
(fig. 606). Sobere baksteenarchitectuur 
met schaarse verwerking van natuur- en 
vooral hardsteen, gekenmerkt door een 
traditionalistische tendens eigen aan het 
late werk van deze in kerkenbouw gespe-

607. Léon Lepagestraat nr. 34 (1931-1932). Balkonleuning.
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cialiseerde architect. L. zadeldaktoren met 
schouderstukken, tandlijst en getrapte af
werking onder rollagen; rondboogdeur, 
oorspronkelijk drielichten en galmgaten, 
cf. Z.-zijde, heden aangepast tot rechth. 
vensters. R. puntgevel, geopend door een 
rondboogportaal met meerledige boogrug, 
tussen tweelichten, onder het opschrift 
« g ereform eerde  kerk» belijnd door een 
waterlijst. Erboven een groot rondboog
vormig zevenlicht met bakstenen stijlen en 
glas-in-loodvulling. Getrapte afwerking 
onder rollaag; flankerende postamenten. 
Typisch houtwerk met ijzerbeslag van de 
vleugeldeuren.
Sober interieur : zaalkerk met driezijdige 
sluiting, in schoon metselwerk onder een 
houten kapspant, met rondbooglichten in 
de O.-partij. Inrichting vlg. de Gerefor
meerde liturgie : podium in de absis, met 
avondmaaltafel, kerkeraadsbanken, doop
vont en kansel; parallelle rijen banken; 
galerij tegen de W.-wand (1316).
S.A.B., O.W., 38414 (1927).

Nr. 34. Appartementsgebouw met Art De- 
co-inslag, n.o.v. architect A. Vandaele van 
1931-1932; zeven bouwl. en terugwijken
de attiekverd. (fig. 605). Strak geordon
neerd gevelfront met simili-bekleding, vnl. 
gemarkeerd door de trapezoïdaal uitkra- 
gende eerste vijf verd., met kolossale mid- 
denpilasters, voorts doorlopende horizon
tale registerbelijning, beglazing en ge
groefde borstweringen, en balkonbekro- 
ning. Gedrukte begane grond met centrale 
inkom. Zesde verd. met vijflichten aan 
weerszij van een middenrisaliet; attiek
verd. met twee drielichten, bekroond door 
een balustrade met postamenten. Fraai ij
zerwerk van de vleugeldeur, balkonleunin- 
gen en attiekbalustraden met concentri
sche cirkelsegmenten (fig. 607). Twee be
scheiden appartementen per verd.; in het 
ontwerp duplex op de hoogste en de at
tiekverd.
S.A.B., O.W., 46993 (1931-1932).

Nr. 36-38. Appartementsgebouw (hoek Pa- 
penvest) met Art Deco-inslag, n.o.v. archi
tect J. De Potter van 1932. Scherp afge
schuind hoekcomplex met vijf bouwl., in

strakke baksteenbouw belijnd door simili- 
banden. Per gevelzijde trapezoïdaal uitkra- 
gende bovenverd. vanaf getrapte en ge
groefde consoles, belijnd door een typi
sche ijzeren balustrade met postamenten 
vóór de hoogste verd. Winkelpui met pi
lasters. Bekronende blinde attiek met pos
tamenten, gegroefd en met paneelversie- 
ring (1317).
S.A.B., O.W., 50615 (1932).

Nr. 37-43. Appartementsgebouw met Art 
Deco-inslag, n.o.v. architect F. Van Stichel 
van 1926; zes bouwl. en vier ongelijke 
trav. Gevelfront van bak-, natuursteen en 
simili, de bovenverd. geritmeerd door licht 
verdiepte vensterrisalieten, in de bredere 
zijtrav. geaccentueerd door halfronde bow- 
windows met balkon en bekroond door een 
topstuk. Winkelpuien, privé-ingang en in
rijpoort op de begane grond. Typisch ge
beeldhouwd decor, vnl. spiralen en parel- 
lijsten, en ijzeren borstweringen (1318).
S.A.B., O.W., 40621 (1926).

Leopoldstraat (5 D)

Van Schildknaapsstraat naar Wolven- 
gracht.
Aanvankelijk z.g. «Willemsstraat», refe
rerend naar de aanleg onder koning Wil
lem I; huidige benaming sinds 1831, naar 
koning Leopold I.
Deel uitmakend van de door architect
L.E.A. Damesme in 1817/1819 uitge
werkte globale aanleg met Muntschouw
burg, Muntplein, omringende straten en 
huizenrijen opgetrokken in neoclassicisti
sche stijl in 1819-1822 o.l.v. de architec
ten J.B. Vifquain en H.L.F. Partoes (zie 
ook Munt).
Straat getrokken op de gronden van het 
voormalige dominicanenklooster -  opge
richt in 1463, gesloopt in 1797 -, in 1811 
door de Stad opgekocht. Ter hoogte van

608. Leopoldstraat. Gevelopstanden Leopoldstraat en 
Prinsenstraat (1819), (A.R., Kaarten en plannen, Inventaris 
in handschrift, 6941 en 6943).
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609. Leopoldstraat nr. 2. Bouwaanvraag (1893), (S.A.B., O.W., 10472).

de voormalige kloosterkerk werd in 1812- 
1813 n.o.v. architect Damesme een mané
ge opgetrokken, in 1819 gesloopt. Op het 
verkavelde terrein kwam in 1819-1820 de
O.-huizenrij van de Leopoldstraat tot 
stand, met homogene gevelwand, waarvan 
de heden nog bewaarde risalietpartijen van 
de huizen nr. 5-7 en 23 ingeplant werden 
in de assen van de Prinsenstraat en de Ko
ninginnestraat, beide oorspronkelijk eindi
gend met kopgebouwen opgevat als sym
metrische paviljoenen (nr. 2, 6), doch in 
XIX d verbouwd (fig. 608).
S.A.B., O.W., 33692 (1819); A.A., 1819-1820, 
rep. 1647; P.P., 549, 551, 552, 554, 922, 925. 
A.R., Kaarten en Plannen, Inventaris in Hand
schrift, 6941.
CABRIS E.M.J., Bijdrage tot de bouwgeschiedenis 
van de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel 
(1696-1821), licentiaatsverhandeling V.U.B., 1988,
p. 136-153, plannen 3-4, fig. 57-62.

Nr. 2. Imposant kopgebouw (Schild- 
knaapsstraat nr. 28, Koninginnestraat 
nr. 23) met drie bouwl. en totaal veertien 
trav. onder mansardedak (leien), opgetrok
ken als «Café Riche» in 1894-1895, waar
voor licht afwijkend gevelontwerp van ar
chitect H. Maquet van 1893 (fig. 609).

Heden «Openbare Bibliotheek». Gebouwd 
ter plaatse van een als paviljoen opgevat 
neoclassicistisch hoekgebouw, met attiek- 
aflijning. Bepleisterde gevels in eclecti
sche stijl met neobarokke kenmerken. Ver- 
ticaliserende opbouw door de geboste pi- 
lastergeleding beneden en de gegroefde 
kolossale Ionische pilasters op de boven- 
verd. Horizontale markering door het om
lopend gietijzeren bel-etagebalkon op 
dubbele consoles, de kordons en het enta
blement met architraaf onder tand- en 
kroonlijst op klossen. Rechth. vensters 
tussen pilasters, op de bovenste bouwl. 
voorzien van ijzeren leuningen. Dakven
sters met boogfronton, tussen langgerekte 
voluten. Ordonnantie met rondboogope- 
ningen op de begane grond licht gewijzigd 
door verlaging van dorpels en plaatsen 
van brede vitrines n.o.v. architect 
Alf. Chambon, vlg. bouwaanvraag van 
1925 (1319).
S.A.B., O.W., 10472 (1894-1895), 32013 (1925).

Nr. 5 tot 23. Oorspronkelijk homogene 
gevelwand in streng neoclassicistische stijl 
van 1819-1820, als scherm vóór diverse 
woningen (fig. 608). Bepleisterd en drie
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bouwl. hoog, met verkleinende ordonnan
tie en doorlopend kordon als scheiding 
tussen de beneden- en bovenbouw, onder 
zadelbedaking. Symmetrische compositie 
met viermaal vijf trav. brede gevelfronten 
gealterneerd door drie risalietgevels van 
telkens drie trav. Vlakke gevelpartijen met 
eenvoudige rechth. muuropeningen en be
nadrukte middentrav. door een omlijst bel- 
etagedeurvenster met balkon en een 
rechth. poort beneden, onder aflijnend en
tablement met kordon en kroonlijst op 
klossen. Risalietpartijen onder driehoekige 
frontonbekroning, met omlijste vensters 
en in de astrav. extra geaccentueerd door 
een rondboogpoort in rechth. geblokte 
omlijsting en eveneens een bel-etagedeur- 
venster, onder druiplijst, voorzien van een 
smeedijzeren balkonleuning.
Nr. 5-7. Met vijf trav. onder zadeldak 
(n//straat); r. aanvankelijk vijf aansluiten
de trav. (nr. 1-3, met zeven trav. aan 
Schildknaapsstraat), in 1936 opgenomen 
in het hoekgebouw «La Mondiale»

610. Leopoldstraat nr. 5-7 (1819-1820).

(cf. Schildknaapsstraat nr. 30-32). Behou
den oorspronkelijke gevelordonnantie; 
rondboogpoort onder gietijzeren balkon 
met lier- en pijlmotief, op uitgelengde 
consoles (fig. 610). Voormalige beneden
vensters naar het patroon van bovenven
sters (zijtrav.), sinds 1871 verbouwd tot 
winkelpuien. Sterfhuis van de Franse 
schilder L. David (f 20/12/1825) cf. mar
meren gedenkplaat op middenpenant in 
het risaliet.
Nr. 9, 11-15. Bepleisterd gevelfront van in 
totaal acht trav., aanvankelijk drie bouwl. 
hoog met risalietpartij over derde tot zesde 
trav., en ordonnantie zoals beschreven. 
Vijf 1. trav. vlg. bouwaanvraag van 1878 
aangepast met huidig stucdecor en bijko
mend geblokt middenrisaliet in één trav. 
Geheel aangepast voor uitbreiding van 
«Grand Restaurant de la Monnaie» en in
richting van concertzaal, n.o.v. architect 
R. Théry van 1913 : verhoging van derde 
en toevoeging van vierde bouwl. onder 
plat dak, geplande -  doch blijkbaar niet 
uitgevoerde -  analoge stucomlijsting voor 
de vensters in de drie r. trav. en oprichting 
van een ruime achterbouw. Begane grond
1. met behouden ordonnantie van 1913, 
r. daterend van 1955. Concertzaal in 1920 
n.o.v. architect J. De Ligne verbouwd tot 
«Cinéma de la Monnaie», met 600 plaatsen. 
Nr. 23. Heden ruim bankgebouw 
«A.S.L.K. -  C.G.E.R.», acht trav. en drie 
bouwl. onder vernieuwd mansardedak. 
Oorspronkelijk met neoclassicistisch uit
zicht cf. supra. Vier trav. brede r. pand 
vlg. ontwerp van architect J. Naert van 
1890 voorzien van geriemde omlijstingen 
aan bovenvensters, met bijkomende druip
lijst en doorlopend balkon op de bel-etage; 
muuropeningen op de begane grond ver
vangen door twee winkelpuien; mansarde
dak i.pl.v. zadeldak. Voorgevel van vier 
trav. brede 1. pand i.o.v. de «Crédit Mutuel 
Hypothécaire» n.o.v. architect H. van Ne- 
rom van 1921 herbepleisterd, met toevoe
ging van stucomlijsting aan vensters en 
traliewerk beneden; ook vervanging van 
zadeldak door mansardedak. R. pand door 
voomoemde maatschappij vlg. bouwaan
vraag van 1966 geannexeerd voor uitbrei
ding van haar burelen, en n.o.v. architec
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ten R. Schuiten en R. Swaelens ver
bouwd, met afbraak en wederopbouw van 
de voorgevel vlg. huidig uitzicht, cf. het
1. pand (1320, 1321, 1322).
S.A.B., O.W., 1587 (1871), 1567 (1878), 51319 
(1913), 63358 (1955), 1597 (1890), 27902 (1921), 
84478 (1966).
Nachtraven. Het uitgangsleven in Brussel van 1830 
tot 1940, Brussel, 1987, p. 167.

Nr. 6. Aanvankelijk paviljoenvormig neo
classicistisch hoekgebouw (Prinsenstraat 
nr. 18), vermoedelijk van 1819-1820, met 
drie bouwl. en tweemaal vijf trav. onder 
attiekaflijning. Vlg. bouwaanvraag van
1874 verbouwd in eclectische stijl n.o.v. 
architect E. Quetin, met op bovenverd. 
deurvensters, op de bel-etage voorzien van 
een omlopend balkon en op de bovenste 
verd. van afzonderlijke balkons en drie
hoekige frontonbekroningen, met penan
ten en borstweringen verfraaid door pane
len en 1. hoektrav. aan Prinsenstraat in ge
blokt risaliet. Vlg. bouwaanvraag van
1875 n.o.v. dezelfde architect verhoogd 
met huidige vierde verd. onder mansarde- 
dak met dakvensters, en aan Leopoldstraat 
uitgebreid met torenvormige r. hoektrav. 
in gelijnd risaliet onder gebogen fronton- 
bekroning onderbroken voor het dakven
ster. Toevoeging van omlopende ijzeren 
balkonleuning op bovenst bouwl., vlg. 
bouwaanvraag van 1876. Afschaffing van 
het bel-etagebalkon en deurvensters her
leid tot gewone vensters voor inbreng van 
fraaie Art Nouveau-winkelpui n.o.v. archi
tect Alb. Chambon van 1902, in 1922 ver
vangen door huidige pui met simili-bekle- 
ding n.o.v. architect A. Blomme (1323).
S.A.B., O.W., 1626 (1874-1876), 1589 (1902), 
26590 (1922).

Nr. 29-31. Neoclassicistisch hoekhuis met 
Wolvengracht (nr. 33), vermoedelijk date
rend van 1819-1820, drie bouwl., resp. 
vijf en vier trav., en oorspronkelijk onder 
attiekaflijning. Bouwaanvraag van 1857 
voor gedeeltelijke wederopbouw van ge
vel aan Wolvengracht en aanpassing van 
de begane grond met dubbelhuisopstand, 
n.o.v. architect D. Peeters. Aan Leopold
straat, gevelordonnantie met rechth. muur-

openingen en d.m.v. -  thans verdwenen -  
stucomlijstingen en balkon geaccentueer
de middentrav., evenals de voorheen aan
leunende afsluitingsmuur met twee poor
ten r., in symmetrie met het voormalige 
hoekpand ertgov. (Leopoldstraat nr. 12- 
14/Wolvengracht nr. 31) n.o.v. architect
H.L.F. Partoes van 1819. Attiek in uiterst 
r. twee trav. en zijgevel vlg. bouwaan
vraag van 1868 vervangen door huidige 
vierde bouwl., in 1931 uitgebreid over de 
ganse gevellengte aan Leopoldstraat sa
men met aanpassing met winkelpuien op 
de begane grond n.o.v. architect G. Hen- 
drickx. Bovenste deurvensters (Wolven
gracht) met verbonden ijzeren balkons. 
Renovatie door architect P. Terlinden
m.m.v. B. Dagnelie beëindigd in 1991 
(1324).
S.A.B., O.W., 1579 (1857), 1580 (1868), 40466 
(1931).
COEKELBERGHS D., LOZE P, Un ensemble 
néo-classique ä Bruxelles : le Grand Hospice et le 
quartier du Béguinage, s.l., 1983, p. 117-119.

Leuvenseplein (7 C-D)

Van Treurenberg naar de Lignestraat. 
Eertijds driehoekig plein op het kruispunt 
van de Leuvenseweg, de oude Schaar- 
beekseweg en de Treurenberg, doorlopend 
tot de vroegere Sionsberg. Ca. 1300 ont
staan op het glacis buiten de eerste stads
omwalling (XI-XIII), ter hoogte van de 
St.-Goedelepoort. Oorspronkelijk vee
markt tot 1563, vervolgens «Oude Vee- 
merct» genoemd. De vroegere walgracht 
aan de Z.-zijde werd ca. 1640 verkaveld 
en bebouwd. Het W-gedeelte werd in 
XVIII «Oratoriënberg», het O.-gedeelte 
Leuvenseplein genoemd. Het plein werd 
gehalveerd bij het doortrekken van de Ko- 
ningsstraat (1822).
Heden gebogen trechtervorm, vrijwel vol
ledig omzoomd door nieuwe kantoorcom
plexen.
Opnieuw aangebracht O.-L.-Vrouwebeeld 
in een gebeeldhouwde baroknis met vo
luten en engelenhoofden op een bolvormi
ge sokkel, te dateren in XVII, op de hoek 
met Treurenberg (1325).
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Nr. 12. In oorsprong twee gekoppelde en- 
kelhuizen vlg. spiegelbeeldschema, met 
neoclassicistische inslag, n.o.v. architect 
A. Trappeniers van 1870; drie bouwl. en 
samen vijf trav. onder mansardedak (lei
en). Heden bank «Nagelmackers Fils et 
Cie» cf. opschrift boven de inkom. Lijst- 
gevel met ruime verwerking van hard
steen, de oorspronkelijke gevelbepleiste- 
ring vervangen door een simili-parement. 
Symmetrische opstand met rechth. ven
sters, belijnd door de plint, puilijst en kor
don vormende lekdrempels. Bel-etage ge
accentueerd door geriemde vensteromlijs- 
tingen met neuten, oren en drop, geprofi
leerde lekdrempels op consoles en spiegel, 
en bijkomende balkons met consoles en 
ijzeren hek en driehoekige frontons in de 
tweede en voorlaatste trav. Later midden- 
portaal tussen Toscaanse zuilen. Klassiek 
hoofdgestel; dakkapellen met booglijst. 
Renovatie met verhoging in 1992 (1326).
S.A.B., O.W., 14958 (1870).

Leuvenseweg (8-9 C-D)

Van Koningsstraat naar Regentlaan.
Vrij oude straat, gelegen buiten de eerste 
stadsomwalling (XI-XIII). Vóór het door
trekken van de Koningsstraat (1822) lei
dend van Leuvenseplein naar Leuvense- 
steenweg, via de Leuvensepoort, stads
poort van de tweede stadsomwalling 
(XIV B). Poort in 1783 gesloopt en, na de 
aanleg van de ringlanen, in 1823 vervan
gen door octogonale octrooipavilj oenen 
(Madouplaats, St.-Joost-ten-Noode), afge
broken in 1860. Ter hoogte van nr. 58 be
vond zich eertijds het uitgestrekte annun- 
ciatenklooster, hier gesticht in 1616 (kapel 
van 1627 gesloopt in 1844), in 1784 afge
schaft en betrokken door de cavalerieka- 
zeme.
Bij de herstructurering van de O.-L.- 
Vrouw-ter-Sneeuwwijk n.o.v. architect 
A. Mennessier van 1874 (zie Congres
straat), werd het eertijds continue verloop 
van deze straat verbrokkeld door de plein
vormige aanleg vóór de Onderrichtsstraat 
en de Ijzerenkruisstraat en door het door

trekken van de Parlementsstraat en Druk
persstraat. Terzelfdertijd, en mede door de 
uitbreidingen nr. 1-13 van de ministeriële 
en parlementaire gebouwen van de Wet
straat, verdween ook de historische bebou
wing nagenoeg volledig.
Van de vroegere privé-bebouwing getuigt 
heden enkel nog de gevelrij nr. 6 tot 36, 
w.o. het merendeel daterend uit XIX d, 
met karakteristieke bepleisterde gevelop- 
standen met horizontale registerbelijning, 
geaccentueerde middentrav. en gevarieerd 
stucdecor, aansluitend bij de neoclassicis
tische en eclectische straatwanden van de 
Sneeuwwijk : cf. nr. 6-8, 14-16 (1876; ar
chitect A. Mennessier), 18-20 (1876), 26- 
28 (1876). Daarnaast vertegenwoordigen 
de gevels nr. 10, 30-32 en 36 nog het een
voudiger type uit XIX A/midden XIX 
(nr. 36 van 1860, ter vervanging van een 
oudere topgevel).
Overwicht van breedschalige inplantin
gen, w.o. het homogene architecturale en
semble gevormd door de gevels van de 
ministeriële en parlementaire gebouwen 
(nr. 1 tot 13) en de hoekbebouwingen met 
de Parlementsstraat; verderop, als blik
vanger, de markante monumentale gevel- 
wand van het Beyaertgebouw (nr. 15-21). 
Ertgov., omvangrijk gebouwencomplex 
van het «Nationaal Instituut voor Statis
tiek» (nr. 44) en de «Rijkswacht» 
(nr. 58), fasengewijze opgetrokken in het 
binnenblok Leuvenseweg, Drukpersstraat 
en Ijzerenkruisstraat. Nr. 44 : oorspronke
lijk kantoorgebouw voor de Kunsten en 
Wetenschappen, n.o.v. architect G. Hano 
van 1929; van 1948 tot 1976 n.o.v. archi
tecten G. Pepermans en A. Vanderauwera 
als Nationaal Instituut voor Statistiek aan
gepast en stelselmatig uitgebreid tot in de 
Ijzerenkruisstraat (nr. 65-73). Nr. 58 : be
trokken door de Rijkswacht, hier reeds 
vanaf 1921 gevestigd in de voormalige 
schoolgebouwen van de «Ecole Moyen
ne A», opgetrokken n.o.v. architect 
Th. Serrure van 1891, ter plaatse van het 
vroegere Eden-theater (zie ook IJzeren- 
kruisstraat). Huidige gebouwen eveneens 
ontworpen door G. Pepermans en A. Van
derauwera, aan Leuvenseweg in 1958, 
hoek Drukpersstraat (nr. 43-47) in 1950-
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1951, en uitbreidingen tot in de IJzeren- 
kruisstraat resp. in 1971-1972 en 1961 
(1327, 1328).
S.A.B., O.W., 15106, 15109 en 15010 (1876), 
15111 (1860), 41126 (1929), 67537, 62906, 69536 
en 86263 (1948-1976), 33229 (1891), 77601 
(1958), 64336 (1950-1951), 83116 (1971-1972 en 
1961); A.A., 1891, rep. 2814-2815.
BOCKSTAEL D., L’Athenée Robert Catteau, 
Brussel, 1960, p. 59-61.

Nr. 1, 3, 5. Opgetrokken als uitbreidingen 
voor de Ministeries van Oorlog en Bin
nenlandse Zaken (zie Wetstraat nr. 2-6) in 
1877-1879. Oorspronkelijk onderdeel van 
een globaler project voor homogene uit
breiding, zijde Leuvenseweg, van ge
noemde ministeriële gebouwen en het Pa
leis der Natie (nr. 7-13 van 1872/1873- 
1878, zie Wetstraat) : reeds door het Per
manent Adviserend Comité van Openbare 
Werken in 1861 voorgesteld, in 1866 uit
gewerkt door hoofdingenieur F. Wellens, 
doch voor nr. 1-5 pas gerealiseerd in 
1877-1879, mogelijk o.l.v. de toenmalige 
hoofdarchitect P. Govaerts (Burgerlijke 
Gebouwen).
Alternerende opstelling van twee vleugels 
met drie bouwl. + mezzanino en oorspron
kelijk twee lagere vleugels met drie 
bouwl., op licht inspringende rooilijn en in 
symmetrie -  echter verbroken in 1930 
door toevoeging van anderhalve bouwl. 
aan nr. 5 - , onder schild- en zadeldaken 
(n//straat). Gevelfront van totaal achttien 
trav. (Leuvenseweg) + drie trav. (Konings- 
straat), geïnspireerd op de classicistische 
XVIII d-stijl van de hotelgevels en het Pa
leis der Natie aan de Wetstraat. Zandste
nen lijstgeveis met duidelijk afgelijnde 
hardstenen onderbouw. Sobere en strenge, 
verticaliserende opbouw met penantenge- 
velstructuur en rechth., in hoogte verklei
nende vensters, op de bovenverd. in ge
riemde omlijsting. Rijker gedecoreerde 
middenvleugel van vijf trav. en hoekvleu- 
gel van drie trav. ; bijkomende risalieten 
en pilasters, balusterbalkons, vensterenta- 
blementen, ooromlijstingen en festoen
sluitstenen, belijning door imitatiebanden 
op de begane grond en beëindiging door 
gekomiste kroonlijsten op dubbele conso
les. Inspringende gevelpartijen van vijf

trav. met een vlakkere gevelbehandeling 
en veeleer ingehouden decor.
Functionele binneninrichting met neoclas
sicistische inslag. Hergebruikte houten 
trappen met ijzeren leuning, mogelijk da
terend uit eind XVIII-begin XIX. Renova
tie in project door architect W. Houben 
(1329, 1330).
S.A.B., O.W., 15096 (1877-1879), 41367 (1930). 
VAN DEN STEENE W., Het Paleis der Natie, 
Brussel, 1981, p. 217-224, 246-253.
VAN DE WINCKEL M., Etude historique et sty
list ique en vue de la restauration et de la réhabili- 
tation d’immeubles. Ilot entre le 2, rue de la Loi, 
1 a 11 rue Royale, 1 a 3 rue de Louvain a Bruxel- 
les, onuitgegeven verslag, Brussel, 29/5/1990.

Nr. 15-21. Voormalig Ministerie van 
Spoorwegen, Post, Telegrafie en Zee
vaart.
Omvangrijk gebouwencomplex in het bin
nenblok Leuvenseweg, Drukpersstraat, 
Hertogsstraat en Henri Beyaertstraat, op
getrokken in 1889-1892, n.o.v. architect 
H. Beyaert van 1887; heden betrokken 
door het Parlement waarvoor renovatie en 
aanpassing van de vleugels en bouw van 
een ondergrondse parking onder de Henri 
Beyaertstraat, aangevat in 1980 
(PI. XXIII).
Originele inplanting van vier parallelle N.- 
Z.-vleugels -  w.o. drie op geknikte rooi
lijn - , aansluitend op een rechth. O.-W. 
georiënteerde hoofdvleugel (Leuvense
weg), met afgeschuinde hoek en ronde 
hoektoren als blikvangers resp. vanuit de 
Drukpersstraat en de Koningsstraat, en 
twee risalietpartijen refererend naar de 
twee _L middenvleugels; drie binnenplaat
sen opgevat als «binnenstraten», toegan
kelijk vanuit de Henri Beyaertstraat. Vleu
gels met drie bouwl. + souterrain overeen
komstig de terreinhelling, onder gecombi
neerde mansardebedaking; hoek- en 
risalietpartijen met bijkomende bouwl. en 
afgeknotte tentbedaking, toren onder klok- 
vormige helm met lantaarn (fig. 611, 612).

611-612. Leuvenseweg nr. 15-21. Voormalig Ministerie 
van Spoorwegen, Post, Telegrafie en Zeevaart (1887- 
1892). Opstand en plattegrond (Travaux d’architecture 
exécutés en Belgique par Henri Beyaert, II, pl. 3 en 1).
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613. Leuvenseweg nr. 38 (1880) en 40-42, «Belgisch Staatsblad» (1876).

Gevels opgetrokken in neo-Vlaamse-re- 
naissancestijl, met karakteristiek en pictu
raal materialengebruik -  combinatie van 
rode bak-, blauwe hard- en witte natuur
steen -  en ornamentatie geïnspireerd op 
het repertorium van Hans Vredeman de 
Vries. Regelmatige ordonnantie met hori
zontale lijnvoering : omlopende druiplijs- 
ten en kordons als aflijning van de sokkel- 
vormende onderbouw in rustica en de 
twee hoofdverd., en de beëindiging met 
een breed hoofdgestel met overkragende 
kroonlijst met klossen en uitgelengde con
soles. Verticaal gevelritme bekomen door 
de twee verd. hoge rechth. venstemissen 
en de pilastervormende, al of niet versier
de penanten op de bovenste verd., ter 
hoogte van de bedaking nog geaccentu
eerd door de drukke afwisseling van smal
le dakkapellen en bredere dakvensters met 
twee- of drielichten en de hoog en talrijk 
uitstekende schoorstenen. Rechth. vensters 
in vlakke of geriemde omlijsting, in de 
twee hoofdverd. boven panelendecor. Rij
ker uitgewerkte risaliet- en hoekpartijen

o.m. door de bekronende driehoekige en 
boogvormige frontons boven de vensters, 
en de bijkomende attiekvormende boven
ste verd. met balustrade, portiekvenster en 
tweelichten met zuilen- en pilasterdecor. 
Schuine hoekgevel met hoofdingang in 
vlakke rechth. bandomlijsting, met pal
metvormige schampstukken en acanthus
sleutel, onder druiplijst en entablement 
waarop vermelding « in g a n g  d er  b u r e e - 
l en /en tr e e  d e s  b u r e a u x »; aansluitend 
rijk geornamenteerd bovenvenster met ba
lustrade en boogffonton, gevelplaat met 
opschrift « h u is  d er  pa r lem en tsle-
DEN/MAISON DES PARLEMENTAIRES» i.pl.V.
oorspronkelijk  « b e st u u r  der  staats-
SPOORWEGEN/ADMINISTRATION DES CHE
MINS de  fer  d e  l’Etat», en hoofdgestel 
met jaartal 1891; erboven loggia met zelf
de balusterleuning en centraal uurwerk. 
Torenpartij afgelijnd door œil-de-bœufs en 
markante Venetiaanse drielichten tussen 
flankeerzuilen, onder gebroken frontonbe- 
kroning met sierbol.
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Vleugels oorspronkelijk door Beyaert ge
concipieerd met metalen skeletstructuur en 
burelenopdeling d.m.v. verplaatsbare tus- 
senschotten ; kantoorlokalen in hoofdvleu
gel ten N. en in haakse vleugels aan 
weerszij van lange smalle gang; trappen
huizen centraal in hoofd- (Leuvenseweg) 
en 1  O.-zijvleugel (Hertogsstraat) en ter 
hoogte van de afgeschuinde hoekpartij; 
verder, representatief voor de toenmalige 
technologische vernieuwingen, uitgerust 
met een verwarmingssysteem met warme 
lucht, waarvan de toestellen ondergebracht 
waren in een hoge losstaande schoorsteen 
centraal in de middenste binnenstraat, he
den verdwenen (1331, 1332).
De eclectische bouwkunst van Hendrik Beyaert, 
Brussel, 1978.
Poelaert en zijn tijd, Brussel, 1980, p. 215-220. 
Travaux d’architecture exécutés en Belgique par 
Henri Beyaert, gravés par J. & F. Neirinck, I, pl. 1 
en 6.

Nr. 22-24. Eclectisch rij huis met drie bouwl. 
en drie trav. onder mansardedak met drie 
dakvensters, waarvoor bouwaanvraag van 
1876. Bakstenen lijstgevel met ruime ver
werking van blauwe hardsteen voor de be
gane grond, de markerende balkonplaten, 
kordons, muurbanden en gelede architraaf 
en de rechth. vensteromlijstingen met trapé
zoïdale sluitsteen. Fraai ijzerwerk in de leu
ningen van het gevelbrede balkon op de bel
etage en het middenbalkon erboven. Elegant 
uitgewerkte begane grond, van bij oorsprong 
met apothekerspui : verdiepte winkelingang, 
-raam en privé-ingang in korfbogen onder 
waaiervormige belijning, op driekwartzui- 
len; fraai gedecoreerd winkelinterieur met 
houten lambrizering in neorenaissancestijl, 
gedateerd 1876 op een banderol (1333).
S.A.B., O.W., 15108 (1876).

Nr. 38. Ruim kantoorgebouw met zijgevel 
aan Parlementsstraat en achtergevel aan 
Ijzerenkruisstraat (nr. 39), opgetrokken 
voor de Algemene Directie van Bruggen 
en Wegen en het Mijnwezen, n.o.v. archi
tect H.J. Hanicq van 1880, onder supervi
sie van hoofdarchitect R Govaerts 
(fig. 613). Drie bouwl. + souterrain + 
mezzanino en in totaal zeventien trav. aan

Leuvenseweg/Parlementsstraat, vijf trav. 
breed en met bijkomende entresol aan IJ- 
zerenkruisstraat.
Hoekgevels in symmetrie met deze van 
het ertgov. liggende hoekpand nr. 40, en 
door zelfde materialengebruik en gelijk
aardige stilistische geveluitwerking, ho
mogeen ensemble met gevelwand nr. 1 tot 
5 en de uitbreidingen nr. 7-9 en 11-13 van 
het Paleis der Natie. Regelmatige ordon
nantie met begrenzende hoekpilasters en 
karakteristieke horizontale registeropde- 
ling door de zwaar geprofileerde puilijst 
en het aflijnend brede hoofdgestel, in 1903 
geopend voor een bijkomende mezzani- 
noverd. Door imitatiebanden belijnde be- 
nedenbouw met verdiepte rechth. vensters 
boven souterrainvensters en een brede 
poort in de tweede trav. (Leuvenseweg). 
Geaccentueerde middenrisalieten van twee 
trav. met penantengevelstructuur in voor
gevel en van drie trav. in zijgevel : brede 
balusterbalkons op gekoppelde consoles, 
bovenvensters in rijkere omlijsting met 
oren onder resp. bewerkt entablement en 
festoensluitsteen en beëindiging met ge- 
korniste kroonlijst op uitgelengde dubbele 
consoles. Zij trav. in voorgevel met gelijk
aardig omlijste bovenvensters en baluster- 
leuningen op de bel-etage, in zijgevel met 
eenvoudiger omlijste vensters verdiept in 
hoge rechth. nissen. Voorts panelendecor 
met drop.
Gevel aan Ijzerenkruisstraat (nr. 39) met 
middenrisaliet in één trav. en op boven- 
verd. gelijkaardige ordonnantie als hoek
gevels; verder bijkomende belijnde entre- 
solverd. en heden op begane grond met 
brede 1. poort i.pl.v. oorspronkelijk deur 
en venster (1334).
S.A.B., O.W., 15013 (1880), 15123 (1903).

Nr. 40-42. «Belgisch Staatsblad», met 
heden vrij ruim gebouwencomplex in 
hoekblok Leuvenseweg, Parlementsstraat, 
IJzerenkruistraat.
Nr. 40. Als kantoorgebouw voor het «Bel
gisch Staatblad» vlg. bouwaanvraag van 
1876 opgetrokken o.l.v. architect P. Go
vaerts (fig. 613). Symmetrisch hoekpand 
met het ertgov. liggende nr. 38 (zie al
daar), met vrijwel identieke gevelopstand
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en -uitwerking. Entablement in de risalie- 
ten, als mezzanino in de overige trav. Ge
bouw in de jaren 1966-1970 n.o.v. archi
tecten G. Pepermans en A. Vanderauwera 
N. uit gebreid met een drukkerij, hoek Par- 
lementsstraat/IJzerenkruisstraat.
Nr. 42. Eclectisch gebouw met dubbel- 
huisopstand n.o.v. architect G. Hano van 
1909, ter plaatse van het vroegere «Hôtel 
du Timbre». Opgetrokken voor de admi
nistratieve diensten van Bruggen en We
gen, heden geannexeerd bij het «Belgisch 
Staatsblad». Lijstgevel met natuurstenen 
parement, horizontaal geleed door druip- 
lijsten en kordons. Getoogde benedenven
sters; rechth. drielichten, op twee midden- 
verd. in brede rechth. spaamis, op boven
ste verd. met deelpilaster. Decor in neo- 
Lodewijk XVI-stijl, rijker toe gepast in de 
brede poorttrav. cf. het karakteristieke 
ajour van het hardstenen balkon, de typi
sche omlijstingen aan deur- en bovenven
sters en het bekronende œil-de-bœuf 
(1335, 1336).
S.A.B., O.W., 15011 en 26312 (1876), 87899, 
87892 en 87893 (1966-1970), 15127 (1909).

Lievevrouwbroersstraat (5 F-G)

Van Kolenmarkt naar Stoofstraat.
Aloude straat, gelegen binnen de eerste 
stadsomwalling (XI-XIII), in het verleng
de en eertijds deel uitmakend van de Eik- 
straat. De orde van de Lievevrouwbroers 
of Geschoeide Karmelieten vestigde zich 
in 1249 aan de Z.-zijde op de hoek met de 
Stoofstraat. De eerste kloosterkerk werd 
voltooid in 1285, vergroot in XV en XVII, 
en na de verwoesting tijdens het bombar
dement van 1695 wederopgebouwd. De 
kloostergebouwen werden wederopge
bouwd in 1661 en na 1695, en omvatten 
o.m. een omvangrijke bibliotheek en een 
vierkant kloosterpand. Het complex dat 
zich uitstrekte tot de Bogaardenstraat, 
werd in 1797 gesloopt; door de vrijgeko
men gronden werden vervolgens de Mus
senstraat en de voormalige Korte Mussen
straat, later geïncorporeerd in de Zuid- 
straat, getrokken.

Rechtlijnige straat, in het midden onderbro
ken door de Zuidstraat (1840-1841, 1861- 
1862). Heterogene bebouwing met enkele 
merkwaardige accenten, o.m. het «Hotel 
Roest d’Alkemade», een laat-barok en tradi
tioneel hoekhuis. Voorts overwegend panden 
waarvan de muurankers en afgesnuite beda
king een oude, mogelijk traditionele XVH- 
kem aangeven, doch met in XIX aangepaste 
neoclassicistische üjstgevel, cf. nr. 2, 7, 8- 
8A, 9 (hoek Gootstraat), 11 (idem; eertijds 
traditionele trapgevel, in 1826 aangepast tot 
lijstgevel en later verhoogd) en 26-28 (met 
«klassieke» winkelpuien). Neoclassicisti
sche en Second-Empire-hoekhuizen met de 
Zuidstraat (zie aldaar nr. 79-89 en 92) uit 
XIX c; cf. ook het sterk verbouwde rijhuis 
nr. 12 (1862). Nieuwe bouw in pseudo-his- 
torische stijl, in nr. 13-15 (1958, architect
J. De Brigode), 17 (1960, architect 
A. Renouprez) en 29 (1957, architect
J. Decamps).
S.A.B., O.W, 11900 (1826), 11915 (1862), 67937 
(1958), 71847 (1960), 77670 (1957).

614. Lievevrouwbroersstraat nr. 1-3 (1696).
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615. Lievevrouwbroersstraat nr. 1-3. Achter-glas-paneel 
(1916).

★  Nr. 1-3. Diephuis (hoek Kolenmarkt 
nr. 86) in laat-barokstijl, van 1696; drie 
bouwl. en resp. drie en twee trav. onder 
zadeldak (nlLievevrouwbroersstraat, lei
en), (fig. 614). Heden samenstel met een 
belendend diephuis, cf. doorlopende pui 
(zie Kolenmarkt nr. 86, ernaast). Con
structie van bak- en zandsteen, volledig 
verankerd d.m.v. lelievormige muuran
kers; in 1990 ontdaan van een storende 
cementbekleding en zacht gerestaureerd. 
Sporen van afgevlakte jaarstenen 1 6 . 6  in 
de voorgevel. Goed bewaarde barokke or
donnantie met platte banddecor, uitgezon
derd op de begane grond. Bovenverd. met 
rechth. vensters -  telkens één later gedich
te trav. per gevel -  omlijst door een pa
troon van doorgetrokken platte banden die 
verdiepte panelen vormen op de penanten 
en borstwering, en ter hoogte van de dor
pels belijnd door heden afgevlakte kor
dons. Sterk in- en uitgezwenkte geveltop 
met drie geledingen aangegeven door ge

profileerde waterlijsten en omlopende 
platte banden ; onderste kordon als daklijst 
doorgetrokken over de zijgevel met aan
sluitend steigergaten. Eerste geleding met 
drielicht : rondboogvenster met imposten, 
sleutel en waterlijst, tussen rechth. ven
stertjes. Ovale oculus onder omlopende 
waterlijst, door platte banden verbonden 
met het onderliggende rondboogvenster, 
als centrale doorbreking van de door vo
luten gemarkeerde tweede, en de met oren 
en een geprofileerd driehoekig pseudo
fronton afgewerkte topgeleding. « Klassie
ke» winkelpui van 1916, licht gewijzigd 
in 1925, met hoekportaal, pilasters en rol- 
luikkast; karakteristieke achter-glas-pane- 
len met embleem en publiciteitsopschrif- 
ten van de vroegere kledingszaak «au so
leil» op de penanten (fig. 615).
S.A.B., O.W., 20743 (1916), 32503 (1925).

Nr. 5. Rijhuis in eclectische stijl, n.o.v. ar
chitect J. Michiels van 1914, in de sokkel 
gedateerd 1915; drie bouwl. + entresol en 
één brede trav. onder zadeldak (pannen). 
Lijstgevel van bak- en hardsteen, gemar
keerd door rechth. lisenen, met kroonlijst 
op klossen. Winkelpui met versierde pos
ten, ijzeren I-balk en puilijst op consoles. 
Spiegelbogig drielicht op de entresol. 
Rechth. tweelichten met tussendorpel en 
ontlastingsbogen op de bovenverd. ; trape- 
zoïdaal balkon met consoles en ijzeren 
hek (1337).
S.A.B., O.W., 15719 (1914).

Nr. 10. Enkelhuis in laat-classicistische 
stijl, uit eind XVIII-begin XIX; drie 
bouwl. en drie trav. onder mansardedak. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel ge
leed door de puilijst op pilasters, de bo
venverd. verticaal geritmeerd door rechth. 
lisenen, vensterrisalieten en verdiepte pe
nanten. Rechth., in 1863 aangepaste bo
venvensters met geriemde omlijsting en 
lekdrempel. Rechth. inrijpoort, voorheen 
met sluitsteen in de 1. trav.; benedenven
sters in 1926 verbouwd tot winkelpui. Ver
nieuwde kroonlijst boven steigergaten 
(1338).
S.A.B., O.W., 11914 (1863), 31354 (1926).
K.I.K., 104883 A
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Nr. 14. Handelshuis, oorspronkelijk met 
toonzaal en kantoren, in Art Deco, n.o.v. 
architect R. Moenaert van 1929; vier 
bouwl. en drie trav. onder pseudo-mansar- 
de (leien) met aandaken. Lijstgevel met 
vrij vlak natuurstenen parement. Ruimer 
opengewerkte eerste twee bouwl. : begane 
grond met getralied drielicht naast de in
kom met afgeschuinde dagkanten en ijze
ren deur; gevelbreed drielicht erboven. 
Gekoppelde, omlijste vensters op de hoog
ste twee verd. Kroonlijst op rij kraagste
nen ; typische dakkapellen met ster- of pal- 
metmotief en gekartelde afwerking 
(1339).
S.A.B., O.W., 41285 (1929).

Nr. 16-18. Voormalig z.g. «Hotel Roest 
d ’Alkemade». Breed herenhuis, oorspron
kelijk dubbelwoonst, in classicerende laat- 
barokstijl, gebouwd ca. 1715; drie bouwl. 
en zeven trav. onder schilddak (pannen), 
(fig. 616). Belangrijke inwendige verbou
wing n.o.v. architect J. De Ligne van 
1921; bedaking vooraan ca. 1960 geman- 
sardeerd (leien). Lijstgevel waarvan de 
middenpartij van drie trav. bekroond 
wordt met een gebroken fronton en een 
verhoogde halsgeveltop. Bij de restauratie 
in 1955 gedecapeerd en opnieuw bekleed 
met cement, waarbij vrijlating van de 
zandstenen delen o.m. de sokkel, lijstwerk 
en ornamenten. Krachtig geritmeerde, 
symmetrische gevelopbouw : registers ho
rizontaal gemarkeerd door de gekorniste 
puilijst en dito hoofdgestel, l.g. met tri
gliefen en kroonlijst; verticaliserende 
trav.-indeling door pilasters, in kolossale 
orde op de bovenverd. Rechth. vensters in 
verkleinende ordonnantie, omlijst door 
zandstenen hoekblokken; gereconstrueer
de borstweringen met spiegels in de zij- 
trav. en balustraden in de middenpartij, op 
de bovenverd. Rechth. inrijpoort in zand
stenen omlijsting, met ingediepte pilasters 
met rozet en gestrekte waterlijst, in de 
r. trav.; deur in de derde trav. Plastisch

616. Lievevrouwbroersstraat nr. 16-18. Voormalig «Hotel 
Roest d’Alkemade».

versierde geveltop van drie geledingen ge
markeerd door voluten en breed gekomis- 
te geprofileerde pseudo-frontons. Eerste 
geleding met omlopende platte banden en 
gebogen fronton : getoogd venster in 
vlakke omlijsting met neuten, oren en wa
terlijst, omringd door ronde oculi; cartou
che met monogram J C van de toenmalige 
eigenaar J. Corna, toegevoegd bij vermel
de restauratie, voorts schelpornamenten en 
doorhangende lamberkijnen ter versiering, 
en flankerende siervazen op doorgetrok
ken postamenten. Tweede geleding onder 
driehoekig fronton : spiegelboogvenster 
tussen sierankers. Blinde topgeleding on
der gestrekte waterlijst met bolomamen- 
ten. Flankerende dakkapellen met ronde 
oculus, driehoekig fronton en boloma- 
ment, ingewerkt in een blinde attiek.
Sterk gehavend interieur : Lodewijk XVI- 
stucplafonds op de begane grond. Lode
wijk XIV-vrouwenhoofd in stralenkrans 
als rozet bovenaan in de trapzaal

617. Lievevrouwbroersstraat nr. 16-18. Voormalig «Hotel 
Roest d’Alkemade». Plafond trapzaal.
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(fîg. 617). Oorspronkelijk dakgebint. Kel
der van vijf bij vier trav., o verwelf d door 
kruisgewelven met platte gordelbogen, op
gevangen op kruispijlers met sokkel en 
dekplaat.
S.A.B., O.W., 26010 (1921).
K.I.K., 104618 A, 104708 A, 29729 A, 29763 A, 
79053 A, 79057 A.

Nr. 20-24. Voormalig herenhuis met twee 
en een halve bouwl. en zes trav. onder za
deldak (pannen). Neoclassicistisch uitzicht 
uit XIX A, doch oude, mogelijk traditio
nele XVII-kem aangegeven door muuran
kers op elk bouwl. Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel met regelmatige or
donnantie van rechth. vensters op ardui
nen dorpels ; inrijpoort onder gestrekt 
entablement in de bredere vierde trav. 
Stucomlijstingen en verbouwde pui van 
1892 in de twee smalle r. trav. Vernieuwde 
kroonlijst.
Oorspronkelijk vermoedelijk L-vormige 
plattegrond, cf. verankerde W.-vleugel 
met souterrain, twee bouwl. en acht trav. 
aan de binnenplaats. Eveneens in XIX A 
aangepast en uitgebreid met een N.-vleu
gel van vier trav. Zelfde gevelopstanden, 
de deuren met stoep (1340).
S.A.B., O.W., 46533 (1892).

Nr. 21. Smal enkelhuis met Art Nouveau- 
inslag, n.o.v. architect W. Decroué van 
1904; vier bouwl. en twee trav. onder za
deldak (pannen). Lijstgevel van gegla
zuurde witte baksteen, doorspekt en ver
werkt met hardsteen. Markante trapézoï
dale erker met uitgelengde console, be
kroond door een gebuikt gietijzeren 
balkon, op de derde bouwl. Voorts gekop
pelde muuropeningen met waterlijst : ven
ster en licht gebogen deur met typisch tra
liewerk op de begane grond, en getoogde 
bovenvensters. Kroonlijst op modillons, 
boven een decoratief sgraffitopaneel en 
kordon (1341).
S.A.B., O.W., 11909 (1904).

Nr. 31-33. Traditioneel diephuis (hoek 
Stoofstraat) met twee bouwl. en resp. drie 
en vier trav. onder zadeldak (nLLieve- 
vrouwbroersstraat, Vlaamse pannen), te

dateren in XVII. Vermoedelijk opgetrok
ken uit bak- en zandsteen, heden bepleis
terd en beschilderd met vrijlating van de 
sokkel; rechte en Y-vormige muurankers. 
Trapgevel (9 tr. + topstuk) met aangepaste 
rechth. vensters op lekdrempels (XIX). 
Tweeledige geveltop met drielicht : rond- 
boogvenster met imposten en sluitsteen 
tussen rechth. venstertjes, en erboven een 
rechth. luik. Aangepast hoekportaal, met 
twee op elkaar gestelde rechth. deuren. 
Zijgevel met getrapte sokkel en overeen
komstig afwijkende keldermonden en be
nedenvensters. Voorts zelfde ordonnantie, 
afgewerkt met een kroonlijst boven leeu- 
wekoppen; dakkapel. Storende omlopende 
luifel (1342).
K.I.K., 104797 A.

Locquenghienstraat (1-2 D)

Van Schuitenkaai naar Nieuwpoortlaan. 
Rechtlijnige straat, in 1841 e.v. samen met 
de de Witte de Haelenstraat aangelegd tus
sen de voormalige dokken en de ringbou
levard, in het verlengde van de Grootgods- 
huisstraat. Voor het eerste straatgedeelte 
tot de Oppemstraat werden de nog reste
rende gebouwen van het «H. Kruishuis» 
gesloopt, een midden XVII gestichte straf
inrichting voor vrouwen, eertijds met ka
pel aan de Schuitenkaai, opgeheven in 
1784. Het tweede straatgedeelte en de pa
rallelle de Witte de Haelenstraat door
kruisten een vroegere blekerij gelegen tus
sen de Vlaamsesteenweg en het vroegere 
«Klein Kasteeltje». Z.g. naar Jan van 
Locquenghem (1518-1574), burgemeester 
en afgevaardigde van de Stad Brussel tij
dens het graven van het kanaal van Wille- 
broek, die in 1550 de eerste spadesteek 
gaf.
O.m. markante neoclassicistische rijbe- 
bouwing uit midden XIX, vnl. in het twee
de straatgedeelte. Afwisseling van ruime 
herenhuizen gemarkeerd door een risaliet 
of balkon, en bescheiden, heden vaak ge- 
banaliseerde enkelhuizen cf. nr. 9 en 11- 
13, 18 (met later stuc en balkon), 30, 33, 
44 (verhoogd en met stuc van 1887) en de
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618. Locquenghienstraat nr. 16. Kindertuin Nr. 4 (1903- 
1908).

latere, gekoppelde woningen nr. 48-50 
(1888). Voorts twee reeksen gekoppelde 
burgerhuizen met verhoogde begane 
grond van omstreeks de eeuwwisseling. 
Appartementsgebouwen uit de jaren 1930 
aan het begin van de straat.
S.A.B., O.W., 26198 (1841 e.v.), 13922 (1887), 
13924 (1888).

Nr. 14. Enkelhuis in neoclassicistische 
stijl, waarvoor bouwaanvraag van 1866; 
twee bouwl. en drie trav. onder mansarde- 
dak (leien). Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel, geleed door de puilijst, op plint 
met getraliede keldermonden. Breed ge
profileerde rondboogpoort met houten 
vleugeldeur en beglaasde ijzeren waaier, 
onder een paneel met neuten, in de 1. trav. 
Rechth. vensters met doorgetrokken lek- 
drempels, gevat in risalieten en beluikt op 
de begane grond, vlak omlijst op de bo- 
venverd. Kroonlijst met klossen boven

casementenfries en architraaf; dakkapel
len met pseudo-fronton (1343).
S.A.B., O.W., 13908 (1866).

Nr. 16. Kindertuin Nr. 4 en voormalige 
Huishoudschool Nr. 1. Schoolcomplex in 
Art Nouveau, n.o.v. architect F. Symons 
van 1903-1905 (fig. 618). Opgetrokken 
ter plaatse van de vroegere Tordoirgang en 
de Philipprontgang aan de Vlaamsesteen- 
weg, die in 1903 door de Stad Brussel 
werden aangekocht en vervolgens ge
sloopt. Bouw aanbesteed in 1906, voltooid 
en in gebruik genomen in 1908.
De plattegrond beschrijft een voorbouw 
van twee bouwl. met gemeenschappelijke 
inkom en conciërgewoning, vervolgens de 
directiekantoren en aangrenzende over
dekte speelplaats van de Kindertuin; aan
sluitend een L-vormige klassenvleugel 
van twee bouwl. rondom de gescheiden 
open speelplaatsen, met de oorspronkelij
ke vier klassen van de Kindertuin in de 
N.-helft, en de vroegere Huishoudschool 
eertijds ingedeeld in diverse praktij kloka- 
len -  met afzonderlijke toegangsgalerij 
vanuit de overdekte speelplaats -  in de Z.- 
helft.
Lijstgevel van bak-, natuur- en hardsteen, 
met sokkel waarin getoogde keldermon
den; twee bouwl. en drie trav. onder za
deldak (pannen). Markant twee trav. breed
1. risaliet, geaccentueerd door een brede 
polychrome sgraffitofries met voorstelling 
van putti en vruchtenguirlandes door' 
A. Crespin, omlopend rond de hoogvelden 
van de bovenvensters ; aansluitend een ge
groefde kwartholle kroonlijst tussen uitge
lengde bewerkte postamenten, waarboven 
twee klimmende dakkapellen. Voorts re
gelmatige ordonnantie, met brede rechth. 
inkomdeur en vensters, omlijst door verti
caal oplopende hoekblokken die verdiepte 
borstweringen vormen; doorgetrokken la
teien op kraagstenen en op de bovenverd. 
lekdrempels met spuwer. Gevelplaat met 
tweetalig opschrift (benaming) boven de 
inkom. Rondboogvelden met schijven en 
waterlijst, en gebeeldhouwde allegorische 
reliëfs voorstellend het Onderwijs en de 
morele deugden (kraaiende haan, uil en 
hen met kuikens) naar tekeningen van
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620. Locquenghienstraat nr. 20. Bouwaanvraag (1857), 
(S.A.B., O.W., 13911).

Crespin, boven de bovenvensters. Typisch 
houtwerk van deur en ramen met vierlicht- 
indeling.
Eenvoudige opstand met registers van 
drielichten voor de klassenvleugel, het za
deldak geritmeerd door getrapte aandaken. 
Markante overdekte speelplaats, gerit
meerd door rondbogen onder gedrukte 
spitsbooglijst aan de N.- en opengewerkt 
aan de Z.-zijde, met parement van twee
kleurige geglazuurde baksteen in het bo
venste register (fig. 619). Tweeledige ijze
ren kapconstructie op een omlopende con- 
solerij, met houten keperbeschot, door pi
lasters geritmeerde lantaarn waarin 
rondboogvenstertjes met treillage, en be
glaasd bovenlicht.
S.A.B., O.W., 5166-5180; A.A., 1906, rep. 6249, 
1908, rep. 6899; N.P.P., P. 14.

619. Locquenghienstraat nr. 16. Kindertuin Nr. 4 (1903- 
1908). Overdekte speelplaats.

Nr. 20. Herenhuis met enkelhuisopstand, 
in neoclassicistische stijl, n.o.v. architect
G. Vanderborst van 1857; drie bouwl. en 
vier trav. onder zadeldak (fig. 620). Hori
zontaal gelede, bepleisterde en beschilder
de lijstgevel met geprofileerde hardstenen 
plint. Begane grond belijnd door schijn- 
voegen en de puilijst. Accent op de twee 
middentrav. van de bel-etage door een bal
kon met balustrade en een entablement, 
beide op voluutconsoles. Rechth. vensters 
met doorgetrokken lekdrempels, op de bo- 
venverd. in geriemde omlijsting, de borst
weringen versierd met decoratieve pane
len. Rechth. inrijpoort met houten vleugel
deur in de r. trav. ; kruisgewelf boven de 
hal. Gevelbeëindiging door de kroonlijst 
met tandlijst en gekoppelde consoles, 
waartussen panelen en kordon (1344).
S.A.B., O.W., 13911 (1857).

Nr. 25 tot 31. Reeks van vier enkelhuizen 
vlg. repeterend schema, met neoclassicis
tische inslag, waarvoor bouwaanvraag van

621. Locquenghienstraat nr. 35 (1925).
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1899; souterrain, drie bouwl. en telkens 
twee ongelijke trav. onder zadeldak. Be
pleisterde lij stgeveis met imitatie-voeg- 
werk op hardstenen sokkel. Slechts licht 
afwijkend decor; nr. 25 met geaccentu
eerd trappenhuis. Overwegend rechth. 
deuren en vensters in geriemde omlijsting; 
bredere 1. trav. gemarkeerd door balkons 
met gietijzeren hek, doorlopend in kor
dons. Klassiek hoofdgestel (1345).
S.A.B., O.W., 13906 (1899).

Nr. 32-36. Twee gekoppelde woningen 
met drie bouwl. en samen vijf trav. onder 
zadeldak, n.o.v. architect J. Rau van 1888. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met 
pseudo-dubbelhuisopstand naar laat-clas- 
sicistisch patroon. Begane grond belijnd 
door schijnvoegen, hardstenen plint en 
puilijst : centrale rondboogpoort met aan 
weerszij venster en smalle deur. Boven- 
verd. gemarkeerd door twee trav. brede 
zijrisalieten met ijzeren balkons en inge
diepte rechth. vensters verticaal verbonden 
door casementen met guirlandepaneel. 
Klassiek hoofdgestel. Gesloopt ca. 1980 
(1346).
S.A.B., O.W., 13917 (1888).

Nr. 35. Pakhuis in Art Deco, opgetrokken 
door «Fr. Dumonceau et Fils», handel in 
porselein en glaswerk, waarvoor bouw- 
aanvraag van 1925 (fig. 621). Vier bouwl. 
en drie/vier trav. onder zadeldak (pannen); 
betonconstructie. Markant, vrij strak geor
donneerd gevelfront, met verzorgd pare
ment van donkere en lichte baksteen ver
werkt met hardsteen en beton, gekenmerkt 
door de contrastrijke toepassingen van 
materiaalkleuren en metselverbanden, op 
de borstweringen en onder de kroonlijst 
uitgewerkt tot decoratieve friezen in reliëf. 
Gedrukte pui, overspannen door een 
dwarsbalk van keienbeton steunend op 
plastische pijlers met ornamenten conso
les; brede rechth. garagepoort en mijterbo- 
gige inkomdeur. Tweede bouwl. met mij- 
terboogvensters binnen pseudo-lisenen op 
kraagstenen. Derde en vierde bouwl. met 
rechth. vensters, breder en met drielichtin- 
deling in de midden trav., op de derde 
bouwl. bovendien uitgewerkt tot een nau-

622. Locquenghienstraat nr. 41-43 (1849).

welijks uitkragende erker met gelede con
sole. Breed uitkragende houten kroonlijst 
en bewerkte consoles, nog geaccentueerd 
door de klimmende lucarne erboven. Fraai 
houtwerk van de ramen met glas-in-lood 
bovenlicht en de deur met ijzerwerk. 
S.A.B., O.W., 31754 (1925).

Nr. 37-39. Twee gekoppelde woningen 
met neoclassicistische inslag, n.o.v. archi
tect A. Herent van 1883; drie bouwl. en 
vier/vijf trav. onder zadeldak. Bepleisterde 
en beschilderde lijstgevel met hardstenen 
plint. Begane grond met schijnvoegen uit
stralend boven de 1. rondboogpoort en ge- 
toogde venster- en deurnissen met dia- 
mantkopsleutel, afgelijnd door de puilijst. 
Bovenverd. verticaal geritmeerd door het 
twee trav. breed 1. risaliet en rechth. ven- 
stemissen naar laat XVIII-voorbeeld; vlak 
omlijste rechth. vensters met ijzeren leu
ning op de eerste, paneel met schijven en 
neuten onder de lekdrempels op de tweede
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verd. Gekornist klassiek hoofdgestel 
(1347).
S.A.B., O.W., 13901 (1883).

Nr. 38. Dubbelhuis, oorspronkelijk in 
Louis-Philippestijl, met twee bouwl. en 
vier trav. onder zadeldak, waarvoor bouw- 
aanvraag van 1847. Voorheen bepleisterde 
en beschilderde lijstgevel met rechth. deur 
en vensters, schijnvoegen op de begane 
grond, geriemde omlijstingen op de bo- 
venverd., balkon met voluutconsoles en 
opengewerkte borstwering in de twee mid- 
dentrav., en klassiek hoofdgestel. Ingrij
pend verbouwd, met aanpassing van de 
gevel in Art Deco en toevoeging van twee 
terugwijkende attiekverd., waarvoor 
bouwaanvraag van 1929. Vlak gecemen
teerd op hoge hardstenen sokkel, deur met 
korte luifel, venstemissen en vernieuwd 
balkon met getrapte consoles op de boven- 
verd.; typisch ijzerwerk van keldertralies, 
deur en balkonhek, en gegraveerd glazen 
bovenlicht (1348).
S.A.B., O.W., 13877 (1847), 37054 (1929).

Nr. 41-43. In kern herenhuis met enkel- 
huisopstand in neoclassicistische stijl, 
cf. de huidige vijf middentrav. van drie 
bouwl. onder zadeldak, waarvoor bouw
aanvraag van 1849 (fig. 622). L. en r. in 
aanverwante stijl uitgebreid met vleugels 
van telkens twee trav. en resp. drie bouwl. 
onder zadeldak en twee bouwl. onder 
mansardedak, n.o.v. architect A. Herent 
van 1877. Bepleisterd en beschilderd ge- 
velfront, de benedenbouw belijnd door 
schijnvoegen met uitstraling, op hardste
nen plint waarin getraliede keldermonden. 
Oorspronkelijk herenhuis gemarkeerd 
door een r. risaliet met rondboogpoort on
der voluutsleutel, hoekkettingen op de bo- 
venverd. en bijkomend entablement met 
consoles op de bel-etage. Rechth. vensters 
in verkleinende ordonnantie op doorge
trokken lekdrempels, op de eerste twee 
bouwl. in geriemde omlijsting en met ge
profileerde dorpel resp. op voluutconsoles 
en gemarkeerd als puilijst, op de derde 
bouwl. boven paneel met neuten. Kroon- 
en tandlijst, fries waarin steigergaten met 
maskervulling en architraaf. Houten vleu

geldeur met waaier en ton-/kruisgewelf 
boven de hal. Zijvleugels met steekboog- 
nissen en diamantkopsleutel op de begane 
grond, ijzeren neorégence-balkon en enta- 
blementen op de bel-etage, voorts geriem
de omlijstingen en klassiek hoofdgestel. L. 
vleugel met enkelhuisopstand en rechth. 
venstemissen op de bovenverd.; r. vleugel 
met getraliede benedenvensters en dakka
pellen met klauwstukken en driehoekig 
fronton.
Haaks aansluitend bedrijfsgebouw aan de
O.-zijde van de binnenplaats, in het ver
lengde van de r. vleugel, mogelijk eve
neens daterend van 1877. Onderkelderde 
constructie met twee bouwl. + mezzanino 
en vijf trav. onder mansardedak. Heden be
pleisterde opstand met 1. en centrale inkom 
met stoep, geritmeerd door steekbooglise- 
nen; brede steekboogopeningen met kleine 
metalen roedenverdeling. Markante be
glaasde ijzeren luifel (1349, 1350).
S.A.B., O.W., 13873 (1849), 13901 (1877).

Nr. 42. Neoclassicistisch enkelhuis met 
twee bouwl. en drie trav. onder zadeldak, 
waarvoor bouwaanvraag van 1852. Vlak 
bepleisterde en beschilderde lijstgevel op 
plint met getraliede keldermonden en 
voetschraper. Rechth. vensters met gepro
fileerde lekdrempels, en brede inrijpoort 
met houten vleugeldeur in de 1. trav. 
Kroonlijst boven fries en kordon (1351).
S.A.B., O.W., 13881 (1852).

Nr. 45-47. Herenhuis met enkelhuisop
stand, in neoclassicistische stijl, waarvoor 
bouwaanvraag van 1857; drie bouwl. en 
vijf trav. onder zadeldak. Oorspronkelijk 
bepleisterde en beschilderde, heden gece
menteerde lijstgevel, met geprofileerde 
hardstenen plint en massieve puilijst. R. 
risaliet met rechth. inrijpoort, voorts geac
centueerd door geriemde vensteromlijstin- 
gen en een entablement op de bel-etage. 
Rechth. vensters op lekdrempels, kordon- 
vormend op de bovenverd.; bijkomende 
deur in de voorlaatste trav. Kroonlijst met 
tandlijst boven fries waarin bedekte stei
gergaten en kordon (1352).
S.A.B., O.W., 13897 (1857).
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Nr. 46. Burgerhuis in neoclassicistische 
stijl, waarvoor bouwaanvraag van 1861; 
souterrain, drie bouwl. + mezzanino en 
drie trav. onder zadeldak. Bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel op benedenbouw 
van hardsteen, resp. belijnd door platte 
banden en schijnvoegen. Rechth. vensters 
op doorgetrokken geprofileerde lekdrem- 
pels, op de bovenverd. in geriemde omlijs
ting, en deur in de r. trav. Accent op de 
middenas van de bel-etage door een bal
kon met ijzeren hek, doorlopend in de pui- 
lijst, en een driehoekig fronton met fries, 
beide op consoles. Kroonlijst op modil- 
lons en tandlijst boven de mezzanino 
(1353).
S.A.B., O.W., 13921 (1861).

Nr. 55-57. Monumentaal rijhuis in eclec
tische stijl met neorenaissance-inslag,
n.o.v. architecten R Bonduelle en Ch. Gil- 
son van 1906. Gebouwd als winkel/toon- 
zaal en woning met achterliggend atelier 
voor de luchterfabriek Kaufmann. Omvat 
drie bouwl. en vier trav. onder mansarde- 
dak (leien). Lijstgevel van natuur- en hard
steen. Opengewerkte pui met rustiek ge
boste pijlers, gevelbreed overspannen door 
een I-balk; inrijpoort, vitrine en privé-in- 
kom overeenkomstig de functieverdeling. 
Bovenverd. met rechth. vensters in verti
caal oplopende omlijstingen met entable- 
ment, bewerkte borstweringen en hoek- 
blokken, o.m. doorgetrokken tot platte 
banden. Bel-etage geaccentueerd door bij
komende diamantkopsleutels, uitgelengde 
consoles en balustraden; lichte klemtoon 
op de r. trav. Kroonlijst met klossen boven 
casementenfries en architraaf; dakkapel
len met driehoekig fronton. Aan drie zij
den beglaasde toonzaal met gietijzeren ko
lommen en mozaïekvloer op de begane 
grond.
Aansluitend binnenplaats overdekt met 
een beglaasde ijzeren kap; achterliggend 
atelier met raekemdak (1354).
S.A.B., O.W., 470 (1906).

Nr. 59 tot 65. Reeks van drie enkelhuizen 
vlg. repeterend schema, waarvoor bouw
aanvraag van 1900; souterrain, drie 
bouwl. en elk drie trav. onder zadeldak.

Lij stgeveis van baksteen verwerkt met na
tuur- en hardsteen, o.m. voor speklagen, 
de puilijst en gebouchardeerde sokkel; 
nauwelijks afwijkende detaillering, o.m. 
zijrisaliet in nr. 63. Deuren en vensters on
der I-balk met rozetten, tegelfries en ont- 
lastingsboog; balkon met consoles en giet
ijzeren hek in middentrav. of risaliet. Klas
siek hoofdgestel. Houten vleugeldeuren 
met glas-in-lood bovenlicht in Art Nou
veau; verzorgde souterraintralies. Nr. 59 : 
poorttrav. van twee bouwl. onder mansar- 
dedak en dakkapel, met zelfde kenmer
ken; inrijpoort met entresol en breed ven
ster (1355).
S.A.B., O.W., 13905 (1900).

Lollepotstraat (4-5 F)

Van Plattesteen naar Kolenmarkt.
Smal gekasseid straatje met dubbele knik, 
opklimmend tot de middeleeuwen. Tot 
XVII benaming «Mosselgat», naar het 
oorspronkelijke verloop, vertrekkend nabij 
de loskades voor mosselschepen aan de 
Zenne. Met de aanleg van de Anspachlaan 
(1867-1871) werd het W.-straatgedeelte 
Z.-waarts verlegd. O.-bebouwing recent 
gedeeltelijk gesloopt voor de renovatie 
van de Kolenmarkt (zie aldaar).
Heden vrij verwaarloosde gevelwand aan 
N.-zijde. Halverwege : bepleisterde pilas- 
tergevel van «Verkoopzaal» van 1882, ge
lijktijdig opgetrokken met Anspachlaan 
nr. 114-116/Steenstraat nr. 15-21 (cf. al
daar), heden betrokken door de «Ancienne 
Belgique». Oorspronkelijk geconcipieerd 
als ruime, twee bouwl. hoge constructie 
met galerij, onder Polonceauspant, met ge
vel aan Lollepotstraat in vijf trav. geopend 
door hoge, thans gedeeltelijk gedichte bo
venvensters, en rondboogarcade met sleu
tel en imposten op de begane grond.
S.A.B., O.W., 426 (1882).

Lombardstraat (5-6 F)

Van Kolenmarkt naar St.-Jansplein.
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Aloude straat gelegen binnen de eerste 
stadsomwalling (XI-XIII). In oorsprong 
reeds vrij breed, geknikt beloop tussen de 
Kolenmarkt en de Stoofstraat, eertijds 
«Volrestrate» of «Volle Straete» ge
naamd, wijzend op de vroegere aanwezig
heid van het Voldersambacht in deze wijk 
gelegen nabij de Zenne. Huidige bena
ming vermoedelijk sinds XVII, naar de 
voormalige «Berg van Barmhartigheid». 
Opgericht in 1618, in het vroegere heren
huis van de heren van Beersel aan de Z.- 
zijde van de straat, dat o.l.v. architect 
W. Cobergher werd verbouwd en uitge
breid; opgeheven door de Fransen in 1795 
en heropend door het Bestuur der Gods
huizen in 1810. Gesloopt bij het doortrek
ken van de Zuidstraat in 1861-1862, na de 
bouw van een nieuw complex (Zie St.- 
Gisleinsstraat nr. 19-23). Diverse markt- 
functies vanaf XIV tot XVIII, o.m. zuivel- 
markt, huidenmarkt, «pongelmarkt» en 
wolmarkt. Aan het begin van de straat be
vond zich van oudsher een fontein met 
O.-L.-Vrouwebeeld, die herhaalde malen 
werd vernieuwd.
Sinds 1861-1862 onderbroken door de 
Zuidstraat, werd het tracé in 1908, in eer
ste fase samen met de Verversstraat nog 
aanzienlijk verbreed -  het gedeelte tussen 
de Kolenmarkt en de Zuidstraat aan de Z.- 
zijde en het gedeelte tussen de Zuidstraat 
en de Stoofstraat aan de N.-zijde - , en in 
tweede fase in een wijde boog doorgetrok
ken tot het St.-Jansplein. Hierbij werd het 
bouwblok gevormd door de Eikstraat, de 
Stoofstraat en de Violetstraat, deels sa
mengesteld uit een aantal omvangrijke ei
gendommen, doormidden gesneden, en de 
W.-wand van het St.-Jansplein opengebro
ken; de vroegere Violetgang werd op het 
nieuwe tracé aangesloten en ging deel uit
maken van de Hoedenmakersstraat. De 
nieuwe doorbraak die hogerop aansloot op 
de Gasthuisstraat en de Lebeaustraat, ka
derde in de aanleg van een netwerk van 
verkeersaders als rechtstreekse verbinding 
tussen de beneden- en de bovenstad. Al
dus ontstond een bres tussen de omgeving 
van resp. de Grote Markt en het Oud Ko
renhuis, met belangrijke gevolgen voor de

623. Lombardstraat nr. 5-9 (1908).

latere ontwikkeling van l.g. (zie Oud Ko
renhuis).
Resten van de vroegere bebouwing van de 
straat, in de bij de heraanleg gevrijwaarde 
gedeelten, geconcentreerd rond de Zuid
straat : op een sterk verbouwd XVIII-he- 
renhuis na vnl. enkel- en rijhuizen uit XIX 
en begin XX. Het straatbeeld wordt gedo
mineerd door een ensemble van ruime ap
partementsgebouwen en handelspanden, 
opgetrokken in de periode 1908-1914, 
overwegend in eclectische en «Beaux- 
Arts »-stijl, een tweetal in Art Nouveau, 
met het accent op de veelal markante 
hoekcomplexen. Rijk geornamenteerde ar
chitectuur, met een gemiddelde bouw
hoogte van vijf/zes bouwl. onder mansar
de, met overvloedig gebruik van natuur
steen of simili. Appartementsgebouwen 
van bij oorsprong vrijwel alle uitgerust 
met een lift. Modernistische appartements
gebouwen met Art Deco-inslag uit de ja- 
ren 1930, cf. nr. 20-22 (1937-1938, archi
tecten A. Renouprez en R Schmitz) en 28
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(1936, architect A. Lepropre; hoek Stoof- 
straat), aangevuld met complexen uit de 
late jaren 1940, tussen de Zuidstraat en de 
Stoofstraat, op het bouwblok van de voor
malige «Amigo» dat in 1934-1935 volle
dig werd gesloopt (zie Vruntstraat). Nieu
we bouw van de «Nationale Confederatie 
van het Bouwbedrijf» op een aangepaste 
rooilijn in nr. 42; braakliggende hoek met 
het Oud Korenhuis aan het einde van de 
straat.
S.A.B., O.W., 21805, 6234-6239 en 31437-31441
(1908), 53538 (1937-1938), 53537 (1936); A.A., 
1907, rep. 6838, 1908, rep. 7029.

Nr. 1-3. Appartementsgebouw (hoek Ko- 
lenmarkt) in eclectische stijl, van 
ca. 1910; vier bouwl. + entresol en acht 
trav. onder mansardedak (leien). Door kor
dons gelede, bepleisterde lijstgevel met 
imitatie-voegwerk en gebruik van hard
steen. Afgeschuinde hoektrav. geaccentu
eerd door gestapelde rechth. erkers; mid- 
dentrav. van de flankerende gevelzijden 
door balkons met ijzeren hek tussen pos
tamenten. Winkelpui met geblokte posten;
1. rondbogige privé-inkom. Rechth. ven
sters met pilasters op de entresol en eerste 
twee verd., steekboogvensters op de hoog
ste, met doorgetrokken lekdrempels. Klas
siek hoofdgestel; alternerend grote en 
kleine dakkapellen met fronton (1356).

Nr. 4. Rijhuis met neoclassicistische in
slag, waarvoor vermoedelijke bouwaan- 
vraag van 1882; drie bouwl. + entresol en

624. Lombardstraat nr. 5-9 (1908). Gevelsteen.

twee ongelijke trav. onder zadeldak (pan
nen). Bepleisterde en beschilderde lijstge
vel, de entresol belijnd met schijnvoegen. 
Breder r. risaliet, op de bel-etage gemar
keerd door een geblokte vensteromlijsting 
met diamantkopsleutel en een balkon met 
consoles en ijzeren hek. Getoogde ven
sters op lekdrempels en paneel. Klassiek 
hoofdgestel. Verbouwde pui (1357).
S.A.B., O.W., 14285 (1882).

Nr. 5-9. Appartementsgebouw in Art Nou
veau, n.o.v. architect R Hamesse van 
1908, cf. gevelsteen boven de inkom 
(fig. 623, 624); vier bouwl. + entresol en 
drie trav. onder zadeldak (pannen). Oor
spronkelijk twee winkelpanden in de be- 
nedenbouw, één appartement per verd., in
kom en trappenhuis in de 1. trav. Combi
natie van ijzer en beton voor de structuur. 
Markant gevelfront met asymmetrische 
opbouw en sober decor in geometriseren- 
de stijl. Opengewerkte benedenbouw on
der doorlopende I-balk op hardstenen pi
lasters met bewerkt kapiteel; bepleisterde 
bovenbouw met imitatie-voegwerk. Hoger 
oplopend 1. ingangsrisaliet met korfboog- 
lisenen en vensternis, afgewerkt met een 
gegolfde waterlijst. Privé-deur en zijlicht 
onder T-vormig deurentablement, boven
vensters met getande latei en lekdrempel 
met spuwer, van hardsteen. Twee brede 
r. trav. gemarkeerd door pilasters met be
werkt postament op top. Beglaasde win
kelpuien en entresol met ijzerskelet -  be
werkte middenstijl en dwarsbalk -  heden 
gedeeltelijk verborgen achter een alumini- 
umbekleding. Oplopende trapézoïdale er
kers over de eerste twee verd. ; ijzerskelet 
met klinknagelverbindingen, bepleisterde 
baksteenvulling en houten raamwerk, be
tonnen console en vloerplaten; bekronen
de ijzeren balkonleuning met geometrisch 
motief vóór de drielichten met gegroefde 
posten van de bovenste verd. Afgeronde 
houten kroonlijsten per trav. Bewaard 
houtwerk van de bewerkte deur en ramen 
met kleine roeden in het bovenlicht.
S.A.B., O.W., 3969 (1908).

Nr. 6-8. Rijhuis in eclectische stijl, n.o.v. 
architect A. Delune van 1909; drie bouwl.
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+ entresol en drie trav. onder zadeldak 
(pannen). Bepleisterde lijstgevel met imi- 
tatie-voegwerk. Horizontaal gelede op
bouw, op de bovenverd. doorbroken door 
de oplopende trapezoïdale houten erker 
binnen afgeschuinde penanten in de mid- 
denas; flankerende balkons met ijzeren 
consoles en achtereenvolgens gevelbrede 
en trapezoïdale leuning. Entresol- en deur- 
vensters met tussendorpel onder I-balk. 
Kroonlijst met klossen en uitgelengde 
hoekconsoles. Winkelpui met zijdeuren, 
bewerkte hardstenen posten en I-balk, he
den achter een vernieuwde bekleding. Ty
pische houten Art Nouveau-deur en ramen 
met kleine roeden in het bovenlicht 
(1358).
S.A.B., O.W., 2481 (1909).

Nr. 10. Rijhuis met vier bouwl. + entresol 
en twee trav. onder pseudo-mansarde 
(kunstleien) waarvoor bouwaanvraag van 
1905. Lijstgevel met bescheiden Art Nou- 
veau-inslag, uitgevoerd in baksteen met

625. Lombardstraat nr. 14-16 (1935).

QO

626. Lombardstraat nr. 14-16 (1935). Plattegrond (Le Do
cument, 1939, 5, p. 80).

contrasterende lagen en hardsteen. Eerste 
twee verd. gemarkeerd door gekoppelde 
trapezoïdale houten erkers, met gegroefde 
dorpels, op uitgelengde consoles doorlo
pend in de drielichten van de entresol, bo
venaan verbonden door een getand balkon 
met ijzeren leuning. Voorts I-balken als 
vensterlateien. Winkelpui met zijdeuren, 
heden opnieuw bekleed (1359).
S.A.B., O.W., 1370 (1905).

Nr. 14-16. Standingvol appartementsge
bouw (hoek Zuidstraat nr. 56-58) in zake
lijke stijl aanleunend bij de Art Deco, 
n.o.v. architect P. Le Bon van 1935 
(fig. 625). Afgeschuind hoekcomplex met 
acht bouwl. waaronder entresol en terug
wijkende attiekverd.; winkelpand en kan
toren in de benedenbouw, twee apparte
menten per verd., behalve op de hoogste 
met oorspronkelijk één appartement en ka
mers voor dienstpersoneel (fig. 626). Ske- 
letstructuur van gewapend beton met bak
steenvulling. Vlakke benedenbouw be
kleed met donkerkleurig marmer; per ge
velzijde uitkragende bovenbouw met 
lichtkleurige natuursteenplaketten (An-
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strude). Hoger oplopende trapézoïdale 
hoekpartij met getrapte top, gemarkeerd 
door gelede pilasters. Strak geordonneerde 
en ruim beglaasde benedenbouw. Horizon- 
taliserende vensterregisters, per gevelzijde 
in doorlopende omlijsting met verdiepte 
penanten, in de bovenbouw. Hoogste en 
attiekverd. belijnd door friezen en gepro
nonceerde waterlijsten. Inspringende uiter
ste trav., 1. met inkomportaal in gelede 
omlijsting en oplopende trapézoïdale bow- 
window, r. met dienstingang en verdiepte 
venstertjes. Typische ijzeren deuren.
S.A.B., O.W., 50074 (1935).
Le Document, 1939, 5, p. 80-81.

Nr. 25-27. Rijhuis met vier bouwl. en 
twee trav. onder zadeldak (pannen), waar
voor bouwaanvraag van 1862. Bepleister
de en beschilderde lijstgevel met strakke 
compartimentering, wijzend op Second- 
Empire-invloed. Getoogde bovenvensters 
in geriemde omlijsting op doorgetrokken 
lekdrempels, verticaal verbonden door 
rustieke spiegels. Klassiek hoofdgestel 
met consoles, dakkapellen met rozetten en 
driehoekig fronton. Oorspronkelijk gevel- 
breed balkon boven de winkelpui met zij
deuren, heden verbouwd (1360).
S.A.B., O.W., 14275 (1862).

Nr. 29-31. Breed herenhuis, in huidige 
vorm met drie bouwl. en zes trav. onder 
mansardedak (leien). Oorspronkelijk veel 
ruimere, langgerekte herenwoning in Lo- 
dewijk XIV-stijl uit XVIII A, waarvan de 
r. helft werd gesloopt bij het doortrekken 
van de Zuidstraat (1861-1862). Eertijds re
gelmatige bepleisterde en beschilderde op
stand met twee bouwl. onder mansardedak 
waarin getoogde dakkapellen. Uit de as 
geplaatste centrale inrijpoort, vlak omlijste 
rechth. vensters en verdiepte penanten; 
geledende plint en gekorniste puilijst, 
hoofdgestel met gelede architraaf, fries en 
geprofileerde kroonlijst. Cf. huidige twee
de bouwl. Overgebleven trav. vervolgens 
aangepast en verfraaid n.o.v. architect
G. Bordiau van 1862-1863 : nieuwe inrij
poort in de 1. trav.; toevoeging van staf- 
werk op penanten en fries, gekoppelde 
consoles onder de kroonlijst en een heden

627. Lombardstraat nr. 30-32 (1909).

verdwenen balkon in de twee middentrav. 
van de bovenverd.; voorts aanbreng van 
de huidige dakkapellen, gekoppeld en met 
vleugelstukken in de midden-, met drie
hoekig fronton in de zij trav., een verdwe
nen attiekbalustrade en vorstkam. Ver
hoogd met de huidige derde bouwl. en be
daking in kopiërende stijl onder klassiek 
hoofdgestel in 1907, waarbij hergebruik 
van voomoemde dakkapellen. Heden vol
komen verbouwde benedenbouw (1361).
S.A.B., O.W., 14281 (1862-1863), 1279 (1907) 
HENNE A., WAUTERS A., 1975, III, fig. 1054.

Nr. 30-32. Appartementsgebouw (hoek 
Stoofstraat nr. 20-20A) in Art Nouveau, 
n.o.v. architect R Vizzanova van 1909 
(fig. 627). Afgeschuind hoekcomplex met 
vijf bouwl. + entresol en zeven trav. onder 
mansardedak (leien). Handelspand in de 
benedenbouw, combinatie van een groot 
en een klein appartement per verd. Lijst
gevel met vrijwel symmetrische ordon
nantie en verfijnde detailafwerking, uitge
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voerd in natuursteen, met karakteristiek 
gebruik van fraai gesmeed ijzerwerk. Ge
vellijn met in- en uitzwenkend profiel 
door de alternerend uitkragende trav. en de 
afgeronde hoekpartij, telkens uitgewerkt 
met drielichten, over de eerste drie verd.; 
bekronend gevelbreed balkon met conso
les en ijzeren leuning vóór de bovenste 
verd. Korfboogvensters op de eerste drie 
en rechth. vensters op de bovenste verd., 
gevat in omlijstingen met gevarieerde, 
symmetrisch rond de sluitstenen uitge
werkte omamentering in florale stijl; her
haling van deze motieven in de ijzeren 
borstweringen. Gelijkaardig verticaal op
lopend lijstwerk aan weerszij van de hoek
partij. Eenvoudige kroonlijst. Mansarde- 
dak met dakkapellen onder gebogen fron
ton, en ijzeren vorstkam met golvend mo
tief; sierlijke gecompartimenteerde 
belvédère met uitkragende ornamentele 
fries en kroonlijst, waarop een ijzeren ba
lustrade, als bekroning van de hoekpartij. 
Volkomen verbouwde benedenbouw 
(1952, architect G. Ricquier); oorspronke
lijk opengewerkte winkelpui met beglaasd 
ijzerskelet -  posten en lateien -  doorlo
pend in de rijk uitgewerkte consoles van 
de uitkragende trav. Bewaard houtwerk 
van de bovenvensters.
S.A.B., O.W., 5936 (1909), 61662 (1952).

Nr. 33. Enkelhuis in neoclassicistische 
stijl, met drie bouwl. en drie trav. onder 
zadeldak, waarvoor bouwaanvraag van 
1860. Bepleisterde en beschilderde lijstge- 
vel, belijnd door de geprofileerde plint, 
puilijst en doorgetrokken lekdrempels. Ac
cent op de middentrav. door een balkon 
met postamenten en opengewerkte borst
wering, en een gebogen entablement met 
gestrekte uiteinden, beide op voluutconso- 
les. Rechth. r. deur en heden verlaagde be
nedenvensters; getoogde bovenvensters in 
geriemde omlijsting met oren. Kroonlijst 
met modillons en tandlijst, boven fries met 
casementen en omlijste steigergaten, en 
kordon. Achterbouw, zie nr. 35 (1362).
S.A.B., O.W., 14276 (1860).

Nr. 35. Enkelhuis in neoclassicistische 
stijl, met drie bouwl. en drie trav. onder

zadeldak, waarvoor bouwaanvraag van 
1834. Oorspronkelijk samenstel van twee 
gekoppelde woningen, waarvan het
1. pand met eenvoudiger opstand van twee 
trav. ca. 1911 werd gesloopt. Bepleisterde 
en beschilderde lijstgevel, geleed door de 
plint en geprofileerde kordonvormende 
lekdrempels. Breed r. risaliet met rechth. 
inrijpoort en vensteromlijsting met enta
blement op de bel-etage. Rechth. vensters, 
voorheen beluikt op de begane grond, met 
latere geriemde omlijstingen op de boven- 
verd. Breed hoofdgestel met kordon, fries 
en gekomiste kroonlijst met modillons en 
tandlijst. Interieur : door pilasters gerit
meerde hal, met centrale rondboognis en 
beglaasde vleugeldeur in entablement op 
zuilen; halfrond trappenhuis, de leuning 
met gietijzeren spijlen gehecht aan de bui
tenzijde van het schroevend kuipstuk. 
Ruime stallingen, doorlopend achter 
nr. 33 doch heden opgesplitst, oorspronke
lijk met twee bouwl., koetspoorten en op 
de bovenverd. rondboogvensters met 
booglijst op doorgetrokken imposten bin
nen rechth. lisenen. Verbouwd en uitge
breid bij renovatie tot hotel in 1989-1990 
(1363).
S.A.B., O.W., 14278 (1834).

Nr. 37-39. Appartementsgebouw n.o.v. ar
chitect R De Gieter van 1911; zes bouwl. 
en twee brede trav. onder pseudo-mansar- 
de (kunstleien). Twee winkelpanden, één 
appartement per verd. Lijstgevel van witte 
geglazuurde baksteen met hardsteenban
den, gemarkeerd door midden- en hoekpi- 
lasters. Gestapelde trapézoïdale houten er
kers over de eerste vier verd., bekronend 
gietijzeren balkon en drielichten op de bo
venste verd. Houten kroonlijst op consool- 
tjes en rechte dakkapellen. Gekoppelde 
winkelpuien en r. privé-ingang met hard
stenen posten onder doorlopende puibalk, 
heden met nieuwe bekleding (1364). 
S.A.B., O.W., 1636 (1911).

Nr. 39 A-D. Appartementsgebouw (hoek 
Stoofstraat nr. 29) in eclectische stijl, 
n.o.v. architecten C. Bosmans en H. Van- 
develd van 1909-1910. Afgeschuind hoek- 
complex met vier bouwl. + entresol en ne
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gen trav. onder pseudo-mansarde (leien). 
Bepleisterde lijstgevel met imitatie-voeg- 
werk. Winkelpuien aan weerszij van de 
privé-inkom, met marmeren pilasters en 
doorlopende fries. Beglaasde entresol met 
overwegend drielichten. Eerste twee verd. 
geritmeerd door trapézoïdale bow-win
dows met opengewerkt balkon en oplo
pende vensteromlijstingen met entable
ment, versierd met spiegels en guirlandes. 
Zelfde ritme met drielichten onder enta
blement op de bovenste verd. Klassiek 
hoofdgestel ; rechte dakkapellen, tweelich- 
ten in de erkertrav. Typische mozaïekvloer 
in het privé-portaal (1365).
S.A.B., O.W., 1635 (1909-1910).

Nr. 41. Voormalige magazijnen van tex
tielfabrikant «Coster & Clément». Monu
mentaal, afgeschuind hoekcomplex 
(Stoofstraat nr. 22-24) in «Beaux-Arts»- 
stijl, n.o.v. architect F. Kielbaey van 1910. 
Drie bouwl., oorspronkelijk vanaf souter
rain, en tien ongelijke trav. onder pseudo
mansarde (leien); structuur van ijzeren 
balkenlagen op gietijzeren kolommen. 
Lijstgevel van natuur- en hardsteen, oor
spronkelijk vanaf een hoge geboste sok
kel. Geaccentueerde hoektrav. met schijn- 
voegen, achtereenvolgens rondboogven- 
ster onder waterlijst met consoles en ijze
ren topstuk, getoogd en rechth. venster, 
bekroond door een fronton en dakvenster, 
ingewerkt in een vierzijdige koepel met 
topstuk. Flankerende gevelpartijen op de 
eerste twee bouwl. geritmeerd door kolos
sale Ionische pilasters, onder een klassiek 
hoofdgestel met gekoppelde consoles en 
casementen; brede, ruim beglaasde ven- 
sterpartijen, overwegend twee- en drie
lichten, met pilasters en op de tweede 
bouwl. doorlopende balustraden. Bovenste 
verd. opgevat als attiek, met zelfde ritme 
aangegeven door ingediepte pilasters met 
guirlande. L. ingangstrav. : ijzeren vleu
geldeur met monogram C C en oculus, in 
bewerkte omlijsting met guirlande, enta- 
blementen en opschrift « coster  & cle
m e n t». Oorspronkelijk dakkapellen met 
vleugelstukken en fronton. Sokkel ver
bouwd tot winkelpuien (1366).
S.A.B., O.W., 1708 (1910).

Nr. 43-45. Handelsgebouw in eclectische 
stijl, n.o.v. architect A. Vandaele van 
1910, cf. ook gevelsteen. Vier bouwl. + 
entresol en vier trav. onder pseudo-man
sarde (leien) ; structuur van betonnen roos- 
teringen op gietijzeren kolommen. Lijstge
vel van natuursteen : benedenbouw gerit
meerd door drie ongelijke steekbogen met 
bewerkt postament; bovenbouw over de 
eerste twee verd. gemarkeerd door de uit- 
kragende middentrav. met balkonbekro- 
ning, doorlopend in kordons. Ijzeren vleu
geldeur en twee winkelpuien met zij-in- 
gang, onder beglaasde entresol. Rechth. 
vensters op de eerste, rondboogvensters 
met imposten, booglijst en sluitsteen op de 
twee bovenste verd.; ijzeren balkons of 
borstweringen. Klassiek hoofdgestel met 
uitgelengde gegroefde postamenten; aan
sluitend brede dakkapel met vleugelstuk
ken en gebogen fronton, tussen œil-de- 
bœufs (1367).
S.A.B., O.W., 1707 (1910).

Nr. 47-49. Appartementsgebouw met dub- 
belhuisopstand, in eclectische stijl, met 
vier bouwl. en drie ongelijke trav. onder 
mansardedak (leien), waarvoor bouwaan- 
vraag van 1909. Eén appartement per 
verd. Lijstgevel van natuur- en hardsteen 
met geboste begane grond. Bredere 1. trav. 
gemarkeerd door gestapelde rechth. erkers 
met Corintische pilasters en ijzeren bal- 
konbekroning. Rechth. deur en vensters, 
op de eerste twee verd. met dito pilasters, 
balustrade en entablement. Bovenste verd. 
geritmeerd door gekoppelde pilasters van
af voluutconsoles, met bewerkte borstwe
ringen en tot voor kort sgraffitopanelen 
boven de lateien. Klassiek hoofdgestel 
met schijvenfries; ongelijke dakkapellen 
met driehoekig fronton (1368).
S.A.B., O.W., 2474 (1909).

Nr. 51. Smal appartementsgebouw, oor
spronkelijk met vijf bouwl., n.o.v. archi
tect R De Gieter van 1910, verhoogd met 
een zesde bouwl. in 1914-1916, onder 
pseudo-mansarde (leien). Eén appartement 
per verd. Bepleisterde lijstgevel met imita- 
tie-voegwerk, gemarkeerd door de haast 
gevelbrede gestapelde rechth. houten er
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kers; bekronend gietijzeren balkon vóór 
de aansluitende dakkapel. Winkelpui en
1. privé-inkom met hardstenen posten, he
den met nieuwe bekleding (1369).
S.A.B., O.W., 1657 (1910), 35043 (1914-1916).

Nr. 63. Zelfde type als nr. 51, met vijf 
bouwl., n.o.v. architect P. De Gieter van 
1912. Gevel van Euvillesteen, met trapé
zoïdale erker vanaf ijzeren consoles ; spie
gels op de hoekpenanten. Gedeeltelijk ge
wijzigde pui met r. privé-inkom (1370).
S.A.B., O.W., 35044 (1912).

Nr. 65-67. Appartementsgebouw in eclec
tische stijl, n.o.v. architect J. De Vestel 
van 1910; vijf bouwl. en drie trav. onder 
mansardedak (leien). Oorspronkelijk du
plex-appartement op de eerste twee verd., 
voorts één per verd. ; winkelpand. Symme
trisch geordoneerde lijstgevel van natuur
steen, gemarkeerd door de centrale afge
ronde bow-window met gesloten balkon 
over de eerste twee verd. Hoge rondboog- 
vensters met rozetpanelen en ramshoofd 
of Hermesstaf als sluitsteen op de bel-eta- 
ge; voorts rechth. vensters met sluitsteen, 
borstweringversiering en ijzeren leuning. 
Kroonlijst met tandlijst op uitgelengde 
voluutconsoles ; œil-de-bœufs. Winkelpui 
en 1. privé-ingang met hardstenen posten, 
heden met nieuwe bekleding (1371).
S.A.B., O.W., 1705 (1910).

Nr. 66-68A. Appartementsgebouw (hoek 
Hoedenmakersstraat nr. 48) in eclectische 
stijl, n.o.v. architect P. De Gieter van 
1914. Afgerond hoekcomplex met zes 
bouwl. en zeven trav. onder pseudo-man- 
sarde (leien); structuur van gewapend be
ton. Winkelpanden, groot en klein appar
tement per verd. Lijstgevel van Euville en 
simili, met door kordons gemarkeerde re
gisters. Doorlopende winkelpuien aan 
weerszij van het geaccentueerde hoekpor- 
taal. Eerste verd. als entresol met schijn- 
voegen en balkons; tweede tot vierde 
verd. verticaal verbonden door bow-win- 
dows en oplopende vensteromlijstingen, 
beide met balkonbekroning, en een deco
ratieve spiegel. Rechth. vensters, drielich- 
ten in de hoekpartij en in het verlengde

628. Lombardstraat nr. 69. Provinciaal Gouvernement van 
Brabant (1907-1920).

van de bow-windows ; ijzeren borstwerin
gen en balkonleuningen. Kroonlijst op 
klossen; dakkapellen met gebogen fron
ton, tweede rij kleinere erboven (1372). 
S.A.B., O.W., 14292 (1914).

Nr. 69. Provinciaal Gouvernement van 
Brabant.
Monumentaal gebouw in « Beaux-Arts »- 
stijl, uitbreiding van het bestaande gebou
wencomplex (zie Eikstraat nr. 20-22). 
Ontworpen door architect P. Bonduelle in 
de periode 1907-1912; bouw aangevat in 
1913, doch vermoedelijk ingevolge de 
oorlogsomstandigheden pas beëindigd in
1920. Voorbouw met rijke gevelbehande- 
ling, opgetrokken in natuur- en hardsteen ; 
drie bouwl. en drie + één trav. (fig. 628). 
Geboste benedenbouw met rustieke sok
kel : omlijste rondboogpoort met wapen 
van Brabant in het hoogveld en cartouche, 
geflankeerd door dito vensters; ijzeren 
vleugeldeur en tralies. Bovenverd. gerit
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meerd door kolossale gecanneleerde Ioni
sche pilasters. Rechth. vensters in guirlan- 
de-omlijsting met sluitsteen, bijkomend 
centraal balkon, doorlopende balustrade 
en entablementen op de bel-etage, rank- 
werkpanelen op de borstweringen van de 
bovenste verd. Breed hoofdgestel met ge
lede architraaf, fries waarin jaartal «anno 
mdccccxx», en kroonlijst met klossen en 
tandlijst; bekronende attiek opgevat als 
een opengewerkte borstwering met pos
tamenten. Typische omamentering geïn
spireerd op de Lodewijk XVI-stijl, o.m. 
spiralen, diverse guirlandes, laurierkran
sen, acanthus- en stafwerksleutels, rozet
ten en entrelacs. Aansluitend eenvoudiger 
opstand van zes trav. met geblokte pilas
ters in de benedenbouw, lisenen en oplo
pende vensteromlijstingen op de boven- 
verd. en klassiek hoofdgestel. Verzorgd 
neo-Lodewijk XVI-interieur, vnl. de mo
numentale inkomhal met eretrap en nis
beelden door G. Vandevoorde, en de spie
gel- of balzaal met Corintische pilasters.

Aansluitend residentie van de gouverneur, 
in kern vermoedelijk de bewaarde hoofd
vleugel van het Hotel van Limminghe ge
bouwd door Ch. Vanden Berghe de Lim
minghe ca. 1696-1700, later eigendom 
van de families Nuewens (1764), 
Walckiers de Gammerages (1773), Roose 
(1802). Aangekocht voor het gouverne
ment van Brabant in 1823. Suite van sa
lons in Lodewijk XVI-stijl uit XVIII d, 
ten dele aangepast in XIX d, op de begane 
grond, afgesloten door het trappenhuis, 
met houten Lodewijk XVI-eretrap met ge- 
ajoureerde leuning.
Belendende reeks winkelpanden, nr. 71- 
75 van één bouwl., waarboven een tuinter
ras. Opgevat als een door geblokte posten 
geritmeerde tuinmuur, bekroond door een 
balustrade met postamenten en hoekvo- 
luten, op leeuwekopconsoles, het geheel 
uitgevoerd in hardsteen. Geopend door 
drie winkelpuien met zij-ingang en gebo
gen glaswand, overspannen door een ijze
ren I-balk met spiraalmotief op gecanne
leerde composiete deelpijlers in brons 
(1373).

629. Lombardstraat nr. 70-74 (1911).

S.A.B., O.W., 31448-31451 en 35392 (1907-1920). 
DEGROEVE-MEUTER M.J., Het Paleis van de 
Gouverneurs van de Provincie Brabant te Brussel, 
Regie der Gebouwen, 1992.

Nr. 70-74. Ruim appartementsgebouw 
met dubbelhuisopstand, in eclectische 
stijl, n.o.v. architect E. Acker van 1911; 
zes bouwl. waaronder entresol en vijf trav. 
onder mansardedak (leien), (fig. 629). 
Twee winkelpanden, twee appartementen 
per verd. en centraal trappenhuis. Lijstge- 
vel van natuursteen op pui van hardsteen, 
met gemarkeerde horizontale registers en 
middenrisaliet ; neobarok en -Lode
wijk XVI-decor, cf. cartouches, guirlan
des en stafwerk. Sokkelvormende, geblok
te benedenbouw : centrale ijzeren vleugel
deur onder entablement en oculus; aan 
weerszij winkelpuien met middeningang,

630. Lombardstraat nr. 76. Voormalig warenhuis «Les 
Galeries Nationales» (1909).
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metalen roeden, spiraallijst en I-balk met 
rozetten, onder getoogde entresolvensters. 
Eerste drie verd. belijnd door balkons met 
balustrade en een klassiek hoofdgestel. 
Afgeronde uitkragende middentrav. onder 
fronton doorlopend in de puilijst, en 
rechth. uitkragende tweelichten met ijze
ren balkonbekroning in de zijtrav. Boven
ste verd. als attiek met tweelichten en ij
zeren balkon. Dakkapellen met fronton, 
bijkomende vleugelstukken en vaas in het 
middenrisaliet.
S.A.B., O.W., 2202 (1911).

Nr. 76. Voormalig warenhuis «Les Gale
ries Nationales». Monumentaal hoekge- 
bouw (St.-Jansplein, Violetstraat nr. 47) in 
«Beaux-Arts»-stijl met Frans barokke en 
classicistische inslag, n.o.v. architecten
J. Dosveld en Ch. Petein van 1909 
(fig. 630). Dominant complex met beeld
bepalende koepel, van vijf bouwl. onder 
pseudo-mansarde (leien) en resp. negen, 
één brede hoek- en zeven trav.; structuur 
van gewapend beton inclusief de koepel. 
Gevels met parement van Euvillesteen, na
drukkelijk geleed in drie horizontale regis
ters, en bekroond door een aaneenschake
ling van dakkapellen met omlopende ba
lustrade. Sokkelvormende benedenbouw 
met schijnvoegen, uitstralend boven de 
brede korfbogen met sluitsteen van de en
tresol, in de hoektrav. met bewaarde meta
len roedenverdeling; aangepaste begane 
grond, oorspronkelijk met vitrines en cen
trale toegang, geblokte posten en puilijst 
op consoles. Twee hoofdverd. geaccentu
eerd door kolossale Ionische zuilen, vanaf 
een doorlopende borstwering, afgewerkt 
met architraaf, fries en kroonlijst met klos
sen; oplopende drielichten, bovenaan met 
ijzeren borstwering. Bovenste verd. als at
tiek met zelfde ritme van geblokte pilas
ters. Geaccentueerde hoekpartij, volledig 
belijnd met schijnvoegen, uitgewerkt als 
een monumentale portiektrav. met gebo
gen balkon met guirlande, bekronende 
ovale oculus en rondbooglijst. Dito zijrisa- 
lieten met uitgelengde consoles en gebo
gen pseudo-fronton. Dakkapellen met 
sluitsteen en dito fronton; zware œil-de- 
bœufs met vuurvazen in de geaccentueer

de partijen. Octogonale koepel als bekro
ning van de hoek, met entablementven- 
sters in de trommel, geribt en met spiegels 
versierd koepeldak (leien), pseudo-lan- 
taam omringd door œil-de-bœufs, bewerk
te spits en sfeer.
Winkelinterieur oorspronkelijk gedomi
neerd door de centrale bordestrap en twee 
liften; heden verbouwd, winkelpand en 
kantoren.
S.A.B., O.W., 132-134 (1909).

Loofstraat (3-4 G-H)

Van Anneessensplein naar Anderlechtse- 
steenweg.
In oorsprong een doodlopende straat, z.g. 
«Blyck straete», deel uitmakend van de 
aanleg van de «Oude Markt» en omge
ving in 1639 (zie Anneessensplein). Het 
tracé, vanaf de N.-W.-hoek van de Oude 
Markt, was via drie parallelle straatjes 
-  de voormalige Pottenbakkersstraat, 
Valkstraat en Peperstraat -  verbonden met 
de Anderlechtsesteenweg. Huidige ge
knikte aanleg doorgetrokken ca. 1863- 
1866, opgenomen in de nieuwe wijk ten 
Z. en O. van de Anderlechtsesteenweg (zie 
Artesiëstraat).
Nieuw aangelegd straatgedeelte vanaf de 
Gierstraat bebouwd in de tweede helft van 
de jaren 1860. Basisbebouwing van neo
classicistische enkel- en winkelhuizen,
o.m. gekoppeld, met gemiddeld vier 
bouwl. en twee of drie trav. onder zadel
dak. Bepleisterde en beschilderde lijstge- 
vels met getoogde bovenvensters veelal in 
geriemde omlijsting op kordonvormende 
lekdrempels, en klassiek hoofdgestel, 
cf. nr. 24-26, 28 en 32, 37, 39, 40, 41-43 
en 69, en de gekoppelde woningen nr. 46 
tot 56 (later verhoogd). Dito hoekcom- 
plexen, cf. nr. 49-63. Homogeniteit vrij 
veelvuldig verstoord door vernieuwde ge
velbekledingen. Begane grond vrijwel 
zonder uitzondering verbouwd; enkele be
waarde «klassieke» winkelramen en pui
en, cf. nr. 28, 41-43, 46 en 48 (fig. 631). 
Laag rij huisje met zelfde karakteristieken, 
vermoedelijk toegang tot een vroegere
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631. Loofstraat nr. 46. Pui.

werkplaats of depot, in nr. 65-67. Gemeen
teschool Nr. 13 (zie Anneessensplein nr. 11), 
en sociale woonblokken «Pottenbakkers
straat» (1958-1965, Groep Structures, archi
tecten V. Degand en L. Van Hove) in het 
eerste straatgedeelte (1374, 1375).

Nr. 6-8. Zie Damstraat nr. 7-9.

Nr. 34-36. Afgeschuind hoekcomplex 
(Kuregemsestraat nr. 24), drie gekoppelde 
woningen, in neoclassicistische stijl, waar
voor bouwaanvraag van 1868; vier bouwl. 
en tien trav. onder zadeldak. Goed be
waard en representatief voorbeeld van de 
basisbebouwing in deze wijk, cf. straatno
titie, hier in zijn meest eenvoudige vorm. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met 
registers van getoogde vensters op kor- 
donvormende lekdrempels, en klassiek 
hoofdgestel. Twee houten winkelramen 
met ingediepte pilasters en entablement, 
aan weerszij van de rechth. winkeldeur, in 
het hoekpand ; van bij oorsprong ook win
kelpuien in de twee 1. panden, doch heden 
aangepast. Bewaard houtwerk (1376). 
S.A.B., O.W., 23950 (1868).

Nr. 42-44. Rijhuis in neoclassicistische 
stijl, met vier bouwl. en drie trav. onder 
zadeldak, van ca. 1865-1870. Goed be
waard en representatief voorbeeld van de 
basisbebouwing in deze wijk, cf. straatno
titie. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel 
met registers van getoogde vensters in ge
riemde omlijsting op kordonvormende lek

drempels, en klassiek hoofdgestel. Ver
moedelijk oorspronkelijke winkelpui : vi
trine tussen zij-ingang r. en privé-deur 1., 
met houten middenpilasters onder gevel- 
breed entablement, getralied keldergat en 
voetschrapers ; Art Deco glas-in-loodraam- 
pje van ca. 1930. Bewaard houtwerk 
(1377).

Nr. 45-47. Afgeschuind hoekhuis (Kure
gemsestraat) in neoclassicistische stijl, 
waarvoor bouwaanvraag van 1865; vier 
bouwl. en acht trav. onder zadeldak. Goed 
bewaard en representatief voorbeeld van de 
basisbebouwing in deze wijk, cf. straatno
titie. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel 
met registers van getoogde vensters in ge
riemde omlijsting op kordonvormende lek
drempels, en klassiek hoofdgestel; twee 
blindnistrav. met « trompe-l’œil »-venster- 
kruisen. Rechth. deuren en vensters op de 
begane grond. Bewaard houtwerk (1378). 
S.A.B., O.W., 10070 (1865).

Maagdenstraat (4 G-H)

Van Anderlechtsesteenweg naar Annees
sensplein.
Aloud zijstraatje van de Anderlechtse
steenweg, in 1639 doorgetrokken bij de 
aanleg van de «Oude Markt» en omge
ving (zie Anneessensplein). Het vanouds 
z.g. «Maegdekens straetje» mondde uit in 
het midden van de N.-zijde van de Oude 
Markt. Smaller oudste straatgedeelte 
ca. 1853 aan de O.-zijde verbreed. Van de 
gangen die eertijds het smalle tracé flan
keerden resten nog de Brillengang (zie al
daar) tussen nr. 15 en 17, en de gedeelte
lijk gesloopte Oudijzergang tussen nr. 31 
en 33.
Verschillende panden vertonen een oude 
kem aangegeven door muurankers, wel
licht traditioneel XVII of alleszins uit 
XVIII, in neoclassicistische stijl aangepast 
en o.m. verhoogd vanaf eind XVIII en
i.l.v. XIX, cf. nr. 7 (met laat-classicisti- 
sche klimmende dakkapel), 11, 31 (tradi
tioneel diephuis aangepast in 1853), 32, 
33 (met bijkomende mezzanino), 41 en
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632. Magdalenasteenweg.-Publicitaire prent met toestand in 1825 (S.A.B., I.F., K 114-115).

50. Voorts overwicht van smalle neoclas
sicistische rijhuizen uit begin tot midden 
XIX, met eenvoudige bepleisterde en be
schilderde opstanden, cf. nr. 1 (1854, 
hoek Anderlechtsesteenweg),3, 8, 9, 10, 
13, 22, 24, 40 en 52. Enkele bewaarde 
«klassieke» winkelpuien uit midden tot 
eind XIX, met ingediepte pilasters en en
tablement in nr. 1, 3, 5, 24 en 40 (met Art 
Deco glas-in-lood bovenlicht van 
ca. 1930). Ruime huurhuizen en apparte
mentsgebouwen uit begin XX en de jaren 
1930 op de hoeken met de Zinnikstraat. 
Gietijzeren armen van vroegere gaslan
taarns in nr. 7 en 31.
S.A.B., O.W., 24297 (1853), 6444 (1854).

Nr. 2-4. Twee ondiepe gekoppelde win
kelpanden (hoek Anderlechtsesteenweg) 
vlg. spiegelbeeldschema, waarvoor bouw- 
aanvraag van 1853; twee bouwl. en in to
taal vier trav. onder afgeschuind zadeldak 
(pannen). Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel, afgewerkt met architraaf, fries 
en loonlijst. Gekoppelde houten winkel
puien met zij-ingang, pilasters en entable
ment, en tot voot kort bewaarde ijzeren 
roedenverdeling. Rechth. bovenvensters 
met lekdrempel. Blinde zijgevel met res
tant van een hardstenen spiegelboogdeur 
uit XVIII (1379).
S.A.B., O.W., 12480 (1853).

Nr. 15. Neoclassicistisch hoekhuis (Bril
lengang), waarvoor bouwaanvraag van 
1858; drie bouwl. + mezzanino en resp. 
twee en drie trav. onder afgeschuind za
deldak (pannen). Heden gecementeerde 
lijstgevel, geleed door de plint, kordonvor- 
mende lekdrempels en vernieuwde kroon
lijst. Rechth. vensters. «Klassieke» win
kelpui en -raam, l.g. met bewaarde ijzeren 
roedenverdeling (1380).
S.A.B., O.W., 24304 (1858).

Nr. 27-29. Huurhuis met dubbelhuisop- 
stand, in sobere Art Nouveau, n.o.v. archi
tect E. Van Lerberghe van 1911; vier 
bouwl. en drie trav. onder pseudo-mansar- 
de (leien). Telkens twee tweekamerwonin
gen met keuken per verd. Lijstgevel van 
gele baksteen met gebruik van hardsteen 
o.m. voor de benedenbouw, hoekblokken 
en banden. Smal, hoger oplopend midden- 
risaliet -  inkom en trappenhuis -  met ge
bogen afwerking. Bredere zijtrav. : winkel
pui met zij-ingang en typische houten roe
den onder I-balk met rozetten ; tweelichten 
met gegroefde middenpost op de boven- 
verd., afgewerkt met een fries en gebroken 
kroonlijst op klossen, waarboven telkens 
een getoogde dakkapel. Alternerend gebo
gen en rechth. openingen, o.m. ingediepte 
borstweringen, en typische profilering van 
de hardstenen onderdelen (1381).
S.A.B., O.W., 24316 (1911).
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Nr. 30. Voormalig herenhuis in classicisti
sche stijl, uit XVIII d ; drie bouwl. en vier 
trav. onder zadeldak (pannen). Oorspron
kelijk bepleisterde en beschilderde lijstge- 
vel, heden met vernieuwde bakstenen be
kleding, eertijds vermoedelijk met enkel- 
huisopstand. Bovenverd. geritmeerd door 
kolossale penanten, waarbinnen rechth. 
vensters in verkleinende ordonnantie, met 
vlak paneel op de borstwering van de bo
venste verd. Vernieuwde kroonlijst boven 
bedekte steigergaten; twee ruime afge
wolfde dakkapellen in de zijtrav. (1382).

Magdalenasteenweg (6-7 E-F)

Van Spoormakersstraat naar Albertina- 
plein.
Vanouds belangrijke verkeers- en handels
ader, behorend tot de vroegste sporen van 
stedelijke ontwikkeling te Brussel. Deel 
uitmakend van de z.g. «Steenweg», alou
de invalsweg die de stad in W.-O.-richting 
doorkruiste, via Castrum, Werf, Neder- 
markt en Koudenberg, met minstens tot XI 
opklimmend tracé, cf. ook Vlaamsesteen- 
weg, St.-Katelijnestraat, Kiekenmarkt, 
Grasmarkt, Hofberg en Naamsestraat. De 
Magdalenasteenweg sloot ten W. aan op 
de Grasmarkt, ten O. op de Hofberg. 
Ca. 1 m 40 onder het huidige straatniveau

werd in 1817 een ouder wegdek aange
troffen. Vestiging van de Saccieten aan de 
N.-zijde in XIII. Huidige benaming sinds 
XVII. De bebouwing werd grotendeels 
verwoest tijdens het bombardement van 
1695, en vervolgens wederopgebouwd. In 
XIX één der belangrijkste winkelstraten 
van de stad, met een concentratie van lu- 
xe-handelszaken. De Z.-straatwand werd 
ontsloten door de aanleg van de Duques- 
noystraat en de St.-Jansstraat (1846), met 
bijkomende verbindingen binnen het 
nieuw gevormde bouwblok via de Magda- 
lenamarkt annex Bortiergalerij (1847- 
1848). Een project voor een winkelgalerij 
tussen de Grote Markt en de Magdalena
steenweg door architect H. Maquet (1873) 
werd niet uitgevoerd. Een nieuw opgeleg
de rooilijn voor beide straatzijden van 
1860 vond slechts in één perceel (nr. 49) 
opvolging. De volledige O.-straatwand 
met uitzondering van de Magdalenakapel 
en het hoekblok met de St.-Jansstraat wer
den vanaf de jaren 1910 tot in de jaren 
1950 in fasen gesloopt voor de realisatie 
van de N.-Z.-verbinding, het Europakruis- 
punt en het Albertinaplein. Hogerop ont
stond een radicale breuk in de historische 
continuïteit van de «Steenweg» door de 
aanleg van de Kunstberg (1954-1969). 
Opgenomen in het B.P.A. 30/10 «Grote 
Markt en omgeving» (1960), (zie Been- 
houwersstraat).
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633. Magdalenasteenweg. Magdalenakapel.

Beide straatwanden vertoonden voorheen 
een aaneenschakeling van voorname diep
en brede herenhuizen, grotendeels in ba
rokstijl daterend van na 1695, cf. een pu
blicitaire prent met de gevelopstanden van 
de Magdalenasteenweg in 1825 (fig. 632). 
Het proces van aanpassing van de vroege
re topgevels tot lijstgevels, ingezet 
eind XVIII, bereikte een hoogtepunt in de 
jaren 1830-1840; gelijklopend vormde 
zich een aaneengesloten rij winkelpuien 
op straatniveau, onderhevig aan regelmati
ge modernisering tot op heden.
Behouden W.-straatwand met vrij intacte 
pandenindeling : parallelle reeks diephui- 
zen onderbroken door enkele breedhui- 
zen; slechts een beperkt aantal behouden 
gevelfronten, meest pilastergevels, in clas
sicerende barok. Overwicht van panden 
met laat- of neoclassicistisch gevelfront, 
doch veelal behouden laat XVII-bouwvo- 
lume, cf. verankering, dakstructuur of

achtergevel. Aanpassingen gericht hetzij 
op vervanging van de geveltop door een 
klassieke beëindiging met kroonlijst, het
zij op volledige wederopbouw van de ge
vel, al of niet met een bijkomende halve 
bouwl. of mezzanino. Cf. nr. 3 (1843, 
voorheen tuitgevel; bewaarde lelie-an- 
kers), 19 (1843, voorheen klokgevel), 21, 
45, 47 (voorheen verhoogde halsgevel), 
53 (1847), 57 (1847, voorheen verhoogde 
halsgevel) en 59 (voorheen puntgevel). 
Laat-classicistisch breedhuis van ca. 1800, 
recent grondig vernieuwd, in nr. 43. Twee 
topgevels werden op basis van voomoem- 
de prent gereconstrueerd. Hoge apparte
mentsgebouwen uit de jaren 1930 in 
nr. 13 en 17 (1383).

S.A.B., O.W., 4476-4485 (1873), 15451 (1843), 
15460 (1843), 15475 (1847).
HENNE A., WAUTERS A., 1975, III, fig. 951- 
951 a, 955-955 a.
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★  Magdalenakapel

Aloude kapel eertijds met aanpalend 
klooster, i.l.v. XIII toebehorend aan de 
Broeders der Boetvaardigheid van Jezus 
Christus, ook z.g. Saccieten of Zakbroe- 
ders. Mogelijk nog oudere oorsprong, 
minstens opklimmend tot 1210, als vesti
ging van de Cisterciënzers van het H. Graf 
van Vaucelles. Na de ontbinding van de 
saccietenorde door paus Gregorius X in 
1276, werden de bezittingen nog in 1299 
door de laatste Zakbroeders tevergeefs 
aangeboden aan het St.-Goedelekapittel. 
In 1308 werden de gebouwen door paus 
Clemens V overgedragen aan de 
stadsmagistraat, voor de oprichting van 
een gasthuis en kapelanie. Tussen 1310 en 
1323 betrokken door de St.-Niklaasbroe- 
ders, voordien gevestigd in het tot XII op
klimmende St.-Niklaasgasthuis bij de ge
lijknamige kerk, die vervolgens op hun

beurt Zakbroeders werden genoemd. Deze 
orde werd in 1451 onder toezicht van de 
stadsmagistraat geplaatst, die hun bezittin
gen in 1456 overdroeg aan de Kartuizers. 
Doorheen het klooster, vanaf 1458 réfugié 
van Scheut, werd in 1555 de voormalige 
Korte Magdalenastraat getrokken. De 
Magdalenakapel was van 1579 tot 1585 in 
gebruik door de Hugenoten. Hulpkerk van 
St.-Goedele vanaf 1637. Tot tweemaal ge
sloten door de Fransen in 1798 en 1804, 
vervolgens zondagsschool. Voor de ere
dienst heropend in 1840, bediend door de 
Redemptoristen. Onteigend voor de aanleg 
van de N.-Z.-verbinding in 1902 en ont
ruimd in 1904. Heropend door de As- 
somptionisten in 1923.
Kapel in Brabantse laat-gotiek van XV, 
doch wellicht oudere oorsprong van som
mige delen (fig. 633). Een vroegere kapel 
werd wellicht begin XIV wederopge- 
bouwd. De slechte staat van het gebouw
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noopte in 1405, minstens tot herstellings
werken of wellicht zelfs wederopbouw. 
Het schip en de klokketoren werden naar 
verluidt opgetrokken in 1453. Herstel
lingswerken in 1637. Zwaar beschadigd 
tijdens het bombardement van 1695 
(fig. 634); wederopgebouwd in 1696- 
1697 waarbij afbraak van de kapelgevels, 
vervanging van de oorspronkelijke over
kluizing van schip en koor door een barok 
gewelf met gedrukte gordelbogen, en ver
nieuwing van de torenbekroning. Restau
ratie in 1840, gedeeltelijke wederopbouw 
van de Z.-zijbeuk in 1853. Grondige res
tauratie o.l.v. architecten S. Brigode en
M. Brunfaut in 1957-1958, waarbij recon
structie van de XV-toestand op basis van 
iconografische bronnen en nog aanwezige 
sporen. Algehele ontpleistering en over
vloedige steenvervanging; reconstructie 
van de kapelgevels en steunberen, het 
maaswerk van de vensters, het koorge
welf, de zolderingen en de zuilen van het 
schip, die nog slechts een zandstenen kern 
vertoonden met baksteenaanvulling en ge
pleisterde polygonale afwerking. Aan
bouw van een nieuwe sacristie aan de N.- 
zijde, gepaard met wederopbouw van de 
voorgevel van de voormalige St.-Annaka- 
pel aan de Bergstraat.
De plattegrond vertoont een driebeukige, 
georiënteerde zaalkerk met basilicale op
stand, en ingebouwde, octogonale klokke
toren ten W. Baksteenbouw met verwer
king van zandsteen voor de sokkel, hoek
en negblokken, en steunberen. W.-puntge- 
vel met schouderstukken. Hardstenen por
taal in barokstijl, gedateerd 1637 : gepro
fileerde rondboog met waterlijst en sluit
steen, geflankeerd door Toscaanse zuilen, 
waarop een metopen-trigliefenfries onder
broken door een paneel met neuten en in
schrift « D O M -  S. MARIA MAGDALENA -  
sa c r u m  -  a n n o  1637», en een gekomist en 
geprofileerd, gebroken fronton, uitlopend 
in voluutjes. Eiken poort met gebeeld
houwde makelaar met voorstelling van de 
gekruisigde Christus, Maria-Magdalena en 
engelen, een kopie naar het origineel be
waard in het Stadsmuseum. Erboven spits
boogvenster met vierledige tracering en 
maaswerk van visblazen. Flankerende

635. Magdalenasteenweg. Gevel van de voormalige St.- 
Annakapel.

sokkels van verdwenen wandbeelden, 
doorlopend in een waterlijst. Boven het 
venster uurwerkplaat in omlijsting met 
voluten, bloemen- en vruchtenslingers en 
cartouche. Verder lichtspleten, muurankers 
en rechth. luik in de top. Aansluitend oc
togonale klokketoren met hoekblokken in 
de eerste geleding. Bekroond door een ba
rokke lantaarn, waarin galmgaten met on
derling verbonden imposten en gebogen 
waterlijsten op gestrekte uiteinden. Tri
gliefenfries onder de tweeledige klokvor- 
mige torenhelm (leien) met dakkapellen 
en sfeer. W.-puntgevels van de zijbeuken 
met spitsboogvenster met tweeledige tra
cering. Middenbeuk van drie trav. geo
pend door dito spitsboogvensters op een 
doorlopende waterlijst. Idem voor de ka
pelgevels van de zijbeuken, waarvan de 
ordonnantie wordt aangehouden in de 
koorkapel. Omlijste rondboogdeur met 
neuten en imposten in de N.-zijbeuk. Koor 
van twee rechte trav. en vijf zij dige sluiting
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gestut door acht steunberen. Rechte koor- 
trav. gemarkeerd door radvensters met 
drielob- en visblaastracering, ingeschreven 
in uitgebogen driehoekige omlijstingen; 
voorts spitsboogvensters met tweeledige 
tracering. Doorlopende daklijst en zadel
dak (leien) met dakkapellen boven mid- 
denbeuk en koor. Gewijzigde opstand aan 
de N.-zijde door aanbouw van de sacristie 
in pseudo-traditionele stijl en de St.-Anna- 
kapel aan de koortrav.
Sober interieur met bepleisterde wanden. 
Tweeledige opstand in het schip en de 
rechte koortrav. Scheiding van midden- en 
zijbeuken door zandstenen spitsboogarca- 
den op zuilen met octogonale sokkel en 
Brabants koolbladkapiteel ; spitsboogdoor- 
brekingen in de koorwanden. Spitse tri
omfboog met meerledig profiel; getoogde 
ontlastingsbogen als scheiding van zijbeu
ken en koorkapellen. Vensters in zandste
nen omlijsting. Overkluizing met een 
vlakke houten zoldering in de midden- 
beuk, spitse houten tongewelven in de zij
beuken en koorkapel. Koor overwelfd 
door een bepleisterd kruisribgewelf met 
zandstenen ribben uitlopend op consool- 
tjes met bladversiering, en dito sluitstenen. 
Bijzonder fraai laat-gotisch portaal op tra
pézoïdale plattegrond, met overvloedige 
koolbladversiering. Korfboogpoort en 
-deuren met accoladeboogvormige lijst en 
ronde bovenlichten, gemarkeerd door bun- 
delpijlers, en afgewerkt met een geajou- 
reerde fries; kruisribgewelf met kool- 
bladsleutel. Erboven een breder doksaal 
op slanke colonnetten, met zelfde fries en 
vernieuwde balustrade, vermoedelijk uit 
XIX. Moderne St.-Ritakapel in de N.-aan
bouw (1384, 1385).
Mobilair
Vroegere inrichting met diverse altaren volledig 
verdwenen. Heden sober, functioneel meubiliair. 
Moderne glasramen door M. Martens, A. Blank, 
S. Steger, J. Colpaert, M. Hizette en F. Crickx 
(1958-1959).

Gevel van de voormalige St.-Annakapel 
(fig. 635). Oorspronkelijk gelegen op de 
hoek van de Bergstraat en de vroegere 
Apenstraat. Eerste kapel opgericht in 
1519, met een legaat van Jan van Zuene, 
ten behoeve van de voerlui die in de om

liggende herbergen verbleven, en nog in 
hetzelfde jaar ingewijd. Oprichting door 
Karei V bekrachtigd in 1521. Vanaf 1527 
beheerd door de verversgilde, later door 
de bontwerkers, tenslotte door notabele 
buurtbewoners. Aankoop van een aanpa
lend huis in 1623, voor vergroting van de 
kapel. Eerstesteenlegging van een nieuwe 
kapel in 1655, waarschijnlijk voltooid na 
1661. Op de W.-gevel na zwaar bescha
digd tijdens het bombardement van 1695, 
vervolgens wederopgebouwd en in 1600 
opnieuw ingewijd; sacristie inmiddels toe
gevoegd in 1696. Gesloten in 1798, her
steld in 1801 en heropend van 1802 tot 
1804, definitief voor de eredienst her
opend in 1814. Begin XX onteigend voor 
aanleg van de N.-Z.-verbinding, vervol
gens tijdelijk in gebruik als bioscoop. In 
1927 op de W.-gevel en één aansluitende 
trav. na gesloopt voor aanleg van de Kar
dinaal Mercierstraat. W.-gevel in 1956- 
1957 gedemonteerd en wederopgebouwd 
aan de N.-zijde van de Magdalenakapel. 
Voorheen eenbeukige georiënteerde zaal
kerk van zes trav. met ronde koorsluiting, 
overkluisd d.m.v. een barok kruisgewelf. 
Voormalige W.-gevel in volplastische ba
rokstijl, te dateren 1655 e.v. Halsgevel met 
wijde voluten en driehoekig fronton, be
kroond door vazen en een topstuk met 
kruis. Parement van zandsteen. Beneden- 
bouw gemarkeerd door Ionische pilasters 
en een verstekte kornis. In de centrale par
tij rondboogpoort met waterlijst en voluut- 
sleutel, tussen ingediepte pilasters met 
schijfmotief vanaf de imposten, waarop de 
voluutconsoles van het gekorniste gebro
ken fronton. Via voluten met granaatappel 
verbonden met een omlijste rondboognis 
met inschrift «s. annae s.». Stenen St.-An- 
na en Mariabeeld en eiken deurmakelaar, 
kopieën naar originelen, het beeld door
H. II Duquesnoy bewaard in de St.-Mi- 
chielskathedraal, de makelaar bewaard in 
het Stadsmuseum. Aan weerszij soortgelij
ke nissen met cartouche en schelp. Topge- 
leding gemarkeerd door composiete pilas
ters. Breed rondboogvenster in barokke 
omlijsting met consoles, sleutel en water
lijst. Gekomist entablement en fronton 
waarin cartouche. Gereconstrueerde zijge
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vel van drie trav., met zandstenen pare
ment en hoge rondboogvensters.
S.A.B., P.P., 2746-2748, 2695; N.P.P., B 22. 
BLEVI A., Uit de geschiedenis van Scheut, II, De 
Zak- en St.-Niklaasbroeders (Het Open Venster, 
1955, 28).

Nr. 1. Afgeschuind hoekhuis (Spoorma- 
kersstraat) in neoclassicistische stijl, waar
voor bou waan vraag van 1849; vier bouwl. 
en zes trav. onder zadeldak (pannen). Ter 
vervanging van een diephuis met barokke 
verhoogde halsgevel. Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel. Hoektrav. geaccentu
eerd door verticaal oplopende entablemen- 
ten met ingediepte pilasters in gesuperpo- 
seerde orde, achtereenvolgens Dorisch 
met trigliefen, Ionisch en Corintisch. 
Rechth. vensters, in de zijtrav. met ge
riemde omlijsting en lekdrempel op con
soles. Vernieuwde kroonlijst boven fries 
en kordon. Benedenbouw aangepast en 
opnieuw bekleed; verborgen flankeerzui- 
len met polygonale sokkel van de inkom 
en balkon in de hoektrav. Recente halve 
attiek (1386).
S.A.B., O.W., 29062 (1849).

Nr. 5-5A. Breed rijhuis, heden twee ge
koppelde panden, in neoclassicistische 
stijl, uit XIX c; vier bouwl. en vijf trav. 
onder zadeldak (kunstleien). Ter vervan
ging van een pand met barokke pilasterge- 
vel. Bepleisterde en beschilderde lijstge
vel. Getoogde bovenvensters in geriemde 
omlijsting, op geprofileerde kordonvor- 
mende lekdrempels; gietijzeren leuningen, 
op de eerste verd. met bazuinende enge
len. Kroonlijst met tandlijst boven omlijste 
steigergaten. Gekoppelde winkelpuien met 
zij-ingang, pilasters en rolluikkast, van 
1909 (1387).
S.A.B., O.W., 4802 (1909).

Nr. 7. Diephuis met drie bouwl. en drie trav. 
onder afgesnuit zadeldak (pannen). Voor
heen barokke verhoogde halsgevel met luik 
te midden van oculi in de tweeledige, door 
postamenten en voluten gemarkeerde top 
onder fronton, uit eind XVII; aangepast tot 
lijstgevel met toevoeging van een mezzani- 
no in XIX c. Bepleisterd en beschilderd, met

636. Magdalenasteenweg nr. 7. Winkelpui (1904).

bewaarde zandstenen waterlijsten boven 
de derde bouwl. Verkleinende rechth. bo
venvensters op kordonvormende lekdrem
pels; kroonlijst met klossen. Markante win
kelpui in geometriserende Art Nouveau 
n.o.v. architect L. Sneyers van 1904, cf. ook 
opschrift in de plint (fig. 636). Uitgevoerd in 
hout op een gegroefde hardstenen sokkel, 
met inspringend zijportaal. Markerende ge
groefde pilasters, die doorlopen in de ge
deeltelijk opengewerkte postamenten van de 
als luifel opgevatte rolluilckast. Typische roe
denverdeling, de tussenstijl bekroond door 
een sierlijke rozet met glas-in-loodvulling; 
oorspronkelijk vermoedelijk beglaasd bo
venlicht, afgewerkt met een fries. Veranker
de bepleisterde achtertuitgevel (1388). 
S.A.B., O.W., 15455 (1904).

Nr. 9. Diephuis met vier bouwl. en drie 
trav. onder afgesnuit zadeldak (pannen, 
kunstleien). Oude vermoedelijk XVII-kern 
aangegeven door de verankering, dak- 
structuur en achtergevel. Vroegere topge-
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637. Magdalenasteenweg nr. 23-27, 29-31.

vel in neoclassicistische stijl aangepast tot 
lijstgevel met een bijkomende verd. in 
XIX a. Bepleisterd en beschilderd, met 
bewaarde muurankers op de tweede en 
derde bouwl. Rechth. bovenvensters in 
verkleinende ordonnantie met lekdrem- 
pels; houten ramen met kleine roeden, ij
zeren leuningen met dubbele krul. Kroon
lijst met klossen boven fries en kordon. 
Afgewolfde dakkapel met oren en drop. 
Verbouwde pui. Verankerde bepleisterde 
achterpuntgevel (1389).

Nr. 11. Diephuis met vier bouwl. en twee 
trav. onder afgesnuit zadeldak (pannnen). 
Voorheen tuitgevel met kolossale pilasters 
en rondboogvenster in de top, uit XVII; in 
neoclassicistische stijl aangepast tot lijst
gevel waarbij vervanging van de geveltop 
door een bijkomende halve bouwl., in 
XIX b, voorzien van een uitgewerkt stuc- 
decor in XIX d. Indeling in twee registers 
door kordons en pilasters met diamantkop- 
pen en ingediepte schacht. Rechth. ven

sters met waterlijst, sleutel en paneel op de 
borstwering; gietijzeren leuningen. Kroon
lijst met klossen. Winkelpui met zij-in
gang, met neo-Lodewijk XVI-kenmerken, 
n.o.v. architect J. Van Wichelen van 
1912 : rolluikkast op hoekconsoles, fraaie 
roedenverdeling met colonnette en rozet
ten. Verankerde bepleisterde achtertuitge- 
vel (1390).
S.A.B., O.W., 15458 (1912).

Nr. 15. Diephuis met drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak. Barokke verhoogde 
halsgevel uit eind XVII, aangepast tot 
neoclassicistische lijstgevel in XIX b; we- 
deropgebouwd n.o.v. architect S. Dhaeyer 
van 1970-1971. Voor de bovenverd. wer
den het na ontpleistering aangetroffen 
platte bandpatroon van vensteromlijstin- 
gen en borstweringen, en de balustrade ge
reconstrueerd. De geveltop werd gekopi
eerd naar het oorspronkelijke model, voor
komend op de prent met de toestand van 
de Magdalenasteenweg ca. 1825 (fig.
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632). Klokvormige eerste geleding met 
rondboogvenster tussen oculi, halsvormi- 
ge tweede geleding met oculus, en bekro
nend driehoekig fronton met bolomament. 
Delen van de oorspronkelijke dakspant 
werden behouden. Moderne winkelpui 
(1391).
S.A.B., O.W., 82249 (1970-1971).

Nr. 23-27. Samenstel van drie panden ach
ter een doorlopend gevelscherm, te date
ren in eind XVII-begin XVIII, met latere 
aanpassingen (fig. 637). Geheel van drie 
bouwl., de zes 1. trav. onder gecombineer
de U-vormige schildbedaking (pannen) 
met aandaken, de twee r. trav. onder af
zonderlijk zadeldak (nlstraat, Vlaamse 
pannen). Bepleisterd en beschilderd gevel- 
front in classicerende barok. Lijstgevel 
met vrij regelmatige ordonnantie over de 
zes 1. trav., met licht geaccentueerd mid- 
denrisaliet van twee trav. Bovenverd. ge
ritmeerd door kolossale Ionische pilasters 
met ingediepte sokkel. Verkleinende 
rechth. vensters; heden vlakke borstwerin
gen, oorspronkelijk wellicht balustraden. 
Hoofdgestel met gelede architraaf, vlakke 
fries en vernieuwde kroonlijst. Dakkapel
len met gebogen waterlijst op gestrekte 
uiteinden en gegroefde consoles met drop, 
uit XVIII B, in de tweede en vijfde trav.; 
vermoedelijk ter vervanging van een vroe
gere gevelbekroning. Begane grond meer
dere malen verbouwd : tot 1857-1858 ge
ritmeerd door ingediepte pilasters, met een 
geblokte rondboogdeur en -poort resp. in 
de eerste en vierde trav., en rechth. ven
sters. Halsgevel in de twee r. trav., met 
doorgetrokken ordonnantie op de boven
verd., cf. de markerende r. hoekpilaster en 
het hoofdgestel met geprofileerde water
lijst onder de top. Gekoppelde rechth. ven
sters met middenstijl en vlakke borstwe
ringen. Eenledige geveltop met rechth. 
venster, zandstenen platte bandomlijstin- 
gen, en bekronend geprofileerd driehoekig 
fronton. Verbouwde winkelpui met in
steek. Achtergevels : drie 1. trav. tot 
ca. 1965 met verankerde bepleisterde 
puntgevel; twee r. trav. met dito tuitgevel. 
Interieur van nr. 25 : markante trapzaal en 
salon in Lodewijk XVI-stijl, uit XVIII d,

638. Magdalenasteenweg nr. 23-27. Trap in nr. 25.

in het achterhuis. Fraaie eikehouten ere- 
trap met gecanneleerde trappaal met vaas, 
en leuning van balusters en geajoureerde 
panelen (fig. 638); vrouwenhoofd als stra
lende zon op de zoldering. Gelambrizeerd 
salon met arabeskenpilasters, supra-porta’s 
met putti-reliëfs, en marmeren schouw. 
Blinde muur met boognissen en portret
medaillons in Lodewijk XVI-stijl, uit 
XVIII d, aan de W.-zijde van een kleine 
binnenplaats.
S.A.B., O.W., 15462-15464 (1857-1858).

Nr. 29-31. In oorsprong dubbelwoonst, in 
classicerende barokstijl, te dateren in 
eind XVII-begin XVIII; heden opgesplitst 
in twee panden (fig. 637). Omvat drie 
bouwl. en vijf trav. onder steile gecombi
neerde T-vormige schildbedaking (leien, 
pannen) met kruisende nok. Lijstgevel met 
symmetrische ordonnantie, volledig uitge
voerd in zandsteen. Middenrisaliet en 
hoekpenanten gemarkeerd door verticali- 
serende pilasters, gebost op de begane
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grond, in kolossale orde, met geprofileer
de basis, ingediepte schacht en kapiteel 
met eierlijst op de bovenverd. Horizontale 
geleding door de brede gekomiste puilijst, 
evenwel in de drie 1. trav. onderbroken 
door een vrij recent ingevoegde entresol. 
Hoge rechth. bovenvensters in vlakke 
omlijsting, de middentrav. voorheen geac
centueerd door achtereenvolgens een on
diep balkon en een getorste balustrade; 
heden ijzeren leuningen in de drie 1. trav. 
Breed hoofdgestel, gekornist in het mid- 
denrisaliet, met gelede architraaf, triglie
fenfries, tandlijst en vernieuwde kroon
lijst. Slechts één bewaarde dakkapel met 
gebogen fronton in de 1. trav., r. verdwe
nen. Latere laat-classicistische houten 
dakkapel met schijf- en dropmotief uit 
eind XVIII-begin XIX, in het middenrisa- 
liet, vermoedelijk ter vervanging van een 
vroegere bekroning. Op de begane grond 
centrale barokke spiegelboogdeur in hard
stenen omlijsting, met geprofileerd en ge
blokt, kwarthol beloop met oren en gekor- 
niste waterlijst; aansluitend een gedicht 
rond bovenlicht omlijst door een stucguir- 
lande, gevat in een tweeledige spiegel. 
Oorspronkelijk vlak omlijste rechth. bene
denvensters aan weerszij. Winkelraam en 
-interieur uit begin XX in het 1. pand. 
«Klassieke» houten winkelpui van 1879, 
in het r. pand : middeningang, hoekpilas- 
ters, entablement met pseudo-fronton en 
windbord op consoles.
S.A.B., O.W., 15465 (1879), 15466.
K.I.K., 105109 A.

Nr. 33. Breedhuis met vier bouwl. en drie 
trav. onder mansardedak (kunstleien). In 
kern vermoedelijk een vroeger diephuis in 
classicerende barok, uit eind XVII-be- 
gin XVIII, cf. ordonnantie van de eerste 
twee verd. In classicistische stijl aangepast 
en verhoogd met een bijkomende verd. in 
XVIII d. Mansarde toegevoegd vlg. ont
werp van architect F. Janiet van 1863, dat 
tevens voorzag in een allicht niet uitge
voerd stucdecor. Bepleisterde en beschil
derde lijstgevel. Eerste twee verd. gerit
meerd door kolossale pilasters met sokkel, 
geprofileerde basis en voorheen Corin
thisch kapiteel, afgewerkt met een gelede

architraaf. Toegevoegde lagere bovenste 
verd. geritmeerd door vlakke rechth. lise
nen. Rechth. vensters met lekdrempel. Ge- 
velbreed balkon met markante gesmeed ij
zeren Lodewijk XVI-leuning met gescha
kelde ringen (XVIII d) boven de pui. 
Klassiek hoofdgestel en dakkapel (1863). 
Eertijds Lodewijk XVI-pui : rondbogen 
met sluitsteen en uitstraling, balkonconso- 
les met stafwerk en drop. Huidige winkel
pui van 1897; gesmeed ijzeren uithang
bord (1392).
S.A.B., O.W., 15467 (1863, 1897), 25720.

Nr. 49. Rijhuis in eclectische stijl met neo- 
renaissance- en neobarok-inslag, waarvoor 
bouwaanvraag van 1879. Gebouwd ter 
plaatse van een diephuis met barokke 
klokgevel, op een nieuwe rooilijn van 
1860; eerste twee bouwl. wederopge- 
bouwd op de oude rooilijn in 1897. Hori
zontaal gelede lijstgevel met stucdecor en 
ijzeren balkons. Vooruitspringende eerste 
twee bouwl., met op de verd. een rondbo- 
gig drielicht met guirlandes en bekronende 
balustrade, i.pl. v. de vroegere erker ; heden 
gewijzigde winkelpui. Bovenbouw gemar
keerd door kordons en platte banden ; ach
tereenvolgens steekboogvenster en twee- 
licht met blinde hoogvelden. Hoofdgestel 
met consoles; dakvenster bekroond met 
voluten, pseudo-fronton en topstuk (1393).
S.A.B., O.W., 15473 (1879), 1042 (1897).

Nr. 51-5 IA. Oorspronkelijk diephuis met 
drie bouwl. en vier trav., met in- en uitge
zwenkte topgevel, te dateren in be
gin XVIII. Aangepast tot lijstgevel met 
vervanging van de geveltop door een bij
komende halve bouwl. in XIX b-c. Ge
sloopt, de gevel wederopgebouwd als 
scherm voor een nieuwe bouw, n.o.v. ar
chitect S. Lebrun van 1965. Gevelbepleis- 
tering verwerkt met natuursteen. Boven
verd. met pilasterindeling, resp. spiegel
boog- en rechth. vensters onder doorlopen
de waterlijsten. Geveltop gekopieerd naar 
het oorspronkelijke model, voorkomend op 
de prent met toestand van de Magdalena- 
steenweg ca. 1825 (fig. 632). Twee spie- 
gelboogvensters omringd door oculi met 
spiegelboogvormige en gebogen waterlijst,
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bekronend driehoekig fronton en vaas. Pui 
met aanverwante vormgeving (1394).
S.A.B., O.W., 81430 (1965), 15474.
K.I.K., 68418 A.

Nr. 55. Hoofdingang van de Bortiergale- 
rij. Voormalig herenhuis, minstens op
klimmend tot eind XVII-begin XVIII. In 
1763 aangekocht door de «wapenkoning» 
van het hertogdom Brabant, Beydaels, en 
vervolgens aangepast. Later, tot in XIX b, 
«Messageries J.B. Van Gend», vertrek
plaats van de diligences naar Parijs. Ver
volgens eigendom van P.L.A. Bortier, pro
motor van het project voor de bouw van 
de Magdalenamarkt en de Bortiergalerij. 
Uitgevoerd n.o.v. architect J.-P. Cluyse- 
naar in 1847-1848 (zie Bortiergalerij en 
Duquesnoystraat nr. 14); hierbij werden 
het herenhuis op de voorgevel na, de bin
nenplaats met arcaden en de bijgebouwen 
reikend tot aan het voormalige St.-Jans- 
gasthuis gesloopt.
Monumentale frontongevel met classice
rende laat-barokordonnantie, opklimmend 
tot eind XVII-begin XVIII; twee en een 
halve bouwl. en drie trav. (fig. 639). Ver
moedelijk aangepast aan de heersende mo
de in 1763, cf. jaartal op de bel-etage, 
wellicht de gevelbekroning. Benedenbouw 
opnieuw aangepast door Cluysenaar, 
cf. bouwaanvraag van 1847, bij de bouw 
van de Bortiergalerij. Samen met de gale
rij gerestaureerd o.l.v. architecten M. en
P. Mignot in 1974-1977. 
Dubbelhuisopstand met bepleisterde en 
beschilderde bovenbouw op pui van zand
en hardsteen. Zwaar geboste, door pilas
ters geritmeerde begane grond, met centra
le rondboogpoort geflankeerd door rond- 
zuilen met octogonale sokkel en Ionisch 
kapiteel; eertijds tussen rechth. zijven
sters. De aanpassingen van 1847 omvatten 
het vergroten van de zijvensters tot open 
doorgangen, de toevoeging van gietijzeren 
kapitelen aan de hoekpilasters, en de ver
vanging van de vroegere puilijst en een-

639. Magdalenasteenweg nr. 55. Hoofdingang van de 
Bortiergalerij.

640. Magdalenasteenweg nr. 61. Z.g. «Venetië».

traal balkon -  eertijds met tweedelige ba
rokke balustrade rechtstreeks rustend op 
de rondzuilen -  door het huidige gekomis- 
te klassieke entablement en aansluitend 
balkon, met over de zijtrav. doorlopende 
balustrade. Huidige zijvitrines met paneel 
op de borstwering sinds 1858. Bovenverd. 
geritmeerd door kolossale Ionische pilas
ters, tweeledig ter markering van de mid- 
dentrav. Op de bel-etage rechth. vensters 
in geriemde omlijsting met sluitsteen, in 
de middentrav. met bijkomende oren en 
gebogen fronton waarin een cartouche met 
het jaartal «a n n o  1763», in de zijtrav. met 
gestrekte waterlijst en eertijds spiegel op
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641. Magdalenasteenweg nr. 61. Z.g. «Venetië». Medail
lons «ASIA» en «AMERICA».

de borstwering. Halve bovenste verd. met 
lage rechth. venstertjes in geriemde 
omlijsting met gestrekte waterlijst en top
stuk + bolomament tussen voluten, met 
bijkomende oren in de midden- en door
hangende guirlandes in de zijtrav. Breed, 
gekomist hoofdgestel met sterk gelede 
waterlijst. Bekroning door een gevelbreed 
geprofileerd driehoekig pseudo-fronton 
met plastisch gebeeldhouwd timpaan : 
symmetrische rolwerkcartouche met mas- 
kerkopsleutel en schelp, omlijst door bre
de voluten en geflankeerd door zeegoden 
met kinkhoorn.
S.A.B., O.W., 15476 (1847), 15448 (1858). 
HENNE A., WAUTERS A., 1975, III, fig. 951- 
952.

Nr. 61. Z.g. «Venetië». Diephuis met drie 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak (pan
nen). Bepleisterde en beschilderde halsge
vel in classicerende laat-barokstijl, te date
ren in begin XVIII, gemarkeerd door fraai 
beeldhouwwerk (fig. 640). Bovenverd. 
verticaal geritmeerd door geblokte penan
ten, de middentrav. als risaliet doorgetrok
ken tot in de gevelbekroning. Rechth. ven
sters in verkleinende ordonnantie; borst
wering van de tweede verd. in de midden
trav. versierd met een balustrade, in de 
zijtrav. met halfverheven medaillons met 
allegorische voorstelling van vlg. op
schriften resp. «asia» (1.) en «America» 
(r.), (fig. 641). Gekornist hoofdgestel met 
gelede architraaf, vlakke fries en geprofi
leerde kroonlijst. Geveltop van één gele
ding, begrensd door ingediepte postamen

ten waarop vazen. Centraal rondboogven- 
ster met sluitsteen, geflankeerd door herm- 
beelden voorstellend resp. Afrika (1.), 
cf. olifantskop, en Europa (r.), cf. stede- 
kroon; vlak omlijste ronde oculi met sluit
steen aan weerszij. Zelfde beëindiging met 
architraaf, fries en geprofileerd driehoekig 
fronton; bekronende buste met lauwer
krans. Begane grond verbouwd, voorheen
1. rondboogdeur met imposten, sluitsteen 
en waterlijst. Bepleisterde achtertuitgevel.

Marcqstraat (3 C)

Van Grootgodshuisstraat naar Vaartstraat. 
Deel uitmakend van de stedebouwkundige 
aanleg n.o.v. architect H.L.E Partoes van 
1822, in het N.-deel van het voormalige 
Groot Begijnhof, eerste fase van de ont
sluiting en volledige herinrichting van de 
begijnhofgronden (zie Begijnhof en 
Grootgodshuisstraat).
Rechtlijnige straat, parallel met de W.-zij- 
de van het Groot Godshuis. Het tracé, in 
het definitieve aanlegplan van 1822 nog 
grenzend aan het complex, werd in de ge
wijzigde versie van 1824 meer naar het W. 
verlegd, voor het verkrijgen van een bijko
mende reeks bouwpercelen. Z.g. naar 
G.-S. Marcq (1780-1848), lid van het Be
stuur der Godshuizen, directeur der wer
ken voor het Groot Godshuis, en schepen 
van de Stad Brussel.
Vrij goed bewaarde, homogene neoclassi
cistische gevelwanden samengesteld uit 
enkelhuizen, o.m. gekoppeld, en enkele 
voornamere herenwoningen, opgetrokken 
in de periode 1825-1830, afgeleid van de 
architectuur van Partoes. Kenmerkende 
horizontale gevelgeleding d.m.v. schijn- 
voegen, plint en puilijst, kordons en klas
siek hoofdgestel. Regelmatige ordonnantie 
van rechth. openingen in verkleinende or
donnantie; drie bouwl., soms met mezza- 
nino en gemiddeld drie trav. per pand. 
Sporadisch voorkomende rondboogope- 
ningen en deurentablementen. Enkele pan
den worden heden ontsierd door bijko
mend stuc, nieuwe bakstenen gevelbekle
ding, of ondergingen grondiger aanpassin
gen, cf. nr. 2 (1827; verhoogd in 1859),
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3-5 (1827; oorspronkelijk twee gekoppel
de woningen vlg. spiegelbeeldschema), 4 
(1827), 6 (1826), 9 tot 13 (1826; oor
spronkelijk symmetrisch geheel van dub- 
belhuis en twee flankerende risalietvor- 
mende enkelhuizen), 20 (1826; resterend 
poortrisaliet van voormalig herenhuis) en
26-28 (1825; twee gekoppelde woningen 
met gemeenschappelijke deurtrav.). Later 
enkelhuis met zelfde kenmerken in nr. 24 
(1865). Nieuwe bouw in nr. 16-18, 22 en 25.
S.A.B., O.W., 7368 (1827), 15966 (1859), 7365 
(1827), 7366 (1827), 12471 (1826), 12468 (1826), 
7363 (1826), 7089 (1825), 15972 (1865).

Nr. 1-1A. Neoclassicistisch herenhuis 
(hoek Grootgodshuisstraat), waarvoor 
bouwaanvraag van 1827, ontworpen door
P. Drossaert; drie bouwl. en tweemaal vier 
trav. onder schilddak (pannen). Oorspron
kelijk bepleisterde en beschilderde lijstge- 
vel, heden met vernieuwde bakstenen ge
velbekleding op hoge gedecapeerde na
tuurstenen sokkel waarin getraliede kel
dermonden. Registers van rechth. 
vensters, op de eerste en derde bouwl. met 
kordonvormende lekdrempels. Bel-etage 
aan zijde Grootgodshuisstraat gemarkeerd 
door een twee trav. breed middenbalkon 
op gegroefde consoles met waaiermotief, 
doorlopend in de geprofileerde puilijst; 
aansluitend omlopende blinde borstwe
ring. Gesmeed ijzeren venster leuningen 
met gekruiste pijlen; vernieuwd balkon- 
hek. Rechth. vleugeldeur in de 1. trav. aan 
zijde Marcqstraat, met heden grotendeels 
blinde bovenverd. Oorspronkelijk klassiek 
hoofdgestel, waarvan aanzet van de gelede 
architraaf, voorts bedekte steigergaten en 
vernieuwde kroonlijst. Aansluitend koets
poort (1395).
S.A.B., O.W., 12466 (1827).

Nr. 7. Neoclassicistisch enkelhuis met drie 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak, n.o.v. 
architect H.L.F. Partoes van 1826 
(fig. 642). Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel met tweeledige sokkel. Begane 
grond geritmeerd door rondbogen met ge
profileerde booglijst en doorgetrokken im
posten; 1. deur en vensters met ingediepte 
borstwering. Hoge bel-etage met rechth.

642. Marcqstraat nr. 7 (1826).

vensters in geriemde omlijsting, gemar
keerd door entablementen en balustraden, 
l.g. belijnd met doorgetrokken lekdrem
pels en een geprofileerd kordon. Lagere 
derde bouwl. met dito vensters op gepro
fileerde lekdrempels. Hoofdgestel met 
kordon, fries met bedekte steigergaten en 
kroonlijst. Bewaard houtwerk van de deur 
met typisch schijfvormig beslag en ven
sters; latere ijzeren venstertralies en -leu
ningen.
S.A.B., O.W., 7090 (1826).

Nr. 8. Neoclassicistisch enkelhuis met vier 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak, waar
voor bouwaanvraag van 1829. In het ont
werp met mezzanino i.pl.v. de huidige la
ge vierde bouwl. met klassiek hoofdgestel. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op 
sokkel met getraliede keldermonden. 
Rechth. vensters met geprofileerde lek- 
drempel, doorgetrokken op de boven
verd.; vensterluiken op de beneden-, later 
toegevoegde stucomlijstingen op de bo-
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643. Marcqstraat nr. 12-14 (1826).

venverd. Rechth. deur in entablement in 
de 1. trav. (1396).
S.A.B., O.W., 15955 (1829).

Nr. 10. Neoclassicistisch enkelhuis met 
drie bouwl. + mezzanino en drie trav. on
der zadeldak, waarvoor bouwaanvraag van 
1826. Bepleisterde en beschilderde lijstge- 
vel, de begane grond belijnd door schijn- 
voegen, sokkel en puilijst; getraliede kel
dermonden. Rechth. deur en vensters, l.g. 
met lekdrempel op voluutconsoles en op 
de bovenverd. geriemde omlijsting. Bel
etage gemarkeerd door bijkomende enta- 
blementen. Kroonlijst met klossen, tand- 
lijst en uitgelengde consoles (1397).
S.A.B., O.W., 7362 (1826).

Nr. 12-14. Twee gekoppelde enkelhuizen 
vlg. spiegelbeeldschema, met drie bouwl. 
en in totaal vijf trav. onder zadeldak, waar
voor bouwaanvraag van 1826 (fig. 643). 
Gebouwd i.o.v. meester-stucadoor J.F.

Bonnevie, mogelijk auteur van de gevel- 
versiering. Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel met symmetrische, verkleinende 
ordonnantie, en markant empiredecor. Ho- 
rizontaliserende belijning door schijnvoe- 
gen, de sokkel, friezen, kordonvormende 
lekdrempels en het hoofdgestel. Accent op 
de middentrav. met een deurvenster om
lijst door Ionische pilasters en versierd en
tablement, en een balkon met gegroefde 
consoles en ijzeren leuning met spitsboog- 
en schijfmotief. Doorlopende friezen met 
resp. griffioenen en palmetten op de borst
weringen van de bovenverd. (fig. 644). 
Rechth. deuren in de uiterste trav. en ven
sters, l.g. met afzonderlijke lekdrempel en 
beluikt op de beneden-, met doorgetrok
ken lekdrempels en ijzeren leuningen zo
als beschreven op de bovenverd. Hoofdge
stel met gelede architraaf, versierde fries 
waarin bedekte steigergaten, geritmeerd 
door de gegroefde consoles van de kroon
lijst. Twee afgewolfde dakkapellen. Fraaie 
stucplafonds in het interieur.
S.A.B., O.W., 7361 (1826).

Nr. 16-18. Achteraan. Voormalige ateliers 
en magazijnen van de uitgeverij «Office 
de Publicité -  J. Lebègue et Cie», n.o.v. 
architect H. Marcq van 1910. Industrieel 
complex met twee vleugels aan weerszij 
van een smalle geknikte binnenplaats, on
derling verbonden door een loopbrug, ach
teraan uitmondend in de Vlierwijk. Bak- 
steenbouw met ijzerskelet; vier/vijf bouwl. 
boven souterrain. Opstanden met vrij re-

644. Marcqstraat nr. 12-14 (1826). Griffioenenfries.
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gelmatige registers van rechth. openingen 
met I-balk en arduinen dorpel, voorzien 
van lelie-ankers, de bovenbouw gerit
meerd door steekbooglisenen. N.-toe- 
gangspartij uitgewerkt als zwakke roton
de. Houten raamwerk met kleine metalen 
roedenverdeling. N.-vleugel inwendig ge
organiseerd rond een centrale vide met bo
venlicht; bakstenen troggewelven op giet
ijzeren kolommen (1398).
S.A.B., O.W., 5771 (1910), 15971.

Nr. 17. Neoclassicistisch enkelhuis met 
drie bouwl. en drie trav. onder zadeldak, 
van ca. 1825-1830. Oorspronkelijk be
pleisterde en beschilderde, heden gece
menteerde lijstgevel, op sokkel met getra
liede keldermonden. Rechth. vensters met 
geriemde omlijsting en lekdrempel, kor
don vormend op de bovenverd.; dito deur 
in entablement in de 1. trav. Klassiek 
hoofdgestel (1399).

Nr. 19. Neoclassicistisch herenhuis met 
drie bouwl. en vier trav. onder zadeldak, 
waarvoor bouwaanvraag van 1826. Be
pleisterde en beschilderde lijstgevel met 
horizontale geleding, op gedecapeerde 
sokkel met getraliede keldermonden. 
Rechth. vensters met lekdrempel, kordon- 
vormend op de lagere derde bouwl. 
Rechth. inrijpoort in entablement, doorlo
pend in de puilijst, in de 1. trav. Tot voor 
kort hoofdgestel met gelede architraaf, 
fries waarin steigergaten met schijfvormi
ge vulling en kroonlijst. Bewaard hout
werk van de vleugeldeur met typisch 
schijfvormig beslag; ijzeren vensterleu- 
ningen (1399).
S.A.B., O.W., 12469 (1826).

Nr. 21. Markant neoclassicistisch heren
huis met drie bouwl. + mezzanino en vier 
trav. onder zadeldak, n.o.v. architect 
A. Engels van 1826 (fig. 645). Oorspron
kelijk bepleisterde en beschilderde lijstge
vel, de benedenbouw belijnd door schijn- 
voegen; heden gecementeerd met gede
capeerde natuurstenen sokkel en poort. 
Breder 1. risaliet met rechth. inrijpoort, ge
flankeerd door pilasters met vereenvou
digd kapiteel, waarop een gelede fries en

645. Marcqstraat nr. 21. Bouwaanvraag (1826), (S.A.B., 
O.W., 12470).

geprofileerd entablement doorlopend in de 
puilijst. Registers van rechth. vensters in 
verkleinende ordonnantie, getralied en met 
afzonderlijke lekdrempel op de begane 
grond, met geriemde omlijsting en kor- 
donvormende lekdrempels op de boven
verd.; getraliede keldermonden. Mezzani
no, oorspronkelijk belijnd door een gelede 
architraaf, met rechth. openingen en 
steigergaten met schijfvormige vulling, af
gewerkt door de breed geprofileerde 
kroonlijst, gekomist en met klossen in het 
risaliet. Deels bewaarde houten ramen; 
vermoedelijk latere gietijzeren vensterleu- 
ningen (1400).
S.A.B., O.W., 12470 (1826).

Nr. 23. Neoclassicistisch enkelhuis met 
drie bouwl. en drie trav. onder zadeldak, 
waarvoor mogelijke bouwaanvraag van 
1825. Oorspronkelijk bepleisterde en be
schilderde lijstgevel, heden gecementeerd 
op gedecapeerde natuurstenen sokkel met 
getraliede keldermonden. Rechth. vensters
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646. Martelaarsplein (1774-1776). Prent door A. Orio naar B.C. Ridderbosch.

met lekdrempel; dito deur in entablement 
in de r. trav. Resterende kroonlijst met 
klossen van het klassieke hoofdgestel; 
centrale afgewolfde dakkapel (1401).
S.A.B., O.W., 12472 (1825).

★  Martelaarsplein (5 C)

Rechth. plein (98 m x 47 m) met markant 
gebouwenensemble in classicistische stijl, 
gerealiseerd in 1774-1776 n.o.v. ingeni- 
eur-architect C. Fisco (fig. 646).
Aan korte pleinzijden hoeksgewijze toe
gankelijk via de Handelsgalerij (sinds 
1871-1872) en Zilverstraat ten Z. en via 
de Rozenstraat en Anjelierenstraat ten N., 
aan de lange zijden centraal ten W. en ten 
O. resp. via de St.-Michielsstraat en de Pe
terseliestraat (Fig. XXVI).
Eerste toepassing van een urbanistisch-ar- 
chitecturaal totaalproject in de Brusselse

binnenstad -  zij het op bescheiden 
schaal met karakteristiek symmetrisch 
en vrij gesloten uitzicht, in navolging van 
de grotere klassieke Franse stedebouw- 
kundige XVIII-realisaties.
Aangelegd ter plaatse van de vroegere 
«blekerij» (sinds XVI), in 1772 door een 
immobiliëngroep o.l.v. metselaar-architect
J. Massion opgekocht voor de aanleg van 
een openbaar plein met omringende wo
ningen en hotels. Project omwille van spe
culatieve redenen en stadsverfraaiingszorg 
overgedragen aan de Stad, die, bij octrooi 
van keizerin Maria-Theresia, in 1772 toe
lating verkreeg de gronden van de vroege
re blekerij op de kopen, en, bij besluit van 
de Soevereine Raad van Brabant, in 1773 
kon overgaan tot onteigening. Pleinaanleg 
en architecturaal concept werden door de 
Stad toevertrouwd aan ingenieur-architect
C. Fisco, toenmalig opzichter van openba
re werken. In 1774 openbare verkoop van 
56 percelen en uitvaardiging van het
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XXVI. Martelaarsplein.

bouwreglement met gedetailleerde voor
schriften o.m. betreffende fundering, af
watering, gemene muren, materialenge- 
bruik, afmetingen, compositie, dakhelling, 
gevelbepleistering en -beschildering. Be
bouwing in 1776 voltooid.
Aanvankelijke benaming «St.-Michiels- 
plein», onder het Frans Bewind tijdelijk 
vervangen door «Place de la Blanchisse
rie» (cf. supra). Huidige benaming ter 
herinnering aan de slachtoffers van de 
Omwenteling van 1830, begraven onder 
het plein, en waarvoor in 1838 een monu
ment werd opgericht. Plein aanvankelijk 
gekasseid, in 1802 met linden beplant; in 
1839 heraangelegd met twee omheinde 
tuintjes en omringende lantaarns, in 1841 
verfraaid met fonteinen, in 1864 vervan
gen door waterbekkens. In 1897-1898 op
richting van twee gedenktekens ter ere van 
de dichter Jenneval en graaf F. de Mérode, 
in 1980 resp. meer N.- en Z.-waarts ver

plaatst, gelijktijdig met de herinrichting 
van het plein door de Stad nl. vervanging 
van de plantsoenen door nieuwe kasseiing 
en verfraaiing met afpaling, zitbanken en 
lantaarns. Gevelwanden herschilderd in 
1930 en 1952. Bouwblok Martelaarsplein 
nr. 21-23/Rozenstraat nr. 2-6/St.-Mi- 
chielsstraat nr. 34-35 door de Stad in 
1977-1978 gerestaureerd. Restauratie van 
het martelarenmonument in 1979-1983 
door de Regie der Gebouwen. Restauratie 
en renovatie van het gehele gebouwenen
semble met de aansluitende gevelwanden 
aan de invalsstraten (cf. infra), voor de 
pleinwanden 6-8, 19-20 en 9-14, 21-23 re
cent aangevat i.o.v. de Immobilière Deka 
s.a., n.o.v. de architectenburo’s Fisco 88 
(M. Baudon) en M. & C. Marijnissen & 
assoc.
Midden op het plein : nationaal monu
ment (decreet van 29/9/1830) voor de ge
sneuvelden tijdens de «Septemberdagen»

393



MARTELAARSPLEIN

647. Martelaarsplein. Martelarenmonument (1836-1849).

(fig. 647). Ontworpen in 1836 door archi
tect L. Roelandt en gebeeldhouwd door 
W. Geefs; ingehuldigd in 1838; beeld
houwwerk voltooid in 1849. Imposant 
vierkant trappenpodium (4 tr.) van blauwe 
hardsteen, centraal geopend voor de cryp
te, afgebakend door een sierlijk ijzeren 
hek, op de hoeken geflankeerd door met 
ramskoppen verfraaide lantaarns. Vierkant 
basement met marmeren herdenkingsbas- 
reliëfs. Hoge sokkel met beschermengelen 
voorstellend het Gebed, het Gevecht, de 
Overwinning en de Teraardebestelling; 
marmeren platen met opschrift « p a t r ia »  
en «DECRETUM DIE XXV. SEPT. 
MDCCCXXX»/«ABSOLUTUM DIE XXV. SEPT. 
MDCCCXL»/«LEOPOLD I. REGNANTE». Wit 
marmeren beeld van de Vrijheid die in het 
gulden boek de vier septemberdagen neer
schrijft; aan de voeten de Belgische leeuw. 
Crypte opgevat als overdekte galerij, met 
rondboogarcade op pijlers en kruisribover- 
welving gescheiden door gordelbogen; 
aan de muren, zevenentwintig zwart mar

meren platen ter nagedachtenis van de ge
sneuvelden.
Ten N. : gedenkteken voor H. Dechez, alias 
Jenneval, hier begraven op 24 oktober 1830. 
Van blauwe hardsteen, uitgevoerd in 1897 
n.o.v. architect E. Anciaux en door beeld
houwer A. Crick. Marmeren platen met por
tret van Jenneval, personificatie van België 
en tweetalig opschrift «Aan Jenneval/dichter 
der Brabangonne/gesneuveld voor ’s lands 
onafhankelijkheid/hulde der stad Bmssel/23 
september 1897 » (1402).
Ten Z. : hardstenen gedenkteken voor 
graaf F. de Mérode (f Mechelen 1830), in 
Art Nouveaustijl, n.o.v. architect H. Van 
de Velde en door beeldhouwer P. Du Bois; 
ingehuldigd op 25 september 1898 
(fig. 648). Bronzen portretuitbeelding, 
vrijwilligersbeeld en tweetalig opschrift 
«Aan Frédéric de Mérode/gestorven voor 
de onafhankelijkheid/van het vaderland».
Homogeen architecturaal ensemble sa
mengesteld uit symmetrische pleinwanden
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648. Martelaarsplein. Monument F. de Mérode (1898).

-  fungerend als scherm voor zes eenvou
dige huizenblokken met regelmatige 
horizontaliserende opstanden en geaccen
tueerde hoek- en middenpanden resp. aan 
de lange en korte pleinzijden (fig. 649). 
Gevelfronten vlg. bouwvoorschriften van 
1774 met verwerking van arduin voor de 
benedenbouw en decoratieve onderdelen 
(zuilen, basementen en kapitelen van pi
lasters, metopen en trigliefen, balustrades, 
siervazen), uniform bepleisterd en « assche 
grauw» geschilderd, met deuren en ven
sters «van perele couleur», kroonlijsten 
van eikehout en venster- of balkonleunin- 
gen van giet- of smeedijzer. Eenvormige 
ordonnantie van de pleinbebouwing voort
gezet in de gevelwanden van de invals- 
straten, in de Peterseliestraat perspecti
visch afgesloten door een haaks ingeplan
te, stijlvolle frontongevel (zie Peterselie
straat nr. 6-12).
Nr. 1-4, 9-14, 15-18, 21-23. Tweemaal 
twee gevelwanden aan de lange zijden van 
het plein. Twee en een halve bouwl. en

telkens achttien trav. onder doorlopende 
zadeldaken. Horizontale markering door 
de imitatiebanden op de begane grond, de 
doorlopende kordons als duidelijke aflij- 
ning tussen de sokkelvormende beneden
bouw en de bovenbouw met Dorische pi- 
lastergeleding in kolossale orde, de brede 
hoofdgestellen met fries van trigliefen en 
metopen onder heden deels verwijderde 
gekloste kroonlijst en de blinde attiekbe- 
kroning. Keldergaten, al of niet verbonden 
steektrappen, verdiepte borstweringen met 
casement en steekbogige muuropeningen 
beneden; rechth. vensters op de tweede en 
haast vierkante op de lagere bovenste 
bouwl. Begrenzing van de eigenlijke 
«pleingevels» telkens aangegeven door 
hoek- of dubbele pilasters. Ordonnantie 
van de begane grond in percelenbeschrij
ving telkens met twee vensters + deur vlg. 
spiegelbeeldschema : wellicht reeds van 
bij oorsprong gewijzigd (cf. archiefgege- 
vens van 1810 en XVIII d-zichten), en 
vnl. in XIX en XX door het steken van 
brede poort of van raam i.pl.v. deur en 
omgekeerd, w.o. in een aantal gevallen als 
herstel van de vroegere of oorspronkelijke 
(?) toestand; cf. nr. 1 (1840), 3, 4 (1929), 
15 (1903 en 1921), 16 (1860), 21 (1975), 
22 (1928 en 1975), 23 1. ernaast (1975). 
Pleingevels van St.-Michielsstraat nr. 36, 
41 en Peterseliestraat nr. 1, 2-4 monumen- 
taler uitgewerkt, als drie trav. brede risa- 
lietgevels, waarvan bovenbouw opgevat 
als een portiek, met Dorische zuilen in ko
lossale orde, decoratieve ijzeren hekken en 
guirlandes, stafwerkmotieven op de borst
weringen, rijk hoofdgestel met bucraniën- 
fries en geajoureerde attiek met bekronen
de siervazen.
Nr. 6-8, 19-20. Twee huizenblokken met 
identieke gevelfronten aan de korte zijden 
van het plein (fig. 650). Zelfde bouwl.- 
hoogte en vijftien trav. onder schilddaken. 
Risalietvormende middenpartij van zeven 
trav., met bovenbouw eveneens in portiek- 
structuur : kolossale Dorische zuilen en 
hoofdgestel met zelfde gedecoreerd tri
gliefen -/metopenfries, onder driehoekig 
fronton; centraal balkon met gietijzeren 
hek op dubbele uitgelengde acanthuscon
soles; brede rondboogpoort met sierlijk
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649. Martelaarsplein (1774-1776). N- en O.-zijde.

houtwerk en ruim dito bovenvenster onder 
druiplijst met tandlijst op festoenconsoles; 
attiekaflijning voorheen onder bekronende 
siervazen. Voorts zijtrav. met zelfde or
donnantie als de O.- en W.-pleingevels.
Homogeniteit en visuele beslotenheid van 
het plein nog geaccentueerd door het door
trekken van de opstanden in de zijgevels en 
de gevelwanden aan de invalsstraten.
Nr. 5 en zijgevel van nr. 6 met drie trav., 
als begrenzing van een kort doodlopend 
straatgedeelte, oorspronkelijk afgesloten 
door een portiek met rondboogpoort in ri- 
saliet onder driehoekig fronton, bij de 
bouw van de Handelsgalerij (zie aldaar) 
vervangen door een twee bouwl. hoge 
rondboogpoort n.o.v. architect E. Le Grai- 
ve en ingenieur H. Stasseyns van 1871, 
tijdens de verbouwing van 1963 opnieuw 
vervangen door de huidige gevel met toe
gangspoort en bovenbouw naar patroon 
van de pleinarchitectuur.
In Zilverstraat : nr. 36, negen trav., met 
verplaatste deuringang (1955). Nr. 30-34,

eveneens negen trav. breed, waarvoor licht 
verschillend gevelontwerp van 1777 door 
ingenieur-architect C. Fisco; gerealiseerde 
voorgevel -  thans nagenoeg volledig ont- 
pleisterd -  met bredere muurpenanten, en 
latere wijzigingen als o.m. verbreding van 
deur (nr. 34), verhoging van de bovendor
pels op de bovenste verd. (1865), verla
ging van benedendorpels (nr. 30 in 1913- 
1914 en nr. 34 in 1910). Nr. 33-37 met ze
ven trav., waarvan 1. vijf trav. vlg. perce
lenbeschrijving daterend van de aanleg 
van het plein, vlg. bouwvergunning van 
1933 n.o.v. architect (R.?) Inghelbrecht 
uitgebreid met twee analoge r. trav.; ui
terst 1. (nr. 37) deur i.pl.v. vroeger venster
(1872), (1403, 1404).
Anjelierenstraat nr. 1-5 en nr. 2/zijgevel 
Koolstraat nr. 25 en Rozenstraat nr. 2-6 en 
nr. 1/zijgevel Koolstraat nr. 19 : telkens 
tien trav. eindigend op hoekafschuining 
aan de Koolstraat. In Rozenstraat nr. 1 
verhoogde bovenste vensters en verplaat
ste deur (1888); in Rozenstraat nr. 2-6
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650. Martelaarsplein (1774-1776). Gevelopstand N.- en Z.-blok (S.A.B., P.P., 368).

herstelde (?) ordonnantie op de begane 
grond (1975), (1405).
In Peterseliestraat : nr. 1 met vijf trav. + 
poorttrav. in risaliet, met vlak omlijst bo
venvenster onder entablement en aanslui
tend ovaalvormig bovenlicht in rechth. 
omlijsting met puntmotief ; twee aanpalen
de 1. trav. : mogelijk restant van voorheen 
ruimer pand op geknikte rooilijn (?). 
Nr. 2-4 eveneens met vijf trav. + thans ge
dichte poorttrav. + één aansluitende, eve
neens gedichte trav.; aanpalende poort + 
zes trav. tellend pand met voorgevel in 
voortgezette stijl vlg. bouwaanvraag van 
1897 ter vervanging van vroegere één 
bouwl. hoge, gr. m. gelijkaardige gevel - 
wand, in uiterst twee r. trav. verhoogd met 
een bijkomende bouwl. Straat ten O. per
spectivisch af geschermd door de rijker ge
decoreerde frontgevel, door C. Fisco ge
lijktijdig ontworpen met het plein (zie Pe
terseliestraat nr. 6-12), (1406).
In St.-Michielsstraat : zijgevels van eve
neens vijf trav. + poorttrav. Nr. 41 vlg. 
bouwaanvraag van 1839 met deur in cen

trale trav. en boven de koetspoort ver
hoogd met bijkomende huidige bouwl. 
met vlakke risalietgevel. Vijf trav. brede 
gevel nr. 39 met bredere deur en verhoog
de bovenste vensterdorpels (1869), vlg. 
bouwaanvraag van 1876 n.o.v. architect
H. Rieck, ter plaatse van vroegere stalling 
met brede toegangspoort, uitgebreid met 
twee trav. brede nieuwe bouw (nr. 37), 
met voorgevel in aangehouden stijl, doch 
met bijkomend ijzeren balkon en thans 
verlaagd benedenvenster. Koetsboogpoort 
in nr. 36 vermoedelijk tussen 1866 en 
1871 eveneens verhoogd met anderhalve 
bouwl., uitgewerkt naar patroon van de 
poorttrav. in Peterseliestraat (1407).
S.A.B., O.W., 16271 (1810), 16282 (1840), 35150 
(1929), 16274 en 27436 (1903 en 1921), 16276 
(1860), 87334 (1975), 35151 (1928), 21796 
(1871), 64692 (1955), 6680 (1865), 6264 (1913- 
1914), 6249 (1910), 40852 (1933), 16271 (1872), 
71460 (1888), 19237 (1897), 16281 (1839), 2656 
(1869), 2650 (1876); P.P., 1998, 368.
Archief C.R.M.S., dossiers 243, 244, 317, 2258, 
2259, 2422.
C.F.C., Livre Blanc n° 3, Bruxelles 1985-1986,
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p. 219-233.
LUYPAERT A., Het Martelaarsplein te Brussel 
(C. Fisco). Een project van stadssanering in de 
XVIIIde eeuw, licentiaatsverhandeling K.U.L.,
1985.
Rénovation des espaces publics à Bruxelles. Des 
villes pour vivre, dossier nr. 5, Fondation Roi Bau
doin, 1981, p. 10, 12.
STERCKX J., Het Martelaarsplein. Een studie 
over het ontstaan en de evolutie van het Marte
laarsplein te Brussel, eindverhandeling Hoger Ar
chitectuurinstituut St.-Lukas, Brussel, 1984.
ID., Het Martelaarsplein in Brussel (M. & L.,
1986, 5/1, p. 36-51).

Maurice Lemonnierlaan (4 G-H-I-J)

Van Fontainasplein naar Zuidlaan.
Z.-as binnen het geheel der centrale lanen, 
in 1867-1871 onder het beleid van burge
meester J. Anspach aangelegd op de over
welfde Zenne, n.o.v. architect L.P. Suys. 
Monumentale doorbraak naar Haussman- 
niaans model die de stad van N. naar Z. 
doorkruist (zie Adolphe Maxlaan). 
Oorspronkelijke benaming «Henegou- 
wenlaan», in 1919 vervangen door de hui
dige, ter ere van Maurice Lemonnier 
(1860-1930), schepen van Brussel, gede
porteerd tijdens W.O.I.
De Maurice Lemonnierlaan vormt het 
minst prestigieuze gedeelte van de centra
le lanen. Het tracé wordt opgeluisterd door 
het Zuidpaleis (nr. 132-172) en centraal 
onderbroken door het Anneessensplein 
met de Gemeenteschool Nr. 13 (zie An
neessensplein nr. 11). De bebouwing, op 
een tiental panden na vrij intact bewaard, 
vertoont een aaneenschakeling van over
wegend bescheiden rij huizen met eenvou
dig stucdecor, onderbroken door een be
perkt aantal panden met rijkere afwerking. 
Winkel-, huur- en burgerhuizen met ge
middeld vier bouwl., opgetrokken in de ja- 
ren 1870 en begin 1880. Twee gebouwen 
werden tijdens de gevelwedstrijd van 
1872-1876 bekroond (nr. 17-19 en 110). 
Een aantal panden vnl. geconcentreerd aan 
het einde van de W.-zijde, werd opgetrok
ken door de aannemersassociatie «Billen 
et Consorts» (nr. 203, 205-211, 215-217), 
waaronder ook het verdwenen « Hotel Ter-

rasse» n.o.v. architect H. Rieck van 1880 
in maureske stijl op de hoek met de Zuid
laan. Tot de doorsnee-architectuur behoort 
een reeks voormalige burger- en winkel
huizen met neoclassicistische inslag, met 
drie tot vier bouwl., overwegend drie trav. 
en zadel- of soms mansardedak, geken
merkt door lijstgevels met veelal schijn- 
voegen, panelen, risaliet, geriemde 
vensteromlijstingen, sleutels of friezen in 
stuc en balkons met borstwering in gietij
zer. Oorspronkelijk enkelhuisopstand of 
winkelpui met privé-ingang, vrijwel zon
der uitzondering meermaals verbouwd, 
waarbij veralgemening van de winkel
functie; soms vernieuwde gevelbekleding 
of toegevoegde verd. Cf. nr. 3-5 (1873), 6 
(1879), 7-9 (1874), 11 (1874), 13-15
(1873), 16 (erker : J. Ramaekers 1894),
27-29 (1874), 31-33 (1874), 32 (1874), 
35-39 (1874), 63-65 (1872), 83-85 en 87- 
89 (1874), 100 (1877), 106 (1877), 111- 
113 (1873), 112-114 (1882), 116 (1882), 
118 en 120 (1882), 119 (1876), 121-123 
en 125 (1875), 122 en 124-126 (1882), 
127 (1874), 128 (1882), 135 (1875, archi
tect E. Lagasse), 151 (1875, architect
J.A. Pilate), 155 (1876), 165 (1879), 167, 
169 (1876), 174-178 (1876, architect 
G. Garvin), 177 (1875), 179 (1876), 180- 
184 (1879), 181 en 183 (1879), 190-192
(1878) , 195-201 (1880), 196 (1879), 202 
(1876), 204-206 (1874), 213 (1876). Nieu
we bouw beperkt tot een aantal eerder 
kleinschalige ingrepen, o.m. apparte
mentsgebouwen uit XX b, cf. nr. 22-24 
(1941), 26-28 (1941, architect R. Thiry), 
50 (1931, architect A. Lejeune) en 145- 
149 (1937, architect F. Jansen), kantoor
gebouwen uit XX c.
Ondergronds metrostation «Anneessens», 
ter hoogte van het Anneessensplein (N.- 
Z.-premetro, lijn 3) : grafische compositie 
«Les Sept Ecritures» door P. Alechinsky 
naar Ch. Dotremont.
S.A.B., O.W., 3634 (1880), 25152 (1873), 25193
(1879) , 17191 (1874), 25175 (1874), 25149
(1873) , 25285 (1894), 25172 (1874), 25171
(1874) , 25170 (1874), 25167 (1874), 25141
(1872), 25164 en 25174 (1874), 25184 (1877), 
25183 (1877), 25147 (1873), 25301 (1882), 25178 
(1882), 25179-25180 (1882), 25223 (1876), 25168
(1875) , 25304 (1882), 25165 (1874), 2940 (1882),
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25214 (1875), 25209 (1875), 25229 (1876), 25259 
(1879), 25182 (1876), 25225 (1876), 25220
(1875) , 25227 (1876), 25177 (1879), 25194-25195
(1879), 25185 (1878), 25202 (1880), 25190
(1879), 25228 (1876), 25158 (1874), 25226
(1876) , 57404 (1941), 41380 (1931), 49892
(1937).

Nr. 2-4. Afgeschuind hoekgebouw (Fon- 
tainasplein nr. 28) met neoclassicistische 
inslag, n.o.v. architect Ch. Gys van 1873; 
vijf bouwl. en elf trav. onder mansardedak 
(leien). Bepleisterde en beschilderde lijst- 
gevel op hardstenen pui, geleed door kor
dons, verticaal geritmeerd door midden- 
en hoekrisalieten met gietijzeren balkons 
op de eerste twee bovenverd. Winkelpui 
met rondbogig hoekportaal, tweeledige vi
trines en r. privé-deur binnen geblokte 
posten. Regelmatige registers van rechth. 
vensters met geriemde omlijsting, o.m. 
lekdrempel en paneel. Gekornist klassiek 
hoofdgestel; dakkapellen met fronton 
(1408).
S.A.B., O.W., 25156 (1873).

Nr. 8-14. Voormalig z.g. «Panorama». 
Monumentaal voorgebouw in eclectische 
stijl met neobarokke inslag, n.o.v. archi
tect H. Rieck van 1880; gelijktijdig opge
trokken, achterliggende panorama-rotonde 
(fig. 651). In 1882 geopend met «De slag 
bij Waterloo» door kunstschilder Ch. Cas- 
tellani : overgebracht naar Rotterdam in 
1884 en aldaar geveild eind 1886. Her
bergde vanaf 1920 «De slag aan de IJzer» 
door kunstschilder A. Bastien : onderge
bracht in een nieuwe rotonde te Oostende 
in 1924, door bommen beschadigd in 
1940-1945, heden in het Koninklijk Mu
seum van het Leger en van Krijgskunde. 
O.m. tijdelijk gebruikt door rondreizende 
circusgezelschappen omstreeks de eeuw
wisseling. Omgebouwd tot parkeergarage 
met vier verd. in 1926.
Voorgebouw, oorspronkelijk met hoofdin
gang, café, winkel en appartementen. 
Langgerekte, bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel met ruim gebruik van hardsteen 
o.m. voor de benedenbouw; vier bouwl. + 
entresol en acht trav. onder mansardedak 
(leien). Verticaal gevelritme door het ho
ger oplopende midden- en r. hoekrisaliet.

651. Maurice Lemonnierlaan nr. 8-14. Voormalig z.g. 
«Panorama» (1880).

Horizontale indeling in drie registers. Be
nedenbouw met gekoppelde rondbogen 
aan weerszij van het dito middenportaal; 
r. privé-ingang met entablement. Twee 
hoofdverd. gemarkeerd door een gevel- 
breed balkon met balustrade, kolossale 
Corinthische pilasters en in het middenri- 
saliet gekoppelde zuilen, en een klassiek 
hoofdgestel; erker en fronton in het 
r. hoekrisaliet. Bel-etage geaccentueerd 
door entablementen en een fronton. Vierde 
bouwl. belijnd door een zelfde balustrade 
en bescheidener hoofdgestel waarop blin
de attiek; middenrisaliet als loggia be
kroond door een balustrade, hoekrisaliet 
torenvormig uitgewerkt en in het ontwerp 
bekroond door een koepel. Rechth. boven
vensters in geriemde omlijsting. Getoogde 
dakkapellen met voluten.
Voormalig panorama : zestienzijdige, blin
de bakstenen rotonde met een omtrek van 
ca. 120 m; zelfdragende ijzeren dakcon
structie van vakwerkliggers -  portiekspan-
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ten en concentrische verstijving -  met bo
venlicht. Vroegere panorama-installatie 
opgebouwd vlg. specifieke typologie : 
centrale verhoogde belvédère, van onde
ren toegankelijk via een verduisterde gang 
en wenteltrap en bovenaan afgeschermd; 
aflopende voorgrond met «attrappes» en 
zenithaal verlichte rondschildering. Heden 
vervangen door betonen parkeerplatforms.
S.A.B., O.W., 25204 (1882).
A.A.M., 1977, 12, p. 72-82.
OETTERMANN S, Das Panorama, Die geschich- 
te eines Massenmediums, Frankfurt a. M., 1980.

Nr. 17-19. Rijhuis in eclectische stijl, 
n.o.v. architect F. Abeels van 1873. Tiende 
prijs in de gevelwedstrijd voor de centrale 
lanen van 1872-1876. Oorspronkelijk lijst- 
gevel met drie bouwl. + entresol en vier 
trav., onder blinde attiek en mansardedak 
met belvédère, dakkapel en ceil-de-boeufs; 
verhoogd met vier bouwl. n.o.v. architect
J. Vanderstraeten van 1938. Natuurstenen 
parement; gemarkeerde horizontale regis
ters, doorbroken door het middenrisaliet. 
Geblokte pui met steekboogvitrine met be
werkte sluitsteen tussen dito deuren. Bel
etage met centraal balkon, doorlopende 
balustrade en hoofdgestel. Middenrisaliet 
met markerende kolossale pilasters, en per 
register gegroefde resp. Dorische en Ioni
sche pilasters. Omlijste rechth. vensters, 
met ingekerfde ranken op de entresol, 
sleutel tussen ranken op de hoofdverd. 
Toegevoegde verd., de eerste twee cen
traal uitkragend met gebogen zijbalkons, 
de hoogste twee als terugwijkende vlakke 
attiekverd. (1409).
S.A.B., O.W., 25148 (1873), 54875 (1938).
Album photographique des maisons primées aux 
nouveaux boulevards a Bruxelles 1872-1876, s.l., 
s.d., pl. 10.

Nr. 20. Breed herenhuis in eclectische stijl 
met neoclassicistische inslag, n.o.v. archi
tect A. Trappeniers van 1874. Oorspron
kelijk enkelhuisopstand met drie bouwl. 
en vier trav., afgewerkt met een zwaar 
hoofdgestel waarop een attiekbalustrade 
met vazen. Grondig aangepast met een 
winkelpui en bijkomende vierde bouwl., 
en inwendig verbouwd, n.o.v. architect
C. Wenmaekers van 1915. Bepleisterde en

beschilderde lijstgevel met overvloedig 
gebruik van hardsteen voor de geblokte 
benedenbouw, omlijstingen en kordons. 
Middenrisaliet van twee trav., op de bel
etage geaccentueerd door entablementen 
met guirlande en oorspronkelijk een bal
kon met doorlopende balustrade. Rechth. 
vensters in geriemde omlijsting met neu
ten, oren en sleutel tussen guirlandes, op 
doorgetrokken lekdrempels, en in de zij- 
trav. van de hoogste verd. rozetpanelen. 
Rondboogpoort in 1. trav.; winkelpui on
der I-balk, met typische ijzeren roedenver
deling in het bovenlicht, voorts gewijzigd 
(1410).
S.A.B., O.W., 27925 (1874), 20680 (1914).

Nr. 21-25. Twee gekoppelde rijhuizen in 
eclectische stijl, waarvoor bouwaanvraag 
van 1874; vier bouwl. + entresol en elk 
drie trav. onder zadeldak (pannen), 
(fig. 652). Horizontaal gelede lijstgevel 
met rijk stucdecor, o.m. friezen met een 
grote verscheidenheid aan motieven, guir
landes, daperieën en cartouches. Door op-

652. Maurice Lemonnierlaan nr. 21-25. Bouwaanvraag 
(1874), (S.A.B., O.W., 25166).
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lopende pilasters gemarkeerde middenri- 
salieten met balkon met balustrade, achter
eenvolgens rondboog-, steekboogvenster 
en rondboogtweelicht; oorspronkelijk be
kroond door een gebroken fronton met va
zen, slechts gedeeltelijk bewaard in
1. pand. Verder rechth. vensters met ge
riemde omlijsting en o.m. sleutel. Gekor- 
niste kroonlijst met klossen, boven pane
len met rozetten. Oorspronkelijk geblokte 
puien met vitrine en zijdeuren; heden ver
bouwd (1411).
S.A.B., O.W., 25166 (1874).

Nr. 30. Hoekgebouw (Philippe de Cham- 
pagnestraat nr. 2-4) in eclectische stijl, 
vermoedelijk behorend tot de groep huur
huizen van het Haussmanniaanse type op
getrokken door J.-B.A. Mosnier, n.o.v. ar
chitecten J. Olive en E. L’Homme (Pa
rijs), in 1874-1878. Lijstgevel van na
tuursteen; vijf bouwl. en resp. drie en 
zeven trav. onder mansardedak (leien). 
Gemarkeerde horizontale registers : entre
sol met schijnvoegen; bel-etage met ge- 
velbreed gietijzeren balkon op consoles, 
en alternerend driehoekige frontons en en- 
tablementen met topstuk; attiek met ge- 
velbrede gietijzeren borstwering op de 
kroonlijst met tandlijst en consoles. Bega
ne grond met steekboogportaal met flan- 
keervensters in de r. trav., voorts ver
nieuwd. Rechth. bovenvensters met gepro
fileerde omlijsting; gietijzeren leuningen. 
Twee hoofdverd. geritmeerd door deels 
gecanneleerde pilasters en panelen. Dak
kapellen met pseudo-fronton en leuning 
boven de daklijst. Recent gerenoveerd 
door de Stad Brussel (1412).

Nr. 34-36. Gekoppelde rijhuizen met neo
classicistische inslag, n.o.v. architect 
E. Lagasse van 1875; vier bouwl. + entre
sol en elk twee trav. onder zadeldak (pan
nen). Bepleisterde en beschilderde lijstge
vel met verkleinende ordonnantie, geleed 
door het gevelbrede gietijzeren balkon van 
de bel-etage en de kordons. Beglaasde en
tresol met pilasterindeling. Rechth. boven
vensters in geriemde omlijsting met sleu
tel, maskerkop op de bel-etage; resp. giet
ijzeren balkons en panelen op de hoogste

verd. Klassiek hoofdgestel. Oorspronke
lijk winkelpuien vlg. spiegelbeeldschema, 
heden verbouwd (1413).
S.A.B., O.W., 25210 (1875).

Nr. 38-40. Zelfde type als nr. 34-36, waar
voor bouwaanvraag van 1875. Getoogde 
entresol- en bovenvensters, gevelbrede 
gietijzeren balkons op de drie bovenverd.
(1414) .
S.A.B., O.W., 25206 (1875).

Nr. 42-48. Geheel van vier gekoppelde rij
huizen met neoclassicistische inslag, n.o.v. 
architect E. Parys van 1875 ; elk twee trav. 
en oorspronkelijk drie bouwl. + entresol 
onder mansardedak, in de twee r. panden 
vervangen door een bijkomende vierde 
bouwl. Bepleisterde en beschilderde lijst
gevel op geblokte hardstenen beneden- 
bouw. Oorspronkelijk winkelpuien met 
zij-ingang vlg. spiegelbeeldschema, heden 
grotendeels gewijzigd; beglaasde entresol. 
Bovenverd. met getoogde vensters in ge
riemde omlijsting met sleutel tussen guir
landes, bel-etage belijnd door een gevel- 
breed gietijzeren balkon met gekoppelde 
consoles en een stafwerkfries, hoogste 
verd. door afzonderlijke balkons. Klassiek 
hoofdgestel en geblokte dakkapellen met 
driehoekig fronton in de twee 1. panden
(1415) .
S.A.B., O.W., 25208 (1875).

Nr. 49-53. Hoekcomplex (Zinnikstraat 
nr. 2), drie gekoppelde winkelhuizen, met 
neoclassicistische inslag, n.o.v. architect
F. Desamblanc van 1873; vier bouwl. + 
entresol en resp. driemaal twee en vijf 
trav. onder mansardedak (leien, kunstlei- 
en). Bepleisterde en beschilderde lijstge
vel geleed door een gevelbreed gietijzeren 
balkon. Onderbouw van bij oorsprong met 
winkelpuien en beglaasde entresol, heden 
grotendeels verbouwd. Bovenverd. met 
getoogde vensters met geriemde omlijs
ting, doorgetrokken lekdrempels en paneel 
op de borstwering; gietijzeren leuningen. 
Klassiek hoofdgestel, dakkapellen met 
voluten en driehoekig fronton (1416).
S.A.B., O.W., 25154 (1873).
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Nr. 52. Voormalig enkelhuis met neoclas
sicistische inslag, drie bouwl. en drie trav. 
onder zadeldak, waarvoor bouwaanvraag 
van 1873. Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel met kordongeleding, en oor
spronkelijk schijnvoegen op de begane 
grond. Getoogde bovenvensters met ge
riemde omlijsting, sleutel, in de midden- 
trav. balkons met balustrade, doorlopend 
op de tweede bouwl., geflankeerd door pa
nelen op de derde. Klassiek hoofdgestel. 
Winkelpui in Nieuwe Zakelijkheid, n.o.v. 
architect L. Uytterelst van 1937 : tweele
dig met entresol; beglazing, metalen 
raamwerk en marbrite-bekleding (1417).
S.A.B., O.W., 25146 (1873), 46666 (1937).

Nr. 54-56. Rijhuis met neoclassicistische 
inslag, vier bouwl. en drie trav. onder 
mansardedak (leien), waarvoor bouwaan
vraag van 1875. Horizontaal gelede, be
pleisterde en beschilderde lijstgevel, met 
schijnvoegen op tweede bouwl., middenri- 
saliet met gebroken fronton en dakkapel, 
en geriemde omlijstingen hogerop, beide 
registers oorspronkelijk belijnd door ge- 
velbrede gietijzeren balkons. Klassiek 
hoofdgestel. Winkelpui van bij oorsprong, 
heden verbouwd (1418).
S.A.B., O.W., 25205 (1875).

Nr. 55-57. Voormalig herenhuis met neo
classicistische inslag, n.o.v. architect 
A. Samyn van 1873. Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel; drie bouwl. en drie 
trav. onder mansardedak (leien). Oor
spronkelijk enkelhuisopstand met schijn
voegen en plint op de begane grond, en 
gevelbrede gietijzeren balkons op de bo- 
venverd., centraal uitkragend op de bel
etage. Getoogde bovenvensters met ge
riemde omlijsting en gebogen entablement 
op consoles. Kroonlijst met klossen en 
consoles, fries en kordon. Brede dakkapel 
met voluten en booglijst tussen oeil-de- 
boeufs. Rondboogpoort en getoogde bene
denvensters verbouwd tot winkelpui; bal
kons verwijderd in 1963 (1419).
S.A.B., O.W., 25151 (1873), 72895 (1963).

Nr. 58-60, 62-64. Twee rijhuizen met neo
classicistische inslag, vier bouwl. en resp.

drie en vier trav. onder zadeldak (kunstlei- 
en), waarvoor bouwaanvraag van 1874. 
Lijstgevels met stucbepleistering; o.m. 
schijnvoegen, geriemde vensteromlijstin- 
gen, sleutels en guirlandes; middenrisaliet 
en klassiek hoofdgestel. Gevelbreed gietij
zeren balkon op de tweede bouwl., mid- 
denbalkons en borstweringen hogerop. 
Bewaarde winkelpui met bewerkte hard
stenen posten in nr. 58-60, verbouwd in 
nr. 62-64 (1420).
S.A.B., O.W., 25173 (1874).

Nr. 59-61. Rijhuis met neoclassicistische 
inslag, n.o.v. architect G. Keiler van 1873; 
drie bouwl. + entresol en drie trav. onder 
mansardedak (leien). Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel met horizontale gele
ding, entresol en door gietijzeren balkons 
geaccentueerd middenrisaliet met schijn
voegen. Rechth. vlak omlijste bovenven
sters op doorgetrokken lekdrempels : giet
ijzeren leuningen op de entresol, ingediep
te borstweringen en entablementen op 
consoles op de bel-etage, panelen met 
drop op de hoogste verd. Gekomist klas
siek hoofdgestel; dakkapel met voluten en 
driehoekig fronton tussen ceil-de-boeufs. 
Oorspronkelijk rechth. inrijpoort en win
kelpui met zij-ingang, heden verbouwd
(1421) .
S.A.B., O.W., 25153 (1873).

Nr. 66-70. Hoekgebouw (Doomikstraat 
nr. 2) met neoclassicistische inslag, drie 
gekoppelde huizen, waarvoor bouwaan
vraag van 1874; drie bouwl. + entresol en 
tweemaal vijf trav. onder zadeldak (kunst- 
leien, pannen). Symmetrische, bepleister
de en beschilderde lijstgevels, geleed door 
een vernieuwd gevelbreed balkon, de twee 
bovenverd. geritmeerd door middenrisa- 
lieten met dakkapel en kolossale pilasters. 
Rechth. vensters, verdiept op de entresol, 
vlak omlijst op de bovenverd., met onder- 
dorpel op de hoogste. Gekomist klassiek 
hoofdgestel. Oorspronkelijk winkelpuien 
met spiegelbeeldschema, heden verbouwd
(1422) .
S.A.B., O.W., 25160 (1874).
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Nr. 67-71. Huurhuis in eclectische stijl, 
n.o.v. architect H. Rieck van 1875; vier 
bouwl. + entresol en vijf trav., oorspron
kelijk onder zadeldak (fig. 653). Monu
mentale lijstgevel van natuursteen, bene- 
denbouw van hardsteen; dubbelhuisop- 
stand geaccentueerd door het middenrisa- 
liet, met gemarkeerde horizontale 
registers. Benedenbouw met rondboog- 
poort met sluitsteen en schijnvoegen; hou
ten vleugeldeur. Aan weerszij winkelpuien 
met zij-ingang en beglaasde entresol, ge
ritmeerd door pilasters doorlopend in zwa
re voluutconsoles. Twee hoofdverd. be- 
lijnd door een gevelbreed balkon met ba
lustrade, kordon en klassiek hoofdgestel 
met consoles, en geritmeerd door geblokte 
pilasters. Op de bel-etage uitgebogen bal
kon, Ionische halfzuilen en entablement 
met consoles en cartouche in het risaliet; 
tweelichten met pilasters, o.m. met leeu- 
wekop, en driehoekige frontons met con
soles in de gebundelde zijtrav. Op de der
de bouwl. recht balkon met balustrade, 
composiete pilasters en entablement in het 
risaliet; guirlandes en imposten in de zij
trav. Vierde bouwl. met pilasterritmering, 
gevelbreed balkon met balustrade en 
kroonlijst met klossen ; entablement en be
kronende gebogen fronton met cartouche 
in het risaliet. Rechth. bovenvensters. Toe
gevoegde attiekverd. n.o.v. architect
R. Tournay van 1952 (1423).
S. A.B., O.W., 25213 (1875), 61367 (1952).

Nr. 72-78. Zelfde type hoekgebouw 
(Doomikstraat nr. 1-3) als nr. 66-70, 
waarvoor bouwaanvraag van 1874, met 
afwijkende gevelbehandeling. Kordonge- 
leding, twee bovenverd. met stucomlijstin- 
gen, gekoppelde en afzonderlijke balkons, 
uiterst 1. met bewaard gietijzeren hek. 
Mansardedak (o.m. leien) en dakkapellen 
met voluten en driehoekig fronton (1424).
S.A.B., O.W., 25161 (1874).

Nr. 73-77. Hoekcomplex (Anneessens- 
plein nr. 23-27), in oorsprong zes gekop
pelde panden, met neoclassicistische in
slag, waarvoor bouwaanvraag van 1873; 
drie bouwl. + entresol onder mansardedak 
(leien, kunstleien). Rijhuis aan de laan met

653. Maurice Lemonnierlaan nr. 67-71. Bouwaanvraag 
(1875), (S.A.B., O.W, 25213).

drie, hoekpand met tweemaal vier, en vier 
rij huizen aan het plein met elk twee trav. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevels 
met schijnvoegen op de entresol, boven
verd. geritmeerd door een middenrisaliet 
in het r. pand, rechth. lisenen in de overige 
en klassiek hoofdgestel. Rechth. vensters, 
gevelbrede gietijzeren balkons op de bel
etage aan de laan en in één pand aan het 
plein, verder panelen op de borstweringen. 
Dakkapellen met voluten en driehoekig 
fronton. Begane grond van de rijhuizen 
oorspronkelijk met winkelpuien, waarop 
gietijzeren balkon in de drie laatste panden 
aan het plein, doch heden verbouwd; in 
het hoekpand geblokte hardstenen rondbo
gen (1425).
S.A.B., O.W., 25150 (1873).

Nr. 80-84. Huurhuis met dubbelhuisop- 
stand, in eclectische stijl met neobarokke
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654. Maurice Lemonnierlaan nr. 80-84 (1878).

inslag, n.o.v. architect E. Janlet vanl878 
(fig. 654). Drie bouwl. + entresol en drie 
brede trav. onder zadeldak. Monumentale 
lijstgevel met hardstenen beneden- en na
tuurstenen bovenbouw ; symmetrische op
stand gemarkeerd door het middenrisaliet 
en hoekpilasters. Zwaar geblokte beneden- 
bouw, met centraal rondboogportaal en 
flankerende korfbogige winkelpuien, drie
ledige sluitstenen en schijven in de zwik
ken, belijnd door een entablement; ver
nieuwd raamwerk en beglazing. Boven- 
verd. met geblokt middenrisaliet, geaccen
tueerd door een balkon met zware 
consoles, pseudo-loggia en bekronend ge
broken fronton; aan weerszij oplopende 
drielichten. Op de bel-etage frontons met 
uitgelengde consoles, gebogen met cartou
che in de midden- en driehoekig in de zij- 
trav., acanthusfries en gietijzeren borstwe
ringen. Op de derde bouwl. gecanneleerde 
Dorische halfzuilen en pilasters, en be
werkte borstwering. Klassiek hoofdgestel

met architraaf, bewerkte casementen en 
kroonlijst met tandlijst op consoles. Dak
kapellen met vleugelstukken en gebroken 
fronton.
S.A.B., O.W., 54945.
A.R., Fonds Janlet, nr. 43 b.

Nr. 86-90, 94-96. Twee rijhuizen, oor
spronkelijk dubbelhuisopstanden, met 
neoclassicistische inslag, waarvoor bouw- 
aanvraag van 1878; drie bouwl. + entresol 
en drie trav. onder zadeldak (pannen). Be
pleisterde en beschilderde lij stgeveis met 
brede steekboogopeningen, schijnvoegen 
op de entresol, geriemde vensteromlijstin- 
gen op de bovenverd. Achtereenvolgens 
gebuikt gevelbreed gietijzeren balkon, 
vernieuwd in nr. 94-96, en middenbalkon, 
met resp. initialen R en N van bouwheren 
Roger en Noever, tussen borstweringen. 
Klassiek hoofdgestel. Behouden privé-in- 
gang tussen ten dele verbouwde winkel
puien in nr. 86-90; fraaie winkelpui met 
gebogen glaswanden en privé-ingang uit 
XX a in nr. 94-96 (1426).
S.A.B., O.W., 25186 (1878).

Nr. 99-101. Rijhuis met neoclassicistische 
inslag, waarvoor bouwaanvraag van 1876. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met 
verticale geleding; vier bouwl. + entresol 
en vier trav. onder zadeldak (pannen). 
Twee middentrav. gemarkeerd door oplo
pende pilasters; gekoppelde houten rond- 
boogvitrines met cartouche in de beneden- 
bouw, gietijzeren balkon op de bel-etage. 
Verder rechth. zijdeuren en bovenvensters 
in oplopende risalieten; gietijzeren borst
weringen. Klassiek hoofdgestel. Sobere 
achtergevel met middenrisaliet in Kazer
nestraat nr. 18-22 (1427).
S.A.B., O.W., 25222 (1876).

Nr. 102-104. Appartementsgebouw in 
Nieuwe Zakelijkheid, n.o.v. architect 
R. Delville van 1939. Betonconstructie 
met zes bouwl.; twee appartementen per 
verd. Monolitisch aandoende gevel met 
over vier verd. uitkragende middenpartij, 
doorlopend in typische gebogen hoekbal- 
kons met ijzeren borstwering; doorlopen
de beglazing. Opengewerkte beneden-
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655. Maurice Lemonnierlaan nr. 103. Bouwaanvraag winkelpui (1925), (S.A.B., O.W., 31853).

bouw met marmerbekleding : twee win
kelpanden en achterin centrale privé-in
gang (1428).
S.A.B., O.W., 56265 (1939).

Nr. 103. Voormalig enkelhuis met neo
classicistische inslag, drie bouwl. + mez- 
zanino en drie trav. onder zadeldak (pan
nen), waarvoor bouwaanvraag van 1875. 
Horizontaal gelede, bepleisterde en be
schilderde lijstgevel met omlijste rechth. 
bovenvensters met cartoucheversiering, de 
middentrav. geaccentueerd door gietijze
ren balkons. Typische winkelpui waarvoor 
bouwaanvraag van 1925 : marmeren pi
lasters, houtwerk, barometer boven de 
1. zijdeur en rolluikkast met huisnaam « o p 
t iq u e  m e d i c a l e » (fig. 655), (1429).
S.A.B., O.W., 25218 (1875), 31853 (1925).

Nr. 105-109. Huurhuis in eclectische stijl 
met neo-Vlaamse-renaissance-inslag, n.o.v.

architect Migevant van 1875, cf. ook half 
verdwenen opschrift «... f e c it  a n n o  1875». 
Rijk geornamenteerde lijstgevel van bak
en natuursteen; vier bouwl. en vijf trav. 
onder mansardedak (leien). Dubbelhuisop- 
stand geaccentueerd door het middenrisa- 
liet; horizontaal geleed door het gevelbre- 
de balkon met opengewerkte borstwering 
en consoles van de tweede verd. Over
vloedig plastisch decor, vnl. putti, rolwerk, 
maskers, guirlandes, Ionische en Corinthi
sche pilasters. Middenrisaliet : portaal met 
flankeerzuilen, putti, maskersleutel en en
tablement met cartouche, vazen en topstuk 
(fig. 656); bel-etagevenster met hermen, 
entablement en gebroken fronton met put
to; maskersleutel op de hoogste verd. 
Flankerende winkelpuien met zij-ingang 
en colonnettes. Op de eerste verd. afgeron
de vensters met geblokte posten en mas
kersleutel. Zijtrav. van de hoogste twee 
verd. met rechth. vensters in oplopende,
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deels geblokte omlijstingen met versierde 
entablementen en borstwering. Gekomiste 
kroonlijst met tandlijst en klossen boven 
cartouches. Drie dakkapellen met driehoe
kig fronton, ingewerkt in een blinde attiek; 
in het ontwerp rijkere uitvoering, het risa- 
liet bekroond door een belvédère met 
vorstkam en windwijzer. Fraaie houten 
vleugeldeur.
Achteringang in de Kazernestraat. Portiek 
van één bouwl. en drie trav., eveneens van 
bak- en natuursteen. Getoogde deur en 
blinde getraliede vensters, geflankeerd 
door ordonnerende pilasters, waarboven 
kordon, fries, centraal driehoekig fronton 
doorlopend in de kroonlijst, en schijnat- 
tiek. Inmiddels verbouwd (1430, 1431).
S.A.B., O.W., 25207 (1875).

Nr. 108. Voormalig enkelhuis met neo
classicistische inslag, drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak, van ca. 1880. Lijst- 
gevel met stucbepleistering, kordongele-

656. Maurice Lemonnierlaan nr. 105-109 (1875). Portaal.

ding en door geblokte en gegroefde pilas
ters gemarkeerd middenrisaliet met bekro
nend gebogen fronton. Rechth. vensters 
met geriemde omlijsting; gevelbrede giet
ijzeren borstwering met postamenten en 
entablement met guirlandes op de bel-eta- 
ge, dito middenbalkon en borstweringen 
met stafwerk op de derde bouwl. Breed 
klassiek hoofdgestel. Oorspronkelijk be
gane grond met schijnvoegen, heden tra
pézoïdale winkelpui met Art Deco-inslag 
van ca. 1930 (1432).
S.A.B., O.W., 25306.

Nr. 110. Voormalige «Ecole Modèle», la
ter «Ecole Normale Charles Buis». 
Schoolgebouw in eclectische stijl, n.o.v. 
architect E. Hendrickx van 1873, ingehul
digd in 1875 (fig. 657). Negentiende prijs 
in de gevelwedstrijd voor de centrale la
nen van 1872-1876. Oorspronkelijk lagere 
jongensschool en normaalschool, met een 
capaciteit van 400 leerlingen; opgericht 
als modelschool door de «Ligue de l’En
seignement» (cf. opschrift) onder impuls 
van Karei Buis, ter verbetering en bevor
dering van het lager neutraal onderwijs. 
Naar verluidt eerste schoolgebouw in Bel
gië, beantwoordend aan vooruitstrevende 
principes inzake schoolarchitectuur, pe
dagogiek en hygiëne. Rationele architec
tuur, beïnvloed door Hendrickx’ leermees
ter, architect en theoreticus E. Viollet-le- 
Duc; typologisch model voor alle latere 
door de Stad Brussel opgerichte lagere 
scholen.
Oorspronkelijk inkom, dienstlokalen, te
kenzaal en directeurswoning in de smalle 
voorbouw. Aansluitend overdekte speel
plaats met galerij, geflankeerd door in to
taal twaalf klaslokalen, telkens drie per 
verd. aan de lange zijden, trappen en sani
tair aan de korte zijden (fig. 658). Open 
speelplaatsen ten N. en Z.; bijkomende

657. Maurice Lemonnierlaan nr. 110. Voormalige «Ecole 
Modèle» (1873-1875), (Album photographique des mai
sons primées aux nouveaux boulevards à Bruxelles 1872- 
1876, pl. 19).
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658. Maurice Lemonnierlaan nr. 110. Voormalige «Ecole Modèle» (1873-1875). Dwarsdoorsnede (L’Emulation, 1879, pl. 42).

turnzaal n.o.v. architect E. Quétin van 
1875 ten N. Heden grondig gewijzigd.
Voorgevel : horizontaal gelede lijstgevel 
van natuursteen met plint van hardsteen, 
drie bouwl. en drie trav. onder zadeldak. 
Begane grond geritmeerd door steekbogen 
met doorgetrokken imposten en sokkel; 
centraal portaal, zijtrav. met entresol; fries 
met opschrift «ecole modele», sierankers 
op rolwerkomamenten en stafwerk. Twee
de bouwl., oorspronkelijk tekenzaal, geo
pend door ruime rondboogvensters met 
doorgetrokken imposten, booglijst en 
sluitsteen; bovenaan geflankeerd door bal- 
konconsoles, uitgelengd in korte compo- 
siete pilasters met kraagsteen. Derde 
bouwl., oorspronkelijk directeurswoning, 
gemarkeerd door een gevelbreed gietijze
ren balkon, met pilasterindeling en ge- 
toogde tweelichten met ingediepte mid
denpost en rozet; sterk geprofileerde 
kroonlijst met tandlijst, centraal bekro
nend driehoekig fronton met opschrift «li- 
GUE DE L'ENSEIGNEMENT» Op gekoppelde 
composiete zuiltjes met kraagsteen, en

composiete hoekpilasters. Bewaard hout
werk.
Interieur : oorspronkelijk overdekte speel
plaats, omringd door een galerij op gietij
zeren colonnetten en kraagstenen, onder 
centraal beglaasde Polonceau-spant op 
halve colonnetten. Heden betonconstructie 
met dubbele galerij en glaskoepel.
S.A.B., O.W, 25155 (1873), 1398 (1875); N.P.P., 
R 7.
Album photographique des maisons primées aux 
nouveaux boulevards à Bruxelles 1872-1876, s.l., 
s.d., pl. 19.
Cinquantième anniversaire de la fondation de 
l’Ecole Modèle et de l’Ecole Normale Charles 
Buis, Brussel, 1926.
L’Emulation, 1879, pl. 40-44.
NARJOUX F., Les écoles publiques, Construction 
et installation, En Belgique et en Hollande, Parijs, 
1878, p. 127-133.
SLUYS A, Charles Buis et la Ligue de 
l ’Enseignement, Brussel, 1922.

Nr. 115. Enkelhuis met neoclassicistische 
inslag, n.o.v. architect T. Van Bambeke 
van 1874; vier bouwl. en drie trav. onder
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zadeldak (pannen). Horizontaal gelede, 
bepleisterde en beschilderde lijstgevel op 
geblokte hardstenen onderbouw. Rechth. 
deur en verlaagde benedenvensters. Bo- 
venverd. gemarkeerd door een middenri- 
saliet met schijnvoegen en gietijzeren bal
kons; getoogde vensters met geriemde 
omlijsting, sleutel tussen guirlandes, door
getrokken lekdrempels en paneel met 
schijven. Gekomist klassiek hoofdgestel. 
Bewaard houtwerk (1433).
S.A.B., O.W., 25163 (1874).

Nr. 117. In oorsprong enkelhuis met neo
classicistische inslag, waarvoor bouwaan- 
vraag van 1875. Bovenverd. in sobere Art 
Nouveau verbouwd, waarvoor bouwaan- 
vraag van 1906. Lijstgevel van gele bak
en hardsteen; drie bouwl. en drie trav. on
der mansardedak (leien). Geblokte bene- 
denbouw met later ingebracht winkelraam; 
resten van sgraffitoversiering. Aangehou
den drielichtordonnantie in de boven
bouw : gevelbrede driezijdige erker met 
consoles, pilasters en bekronend ijzeren 
balkon op de bel-etage ; aansluitend centra
le rechth. erker waarop dito balkon met 
postamenten, geflankeerd door deurven- 
sters. Typische roedenverdeling in de bo
venlichten. Gebroken klassiek hoofdgestel. 
Drieledige dakkapel met centraal gebogen 
fronton. Achtergevels met erker; pseudo- 
gloriette in treillage tegen de gemene muur 
met Kazernestraat nr. 32 (1434, 1435).
S.A.B., O.W., 25216 (1875), 1005 (1906).

Nr. 130. Hoekhuis (Rogier van der Wey- 
denstraat nr. 2) met neoclassicistische in
slag, waarvoor bouwaanvraag van 1882. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel; 
vier bouwl. en resp. drie en vier trav. on
der zadeldak (pannen). Oorspronkelijk 
winkelpui, bel-etage met gevelbreed bal
kon en entablementen. Hogerop steek- 
boogvensters in oplopende geriemde om
lijstingen voorzien van gietijzeren borst
weringen met postamenten, en klassiek 
hoofdgestel. Eenvoudiger opstand in de 
zijgevel. Winkelpui met late Art Nouveau- 
inslag over de eerste twee bouwl., n.o.v. 
architect A. Golenvaux van 1919, oor
spronkelijk doorlopend over nr. 128 : ge

koppelde kolossale rondbogen met impos
ten en metalen raamwerk met glas-in-lood 
in de bovenlichten (1436).
S.A.B., O.W., 2940 (1882), 27319 (1919).

Nr. 132-172. Zuidpaleis.
Voormalig markt- en handelscomplex, in 
eclectische stijl, n.o.v. architect W. Jans- 
sens van 1875, (fig. 659). Opgericht door 
de «Compagnie générale des Marchés» : 
terrein aangekocht in 1874, bouw aange
vat in 1875 en voltooid in 1880. Omvang
rijke constructie op rechth., naar het Z. 
versmallende plattegrond, die het gehele 
bouwblok Maurice Lemonnierlaan/Sta- 
lingradlaan/Rogier van der Weyden- 
straat/Fonteinstraat inneemt. Tweedelig 
gebouw met vijf vleugels rondom twee 
oorspronkelijk beglaasde binnenplaatsen, 
gescheiden door een overdekte passage 
z.g. «Arbeidsdoorgang» die beide lanen 
verbindt. Oorspronkelijk omlopende reeks 
winkels aan straatzijde, de N.-binnenplaats 
als «marché-bazar» omringd door een 
tweede reeks winkels, de Z.-binnenplaats 
voor openbare tentoonstellingen en veilin
gen omringd door galerijen. De eerste 
verd., oorspronkelijk voorzien voor 100 
grote en 124 kleine marktstalletjes, werd 
in 1885 in huur genomen door de Stad 
Brussel voor de «Ecole Industrielle». Het 
gehele complex werd door de Stad aange
kocht in 1907. Belangrijke verbouwings- 
en renovatiecampagne tot stedelijk admi
nistratief centrum, n.o.v. architect M. Van 
Ysendijck in 1924-1927. Grondige aan
passing van het interieur, o.m. omvorming 
van de Z.-hal tot lokettenzaal. Vrij ingrij
pende verbouwing van de W.- en een ge
deelte van de Z.-gevel voor verbetering 
van de lichtinval, waarbij verwijdering 
van een groot aantal decoronderdelen; 
aanbreng van een pseudo-mansarde boven 
de W.- en de middenvleugel. Renovatie 
van de O.-vleugel in 1950-1958, waarbij 
verlaging van de dorpels van de oorspron
kelijke attiekverd., en toevoeging van een 
terugwijkend attiekniveau, gepaard met 
inwendige aanpassingen. Fasengewijze re
novatie n.o.v. architecten A. en J. Polak 
vanaf 1979, beëindigd in 1992, met reva- 
lorisatie van de handelsfunctie, inrichting
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659. Maurice Lemonnierlaan nr. 132-172. Zuidpaleis (1875-1880). Perspectief en plattegrond (S.A.B., P.P., 1032).

van een sportcomplex in het N.-gedeelte, 
een school in het Z.-gedeelte.
Gevels met parement van natuursteen en 
arduinen plint; drie bouwl. + entresol, 
vijfenveertig trav. ten W. en O., zeventien 
ten N. en elf ten Z. Symmetrische op
bouw, telkens met geaccentueerde 
middenas en hoekpaviljoenen, gekenmerkt 
door de repeterende verticale geleding, 
doorlopende horizontale belijning en rui
me beglazing. Begane grond opgevat als 
geblokte sokkel, de bovenverd. geritmeerd 
door kolossale Corinthische pilasters, be
ëindiging door de kroonlijst en blinde at- 
tiek. Verzorgd geveldecor met Second- 
Empire-inslag, o.m. rozetten, meander- en 
acanthusfriezen, rankwerk, masker- en 
leeuwekoppen, bijenmotieven en Hermes- 
symbolen.
Oorspronkelijk identieke W.- en O.-gevel, 
en licht gedifferentieerde N.- en Z.-gevel 
samengesteld uit dezelfde elementen; 
mansardedaken boven de hoekpaviljoe
nen, voorts zadeldaken. Huidige asymme

trie in de gevelopstanden tengevolge van  
de verbouwingen van 1924-1927.
W.- en O.-gevel. Vrij intacte O .-gevelop- 
stand (Stalingradlaan), (fig. 660). M idden- 
risaliet opgevat als steekbogige portiek  
met guirlandeversiering op de sokkel, ge
koppelde pilasters, gebroken hoofdgestel 
en bekroning door een m onum entaal ge
broken boogfronton met consoles, h er
men, opschrift «palais  du  m id i- z u id pa - 
leis» en wapen van de Stad B russel. Pas- 
sage-ingang met gekoppelde m arm eren 
Toscaanse zuilen, bew erkt entablem ent en 
ijzeren hek; hogerop oplopend houten  
raamwerk. Hoekpaviljoenen m et vier trav. 
gemarkeerd door hoekrisalieten m et dito 
frontonbekroning m et oculus en m asker- 
kop. Tweede bouwl. als bel-etage m et b a l
kons, oorspronkelijk met gietijzeren hek, 
entablementen en klassiek hoofdgestel; 
derde bouwl. als attiek geritm eerd door 
consoles en pilasters. Tussenliggende trav. 
gebundeld door kolossale steekbooglise- 
nen, vanaf de pilasters en het gebroken
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660. Maurice Lemonnierlaan nr. 132-172. Zuidpaleis (1875-1880).

hoofdgestel. Winkelpui met middeningang 
op de begane grond. Tweelichten met ge
groefde middenpost en oplopend houten 
raamwerk over entresol en tweede bouwl.; 
centraal erboven Mercuriusstaf en attiek- 
venster -  verlaagd in 1950-1958 -  tussen 
uitgelengde consoles. Slechts vereenvou
digde boogfrontons en toegevoegde dak
kapellen in het Z.-hoekpaviljoen; beda
king van de tussenliggende trav. vervan
gen door een terugwijkende attiek. Ver
bouwde W.-gevelopstand (Maurice 
Lemonnierlaan). Z.-hoekpaviljoen aange
past zoals in de O.-gevel, bovendien met 
verticaal doorgetrokken bovenvensters en 
gebroken hoofdgestel; tussenliggende trav. 
met over de derde bouwl. doorgetrokken 
tweelichten met oplopend houten raam
werk, en mansardedak met dakkapellen.
N.-gevel (Rogier van der Weydenstraat). 
Intacte opstand met ordonnantieschema 
overeenkomstig de O.-gevel. Eenvoudiger 
middenrisaliet; zelfde hoekpaviljoenen. 
Tussenliggende trav. met oorspronkelijk

open doorgangen met gietijzeren colon- 
netten.
Z.-gevel (Fonteinstraat). Verbouwde op
stand, vnl. in de W.-partij. Middenrisaliet 
zoals in de W.- en O.-gevel. Flankerende 
trav. opgevat zoals de hoekpaviljoenen 
met hoekrisaliet : vereenvoudigde boog
frontons en toegevoegde dakkapellen, in 
de W.-partij verticaal doorgetrokken bo
venvensters en gebroken hoofdgestel, in 
de O.-partij verticaal doorgetrokken bene
denvensters.
Binnenplaatsen oorspronkelijk overdekt 
met een driebeukige beglaasde ijzeren 
dakspant op colonnetten. Ten N. volledig 
verbouwd tot sportzaal; ten Z. met behou
den bepleisterde opstanden met steekbo- 
genordonnantie, spant evenwel gesloopt. 
Passage met pilasterindeling, beglaasde 
vitrines aan weerszij en vlakke zoldering, 
oorspronkelijk geopend naar de hallen 
(1437, 1438).
S.A.B., O.W., 2983 en 25212 (1874-1880), 7575 
en 4027 (1907), 58066-58070 (1924-1927), 77685,
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77652, 72805, 77728 en 71937 (1950-1958), 
88376 (1979); P.P., 2230, 1032; N.P.P., K 3. 
Poelaert en zijn tijd, Brussel, 1980, p. 50-56, 228- 
231.

Nr. 137-143. Hoekcomplex (Voldersstraat 
nr. 1-5, Kazernestraat), vijf gekoppelde 
winkelhuizen, met neoclassicistische in
slag, waarvoor bouwaanvraag van 1875; 
vijf bouwl., in totaal resp. zes, tien en vier 
trav. onder zadeldak (pannen). Oorspron
kelijk bepleisterde en beschilderde lijstge- 
vel, heden ten dele gecementeerd en met 
vernieuwd bakstenen parement. Regelma
tige registers van getoogde vensters op 
kordonvormende lekdrempels; doorlopen
de gietijzeren balkons, aan de Maurice Le- 
monnierlaan op de eerste drie, aan de Vol
dersstraat op de eerste twee verd. Klassiek 
hoofdgestel. Oorspronkelijk winkelpuien 
met geblokte posten en entablement, 
cf. laatste twee panden, in overige ver
bouwd (1439).
S.A.B., O.W., 25217 (1875).

Nr. 159-161. Rijhuis met neoclassicisti
sche inslag, vier bouwl. en drie trav. onder 
mansardedak (leien), waarvoor bouwaan
vraag van 1876. Verzorgde, bepleisterde 
en beschilderde lijstgevel met ruim ge
bruik van hardsteen. Horizontale geleding 
door gevelbrede balkons met postamenten 
en gietijzeren hek op de eerste twee verd., 
gietijzeren borstweringen op de hoogste. 
Rechth. bovenvensters in geriemde omlijs
ting, o.m. met sluitsteen; schijnvoegen op 
de eerste verd., spiegels op de tweede en 
derde. Klassiek hoofdgestel met casemen- 
ten en voluten in de fries; dakkapel met 
voluten en driehoekig fronton, tussen oeil- 
de-boeufs. Winkelpui met geblokte posten, 
heden echter opnieuw bekleed.
Stallingen in Kazernestraat nr. 58; twee 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak (pan
nen). Bepleisterde en beschilderde lijstge
vel, geleed door plint, kordon en hoofdge
stel. Centrale getoogde koetspoort tussen 
getraliede vensters, omschreven door een 
omlopende waterlijst; dito bovenvensters 
in geriemde omlijsting. Dakkapel met 
driehoekig fronton (1440).
S.A.B., O.W., 25224 (1876).

Nr. 163. Burgerhuis in eclectische stijl, 
n.o.v. architect Alph. Dumont van 1879; 
drie bouwl. + mezzanino en drie trav. on
der zadeldak. Lijstgevel van bak-, natuur- 
en hardsteen met kordongeleding. Oor
spronkelijk enkelhuisopstand, de geblokte 
begane grond met diamantkopsleutels en 
borstweringversiering. Eveneens geblokt 
middenrisaliet, oorspronkelijk doorlopend 
over de benedenbouw, geaccentueerd door 
een ijzeren balkon met postamenten op de 
bel-etage. Rechth. bovenvensters met ge
riemde omlijsting, mezzaninovensters met 
oren en neuten; ijzeren leuningen op de 
derde bouwl. Gekomist klassiek hoofdge
stel. Heden winkelpui (1441).
S.A.B., O.W., 25192 (1879).

Nr. 171. Herenhuis met neoclassicistische 
inslag, waarvoor bouwaanvraag van 1875; 
drie bouwl. en vijf trav. onder mansarde
dak (leien). Bepleisterde en beschilderde

661. Maurice Lemonnierlaan nr. 173-175 (1872).
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lijstgevel met kordongeleding en hardste
nen benedenbouw. Oorspronkelijk schijn- 
voegen, getoogde vensters, centrale en r. 
deur op de begane grond; heden winkelra
men in de zijtrav. Bovenverd. met mid- 
denrisaliet van drie trav., doorlopend tot in 
de bedaking, gemarkeerd door een doorlo
pend gietijzeren balkon op de bel-etage, 
middenbalkon en entablement op de derde 
bouwl. Getoogde vensters met geriemde 
omlijsting, sleutel, lekdrempel op consoles 
en guirlande; gietijzeren leuningen. Klas
siek hoofdgestel, vereenvoudigd in het ri- 
saliet. Dakkapel met driehoekig fronton 
tussen oeil-de-boeufs (1442).
S.A.B., O.W., 25219 (1875).

Nr. 173-175. Herenhuis in eclectische 
stijl, met neorenaissance- en neobarok-in- 
slag, n.o.v. architect A. Schoy van 1872; 
drie bouwl. en drie trav. onder mansarde- 
dak (leien), (fig. 661). Markante plastisch 
geornamenteerde lijstgevel van natuur- en 
hardsteen, met geaccentueerd middenrisa- 
liet. Oorspronkelijk enkelhuisopstand. Ge
blokte begane grond met rechth. openin- 
gen; verbouwd tot winkelpui in 1931. 
Bel-etage met centrale loggia op ver
nieuwde consoles, met balustrade, Dori
sche zuilen en entablement met metopen- 
trigliefenfries, bekroond door een balkon 
met balustrade en vazen; rechth. zijven
sters met balustrade, geriemde omlijsting, 
fries en bewerkt driehoekig fronton met 
schelp. Derde bouwl. met rondbogig mid
den- en spiegelbogige zijvensters in ge
profileerde en geblokte omlijsting met dia- 
mantkopsleutel en bolornament, de zijven
sters bovendien met oren en neuten. Bij
zonder fraai bewerkte houten ramen. 
Gekomiste kroonlijst met consoles, boven 
casementen en architraaf. Dakkapel met 
gekoppelde pilasters, driehoekig fronton -  
waarin jaartal «a n n o  1872» -  en topstuk, 
oorspronkelijk geflankeerd door ceil-de- 
boeufs. Winkelpui meermaals aangepast.
S.A.B., O.W., 25142 (1872), 37909 (1931).

Nr. 185. Burgerhuis in eclectische stijl 
met neogotische en neo-Vlaamse-renais- 
sance-inslag, eigen woning van architect 
V. Dumortier, waarvoor ontwerp van

1879; vier bouwl. en twee ongelijke trav. 
onder zadeldak (pannen), (fig. 662). Lijst
gevel van bak-, natuur- en hardsteen, 
voorzien van sierankers. Verticaliserende 
opbouw door oplopende vensternissen met 
hoekblokken en verdiepte borstweringen; 
dorpels doorgetrokken in speklagen. Bre
der 1. risaliet met getoogde en rechth. ven
sters, geaccentueerd door gebuikte gietij
zeren balkons en belijnd door de archi
traaf; begane grond met oorspronkelijk 
rustieke sokkel, heden verbouwd tot win-

662. Maurice Lemonnierlaan nr. 185. Bouwaanvraag 
(1879), (S.A.B., O.W., 25187).
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kelpui. Smalle ingangstrav., als trapzaal 
gemarkeerd door de afwijkende niveau- 
verdeling; rechth. deur in geblokte omlijs
ting met driehoekig fronton; rechth. ven
sters, getrapte rusticaversiering op de 
borstweringen en beglaasd spitsbogig 
spaarveld met radiale ijzeren tracering en 
waterlijst. Gekorniste kroonlijst op korbe- 
len boven diamantkoppen. Typische hou
ten deur met ijzerbeslag. Latere dakkapel
len (1443).
S.A.B., O.W., 25187 (1879).

Nr. 187. Voormalig enkelhuis met neo
classicistische inslag, drie bouwl. en drie 
trav. onder mansardedak (kunstleien), 
waarvoor bouwaanvraag van 1879. Be
pleisterde en beschilderde lijstgevel met 
kordongeleding, gemarkeerd door het 
middenrisaliet met schijnvoegen, gietijze
ren balkons, consoles onder de kroonlijst 
en dakkapel met voluten en driehoelag 
fronton. Rechth. bovenvensters met ge
riemde hardstenen omlijsting; gekornist 
klassiek hoofdgestel. Winkelpui met Art 
Nouveau-inslag, n.o.v. architect R Vizza- 
vona van 1911 : pilasters en rolluikkast, 
inspringend portaal met winkel- en privé- 
ingang (1444).
S.A.B., O.W., 25189 (1879), 25275 (1911).

Nr. 189-191. Rij huis met neoclassicisti
sche inslag, drie bouwl. + entresol en vier 
trav. onder zadeldak (pannen), waarvoor 
bouwaanvraag van 1879. Bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel op hardstenen pui. 
Horizontale geleding, de onderbouw be- 
lijnd door schijnvoegen, de bovenverd. 
door platte banden. Winkelraam, in het 
ontwerp twee vensters, tussen vleugeldeu
ren. Bovenvensters met gietijzeren borst
wering, de twee middentrav. geaccentu
eerd door een balkon en omlijstingen. 
Klassiek hoofdgestel (1445).
S.A.B., O.W., 25264 (1879).

Nr. 194. Rijhuis met neoclassicistische in
slag, n.o.v. architect H. Rieck van 1880; 
vier bouwl. en twee trav. onder zadeldak 
(pannen). Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel met kordongeleding, platte ban
den op de tweede bouwl. en klassiek

hoofdgestel. Rechth. bovenvensters in op
lopende vlakke omlijstingen met ondiepe 
balkons op de derde bouwl. en casemen- 
ten; gietijzeren borstweringen. Winkelpui 
van bij oorsprong, heden verbouwd 
(1446).
S.A.B., O.W., 25199 (1880).

Nr. 198-200. Rijhuis met neoclassicisti
sche inslag, drie bouwl. + entresol en drie 
trav. onder zadeldak (pannen), waarvoor 
bouwaanvraag van 1879. Bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel met kordongele
ding : oorspronkelijke winkelpui met zij
deuren en entablement, entresol met 
schijnvoegen, bovenverd. met door gietij
zeren balkons geaccentueerd middenrisa
liet en geriemde vensteromlijstingen met 
sleutel; klassiek hoofdgestel (1447).
S.A.B., O.W., 25191 (1879).

Nr. 203. Burgerhuis in eclectische stijl, 
n.o.v. architect H. Rieck van 1880, opge
trokken door «Billen et Consorts»; vier 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak (pan
nen). Bepleisterde en beschilderde lijstge
vel met kordongeleding en geaccentueerd 
middenrisaliet. Oorspronkelijk enkelhuis- 
opstand, de eerste twee bouwl. belijnd 
door schijnvoegen. Omlijste rechth. bo
venvensters, in het risaliet door pilasters 
en gebroken fronton, met voluten en bol- 
ornament op de bel-etage, driehoekig met 
vrouwenhoofd op de bovenste verd. Ge- 
komist klassiek hoofdgestel. Vereenvou
digde dakkapel, oorspronkelijk met vo
luten, fronton en haan, ingewerkt in een 
attiekbalustrade. Heden winkelpui (1448).
S.A.B., O.W., 25196 (1880).

Nr. 205-211. Geheel van vier burgerhui
zen met neoclassicistische inslag, n.o.v. 
architect H. Rieck van 1880, opgetrokken 
door «Billen et Consorts». Bepleisterde 
en beschilderde lijstgeveis met enkelhuis- 
opstand vlg. repeterend schema, zelfde or
donnantie van rechth. openingen, doch ge
differentieerd decor; souterrain, drie 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak (pan
nen). Oorspronkelijk geblokte of door 
schijnvoegen belijnde benedenbouw, 
cf. nr. 207 en 211. Bovenverd. met stuc-
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omlijstingen : pilasters, riemen, doorge
trokken imposten, platte banden, pseudo
frontons en entablementen ; al of niet door
getrokken lekdrempels en gietijzeren balkon 
in de middentrav. van de bel-etage. Klassiek 
hoofdgestel. Benedenbouw in nr. 205 ver
bouwd tot winkelpui, in nr. 209 opgedeeld 
in drie niveaus; souterrainvensters in nr. 207 
verbouwd tot garagepoort (1449).
S.A.B., O.W., 25201, 25200, 25203 en 25197 
(1880).

Nr. 208-214. Twee gekoppelde rijhuizen 
in eclectische stijl, n.o.v. architect
D. Fastré van 1890; vijf bouwl. + entresol 
en samen zes trav. onder pseudo-mansarde 
(leien). Bepleisterde lijstgevel op hardste
nen benedenbouw, met horizontale regis- 
terindeling. Oorspronkelijk winkelpuien 
met privé-deur, geritmeerd door Ionische 
pilasters en geblokte posten, cf. r. pand; 
in Art Deco -  houtwerk, glas-in-lood -  
aangepast n.o.v. architect L. Suys van 
1933 in het 1. pand. Entresol met pilaster- 
indeling. Twee hoofdverd. gemarkeerd 
door een gevelbreed gietijzeren balkon 
met postamenten, kolossale pilasters en 
hoofdgestel. Attiek met dito balkon met 
hoekvazen, pilasterindeling en kroonlijst. 
Rechth. bovenvensters en dakkapellen; 
gietijzeren borstweringen (1450).
S.A.B., O.W., 25317 (1890), 40846 (1933).

Nr. 215-217. Twee gekoppelde burgerhui
zen met neoclassicistische inslag, n.o.v. 
architect H. Rieck van 1880, opgetrokken 
door «Billen et Consorts»; oorspronkelijk 
deel uitmakend van een geheel van vijf 
gelijkaardige woningen en het maureske 
« Hotel Terrasse » op de hoek met de Zuid- 
laan. Bepleisterde en beschilderde lijstge
vel, oorspronkelijk enkelhuisopstanden 
vlg. spiegelbeeldschema; vier bouwl. en 
elk twee trav. onder zadeldak (pannen). 
Rechth. bovenvensters met geriemde om
lijstingen, gietijzeren leuningen op de 
tweede bouwl., dito balkons en doorge
trokken entablementen op de derde, oren 
en neuten op de vierde. Klassiek hoofdge
stel. Oorspronkelijk schijnvoegen op de 
begane grond; heden winkelpuien (1451).
S.A.B., O.W., 3634 (1880).

Nr. 216. Voormalig burgerhuis in Art 
Nouveau, n.o.v. architect E. Blerot van 
1899. Oorspronkelijk enkelhuisopstand 
met souterrain, drie bouwl. en twee onge
lijke trav. onder zadeldak. Grondig aange
past n.o.v. architect G. C. Veraart van 
1910 : souterrain en verhoogde begane 
grond gewijzigd tot cafépui en entresol, 
waarbij het bovenlicht van de deur werd 
verhoogd en het venster verlaagd, en toe
voeging van een vierde bouwl. Lijstgevel 
van natuur- en hardsteen : asymmetrische 
opbouw, geleed door geprofileerde kor
dons, met typerende korf- en steekbogige 
muuropeningen met ingesnoerde kwart- 
holle bovenlijst. Behouden bovendeel van 
de deur, met de oorspronkelijke, herge
bruikte sluitsteen -  gevleugeld figuurtje -  
en het brede benedenvenster. Tweede 
bouwl. 1. gemarkeerd door een trapézoïda
le houten erker met sterk uitgelengde flo
rale console en afdak waarop een gesmeed 
ijzeren balkonhek; r. aansluitend inge
snoerd balkon met dito console en hek. 
Bewaard houtwerk en glas-in-lood boven
lichten. Oorspronkelijk hoofdgestel met 
bewerkte fries; herbruikte kroonlijst met 
consoles. Opnieuw verbouwde pui (1452).
S.A.B., O.W., 25318 (1899), 25322 (1910).

Nr. 218. Voormalige brasserie «Express- 
Midi», gebouwd i.o.v. brouwerij Caulier, 
n.o.v. architecten A. en Y. Blomme van 
1934 (fig. 663). Functioneel, afgerond 
hoekgebouw (Zuidlaan) in Nieuwe Zake
lijkheid, oorspronkelijk gelagzaal op de 
begane grond en feestzaal op de boven- 
verd. Gevelfront met publicitair karaker. 
Opengewerkte café-pui bekleed met zwar
te geglazuurde tegels, oorspronkelijk on
der een beglaasde luifel. Bovenbouw 
overwegend van gele baksteen : doorlo
pend vensterregister met halfronde posten 
en latei met zwarte tegelbekleding; blind 
bovendeel met publiciteitsopschrift « p e r 
l e  c a u l ie r  28» in blauwe geglazuurde te
gels, heden bestopt door publiciteitsbor- 
den (1453).
S.A.B., O.W., 50082 (1934).
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663. Maurice Lemonnierlaan nr. 218. Voormalige brasserie «Express-Midi». Bouwaanvraag (1934), (S.A.B., O.W., 50082).

Mechelsestraat (4-5 B)

Van Emile Jacqmainlaan naar Nieuw- 
straat.
Oorspronkelijk het meest N., geknikte 
straatgedeelte van de Nieuwstraat, in W.- 
richting afbuigend naar de Lakensepoort, 
dat in 1620 aan het bestaande tracé werd 
toegevoegd. Afgesplitst bij het doortrek
ken van de Nieuwstraat in rechte lijn tot 
het nieuwe Noordstation in 1839 (zie 
Nieuwstraat). Huidige benaming sinds 
1851, wegens de nabijheid van de spoor
lijn naar Mechelen. Bij de aanleg van de 
centrale lanen (1867-1871) onderbroken 
door de Adolphe Maxlaan en vanaf de St.- 
Pietersstraat verlengd tot de Emile 
Jacqmainlaan, door aanhechting van een 
gedeelte van de St.-Jan Nepomucenus- 
straat.

Van de oorspronkelijke bebouwing, eer
tijds een voortzetting van de voorname 
Nieuwstraat, rest nog slechts één ver
bouwde traditionele kern (nr. 23). I.l.v. 
XIX geleidelijk vervangen door een sterk 
gediversifieerde architectuur die de evo
lutie van de neoclassicistische stijl weer
spiegelt, waaronder een aantal rijkere bur
ger- en herenhuizen. Heden slechts bij uit
zondering bewaard en over het algemeen 
sterk verbouwd. Cf. nr. 10-12, 16, 20, 21 
(1845) uit XIX A, en de ruimere panden 
nr. 41 (1858; eertijds dubbelhuisopstand 
met balkon) en 48-50 (1843; stucdecor en 
mansarde van 1890). Voortzetting van de 
architectuur van de centrale lanen op de 
hoeken met de Adolphe Maxlaan en de 
Emile Jacqmainlaan. Voorts enkele hoge 
appartementsgebouwen, cf. nr. 30 (1935) 
en 32-34 (1931) beide door architect
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L. Hoebeke. Beeldbepalend «Théâtre des 
Variétés» in het midden van de straat.
S.A.B., O.W., 17857 (1845), 15388 (1858), 17752 
(1843), 15412 (1890).

Nr. 6. Zie Kruidtuinlaan nr. 2-2A.

Nr. 8. Neoclassicistisch enkelhuis met drie 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak, van 
ca. 1830. Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel op sokkel met getraliede kelder
monden. Rechth. r. deur en vensters op ar
duinen dorpels; typische gesmeed ijzeren 
leuningen met gekruiste pijlen en ruit op 
de bovenverd. (fig. 664). Hoofdgestel met 
kordon, fries en kroonlijst; centrale afge
wolfde dakkapel (1454).

Nr. 14. Hoekhuis (St.-Pietersstraat nr. 59) 
met Second-Empire-inslag, n.o.v. architect 
F. Abeels van 1869; vier bouwl. en resp. 
twee en drie trav. onder mansardedak 
(kunstleien). Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel met ingekerfde banden, de eerste 
twee verd. belijnd door kordons. Getoog- 
de bovenvensters in verticaal oplopende 
vlakke omlijstingen, met oren, geprofileer
de dagkanten, meerledige diamantkop- 
sleutel, ingediepte borstwering o.m. met 
ruitmotief, en gietijzeren leuning. Kroon
lijst, met tandlijst boven de vensters, bo
ven gebroken fries met bedekte steigerga- 
ten en kordon; rechte dakkapellen met

664. Mechelsestraat nr. 8. Vensterleuning.

voluten. Oorspronkelijk twee gekoppelde 
winkelpuien, heden verbouwd (1455).
S.A.B., O.W., 15386 (1869).

Nr. 18. Neoclassicistisch enkelhuis met 
drie bouwl. en drie trav. onder zadeldak, 
waarvoor vermoedelijke bouwaanvraag 
van 1825. Oorspronkelijk bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel op sokkel met kel
dermonden, heden gecementeerd. Rechth. 
vensters met lekdrempel, dito deur in en
tablement in de r. trav. Hoofdgestel met 
kordon, fries en kroonlijst met klossen. 
Benedenvensters in 1912 verbouwd tot 
winkelraam (1456).
S.A.B., O.W., 17863 (1825), 15399 (1912).

Nr. 19. Voormalige slijterij (débit de vin) 
«Au Pichet». Smal afgerond hoekpand 
(St.-Pietersstraat nr. 57), n.o.v. architect 
F.J. De Smedt van 1949. Typische archi
tectuur met parement van baksteen ver
werkt met hardsteen voor de pui, omlijs
tingen en kordons. Karakteristieke hoek- 
partij en nagenoeg blinde bovenbouw, in 
het ontwerp ruim voorzien van neonver
lichting (huisnaam en embleem). Hoog, 
afgeschuind hoekportaal, te midden van 
de opengewerkte pui en kleine rechth. en- 
tresolvensters; maskerkoppen ter versie
ring (1457).
S.A.B., O.W., 60099 (1949).

Nr. 22. Voormalig enkelhuis in neoclassi
cistische stijl, waarvoor bouwaanvraag 
van 1870; drie bouwl. + mezzanino en 
twee trav. onder zadeldak. Bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel met horizontale ge
leding en oorspronkelijk schijnvoegen op 
de begane grond. Omlijste vensters met 
afgeronde bovenhoeken, op de bel-etage 
belijnd door een gevelbreed balkon met 
voluutconsoles en fraaie gietijzeren leu
ning, op de tweede verd. met doorgetrok
ken lekdrempels, onderdorpels en gietijze
ren leuningen; voorheen dito deur en be
nedenvenster. Mezzanino belijnd door een 
geprofileerd balkon en de kroonlijst met 
tandlijst en uitgelengde consoles. Recente 
winkelpui (1458).
S.A.B., O.W., 15383 (1870).
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665. Mechelsestraat nr. 25. Voormalig «Théâtre des Variétés». Perspectieftekening (1936), (Bâtir, 1937, 53, p. 1142).

Nr. 24. Voormalig burgerhuis in neoclassi
cistische stijl, waarvoor bouwaanvraag 
van 1861; drie bouwl. en drie trav. onder 
zadeldak. Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel : oorspronkelijk enkelhuisop- 
stand met lage geboste benedenbouw 
waarin haast vierkante vensters en r. deur. 
Verdiepte rechth. bovenvensters, op de 
bel-etage belijnd door een ondiep gevel- 
breed gietijzeren balkon, op de tweede 
verd. door een kordon en voorzien van 
gietijzeren leuningen. Klassiek hoofdge
stel met uitgelengde consoles. Recente pui 
(1459).
S.A.B., O.W., 15381 (1861).

Nr. 25. Voormalig z.g. «Théâtre des Varié
tés». Music-hall in Nieuwe Zakelijkheid,

n.o.v. architecten V. Bourgeois en M. Gri- 
daine (Parijs) van 1936, ingehuldigd in 
1937 (fig. 665). Gebouwd i.o.v. de «So
ciété d’Attractions Théâtrales», ter plaatse 
van de vroegere «Vieux-Bruxelles» 
(1912), later «Moulin Rouge». Theater, 
oorspronkelijk met een capaciteit van 
1950 toeschouwers. Vlg. «Bâtir» één der 
modernste music-hall theaters van het 
continent, o.m. wat betreft technische in
stallaties (draaibaar scène-plateau, orkest
bak met lift, open dak-systeem, opera- 
teurspost in de zoldering, filmprojectieka- 
bine), met een bestudeerde akoestiek en 
klimatisatie. Gekenmerkt door een voor
uitstrevend gebruik van neonverlichting, 
met kleureffecten en trapsgewijze ontste
king, als hoofdbestanddeel van het decor.
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Na exploitatie afwisselend als music-hall 
en bioscoop, in 1961 aangepast tot «cine- 
rama»-bioscoop (architecten M. en
P. Mignot); gesloten in 1983 en tot op he
den leegstaand.
Skeletbouw van gewapend beton met bak
steenvulling, afgedekt met een lichte sta
len dakspant; zaalinterieur omgeven door 
een dubbele isolerende baksteenwand. 
Plattegrond en doorsnede beschreven 
oorspronkelijk een trechtervormige zaal 
met dubbel, gesuperposeerd amfitheater, 
met foyer of «cabaret de nuit» ingewerkt 
onder de trappenconstructie van het bal
kon; scène met toneeltoren, proscenium 
en orkestbak; langgerekte inkomhal (Me- 
chelsestraat), achteruitgang (St.-Pieters- 
straat), trappen en dienstlokalen in de 
restoppervlakten.
Sober gevelfront met publicitaire functie 
en plastische volumewerking, gemarkeerd 
door de halfrond uitspringende en hoger 
oplopende blinde r. hoekpartij die verti
caal wordt belijnd door neonbuizen. Sok- 
kelvormende begane grond als openge
werkt portaal met donkere bekleding, be
lijnd door een gevelbrede luifel. Erboven 
ruime, volledig beglaasde rechth. erker 
met kleine metalen roeden verdeling van 
het «cabaret de nuit». Voorts blinde bo
venbouw, bekleed met witte vierkante pla
ketten, voorzien van een metalen stelling 
voor het afficheren. Vroeger zaalinterieur 
met decoratieve wandbekleding van stuc 
in combinatie met indirecte neonverlich
ting, bepaald door twee symmetrische 
wandluchters en de in een cirkel inge
schreven, verlichte casementzoldering, 
open te schuiven over een oppervlakte van 
200 m2, het geheel met een luminescent 
koloristisch effect. Heden verbouwd en 
met nieuwe aankleding; technische instal
laties nog grotendeels aanwezig (1460).
S.A.B., O.W., 51330 en 53236-53238 (1936-1937), 
73373 (1961).
BRAEKEN J., Paleizen voor de hoofdstad 
(M & L, 1988, 5, p. 48-62).
FLOUQUET P.-L., Un grand music-hall moderne, 
le Théâtre des Variétés à Bruxelles, en Une archi
tecture de lumière, Ia salle du Théâtre des Variétés 
(Bâtir, 1937, 53, p. 1141-1143 en 61, p. 1508- 
1509).

Nr. 26-28. In oorsprong biljart- en bow- 
lingzaal van de «Taverne Impérial», één 
geheel met de aanpalende bioscoop 
«Splendid», n.o.v. architect C. Huberty 
van 1927; volledige vernieuwing en uit
breiding van het bestaande «Théâtre Pa- 
thé» van 1908. Later opgesplitst en meer
maals verbouwd : de vroegere taverne he
den met winkelfunctie; de bioscoop o.m. 
tot «Cinéac», heden met meerdere zalen 
(zie Adolphe Maxlaan nr. 148-156). 
Constructie met structuur van gewapend 
beton en oorspronkelijk bescheiden Art 
Deco-gevelfront. Tot huidige vorm aange
past met bijkomend decor, luifel en attiek 
in pseudo-traditionele Ardeense stijl, n.o.v. 
architect L. Leemans van 1931, i.o.v. de 
«Rôtisserie Ardennaise». Beraapte op
stand in imitatie-vakwerkbouw, met 
kroonlijst, en drieledige in- en uitge
zwenkte geveltop met leienbekleding, 
1. geflankeerd door een heden afgetopt 
hoektorentje. Twee brede polygonale ope- 
ningen -  nooduitgang van de bioscoop 1., 
cafépui met luifel r. -  op de begane grond. 
Drie rechth. vensters met typisch glas-in- 
lood bovenlicht, 1. met bloembak, op de 
verd. Bewaarde muurschilderingen met 
volkse taferelen in het interieur (1461). 
S.A.B., O.W., 33679 (1927), 38827 (1931).

Nr. 37, 44 en 46. Drie gelijkaardige Tijhui
zen met neoclassicistische inslag, vier 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak, beho
rend tot de architectuur van de centrale la
nen. Bouwaanvraag van 1874 voor nr. 37, 
van 1875 voor nr. 46; nr. 44 uit dezelfde 
periode. Bepleisterde en beschilderde lijst- 
gevels, nr. 37 gedecapeerd, met geaccen
tueerde middenas, gietijzeren balkons o.m. 
gevelbreed boven de pui, en klassiek 
hoofdgestel. Voorts omlijste rechth. ven
sters en o.m. borstweringversieringen. 
Winkelpui van bij oorsprong in nr. 37, ge
blokte enkelhuisopstanden in nr. 44 en 46 
(1462, 1463).
S.A.B., O.W., 15379 (1874), 15411 (1875).

Nr. 38. Zie Adolphe Maxlaan nr. 132-140.
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666. Melsensstraat nr. 34-36 (1909). Bordestrap.

Melsensstraat (3-4 E)

Van Zwarte Lievevrouwstraat naar St.-Ka- 
telijneplein.
Korte rechte straat, deel uitmakend van de 
sanering en heraanleg van de bouwblok
ken begrensd door de Zwarte Lievevrouw
straat, St.-Katelijnestraat en St.-Katelijne- 
plein, in 1883 aanbesteed en in de daarop 
volgende jaren gerealiseerd; bebouwd 
vanaf 1888. Deze ingreep, nog voortvloei
end uit de Zenne-sanering en de uitbouw 
van de Hallenwijk, omvatte de aanleg van 
de Joseph Plateaustraat en de Melsens
straat vlg. V-vorm in de as van de midden- 
portiek van de Centrale Hallen en de Gré- 
trystraat. Voorts de heraanleg van de aan
grenzende zijden van de Zwarte Lieve
vrouwstraat, de St.-Katelijnestraat en het 
St.-Katelijneplein. Hierbij verdwenen de 
vroeger evenwijdige Pastoorsstraat en 
Controleursstraat, en de oude St.-Katelij- 
nekerk, de Zwarte Toren daarentegen werd

vrijgemaakt en gerestaureerd (zie St.-Ka- 
telijneplein). Het Z.-binnenblok werd ver
volgens ingenomen door de Electriciteits- 
centrale (zie St.-Katelijneplein nr. 45 A- 
46). Z.g. naar de natuur- en scheikundige 
Louis Melsens (1814-1886).
Homogene eclectische rijbebouwing van 
ca. 1880-1890, cf. nr. 6 en 8, aan de Z.-, 
nieuwe bouw aan de N.-zijde.
S.A.B., A.A., 1883, rep. 1370.

Nr. 12-20. Twee gekoppelde huurhuizen 
met neoclassicistische inslag, drie bouwl. 
+ entresol en samen vijf trav. onder zadel
dak, van ca. 1888-1890. Lijstgevel met 
natuurstenen parement en verwerking van 
hardsteen, opgebouwd uit horizontale re
gisters en een klassiek hoofdgestel. Win
kelpuien met zij- en privé-ingang, pilasters 
en doorlopend entablement, 1. gewijzigd. 
Rechth. vensters verbonden door kordons; 
twee bovenverd. belijnd door gevelbrede 
balkons met gietijzeren hek, op de eerste 
verd. vanaf consoles (1464).

Nr. 22-32. Twee gekoppelde huurhuizen 
met dubbelhuisopstand, in eclectische 
stijl, n.o.v. architect E. Van Humbeeck van 
1889; vier bouwl. + entresol en acht trav. 
onder mansardedak. Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel met gemarkeerde ho
rizontale registers. Begane grond met ge
blokte posten en doorlopend entablement 
met windbord : privé-portalen onder bij
komend entablement, aan weerszij geflan
keerd door heden gewijzigde winkelpui
en ; geboste entresol. Twee hoofdverd. ge
markeerd door een gevelbreed balkon met 
consoles en ijzeren leuning, oplopende 
vlakke omlijstingen met sleutels, Franse 
balkons op de tweede verd. en een gebro
ken klassiek hoofdgestel. Bovenste verd. 
opgevat als attiek met gevelbrede ijzeren 
borstwering. Getoogde vensters, rechth. 
op de bovenste verd. Mansarde met ver
diepte vensters en balkons (1465).
S.A.B., O.W., 16359 (1889).

Nr. 34-36. Voormalig pakhuis en kanto
ren, gebouwd door «Alfred H. Schütte -  
Machines & Outils de Précision», waar
voor bouwaanvraag van 1909. Gebouw op
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rechth. plattegrond met twee bouwl. + en
tresol en drie trav. Lijstgevel met neo-Lo- 
dewijk XVI-inslag, bekleed met een pare
ment van Euville en graniet voor de hoge 
sokkel. Middentrav. geflankeerd door ge
canneleerde halfzuilen met acanthuskapi
teel, aansluitend pilasters met rondboognis 
en schelp, oorspronkelijk voorzien voor 
bronzen beelden; bekronende blinde attiek 
met hoekvazen. Opengewerkte beneden- 
bouw per trav. met drieledig beglaasd ske
let van ijzeren I-profielen; afwijkende stij
len in de middentrav. Bovenverd. gerit
meerd door pilasters en versierd met me
daillons, guirlandes en een meanderfries. 
Klassiek hoofdgestel. In het ontwerp Art 
Nouveau-houtwerk in de pui en mozaïek- 
fries op de borstwering erboven. Interieur 
met ijzeren structuur, opgedeeld door ga
lerijen aan weerszij van de centrale vide 
met bovenlicht, met een dubbele gebogen 
bordestrap; wandbekleding van geglazuur
de tegels (fig. 666).
Heden zetel van de P.V.V., na renovatie 
door architect C. Bonne in 1988-1989 
(1466).
S.A.B., O.W., 121 (1909).

Menslievendheidsstraat

Van Pieremansstraat naar Aanaardings- 
straat.
Rechtlijnige straat, ca. 1869 aangelegd ter 
plaatse van de vroegere Kloostergang. He
den slechts aan de W.-zijde behouden rij- 
bebouwing met neoclassicistische inslag, 
overwegend uit de jaren 1870 : enkelhui- 
zen, o.m. gekoppeld, met drie bouwl., 
o.m. mezzanino, gemiddeld drie trav. en 
zadeldak. Eenvoudige lijstgevels met 
kordongeleding en klassieke beëindiging, 
oorspronkelijk bepleisterd en beschilderd, 
heden overwegend gecementeerd of met 
vernieuwde bakstenen bekleding, 
cf. nr. 11, 13, 15-17 (1872), 21-25 (1873), 
27-31 (1886), 33 (1873), 35, 37, 39, 41 
(1873). O.-zijde grotendeels ingenomen 
door een groep vrijstaande sociale woon
blokken van «Le Foyer Bruxellois», n.o.v. 
architect Ch. Van Nueten, uit 1952-1965,

waarin een geïncorporeerd meergezinshuis 
uit 1930. Recent appartementsgebouw op 
de hoek met de Aanaardingsstraat (1467).
S.A.B., O.W., 32654 (ca. 1869), 19334 (1872), 
19337 (1873), 19338 (1886), 19340 (1873), 19331 
(1873).

Nr. 5-9. Dubbel winkelhuis met drie 
bouwl. en vier trav. onder zadeldak, uit 
XIX d. Bepleisterde lijstgevel, horizontaal 
belijnd door schijnvoegen, zware kordons 
en een klassiek hoofdgestel. Winkelpuien 
met zij-ingang, bewerkte hardstenen pos
ten en entablement, in spiegelbeeld aan 
weerszij van de privé-ingang. Getoogde 
bovenvensters in geriemde omlijsting met 
sleutel, guirlande en borstweringversiering
(1468) .

Nr. 10. Meergezinshuis met dubbelhuisop- 
stand, gebouwd door «Le Foyer Bruxel
lois», n.o.v. architect Robberechts van 
1928, betrokken in 1930. Blok met vijf 
bouwl. en zeven trav., waarin oorspronke
lijk drie ongelijke woningen per verd. Ge
renoveerd, heringedeeld en met één 
bouwl. verhoogd n.o.v. architect Ch. Van 
Nueten van 1955-1956. Sober, expressief 
gevelfront van gele baksteen op hardste
nen plint, met verticaliserende trav.-inde- 
ling, de middenas gemarkeerd door ge
trapte pilasters, de zij trav. door dito spie
gels. Regelmatige vensterordonnantie aan 
weerszij van het centrale trappenhuis
(1469) .
S.A.B., O.W., 55684 (1928-1930), 65948 (1955- 
1956).

Minimenstraat (7 G-H-I-J)

Van Grote Zavel naar Valkstraat.
Aloude straat, eertijds z.g. «Blaer strate» 
(XIV), die van de Zavel naar de «Creke- 
lendries» aan het einde van de Wolstraat 
leidde, doorheen het z.g. «Bavendal» of 
« ’t Bovendael». Deze wijk gelegen op de 
helling tussen Hoogstraat en Wolstraat, 
stond vanouds bekend als toevluchtsoord 
voor misdaad en prostitutie. De toegang 
via Waaierstraat en Zwaardstraat werd
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hierom in 1597 afgesloten met winketten; 
in 1628 liet de stadsmagistraat het gehele 
kwartier bovendien ommuren op vraag 
van de Infante Isabella en de Minimen. 
Deze orde, hier gevestigd sinds 1616, 
maakte vervolgens een einde aan de toe
stand door aankoop van terreinen tgov. het 
klooster, waarop negenentwintig wonin
gen werden opgetrokken. Het gebied ten 
Z. van het klooster werd in 1642 verka
veld door de aanleg van de heden verdwe
nen «Vierwerk», « Blauwstrate » en twee 
zijstraatjes. I.l.v. XVII kregen het N.- en 
Z.-straatgedeelte resp. de benamingen Mi- 
nimenstraat en Marollenstraat, naar de ge
lijknamige kloosters; het middenstuk be
hield de oude benaming. In 1851 werd de 
Korte Ons-Heerstraat als geknikt N.- 
straatbegin (huidige Korte Minimenstraat) 
geïncorporeerd; in 1853 vervielen de be
namingen Blaarstraat en Marollenstraat. 
Bij de bouw van het Justitiepaleis (1866- 
1883) werd het straatgedeelte tussen de
O.-L.-Vrouw van Gratiestraat en de Valk
straat gesloopt en naar het W. afgebogen; 
het geïsoleerde Z.-straateinde kreeg ver
volgens de benaming Montserratstraat. In 
rechte lijn doorgetrokken tot de Grote Za
vel en aan de O.-zijde verbreed bij de aan
leg van het z.g. «Quartier de l’Astre» (zie 
Ernest Allardstraat) in 1884-1888; het 
meest N.-bouwblok van de W.-zijde kwam 
tot stand bij de aanleg van de Joseph Ste- 
vensstraat in 1894.
W.-zijde met opeenvolging van enkelhui- 
zen, o.m. per twee gekoppeld, en voorna
me herenhuizen, met laat- of neoclassicis
tisch uitzicht uit XVIII d-XIX A, sommi
ge met oudere kern, cf. nr. 31, 47, 49, 51, 
53 (met gekrulde muurankers) en 97. O.- 
zijde met homogene reeks burgerhuizen 
met neoclassicistische of neo-Vlaamse-re- 
naissance-inslag uit de jaren 1890. Klas
sieke bepleisterde opstanden cf. nr. 24 
(1894), 30 (1890) en 46 (1895), of pare
ment van bak-, natuur- of hardsteen 
cf. nr. 42 (1898) en 50 (1895, later ver
hoogd), met verhoogde begane grond en 
geritmeerd door erkers en gietijzeren bal
kons. Nr. 44 met tweekleurig parement 
van geglazuurde baksteen gesigneerd 
«GRES-CERAME VERMEREN-COCHE», (1897,

architect J. La Barre). Achtereenvolgens 
W.-gevel van de Minimenkerk, Athenée 
Robert Catteau (zie Ernest Allardstraat 
nr. 49) en Justitiepaleis (zie Poelaertplein) 
ter afsluiting. Modernistisch apparte
mentsgebouw (1939, architect J. Tom- 
beux) in nr. 23. Sociale woonwijk «Mini
men» van «Le Foyer Bruxellois» (1956- 
1962, architecten «Alpha») tussen O.-L.- 
Vrouw van Gratiestraat en Valkstraat, met 
150 woningen verdeeld over zes paviljoe
nen van vijf bouwl.
S.A.B., O.W., 17260 (1894), 17216 (1890), 4042 
(1895), 17267 (1898), 17270 (1895), 17268 
(1897), 58212 (1939).

★  Parochiekerk St.-Jan en St.-Stefaan 
ter Minimen

Kerk van het voormalige klooster van de 
Minimen (fig. 667). De orde, aanvankelijk 
gevestigd te Anderlecht, verkreeg in 1616 
van de stadsmagistraat de toelating een 
klooster op te richten te Brussel, in 1617 
bekrachtigd door de aartsbisschop, de 
aartshertogen en de Staten van Brabant. 
De Minimen verwierven in 1616 de vroe
gere woning van Andreas Vesalius. Eer
stesteenlegging van het klooster en een 
eerste kerk in 1621, door de Infante Isa
bella, voltooid in 1624. Gelijktijdig bouw 
van een kapel naar het model van de Santa 
Casa te Loretto.
Eerstesteenlegging van de huidige kerk in 
1700, door Maximiliaan-Emmanuel, keur
vorst van Beieren en Gouverneur-Gene- 
raal van de Nederlanden. Bouw voltooid 
in 1715, met uitzondering van de N.-toren 
die onafgewerkt bleef. Architect onbe
kend, toeschrijving aan pater Ph. Bressand 
en W. De Bruyn op basis van historische 
bronnen. De Loretto-kapel werd gelijktij
dig wederopgebouwd. Klooster door Jo
zef II opgeheven in 1787 tot 1790, en op
nieuw door de Fransen in 1796. De kerk 
werd in 1803 verheven tot parochiekerk, 
toegewijd aan St.-Jan en St.-Stefaan, en na 
herstellingswerken in 1806 heropend; 
evenwel opnieuw gesloten in 1811. Defi
nitief opnieuw voor eredienst opengesteld 
in 1818. De Lorettokapel, gesloopt in 
1796, werd wederopgebouwd en beschil-
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667. Minimenstraat. Voormalig Minimenklooster. Prent door J. Harrewyn (Sanderus A., Chorographia sacra Brabantiae, 1727).

derd zoals de Santa Casa door B. Tasson 
in 1806, doch vernield na 1811; opnieuw 
opgebouwd en identiek beschilderd door
P. en J. Tasson in 1819. Belangrijke res
tauratie- en uitbreidingscampagne i.l.v. 
XIX c. Bouw van een nieuwe sacristie 
o.l.v. architect P.V. Jamaer in 1849-1850. 
Restauratie van vnl. W.-blok en toren o.l.v. 
Jamaer van 1849 tot 1868. Vlg. archief
stukken werd de symmetrische opbouw 
van de N.-toren nog overwogen in 1858, 
cf. ook een niet gedateerd project met bo
vendien bijkomende lantaarnspitsen door 
architect T.-F. Suys. Toevoeging van de 
doopkapel en het voorportaal van de Lo- 
rettokapel aan weerszij van het W.-blok, 
waarvoor ontwerpen door architect
E. Cels van 1862-1868, gerealiseerd o.l.v. 
Jamaer resp. in 1865-1868 en 1869-1871. 
Restauratie van de zij- en achtergevels in 
1902 e.v.

De kloostergebouwen, hoofdzakelijk ge
vormd door het barokke kloosterpand met 
binnenhof en galerij, ten Z. van de kerk, 
met uitgestrekte tuinen reikend tot tegen 
de hovingen van de Wolstraat, deden na de 
opheffing o.m. dienst als arsenaal, bede
laarsgesticht, tabaksfabriek, steendrukate- 
lier, militair hospitaal en tenslotte gevan
genis. In een gedeelte van het complex 
werd in 1820 een school voor mutueel on
derricht opgericht. De gebouwen werden 
in het begin van de jaren 1920 gesloopt 
voor de voltooiing van de Ernest Allard- 
straat; op de vrijgekomen terreinen werd 
vervolgens het Athénée Robert Catteau 
(zie Ernest Allardstraat nr. 49) opgetrok
ken.
De kerk behoort stylistisch tot de over
gangsfase van de Vlaamse barok naar het 
classicisme. Kenmerkend hiervoor zijn de 
toepassing van de kolossale orde, de op-
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XXVII. Minimenstraat. Parochiekerk St.-Jan en St.-Stefaan ter Minimen. Plattegrond naar architecten E. Cels (1862-1868) 
en F. Malfait (1923), (S.A.B., N.P.P., C 11).

heffing van het onderscheid tussen de ge
ledingen, de strengere vormgeving, en het 
weglaten van een uitgewerkte topbekro- 
ning.
De rechth. plattegrond vormt een combi
natie van een longitudinale en een centrale 
aanleg, waarin de vorm van een Latijns 
kruis nog vaag herkenbaar is 
(Fig. XXVII). Zaalkerk met driebeukig 
schip van twee trav. voorafgegaan door 
een portaaltrav., koor met één korte trav. 
en halfronde sluiting, en zijbeuken afge
sloten door zijkapellen. Baptisterium van 
drie trav. tegen de N.-zijde, poortaaltrav., 
Lorettokapel, verbindingsgang en sacristie 
tegen de Z.-zijde.

Geaccentueerd W.-blok met parement van 
zandsteen, ruim vervangen en aangevuld 
met natuursteen tijdens de XlX-restauratie 
(fig. 668). Symmetrische opbouw, hoger

opgaand in de Z.-zijtoren; N.-tegenhanger 
niet uitgevoerd. Verticaal accent door 
composiete hoekpilasters en driekwartzui- 
len in kolossale orde vanaf hoge sokkels. 
De zuilen ter markering van het vooruit
springende middenrisaliet met bekronend 
gebogen fronton en topstuk, waarop oor
spronkelijk een St.-Francisais van Paula- 
beeld. Sterk geprofileerd hoofd gestel met 
architraaf, brede fries en gekorniste kroon
lijst, en blinde attiek als beëindiging. Mid
denrisaliet met rondboogportaal met ge
profileerde booglijst en zwikken, tussen 
Toscaanse zuilen en pilasters, waarop en
tablement en gebroken gebogen fronton.

668. Minimenstraat. St.-Jan en St.-Stefaan ter Minimen 
(1700-1715).
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669. Minimenstraat. St.-Jan en St.-Stefaan ter Minimen 
(1700-1715). Toren.

Rijk bewerkte houten vleugeldeur n.o.v. 
Jamaer (1861). Erboven paneel met op
schrift «TEMPLUM DEO OPTIMO MAXIMO AE- 
DIFICATUM A. MDCCXV INSTAURATUM A.
m d c c c l x v » (bouwjaar 1715 -  restauratie 
1865). Vervolgens een hoog rondboogven- 
ster in geriemde omlijsting met oren, vo- 
luutjes en rozetten onder een dubbele ge
strekte waterlijst. Zijtrav. met rechth. deur 
in vlakke omlijsting met entablement en 
gebogen fronton op voluutconsoles in de 
onderste geleding. Achtereenvolgens 
rechth. venster vanaf consoles, met pilas
ters, entablement en driehoekig fronton, 
en dito rondboognis met gebogen fronton, 
in de bovengeleding; gelijkaardige op
stand in de N.- en Z.-trav. van het W.-blok. 
Toren op vierkante plattegrond, met één 
geleding voorzien van rondboogvormige 
galmgaten met waterlijst, imposten en ba
lustrade, waarin uurwerken (fig. 669). Af
geschuinde hoeken met drievoudige com- 
posiete pilasters en centrale voluut; hoofd

gestel met architraaf, fries en gekomiste 
kroonlijst, en vierzijdige torenhelm met 
dakkapellen, sfeer en kruis. Tentdak i.pl.v. 
de N.-toren. Ten N., aanleunend baptiste
rium, ten Z., Lorettokapel : blinde na
tuurstenen gevels met tweeledige opstand, 
paneel en gebogen fronton, bekroond door 
een octogonale lantaarn en helm; bijko
mende deurtrav. aan Z.-zijde. Onversierde 
bakstenen zij- en koorgevels met schaarse 
verwerking van zandsteen, geritmeerd 
door steunberen; sporen van gedichte 
rondboogvensters in de koorabsis. Leien 
bedaking, steil schilddak boven het schip.
Bepleisterd en witgeschilderd kerkinteri
eur, met wijds, eenheidsvol karakter, vnl. 
door de symmetrische aanleg, de kolossale 
orde en het doorlopende hoofdgestel. 
Ruim middenschip, van portaaltrav., zij
beuken en koor gescheiden door kolossale 
scheibogen met platte gordels. Massieve 
pijlers bezet met enkele of gekoppelde 
composiete pilasters. Breed doorlopend 
hoofdgestel met architraaf, vlakke fries, 
tand-, eier- en kroonlijst. Kruisgewelf en 
gekoppelde gordelbogen boven de W.- 
trav.; hoog koepelgewelf (hout en stuc, in
gewerkt in de bedaking) met acht ribben 
en lantaarn, op pendentieven boven de O.- 
trav. (fig. 670). Omringd door vlakke ton
gewelven aansluitend bij de scheibogen, 
als overkluizing van zijbeuken, koor- en 
portaaltrav. Smalle zijbeuken met drieledi
ge opstand : per trav. twee getoogde 
wandnissen, in de O.-trav. opgevuld met 
biechtstoelen; vervolgens twee omlijste 
rondboogvensters met balustrade; getoogd 
drielicht met druiplijst en centraal fronton 
op consoles boven het hoofdgestel. Koor 
van één trav., met halfronde sluiting, gerit
meerd door gecanneleerde composiete pi
lasters, onder half koepelgewelf met vier 
ribben; voorheen geopend door drie rond
boogvensters, heden gedicht en bestopt 
met schilderijen. Flankerende vierkante 
koorkapellen in het verlengde van de zij
beuken : ronde scheibogen met booglijst 
en imposten; gedrukt koepelgewelf voor
zien van geometrisch handwerk. Erboven 
tribunes geopend door omlijste rondbogen 
met balustrade, heden gedicht met be
glaasd houten raamwerk. Italianiserende
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670. Minimenstraat. St.-Jan en St.-Stefaan ter Minimen (1700-1715). Koepel.

arabesken in stuc op de koepelgewelven 
van middenschip, koor en koorkapellen, 
de pendentieven en gordelbogen. Portaal- 
trav. opgedeeld door het doksaal met ba
lustrade en zware acanthusconsoles. Flan
kerende zijportalen met rondbogen, ge
drukt koepelgewelf en tribunes, in sym
metrie met de koorkapellen.
Baptisterium met drie trav. gescheiden 
door rondboogarcades op vlakke pilasters, 
en overdekt met meerzijdige koepelgewel
ven, telkens met lantaarn. Voorportaal van 
de Lorettokapel met één trav., zelfde op
stand en overkluizing.
Vlak bepleisterde Lorettokapel met tonge
welf, verhoogde koorvloer en omlijst 
koorvenster. Naar verluidt exact dezelfde 
afmetingen en inrichting als de Santa Casa 
te Loretto, heden overschilderd.
Sacristie met houten lambrizeringen, 
wand- en buffetkasten met paneelversie- 
ring en gebogen frontons, met neoclassi
cistische en neorenaissance-inslag (1470).
Mobilair
H. Drievuldigheid (midden XVII) toegeschreven

aan C. De Crayer; Engelbewaarder (1661) en Hu
welijk van Maria door J. Cossiers; ensemble in het 
koor (ca. 1810) : Vier Evangelisten door P. Fran
çois, Kruisafneming door F. Gérard en Marteldood 
van H. Stephanus door F. Delvaux; Kruiswegsta
ties (1866) door J. Meganck.

Gepolychromeerde houten St.-Pieter (XVI?); ge
polychromeerde houten O.-L.-Vrouw van Loretto 
(1621?); verguld houten reliëf met overbrenging 
van Santa Casa (eind XVII); twee geschilderde 
houten engelenbeelden (XVIII B); geklede houten 
H. Familie (XVIII); twee marmeren medaillons 
met Tafelen der Wet en Ark des Verbonds (eind 
XVIII); grafmonument van wit en zwart marmer 
van G.-Ch. de Merode (+ 1830) en M.-J. d’Oignies 
(t 1842) door Ch. Geerts.

Classicistisch marmeren hoofdaltaar met reliëf 
voorstellend de Mannaregen (1771 ; afkomstig van 
de abdij van Heylissem) door P.J.A. Ollivier de 
Marseille; marmeren zijaltaren (begin XIX) met 
barokke antependia (begin XVIII); hangende eiken 
preekstoel met wereldbol en evangelistensymbo
len; orgel in barokke eiken kast (ca. 1681; in oor
sprong afkomstig van St.-Jan Baptist ten Begijnhof 
tot 1769, vervolgens in het Drievuldigheidscollege 
te Leuven tot 1807) door F. Noelmans; twee neo
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classicistische biechtstoelen (begin XIX) en twee 
in neorenaissancestijl (1850) n.o.v. architect 
E. Cels.

S.A.B., A.A., 1849, vol. 46, rep. 249-253, 1850, 
vol. 47, rep. 133-135, 1869, rep. 1755-1757, 1871, 
rep. 1043-1044; N.P.P., C 11.
Archief K.C.M.L., dossier 3681.
SIMON A., Mon clocher, Eglise des Minimes a 
Bruxelles, Brussel, 1913.

Nr. 1. Markant, afgeschuind hoekgebouw 
(Joseph Stevensstraat nr. 43) in neo- 
Vlaamse-renaissancestijl, n.o.v. architect
L. Delune van 1895 (fig. 671). Huurhuis 
met drie bouwl. + entresol en acht trav. 
onder zadeldak. Lijstgevel van natuursteen 
met ruime verwerking van hardsteen, op
gebouwd uit een beneden- en bovenbouw 
geleed door de puilijst. Drie hoektrav. op
gevat als risaliet, geaccentueerd door bal
kons met balustrade, en bekroond door 
monumentale dakvensters met gebroken 
frontons en flankeerzuiltjes, driehoekig 
fronton en obelisk. Oplopende vensterom- 
lijstingen met bewerkte posten, gebroken 
frontons en halfrond balkon in de midden- 
trav.; dito rondboognissen waarin rond- 
boogtweelicht en -raam, l.g. oorspronke
lijk met drielichtindeling, gebroken fron
ton en vrouwenhoofd in het houtwerk, en 
rechte balkons, in de flankerende trav. 
Vier 1. trav. op de bovenverd. geritmeerd 
door rondbogige vensternissen met ver
sierde dorpels; r. trav. met omlijste deur 
onder driehoekig fronton, en vensters met 
entablement of booglijst. Veelvuldig ge
bruik van diamantkoppen, schijven, pos
tamenten en consooltjes. Opengewerkte 
pui met oorspronkelijk boogvormige vitri
nes. Klassiek hoofdgestel met casementen 
en modillons, en boogfries in de hoektrav.
S.A.B., O.W., 20874 (1895).

Nr. 3-7. Huurhuis met dubbelhuisopstand 
in neo-Vlaamse-renaissancestijl, n.o.v. ar
chitect F. Kips van 1895, cf. ook gevel
steen; vijf bouwl. en vier ongelijke trav. 
onder zadeldak. Vrijwel identiek als het 
achteraan aanpalende Joseph Stevensstraat 
nr. 37-41 van 1896. Lijstgevel van bak-, 
natuur- en hardsteen, met symmetrische 
zijrisalieten. Winkelpuien met zij-ingang,

671. Minimenstraat nr. 1 (1895).

aan weerszij van het privé-portaal met 
wortelpilasters, booglijst en sluitsteen. 
Brede zijrisalieten gemarkeerd door gesta
pelde rechth. erkers -  met bewerkte pilas
ters, balustraden, entablementen en cartou
ches -  over de eerste twee verd. ; aanslui
tend tweelicht en breed venster met bal
kon. Rechth. of getoogde vensters in 
omlijsting, o.m. oplopend, met gebogen 
fronton op de eerste en waterlijst op de 
overige verd., sluitsteen en bewerkte 
borstwering. Klassiek hoofdgestel met 
casementen, diamantkoppen en modillons 
(1471).
S.A.B., O.W., 17221 (1895).

Nr. 9-11. Hoekgebouw (Duivenstraat) in 
eclectische stijl, n.o.v. architect E. Janiet 
van 1895; vier bouwl., resp. één brede en 
vier trav. onder schilddak. Bepleisterde 
lijstgevel met imitatie-voegwerk geleed 
door de puilijst, de bovenverd. geritmeerd 
door getoogde lisenen die in de zijgevel de 
trav. bundelen. Winkelpui met gietijzeren
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hoekzuil voor de afgeschuinde inkom; 
r. privé-deur. Oplopende drielichten in de 
voorgevel, met gietijzeren balkon, entable
ment en ingediepte borstweringen. 
Rechth. vensters en blindnissen met door
getrokken lekdrempels in de zijgevel. 
Klassiek hoofdgestel (1472).
S.A.B., O.W., 17222 (1895).

Nr. 14-16. Huurhuis in eclectische stijl 
met neorenaissance-inslag, n.o.v. architect
D. Fastré van 1894; vijf bouwl. en drie 
trav. onder mansardedak (leien). Lijstgevel 
van natuur- en hardsteen, met door kor
dons en geblokte hoekpilasters gemar- 
keeerde horizontale registers. Licht accent 
op de middenas door balkons met pos
tamenten en balustrade of gietijzeren 
borstwering. Rechth. vensters met pilaster- 
of riemomlijsting, o.m. paneel, hanekam 
of diamantkopsleutel, Franse balkons en 
gebogen frontons in de zijtrav. van de 
tweede en derde verd. Rondbogig privé- 
portaal binnen geblokte pilasters en enta
blement, met cartouchesleutel en ranken; 
winkelpui van bij oorsprong, heden gewij
zigd. Kroonlijst en doorlopende gietijze
ren borstwering vóór de mansarde (1473).
S.A.B., O.W., 17256 (1894).

Nr. 15. Enkelhuis (hoek Duivenstraat) met 
drie bouwl. en drie trav. onder zadeldak 
(n//straat, pannen). Oude, vermoedelijk 
traditionele XVII-kem, in neoclassicisti
sche stijl aangepast in XIX A. Bepleister
de en beschilderde lijstgevel met afge
schuinde sokkel, en bewaarde rechte 
muurankers op alle bouwl. Rechth. deur 
en vensters op geprofileerde kordonvor- 
mende lekdrempels, de benedenvensters 
heden verbreed tot winkelramen; gietijze
ren leuningen. Kroonlijst boven steigerga- 
ten. Verankerde bakstenen zijgevel, op één 
trav. na blind, met sporen van zandstenen 
hoekblokken, negblokken en gekoppelde 
ontlastingsboogjes van de aangepaste ko
zijnen, en een speklaag. Aansluitend lage
re, heden afgesplitste aanbouw (Duiven
straat nr. 9) met zelfde kenmerken doch 
XIX-ordonnantie, onder zadeldak 
(nJ-straat, pannen), (1474).

Nr. 17. Traditioneel diephuis met vier 
bouwl. en drie trav. onder afgesnuit zadel
dak (pannen), opklimmend tot XVII. Ont- 
pleisterde lijstgevel, aanpassing in neo
classicistische stijl uit XIX van de vroege
re topgevel, waarbij vervanging van de top 
door de lage vierde bouwl. Parement van 
bak- en zandsteen met brede speklagen in 
het verlengde van de dorpels en rechte 
muurankers; sporen van een afgevlakte 
gevelsteen in de middentrav. Voormalige 
kruiskozijnen met kwartholle negblokken, 
tweeledige latei en wigvormige ontlasting ; 
toegevoegde lekdrempels. Toegevoegde 
verd. met haast vierkante vensters en 
kroonlijst op klossen. Begane grond ver
bouwd (1475).
K.I.K., 104601 AA.

Nr. 18-20. Rijhuis in eclectische stijl met 
neorenaissance-inslag, n.o.v. architect
F. Kips van 1894, cf. ook gevelsteen; drie 
bouwl. + entresol en drie ongelijke trav. 
onder zadeldak. Lijstgevel van bak-, na
tuur- en hardsteen met typische ornamen
tatie als diamantkoppen, cartouches en 
wortelpilasters. Twee trav. breed r. risaliet 
gemarkeerd door de winkelpui met zij-in- 
gang, de rechth. erker met rondbooglich- 
ten op de bel-etage, en aansluitend het ge
buikte gietijzeren balkon en tweelicht op 
de bovenste verd. Privé-deur in entable
ment waarop rondbogig bovenlicht met 
bolornamenten in de 1. trav.; getoogde 
vensters, met entablement en ontlastings- 
boog op de bovenverd. Klassiek hoofdge
stel met casementenfries (1476).
S.A.B., O.W., 17258 (1894).

Nr. 19. Traditioneel diephuis met drie 
bouwl. en twee trav. onder zadeldak (pan
nen), te dateren in XVII. Trapgevel (8 tr. 
+ topstuk), vermoedelijk opgetrokken uit 
bak- en zandsteen doch heden gecemen
teerd, voorzien van muurankers waarvan 
één lelievormig; behouden r. schouder
stuk, 1. met één tr. ingekort. Aangepaste 
rechth. vensters met lekdrempel (XIX). 
Geveltop met twee geledingen aangege
ven door waterlijsten. Drielicht in de eer
ste geleding : rondboogvenster met im
posten, voluutsleutel en waterlijst, tussen
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rechth. venstertjes; luikgat hogerop. Spie- 
gelboogdeur met hardstenen omlijsting in 
Lodewijk XV-stijl uit XVIII c, uiterst 1. : 
geprofileerd kwarthol beloop met neuten 
en gegroefde sluitsteen, onder gestrekte 
waterlijst; houten deur met gesmeed ijze
ren slotplaat en deurknop. Recente win
kelpui (1475).

Nr. 21. Voormalige z.g. «Deutsche Schu- 
le». School voor Duitstalig onderwijs, op
gericht door het «Deutscher Schulverein 
in Brüssel» in 1892, met kindertuin, lagere 
en middelbare afdelingen voor jongens en 
meisjes. Eerder gevestigd in de voormali
ge Parkgang (huidige Koloniënstraat). 
Huidig complex n.o.v. architect O. Flan- 
neau van 1900, waarvoor eerstesteenleg
ging in 1901, ingehuldigd in 1902. Opge
heven ingevolge W.O. I; heden bijgebouw 
van het Algemeen Rijksarchief. 
Oorspronkelijk twee klassenvleugels ge
scheiden door speelplaatsen, met o.m. 
feestzaal, dienstlokalen en twee winkels 
aan de Minimenstraat.
Monumentale voorbouw in eclectische 
stijl met neoclassicistische inslag, drie 
bouwl. + entresol en vier brede trav. onder 
mansardedak. Bepleisterde lijstgevel met 
imitatie-voegwerk, op een geboste sokkel- 
vormende begane grond van hardsteen. 
Verticaliserende gevelindeling vanaf de 
puilijst. L. risaliet met schijnvoegen, ge
markeerd door de rondboogpoort en een 
deurvenster met balkon en entablement 
onder ronde oculus op de eerste verd. Drie 
r. trav. met kolossale pilasters, gemarkeerd 
door ruime verdiepte rondboogvensters 
met imposten, sluitsteen en balustrade, 
voorzien van raamwerk met typische roe
denverdeling. Voorts twee- en drielichten 
op begane grond -  l.g. ter vervanging van 
de twee oorspronkelijke winkelpuien -  en 
entresol. Klassiek hoofdgestel ; rechte dak
kapellen tussen postamenten. Onversierde 
achterbouw met drie bouwl. en vijf trav. 
onder mansardedak, aan de Samaritanes- 
sestraat. Brede rechth. vensters met I-balk 
(1477).
S.A.B., O.W., 17227 (1900-1902).
Deutscher Schulverein in Brüssel, Bericht iiber das 
Deutscher Schulvereins und Schuljahr, 1893/1894- 
1912/1913, II-XXI.

Nr. 22. Burgerhuis in eclectische stijl met 
neorenaissance-inslag, n.o.v. architecten
L. en A. De Rycker van 1894; souterrain, 
drie bouwl. en drie trav. onder zadeldak. 
Lijstgevel van natuur- en hardsteen, ge
leed door kordons met bewerkte fries, en 
belijnd met diamantkoppen en bossage. 
Geaccentueerde middenas door de rechth. 
erker met doorlopende balustrade op de 
bel-etage, bekroond door een balkon met 
postamenten en ijzeren hek. Voorts rechth. 
deur en vensters, op de bovenste verd. met 
bewerkte borstwering en entablement. 
Klassiek hoofdgestel (1478).
S.A.B., O.W., 17259 (1894).

Nr. 25. Herenhuis met enkelhuisopstand, 
in neoclassicistische stijl, waarvoor bouw- 
aanvraag van 1849. Oorspronkelijk met 
twee bouwl. en vijf trav., als grondige ver
bouwing of ter vervanging van een voor
naam breedhuis met hetzelfde volume en 
bekronende barokke halsgeveltop uit 
XVII. Verhoogd met een derde bouwl. in 
1892, met een pseudo-mansarde in 1980. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met 
geprofileerde hardstenen plint, puilijst en 
lekdrempels, kordonvormend op de twee
de bouwl. Rechth. vensters, beluikt op de 
begane grond, in geriemde omlijsting op 
de bovenverd.; dito inrijpoort in de 1. trav. 
Resterende architraaf van het oorspronke
lijke hoofdgestel boven de eerste verd., 
klassiek hoofdgestel boven de toegevoeg
de tweede verd. (1479).
S.A.B., O.W., 17223 (1849), 17225 (1892).

Nr. 26-28. Huurhuis met neoclassicisti
sche inslag, vier bouwl. en vier trav. onder 
zadeldak, waarvoor bouwaanvraag van 
1894. Bepleisterde lijstgevel met imitatie- 
voegwerk, op geblokte hardstenen pui met 
dubbelhuisopstand en r. inrijpoort. Gebost 
middenrisaliet van twee trav. gemarkeerd 
door balkons met gietijzeren hek op de bo
venverd. Rechth. muuropeningen, op de 
bovenverd. in geriemde omlijsting, onder
ling verbonden door spiegels en entable- 
menten in de zijtrav. Klassiek hoofdgestel 
(1480).
S .A .B ., O .W ., 17262  (1894 ).
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672. Minimenstraat nr. 27. Trappaal.

Nr. 27. Ruim herenhuis met dubbelhuis- 
opstand (hoek Kandelaarsstraat), met drie 
bouwl. en zeven trav. onder 1. afgesnuit 
zadeldak (pannen). In kern traditioneel 
breedhuis met twee bouwl. en getrapt dak
venster in de poorttrav., uit XVII, cf. de 
gedeeltelijk ontpleisterde begane grond 
met bak- en zandsteenparement. Tot de 
huidige neoclassicistische vorm aangepast 
met een bijkomende verd., waarvoor 
bouwaanvraag van 1846. Bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel, geknikt tussen de 
vijfde en zesde trav., met regelmatige re
gisters van rechth. vensters in verkleinen
de ordonnantie, op de bovenverd. belijnd 
door kordonvormende lekdrempels, afge
werkt met een klassiek hoofdgestel. Ont
pleisterde r. trav. van de begane grond met 
grondig vernieuwde zandstenen sokkel, 
negblokken van de voormalige kruiskozij
nen en speklagen ter hoogte van de dor
pels, en rechte muurankers. Later toege
voegde stucomlijstigen op de bovenverd. 
Brede spiegelboogpoort met hardstenen

omlijsting met imposten, sluitsteen en wa
terlijst, uit XVIII, in de derde trav. : oor
spronkelijk rijk geprofileerd doch heden 
afgevlakt. Verankerde bepleisterde zijge
vel met steunbeer tot aan de daklijst. Rui
me trapzaal in het interieur, met markante 
eiken eretrap in laat-barokstijl, uit 
eind XVII-begin XVIII : rijk gebeeld
houwde trappaal met volute en rankwerk, 
mannenhoofd en bekronende leeuw met 
medaillon; balusterleuning (fig. 672), 
(1481).
S.A.B., O.W., 17206 (1846).

Nr. 29. Neoclassicistisch enkelhuis (hoek 
Kandelaarsstraat) met drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak, waarvoor bouwaan
vraag van 1824 (fig. 673). Bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel met gemarkeerde 
horizontale geledingen in verkleinende or
donnantie. Begane grond in afgevlakte 
bossage, uitstralend boven de muurope- 
ningen, belijnd door plint en puilijst. 
Rechth. r. deur en vensters, op de begane

673. Minimenstraat nr. 29 (1824).

431



MINIMEN STRAAT

674. Minimenstraat nr. 32, 34 (1888).

grond met lekdrempel, op de bovenverd. 
in vlakke omlijsting, met gevelbrede blin
de borstwering en bijkomende entable- 
menten op de eerste verd., kordonvormen- 
de lekdrempels op de tweede. IJzeren leu
ningen met dubbele krul. Gevelbeëindi- 
ging door kordon, fries en kroonlijst met 
klossen. Bepleisterde zijgevel, in de 
r. helft geopend door vier gesuperposeerde 
registers van telkens drie rechth. openin- 
gen.
S.A.B., O.W., 8856 (1824).

Nr. 32, 34. Twee burgerhuizen n.o.v. ar
chitect E. Hellemans van 1888; souter
rain, drie bouwl., mezzanino en elk drie 
trav. onder zadeldak (fig. 674). Lijstgevels 
met sterk afwijkende behandeling. Nr. 32 
met neo-Vlaamse-renaissance-inslag, van 
bak-, natuur- en hardsteen. Vrij gesloten 
gevelveld met speklagen, op de boven
verd. gemarkeerd door een centrale ven- 
sterzone omringd door blindnissen met

675. Minimenstraat nr. 39 (1877) en 41 (1853).

schelpen en rolwerkcartouche in het hoog
veld; balkon met postamenten en ijzeren 
hek. Nr. 34 met neoclassicistische inslag, 
bepleisterd met imitatie-voegwerk, op ge
boste begane grond en hardstenen plint. 
Regelmatige ordonnantie van omlijste bo
venvensters, met ijzeren borstwering en 
entablement op de bel-etage, spiralenfries 
op de tweede verd. Gelijkaardige behan
deling van de mezzanino met Ionische 
zuiltjes en postamenten, resp. in galerij op 
kraagstenen, en als deelzuiltjes van twee- 
lichten. Kroonlijst met tandlijst boven 
schijvenfries. Benedenvensters van nr. 34 
verbouwd tot winkelpui, waarbij verwijde
ring van een balkon.
S.A.B., O.W., 17217- 17218 (1888).

Nr. 35-37. Huurhuis met vier bouwl. en 
zes trav., in huidige vorm daterend van be
gin XX, vermoedelijk door samenvoeging 
en verhoging van twee bestaande panden. 
Bewaarde steekboogdeur in geprofileerde
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zandstenen omlijsting, met neuten, oren 
met drop, sluitsteen en gebogen waterlijst 
op gestrekte uiteinden, uit XVIII A, in de 
r. trav. Winkelpui met geometriserende Art 
Nouveau-inslag in het houtwerk van de 
deur, uit begin XX, in de 1. trav. (1482).

Nr. 39. Herenhuis met enkelhuisopstand, 
in streng neoclassicistische stijl, n.o.v. ar
chitect E. Cels van 1877; souterrain, drie 
bouwl. en vier trav. onder zadeldak (pan
nen), (fig. 675). Lijstgevel van natuur
steen, met ruim gebruik van hardsteen 
voor benedenbouw, omlijstingen en 
hoofdgestel. Verhoogde begane grond met 
bewerkte sokkel en puilijst, voorzien van 
schijnvoegen die uitwaaieren boven ge
profileerde rondboognissen, met 1. vleu
geldeur en vensters. Tweede bouwl. uitge
werkt als bel-etage, met hoge rechth. ven
sters in geriemde omlijsting met entable
ment, doorlopende lekdrempels en 
borstweringen met postamenten en rozet. 
Omlijste vensters op de lagere derde 
bouwl. Krachtig geprofileerde en versier
de kroonlijst met tandlijst, op gegroefde 
consoles, boven panelen met rozet en kor
don. Markant trappenhuis met overloop in 
het interieur.
S.A.B., O.W., 17230 (1877).

Nr. 40. Bescheiden rij huis met neoclassi
cistische inslag, waarvoor bouwaanvraag 
van 1897 ; drie bouwl. + entresol en twee 
trav. onder zadeldak. Bepleisterde en be-

676. Minimenstraat nr. 40 (1897). Entresol.

schilderde lijstgevel, geleed door een ge- 
velbreed balkon met gietijzeren leuning. 
Fraaie «klassieke» houten winkelpui met 
zij-ingang en windbord. Entresol overdekt 
met een polychroom sgraffitopaneel, met 
huisnaam «de zonnebloem» te midden 
van zonnebloemranken (fig. 676). Boven- 
verd. met rechth. vensters, waterlijsten, 
onderdorpels en kroonlijst met klossen
(1483) .
S.A.B., O.W., 17265 (1897).

Nr. 41. Herenhuis met enkelhuisopstand, 
in neoclassicistische stijl, n.o.v. architect
P.J. Peeters van 1853; drie bouwl. en vier 
trav. onder zadeldak (pannen), (fig. 675). 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met 
schijnvoegen op de begane grond, en ge
bruik van hardsteen voor plint, kordons en 
omlijstingen. Rechth. vensters en deur in 
de r. trav., licht verdiept op de begane 
grond, in geriemde omlijsting op de bo- 
venverd., de bel-etage met doorlopende 
borstwering van casementen binnen ge
profileerde kordons, de lagere tweede 
verd. met lekdrempels en onderdorpels. 
Breed gekomiste kroonlijst met tandlijst 
en zware modillons, schijven in de fries en 
kordon. Bewaard houtwerk van de ven
sters, latere ijzeren tralies en vleugeldeur.
S.A.B., O.W., 17231 (1853).

Nr. 43-45. Twee gekoppelde enkelhuizen 
vlg. repeterend schema, in neoclassicisti
sche stijl, n.o.v. architect P.J. Peeters van 
1848; drie bouwl. en resp. twee en vier 
trav. onder zadeldak (pannen). Bepleister
de en beschilderde lijstgevel, de begane 
grond met schijnvoegen, hardstenen plint 
en puilijst; nr. 43 recent gedecapeerd. 
Rechth. deuren en vensters met lekdrem- 
pel, op de bovenverd. in geriemde omlijs
ting, de bel-etage met doorlopende balu
strade, de lagere tweede verd. met onder
dorpels. Trapezoïdale erker met console in 
de twee 1. trav., aangebracht in 1901. 
Kroonlijst met tandlijst en klossen, ver
nieuwd met modillons in nr. 43, boven 
fries met bedekte steigergaten en kordon
(1484) .
S.A.B., O.W., 17229 (1848), 17234 (1901).
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Nr. 48. Burgerhuis in eclectische stijl met 
neorenaissance-inslag, n.o.v. architect
J. Brunfaut van 1895; drie bouwl. en drie 
trav. onder mansardedak. Klassiek opge
bouwde lijstgevel van bak- en hardsteen, 
centraal gemarkeerd door een trapézoïdale 
erker met vrij uitzonderlijke overhoekse 
consoles, pilasters en bekronend ijzeren 
balkon. Lage geboste begane grond. 
Rechth. deur en vensters, getralied in de 
benedenbouw, met hoekblokken, entable
ment en doorgetrokken lekdrempels op de 
bovenverd.; ruit- en schijfmotieven op de 
borstweringen. Klassiek hoofdgestel; 
oorspronkelijk drie rechte dakkapellen, 
heden r. gewijzigd (1485).
S.A.B., O.W., 17269 (1895).

Nr. 52. Burgerhuis met neo-Vlaamse-re- 
naissance-inslag, n.o.v. architect L. en 
A. De Rycker van 1896; souterrain, drie 
bouwl. en twee ongelijke trav. onder za
deldak. Lijstgevel met levendig parement 
van baksteen, versierd met friezen en 
tandlijsten, doorspekt met fijne natuur
steenlagen, en verrijkt met hardsteen en 
kleurrijke tegelfriezen. Get oogde en 
rechth. openingen. Brede, door pilasters 
gemarkeerde 1. trav. geopend door ruime 
vensterpartijen in oplopende omlijstingen, 
met gietijzeren balkon en luifel op de bel
etage. R. trav. met omlijste deur en hoog
veld waarin sgraffito met lier en partituur 
op de eerste verd. (1486).
S.A.B., O.W., 17271 (1896).

Nr. 54. Burgerhuis met neo-Vlaamse-re- 
naissance-inslag, waarvoor bouwaanvraag 
van 1897; souterrain, drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak. Lijstgevel van bak
en hardsteen, met kordongeleding en 
speklagen. Twee r. trav. op de bovenverd. 
herleid tot risaliet, gemarkeerd door de 
rechth. erker met bewerkte borstwering en 
wortelpilasters, gietijzeren balkon en aan
sluitend deurvenster. Voorts regelmatige 
ordonnantie van steekboogopeningen, met 
waterlijst op pilasters of sluitsteen. Breed 
klassiek hoofdgestel (1487).
S.A .B ., O.W., 17272 (1897).

Nr. 55-57. Twee gekoppelde neoclassicis
tische enkelhuizen (hoek Tempelstraat), 
met drie bouwl. en elk drie trav. onder za
deldak (pannen), van ca. 1830. Oorspron
kelijk bepleisterde en beschilderde, heden 
gedecapeerde bakstenen lijstgevel met 
muurankers en natuurstenen sokkel. Re
gisters van rechth. deur- en vensteropenin
gen, haast vierkant op de lage derde 
bouwl., met arduinen dorpels; bewaard 
houtwerk. Begane grond van nr. 57 ver
bouwd. Oorspronkelijk vermoedelijk klas
siek hoofdgestel waarvan resterende 
kroonlijst met klossen en tandlijst boven 
steigergaten ; bewaarde afgewolfde dakka
pel in nr. 55 (1488).

Nr. 56. Burgerhuis in eclectische stijl, 
n.o.v. architect A. Danthine van 1899, ge
lijktijdig opgetrokken met het achteraan 
aanpalende pand Charles Hanssensstraat 
nr. 13. Bepleisterde lijstgevel met gebruik 
van hardsteen o.m. voor de geblokte bene
denbouw. Markante gevelbrede erker met 
tegelfries en gebuikt balkon op de bel-eta- 
ge. Voorts klassieke ordonnantie van 
rechth. deur- en vensteropeningen, met 
gietijzeren middenbalkon op de bovenste 
verd., en kroonlijst met klossen (1489).
S.A.B., O.W., 17274 (1899).

Nr. 59-61. Twee gekoppelde enkelhuizen 
vlg. spiegelbeeldschema, in laat-classicis- 
tische stijl, uit XVIII d; oorspronkelijk 
drie bouwl. onder zadeldak en elk drie 
trav. (fig. 677). Nr. 59 vrij intact bewaard; 
nr. 61 heden met verhoogde derde en toe
gevoegde vierde bouwl. Markant, bepleis
terd en beschilderd gevelfront met sym
metrische opbouw gemarkeerd door gro
tendeels geblokte hoekrisalieten, horizon
taal geleed door de plint, geprofileerde 
pui- en kroonlijst. Risalieten met rechth. 
deur in geriemde omlijsting met neuten, 
stafwerksleutel en entablement met gekor- 
niste tandlijst, geflankeerd door neerhan
gende guirlandes; aansluitend deurvenster 
met gesmeed ijzeren borstwering met 
krullenpatroon en entablement op conso
les, vervolgens vlakke lisenen met sleutel ; 
ruime dakkapel met pilasters, driehoekig 
fronton en typische roedenverdeling ter
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677. Minimenstraat nr. 59-61.

bekroning in nr. 59. Voorts rechth. ven
sters, in vlakke blokomlijsting op de bega
ne grond en de lage derde bouwl., in ge
riemde omlijsting op de tweede bouwl. 
Dorpels van de eerste twee bouwl. ver
laagd in 1835; begane grond van nr. 61 in 
de twee r. trav. verbouwd. Houten Lode- 
wijk XVI-trap in nr. 59.
S.A.B., O.W., 17233 (1835).

Nr. 60. Neoclassicistisch enkelhuis (hoek 
Charles Hanssensstraat) met drie bouwl. 
en vier trav. onder schilddak (pannen), uit 
XIX A. Mogelijk oudere kem, wellicht als 
onderdeel van het voormalige minimen- 
klooster. Heden gecementeerde lijstgevel 
met verkleinende registers van rechth. 
vensters met lekdrempel; deur in entable
ment in de r. trav. Kroonlijst boven bedek
te steigergaten. Aanbouw met ijzeren ter
ras uit eind XIX, tegen de gedeeltelijk 
blinde zijgevel (1490).

Nr. 65. Enkelhuis in laat-classicistische 
stijl, met drie bouwl. en drie trav. onder

zadeldak (pannen), uit eind XVIII-begin 
XIX. Heden gecementeerde lijstgevel. Op 
begane grond rondboogvensters en -deur 
met geprofileerde booglijst op doorgetrok
ken imposten en sluitsteen met schijfmo- 
tief, belijnd door de zware puilijst. Rechth. 
bovenvensters in verkleinende ordonnan
tie met achtereenvolgens afzonderlijke en 
doorgetrokken lekdrempels; vlakke pane
len op de borstwering van de bovenste 
verd. Kroonlijst en vernieuwde dakkapel 
(1491).

Nr. 67-69. Twee gekoppelde enkelhuizen 
vlg. repeterend schema, met twee bouwl. 
en elk drie trav. onder zadeldak (pannen). 
Neoclassicistisch uitzicht uit XIX A, doch 
mogelijk oudere kem aangegeven door 
muurankers op de eerste bouwl. Bepleis
terde en beschilderde lijstgevel met regis
ters van rechth. deur- en vensteropenin
gen, beluikt op de begane grond, met kor- 
donvormende lekdrempels op de boven- 
verd. Gevelbeëindiging door architraaf, 
fries en kroonlijst; telkens centrale afge
wolfde dakkapel (1492).

Nr. 81-83. Z.g. «Ecole Saint-Vmcent». 
Langgerekt schoolgebouw met Art Deco- 
inslag, n.o.v. architect L. Janiet van 1933; 
drie bouwl. en tien trav. onder plat dak. 
Repeterend gevelritme, gemarkeerd door 
verticaliserende gele bakstenen penanten 
met bekroond postament, en trapezoïdale 
vensterpartijen met simili-bekleding, op 
bewerkte hardstenen plint. Toegang onder 
luifel in de tweede en voorlaatste trav.
(1493) .
S.A.B., O.W., 43186 (1933).

Nr. 91-93. Neoclassicistisch enkelhuis met 
vier bouwl. en vier trav. onder zadeldak, 
waarvoor bouwaanvraag van 1840. Be
pleisterde en beschilderde lijstgevel met 
schijnvoegen op de begane grond, hori
zontaal geleed door kordonvormende lek
drempels. Registers van rechth. vensters in 
verkleinende ordonnantie. Inrijpoort in 
hardstenen entablement in de r. trav.; deur 
ernaast. Kroonlijst boven fries en kordon
(1494) .
S.A .B ., O.W ., 2662 (1840).
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Nr. 95. In kern vermoedelijk traditioneel 
breedhuis, met twee bouwl. en vier trav. 
onder steil zadeldak (Vlaamse pannen) 
met 1. aandak en schouderstuk, opklim
mend tot XVII. Heden gecementeerde 
lijstgevel met sokkel, daklijst en rechte 
muurankers. Aangepaste rechth. deur en 
vensters, op de bovenverd. met lekdrem- 
pel (XIX). Dakkapel met oren en fronton
(1495).

Montserratstraat (7 J-K)

Van de Wynantsstraat naar Wolstraat. 
Eertijds het meest Z.-gedeelte van de alou
de «Blaer strate» (zie Minimenstraat).
I.l.v. XVII Marollenstraat genaamd, naar 
het voormalige marollen- of apostolinen- 
klooster dat hier vanaf ca. 1660 tot 1715 
gevestigd was. De huidige benaming ver
wijst naar de voormalige O.-L.-Vrouw van 
Montserratkapel, opgericht in 1686-1687 
als hulpkerk van O.-L.-Vrouw-ter-Kapelle, 
openbaar verkocht in 1799.
Licht gebogen tracé, tot voor kort groten
deels ingenomen door banale XlX-rijbe- 
bouwing en huurhuizen uit begin XX. He
den in enkele gevallen gerenoveerd, 
cf. nr. 28 (1905, architect F. Kielbaey), 
meestal echter vervangen door nieuwe 
bouw. De Montserratstraat maakt deel uit 
van de wijk z.g. «De Marol», voorts be
grensd door de Wynantsstraat, Jan Jacobs- 
plein, Waterloolaan en Dumonceaustraat. 
Bedreigd door een onteigeningsbesluit van 
1969, voor kantooruitbreiding van het Jus
titiepaleis, dat onder druk van het « Comi
té Général d’Action des Marolles» en be- 
wonersakties, de z.g. «Slag van de Ma
rol», in 1972 nietig werd verklaard. Reno
vatie voorbereid vanaf 1969, uitgeroepen 
tot nationaal pilootproject voor stadsver
nieuwing in 1974. Vastgelegd in het 
B.RA. «De Marol» (1974) voor renovatie 
met sociale woonbestemming, kleine han
del en ambacht, met respekt voor de be
staande inplanting en bouwvolumes. Fa- 
sengewijze uitgevoerd vanaf 1975, waar
bij oprichting van stroken sociale huisves
ting -  zowel renovatie als nieuwe bouw -  
door «Le Foyer Bruxellois» en «Assam-

Sorelo», vlg. de normen van de Nationale 
Huisvestingsmaatschappij, opruiming van 
binnenpandige krotbebouwing en vervan
ging door gemeenschappelijke tuinen. 
Markante nieuwbouwcomplexen in nr. 42- 
48 (1980, architecten M. Van Der Stricht, 
A. Van Rijn en I. Zielonka) en nr. 64 
(1982, architecten GUS -  D. Graux,
F. Terlinden en G. Vanhamme); complex 
in uitvoering in nr. 11-23 (architect
G. Gorza).
Isoleerpaviljoen van het Universitair Zie
kenhuis St.-Pieter in nr. 35 (zie Hoogstraat 
nr. 296A-322); ernaast «Institut d’Anato- 
mie» van de U.L.B. (zie Waterloolaan 
nr. 115), (1496).
UYTTENHOVE P., De theologie van de stad (Wo- 
nen-TABK, 1985, 21-22, p. 37-51).

Nr. 1-3. Huurhuis, af geschuind hoekge- 
bouw (Valkstraat) met vier bouwl. en ze
ven trav. onder mansardedak (kunstleien) 
waarvoor bouwaanvraag van 1902. Een
voudige baksteenbouw met schaars ge
bruik van hardsteen, verlevendigd door li
senen, balustraden en gebuikt gietijzeren 
balkon op de eerste verd., en blinde hoog
velden onder de kroonlijst. Begane grond 
met handelsfunctie, deels verbouwd. Ge- 
toogde bovenventers, breder in de uiterste 
trav., en blindnissen; tweede trav. gemar
keerd als trappenhuis. Dakkapellen met 
driehoekig fronton (1497).
S.A.B., O.W., 11085 (1902).

Nr. 4-6. Huurhuis met dubbelhuisopstand, 
waarvoor bouwaanvraag van 1893; vier 
bouwl. onder mansardedak, vier trav. op 
de gelijkvloerse verd. en twee hogerop. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel ge
ritmeerd door bewerkte pilasters en spie
gel, met gietijzeren balkons en borstwerin
gen vóór de brede bovenvensters. Klassiek 
hoofdgestel; dakkapellen met driehoekig 
fronton (1498).
S.A.B., O.W., 17215 (1893).

Nr. 36-40. Drie gekoppelde enkelhuizen 
vlg. repeterend schema, in neoclassicisti
sche stijl, uit XIX b ; drie bouwl. en negen 
trav. onder zadeldak. Renovatie tot acht 
sociale woningen door «Le Foyer Bruxel-
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lois», n.o.v. architect M. Wolff, beëindigd 
in 1979. Bepleisterde lijstgevel met vrijla
ting van de natuurstenen sokkel en penan
ten van de begane grond. Registers van 
rechth. deuren en vensters met arduinen 
dorpels, kordonvormend op de bovenverd. 
Kroonlijst met modillons en tandlijst bo
ven casementen (1499).

Nr. 58-62. Geheel van meergezinshuizen, 
doorlopend in Wolstraat nr. 67-83, n.o.v. 
architect G. Maréchal van 1866. Vroegste 
realisatie van de «Société l’Immobilière 
Bruxelloise», de eerste belangrijke wo- 
ningbouwmaatschappij te Brussel, opge
richt in 1865, met als doel de sanering van 
ongezonde wijken en de bouw van ver
vangende arbeiderswoningen in de bin
nenstad (zie ook Gierstraat nr. 30-66 en 
Zennestraat nr. 2-28). Oorspronkelijk tien 
meergezinshuizen, telkens vijf aan de 
Montserratstraat en de Wolstraat, met drie 
bouwl., entresol en mansarde, acht van het 
enkele type met drie trav. en twee van het 
dubbele type met vijf trav. De binnenter
reinen werden ingenomen door het «Asile 
St. Louis et St. Agathe». L.g. en twee hui
zen aan de Montserratstraat werden ge
sloopt. Oorspronkelijk bepleisterde en be
schilderde lijstgevels met sobere stucver
siering, heden met uitzondering van Mont
serratstraat nr. 62 voorzien van een 
vernieuwde bakstenen gevelbekleding. 
Rechth. muuropeningen, kordongeleding 
en klassiek hoofdgestel. Toegevoegde 
vierde bouwl. i.pl.v. mansarde aan de Wol
straat. Panden aan de Montserratstraat ge
renoveerd tot negen sociale woningen 
door «Assam-Sorelo», n.o.v. architecten 
GUS (D. Graux, F. Terlinden en G. Van- 
hamme), beëindigd in 1977 (1500).
S.A.B., O.W., 9875 (1866).

Moutstraat (3 E)

Van Oude Graanmarkt naar Nieuwe 
Graanmarkt.
Rechtlijnige straat, deel uitmakend van het 
classicistisch ensemble van de Nieuwe 
Graanmarkt, in 1787 aangelegd op de ter-

678. Moutstraat nr. 27 (1933).

reinen van het vroegere Jerichoklooster 
(zie Nieuwe Graanmarkt).
N.-zijde met resterende hoekpanden uit 
eind XVIII (zie Oude Graanmarkt nr. 25 
en Nieuwe Graanmarkt nr. 30), voorts 
o.m. ingenomen door een bedrijfs- en een 
appartementsgebouw uit het interbellum. 
Z.-zijde met naoorlogs schoolcomplex.

Nr. 15-17. Voormalige drukkerij «Etablis
sements Plantin», waarvoor bouwaan- 
vraag van 1922, door aannemer A. Blaton. 
Betonskelet met baksteenvulling en ruime 
beglazing, op hardstenen plint; drie bouwl. 
+ terugwijkende attiek en zeven trav. Bre
de openingen met afgeronde hoeken in de 
hoge benedenbouw. Bovenverd. gerit
meerd door gebogen bow-windows met 
balkon in de midden- en hoektrav., voorts 
met tweelichten. Ijzeren balustrade met 
postamenten vóór de attiek. Bewaard ijze
ren raamwerk met kleine roedenverdeling; 
centrale poort en bovenlicht met « p l a n 
t i n » in glas-in-lood (1501).
S .A .B ., O.W., 28961 (1922).
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Nr. 27. Appartementsgebouw met Art De- 
co-inslag, n.o.v. architect W. Vermeiren 
van 1933, in de gevel gedateerd 1934; 
vier bouwl. en drie trav. onder plat dak 
(fig. 678). Expressieve baksteenarchitec
tuur met typisch gebruik van getrapte pro
fielen en rollagen, hardstenen plint en dor
pels. Lijstgevel met symmetrische opstand 
en bredere middentrav. Garagepoort tus
sen deur en venster met tussendorpel en 
bovenlicht op de begane grond. Oplopen
de licht trapézoïdale bow-windows met ty
pisch raamwerk en bekronend balkon op 
de bovenverd. Hardstenen siervazen op de 
eerste verd. Houten kroonlijst met klossen.
S.A.B., O.W., 42199 (1933).

Muggenstraat (4 G)

Van Anderlechtsesteenweg naar Zinnik- 
straat.
Kort smal straatje, in de jaren 1790 aange
legd tussen de voormalige Kattestraat en 
de Muizenstraat (huidige Zinnikstraat), en 
in 1798 benoemd. Bij de aanleg van de 
centrale lanen (1867-1871) werd de O.-zij- 
de gesloopt en wederopgebouwd, en het 
resterende geknikte uiteinde van de aloude 
Kattestraat geïncorporeerd. Achtergevels 
van Maurice Lemonnierlaan nr. 1 tot 47 
aan de O.-zijde. Pakhuis of bedrijfsge
bouw van één bouwl. onder schilddak in 
nr. 9.

Nr. 13-17. Hoekcomplex (Zinnikstraat 
nr. 5), twee gekoppelde woningen, met 
neoclassicistische inslag, waarvoor bouw- 
aanvraag van 1876; vier bouwl. en resp. 
zes en één trav. onder zadelbedaking. Be
pleisterde en beschilderde lijstgevel met 
registers van steekboogvensters, in vlakke 
omlijsting met neuten en lekdrempel; ge
meenschappelijke blindnistrav. met steek- 
boogdeuren aan weerszij van getralied 
rondboogtweelicht. Kroonlijst boven be
dekte steigergaten. Ten dele aangepaste 
winkelpui; voorheen houten winkelraam 
met ijzeren roeden uiterst r. (1502).
S.A.B., O.W., 22366 (1876).

Munt (5 D)

Rechth. plein, met W.-wand gr.m. in ver
lengde rooilijn van de Kleerkopersstraat 
en de Nieuwstraat en centrale O.-inplan- 
ting van de Koninklijke Muntschouwburg, 
U-vormig omringd door de Prinsenstraat, 
Koninginnestraat en Leopoldstraat. 
Oorspronkelijk stond hier in XIV het 
«Hof van Oistervant», in XV tijdelijk fun
gerend als muntatelier. Afbraak in 1531, 
gevolgd door de aanleg van een trechter
vormig plein (1551-1565).
O.-pleinzijde aanvankelijk ingenomen 
door het «Munthof», gedesaffecteerd in 
1649, in 1700 vervangen door de «Grand 
Opéra» van G.-P. Bombarda. Afbraak in 
1820 voor de aanleg van het huidige 
Muntplein, onderdeel van een totaalcon
cept van 1817-1822 n.o.v. architect
L.E.A. Damesme, met -  op de door de 
Stad in 1811 aangekochte gronden van het 
in 1797 afgebroken dominicanenklooster 
-  de inplanting van de Muntschouwburg 
en de aanleg van a.h.w. een voorplein en 
drie omringende straten (Prinsenstraat, 
Koninginnestraat, Leopoldstraat) vlg. geo
metrisch rechth. patroon; karakteristieke 
pleinwandvormende bebouwing, geken
merkt door uniforme, bepleisterde neo
classicistische lijstgevels (fig. 679). Door 
Damesme ontworpen oorspronkelijke 
straatgevels met gelijkvloerse wandelgale- 
rijen om financiële redenen niet uitge
voerd; bebouwing in licht gewijzigde ver
sie vanaf 1819 gerealiseerd o.l.v. de archi
tecten J.B. Vifquain en H.L.F. Partoes. 
Aan W.-pleinzijde werd in 1649 -  ter 
plaatse van de dienstgebouwen van het 
Oude Munthof -  een nieuw muntatelier 
opgetrokken, in 1755 wederopgebouwd en 
uitgebreid met een wachtpost, in 1820 ver
vangen door een ruim neoclassicistisch 
muntgebouw met centraal pilasterrisaliet 
onder fronton, n.o.v. architect Ch. Vander 
Straeten. In 1881-1886 sloop en bouw van 
het imposante Hoofdpostkantoor in eclec
tische stijl, n.o.v. architect L. De Curte. 
Samen met het binnenblok Munt, Bis- 
schopsstraat, Anspachlaan, Wolvengracht 
ontruimd voor de bouw in 1967-1971 van 
het 63 m hoge Administratief Centrum

438



MUNT

van de Stad Brussel, n.o.v. architecten
J. Cuisinier, J. Gilson, A. en J. Polak en
R. Schuiten, met X-vormige bovenbouw 
op polygonale onderbouw : integratie van 
de posterijen, gelijkvloerse en onder
grondse winkelgalerijen z.g. «Muntcen- 
ter», toegangen tot de Metro en vier on
dergrondse parkingniveau’s.
Huidige pleinaanleg met fonteinen, zitban
ken en betonnen struikbakken daterend 
van de jaren 1960-1970.
S. A.B., A.A., 1819-1820, rep. 80 en 1647; S.E., 
9087 (1819); P.P., 922 (1/3), 549 (8/8), 551 (1-5), 
554.
A.R., Kaarten en Plannen, Inventaris in Hand
schrift, 6941 en 6943.
CABRIS Bijdrage tot de bouwgeschiedenis
van de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel 
(1696-1821), licentiaatsverhandeling V.U.B., 1988. 
HENNE A., WAUTERS A., 1975, III, p. 250-264.

Koninklijke Muntschouwburg

Opgetrokken in 1817-1819 n.o.v. de Fran
se architect L.E.A. Damesme, ter vervan
ging van de meer W.-gelegen «Grand

Opéra» (cf. supra), in 1700 voltooid n.o.v. 
de bouwheer G.-P. Bombarda, de Italiaan
se architecten P. en P. Bezzi en decorateur 
Servandoni. Theaterinterieur in 1785 in 
bouwvallige toestand; onuitgevoerde pro
jecten voor plaatselijke wederopbouw 
door de Franse architecten Ch. de Wailly 
van 1785 en F.-J. Bélanger van 1804, l.g. 
met inplanting van een ruim complex met 
winkels, beursgebouw, handelsrechtbank 
en «salie de spectacle». Verplichting tot 
bouw van een nieuwe schouwburg aan de 
Stad opgelegd bij keizerlijk decreet van 
19/5/1810, doch uitgesteld wegens de val 
van Napoleon. Opdracht toevertrouwd aan 
Damesme, wiens projecten in 1817 wer
den goedgekeurd : een sober neoclassicis
tisch twee verd. hoog gebouw, met punt
vormige voor- en achtergevels onder za
deldak, diepe voorbouw met portiek onder 
fronton, wandelgalerij en arcadestructuur 
onder lessenaarsdak rondom de zij- en 
achtergevels; uitgelengde halfcirkelvormi
ge toeschouwersruimte met parket, parter
re en vier rangen balkons in loodrechte 
opstelling, onder koepelvormig plafond.
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XXVIII. Munt. Koninklijke Muntschouwburg. Langsdoorsnede door architectenbureaus A.2R.C. en URBAT (1986). 
Schaal 1 : 600.

Verfraaiingswerken aan interieur in 1840 
door de Franse decorateurs P.F. Gineste en
L. Philastre en in 1845 door de Parijse ar- 
chitecten-decorateurs E.D.J. Despléchin 
en Ch. Séchan; sloop en wederopbouw 
van de toeschouwersruimte in 1853 door 
l.g. architect, met amfitheatervormige op
stelling van de vier balkons, bouw van 
monumentale toneelloges en stoffering in 
Second-Empirestijl.
In 1855 teistering door een hevige brand : 
enkel de portiek en de buitenmuren bleven 
overeind. Wedstrijd voor wederopbouw 
uitgeschreven door de Stad in 1855 : tus
sen de éénendertig inzendingen goedkeu
ring van het gewijzigde project van archi
tect J. Poelaert. Wederopbouw in 1855- 
1856 met behoud van het oorspronkelijke 
volume, doch incorporatie van de omlo
pende galerij in het interieur, vooruitschui
ven van de W.-gevel onder horizontaal af
lijnende en omlopende balustrade. Rijke

binnenaankleding in Second-Empirestijl, 
met o.m. somptueuze plafondschildering 
door de Parijse schilders F.-J. Nolau en 
A. A. Rubé; behoud van het vroegere con
cept van de toeschouwersruimte, doch met 
aanvulling van twee bovenste amfithea
ters; voorts perfectioneren van circulatie- 
en trappensysteem, toneelhuis en machi
nerie. Koepelbeschildering gerestaureerd 
in 1872 door A.A. Rubé en Ph.-M. Cha
peron, en in 1887 door l.g. decorateurs 
vervangen door een nieuw gewelfdecor 
met herwerkte trompe-l’oeil-architectuur. 
Gebouw in 1873-1878 n.o.v. architect
G. Bordiau voorzien van een voor die tijd 
merkwaardig verwarmings- en verluch- 
tingssysteem en boven de lagere omlopen
de partijen verhoogd met één bouwl. (1876).
I.l.v. XX A diverse onuitgevoerde projec
ten voor uitbreiding o.m. door architecten 
G. Bordiau (1902), ir. A. Morglia (1909), 
architect LH. De Koninck (1942).
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Wegens ontoereikendheid van de beveili
ging en de toneeltechnische installaties, 
grootse modemiserings- en renovatiewer
ken uitgevoerd in 1985-1986, n.o.v. de ar
chitectengroepen A.2.R.C. (B. d’Helft,
P. Neirinck, M. Verliefden en M. Libois) 
en URBAT (J. Aron, F. De Becker en
P. Puttemans) : vnl. verhoging van het 
centrale bouwdeel d.m.v. een vier meter 
hoge betonnen constructie voor het hoger 
optrekken van de toneeltoren; voorts in
richting van nieuwe foyer aan Muntzijde, 
repetitielokaal en kantoorruimten boven 
de schouwburgzaal (Fig., XXVIII, 
fig. 680). Verder ook vernieuwing van de 
machinerie met electromechanische bedie
ning en van de orkestbak met uitrusting 
van een hydraulisch systeem; verbetering 
van de akoestiek, herinrichting van het 
Koninklijk Salon, en gedeeltelijke ver
nieuwing van het decor in de grote inkom
hal en de schouwburgzaal, nieuwe koepel-

gewelfschildering met gr.m. behoud van 
vroegere compositie (1887) door kunst
schilder X. Crolls m.m.v. het «Collectif 
d’Art Public».
Gebouw op rechth. plattegrond, met wit 
bepleisterde gevels, uitgebouwde toe- 
gangsportiek en hoger opgetrokken 
rechth. middenpartij (fig. 681). 
Neoclassicistische portiek (1817-1819) 
onder zadeldak, toegankelijk via 5 tr. hoge 
steektrap, met hellende bevloering voor 
doorgang van rijtuigen. Acht Ionische zui
len met ronde geprofileerde sokkel en 
twee dito pijlers afgelijnd door een geleed 
entablement met vergulde opschriften 
«THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE/KONINK-
l ij k e  m u n t s c h o u w b u r g ». Bekronend 
driehoekig fronton met getande omlijsting 
en bas-reliëf, uitgevoerd in 1851-1854 
door E. Simonis, voorstellend «De Har
monie der Menselijke Driften». Hoofdge-
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681. Munt. Koninklijke Muntschouwburg. Plattegrond 
eerste balkon (1855), (S.A.B., P.P., 566).

vel van twee bouwl. (1855-1856), met 
gr.m. zelfde ordonnantie als voorheen 
(1817-1819), beneden met rondboogarca- 
de onder booglijst, op verbonden impos
ten; rechth. omlijste deurvensters met ba
lustrade op de bovenverd. Aan weerszij 
van de portiek : hoekpaviljoenen onder 
balustrade (1855-1856) verfraaid met fes
toenen en panelen waarin vergulde jaartal
len m d c c c x ix  (1819) ten N., m d c c c l v i  
(1856) ten Z.; in zijgeveltrav. rondboog- 
deur met booglijst onderbroken door bla
zoen met wapens van Brussel, geflankeerd 
door kariatiden nl. Thalia en Melpomene 
door E. Mélot aan Prinsenstraat, Polymnia

en Euterpe door V. Poelaert aan Koningin
nestraat; loofmotieven in de zwikken, on
der gekomiste druiplijst en onversierd 
casement. Neoclassicistische zij- en ach
tergevels (1817-1819) van resp. zeventien 
en elf trav. en twee bouwl. onder gelede 
architraaf, entablement geopend voor 
mezzanino en onderbroken kroonlijst met 
klossen; arcadestructuur beneden (oor
spronkelijke wandelgalerij) met booglijst 
op verbonden imposten; rechth. omlijste 
bovenvensters. Bijkomende verd. in eclec
tische stijl (1876) onder thans gebogen 
lessenaarsdaken met oeil-de-boeufs (1982, 
URBAT) : afwijkende ordonnantie door 
de aaneenschakeling van twee- en drie- 
lichten met deelzuil tussen pilasters; cen
traal en op de hoeken in risaliet, onder ba
lustrade. Verhoogde middenconstructie 
(1985-1986) afgelijnd door brede band van 
blauw geëmailleerd plaatstaal, onder kope
ren schilddak. Drielicht onder booglijst in 
voorgevel, verdiept dubbel bovenlicht met 
recht en gebogen balkon in achtergevel; 
smalle rechth. lichten in zijgevels.
Somptueuze binneninrichting, deels gere
noveerd.
Markante lichtgrijs en wit geschilderde in- 
gangshal geritmeerd door deels gegroefde 
halfzuilen met vierkante sokkel en eierlijst- 
kapiteel, eindigend op bewerkte consoles, 
onder plafond met versierd lijstwerk en ab
stracte schildering door de Amerikaanse 
kunstenaar Sam Francis. Drie ingangs- en 
drie vestiairedeuren onder balustrade en 
steekbogig bovenlicht; bevloering met 
zwarte tegels en witte marmer vlg. geome
trisch patroon door een eveneens Ameri
kaanse kunstenaar, Sol Le Witt. Dubbele 
eretrap leidend naar foyer, met muurwan- 
den verlevendigd door nissen met beeld
houwwerk. In het verlengde enkele trap 
onder koepeloverwelving, met muurschil
deringen door E. Fabry (1909-1930). 
Ellipsvormige schouwburgzaal van 1855- 
1856, met capaciteit van 1140 zitplaatsen : 
rijke -  in 1985-1986 deels vernieuwde -  
stoffering in Second-Empirestijl, uitge
voerd door de Parijse kunstenaars 
F.-J. Nolau en A.A. Rubé (PI. XIV). Par
terre met loges en amfitheatervormige op
stelling van vier balkons, ondersteund
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door acht paarsgewijze opgestelde Corin
thische zuilen, onder gebroken fronton ge
schraagd door atlanten. Monumentale to- 
neelloges onder frontonbekroning geflan
keerd door genieën met kroonluchters. 
Verder opvallend decor in vergulde, kar
mijnrode en purpere tinten; borstweringen 
van balkons versierd met o.m. putti, lier- 
motieven, medaillons en voluten. Allego
rische plafondschildering voorstellend 
«België als beschermster van de Kun
sten», met uitbeelding van genieën, karia
tiden, portieken en trompe-l’oeils als archi
tecturale voortzetting van het zaalinteri- 
eur : «kopie» van 1985-1986 o.l.v. 
X. Crolls naar origineel door A.A. Rubé 
en Ph. Chaperon van 1887.
Koninklijk Salon, als receptieruimte in 
1985-1986 heringericht n.o.v. architect 
Ch. Vandenhove i.s.m. de beeldende kun
stenaars D. Buren en G. Paolini. Rechth. 
ruimte met wit marmeren deuren met spie- 
gelglasramen, geïsoleerde dito pijlers met 
koperen afwerking, sculpturen door 
G. Paolini en wit- en rood marmeren vloer 
met streepmotief door D. Buren.
Markante aankleding van het foyer in Se- 
cond-Empirestijl van 1856, met spiegelde- 
cor tussen kariatiden, pilasterritmering en 
fraaie plafonduitvoering.
Voorts behouden «Italiaanse» scène 
(1856), vernieuwde technische uitrusting 
met o.m. vier ondergrondse hefinstallaties 
en ophangsysteem voor decors aan toneel
zolder (1503, 1504).
S.A.B., O.W., 30093 (1851-1854), 33457-33480 
(1855-1856), 33482-33483 (1873-1878), 13621 
(1876); S.K., 272 en 347; P.P., 546 (1-6), 549 (1- 
8), 551 (1-5), 555 (1-22), 566 (1-4); N.P.P., 27. 
BRAEKEN J. & MONDELAERS L., De Konink
lijke Muntschouwburg in data (M. & L., 1986, 5, 
p. 48-53).
CABRIS E.M.J., Bijdrage tot de bouwgeschiedenis 
van de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel 
(1696-1821), licentiaatsverhandeling V.U.B., 1988. 
ID., De zaalkoepel van de Koninklijke Munt
schouwburg : historische en kuntshistorische be
schouwing (M. & L„ 1989, 8/1, p. 36-54).
Dienst Dramaturgie, Nationale Opera, Brussel, 
1985-1986.
GOETGHEBUER P.J., Choix des monumens, édi- 
fices et maisons les plus remarquables du royaume 
des Pays-Bas, Gent, 1827, p. 30-32, pl. XLV- 
XLV1.

ISNARDON J., Le Théâtre de la Monnaie depuis 
sa fondation jusqu’à nos jours, Brussel, 1890. 
Journal Belge de l’Architecture, 1851, 4, p. 188- 
189, pl. XXIII-XXIV; 1854, 6, p. 10-15, pl. I-II; 
1855, 7, p. 19-20, 46-49.
L’Emulation, 1878, 4, kol. 72, pl. 6-8. 
STRAUVEN F., De vernieuwing van het Konink
lijk salon in de gerestaureerde Muntschouwburg 
(M. & L., 1986, 5, p. 41-47).
Un théâtre d’opéra, 1986.

Nr. 3. Rijhuis met vier bouwl. en drie trav. 
onder zadeldak (n//straat, mechanische 
pannen), in XIX a opgetrokken op oude 
rooilijn. Bouwaanvraag van 1931 n.o.v. 
architect J. Teughels voor nieuw gevel- 
front op vooruitgeschoven rooilijn, enkel 
gerealiseerd m.b.t. de twee benedenverd. : 
granitobekleding en gevelbreed vensterre- 
gister met houten raamindeling, onder 
hekbekroning; begane grond recent aan
gepast samen met nr. 4. Bewaarde bepleis
terde neoclassicistische bovenbouw met 
rechth. vensters, in r. twee trav. verdiept in 
risaliet. Doorgetrokken lekdrempels, ge
leed kordon, steigergaten en kroonlijst op 
klossen (1505).
S.A.B., O.W., 40536 (1931).

Nr. 4. Hoekpand met Wolvengracht (nr. 5- 
7), drie en vijf trav. en vier bouwl. onder 
afgesnuit zadeldak (pannen), opgetrokken 
in 1838. Bepleisterde lijstgevel met be
houden neoclassicistisch uitzicht op de 
twee bovenverd. ; rechth. omlijste ven
sters met lekdrempels en klassieke gevel- 
aflijning d.m.v. kordon onder steigergaten 
en kroonlijst op klossen. Vernieuwde dak
kapellen. Aanpassingen van twee bene
denverd., op tweede bouwl. met erkervor
mige uitbouw aan Munt daterend uit 
XX b-midden XX; recente horecapui door
lopend met nr. 3 (1506).
S.A.B., O.W., 1054 (1838).

Museumplein (7 F)

Vierkant plein, aan drie zijden omsloten 
door een harmonisch en symmetrisch ge- 
velfront, samengesteld uit de voorgevels 
van het voormalige Paleis van Karei van
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682. Museumplein.

Lotharingen (W.) en van het voormalige 
Paleis voor de Nationale Nijverheid (Z. en 
O.) (fig. 682).
Toegang ten O. via de portiek van het Ko
ningsplein en aansluitende Museumstraat; 
ten N. in verbinding met de lagere Hof- 
berg via een afdalende trappenpartij en de 
Korte Museumstraat.
Tot XV B bevond zich hier de z.g. «Jo
denpoel», gedempt voor de wijdse tuin
aanleg van het Hof van Nassau, bij de ver
bouwing tot paleis van Karei van Lotha
ringen (XVIII c) heringericht in Franse 
stijl, met middenin een vijver, ca. 1782 
echter, op de vijver na, vervangen door 
een geplaveid plein. In 1797 heraanleg 
met Kruidtuin -  afgeschermd door een 
hek - , gesupprimeerd in 1826 voor de in
planting van de twee aansluitende vleugels 
van het Nijverheidspaleis (1829-1830). 
Het nu ingekorte en heraangelegde plein 
werd in 1848 verfraaid met het nieuwe

standbeeld van Karei van Lotharingen en 
in 1877-1880 met plantsoenen.
Plein heden gekasseid en halverwege geo
pend voor de lichtput van het ondergrond
se Museum van Moderne Kunst (1978- 
1984, zie Koningsplein nr. 1-2), begrensd 
door de deels hergebruikte hardstenen ba
lustrade van 1880, ontworpen door archi
tect A. Balat : visuele referentie naar de 
hier sinds eeuwen opgestelde en opeenvol
gende afsluitingen, als duidelijke schei
ding tussen vroegere tuin of plein en Mu
seumstraat. Postamenten met bekronende 
bronzen medaillonportretten van keizerin 
Maria-Theresia en koning Leopold II, tus
sen putti, uitgevoerd door G. De Groot; 
op keerzijde verweerde opschriften, vlg. 
G. Des Marez resp. «Munificentia Mariae 
Theresiae Augustae Bibliothecae publica 
erecta Brux. m d c c l x x i i» en «Sub auspici- 
is Regis Leopoldi secundi Musaeum 
bruxellense renovatum et auctum 
MDCCCLXXX».
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Ten N.W., ter plaatse van een verdwenen 
huizenblok (zie Museumstraat) en boven
op het «technisch blok» van het Museum 
van Moderne Kunst (i.e. toegang voor 
transport van kunstwerken), naar hier ver
plaatst voomoemd standbeeld van Karei 
van Lotharingen, van brons, door L. Jé- 
hotte, ingehuldigd in 1848, ter vervanging 
van het vroegere van 1775 door P.-A. Ver- 
schaffelt, op het Koningsplein (cf. aldaar). 
Fraaie, afgeschuinde vierkante sokkel van 
hardsteen, met voluten- en festoenendecor. 
Aan weerszij, neerdalende trappenpartij 
naar Hofberg en heraangelegde Korte Mu
seumstraat, aloud verbindingsstraatje, in 
XV z.g. «Bottelgier streetken» (1507).

Voormalig Hof van Nassau, later Paleis 
van Karei van Lotharingen.

Hof van Nassau resulterend uit de verbou
wing van een ouder Hof met kapel, in 
1344 opgetrokken door Willem van Du- 
venvoorde. In 1404 door huwelijk eigen
dom van de familie Nassau : door Engel- 
bert II eind XV-begin XVI verbouwd tot 
een ruime residentie binnen de omtrek 
Koningsplein, Museumstraat, Keizers
straat (huidige Keizerslaan) en Z.-muur 
van de eerste stadsomwalling (//Ruis- 
broekstraat). Oude zichten tonen een im
posant patriciërshof in laat-gotische stijl, 
met typische uitleg van vier vleugels rond
om een binnenplaats, met polygonale en 
vierkante huis- of traptorens, een huiska
pel gewijd aan St.-Joris (zie Kunstberg, 
Koninklijke Bibliotheek), een fraaie voor
tuin, een lagere zijtuin ten Z. en stallingen 
ten O. Hof na brand in 1624 gedeeltelijk 
wederopgebouwd (?) en, na de brand van 
het Koudenbergpaleis (1731) tot aan het 
Frans Bewind, fungerend als nieuwe resi
dentie voor de landvoogden, vanwaar ook 
de benaming «Oude Hof».
Complex in 1756 opgekocht door Karei 
van Lotharingen, gouvemeur-generaal der 
Zuidelijke Nederlanden, die het van 1757 
tot 1780 liet verbouwen tot een luxueus 
paleis. De bestaande vleugels van het oude 
hof werden aangepast en heringericht, de 
tuinen heraanlegd, en vóór 1760 werd de 
bouw aangevat van een nieuwe aansluiten

de O.-vleugel aan het Museumplein, in 
Lodewijk XVI-stijl, met halfcirkelvormig 
ingebogen ingangspartij en een nieuwe 
hofkapel z.g. «Koninklijke Kapel» (eer
stesteenlegging op 1/5/1760), opgetrokken 
o.l.v. hofarchitect J. Faulte en, na diens 
dood in 1766, voltooid door architect
L.-B. Dewez (fig. 683).
De paleisvleugels telden, naast de rijkelijk 
gestoffeerde prinselijke privé-appartemen- 
ten (w.o. wintervertrekken ten W. en zo
mervertrekken ten O.), o.m. nog twee au
diëntiezalen, twee baldakijnzalen, een gro
te eetzaal, een drukkerij, twee laboratoria, 
kabinetten voor natuurwetenschappen, fy
sica en scheikunde en een grote en kleine 
bibliotheek. De vrij grote concentratie van 
lokalen met didactische bestemming -  ge
tuigend voor de persoon van prins Karei 
als kunstliefhebber, verzamelaar en biblio
fiel -  werd vanaf de Franse periode stel
selmatig uitgebreid tot de volledige opper
vlakte van het paleis, ingevolge de opeen
volgende of gelijktijdige vestigingen van 
diverse educatieve, culturele en weten
schappelijke instellingen.
Paleisvleugels van 1797 tot 1802 toege
wezen aan en betrokken door de «Ecole 
Centrale », met openbare bibliotheek (van
af 1803 «Stadsbibliotheek») en een Mu
seum voor Schilderkunst, voorloper van 
de latere Musea voor Oude en Moderne 
Kunst (zie uitgebreide historiek Koninklij
ke Musea voor Schone Kunsten van Bel
gië, Regentschappstraat nr. 3). Nadien 
verder tijdelijk betrokken door o.m. het 
Prentenkabinet, de Handschriften van 
Bourgondië, de Koninklijke Academie 
voor Letteren en Schone Kunsten, het Mu
seum voor Natuurlijke Historie en het Mu
seum voor Oudheidkunde.
Ondertussen had de Stad, sinds 1811 eige
naar van het «Oude Hof», gebouwen en 
instellingen in 1843 overgedragen aan de 
Staat. Tussen ca. 1870 en 1889 werd de 
gelijkvloerse verd. nagenoeg volledig in
genomen door het Museum van Natuurlij
ke Historie (nadien overgebracht naar het 
Leopoldspark), en vanaf 1890/1891 voor 
de helft door het Rijksarchief (tot dan ge
vestigd in het vroegere Justitiepaleis). 
Resterende lokalen en zalen voor het me-
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683. Museumplein. Paleis van Karei van Lotharingen. Gevelopstand en plattegrond eerste verd. (A.R., Kaarten en plannen 
in handschrift, 494 E en D).

rendeel -  en op de vleugel aan het Muse
umplein na, die in 1879 gedeeltelijk werd 
aangepast voor onderbrenging van Hand
schriften en Prentenkabinet -  betrokken 
door de Musea van Oude en Moderne 
Kunst, tussen 1887 en 1959 nog enkel 
door de afdeling Moderne Kunst, waar
voor zalenuitbreiding (o.m. een bijkomen
de vleugel aan binnenplaats) en herinrich
tingen in 1864-1877 door architecten
E. Willame en P. Govaerts en in 1923- 
1924 door architect A. Van Huffel. Ge
bouwencomplex tenslotte, in 1960 groten
deels afgebroken voor de realisatie van het 
Kunstbergensemble met Albertinabiblio- 
theek en Congressenpaleis. De bewaarde 
«Nassaukapel» werd in situ geïncorpo
reerd in de nieuwe bibliotheek. Van de be
houden paleisvleugel aan het Museum
plein, werden de gevels en de voormalige 
prinselijke appartementen -  ter beschik

king gesteld van de Koninklijke Biblio
theek -  in 1975-1976 door de Regie der 
Gebouwen n.o.v. architecten R. Delers en 
R. Delstanche gerestaureerd. De «Ko
ninklijke Kapel» -  bij decreet van 1804 
toegewezen aan de Protestante Kerk -  
werd in 1965 n.o.v. architect M. Houyoux 
ten N.W. door nieuwe bouw ingesloten, in 
1969-1970 n.o.v. architecten J. Ghobert en 
R. Delers gerestaureerd (gevels, bedaking, 
bevloering) en inwendig herschilderd, in 
1983-1984 n.o.v. architecten R. Delers en 
E. De Felice gedeeltelijk ontmanteld en 
samen met het Congressenpaleis met een 
bijkomende bouwl. verhoogd, en tenslotte, 
in 1986-1987 n.o.v. architect H. Claes in
wendig grondig gerenoveerd naar XVIII- 
toestand.
Voor het voormalige Paleis voor de Natio
nale Nijverheid, opgetrokken in 1829-
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684. Museumplein. Paleis van Karei van Lotharingen. Ingangspartij.

1830, ontwierp stadsarchitect N. Roget, 
i.s.m. A. Payen, een L-vormige vleugel 
ten Z.O. van en aansluitend aan de XVIII- 
paleisvleugel van Lotharingen, met een 
zelfde classicistische voorgeveluitwer- 
king, wat resulteerde in een volledig sym
metrisch U-vormig gevelensemble rond
om het Museumplein. Paleis vanaf 1839 
gedeeltelijk, en -  na verhuis van Nijver
heidsmuseum en -school -  vanaf 1885 
volledig betrokken door de Koninklijke 
Bibliotheek; tenslotte, in 1964-1965, op 
de gevels aan het Museumplein na, afge
broken voor de uitbreiding van het Muse
um voor Oude Kunst. De nog bewaarde 
paleisgevels werden in 1975 gerestau
reerd.
Markante pleinarchitectuur gevormd door 
de classicistische Lodewijk XVI-gevel 
(W.) van het voormalige paleis van Karei 
van Lotharingen (±1760-1768), met in
zwenkende semi-circulaire ingangspartij _L 
Museumstraat, en de stilistisch aansluiten

de L-vormige voorgevels (Z. + O.) van het 
voormalige Paleis van de Nijverheid 
(1829-1830), (PI. VII).
Drie bouwl. hoge bepleisterde pleinwand 
met horizontaliserende opstand door de 
geaccentueerde en doorgetrokken gelede 
kordons, de brede entablementen en de be
kronende attiek met ajour tussen pos
tamenten. Typische uitwerking van de be- 
nedenbouw : Toscaanse pilastergeleding 
en rondbogige arcadestructuur, waarin 
deurvensters onder rondbooglijst op im
posten en casementen in de zwikken. 
Rechth. bovenvensters in geriemde omlijs
ting, met bekroning door entablement met 
stafwerkmotief en bewerkte consoles voor 
de deurvensters, lagere vensters tussen pe
nanten met chûte-decor op de bovenste 
bouwl.
Opvallend geornamenteerde inzwenkende 
ingangspartij en flankerende rechte hoek- 
partijen, met beeldhouwwerk uitgevoerd 
door L. Delvaux (XVIII c), (fig. 684). Ri-
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685. Museumplein. Paleis van Karei van Lotharingen. Rotonde.

salietvormende concave gevel van vier 
trav., met imitatiebanden en brede rond- 
boogpoorten beneden; erboven, dito deur- 
vensters met booglijst tussen Ionische pi
lasters en voorzien van Franse balkons 
met sierlijk smeedijzerwerk en verbonden 
balkonplaten op klossen; bovenste rechth. 
vensters onder gelede druiplijst; militaire 
trofeeën in de penanten en ter bekroning 
van de attiek, aan weerszij van het centrale 
beeld van keizerin Maria-Theresia. Hoek- 
partijen met eerder sobere geveluitwerking 
aan hemicyclus, op hoofdverd. geopend 
door vlak omlijste getoogde deurvensters; 
rijker gedecoreerde risalietgevels aan het 
plein, met benedenbouw opgevat als por- 
tiekstructuur met Dorische zuilen onder 
stenen balkons met ten Z. allegorische 
beelden de Oorlog en de Vrede en ten N. 
de Voorzichtigheid en de Godsdienst, alle
gorische putti-reliëfs in de nissen erboven 
en kleine genieën als attiekbeelden. 
Nagenoeg decoratieloze O.-gevel van vijf 
trav. r., met eenvoudige getoogde vensters, 
voorheen twee bouwl. hoog en verscholen

achter huizenblok van Museumstraat (zie 
aldaar), sinds 1983-1984 (cf. supra) met 
bijkomende lagere derde bouwl. 
U-gevelfront van eenentwintig (Z.) en 
tweemaal dertien (O. + W.) trav., ritmisch 
onderbroken door de drie of vijf trav. bre
de middenrisalieten met frontonbekroning. 
Zelfde rijke uitwerking met rondbogige 
deurvensters onder festoen, met voluut- of 
ramskopsluitsteen, in Dorische portiek- 
structuur beneden, tussen Ionische pilas
ters op hoofdverd., en gemarkeerd door 
een bijzonder fraaie smeedijzeren balkon- 
leuning met vergulde guirlande-ornamen- 
ten; bovenste rechth. vensters onder ge
strekte guirlandes en druiplijst op uitge
lengde consoles. In tympanen van fron
tons, bas-reliëfs met uitbeelding van de 
Numismatica (O.) door G. De Groot 
(1880), de Vooruitgang tussen de Kunsten 
en de Wetenschappen (Z.) door A. Cattier 
en Maria-Theresia gekroond door putti 
(W.), oorspronkelijk door L. Delvaux, her- 
uitgevoerd door G. De Groot.
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Interieur.
Rotonde-hal (fig 685). Beneden gekas
seid, ten N. en ten Z. geritmeerd door Do
rische zuilen, onder koepelgewelf. Op bo- 
venverd. somptueus gedecoreerd met nis
sen en supra-porta’s waarin trofeeën en 
lambrekijnen met medaillonportretten, op
vallend verguldsel voor het sierlijke 
hoofdgestel en de spiegels met casemen- 
ten in het koepelgewelf; centrale gewelf
schildering door L. Cardon (1899) i.pl.v. 
de vroegere met uitbeelding van de apo
theose van de gouvemeur-generaal door 
B. Verschoot (1766); fraaie wit- en zwart 
marmeren bevloering (XIX) met centraal 
stermotief samengesteld uit 28 verschil
lende Belgische marmersoorten (1766). 
Traphal. Wit marmeren standbeeld van 
Hercules, steunend op knots waarop initi
aal C van prins Karei en het kruis van Lo
tharingen en de Duitse Orde, met Eury- 
mantische ever aan de voeten, en banderol 
met inschrift «Lau. Delvaux, invenit et 
sculpsit, anno 1770». Smeedijzeren trap
leuning met uitbeelding van de elf werken 
van Herculus, uitgevoerd door L. Mignon 
(1888), ter vervanging van de oorspronke
lijke door A.J. Anrion, in 1796 verwijderd. 
Aan muurwanden, zeven allegorische 
stucreliëfs door Cramillon n.o.v. J. Faulte 
(1764-1765) met uitbeelding van het Wa
ter, de Vier Jaargetijden, de Lucht, de Aar
de, het Enigma en het Vuur. Koepelgewelf 
met geschilderde voorstelling van de Vier 
Jaargetijden door J. Stallaert (1877), i.pl.v. 
de oorspronkelijke met «Zonnewagen» 
door B. Verschoot (ca. 1767).
Voormalige appartementen van prins Ka
rei, in enfilade op bovenverd. zijde Muse
umplein, gerestaureerd in 1976-1978. 
Luxueus gedecoreerd met overvloedig 
stucwerk aan muren en plafonds cf. eier- 
lijsten, stafwerk- en cartouchemotieven, 
medaillons, friezen met putti en genieën, 
trofeeënpanelen. Rijkelijke stoffering met 
Lyonese zijde en damast en Indisch satijn 
voor behang van muren, deurpanelen en 
supra-porta’s en geassorteerde draperieën. 
Voorts marmeren schouwen.
Koninklijke Kapel (1760-1761). Driebeu- 
kig zaalkerkje op rechth. plattegrond, vijf 
trav. diep, met korfbogige koorsluiting en

aansluitende sacristie (fig. 686). Volledig 
bepleisterd interieur, in 1987 gerestaureerd 
naar XVIII-toestand (cf. huldigingsplaat 
in kapelingang). Tweeledige opstand : su
perpositie van Ionische en Corinthische 
zuilen met stucco-lustro-versiering, als 
scheiding met de zijbeuken beneden, en de 
als tribune opgevatte, boven de sacristie 
omlopende, bovengalerij. Korfbogige 
overwelving boven midden-, zijbeuken en 
galerij. Korfboognissen waarin getoogde 
vensters, dieper in de vierde trav. en oor
spronkelijk fungerend als zijkapellen. Ver
fijnd stucdecor in Lodewijk XVI-stijl, ver
mengd met régence- en Lodewijk XV-mo- 
tieven cf. rozettenversiering in de gewel
ven, portretmedaillons, puttitaferelen, 
rocailles en bloemenslingers boven deuren 
en in venstemissen, het pseudo-orgelmo- 
tief boven het koor; verder markant tocht - 
portaal met eierlijst en uivormige bekro
ning. Sierlijke smeedijzeren tribuneleu- 
ning met verwerking van het Lotharings 
kruis, ook figurerend op de zuilenkapite
len en in de zwart en grijs marmeren be
vloering. Geschilderd tafereel met Tenhe- 
melopname door L. Blengleff (?) in 
N. wand van galerij. Doksaal met geres
taureerd (1969-1970) orgel van B. Drey- 
mann van 1840 ter vervanging van het 
oorspronkelijke van 1695 door J. Force- 
ville, waarvan bewaarde orgelkast heden 
in kapelnis.
Kapel op bovenverd. via gelijkaardig ge
decoreerd gang in verbinding met de pa
leisrotonde.
A.R., Kaarten en Plannen in Handschrift, 494 A-F. 
Archief K.C.M.L., dossier 4381.
CLAES H., Architectuur van de Koninklijke Kapel 
in heden en verleden, & ROCTEUR L.-A., Van de 
Hervorming... tot de Kapel, in De Koninklijke Ka
pel, 1 september 1987.
Koninklijke Bibliotheek. Liber Memoralialis 1559- 
1969, Brussel, 1969.
LEMAIRE C., Geschiedenis van het Paleis van 
Oranje-Lorreinen 1750-1980 (Gemeentekrediet 
van België, 1981, jg. 35, nr. 135, p. 1-32 en 
nr. 136, p. 95-115).
MARTINY V.-G., Karei van Lotharingen als 
bouwheer, ontwerper, zijn architecten en de Ko
ninklijke Kapel te Brussel, p. 22-48, en Catalogus 
p. 176-181, in Karei Alexander van Lotharingen, 
Gouverneur-generaal van de Oostenrijkse Neder
lagen, Brussel, 1987.
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Regie der Gebouwen (m.m.v. Roberts-Jones Ph., 
Bastin R., Lamby R), Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België. Renovatie- en bouw
werken 1977-1984, Leuven, 1984. 
ROBERTS-JONES-POPULIER Fr., Kroniek van 
een Museum. Koninklijke Musea voor Schone Kun
sten van België, Luik-Brussel, 1987.
ID., Le Palais des Beaux-Arts d’Alphonse Balat et 
l’Académie (Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, 
dl. LXX, 1988/5-9, p. 94-115).

Museumstraat (7-8 F)

Van Museumplein naar Koningsplein. 
Voorheen z.g. «Prinsberg» (naar het ten 
W. gelegen prinselijk Hof van Nassau, zie 
Museumplein), vanaf XVIII-b-c «(Gran
de) rue de la Cour»; huidige benaming 
sinds begin XIX.
Vanouds licht hellende straat, ten Z.O. eer
tijds vnl. afgezoomd door de dienstgebou
wen en stallingen van het «Oude Hof», 
sinds 1880 door de huidige gevelwand. 
Historische huizenrij aan N.-zijde voor het 
merendeel i.l.v. XIX aangepast of ver
bouwd. Bouwblok tussen Protestantse 
kerk en Korte Museumstraat voorheen 
(XVIII) voor het grootste deel ingenomen 
door het « Edelknaaphuis », naderhand 
aangepast en in de jaren 1950 gesloopt 
voor de oprichting van het gebouwencom
plex Paleis voor Congressen-Koninklijke 
Bibliotheek (1954-1969, Kunstberg), 
waardoor bres in de geslotenheid van de 
Museumstraat en het Museumplein, recent 
(1983-1984) «hersteld» door de inplan
ting van het «technisch blok» van het mu
seum, met bovenop het verplaatste stand
beeld van Karei van Lotharingen (zie Mu
seumplein). Nr. 16 e.v. : n.o.v. architect
P. De Baerdemaeker van 1924-1929 ver
vangen door twee constructies met classi
cerend uitzicht, geïnspireerd op het Ko
ningsplein : ruimer r. appartementsge
bouw gesloopt voor de vrijmaking van het 
paviljoen Koningsplein nr. 1-2 (cf. aldaar) 
tijdens de verbouwing van het Museum

686. Museumplein. Paleis van Karei van Lotharingen. Ka
pel.

van Moderne Kunst (1978-1984) en ver
vangen door nieuwe bouw met heden
daagse vormgeving. Resterende panden 
nr. 6 tot 16 in 1983-1984 grondig gereno
veerd ten behoeve van de administratieve 
en wetenschappelijke diensten van het 
Congressenpaleis en de Koninklijke Mu
sea voor Schone Kunsten (1508).
S.A.B., O.W, 36978-36979 en 35436 (1924-1929), 
17292-17312.
Clarté, 1932, 9, p. 12.

Nr. 3-9. Homogene bepleisterde gevel
wand met classicerend uitzicht, opgetrok
ken n.o.v. architect E. Willame van 1879, 
als scherm voor de N.-uitbreiding van het 
toenmalige Paleis voor Schone Kunsten 
(zie Regentschapsstraat nr. 3) en de Ko
ninklijke Bibliotheek in het Nijverheids- 
paleis (zie Museumplein). Stilistische 
voortzetting van de gevelarchitectuur aan 
het Koningsplein, aan het Museumplein 
eindigend op rotondevormige, rijker uitge
werkte hoekpartij, als inverse pendant van 
de ertgov. liggende ingangspartij van het 
Paleis van Karei van Lotharingen. Reno
vatie thans in uitvoering, laatste fase van 
het globale herinrichtingsproject van het 
Museum voor Oude Kunst met o.m. ten
toonstellingszalen, museumbibliotheek en 
cafetaria, n.o.v. architecten R. Delers en 
E. de Felice (cf. ook Regentschapsstraat 
nr. 3).
Nr. 3. Convexe gevel van drie trav., tussen 
flankerende risalietpartijen van één trav., 
ten Z. aansluitend op het gevelfront van 
het Museumplein. Nagenoeg identieke op
stand, uitwerking en decor als de ingangs
partij van het paleis van Lotharingen. 
Balkonbeelden de Kunst en de Poëzie 
door G. Charlier en de Letteren en de We
tenschappen door A. de Tombay; bas-re- 
liëfs de Drukkunst en de Muntslag door 
P. Du Bois; medaillons en correspon
derende attiektrofeeën met uitbeelding van 
de Schilder-, Beeldhouw-, Bouw- en Mu
ziekkunst (cf. ook inscripties) door J. He- 
rain, G. Van den Kerckhoven, G. Devree- 
se, Ch. Samuel; genieën door E. Namur 
en H. Pickery (sr.). Gehalveerde muurope- 
ningen in de steekboognissen op de bega
ne grond; denivellatie tussen Museum
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plein en Museumstraat in 1885 opgevan
gen door een als «area» opgevatte afde
ling n.o.v. architect A. Balat, heden afge
zoomd door een keerwand met decoratief 
hekwerk van aluminium door beeldhou
wer A. Willequet, als maskering voor de 
verluchtingsinstallatie van het onder
grondse museum.
Nr. 5. Sobere vier trav. brede gevel met 
drie en een halve bouwl. : deurrisaliet in 
eerste trav., belijnde sokkel en rechth. om- 
lijste vensters en poort met gestrekte 
druiplijst.
Nr. 7-9. Twee bouwl. en totaal negen trav. 
Nr. 7 als pendant van de drie trav. brede 
aanleunende uitbreiding (1880) van Ko
ningsplein nr. 3 (cf. aldaar). Nr. 9 in risa- 
liet, met op bovenverd. middenbalkon en 
rondboognissen aan weerszij, waarin alle
gorische uitbeelding van de decoratieve 
kunsten in relatie tot de architectuur en de 
industrie door J. Dillens. Centraal bas-re- 
liëf boven deur, met embleem van St.-Lu- 
kas, tussen de Glorie en de Vrede, uitge
voerd door E. Lefever (1509, 1510).
S.A.B., O.W., 17291 (1879-1880, 1882-1885).

Mussenstraat (5 G)

Van Gootstraat naar Stoofstraat.
Geknikte straat, in 1797-1798 samen met 
de Korte Mussenstraat door de terreinen 
van het gesloopte lievevrouwbroerskloos- 
ter (zie Lievevrouwbroersstraat) getrok
ken. De Korte Mussenstraat, een verbin- 
dingsstraatje met de Lievevrouwbroers
straat, werd later geïncorporeerd in het tra
cé van de Zuidstraat (1840-1841, 
1861-1862).
Overwegend laat- en neoclassicistische 
bebouwing uit de periode van straataanleg 
en XIX A in het O.-straatgedeelte; nieuwe 
bouw in het W.-straatgedeelte.
S.A.B., O.W., 6243 (1797).

Nr. 13. Dubbelhuis met drie bouwl. en vijf 
trav. onder zadeldak (pannen). Oorspronke
lijk met slechts twee bouwl. en vlakke be
pleistering van ca. 1800; verhoogd met een 
derde bouwl. en voorzien van een typisch

stucdecor in Louis-Philippestijl in 1858. 
Lijstgevel met plint, schijnvoegen en 
doorlopende spiegel tussen tondi op de be
gane grond. Rechth. deur en benedenven
sters. Verkleinende afgeronde bovenven
sters in geriemde omlijsting met cartou- 
chesleutel, op geprofileerde lekdrempels, 
kordonvormend op de eerste verd.; sierlij
ke onderdorpels op de tweede verd. Sterk 
geprofileerde kroonlijst met tandlijst op uit
gelengde consoles, boven typische onderling 
verbonden panelen en spiegels waarin stei- 
gergaten. Bewaard houtwerk van de bewerk
te vleugeldeur en ramen (1511).
S.A.B., O.W., 16928 (1858).

Nr. 15-15A. Kantoren en pakhuis ge
bouwd door «Les Tissages & Apprêts de 
Soieries», n.o.v. architect J. Tonglet van
1913. Omvat een langgerekt hoofdgebouw 
geflankeerd door een smalle gang, en aan
sluitend een magazijn met centrale vide en 
lantaarn. Opgetrokken ter plaatse van de 
voormalige Lammerengang. Beschilderde 
baksteenbouw met schaarse verwerking 
van hardsteen voor plint, aanzet- en sluit
stenen en dorpels; vier bouwl. en vier trav. 
onder mansardedak. Brede steekboogope- 
ningen, inrijpoorten in de uiterste trav. 
Dakkapellen boven de kroonlijst (1512).
S.A.B., O.W., 6178 (1913).

Nr. 23. Enkelhuis in eclectische stijl, met 
drie bouwl. en twee ongelijke trav. onder 
zadeldak (pannen), waarvoor bouwaan- 
vraag van 1911. Lijstgevel van witte bak
steen met hardsteenbanden en o.m. plint. 
Breder 1. risaliet gemarkeerd door pilasters 
en een trapezoïdale houten erker met ijze
ren consoles en balkon. Rechth. muurope- 
ningen, o.m. met I-balk op de eerste twee 
bouwl., steekboogvensters op de derde. 
Klassiek hoofdgestel en afgewolfde dak
kapel (1513).
S.A.B., O.W., 1729 (1911).

Nr. 25. Neoclassicistisch enkelhuis met 
drie bouwl. en twee trav. onder zadeldak, 
uit XIX A. Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel met verkleinende ordonnantie en 
plint. Rechth. deur en vensters op ardui
nen dorpels, beluikt op de begane grond,
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met gietijzeren leuningen op de boven- 
verd.; bewaard houtwerk. Hoofdgestel 
met gelede architraaf, fries waarin steiger- 
gaten met schijfvormige vulling en kroon
lijst (1513).

Naam Jezusstraat (3 D)

Van Vlaamsesteenweg naar Baksteenkaai. 
Middelste van drie smalle, parallelle 
straatjes, vermoedelijk ontstaan in XVI B, 
tussen de Vlaamsesteenweg en het voor
malige Koopliedendok, zie ook Land van 
Luikstraatje en Zeehondstraat.
Vrij rechtlijnig tracé, met recent ver
nieuwd gekasseid wegdek, eertijds ook 
z.g. « Rademaeckers straetje».
Heterogene bebouwing met o.m. oude ker
nen, vnl. bewaard aan de O.-zijde; enkele 
voormalige gaslantaarns (1514).

Nr. 7-9. Gekoppelde arbeiderswoningen 
met drie bouwl. en samen vier trav. onder 
zadeldak, uit midden XIX. Bovenste verd. 
mogelijk een later verhoogde mezzanino. 
Vlak bepleisterde lijstgevel met rechth. 
openingen -  gekoppelde deuren in ge
meenschappelijke inkomtrav. -  en doorge
trokken lekdrempels (1515).

Nr. 19. Diephuis met twee bouwl. en twee 
trav. onder zadeldak (pannen), opklim
mend tot XVI-XVII. Gecementeerde man
ke trapgevel (resp. 6 en 5 tr. + topstuk) 
met rechte muurankers. Aangepaste 
rechth. vensters met lekdrempel (XIX), 
ook in de eenledige top. L. aanbouw on
der lessenaarsdak, met recente poort. 
Aanpalend poortgebouw met hoge rond- 
boogpoort, behorend bij Baksteenkaai 
nr. 60 (1516).

Naamsestraat (8-9 F-G)

Van Koningsplein naar Waterloolaan. 
Vanouds belangrijke invalsweg, behorend 
tot de vroegste sporen van stedelijke ont
wikkeling te Brussel. Deel uitmakend van 
de z.g. «Steenweg», aloude invalsweg die

de stad in W.-O.-richting doorkruiste, via 
Castrum, Werf, Nedermarkt en Kouden- 
berg, met minstens tot XI opklimmend tra
cé, cf. ook Vlaamsesteenweg, St.-Katelij- 
nestraat, Kiekenmarkt, Grasmarkt, Magda- 
lenasteenweg en Hofberg. De Naamse
straat vormt het meest O.-gedeelte van het 
traject, buiten de Vijfhoek aansluitend op 
de Elsenesteenweg. Leidde eertijds van 
het hof op de Koudenberg naar de oude 
Koudenbergsepoort van de eerste stads
omheining (XI-XIII), waarvan in 1888 ter 
hoogte van de huidige Brederodestraat 
resten onder het wegdek werden aange
troffen : staatsgevangenis onder hertog 
Alva, archief van Brabant vanaf 1591, ge
sloopt in 1761. Hogerop werd de straat 
vervolgens afgesloten door de nieuwe of 
buitenste Koudenbergsepoort, later Naam- 
sepoort, van de tweede stadsomheining 
(XIV) : halfcirkelvormige versterkte
stadspoort, gesloopt in 1782. Na aanleg 
van de ringlanen -  de Regentlaan vanaf 
1821, de Waterloolaan vanaf 1823 (zie 
Antwerpselaan) -  kwam aan het einde van 
de Naamsestraat een verbrede pleinaanleg 
tot stand, met symmetrische bebouwing en 
twee octrooipaviljoenen in neoclassicisti
sche stijl, n.o.v. architect A. Payen, van 
1835-1836. Na opheffing van het octrooi
recht in 1860 werden de paviljoenen ver
plaatst naar de ingang van het Terkame- 
renbos op het einde van de Louizalaan. 
Aloude benaming «Koudenbergsesteen- 
weg» voor het oudere W.-straatgedeelte 
aangehouden tot 1851, voor het latere O.- 
straatgedeelte -  eerder ook aangeduid met 
«tussen twee poorten» -  reeds vroeger in 
XIX vervangen door de huidige benaming 
Naamsestraat.
W.-straatgedeelte eertijds ingenomen, ten 
N. door de gotische W.-gevel van de oude 
St.-Jacobskerk en de abdij van Kouden
berg, opklimmend tot XI (zie nr. 4-12); 
ten Z. door de stallingen van het Kouden- 
bergpaleis, opklimmend tot XIV en ge
sloopt in 1928 (zie Regentschapsstraat 
nr. 2). O.-straateinde eertijds gedomineerd 
door het theresianen- of karmelietessen
klooster met barokke kerk door W. Cober- 
gher uit 1607-1615, gesloopt in 1785,
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waardoor vervolgens de Theresianenstraat 
en Boomkwekerijstraat werden getrokken. 
Klimmende gebogen straat, bij het Ko
ningsplein ingeleid door een arcade. Plaat
selijke verspringing van de rooilijn ter 
hoogte van nr. 39, 45 en 65. Heterogene 
scenografie overwegend samengesteld uit 
winkelhuizen met neoclassicistische inslag 
uit diverse perioden van XIX, veelal smal
le panden met gemiddeld vier bouwl. en 
twee trav. Sobere lijstgevels, hoogstens 
versierd met geriemde omlijstingen, kor
dons of schijnvoegen, uit XIX A, 
cf. nr. 37 (1844), 45 (1850), 46 (1841, 
verhoogd in 1897) en 79 (1835, verhoogd 
in 1887). Lijstgevels met rijker stucdecor 
en balkons met ijzeren leuning, uit XIX B, 
cf. nr. 11 (1881), 36-38, 39-41 (1878) en 
81 (1879). Dito afgeschuinde hoekhuizen, 
cf. nr. 27 (1883) en 29-31. Enkele be
waarde neoclassicistische herenhuizen, 
doch veelal grondig verbouwd, cf. nr. 51- 
53 (1855, verhoogd in 1893), oorspronke
lijk met sokkelvormende benedenbouw en 
twee hoofdverd., en 70. Een beperkt aantal 
panden vertoont nog sporen -  bedaking, 
achtergevel -  van een oudere kern, 
cf. nr. 69, 71 en 75-77 (1876, aanpassing 
van XVII-tuitgevel). Voorts grote com
plexen met woon-, handels- of diensten
functie uit begin XX. Nieuwe bouw bij de 
Brederodestraat en in nr. 55-63.
In XIX en ook vandaag nog, eerder «eli
taire» handelsfunctie.
S.A.B., O.W., 26390 (1835-1836), 17488 (1844), 
17491 (1850), 17526 (1841), 17539 (1897), 25800 
(1835), 17509 (1887), 17484 (1881), 17501 
(1878), 2797 (1879), 17482 (1883), 17506 (1855, 
1893), 17508 (1876); A.A., 1835, vol. 32 bis, 
rep. 93.

Nr. 2. Rijhuis in eclectische stijl met neo- 
romaanse inslag, n.o.v. architect D. Fran- 
cken van 1886, cf. ook gevelsteen; drie 
bouwl. + entresol en twee/drie trav. onder 
pseudo-mansarde (fig. 687). Rijk bewerk
te lijstgevel van natuursteen. Houten win
kelpui met zij-ingang, afgelijnd met wind
veren. Door schouderboogvensters geo
pende entresol. Bovenverd. omlijst door 
rechth. lisenen, gemarkeerd door een ge- 
velbreed balkon met consoles, pos
tamenten en gesmeed ijzeren hekken. Op

687. Naamsestraat nr. 2 (1886), (L’Emulation, 1890, 
pl. 29).

de bel-etage tweelicht met korbelen, dia- 
mantkoppen op de latei en colonnette met 
adelaar door beeldhouwer L. Chatelineau, 
onder tandfries. Op de bovenste verd. 
rondboogvormig drielicht met archivolten 
op colonnettes, onder klossen; tegelfries 
op de borstwering. Verzorgd schrijnwerk. 
Beëindiging door een kruisende boogfries 
op kraagstenen, alternerend met dierekop- 
vorm, en kroonlijst met windveren, tussen 
aandaken. Oorspronkelijke twee houten 
dakkapellen met spitsboog en driepas, he
den vervangen door een beglaasd dak
schild (1517).
S.A.B., O.W., 1069 (1886).
L’EmuIation, 1890, kol. 159, pl. 29-30.

Nr. 4-12. Voormalige Abdij van Kouden- 
berg.
Kloosterorde in 1162 gesticht door hertog 
Godfried III van Lotharingen, vanaf ein
de XII-XIII met regel van reguliere ka
nunniken van St.-Augustinus en bestuurd
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door een proost, vanaf 1731 door een abt. 
Oorspronkelijke kloosterkerk -  tevens 
fungerend als «hofkerk» -  in gotische 
stijl, met W.-gevel aan Naamsestraat 
(fig. 688); in 1622 verheven tot parochie
kerk, na brand (1743) gesloopt (1773) en 
in XVIII d (1775, 1787) vervangen door 
een classicistische kerk met W.-partij aan 
het nieuw aangelegde Koningsplein 
(cf. aldaar). Kloosterpand herhaaldelijk 
verruimd in het binnenblok Naamsestraat. 
Borgendaalgang en eerste stadsomwalling 
(Brederodestraat); in 1775 grotendeels ge
sloopt en ca. 1776-1778 wederopgebouwd 
met hoofdingang aan Naamsestraat, vlg. 
ontwerp toegeschreven aan architect 
B. Guimard (?). Vanaf 1778 betrokken 
door de bibliotheek en drukkerij van de 
Bollandisten. Na kloosteropheffing in 
1786, achtereenvolgens onder Oostenrijks 
en Frans Bewind o.m. zetel van de Finan
ciële Raad, van de Koninklijke Regerings

raad (1787) en van de Dijleprefectuur 
(1794). I.l.v. XIX aanpassings- en uitbrei
dingswerken voor herinrichting als Lyce
um (1802), later College (1816) en Ko
ninklijk Atheneum (1818); tussen 1834 en 
1874 Militaire School. Naderhand verka
veld, ca. 1925 gedeeltelijk betrokken door 
het Ministerie van Koloniën.
Bepleisterde en beschilderde, drie bouwl. 
hoge gevelwand in classicistische stijl, 
van ca. 1776-1778 (fig. 689). Markante ri- 
salietgevel van drie trav. : voormalige in- 
kompartij van de abdij, heden onder plat 
dak. Belijnde begane grond met pilaster- 
structuur onder druiplijst op gegroefde 
consoles met diamantkop, onderbroken 
voor de hoge centrale rondbogige poort in 
kwarthol geprofileerde omlijsting met aan
sluitend risal iet vormend deurvenster voor
zien van ijzeren balkon. Drie bouwl. in de 
zijtrav. : rondbogig omlijste deur met
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steektrap (W.) en dito getralied venster 
(O.) beneden; rechth. vensters met ver
kleinende ordonnantie tussen de kolossale 
Ionische pilasters op de bovenverd. Rijke 
uitvoering van Lodewijk XVI-omamenten 
in het smeedijzerwerk van balkon en ven- 
sterleuningen en in het stucdecor cf. de 
fraaie vensteromlijstingen met oren, dia- 
mantkopsluitstenen en festoenen onder ge
strekte druiplijst. Gevelbeëindiging d.m.v. 
geleed kordon en onversierd fries onder 
driehoekig fronton met oculus en blinde 
attiek met kroonlijst.
Sobere aanleunende gevelwanden van resp. 
tien (W.) en negen (O.) trav. onder aaneen
gesloten zadeldaken (n//straat) met drie dak
kapellen (W.). Vlak omlijste getoogde bo
venvensters (aangepast in nr. 8), kleiner op 
de lagere bovenste bouwl.; deels gedichte 
steigergaten. Begane grond in oorsprong met 
gelijkaardige vensters en rijker omlijste deu
ren cf. nr. 12 (in derde en zevende trav. ech
ter gewijzigd in vensters), vanaf XIX B bij 
nr. 4 (1867), 6 (1889) en 8 (1857) vervangen 
door winkelpuien.
Ten O., één bouwl. hoge annexe met in 
anderhalve trav. rondboogarcade waarin 
1. rechth. inrijpoort, gedichte opening r., 
onder zadeldak (Vlaamse + mechanische 
pannen, //straat).
Resterende achtergebouwen met gevels 
uitziend op de tuin van het Koninklijk Pa
leis, en palend aan het koor van de Kou- 
denbergkerk. L-vormige voormalige 
kloostervleugel van twee bouwl. en totaal 
dertien trav., in traditionele bak- en zand
steenstijl, met N.-tuingevel gedateerd 166. 
d.m.v. jaarankers en vermoedelijk i.l.v. 
XIX verhoogd met derde bouwl. Bewaar
de zandstenen sokkel, speklagen en neg- 
blokken aan de voormalige kruiskozijnen, 
thans met verlaagde benedendorpel. Ten 
W. : aanleunende, drie bouwl. hoge vleu
gel in baksteen met verwerking van zand
steen, te dateren XVIII (?). Zeven trav., 
met rondboogarcade met diamantkopsluit- 
stenen beneden, rechth. bovenvensters on
der ontlastingsboog en met vernieuwde 
benedendorpel. Hoektoren 1. en rondbogi- 
ge inrijpoort r. (1518).
S.A.B., O.W., 33406 (1802, 1812), 34322 (1925- 
1926), 17523 (1867), 17524 (1889), 17525 (1857);

A.A., 1843, vol. 40, rep. 79-80.
Journal Beige de l’Architecture, dl. 5, 1853, p. 14, 
pl. I.

Nr. 9, 13-15. Rijhuizen met neoclassicisti
sche inslag, n.o.v. architect G. Keiler 
resp. van 1881 en 1882; vier bouwl. + en
tresol en resp. twee en drie trav. onder za
deldak. Bepleisterde en beschilderde lijst- 
gevel met ruim gebruik van hardsteen, 
o.m. voor de benedenbouw en omlijstin
gen. Horizontale geleding door de puilijst 
en gevelbrede balkons met consoles, afge
vlakt in nr. 13-15, en ijzeren hek. Bene
denbouw en eerste verd. belijnd door 
schijnvoegen, hogerop ingediepte penan
ten. Beglaasde entresol en omlijste rechth. 
deurvensters. Winkelpuien van bij oor
sprong; licht gewijzigde vitrine (1904, ar
chitect M. Heyninx) in nr. 9, volledig ver
bouwd in nr. 13-15. Op gevel na gesloopt 
in 1991 (1519).
S.A.B., O.W., 17485 (1881), 17492 (1882), 17490 
(1904).

Nr. 14. Neoclassicistisch enkelhuis met 
vier bouwl. en drie trav. onder zadeldak 
(kunstleien), van ca. 1830. Bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel met verkleinende 
ordonnantie. Begane grond met afgevlakte 
bossage, uitstralend boven de rechth. vleu
geldeur in de r. trav.; benedenvensters re
cent gereconstrueerd. Rechth. bovenven
sters in geriemde omlijsting. Eerste verd. 
gemarkeerd door een gevelbreed balkon 
met voluutconsoles en ijzeren leuning met 
spitsboogmotief, en entablementen met di
to consoles; tweede verd. met doorgetrok
ken lekdrempels en eenvoudiger entable
menten. Oorspronkelijke haast vierkante 
openingen van de lage bovenste verd. in 
1926 vergroot. Kroonlijst op klossen bo
ven fries en architraaf; drie afgewolfde 
dakkapellen (1520).
S.A.B., O.W., 75783 (1926).

Nr. 16. Eclectisch herenhuis met drie 
bouwl. en drie ongelijke trav. onder man-

689. Naamsestraat nr. 4-12. Voormalige Abdij van Kou- 
denberg. Inkompartij.
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sardedak, waarvoor bouwaanvraag van 
1900. Lijstgevel van natuur- en hardsteen, 
gemarkeerd door het 1. risaliet oorspronke
lijk doorgetrokken tot in de bedaking. 
Rechth. vensters in verticaal oplopende 
omlijstingen met bewerkte borstweringen 
en bekronend entablement, breder en 
voorzien van balkons met ijzeren leuning 
in het risaliet. Kroonlijst op consoles 
waartussen casementen; voorheen dakka
pellen met fronton. Vroegere verhoogde 
begane grond met r. deur, verbouwd tot 
winkelpui in classicerende Art Deco, ge
signeerd architect S. Mayné, 1928 : uitge
voerd in natuursteen, vierledig met drie- 
lichtvitrine en r. inkom, gecanneleerde 
halfzuilen en entablement; typisch ijzer
werk en glas-in-lood (1521).
S.A.B., O.W., 17527 (1900), 34523 (1928).

Nr. 17-25. Geheel van vier gekoppelde Tij
huizen in eclectische stijl, n.o.v. architect 
Ph. De Cubber van 1883, in de gevel ge
signeerd en gedateerd «anno 1884»; drie 
bouwl. + entresol en in totaal negen trav. 
onder zadeldak (pannen). Bepleisterde 
lijstgevel, oorspronkelijk bepaald door een 
smal middenrisaliet en t.z.t. deurtrav. on
der gebroken fronton en monumentale 
dakkapel; geleding d.m.v. een gevelbreed 
balkon, in het ontwerp met balustrade, op 
bewerkte uitgelengde consoles, heden af
gevlakt. In de benedenbouw gewijzigde 
winkelpuien, oorspronkelijk in spiegel
beeld aan weerszij van de centrale ingang ; 
beglaasde entresol met steekboogopenin- 
gen en ijzeren borstweringen. In de boven
bouw kolossale, onderaan gecanneleerde 
pilasters die de trav. bundelen; trav.-inde
ling door pilasters, onder doorlopend enta
blement met consoles, rozetten en cartou
ches op de eerste verd. Rechth. deurven- 
sters in geriemde omlijsting ; ijzeren borst
weringen voor de Franse balkons. 
Klassiek hoofdgestel. Op de gevel na ge
sloopt in 1991 (1522).
S.A.B., O.W., 17494 (1883).

Nr. 33. Neoclassicistisch rijhuis met drie 
bouwl. + entresol en twee trav. onder za
deldak, waarvoor bouwaanvraag van 
1843. Bepleisterde en beschilderde lijstge-

690. Naamsestraat nr. 35. Bouwaanvraag winkelpui 
(1905), (S.A.B., O.W., 75755).

vel met later stucdecor. Fraaie houten win
kelpui met zij-ingang, en bewaard winkel- 
interieur (orfèvrerie) in neo-Lode- 
wijk XVI-stijl, van 1912 (1523).
S.A.B., O.W., 17487 (1843), 75754 (1912).

Nr. 35. Neoclassicistisch rijhuis met drie 
bouwl. en twee trav. onder zadeldak, 
waarvoor bouwaanvraag van 1843. Be
pleisterde en beschilderde lijstgevel met 
later stucdecor. Fraaie houten winkelpui in 
geometriserende Art Nouveau (fig. 690), 
met zij-ingang, typische roeden en rolluik- 
kast tussen opengewerkte postamenten, 
van 1905 ; recent licht gewijzigd (1523).
S.A.B., O.W., 17486 (1843), 75755 (1905).

Nr. 40-42, 44. Twee rijhuizen met neo
classicistische inslag, waarvoor afwijken
de ontwerpen resp. door architecten L. en 
A. De Rycker van 1887 en L. De Rycker 
van 1898; drie bouwl. + entresol en mez- 
zanino, en resp. drie en twee trav. onder 
zadeldaken. Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevels, gemarkeerd door een gevel
breed gebuikt gietijzeren balkon bovenop 
de oorspronkelijke puilijst met diamant-
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kopconsoles. Rechth. bovenvensters in 
verticaal oplopende bandomlijstingen met 
getoogd hoogveld; Franse balkons met 
recht hek op de tweede verd. Ingediepte 
penanten op de mezzanino, die werd ver
hoogd in nr. 44; kroonlijst met modillons 
en tandlijst. Oorspronkelijk winkelpuien 
met beglaasde entresol, doch meermaals 
verbouwd (1524).
S.A.B., O.W., 17537 (1887), 17538 (1898).

Nr. 48-52. Voormalige z.g. «Banque 
d ’Outremer», hier gesticht in 1899. Huidi
ge gebouwen aan de Naamsestraat n.o.v. 
architect J. Brunfaut van 1916, met inte
gratie van een reeds bestaand gedeelte van 
de pui n.o.v. Brunfaut van 1912 (zie ook 
Brederodestraat nr. 9-13). Geknikt ge
bouw met lijstgevel van Eu villesteen, in 
neorenaissancestijl; vier in hoogte afne
mende bouwl. en acht trav. Begane grond 
opgevat als loggia, met geblokte posten en 
Toscaanse zuilen onder klassiek entable- 
ment met guirlandes en rozetten in de 
fries, afgesloten door ijzeren hekken. Bo- 
venverd. gemarkeerd door geblokte mid
den- en hoekpilasters; gebeeldhouwd em
bleem van de bank en allegorisch medail
lon op de middenpenant. Rechth. boven
vensters in geriemde omlijsting, op de 
eerste twee verd. verticaal oplopend met 
entablementen op consoles, op de eerste 
bovendien met blind hoogveld en schijf, 
op de derde verd. met oren, drop en wa
terlijst. Hoofdgestel met gebroken archi
traaf, fries en houten kroonlijst op conso
les en tandlijst; oorspronkelijk attiek op
gevat als balustrade, cf. behouden pos
tamenten met obelisk (1525).
S.A.B., O.W., 20839 (1916), 17541 (1912).

Nr. 54-60. Kantoorgebouw met vier 
bouwl. en zeven trav. onder mansardedak. 
Kern gevormd door een neoclassicistisch 
herenhuis waarvoor bouwaanvraag van 
1855, uitgebreid met twee trav. in 1899. 
Verhoogd en aangepast tot de huidige 
vorm n.o.v. architect R. Théry van 1914,
i.o.v. «Société Générale de Chemins de 
Fer Economiques». Bepleisterde lijstgevel 
met kordongeleding en registers van vlak 
omlijste steekboogvensters met oren en

sleutel, voorzien van ijzeren borstwerin
gen. Huidige pui van 1952 (1526).
S.A.B., O.W., 17536 (1855), 17548 (1899), 17547 
(1914), 61769 (1952).

Nr. 62-66. Geheel van drie gekoppelde 
huurhuizen in eclectische stijl, waarvoor 
bouwaanvraag van 1899; vier bouwl. + 
entresol en driemaal drie trav. onder zadel
dak. Door kordons gelede lijstgevel van 
natuur- en hardsteen, het middenpand op
gevat als risaliet. Bel-etage telkens geac
centueerd door een centrale rechth. erker 
doorlopend in een gevelbreed balkon met 
balustrade en consoles; dito middenbal- 
kons hogerop. Rechth. vensters met water
lijst; opengewerkte borstweringen met ij
zeren roosters in de zij trav. Oorspronkelijk 
winkelpuien met zij-ingang cf. nr. 66, ge
wijzigd in nr. 62 en 64 (1527).
S.A.B., O.W., 17550 (1899).

Nr. 65. Rijhuis met Art Nouveau-inslag, 
n.o.v. architecten A. Huvenne en T. Ja- 
sinski van 1899; drie bouwl. + entresol en 
twee ongelijke trav. onder mansardedak 
(kunstleien). Lijstgevel met parement van 
natuursteen, alternerend donkere en licht
kleurige lagen. Vooruitspringende winkel
pui met middeningang, en beglaasde en
tresol onder ijzeren I-balk met rozetten. 
Bovenbouw vanaf een gegroefd kordon, 
de bredere r. trav. gemarkeerd door een 
trapézoïdale ijzeren erker met typische 
borstwering en fries en leien afdekking, 
aansluitend bij een dito balkon. Voorts 
rechth. vensters, in de smalle r. trav. met

691. Naamsestraat nr. 68 (1845). Balkon.
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ingediepte borstwering, op de bovenste 
verd. met latei op kraagstenen en water
lijst. Kroonlijst op consolerij belijnd door 
een kordon; rechte dakkapel. Op voorge
vel na gesloopt in 1991 (1528).
S.A.B., O.W., 17510 (1899).

Nr. 68. Neoclassicistisch herenhuis met 
drie bouwl. en drie trav. onder zadeldak, 
waarvoor afwijkend ontwerp van 1845. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, 
oorspronkelijk met enkelhuisopstand. 
Vlak omlijste rechth. bovenvensters in 
verkleinende ordonnantie. Bel-etage ge
markeerd door entablementen, doorgetrok
ken lekdrempels en een middenbalkon met 
voluutconsoles en fraai geajoureerde giet
ijzeren leuning, doorlopend in de puilijst 
(fig. 691); tweede verd. met afzonderlijke 
lekdrempels op voluutconsoles. Hoofdge
stel met gelede architraaf, vlakke fries en 
kroonlijst met tandlijst. Begane grond in 
het ontwerp geritmeerd door rondbogen 
met ingeschreven poort en vensters; hui
dige winkelpui van 1952 (1529).
S.A.B., O.W., 17530 (1845), 60437 (1952).

Nr. 72-74. Appartementsgebouw n.o.v. ar
chitect G. Hubrecht van 1914. Monumen
taal, afgeschuind hoekcomplex (Theresia- 
nenstraat) met vijf bouwl. onder steil man- 
sardedak (leien) en dertien + één lage 
trav. ; twee 1. trav. toegevoegd n.o.v. archi
tecten R. Brunswyck en O. Wathelet van 
1969. Lijstgevel van natuursteen en simili, 
met neorococo-inslag. Registers gemar
keerd door kordons; alternerend trav.-rit- 
me bepaald door risalieten met trapézoïda
le bow-windows waarop balkon. Brede 
korfboogopeningen ; typische gesmeed ij
zeren borstweringen. Dubbele rij spiegel- 
bogige dakkapellen boven de kroonlijst. 
Verbouwde handelspui aan zijde Naamse- 
straat; rechth. openingen en privé-portaal 
aan zijde Theresianenstraat (1530).
S.A.B., O.W., 26745 (1914), 87301 (1969).

Nr. 73. Breedhuis met aangepaste neoclas
sicistische lijstgevel uit XIX A; drie 
bouwl. en vier trav. onder r. afgesnuit za
deldak (pannen). Oude, vermoedelijk tra
ditionele XVII-kern aangegeven door

692. Naamsestraat nr. 78. Voormalig winkelpand «John 
Accent & Leon Canonne» (1924).

muurankers, lelievormig op de tweede 
bouwl. Rechth. bovenvensters met latere 
stucomlijstingen en doorgetrokken lek
drempels. Klassiek hoofdgestel; twee af
gewolfde dakkapellen. Fraaie houten win
kelpui van 1871, met centrale rondboog- 
deur onder driehoekig fronton, pilasters en 
entablement, in de r. trav. Open doorgang 
naar de Vierpondengang in de 1. trav. Op 
voorgevel na gesloopt in 1991 (1531).
S.A.B., O.W., 17507 (1871).

Nr. 76. Laat-classicistisch hoekhuis (kop
gebouw Theresianenstraat en Boomkwe- 
kerijstraat) met drie bouwl. en tweemaal 
vier + twee trav. onder afgesnuit zadeldak 
(kunstleien), uit eind XVIII. Bepleisterde 
en beschilderde lijstgevel met rechth. ven
sters en blindnissen, haast vierkant op de 
lagere derde bouwl., en kroonlijst boven 
steigergaten ; later stucdecor en dakkapel
len. Huidige pui van 1950 (1532).
S.A.B., O.W., 59348 (1950).
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693. Naamsestraat nr. 82-84. Voormalig z.g. «Immeuble 
Minerva». Perspectieftekening (1928), (L’Emulation, 
1929, 9, p. 42).

Nr. 78. Voormalig winkelpand «John Ac
cent & Leon Canonne» (kleermakers). 
Hoekgebouw (Boomkwekerijstraat) in 
«Beaux-Arts »-stijl, n.o.v. architect 
J. Desmettre van 1924 (fig. 692); vijf 
bouwl. en zeven trav. onder pseudo-man
sarde (leien). Lijstgevel met simili-bekle- 
ding, heden beschilderd, en smalle afge
ronde hoektrav. Op begane grond oor
spronkelijk korfbogen, heden rondboog- 
tweelichten. Eerste drie verd. met 
schijnvoegen, geritmeerd door kolossale 
rondbogen in kwartholle omlijsting met 
cartouchesleutel : telkens ingedeeld in drie 
registers met achtereenvolgens panelen en 
entrelacs op de borstwering en ijzeren leu
ning. Bovenste verd. opgevat als mezzani- 
no met drielichten en oculus. Kroonlijst op 
klossen; dakkapellen met booglijst en oeil- 
de-bceufs. Typisch houtwerk met kleine 
roeden.
S.A.B., O.W., 33548 (1924).

Nr. 82-84. Voormalig z.g. «Immeuble Mi
nerva». Appartementsgebouw in Nieuwe 
Zakelijkheid, n.o.v. architect M. Polak van 
1928 (fig. 693). Hoge benedenbouw, oor
spronkelijk toonzaal van het automerk Mi
nerva : strakke centraal doorbroken op
stand met entresol, bekleding van graniet- 
plaketten en metalen omlijstingen; passa
ge tussen vitrines. Drie bovenverd. en drie 
terugwijkende attiekverd. met natuursteen
en simili-bekleding, geopend door hori- 
zontaliserende vensterregisters met ge
groefde penanten, dorpel en waterlijst. He
den hotel (1533).
S.A.B., O.W., 36503 (1928).

Nr. 85-87. Afgeschuind hoekgebouw (Pip- 
pelingstraat) in neoclassicistische stijl, 
n.o.v. architect P.J. Peeters van 1856; drie 
bouwl. + entresol en zeven trav. onder za
deldak. Oorspronkelijk bepleisterde en be
schilderde lijstgevel, de benedenbouw met 
«klassieke» winkelpuien en door schijn
voegen belijnde entresol. Rechth. vensters, 
op de bovenverd. met geriemde omlijsting 
en o.m. doorgetrokken lekdrempels, de 
hoektrav. geaccentueerd door een balkon 
met voluutconsoles en ijzeren hek en dito 
borstwering. Klassiek hoofdgestel. Heden 
grotendeels gecementeerd met verwijde
ring van stuc, de pui verbouwd. Fraaie uit
hangborden, resp. met uitbundig rankwerk 
en in sobere Art Nouveau, uit eind XIX- 
begin XX (1534).
S.A.B., O.W., 2810 (1856).

Nr. 89 tot 97. Reeks rijhuizen met hoek
huis (Pippelingstraat) in neoclassicistische 
stijl, waarvoor bouwaanvragen van 1836, 
aansluitend bij het hoekpaviljoen Water- 
loolaan nr. 1-1A. Voorheen vrij symme
trisch ensemble met het tegenoverliggende 
nr. 78 tot 82 -  inmiddels verdwenen -  en 
het hoekpaviljoen Regentlaan nr. 1, als be
bouwing aan stadszijde van de Naamse- 
poort. Oorspronkelijk bepleisterde en be
schilderde lijstgevels met enkelhuisop- 
stand, globaal drie en een halve bouwl. 
onder zadeldaken. Rechth. muuropenin- 
gen, de bovenvensters in geriemde omlijs
ting op kordonvormende lekdrempels; 
doorlopende kroonlijst met klossen boven
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bedekte steigergaten. Homogeniteit heden 
verstoord door talrijke verbouwingen.
Nr. 89 : hoekpand van drie trav., oor
spronkelijk met middenbalkon op voluut- 
consoles. Grondig verbouwd in Nieuwe 
Zakelijkheid n.o.v. architecten Govaerts 
en Van Vaerenbergh van 1927, voor 
«Comptoir Vander Eist» : monolithische 
gevelbepleistering, winkelpui met over- 
hoekse ingang en granietbe kleding, be
glaasde omlopende entresol en aangepaste 
bovenvensters, voorzien van metalen 
raamwerk met kleine roedenverdeling in 
het muurvlak.
Nr. 91 : rij hu is met vrij goed bewaarde 
opstand van drie trav. Vlg. bouwaanvraag 
van 1912 : oorspronkelijke begane grond 
met schijnvoegen verbouwd tot winkelpui, 
middenbalkon vervangen door een gevel- 
breed gietijzeren balkon, en dito borstwe
ring centraal hogerop toegevoegd.
Nr. 93 en 95 : rijhuizen met oorspronke
lijk bijkomende entresol en elk twee trav. 
Onderste geledingen volledig verbouwd. 
Nr. 97 : slecht één trav. geordonneerd zo
als het hoekpaviljoen -  entresol en twee 
verd. - . Verbouwde pui (1535).
S.A.B., O.W., 2811, 2805, 19673, 2804 en 2823 
(1836), 34319 (1927), 17520 (1912).

Nancystraat (6 I)

Van Spiegelstraat naar St.-Gisleinsstraat. 
Korte rechtlijnige straat met trechtervor
mig uiteinde, in het verlengde van de Vi- 
sitandinenstraat. Aangelegd in 1891-1894, 
gelijktijdig met de verbreding van de St.- 
Gisleinsstraat, waarbij de vroegere Gebro
ken Hofstraat volledig werd gesloopt. Bij 
deze saneringsoperatie in de Visitandinen- 
buurt werden de bouwpercelen voorbe
houden voor de bouw van vervangende ar
beiderswoningen door de privé-sector. 
Huidige benaming sinds 1909.
Bebouwd vanaf 1899, overwegend met 
meergezinshuizen van het enkel- of dub- 
belhuistype met vier tot vijf bouwl., 
cf. nr. 1-3, 10 (1899, architect T. Vits), 
12-14 (1900, architect A. Sarot), 24

(1900), 26-30 (1899) en 32 (1903, archi
tect J. Van Kriekinge).
S.A.B., O.W., 24601 (1899), 24602 (1900), 24603 
(1900), 24605 (1899), 24606 (1903); A.A., 1894, 
rep. 3314-3315; P.P., 2159.

Nr. 5 tot 35. Geheel van negen huurhuizen 
van het enkelhuistype, n.o.v. architect
L. Laureys van 1899; vier bouwl., twee 
(nr. 5 tot 23) en drie trav. (nr. 25 tot 35) 
onder zadeldaken. Gevelwand met neo
classicistische inslag, overwegend gece
menteerd of van baksteen met contraste
rende kleurbanden. Vrij eenvormige op
standen met vnl. verticaal gevelritme aan
gegeven door risalieten, lisenen of 
oplopende vensteromlijstingen. Winkel
puien van arduin met zij- en privé-ingang. 
Rechth. vensters; gevelbrede, enkele of 
gekoppelde balkons met gietijzeren leu
ning op de bovenverd. Kroonlijst op klos
sen of consoles, boven steigergaten en 
kordon (1536).
S.A.B., O.W., 24587 (1899).

Nr. 6-8. Voormalige woning en atelier van 
kunstschilder A. Cortvriendt, cf. bewaard 
naamplaatje. Markant geheel in geometri- 
serende Art Nouveau, n.o.v. architect 
L. Sneyers van 1900, cf. sokkelinscriptie 
(fig. 694). Oorspronkelijk samenstel op L- 
vormige plattegrond, van enerzijds het on
diepe woonhuis met dubbelhuisopstand en 
centraal trappenhuis, anderzijds het ate- 
liergedeelte met afzonderlijke inkom en 
ontvangstsalon op de begane grond en 
schildersatelier met N.-raam over twee bo
venverd. (fig. 695); heringedeeld in ap
partementen in 1949. Globaal twee tot drie 
bouwl. en drie + één trav. onder zadel- en 
plat dak. Asymmetrische gevelopstand 
met geaffirmeerde scheiding van woon- en 
werkgedeelte, uitgevoerd in roomkleurige 
baksteen met rood voegwerk, hard- en na
tuursteen.
L. trav. gemarkeerd door een brede erker 
met uitgelengde consoles en balkon met

694. Nancystraat nr. 6-8. Voormalige «woning en atelier 
Cortvriendt» (1900).
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695. Nancystraat nr. 6-8. Voormalige «woning en atelier 
Cortvriendt». Plattegrond (1900), (S.A.B., O.W., 24600).

postamenten, afgewerkt met een luifelvor- 
mende kroonlijst op ijzeren consoles. La
gere twee middentrav. met rondboogdeur, 
rechth. balkon, golvende kroonlijst en dak
kapel. Afzonderlijk behandelde, hoger op
lopende r. trav. gemarkeerd door hoekpi- 
lasters en -postamenten met topstuk. Drie- 
licht met middendeur op de begane grond, 
trapezoïdaal balkon erboven; gevelbreed 
sgraffitopaneel en golvende waterlijst als 
bekroning. Rechth. en rondboogvensters. 
Verzorgde detailafwerking van hardstenen 
delen -  cf. profilering van sokkels, conso
les en dorpels -  houtwerk van ramen en 
deuren en ijzerwerk van balkonleuningen; 
sgraffito’s met decoratief patroon.
S.A.B., O.W., 24600 (1900).

Nr. 16-18. Meergezinshuis met dubbel- 
huisopstand in eclectische stijl, n.o.v. ar
chitect H. Van Massenhove van 1902; zes 
bouwl. waaronder entresol en attiek en vijf 
ongelijke trav. (fig. 696). Omvat twee wo
ningen per verd., aan weerszij van het cen
trale trappenhuis; constructie met gebruik

van gewapend beton. Symmetrisch opge
bouwde lijstgevel van baksteen op geboste 
hardstenen pui met entresol in simili. Mid- 
denrisaliet met lisenen en driehoekig fron
ton met omlopende lijst op klossen. Bo
venvensters met ijzeren I-balk of getoogd, 
o.m. binnen venstemissen, de bredere zij- 
trav. met balkons; baksteenfriezen onder 
de dorpels. Terugwijkende attiek. Op
schrift «HYGIENE-SECURITE» in sgraffito 
boven de centrale inkom; typische ijzeren 
borstweringen. Winkelpuien met rolluik- 
kast in de zijtrav.
S.A.B., O.W., 5735 (1902).

Nr. 26-30. Meergezinshuis met dubbel- 
huisopstand, waarvoor bouwaanvraag van 
1899; vijf bouwl. en zes trav. onder pseu
do-mansarde. Twee woningen per verd. 
Sobere, bepleisterde opstand met regelma
tige vensterregisters, kordongeleding en 
klassiek hoofdgestel. Inkom tussen win
kelpuien (1537).
S.A.B., O.W., 24605 (1899).

696. Nancystraat nr. 16-18 (1902).
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697. Negende Linielaan nr. 27. Kazerne «Klein Kasteeltje» (1848-1852). Prent door F. Stroobant (S.A.B., I.F., K 268).

Negende Linielaan (1 B-C-D)

Van de Witte de Haelenstraat naar Sainc- 
telettesquare.
Deel uitmakend van de ringlanen ter ver
vanging van de XlV-stadsomheining, aan
gelegd n.o.v. ingenieur-architect J.-B. Vif- 
quain vanaf 1819 (zie Antwerpselaan). 
Het gedeelte tussen de Vlaamsepoort en 
de Oeverpoort, uitgevoerd en voltooid
i.l.v. de jaren 1840, vormde het sluitstuk 
van deze werken. Aanvankelijk in zijn ge
heel « Entrepotlaan» genoemd, naar het 
voormalige Stapelhuis (1843-1847, archi
tect L. Spaak) dat tot 1909-1910 het N.- 
bouwblok innam (zie Handelskaai). Na 
W.O. I opgesplitst in Negende Linielaan 
en Nieuwpoortlaan. Ten W. geflankeerd 
door het Kanaal van Charleroi, gegraven 
in 1827-1832.
N.-bouwblok ingenomen door gebouwen
complexen behorend tot het «Quartier 
Maritime» (zie Diksmuidelaan en Ieper- 
laan nr. 90-92), Z.-bouwblok door de ka
zerne «Klein Kasteeltje».

Nr. 27. Kazerne «Klein Kasteeltje». 
Infanteriekazerne in neo-Tudorstijl, n.o.v. 
geniekapitein M.-B. Meyers, opgetrokken 
in 1848-1852 (fig. 697). Benaming naar 
het voorheen op de hoek van Oppemstraat

en de Witte de Haelenstraat gelegen kas
teel van Ansillon, waarvan de gebouwen 
dateerden uit XVII en XVIII, dat in 1775 
voor militaire bestemming door de Oos
tenrijkse regering werd aangekocht, en in 
1810 als kazerne overgedragen aan de 
Stad Brussel. In 1848 werd een overeen
komst afgesloten tussen de ministers van 
Oorlog en Binnenlandse Zaken en de Stad 
Brussel, waarbij l.g. zich verbond tot de 
bouw van een nieuwe infanteriekazerne 
voor twaalfhonderd manschappen. Uit in
gezonden en i.o.v. het stadsbestuur uitge
werkte projecten werden deze van de ar
chitecten J.-P. Cluysenaar, L. Spaak en 
geniekapitein M.-B. Meyers door de Stad 
weerhouden. Het departement van Oorlog, 
in laatste instantie, opteerde voor het pro
ject Meyers. De initiële plannen werden 
echter nog herhaaldelijk gewijzigd. Aan
besteding en aanvang van de funderings
werken in 1848. Eerste gewijzigd ontwerp 
voor de gevelopstanden in complexe neo- 
Byzantijnse stijl, en definitieve versie in 
vereenvoudigde neo-Tudorstijl, van 1849. 
Ruwbouw aanbesteed in 1850, opgeleverd 
in 1851; voltooiing en inhuldiging van de 
kazerne in 1852.
Karabinierskazerne tot 1894, vervolgens 
fusilierskazeme van het 9de Linie tot 
1940. Na de Duitse bezetting gevangenis
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698. Negende Linielaan nr. 27. Kazerne «Klein Kasteeltje» (1848-1852). Wachtpost.

voor incivieken. Van 1950 tot 1985 Cen
trum voor Recrutering en Selectie van de 
Belgische Krijgsmacht. Vanaf 1986 Ont- 
haalcentrum voor kandidaat politiek- 
vluchtelingen.
Oorspronkelijk hoofdgebouw met drie 
vleugels in U-vorm rond een voorplein 
met hoofdingang en wachtpost ten W., het 
geheel omschreven door een omheinings- 
muur waartegen lage dienstgebouwen met 
zij-ingang ten N. en Z. Uitbreiding met 
O.-vleugel aan de Passendalestraat, n.o.v. 
architect P.V. Jamaer, in 1865-1868. Ver
dere uitbreidingen met N.-vleugel aan 
Houthulstbosstraat en kleinere Z.-vleugel 
aan de Witte de Haelenstraat in begin >ÜC. 
Diverse meer recente verbouwingen. 
Gestrenge architectuur met «burcht»-ach
tige allure conform de XIX-opvatting van 
militaire bouwkunst. Opgetrokken over
wegend uit baksteen, met schaarse verwer
king van hardsteen vnl. voor sokkel, kor
dons, dorpels, korbelen, dekstenen en 
sommige omlijstingen.

Wachtpost met rondboogportaal onder 
boogfries en gekanteelde bekroning, ge
flankeerd door octogonale gestuikte en ge
kanteelde torens op vierkante basis, waar
in manshoge rondboognissen met wapen 
van de Stad Brussel (fig. 698). Hoofdge
bouw met symmetrische opstand van drie 
bouwl. onder zadeldak (leien). N.- en Z.- 
vleugel met uitspringende hoekpaviljoe- 
nen aan beide uiteinden, gemarkeerd door 
middenrisalieten aan de drie zijden en een 
gekanteelde bekroning op korbelen. O.- 
vleugel met centrale doorgang gemarkeerd 
door een monumentaal frontispice : flan
kerende traptorens, opengewerkte galerij 
in de bijkomende bovenste geleding en 
gekanteelde bekroning op korbelen. Rit- 
mering van het gevelveld door lisenen met 
boogfries. Begane grond aan het binnen
plein opengewerkt met een omlopende 
rondboogarcade op hardstenen kolommen. 
Steekboogvensters en rondboogvormige 
tweelichten in steekboognissen, met wa
terlijst, op de bovenverd. Gevelbeëindi-
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699. Negende Linielaan nr. 45-46 (1924).

ging door een klassiek hoofdgestel met 
eenvoudige kroonlijst. Resten van de om- 
heiningsmuur met zelfde lisenen, schietga
ten en één bewaard hoekpostament 
(N.W.).
Uitbreidingsvleugels met drie bouwl. en 
schilddak, met gelijkaardige opstand, de 
O.-vleugel geritmeerd door middenrisalie- 
ten met bekronende arkeltorentjes, de N.- 
vleugel door midden- en hoekpavilj oenen 
met gekanteelde bekroning. Z.-vleugel 
met eenvoudiger opstand, gemarkeerd 
door een afgeschuinde hoekpartij (1538, 
1539).
S.A.B., A.A., 1848, vol. 45B, 1850, vol. 47, 
rep. 326-327, 1865, rep. 1559-1591, 1866,
rep. 130-131, 1867, rep. 590-597, 591-601-603, 
592-598; 593-599.
MEYERS M.-B., Plans, coupes et élévations d’une 
caserne pour trois bataillons d’infanterie, construi
te par l’administration communale de Bruxelles, 
Brussel, 1851.
SORGELOOS C, De staat van het kazernement te 
Brussel in 1848 en de bouw van het Klein Kasteeltje 
(Gemeentekrediet van België, 1981, 135, p. 37-52).

Nr. 38-43 bis. Zie Diksmuidelaan nr. 6- 
22.

Nr. 45-46. Appartementsgebouw met 
«Beaux-Arts »-inslag, n.o.v. architecten 
J. Lejear en V. Steuve van 1924; zeven 
bouwl. en zes brede trav. onder pseudo
mansarde (leien), (fig. 699). Twee appar
tementen per verd. en centraal trappen
huis. Gevelfront van bak-, natuursteen en 
simili, gemarkeerd door midden- en zijri- 
salieten, met oplopende trapézoïdale en 
gebogen bow-windows, opgaand in met 
voluten bekroonde dakkapellen. Begane 
grond met centrale inkom. Brede venster- 
partijen, zowel rechth. als gebogen en 
veelal drielichten, in oplopende geblokte 
omlijstingen, met Franse balkons en 
bloemornamenten. Verzorgd houtwerk en 
typische ijzeren borstweringen. 
Gelijktijdig ontworpen en opgetrokken 
met het achteraan aanpalende Ieperlaan 
nr. 84-88.
S.A.B., O.W., 36692 (1924).

Nieuwbrug (3-4-5 C)

Van Lakensestraat naar Nieuwstraat.
In twee fasen aangelegd i.l.v. XVII, eer
tijds onderbroken door de Zenne. Het O.- 
straatgedeelte maakt deel uit van het ge
heel van straten, vanaf 1617 aangelegd 
tussen de Broekstraat en de Zenne, op 
voormalige moestuinen, weiden en bleek- 
hoven z.g. «Warmoesbroek» (zie ook 
Nieuwstraat). Het W.-straatgedeelte werd 
in 1632 getrokken. Beide waren eertijds 
verbonden door de van 1633 daterende 
z.g. «Nieuwe Brug» over de Zenne, 
cf. straatnaam. Onderbroken bij de aanleg 
van de centrale lanen (1867-1871).
Licht gebogen beloop afgezet met wat sa
menstelling, schaal en stijl betreft zeer he
terogene gevelwanden. In oorsprong tradi
tionele bebouwing met voornaam karak
ter, getuige de nog resterende herenhuizen 
in nr. 20 en 45; voormalige diephuizen 
met trapgevel werden i.l.v. XIX in neo
classicistische stijl aangepast met een lijst- 
gevel of geheel wederopgebouwd,
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cf. nr. 12 (1840), 14 (1834), 16, 21, 22 
(1855), 23-25 (1839), 24-26 en 28 (met 
behouden verankering en achtertuitgevel). 
Voorts eclectische architectuur op de krui
singen met Emile Jacqmainlaan en Adol- 
phe Maxlaan en ruime nieuwbouwcom- 
plexen.
S.A.B., O.W., 19722 (1840), 25829 (1834), 19724 
(1855), 19641 (1839).

Nr. 4. Ruim enkelhuis in Second-Empire- 
stijl, n.o.v. architect D. De Keyser van 
1864; drie bouwl. en vier trav. onder man- 
sardedak (leien). Sterk gecompartimen- 
teerde lijstgevel met plastische stucbe- 
pleistering en hardstenen sokkel, geleed 
door de massieve puilijst. Getoogde deur 
en vensters in geprofileerde omlijstingen 
met typische, per verd. verschillende rank- 
werksleutels, lekdrempels, doorgetrokken 
op consoles op de bel-etage, en panelen op 
de borstweringen. Ingediepte penanten 
met paneelvulling, kolossaal over de bo- 
venverd. Klassiek hoofdgestel, dakkapel
len met oren en gebogen fronton. Ver
zorgd houtwerk (1540).
S.A.B., O.W., 19721 (1864).

Nr. 18. Hoekhuis (Spaarstraat nr. 1-3) en 
vier gekoppelde rij huizen (Spaarstraat 
nr. 5 tot 11) in neo-Vlaamse-renaissance- 
stijl, n.o.v. architect G. Vanden Bemden 
van 1894. Drie bouwl. onder mansardedak 
(kunstleien), hoekhuis met twee + vier, Tij
huizen met elk twee trav. Lijstgevels van 
bak- en hardsteen, belijnd door speklagen 
met diamant koppen. Winkelpuien met be
werkte posten en entablement. Getoogde 
bovenvensters met imposten, sleutel en 
waterlijst, op lekdrempels. Klassiek 
hoofdgestel; rechth. dakkapellen. Iets rij
ker uitgewerkt hoekhuis met kolossale pi
lasters, de voorlaatste trav. geaccentueerd 
door een gedichte steekboogpoort en drie- 
lichten met balkon. Rijhuizen achter door
lopend gevelscherm met vier trav. breed 
middenrisaliet. Recent gerenoveerd n.o.v. 
architect C. Feremans (1541).
S.A.B., O.W., 19723 (1894).

Nr. 20. Breed herenhuis met enkelhuisop- 
stand op L-vormige plattegrond, twee

700. Nieuwbrug nr. 30 (1914).

bouwl. en vijf trav. onder zadeldak met 
kruisende nok. Traditionele kem uit XVII, 
aangepast midden XVIII en begin XIX. 
Lijstgevel met afgeschuinde sokkel en le- 
lie-ankers, opgetrokken uit bak- en zand
steen met speklagen, negblokken en wig
vormig ontlastingssysteem van vroegere 
kruiskozijnen; heden bepleisterd. Brede 
spiegelboogpoort met hardstenen omlijs
ting in Lodewijk XV-stijl, uit mid
den XVIII, in de r. trav. : geprofileerd 
kwarthol beloop met neuten, imposten en 
sluitsteen, beschermd door een gekorniste 
gebogen waterlijst op gestrekte uiteinden. 
Tot voor kort alternerend getoogde en gro
tere spiegelbogige dakkapellen met water
lijst uit dezelfde periode. Aangepaste 
rechth. vensters met lekdrempel en klas
siek hoofdgestel uit begin XIX. Recent 
gerenoveerd n.o.v. architect C. Feremans 
(1542).

Nr. 30. Hoekgebouw (Pelikaanstraat nr. 1) 
met « Beaux-Arts »-stijlkenmerken, gesig-
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701. Nieuwbrug nr. 35-37. Bouwaanvraag (1853), (S.A.B., O.W., 19647).

neerd architect A. Dankelman en aanne
mer J. Decock (fig. 700). Vlg. bouwaan
vraag van 1914 magazijnen van groothan
del in kant «G. Salmon», cf. initialen G S 
verwerkt in het ijzerwerk van deur en be
nedenvensters en in de fries van de dak
vensters. Omvat vier bouwl. en resp. twee 
en vijf trav. onder pseudo-mansardedak 
(leien); constructie met gebruik van beton. 
Gevels met simili-bekleding en natuur
steenelementen op hardstenen sokkel. 
Markante kolossale erkers met rijk be
werkte consoles en topstukken, doorlo
pend in de dakvensters. Twee- en drielich- 
ten met gietijzeren deelzuiltjes. Balustrade 
boven de kwartholle houten kroonlijst.
S.A.B., O.W., 19065 (1914).

Nr. 35-37. Oorspronkelijk gekoppelde en- 
kelhuizen met spiegelbeeldschema (hoek

Bruidsstraat), in neoclassicistische stijl, 
n.o.v. architect F. Belleflamme van 1853 
(fig. 701). Fraai gedetailleerde, bepleister
de en beschilderde lijstgevel met drie 
bouwl. en resp. tweemaal twee bij twee 
trav. onder zadeldak. Oorspronkelijk inge
diepte bossage op de begane grond -  en
kel behouden in de zijgevel -  belijnd door 
de puilijst. Bovenvensters in oplopende 
omlijsting met ingediepte pilasters, achter
eenvolgens Dorisch en Ionisch, entable- 
menten en bekronend driehoekig fronton; 
in ontwerp ijzeren leuningen. Krachtige 
kroonlijst met modillons boven fries met 
omlijste steigergaten en kordon; recent 
dakvenster. In nr. 37 Art Nouveau-winkel- 
pui n.o.v. architect A. Cumps van 1912, 
met bewerkte hardstenen posten, typisch 
houtwerk en rolluikkast (1543).
S.A.B., O.W., 19647 (1853), 19646 (1912).
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Nr. 45. Pastorie van O.-L.-Vrouw van de 
Finistère. Breed herenhuis met dubbel- 
huisopstand (hoek Adolphe Maxlaan), met 
zes trav. en twee en drie bouwl. resp. on
der zadel- en schilddak (leien). In oor
sprong in traditionele stijl daterend uit 
XVII, aangepast in XVIII B, cf. deurom- 
lijsting en interieur, en in neoclassicisti
sche stijl begin XIX, cf. venstervorm en 
gevelbeëindiging. Omgevormd tot hoek
huis door aanleg van Adolphe Maxlaan 
(1867-1871), waarvoor sloop van de be
lendende panden en aanzienlijke ophoging 
van het straatniveau, cf. aangeaarde sok
kel en lager gelijkvloers niveau. Grondige 
verbouwing n.o.v. architect C. Almain-de 
Hase van 1872, beëindigd in 1873 : ver
hoging van de drie r. trav. met een derde 
bouwl., toevoeging van een nieuwe W.-ge
vel en tuinmuur aan de Adolphe Maxlaan 
aansluitend bij de gelijktijdig ontworpen 
nieuwe sacristie (zie Adolphe Maxlaan 
nr. 55).
N.-gevel. Lijstgevel met brede midden- en 
gekoppelde zij trav. vermoedelijk opge
trokken uit bak- en zandsteen, doch be
pleisterd en beschilderd; verankering 
d.m.v. lelie-ankers met gekrulde spie op 
de eerste bouwl., rechte op de tweede. Ho
ge rechth. vensters met lekdrempel, be- 
luikt op de begane grond, vlak omlijst op 
de bovenverd. van de drie r. trav. Centrale 
spiegelboogpoort met beschilderde hard
stenen omlijsting in Lodewijk XV-stijl, uit 
XVIII c (fig. 702) : geprofileerd kwarthol 
beloop met spiegels, rocailles op sluitsteen 
en in zwikken, gekomiste gebogen water
lijst op gestrekte uiteinden; houten vleu
geldeur met gietijzeren roosters (XIX B). 
Telkens klassiek hoofdgestel; afgewolfde 
dakkapellen in de 1. trav.
W.-gevel. Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel met Second-Empiredecor, van 
drie trav., met door schijnvoegen belijnd 
basement en middenrisaliet onder driehoe
kig fronton. Rechth. vlak omlijste vensters 
met lekdrempel. Bel-etage gemarkeerd 
door geprofileerde kordons, gekoppelde 
consoles op de borstwering, guirlandes in 
fries en entablementen; in risaliet gebro
ken fronton met vrouwenhoofd als sluit
steen. Klassiek hoofdgestel. Tuinmuur met

702. Nieuwbrug nr. 45. Pastorie van O.-L.-Vrouw van de 
Finistère. Deuromlijsting.

drie trav. : spiegels met oren en neuten 
tussen geblokte pilasters, bekronende ba
lustrade en postamenten met krans en 
vaas.
Interieur : trap en lambrizeringen uit
XVIII B. Beglaasde ijzeren rondbooggale- 
rij met colonnettes van vijf trav. uit
XIX B, leidend naar de sacristie (1544).
S.A.B., E., 672; P.P., 110.

Nieuwe Graanmarkt (2-3 E)

Ruim plein, in 1787 aangelegd op de ter
reinen van het vroegere Jerichoklooster, 
n.o.v. architect R. Nivoy in samenwerking 
met ingenieur-architect C. Fisco (fig. 703). 
Onmiddellijk bebouwd en in 1802 met een 
dubbele rij linden beplant. Het Jericho
klooster of «Porta Coeli» werd in 1235 
buiten de St.-Katelijnepoort gesticht door
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703. Nieuwe Graanmarkt. Aanlegplan (1787), (S.A.B., RR, 1738).

de Witte Vrouwen of Victorinen, verdre
ven in 1456; vervolgens toegewezen aan 
de reguliere kanunnikessen van Windes- 
heim, opgeheven in 1783. Reeds in 1784 
vroeg de Stad aan de Oostenrijkse Rege
ring toelating tot de aanleg van een nieu
we ruimere graanmarkt op deze terreinen 
tussen Oude Graanmarkt, Vlaamse- 
steenweg en Papenvest, ter vervanging 
van de oude nabij St.-Katelijne, toelating 
die werd verleend in 1787. De percelen 
dienden vóór eind 1788 te zijn bebouwd. 
De Nieuwe Graanmarkt vormde het derde 
en laatste in de reeks grote stedebouwkun- 
dige ensembles die onder Oostenrijks Be
wind tot stand kwamen i.l.v. XVIII d. Het 
gesloten rechth. plein werd vóór de uitein
den van de lange zijden geopend door tel
kens twee quasi parallelle axiale straten :

resp. Moutstraat en voormalige Jericho- 
straat ten W. leidend naar de Oude Graan
markt, Hopstraat en voormalige Lepel
straat ten O. leidend naar de Papenvest. 
De later doorgetrokken Hopstraat vormde 
hierbij een knik t.o.v. de Moutstraat, een 
reeds bestaande gang. Jerichostraat en Le
pelstraat werden later geïncorporeerd in 
het tracé van de Antoine Dansaertstraat 
(1890-1891/1898-1899), en vervolgens 
aan de N.-zijde op gelijke breedte ge
bracht bij de aanleg van de Léon Lepage- 
straat (1912 e.v.) die een bres sloeg in de 
N.-pleinwand. De voorheen zo karakteris
tieke gesloten hoeken bleven slechts be
waard in de Z.-pleinwand; hetzelfde geldt 
voor de hoekafschuiningen van de dwars
straten die bij latere wederopbouw verlo
ren gingen.
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In tegenstelling tot het Martelaarsplein en 
het Koningsplein gold voor de Nieuwe 
Graanmarkt geen eenvormig architecturaal 
concept, doch in de jaren onmiddellijk 
volgend op de aanleg werden de vier 
pleinwanden afgezet met voorname heren
en burgerhuizen van drie bouwl. in homo
gene laat-classicistische stijl, met een 
meer of minder uitgesproken Lode- 
wijk XVI-decor. In enkele gevallen wer
den meerdere panden nochtans gekoppeld 
tot grotere gehelen achter doorlopende ge- 
velschermen, telkens opgetrokken door 
éénzelfde eigenaar. Hieraan herinneren 
nog nr. 4, 5, 6, 9, 19, 24-25 en 31-34. Het 
overgrote deel van de bebouwing werd 
echter stelselmatig gesloopt en wederop- 
gebouwd, vanaf het interbellum met een 
schaal vergrotend effect.
Heden centrale, met platanen beplante en 
afgepaalde pleinzone, omringd door wege
nis met parkeerzone ten Z. Standbeeld van 
J.-B. Van Helmont (1579-1644), schei
kundige, fysioloog, geneesheer en filo
soof, in witte marmer door beeldhouwer 
G. Vander Linden, op een hardstenen sok
kel met opschriften n.o.v. architect 
L. Delacenserie, uitgewerkt in 1881-1888 
en onthuld in 1889. Nederlandse Evange
lische Hervormde Kerk (1962-1971, archi
tectenbureau Dingemans), uitgevoerd in 
beton met klokketoren, op de hoek met de 
Antoine Dansaertstraat. Gietijzeren fon
tein met beeldje «de Vette Keuken» door 
beeldhouwer J. De Decker, van 1982 
(1545).
S.A.B., S.K. 36 (1889); P.P., 24-26, 1738-1739.

Nr. 6. Enkelhuis in laat-classicistische 
stijl, van ca. 1787-1788. Oorspronkelijk 
bepleisterde en beschilderde penantenge
vel met drie bouwl. en vier trav. onder za
deldak; heden verhoogd. Gedecapeerde 
zandstenen pui met verdiepte rechth. ven
sters en r. deur in hardstenen entablement 
met Lodewijk XVI-sleutel, belijnd door 
een massief kordon. Aangepaste gecemen
teerde bovenbouw (1546).

Nr. 9. Vermoedelijk z.g. «Lepelhuys». 
Voormalig tolkantoor voor granen, n.o.v. 
ingenieur-architect C. Fisco van 1788, op

getrokken in 1789. Enkelhuis in laat-clas
sicistische stijl, met drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak (pannen). Bepleister
de en beschilderde lijstgevel, op gede
capeerde zandstenen sokkel. Door pilas
ters geritmeerde pui onder gekorniste ge
profileerde puilijst ; rondboogdeur en - 
vensters met imposten, booglijst, panelen 
in de zwikken en uitgelengde trapézoïdale 
sleutel. Mogelijk vereenvoudigde opstand 
op de bovenverd., eertijds vermoedelijk 
een penantengevel cf. bases van verdwe
nen pilasters. Rechth. vensters, haast vier
kante op de lagere derde bouwl., in latere 
geriemde omlijstingen. Kroonlijst op klos
sen boven steigergaten en kordon. Monu
mentale dakkapel met sterk geprofileerd 
driehoekig fronton op acanthusconsoles; 
radvenster met bewaarde roedenverdeling 
en rozet, zelfde sleutel en zwikken als in 
de pui (1547).
O’DONNEL J., Claude Fisco (Cahiers Bruxellois, 
dl. 18, 1973, p. 115-127).

Nr. 19. Enkelhuis in laat-classicistische 
stijl, van ca. 1787-1788; drie bouwl. + at- 
tiek en vijf trav. onder zadeldak. Enig res
tant van een groep van vermoedelijk vier 
gekoppelde woningen, achter een doorlo
pend gevelscherm met in totaal zeventien 
(?) trav., aan de Z.-zijde van het plein. Be
pleisterde en beschilderde lijstgevel en 
sokkel met typische opbouw, verticaal ge
ritmeerd door vanaf de begane grond op
lopende penanten en vensternissen. 
Rechth. vensters, haast vierkant op de 
tweede verd., en verdiepte borstweringen 
resp. met drop- en schijvenpaneel. Ontbre
kende, oorspronkelijk eenvoudig geprofi
leerde kroonlijst. Attiek met oorspronke
lijk alternerend vlak omlijste ronde oculi 
-  heden aangepast tot rechth. vensters - , 
en ingediepte panelen met rozetconsoles 
en waterlijst. Huidige r. inrijpoort en ijze
ren middenbalkon van 1899 (1548).
S.A.B., O.W., 17937 (1899).
K.I.K., 104341 A.
RENOY G., Brussel onder Léopold I, Brussel, 
1979, p. 84.

Nr. 20, 21. Twee burgerhuizen met inge
houden neo-Vlaamse-renaissance-inslag,
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waarvoor bouwaanvraag van 1888; sou
terrain, drie bouwl. en resp. twee en drie 
trav. onder mansardedak (kunstleien). 
Lijstgevels van bak-, natuur- en hardsteen, 
met kordongeleding en klassiek hoofdge
stel; dakkapellen met fronton. Rechth. 
vensters in oplopende vlakke omlijstingen 
met meerledige sleutels en gietijzeren 
borstweringen in nr. 20. Typisch omlijste 
rondboogvensters en deur onder gebroken 
fronton, met wortelmotieven in de pui, 
vlak omlijste steekboogvensters met dia- 
mantkoppen en gietijzeren middenbalkons 
op de bovenverd. in nr. 21 (1549).
S.A.B., O.W., 17936 (1888).

Nr. 22-23. Bedrijfsgebouw in Nieuwe Za
kelijkheid, n.o.v. architect E. De Boelpape 
van 1932 (fig. 704). Gebouwd i.o.v. de fir
ma «Gérard Koninckx Frères», groothan
del in bananen en sinaasappelen, cf. ook 
Ieperlaan nr. 34-36 en Oude Graanmarkt 
nr. 7-11. Massieve constructie met beton- 
skelet, drie bouwl. + insteek, op rechth. 
plattegrond met rotonde achteraan. Oor
spronkelijk bananen-opslag in de kelder, 
loskade en verpakking op de begane 
grond, garage met hellend vlak op de dub- 
belhoge eerste verd., magazijnen en kan
toren op de hoogste twee verd. Markant 
ruim beglaasd gevelfront met simili-bekle- 
ding. Getrapte symmetrische opbouw met 
hoger oplopend middenrisaliet, voorzien 
van een centrale erker. Brede vensterpar- 
tijen, horizontaal doorlopend in het risa- 
liet, met verticaal doorgetrokken midden
stijlen; metalen raamwerk met grote roe
denverdeling.
S.A.B., O.W., 50641 (1932).

Nr. 24-25. Markant herenhuis in laat-clas
sicistische stijl, ca. 1787-1788 gebouwd
i.o.v. Corneille-François Mosselman, 
graankoopman en «Fermier des Boues» 
(fig 705). Aangekocht door de Stad Brus
sel in 1879 en vervolgens omgevormd tot 
Gemeenteschool Nr. 3; heden Institut 
De Mot-Couvreur.
Vroeger herenhuis met drie bouwl. + sou
terrain en vijf + één trav. onder zadeldaken 
(leien); oorspronkelijk L-vormige platte
grond waarvan de O.-vleugel vermoede

lijk een afzonderlijke entiteit vormde. Mo
numentaal gevelfront met haaks ingeplan
te hoektrav. en bekronende lantaamtoren; 
bepleisterd en beschilderd, op beneden- 
bouw van zandsteen. Breed middenrisaliet 
van drie trav., bekroond door een geprofi
leerd driehoekig fronton met ronde oculus 
tussen spiegels, ingewerkt in een blinde 
attiek. Doorlopend balkon op gekoppelde 
acanthusconsoles met rozet en slinger, 
voorzien van een strakke gietijzeren leu
ning op de bel-etage; guirlandepanelen op 
de borstwering hogerop. Hoek- en zijtrav. 
op de begane grond belijnd door schijn- 
voegen uitstralend boven brede rondbogen 
met imposten en diamantkopsleutel onder 
de puilijst; inrijpoorten in de hoek- en r. 
zijtrav., rondboogvenster in de 1. zijtrav. 
Rechth. vensternissen over de bovenverd., 
en bekronende oeil-de-boeufs met rozetver- 
siering en waterlijst op gestrekte uitein
den. Voorts verdiepte rechth. vensters, 
licht geprofileerd onder vlak paneel op de 
begane grond, haast vierkant met lekdrem- 
pel en spiegel op de lage bovenste verd. 
Hoofdgestel met architraaf, fries waarin 
bedekte steigergaten en kroonlijst. Zware 
lantaamtoren op vierkante plattegrond met 
af geschuinde hoeken, centraal in de Z.- 
dakhelling. Romp met drie verdiepte ven
sters en spiegels op de hoeken aan plein
zijde, en klassiek hoofdgestel; gemansar- 
deerde afdekking met centrale rondbogige 
dakkapellen, overgaand in een octogonale 
spits en helm (leien). Bekronende wind
wijzer in de vorm van een driemaster met 
initialen C.F.M. van de bouwheer (fig. 
706). Bewaard houtwerk van de vleugel
deuren met rozet -  onder fraaie gietijzeren 
waaier met palmetten en meanders -  en 
vensters. Grotendeels aangepast interieur. 
Aanleunende schoolgebouwen, aan drie 
zijden van een beboomde speelplaats, ter 
plaatse van vroegere aanhorigheden. Ont
worpen door stadsarchitect RV. Jamaer in 
1881-1884, opgetrokken in 1884-1888 
(zie ook Papenvest nr. 86). Ruim beglaas
de overdekte speelplaats met ijzeren be- 
kapping en trap, aansluitend bij het heren
huis. Langgerekte geknikte klassenvleugel 
van drie bouwl., in sobere baksteenbouw 
verwerkt met natuur- en hardsteen, met
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704. Nieuwe Graanmarkt nr. 22-23 (1932).

gebundelde trav.-indeling en kordongele- 
ding. Begane grond opgevat als open log
gia met I-balken op halfzuilen; boven- 
verd. met grote steekboogvensters; kroon
lijst op klossen (1550).
S.A.B., A.A., 1884, rep. 1480, 1885, rep. 1617, 
1639 en 1709, 1886, rep. 1758, 1770 en 1863, 
1887, rep. 1987-1988 en 2054-2056; N.P.P., R 4.

Nr. 30. Hoekhuis (Moutstraat) met afge
schuinde hoekpenant in laat-classicistische 
stijl, van ca. 1787-1788; drie bouwl. en 
tweemaal drie trav. onder zadeldak (kunstlei- 
en, pannen). Oorspronkelijk bepleisterde en 
beschilderde, heden gecementeerde lijstge- 
vel, met omlopende sokkel, geprofileerde 
pui- en eenvoudige kroonlijst boven steiger- 
gaten; deels blinde zijgevel. Verdiepte 
rechth. benedenvensters en middendeur.

705. Nieuwe Graanmarkt nr. 24-25.

Rechth. bovenvensters, haast vierkant op 
de bovenste verd., met sluitsteen (1551).

Nr. 31-32, 33-34. Twee gekoppelde heren
huizen met enkelhuisopstand in laat-clas
sicistische stijl, van ca. 1787-1788; drie 
bouwl. en elk vier trav. onder zadeldak 
(fig. 707). Oorspronkelijk deel uitmakend 
van een geheel van drie woningen achter 
doorlopend, symmetrisch opgebouwd ge
velschema. Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevels, met telkens r. poortrisaliet, ge
leed door de geprofileerde puilijst. Begane 
grond met brede rechth. poort in hardste
nen entablement voorzien van een dia- 
mantkopsleutel, en oorspronkelijk ver
diepte vensters vanaf de sokkel met getra
liede keldermonden. Bovenverd. gerit
meerd door kolossale penanten en 
venstemissen; achtereenvolgens rechth. 
en haast vierkante vensters met paneel op 
de borstwering, in de risalieten verrijkt 
met schijven en drop. Eenvoudige kroon
lijst boven steigergaten; brede dakkapel
len met voluutsleutel en driehoekig fron
ton boven de risalieten. Nr. 31-32 met ge- 
decapeerde zandstenen pui en tot deur ver
laagd venster; gesmeed ijzeren leuningen 
met dubbele krul en mit. Nr. 33-34 met 
bijkomend 1. risaliet; toegevoegd midden- 
balkon met consoles en gietijzeren leuning 
en geriemde omlijstingen van 1861, en tot 
deur verlaagd venster.
S.A.B., O.W., 17942 (1861).

706. Nieuwe Graanmarkt nr. 24-25. Windwijzer.
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707. N ieuwe Graanmarkt nr. 31-32, 33-34.

Nr. 35-36. Handels-/appartementsgebouw 
in Art Deco, n.o.v. architect J. Van der 
Linden van 1932; drie bouwl. en drie trav. 
onder zadeldak (fig. 708). Gevelfront van 
baksteen, simili en hardsteen, druk belijnd 
door horizontale profielen. Vrij symmetri
sche opbouw, afgezien van de verspringen
de afgeronde balkons in het verlengde van 
de trapézoïdale bow-windows. Polychrome 
ceramiekreliëfs met negerkop tussen bana- 
nentrossen en sinaasappels (fruithandel) 
bovenaan de hoger oplopende zijtrav. 
Opengewerkte pui en 1. inrijpoort.
S.A.B., O.W., 47035 (1932).

Nieuwland (5  G -H -I - J )

V a n  P h i l ip p e  d e  C h a m p a g n e s t r a a t  n a a r  
Z u id la a n .
E e r t i jd s  e e n  l a n d w e g ,  z .g .  « N e c k e r s t r a t e »  
e n  « B e e m p s t r a t e » ( X IV ) ,  d o o r h e e n  d e
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weidegronden op de O.-Zenne-oever tus
sen het bogaardenklooster en de Grote 
Spui. Dit «Nieuwland», onderhevig aan 
periodieke overstromingen en droogge
legd door indijking van de Zenne, werd 
vanouds ingenomen door blekerijen o.m. 
«Blauwe Steen», «Lange Gang» en « ’t 
Jesuken». Aan het einde van de straat 
werd in XVIII B de latere katoendrukkerij 
« Basse » opgericht. Lange tijd slechts ma
tig bebouwd, verkreeg de straat, met name 
het Z.-gedeelte, haar huidige uitzicht gro
tendeels i.l.v. jaren 1840, na verkaveling 
van voomoemde terreinen, en aansluiting 
op de Zuidlaan. In XIX B kwamen een 
twaalftal gangen voor, heden op de Bloe- 
menmeisjesgang na verdwenen. Voorheen 
in rechte hoek verbonden met de Priem- 
straat, werd dit haakse straatbegin 
ca. 1883 geïncorporeerd in de Philippe de 
Champagnestraat. In het midden onder
broken door de N.-Z.-spoorverbinding 
(1911-1914, 1935-1952).
Overwegend eenvoudige neoclassicisti
sche rijbebouwing -  enkelhuizen vaak per 
twee of meer gekoppeld en afgeschuinde 
hoekhuizen van drie bouwl. -  uit de jaren 
1840, cf. nr. 40, 117-119, 121-123, 125- 
127, 129-131. Voorts enkelhuizen uit 
XIX c en d, o.m. met bescheiden stucde- 
cor, cf. nr. 18 (1895), 20-26, 56, 188-190, 
194-196 (1888, architect H. Van Massen- 
hove). Sociaal wooncomplex « Krakeel - 
buurt» (1968-1975, architecten R. Van- 
dendaele, G. De Brigode, H. Baleriaux en 
J.-H. Baudon) van «Le Foyer Bruxellois» 
bij de Wasserij straat. Basisschool van het 
St.-Jan Berchmanscollege (1961, architect
G. Pepermans) in nr. 75. St.-Thomasinsti- 
tuut (nr. 198) en voormalige Gemeente
school Nr. 6 (zie Zuidlaan nr. 85-86) aan 
het einde van de straat.
S.A.B., O.W., 23143 (1895), 23172 (1888).

Nr. 2-4. Afgeschuind hoekcomplex (Phi
lippe de Champagnestraat nr. 27), drie ge
koppelde woningen, in neoclassicistische 
stijl, n.o.v. architect D. De Keyser van 
1871; drie bouwl., samen acht trav. en za
deldak. Bepleisterde en beschilderde lijst
gevel met hardstenen plint, horizontaal be- 
lijnd door schijnvoegen onder de puilijst,

kordonvormende lekdrempels en een klas
siek hoofdgestel. Rechth. deuren en ven
sters, op de bovenverd. in geriemde om
lijstingen; bijkomend entablement en bal
kon met gietijzeren leuning in de hoektrav. 
Verbreed benedenvenster, Art Deco glas- 
in-lood bovenlichten en verhoogde beda
king in het middenpand. Halfrond ijzeren 
hek met speerpunten van 1872 uiterst r. 
(1552).
S.A.B., O.W., 23139 (1871), 23142 (1872).

Nr. 6. Neoclassicistisch enkelhuis, met 
drie bouwl. en vier trav. onder zadeldak, 
uit XIX a-b. Vlak bepleisterde lijstgevel 
op natuurstenen sokkel met kelderven
sters. Rechth. vensters, haast vierkant op 
de lagere derde bouwl., met lekdrempels. 
Inrijpoort in hardstenen entablement in de 
r. trav. Kroonlijst op klossen boven fries 
en architraaf (1553).

Nr. 8 tot 14. Reeks van vier gekoppelde, 
neoclassicistische enkelhuizen vlg. repete
rend schema, waarvoor bouwaanvraag van 
1847; drie bouwl., samen negen trav. en 
zadeldak. Vlak bepleisterde lijstgevel met 
hardstenen plint. Rechth. deuren, één inrij
poort en vensters beluikt op de begane 
grond en met doorgetrokken lekdrempels 
op de bovenverd. Klassiek hoofdgestel; 
afgewolfde dakkapellen (1554).
S.A.B., O.W., 22873 (1847).

Nr. 11-13. Twee gekoppelde enkelhuizen 
van hetzelfde type als nr. 8 tot 14, uit mid
den XIX; samen vijf trav. (1555).

Nr. 15-15A. Rijhuis n.o.v. architect J. Vits 
van 1908; vier bouwl., twee ongelijke 
trav. en mansarde. Eclectische lijstgevel 
van geglazuurde bak- en hardsteen, ver
rijkt met goudkleurige sgraffito’s. Pui 
overspannen door I-balk op bewerkte 
hardstenen pijlers. Door pilasters op con
soles en booglijst gemarkeerde r. trav. met 
klein gebuikt balkon. Vensters met ijzeren 
latei en ontlastingsboog (1556).
S.A.B., O.W., 22926 (1908).

Nr. 16. Burgerhuis n.o.v. architect F. Tim
mermans van 1907; souterrain, drie
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bouwl. en twee ongelijke trav. onder za
deldak. Eclectische lijstgevel van gegla
zuurde bak- en hardsteen, gemarkeerd 
door een breder 1. risaliet voorzien van 
balkons met gietijzeren leuning (1557).
S.A.B., O.W., 1498 (1907).

Nr. 17. Burgerhuis met neogotische en 
neorenaissance-inslag, n.o.v. architect 
Ph. Van Boxmeer van 1894; souterrain, 
drie bouwl., twee ongelijke trav. en zadel
dak. Lijstgevel van bak-, natuur- en hard
steen voorzien van gesmeed ijzeren sier- 
ankers. Brede r. trav., vanaf de tweede 
bouwl. uitgewerkt als Brugse trav., oplo
pend in een getrapt dakvenster met over- 
hoekse topfiaal en schouderstukken; neo- 
renaissance-fries en cartouches met terra- 
cotta-uitzicht resp. in borstwering en 
hoogvelden van tweelichten. Getoogde 
deur met entablement en benedenvenster 
met gietijzeren borstwering tussen pos
tamenten. Kroonlijst op consoles (1558).
S.A.B., O.W., 22927 (1894).

Nr. 19. Neoclassicistisch enkelhuis met 
drie bouwl. + mezzanino, en drie trav. on
der zadeldak, uit XIX a-b. Vlak bepleis
terde en beschilderde lijstgevel op sokkel 
met keldermonden. Rechth. r. deur en 
vensters op geprofileerde arduinen dor
pels, met consoles op de begane grond, 
doorgetrokken op de bovenverd. Gevel- 
beëindiging met gelede architraaf en 
kroonlijst (1559).

Nr. 25. Neoclassicistisch herenhuis met 
twee bouwl. + mezzanino en vier trav. on
der zadeldak, uit XIX a-b. Heden gece
menteerde lijstgevel, gemarkeerd door een 
1. risaliet met getoogde koetspoort omlijst 
door pilasters met impost en gestrekt enta
blement. Rechth. vensters met lekdrempel, 
haast vierkant op de mezzanino. Gekornis- 
te kroonlijst met tandlijst (1560).

Nr. 114. Herenhuis met dubbelhuisop- 
stand in laat-classicistische stijl, uit 
eind XVIII; heden schoolcomplex met 
nr. 116-118 (fig. 709). Omvat een voor- 
en achterhuis, beide met souterrain en 
twee bouwl. onder zadeldak, gescheiden

709. Nieuwland nr. 114.

door een kleine binnenplaats. Bepleisterde 
en beschilderde voorgevel met symmetri
sche opbouw van vijf trav. Vnl. horizonta
le gevelmarkering door sokkel, schijnvoe- 
gen en getande puilijst op de begane 
grond, doorlopende balustrade op de bel
etage en klassiek hoofdgestel. Zwak mid- 
denrisaliet gemarkeerd door de rechth. in
rijpoort in geriemde omlijsting met vo- 
luutsleutel tussen gestrekte guirlandes en 
sterk geprofileerd driehoekig fronton met 
rozet; venster met dito omlijsting en enta
blement op gegroefde consoles erboven. 
Venstemissen met panelen en spiegels in 
de zij trav. Rechth. vensters, op de begane 
grond met diamantkopsleutel, lekdrempels 
en persiennes. Kroonlijst met klossen en 
tandlijst boven fries en architraaf. Tuinge
vel met gelijkaardige opbouw van zeven 
trav., geleed door geprofileerde kordons. 
Geaccentueerd middenrisaliet met deur- 
vensters in nissen, bekroond door een 
driehoekig fronton met lauwerkrans :
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710. Nieuwland nr. 114. Trappaal.

rondboogvenster met imposten en voluut- 
sleutel op de verhoogde begane grond; 
rechth. met diamantkopsleutel, voorzien 
van een balkon met gekoppelde consoles 
en gesmeed ijzeren leuning, op de bel-etage. 
Vrij goed bewaard interieur met rijke de- 
tailafwerking in Lodewijk XVI-stijl, vnl. 
in het achterhuis : centraal trappenhuis 
met eiken eretrap met gebeeldhouwde 
trappaal (fig. 710); vertrekken met houten 
lambrizeringen en vleugeldeuren en fraai 
beschilderde stucplafonds (1561).

Nr. 116-118. Voormalige papierfabriek 
z.g. «Papeteries de Virginal», waarvoor 
bouwaanvraag van 1899; heden school
complex met nr. 114. Markant gevelfront 
met kleurrijk parement van afwisselend 
rode en witte geglazuurde baksteenlagen, 
hardstenen sokkel en dorpels; drie bouwl. 
en vier trav. onder pseudo-mansardedak. 
R. risaliet van twee trav. doorlopend tot in 
de bedaking, gemarkeerd door een palmet-

fronton op de tweede bouwl. Rechth. ven
sters met rondstaven aan de dagkanten, 
kleine roedenverdeling en gietijzeren 
I-lateien met rozetten; decoratieve ontlas- 
tingsbogen op de bovenverd., en fries met 
geometrisch patroon op de borstwering 
van de tweede bouwl. (fig. 711). Poort en 
deur in de uiterste trav. Dakkapel met 
fronton of booglijst boven de kroonlijst. 
Gewezen ateliergebouw met vier bouwl. 
aan de binnenplaats (1562).
S.A.B., O.W., 23162 (1899).

Nr. 139 tot 145. Rij onderkelderde arbei- 
dershuizen (hoek Fonteinstraat nr. 49), 
waarvoor bouwaanvraag van 1849 
(fig. 712). Twee bouwl. onder zadeldak 
(pannen), afgeschuind hoekhuis met vijf, 
en vier enkelhuizen met twee trav. vlg. re
peterend schema. Bepleisterde en beschil
derde lijstgevel met gepikte plint en 
rechth. openingen op arduinen dorpels. 
Omlopende kroonlijst. Latere «klassieke» 
houten winkelramen in nr. 141 en 143; 
verhoogde bedaking in nr. 139.
S.A.B., O.W., 22871 (1849).

Nr. 147 tot 151. Drie gekoppelde neoclas
sicistische enkelhuizen vlg. repeterend 
schema, waarvoor mogelijke bouwaan
vraag van 1824; drie bouwl. en elk twee 
trav. onder zadeldak. Oorspronkelijk be
pleisterde lijstgevels. Rechth. vensters, 
voorheen beluikt op de begane grond,

711. Nieuwland nr. 116-118. Voormalige papierfabriek 
«Papeteries de Virginal» (1899).
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712. Nieuwland nr. 139 tot 145 (1849).

haast vierkant op de lagere derde bouwl., 
met lekdrempel; deur in hardstenen enta
blement in de r. trav. Klassiek hoofdgestel. 
Later «klassiek» houten winkelraam in 
nr. 147 ; mansarde in nr. 149 (1563).
S.A.B., O.W., 22897 (1824).

Nr. 155 tot 163. Afgeschuind hoekcom- 
plex (Sallaertstraat), vijf gekoppelde wo
ningen, in neoclassicistische stijl, waar
voor bouwaanvraag van 1850; drie bouwl. 
en samen dertien trav. onder zadeldak 
(pannen). Vlak bepleisterde en beschilder
de lijstgevel met regelmatige ordonnantie 
vlg. repeterend schema. Rechth. deuren en 
vensters met lekdrempel. «Klassieke» 
houten winkelramen aan weerszij van de 
hoektrav.
Zelfde enkelhuis met vier trav. uit dezelf
de periode in nr. 153, met toegang tot de 
Bloemenmeisjesgang (1564).
S.A .B ., O.W., 22910 (1850).

Nr. 165-167, 171-173, 175-179, 181, 183, 
185-187. Neoclassicistische enkelhuizen, 
veelal per twee vlg. repeterend schema ge
koppeld, uit de jaren 1840; drie bouwl., 
o.m. mezzanino, drie trav. en zadeldak. 
Vlak bepleisterde en beschilderde lijstge- 
vels op sokkel waarin keldermonden, met 
kordonvormende lekdrempels en klassiek 
hoofdgestel. Regelmatige ordonnantie van 
rechth. deuren en vensters, veelal beluikt 
op de begane grond en met gietijzeren leu
ningen op de bovenverd. Nr. 185-187, 
waarvoor bouwaanvraag van 1840, met 
ten dele bewaarde schijnvoegen op de be
gane grond (fig. 713). Afgeschuind hoek- 
complex (Frédéric Bassestraat), waarvoor 
bouwaanvraag van 1843, in nr. 175 tot 
179 : zelfde type, het hoekhuis met vijf, de 
twee enkelhuizen met elk twee trav. (1565).
S.A.B., O.W., 22919 (1840), 22879 (1843).

Nr. 189. Rijhuis in eclectische stijl met 
lichte Art Nouveau-inslag, n.o.v. architect
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713. Nieuwland nr. 185-187. Bouwaanvraag (1840), 
(S.A.B., O.W., 22919).

E. Frankinet van 1906; vier bouwl., één 
trav. en mansardedak (leien). Door lisenen 
gemarkeerde lijstgevel van bak- en hard
steen. Rechth. en rondbogige tweelichten 
in verticaal oplopende omlijsting met bal
kon, entablement en tegelpanelen. Typi
sche kroonlijst en dakkapel. Cafépui met 
bewerkte hoekpijlers (1566).
S.A.B., O.W., 1497 (1906).

Nr. 192. Eclectisch enkelhuis waarvoor 
bouwaanvraag van 1888; souterrain, drie 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak. Be
pleisterde en beschilderde lijstgevel op 
hardstenen plint, de benedenverd. gemar
keerd door schijnvoegen, de bovenverd. 
door licht getoogde bogen op pilasters. 
Verder resp. rechth. en getoogde muurope- 
ningen, en middenbalkons; typische ijze
ren borstweringen. Kroon- en tandlijst bo
ven bewerkte fries (1567).
S.A .B ., O.W., 23173 (1888).

Nieuwpoortlaan (1 D-E)

Van Vlaamsesteenweg naar de Witte de 
Haelenstraat.
Zie Negende Linielaan voor oorsprong en 
benaming.
Burger- en rij huizen, enkele in neoclassi
cistische stijl uit de jaren 1840, cf. nr. 8, 9 
(1849) en 10-11, de meeste echter in 
eclectische stijl uit begin XX. Twee huur
huizen in nr. 12 tot 14 (1900) en drie ge
koppelde enkelhuizen in nr. 15 tot 17 
(1899-1900) met eenvoudige lijstgevels 
resp. in simili en baksteen, verlevendigd 
door gietijzeren balkons.
S.A.B., O.W., 19250 (1849), 25093 (1900), 25095 
en 13905 (1899-1900).

Nr. 1. Herenhuis in eclectische stijl, n.o.v. 
architect L. Foettinger van 1903 ; souterrain, 
twee bouwl. en drie trav. onder mansardedak 
(leien). Enkelhuisopstand van natuur- en 
hardsteen met geboste sokkel. R. risaliet 
doorlopend in een dakvenster met ijzeren 
topstuk : drielicht met Ionische deelzuilen 
op de verhoogde begane grond, rechth. erker 
op consoles bekroond door een gietijzeren 
borstwering tussen postamenten op de twee
de bouwl. Uzeren vleugeldeur onder enta
blement en bovenücht met monogram in de 
1. trav. Voorts rechth. vensters, op bovenverd. 
met waterlijst. Gebroken kroonlijst met klos
sen en tandlijst (1568).
S.A.B., O.W., 25087 (1903).

Nr. 2. Herenhuis in eclectische stijl met lich
te Art Nouveau-inslag, n.o.v. architect
H. Schoeps van 1909; souterrain, twee 
bouwl. en drie trav. onder mansardedak (lei
en). Horizontaal gelede lijstgevel van witte 
geglazuurde bak- en hardsteen. Accent op de 
middentrav. : trapézoïdale erker op consoles, 
waarboven sierlijk ijzeren balkon en dak
venster. Gedmkte rondboogopeningen, op 
de verhoogde begane grond in rondboognis- 
sen met sleutel en waterüjst, op de boven
verd. onder gegolfd entablement op conso
les. Kroonlijst met klossen en tandlijst, klim
mend naar het dakvenster. Typische kelder- 
tralies en deurroosters (1569).
S.A .B ., O.W ., 4402  (1909).
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Nr. 3. Neoclassicistisch enkelhuis met drie 
bouwl. en vier trav. onder zadeldak (pan
nen), waarvoor bouwaanvraag van 1842. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevel, 
horizontaal geleed door plint, puilijst, 
doorgetrokken lekdrempels en kordon. L. 
trav. met verbrede vleugeldeur waarboven 
balkon met voluutconsoles en typische 
gietijzeren leuning. Rechth. vensters, lek
drempels op consoles op benedenverd. 
Hoofdgestel met architraaf, fries met spie
gels en kroonlijst met tandlijst (1570).
S.A.B., O.W., 25076 (1842).

Nr. 4-7. Voormalige «Fabrique de Veilleu- 
ses R. Kleist». Gebouw met neoclassicis
tische inslag, drie bouwl. onder mansarde- 
dak (leien), n.o.v. architect M. Heyninx 
van 1902 voor de negen 1. trav. en van 
1909 voor de drie r. trav. Bepleisterde 
lijstgevel met schijnvoegen en nadrukke
lijke registermarkering. Rechth. vensters 
met vlakke en geriemde omlijsting, sluit
steen, borstweringversiering en doorge
trokken entablementen. Twee asymme
trisch geplaatste rechth. erkers. Klassiek 
hoofdgestel en dakkapellen met driehoe
kig fronton. Begane grond gedeeltelijk 
verbouwd, voorheen vensters en inrijpoor
ten (1571).
S.A.B., O.W., 25089 (1902), 4427 (1909).

Nr. 18. Burgerhuis n.o.v. architect 
Ch. Gilson van 1906; souterrain, drie 
bouwl. en twee ongelijke trav. onder za
deldak (pannen). Klassieke lijstgevel met 
gevelbepleistering en meerledige kordons, 
gekenmerkt door een zekere Art Nouveau- 
inslag in de detailafwerking. Geboste on
derbouw. Bredere 1. trav. met drielichten 
en balkons, o.m. trapezoïdaal, met ijzeren 
hek. Kroonlijst op consooltjes. Glas-in- 
lood in bovenlicht van deur (1572).
S.A.B., O.W., 25097 (1906).

Nieuwstraat

Van Wolvengracht naar Kruidtuinlaan.
Vrij lange, vanouds belangrijke straat, in 
fasen aangelegd in 1617, 1620 en 1839,

telkens als onderdeel van een ruimere ste- 
debouwkundige context.
De z.g. « Warmoesbroek », een gebied van 
moestuinen, bleekhoven en weiden tussen 
Zenne en Broekstraat, slechts doorsneden 
door de Koolstraat, werd in 1617 door 
Hiëronymus de Meester verkaveld. Nieu
we straten werden getrokken : de Nieuw
straat, de Nieuwbrug tot de Zenne, de 
Dambordstraat en het aansluitend gedeelte 
van de Blekerijstraat; bestaande werden 
verbreed : de Koolstraat, Finisterraestraat 
en St.-Pietersstraat. De Nieuwstraat werd 
in 1620 vanaf de kruising met de Bleke
rijstraat haaks doorgetrokken tot de La- 
kensepoort, heden de Mechelsestraat. De 
nieuwe wijk werd vervolgens verder ont
sloten door het doortrekken van de 
Nieuwbrug tot de Lakensestraat in 1632, 
en van de Blekerijstraat tot de Broekstraat 
in 1639. In het Z.-O.-deel verrees in 1774- 
1776 het Martelaarsplein. Tenslotte werd 
de Nieuwstraat in 1839, n.o.v. ingenieur 
J.-B. Vifquain, vanaf de kruising Bleke- 
rijstraat/huidige Mechelsestraat in rechte 
lijn doorgetrokken tot de Kruidtuinlaan en 
het toenmalige Noordstation (1841-1846, 
architect F. Coppens). Eertijds z.g. «Nieu- 
we-Lieve-Vrouwestraete» naar de «Ven- 
ster-Sterre »-kapel (later de Finistèrekerk), 
en Lange Nieuwstraat; einde XVIII tijde
lijk Van der Nootstraat, naar Hendrik van 
der Noot, protagonist van de Brabantse 
Omwenteling van 1789, die een woning 
betrok op de hoek met de St.-Michiels- 
straat. Bij de hoek met de huidige Mechel
sestraat bevond zich sinds 1620 een fon
tein, die in 1776 verrijkt werd met een 
Neptunusbeeld door F.-J. Janssens, ver
nield tijdens de Franse inval en in 1840 
gesloopt.
In oorsprong straat met voornaam residen
tieel karakter, overwegend bebouwd met 
ruime herenwoningen en diephuizen in 
traditionele en barokstijl uit XVII, waar
van heden enkel nog nr. 39-43 getuigt. 
Aanpassing of wederopbouw in neoclassi
cistische stijl vanaf begin XIX. Het door
getrokken straatgedeelte werd nog vrijwel 
volledig bebouwd met heren- en burger
huizen in de jaren 1840-begin 1850; uit
bouw van hotels voor reizigers, o.m.
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«Grand Hotel de Saxe», «Hotel de 
l’Univers» en «Hotel de Russie», mede 
door de nabijheid van het Noordstation, in 
dezelfde periode. Toenemend belang van 
de handelsfunctie vanaf midden XIX, ge
activeerd na het doortrekken van de Zuid- 
straat (1861-1862), waardoor een eerste 
ononderbroken N.-Z.-verkeersas ontstond, 
als directe verbinding tussen Noord- en 
Zuidstation. Verdere evolutie vooral na 
aanleg van de centrale lanen (1867-1871) 
en de winkelgalerijen Handelsgalerij 
(1871-1872) en Noorddoorgang (1881- 
1882). Vestiging van grootwarenhuizen 
met karakteristieke -  publicitaire -  archi
tectuur rond de eeuwwisseling, o.m. «A 
l’Innovation» n.o.v. architect V. Horta van 
1901 en «Grands Magasins Leonhard 
Tietz» n.o.v. architect J. Hertogs van 
1908, door een dramatische brand ver
woest in 1967. Vestiging van bioscopen, 
o.m. «Cinéma Métropole» (zie nr. 30), tij
dens het interbellum. Tot op heden de be
langrijkste winkelstraat van de stad, ver
keersvrij sinds 1976.
De Nieuwstraat wordt naar het einde toe 
onderbroken door de pleinvormige verbre
ding voor de monumentale Finistèrekerk. 
Deze behoort, met nr. 39-43 en enkele nau
welijks herkenbare kernen -  nr. 4 met ko
lossale pilasterordonnantie, nr. 104 - , tot 
de laatste resten van de oudere bebouwing. 
Uit midden XIX dateren een groot aantal 
eenvoudige neoclassicistische rijhuizen 
met gemiddeld drie/vier bouwl. en 
twee/drie trav., waarvan de lijstgevels ech
ter in vele gevallen tot op halve hoogte 
werden uitgebroken voor glaspuien of be- 
stopt met publiciteitsborden, cf. nr. 3, 6, 
12, 34, 37, 65-67 (1864), 78 (1841, archi
tect RJ. Peeters), 82, 90 en 98-102. In het 
laatste straatgedeelte vormen zij een ho
mogene groep met gevarieerd geveldecor 
van ca. 1840, heden echter haast onher
kenbaar verbouwd, cf. nr. 110 (met
XVIII-kern), 112 (1840), 114-116 (1840), 
118 (1840), 122 (1840), 124 (1840), 126 
(1840), 128 (1840), 130-132, 134/136-138 
en 165-167. Hetzelfde geldt voor een aan
tal panden met rijker stucdecor uit de jaren 
1870, cf. nr. 49-51 (1870), 66 (1872). 
Ruime nieuwbouw -  warenhuizen achter

blinde schermgevels met «C & A» (1964, 
architect L. Stynen) en «Innovation» 
(1970, architecten R. Stapels en A. en 
J. Polak) in betonbouw als meest repre
sentatieve. Winkelgalerij «City 2», met 
130 winkels over drie verd. gegroepeerd 
rond twee beglaasde atria, geopend in
1978, tussen Bleke rij straat en Kruidtuin- 
laan.
S.A.B., O.W., 17705 (1901), 17695 (1908), 17660
(1864), 19636 (1841), 17612 (1840), 17615 
(1840), 17608 (1840), 17616 (1840), 17614 
(1840), 17611 (1840), 17655 (1870), 9298 (1872).

Nr. 1. Monumentaal hoekgebouw (Wol- 
vengracht nr. 26) in neoclassicistische 
stijl, waarvoor bouwaanvraag van 1843; 
vier bouwl. en resp. zeven en acht trav. 
onder zadeldak. Oorspronkelijk «Hotel de 
Rivoli et d ’Angleterre», vanaf 1863 wa
renhuis «Aux Neufs Provinces». Bepleis
terde en beschilderde lijstgevel met mar
kerende hoekkettingen, gerestaureerd in 
1985 na verwijdering van een metalen 
schermgevel. Registers oorspronkelijk be- 
lijnd door gevelbrede balkons met voluut- 
consoles en ijzeren hek op de eerste twee 
verd., dito Franse balkons doorlopend in 
een kordon op de bovenste verd., wegge
broken ca. 1970. Begane grond oorspron
kelijk met rondboogpoorten in de uiterste 
trav. en rechth. vensters tussen gekoppelde 
Ionische pilasters, vanaf 1863 herhaalde
lijk verbouwd voor handelsfunctie. Bo- 
venverd. met vlak omlijste rechth. ven
sters en ingediepte penanten. Hoofdgestel 
met architraaf, fries en kroonlijst met klos
sen. Gevelbrede houten publicitaire attiek 
(zijde Wolvengracht) van ca. 1863, met 
opschrift «aux neuf provinces», provin- 
ciewapens en voorheen centraal uurwerk 
(1573).
S.A.B., O.W., 16961 (1843), 17609 (1863). 
RENOY G., Brussel onder Leopold I, Brussel,
1979, p. 113.

Nr. 5-7. Voormalig dubbelhuis in neoclas
sicistische stijl uit begin XIX; drie bouwl. 
+ attiek en vijf trav. onder zadeldak. Be
pleisterde en beschilderde lijstgevel, axi
aal gemarkeerd door een middenrisaliet 
met geblokte lisenen, eertijds doorlopend
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over de pui en met balkon boven de in
kom; horizontale geleding door de puilijst 
en een doorlopend paneel. Verkleinende 
rechth. bovenvensters met lekdrempel; 
middendeur en benedenvensters vanaf 
1863 verbouwd tot winkelpui. Oorspron
kelijk breed geprofileerd hoofdgestel, 
cf. resterende architraaf en steigergaten, 
waarboven vlakke attiek. Drie 1. trav. he
den volledig beglaasd over de eerste twee 
bouwl. (1574).
S.A.B., O.W., 17635 (1863).

Nr. 8-10. Rijhuis in neoclassicistische stijl, 
n.o.v. architect J.F. Vander Rit van 1852; 
vier bouwl. + mezzanino en vier trav. on
der zadeldak. Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel, de tweede bouwl. met afgevlakt 
bossagedecor. Rechth. bovenvensters, in 
geriemde omlijsting op de eerste twee 
verd., doch telkens op geprofileerde kor- 
donvormende lekdrempels; giet- en ge
smeed ijzeren leuningen. Kroonlijst met 
klossen en tandlijst. Oorspronkelijk gekop
pelde winkelpuien vlg. spiegelbeeld, met 
colonnettes; heden verbouwd (1575).
S.A.B., O.W., 17727 (1852).

Nr. 18. Rijhuis in neoclassicistische stijl, 
n.o.v. architect A. Payen van 1853 
(fig. 714); drie bouwl. + entresol en drie 
trav. onder mansardedak. Bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel met typisch ge
bruik van «néo-grecque»-palmetornamen- 
ten. Oorspronkelijk hoge opengewerkte 
benedenbouw gemarkeerd door ingediepte 
pilasters met schijfmotief en puilijst, met 
ingeschreven drielichten : resp. als win
kelpui met zij-ingang en colonnettes, en 
rondbogig met rankwerk en balustrade op 
de entresol; heden verbouwd. Verkleinen
de bovenverd. gemarkeerd door drielich
ten met versierde pilasters : pseudo-Vene- 
tiaans met balustrade tussen voluten, enta
blement, guirlandes en centraal gebogen 
fronton op de eerste verd., belijnd door 
een geprofileerd kordon op de tweede. 
Kroonlijst op consolerij alternerend met 
rozetten, en kordon ; dakkapel met voluten 
en gebogen fronton (1576).
S .A .B ., O.W., 17729 (1853).

714. Nieuwstraat nr. 18 (1853), (Journal Beige de 
TArchitecture, 1855, pl. 24).

Nr. 20-22. Voormalig warenhuis «Hiclet». 
Gebouw in sobere Art Nouveau, n.o.v. ar
chitect V. Horta van 1907, i.o.v. J. Hiclet, 
opgetrokken in 1907-1908 (fig. 715). Om
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vat vier bouwl. + entresol en zes trav. on
der pseudo-mansarde. Constructie met ge
bruik van ijzer voor de structuur. Oor
spronkelijk twee winkelruimten, waarvan 
één met galerij, in de benedenbouw; vier 
suites (kamers en kantoren) per verd. rond 
een centraal trappenhuis in de I-vormige 
bovenbouw met lichtschachten ten N. en 
Z. Symmetrisch geordonneerde lijstgevel 
met horizontale geleding. Hoge beneden
bouw, oorspronkelijk een volledig be
glaasd ijzerskelet met terugwijkende cen
trale inkom; heden gewijzigd. Vlak be
pleisterde bovenverd. met registers van 
rechth. deurvensters, als drielichten met 
gietijzeren middenstijlen in de bredere zij- 
trav. ; karakteristieke balkons met consoles 
en nagenoeg gesloten plaatijzeren borst
wering, in de middenpartij achtereenvol
gens per vier en per twee gekoppeld en 
afzonderlijk; ingediepte penanten op de 
bovenste verd. Eenvoudige houten kroon
lijst; rechte dakkapellen met zelfde ordon-

715. Nieuwstraat nr. 20-22. Voormalig warenhuis «Hi- 
clet» (1907-1908).

nantie. Oorspronkelijk gelijkaardig geor
donneerde achtergevel in de Paardgang, 
met één bouwl. minder en centrale open 
doorgang, doch verbouwd. Heden deel uit
makend van Hotel Métropole (zie De 
Brouckèreplein nr. 31).
S.A.B., O.W., 3983 (1907-1908).

Nr. 30. «Cinéma Métropole». Multifunc
tioneel complex in Nieuwe Zakelijkheid, 
n.o.v. architect A. Blomme -  bijgestaan 
door architect R. Nicolas (Parijs) -  van 
1930 (fig. 716). Bouw aangevat in 1931, 
ingehuldigd in 1932. Opgetrokken i.o.v. 
de familie Wielemans-Ceuppens, als uit
breiding van het achteraan aanpalende 
«Hotel Métropole» (zie De Brouckère
plein nr. 31). Kern gevormd door de oor
spronkelijk trechtervormige bioscoopzaal 
met 3000 plaatsen, verdeeld over drie ni
veau’s -  parterre en twee balkons -  met 
gescheiden toegangen, trappenhuizen en 
foyers ; met de « Eldorado » (zie De Brou
ckèreplein nr. 30-46) de grootste van de 
stad. Omvatte voorts winkels met entresol 
aan weerszij van de inkompartij, taverne 
«La Frégate» en met het hotel verbonden 
feestzalen in het souterrain, een privé-ap- 
partement voor de directeur, en tenslotte 
twee verd. hotelkamers met dakterrassen 
rondom een patio bovenop de zaal. 
Constructie van acht bouwl., waarvan de 
twee hoogste als terugwijkende attiek, met 
betonnen skeletstructuur en fundering. Ge- 
velfront van Travertijnse marmer, ruim 
voorzien van beglazing gevat in ten dele 
vernieuwd metalen raamwerk. Domine
rende horizontale geleding, in het centrum 
onderbroken door de monumentale, over 
vijf bouwl. doorlopende, transparante in
kompartij (PI. XXXI). L.g. als strakke ko
lossale portiekstructuur met polygonale 
posten en breed hoofdgestel, afgesloten 
door achtereenvolgens concaaf en drielob- 
big convex gebogen glaswanden, waarvan 
de dynamiek inwendig wordt voortgezet 
in de plafonds met neon-accenten en eer
tijds ook in de bevloering van het portaal. 
Heden echter op de begane grond ver
bouwd en hogerop ontsierd door een ser- 
re-uitbouw. Voorts trapsgewijze -  miniem -  
inspringende bouwl., de tweede volledig
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716. Nieuwstraat nr. 30. «Cinéma Métropole». Perspectieftekening (1930), (L’Emulation 1933 l p 3)

beglaasd onder een korte luifel, de overige 
belijnd door doorlopende vensterregisters 
en waterlijsten.
Oorspronkelijk strak bioscoopinterieur, 
met functionalistische opbouw gericht op 
een optimale projectie, comfort en veilig
heid voor het publiek. Decor gereduceerd 
tot een contrastrijke combinatie van vo
lumes, kleurtonaliteiten, verfijnde materia
len en lichteffecten, de zaal beheerst door 
een monumentaal reliëf met dansende gra
tiën door beeldhouwer O. Zadkine (heden 
nog aanwezig); de taverne ingericht als 
scheepsdek. Tweede balkon in 1971 opge
splitst tot twee kleine zalen, inkom en par
terre in 1982 tot doorlopende winkelruim
te, n.o.v. architecten A. Jacqmain en 
P. Hof, waarbij enkel de foyers en trap
penhuizen gr. m. intact bleven. Gesloten in 
1992 (1577).
S.A.B., O.W, 51338-51340, 47213 en 42150 
(1930-1932), 82813 (1971), 88248 (1982).
Bâtir, 1933, 1, p. 12-13, 3, p. 86-89.
BRAEKEN J., Paleizen voor de hoofdstad (M &

L, 1988, 5, p. 48-62).
L’Emulation, 1933, 1, p. 3-io.

Nf- 31-33. Voormalig enkelhuis in neo
classicistische stijl, met drie bouwl. + 
mezzanino en drie trav. onder zadeldak, 
waarvoor bouwaanvraag van 1852. Be
pleisterde en beschilderde lijstgevel. Be
gane grond, oorspronkelijk met schijnvoe- 
gen en 1. poort, vanaf 1859 verbouwd tot 
winkelpui. Verkleinende rechth. boven
vensters in geriemde omlijsting; op de 
bel-etage met doorgetrokken lekdrempels 
en entablement in de middentrav., oor
spronkelijk eveneens een middenbalkon 
met voluutconsoles en balustrade. Gietij
zeren leuningen. Beëindiging met archi
traaf en kroonlijst met klossen en tandlijst 
(1578).
S.A.B., O.W., 17646 (1852, 1859).

Nr. 35. Winkelhuis in Art Nouveau, n.o.v. 
architect Léon Govaerts van 1899, heden 
sterk vereenvoudigd; vier bouwl. en vier
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717. Nieuwstraat nr. 36-38 (1901).

trav. onder mansardedak (leien). Vroege 
toepassing van gewapend beton voor de 
constructie. Bepleisterde lijstgevel met 
schijnvoegen voor de ordonnerende lise
nen van de bovenbouw, afgewerkt met een 
kroonlijst op typische consoles. Oorspron
kelijk kenmerkende sgraffitoversiering in 
het verlengde van dorpels, op borstwerin
gen en fries; winkelpui en eerste verd. met 
entablementvensters, onder een zware wa
terlijst (1579).
S.A.B., O.W., 17653 (1899).

Nr. 36-38. Ruim winkelhuis in Art Nou
veau, oorspronkelijk «Les Grandes Gale
ries Beiges», n.o.v. architect D. Fastré van 
1901; drie bouwl. + entresol en vier trav. 
onder mansardedak (fig. 717). Hoge bene- 
denbouw, oorspronkelijk een volledig be
glaasd ijzerskelet met in 1905 toegevoeg
de luifel; heden verbouwd. Bovenverd. 
van natuur- en hardsteen, met 1. risaliet 
van één trav., horizontale geleding en ver

zorgd decor. Deurvensters in verticaal op
lopende omlijstingen met golvend beloop 
en typische sluitsteen, onderbroken door 
een dito waterlijst op consoles; gietijzeren 
borstweringen, tussen postamenten op de 
eerste verd. Markante rechth. houten erker 
in de derde trav., waarop vernieuwd bal
kon. Gebeeldhouwde friezen met florale 
motieven op de bovendorpels van de eer
ste verd., en doorlopend onder de brede 
houten kroonlijst tussen postamenten. Be
waard houtwerk van ramen en erker met 
typische roeden. Recente attiek i.pl.v. dak
kapellen.
S.A.B., O.W., 17744 (1901), 17745 (1905).

Nr. 39-43. Ruim traditioneel diephuis, eer
tijds onderverdeeld in twee panden, met 
drie bouwl. en vier trav. onder zadeldak 
(pannen, kunstleien), uit XVII A 
(fig. 718). Brede trapgevel (10 tr. + top
stuk), opgetrokken uit bak- en zandsteen 
doch heden bepleisterd en beschilderd,
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718. Nieuwstraat nr. 39-43.

verankerd d.m.v. lelievormige muurankers 
met gekrulde spie. Aangepaste rechth. bo
venvensters o.m. met lekdrempel (XIX). 
Geveltop met vier geledingen, belijnd 
door een waterlijst boven de tweede : 
twee centrale rondboogvensters met im
posten en sluitsteen, geflankeerd door 
sterk vergrote rechth. zijvensters in de eer
ste geleding; twee rechth. vensters met la
tei op korbelen in de tweede; ronde oculi, 
resp. twee en één in de topgeledingen. 
Eertijds vier vensters op de begane grond, 
uiterst 1. en r. geflankeerd door rondboog- 
deuren, r. tot 1873 met Lodewijk XlV-om- 
lijsting. Huidige pui met hardstenen bekle
ding sinds een grondige renovatie in 1988.
S.A.B., O.W., 17650 (1873), 17795.

Nr. 40-42/44 (1. pand). Zie Noorddoor- 
gang.

Nr. 44 (r. pand). Rijhuis in eclectische stijl, 
n.o.v. architect H. Beyaert van 1865, in de

gevel gedateerd 1866 (fig. 719). Oors
pronkelijk drie bouwl. + entresol en twee 
trav. onder mansardedak; in 1902 ver
hoogd met een vierde bouwl., waarbij her
gebruik van de frontonbekroning. Bepleis
terde en beschilderde lijstgevel. Oor
spronkelijk winkelpui met geblokte posten 
en entresol met schijnvoegen, gekoppelde 
balkonconsoles en cartouche in de bene- 
denbouw; heden verbouwd. Eerste twee 
verd. gemarkeerd door kolossale ingediep
te pilasters, tussen gevelbreed balkon met 
balustrade en stafwerkfries met jaartal «an
no 1866» -  het oorspronkelijk aflijnend 
hoofdgestel -. Tweelichten, resp. met Do
rische pilasters en Ionische halfzuilen, ge
scheiden door een entablement. Gelijkaar
dige toegevoegde verd. met Corinthische 
halfzuilen. Gebogen gebroken fronton met 
klossen en tandlijst, en centrale dakkapel 
met vleugelstukken en driehoekig fronton 
(1580).
S.A.B., O.W., 17741 (1865), 75918 (1902).

719. Nieuwstraat nr. 44 (r. pand), (1865-1866), (Caster- 
mans A., Parallèle des maisons de Bruxelles et des princi
pales villes de Belgique, II, pl. 113).
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720. Nieuwstraat nr. 45 (1862).

Nr. 45. Vrij imposant hoekpand (St.-Mi- 
chielsstraat nr. 29-31) in Second-Empire- 
stijl, n.o.v. architect D. Peeters van 1862 
(fig. 720); drie bouwl. + entresol en twee
maal vier trav. -  breder gespatieerd in de 
zijgevel -  onder mansardedak (kunstlei- 
en). Verzorgde natuurstenen lijstgevel, 
sterk gecompartimenteerd en typisch geor
namenteerd, geleed door het omlopende 
gietijzeren balkon van de eerste en de 
doorgetrokken Franse balkons van de twee 
verd. Oorspronkelijk winkelpui met hoek- 
portaal, pilasters en frontons, heden ver
bouwd; behouden 1. privé-deur. Entresol 
met gekoppelde korfboogopeningen en pi
lasters doorlopend in balkonconsoles; oor
spronkelijk opengewerkte borstwering 
cf. 1. trav. Bovenverd. met steekboogven- 
sters in geriemde omlijsting, rozetten en 
rankwerk in kerftechniek op de bovendor
pels, spiegels en panelen op de penanten 
en stafwerkfries. Houten kroonlijst met 
tandlijst op consoles, in het ontwerp be

kroond met een gietijzeren borstwering 
vóór de dakkapellen.
S.A.B., O.W., 17600 (1862).

Nr. 47. Hoekhuis (St.-Michielsstraat) in 
laat-classicistische stijl, waarvoor bouw- 
aanvraag van 1803 (fig. 721). Oorspron
kelijk vlak bepleisterde en beschilderde, 
regelmatig geordonneerde lijstgevel, drie 
bouwl. en resp. drie en zeven trav., met 
poortrisaliet in de voorlaatste trav., onder 
schilddak waarin dakkapellen met fronton. 
Toevoeging van één trav. uiterst r. en ven- 
steromlijstingen in 1884, zwaar pseudo- 
mansardedak (leien) n.o.v. architect 
J.M. Plumier in 1929; pui meermaals ver
bouwd. Verkleinende rechth. bovenven
sters met toegevoegde stucomlijsting en 
onderdorpel. Poortrisaliet met dubbel in
gediept veld, oorspronkelijk vleugeldeur 
met entablement op rozetconsoles en dia- 
mantkopsleutel, en borstwering met drop- 
paneel. Kroonlijst met klossen boven fries 
en kordon (1581).
S.A.B., O.W., 28915 (1803), 21749 (1884), 35471 
(1929).

Nr. 54. Omvangrijk winkel-/apparte- 
mentsgebouw, n.o.v. architecten H. Vaes 
en V. Creten van 1908. Af geschuind hoek- 
complex (St.-Michielsstraat nr. 26A-28, 
Duivekotstraat) met vier bouwl. + entresol 
en vijftien trav. onder pseudo-mansarde- 
dak (kunstleien). Markante benedenbouw, 
oorspronkelijk een beglaasd ijzerskelet 
-  I-balken en posten - , heden slechts ten 
dele bewaard op de entresol : brede steek- 
bogen met ijzeren roeden, flankerende co- 
lonnettes en borstwering. Bepleisterde bo
venverd. met schijnvoegen, onder gebro
ken architraaf en kroonlijst. Rechth. ven
sters, alternerend drielichten en gestapelde 
erkers en ijzeren balkons; rechte dakka
pellen met zelfde ordonnantie (1582).
S.A.B., O.W., 3987 (1908).

Nr. 56-62. Breedhuis, in oorsprong twee 
gekoppelde winkelpanden, in neoclassicis
tische stijl, waarvoor bouwaanvraag van 
1846; drie bouwl. en zes trav. onder zadel
dak. Bepleisterde en beschilderde lijstge
vel. Verkleinende rechth. bovenvensters in
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721. Nieuwstraat nr. 47. Bouwaanvraag (1803), (S.A.B., O.W., 28915).

geriemde omlijsting met oren, op doorge
trokken lekdrempels, de resp. middentrav. 
op de hoofdverd. verrijkt met een entable- 
ment en in het ontwerp een balkon met 
voluutconsoles; gietijzeren leuningen op 
de bovenste verd. Kroonlijst op consolerij 
alternerend met omlijste steigergaten, en 
belijnd kordon. Oorspronkelijk winkelpui 
met gekoppelde rondbogen op pilasters en 
deuren in de uiterste trav.; heden ver
bouwd. Centrale gevelsteen « p r o p r ie t e  
d e  l a c i e  u t r e c h t » (begin XX), (1583).
S.A.B., O.W., 17682 (1846).

Nr. 59. Voormalig herenhuis met drie 
bouwl. en vier trav. onder zadeldak. In 
huidige vorm met neoclassicistisch uit
zicht uit begin XIX; oude, vermoedelijk 
traditionele XVII-kern aangegeven door 
lelievormige muurankers op de eerste 
twee bouwl. Gecementeerde lijstgevel, tot 
voor kort enkelhuisopstand met verdiepte 
rondboogpoort met imposten en diamant- 
kopsleutel onder gekomist entablement in 
de 1. trav. Verkleinende rechth. bovenven
sters met lekdrempel. Kroonlijst op klos
sen. Verbouwde begane grond; vroegere 
binnenplaats omgevormd tot winkelruimte 
(1584).

Nr. 64. Rijhuis in Louis-Philippestijl, 
n.o.v. architect A. Trappeniers van 1861; 
drie bouwl. en drie trav. onder mansarde- 
dak (leien). Lijstgevel met typisch stucde- 
cor, heden tot de helft van de eerste verd. 
weggebroken. Oorspronkelijk winkelpui 
en entresol, r. geflankeerd door een hoge 
rondboogpoort ; doorlopende opengewerk
te borstwering op consoles van de bel-eta- 
ge erboven. Resp. gewijzigd tot enkelhuis
opstand met rondboogvensters en balkon, 
n.o.v. architect W. Janssens van 1867. 
Getoogde bovenvensters in geriemde om
lijsting met sluitsteen, op doorgetrokken 
lekdrempels; centraal gebogen entable
ment met consoles op de bel-etage. Guir
landes, slingers en loofwerk op bovendor
pels, penanten en fries. Kroonlijst op ge
koppelde consoles; dakkapellen met vleu
gelstukken en booglijst. Bedaking later 
verhoogd (1585).
S.A.B., O.W., 17756 (1861), 17757 (1867).

Nr. 69. Appartementsgebouw (hoek Kool- 
straat nr. 1) in Art Deco, n.o.v. architect 
G. Ide van 1934; vier bouwl. + entresol en 
zes ongelijke trav. Gevelparement van 
baksteen en simili met typisch decor. Al
ternerend vlakke en uitkragende partijen,
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de hoektrav. extra geaccentueerd door ij
zeren balkonhekken en een markante be
kroning; brede kroonlijst. Winkelpui van 
bij oorsprong, doch aangepast (1586). 
S.A.B., O.W., 47094 (1934).

Nr. 72. Hoekcomplex (Finisterraestraat) 
gevormd door een sterk verbouwd hoek
huisje uit begin XIX, aan zijde Finister
raestraat aanleunend bij een oudere tradi
tionele constructie uit XVII. L.g. met twee 
bouwl. en zeven ongelijke trav., heden on
der mansardedak ter vervanging van een 
zadeldak. Vermoedelijk opgetrokken uit 
bak- en zandsteen, doch bepleisterd en be
schilderd, verankerd d.m.v. lelievormige 
muurankers. Aangepaste rechth. vensters 
met lekdrempel (XIX). Gedeeltelijk ver
bouwde benedenverd. (1587).

★  Parochiekerk 0.-L.-Vrouw van de Fi- 
nistère

Kerk in classicerende barokstijl, uit be
gin XVIII, gelegen aan een pleinvormige 
verbreding van de Nieuwstraat. Ópgetrok
ken ter vervanging van een kleinere kerk, 
die begin XVIII bij de aanleg van de 
Nieuwstraat was gebouwd om er een mi
raculeus Mariabeeld in onder te brengen. 
Eerder bevond zich op deze plaats, te mid
den van de landerijen in het N.W. van de 
stad, reeds een kapel, «de capelle in de 
Coolhoven», «Finis Terrae» of «Venster- 
Sterre» genaamd, vanwaar de toewijding 
aan O.-L.-Vrouw van de Finistère van de 
nieuwe kerk. Verheven tot parochiekerk in 
1646, bediend door de Oratorianen van de 
orde van Philippus Neri. De Finistèrekerk 
werd tijdens de Franse overheersing geslo
ten en voor de eredienst heropend in 1804.
Bouw van de huidige kerk aangevat in 
1708 met het koor, voortgezet in 1713 met 
het schip, toegeschreven aan bouwmeester 
W. De Bruyn en H.-F. Verbruggen, en 
stopgezet in 1730. Het kerkinterieur en de 
onderste geleding van de O.-gevel zijn dan 
voltooid. Bovenbouw van de O.-gevel en 
klokkentoren opgetrokken in 1828. Por
taal en doksaal aangepast in 1848 voor 
plaatsing van het orgel. Aanbouw van de 
kapel van O.-L.-Vrouw van Goed Succes

722. Nieuwstraat. O.-L.-Vrouw van de Finistère (1708- 
1730, 1828). O.-gevel.

aan de N.-zijbeuk in 1852, voor het gelijk
namige Mariabeeld, dat in 1625 uit Aber
deen (Schotland) werd overgebracht naar 
de Augustijnenkerk te Brussel en in 1814, 
na omvorming van de Augustijnenkerk tot 
protestantse tempel, naar de Finistèrekerk. 
De tegenoverliggende doopkapel en de 
beide schermgevels dateren vermoedelijk 
uit dezelfde periode. O.-gevel gerestau
reerd in 1963-1968, n.o.v. architecten 
J. Rombaux en A. Renouprez, met ge
bruik van Massangis; bovendeel -  koepel 
en klokketoren -  na brand wederopge- 
bouwd in 1970. Volledige en grondige res
tauratie van de kerk, n.o.v. architecten M. 
en P. Mignot van 1983, aangevat in 1988.
Driebeukige basilicale kerk met schip van 
vijf trav., de middenbeuk beëindigd door 
een W. georiënteerd koor van drie trav. 
met halfronde absis, de zijbeuken door zij
kapellen met rechte sluiting ter hoogte van 
de eerste koortrav. (Fig. XXIX, XXX).
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XXIX. Nieuwstraat. Parochiekerk O.-L.-Vrouw van de Finistère. Langsdoorsnede naar architecten M. en P. Mignot 
(1983).

Portaal in de middenas. Kapel O.-L.- 
Vrouw van Goed Succes van vijf trav. 
aanleunend bij de N.-zijbeuk. Doopkapel 
van één trav. aanleunend bij de eerste Z.- 
zijbeuktrav. Sacristie in de hoek gevormd 
door het koor en de N.-zijbeuk, toeganke
lijk vanuit het koor en d.m.v. een beglaas
de ijzeren rondbooggalerij (midden XIX) 
verbonden met de pastorie (zie Nieuwbrug 
nr. 45). Koorabsis ingekapseld in de voor
malige nieuwe sacristie (zie Adolphe 
Maxlaan nr. 55).
O.-gevel (fig. 722). Schermgevel van 
zandsteen met twee duidelijk onderschei
den, gedisproportioneerde geledingen, in 
het midden convex uitgebogen. Onderste 
geleding met vijf trav. Vooruitspringend

rechth. portaal in kwartholle omlijsting 
onder entablement en paneel met opschrift 
«laus tua in fines terrae», geflankeerd 
door Dorische driekwartzuilen. Zijtrav. 
met rechth. vensters boven verdiepte pa
nelen en samengestelde Dorische pilasters. 
Doorlopend entablement met architraaf, 
trigliefenfries en geprofileerde kroonlijst, 
boven het portaal bekroond door een drie
hoekig fronton. Bovenste geleding met 
drie trav., vanaf een met verdiepte panelen 
versierde basis, geflankeerd door vleugel
stukken en hoektoortsen. Middenpartij in 
het verlengde van het portaal, versierd met 
een rechth. nis waarin sinds 1843 een re
liëf van de H. Maagd gedragen door enge
len. Gebogen zijtrav. met rechth. venster.
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XXX. Nieuwstraat. Parochiekerk O.-L.-Vrouw van de Finistère. Plattegrond naar architecten M. en P. Mignot (1983).

Bekronende balustrade, doorlopend over 
de achterliggende bak- en zandstenen to
renromp. Achtzijdige koepel en octogona
le klokketoren met galmgaten en uurwer
ken en helm, met koperbekleding, be
kroond met een vergulde sfeer en kruis. 
Aan weerszijden lage schermgevels van 
de zijkapellen. Bovenaan ingesnoerd, met 
rechth. deur onder beglaasd spiegelboog
vormig bovenlicht, waarop entablement en 
sokkel. Eertijds bekroond door beelden
groepen van de H. Anna en Maria en
H. Jozef, heden in het interieur.
Zijgevels van middenbeuk en koor in be
pleisterde baksteenbouw, met resp. vijf 
steek- en drie rondboogvensters ; zadeldak 
(leien) met afgewolfde dakkapellen met

spits. Zijbeukgevels van baksteen, gedeel
telijk verborgen achter woningen, ver
sterkt d.m.v. steunberen, waartussen zes 
steekboogvensters; lessenaarsdaken. Sa
cristie van baksteen en cement onder 
schilddak (leien).

Interieur met tweeledige opstand 
(fig. 723). Rondboogarcaden op twee rijen 
van zes zuilen met vierkante sokkel en 
composiet kapiteel, de uiterste ingewerkt. 
Entablement met architraaf, fries en ge
prononceerde kroonlijst, doorlopend rond 
het koor, aldaar achteraan opgevangen 
door vier composiete pilasters. Bovenlich
ten van schip en koor met doorzichtig 
glas-in-lood, lage vensters van zijbeuken,
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koor en O.-gevel met gebrandschilderd 
glas-in-lood. Overwelving van midden
schip, koor en zijbeuken door kruisribge
welven met rondbogige gordels op conso
les; van de koorabsis door een half koe
pelgewelf met vier ribben. Volledig be
pleisterd met overvloedige laat-barokke 
ornamentatie, in contrast met de klassieke 
ordonnantie van de O.-gevel. Rijk stucde- 
cor met vnl. loofwerk, guirlandes, schel
pen en rozetten, uitgespreid over de gehele 
kerk : in het middenschip in de fries van 
het entablement, zwikken en binnenboog- 
vlakken van de arcaden, op de gordelbo- 
gen en rond de vensters; in het koor op de 
penanten, panelen en ribben van de absis; 
in de zijbeuken op de penanten, ter omlijs
ting van medaillons met heiligenbuste; in 
de zijkapellen op pilasters en boog van de 
altaarwand. Heden egaal beschilderd; re
constructie van een polychrome kleurstel
ling met marmerschildering, op basis van 
nog aangetroffen sporen, wordt overwo
gen. Bevloering van zwarte en witte mar
mer.
Voormalige doopkapel onder koepel met 
lantaarn. Kapel van O.-L.-Vrouw van 
Goed Succes met trav.-indeling door de 
steunberen van de zijbeuken, onder tonge
welf met gordelbogen en bovenlichten, 
volledig bepleisterd en beschilderd.
Mobilair
O.-L.-Vrouw verschijnt aan H. Philippus Neri 
(XVII) door C. De Crayer; Elia in de woestijn 
(XVII); Maaltijd met Emmaüsgangers (be
gin XVIII); Jezus ondervraagt de schriftgeleerden 
(begin XVIII); Vermenigvuldiging der broden en 
vissen (begin XVIII); Bruiloft te Kana (XVIII A); 
Jezus verdrijft de kooplieden uit de tempel 
(XVIII A); Barmhartige Samaritaan (einde XVIII). 
Kruiswegstaties (1850-1852) door Ch.-A. Wauters, 
A. Roberti, F. Houzé, J. Van Severdonck, J.- 
L. Bonnet, E. Bouillont, Ch. Degroux, E. Leclercq 
en S.L. Tiberghien.

Houten 0.-L.-Vrouw van Goed Succes (XVI); 
houten O.-L.-Vrouw van de Finistère (1628); hou
ten H. Anna en Maria en H. Jozef en Kind 
(XVIII B), kopieën naar H. Duquesnoy de Jonge.

Marmeren hoofdaltaar met Onbevlekte Ontvange
nis (1853) en N.-zij-altaar (1853) door A.J. Le
clercq; marmeren zij-altaar (midden XIX); eiken 
koorgestoelte met medaillons met twaalf apostelen

in Lodewijk XIV-stijl (begin XVIII), toegeschre
ven aan J.-B. Van der Haeghen; eiken lambrizering 
met ingewerkte deuren, kasten en biechtstoelen in 
Lodewijk XIV-stijl (begin XVIII) in de zijbeuken; 
eiken preekstoel (1758) door I. Duray (vader); ei
ken communiebanken (midden XVIII) afkomstig 
van de voormalige Augustijnenkerk; eiken broe- 
derschapslijsten in Lodewijk XV-stijl (mid
den XVIII); eiken portaal, doksaal en orgelkast 
(1848) met orgel (1848) door H. Loret.

Reeks glasramen (1852-1870) door J.F. en L. Pluys 
en R. Bems.

Archief K.C.M.L., dossier 3791.
DES MAREZ G, 1979, p. 289-292.

Nr. 76. Halfvrijstaand appartementsge
bouw in Nieuwe Zakelijkheid, n.o.v. ar
chitect J. De Ligne van 1931; zes bouwl. 
waaronder entresol en terugwijkende at- 
tiekverd. Deel uitmakend van een ruimer 
project dat voorzag in aanpassing en we
deropbouw van de gebouwen van de kerk
fabriek van O.-L.-Vrouw van de Finistère 
in het bouwblok Nieuwstraat/Finisterrae- 
straat/Adolphe Maxlaan, doch slechts ge
deeltelijk uitgevoerd (zie ook Adolphe 
Maxlaan nr. 49-53 en 55). Bovenbouw 
met vlakke bepleistering, geritmeerd door 
pilasters, afgeronde hoekpartij, middenri- 
saliet in de zijgevel en kroonlijst; doorlo
pende vensterregisters met metalen raam
werk. Beglaasde pui, in het ontwerp met 
mamerbekleding (1588).
S.A.B., O.W., 47060 (1931).

Nr. 80. Handelshuis (hoek Nieuwbrug 
nr. 70) met modernistisch karakter, n.o.v. 
architect R Hamesse van 1923; drie 
bouwl. + entresol resp. vier en vijf trav. 
onder pseudo-mansarde (leien). In deze 
vorm resulterend uit de ingrijpende ver
bouwing van een neoclassicistisch pand 
van 1832, dat samen met het aanpalende 
nr. 82 (1. pand) werd opgetrokken ter 
plaatse van een ruim traditioneel heren
huis met dubbele trapgevel uit XVII. Hoge 
beglaasde benedenbouw, oorspronkelijk

723. Nieuwstraat. O.-L.-Vrouw van de Finistère (1708- 
1730).
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met marmerbekleding, hoekportaal en 
rondbogige entresolramen ; heden aange
past. Bovenverd. met simili-bekleding, 
verticaliserende vensteromlijstingen met 
entablement, en kroonlijst Gesloopt in 
1992 (1589).
S.A.B., O.W., 31933 (1923), 25817 (1832).

Nr. 82A. Voormalig handelsgebouw 
«Magec», in Nieuwe Zakelijkheid, n.o.v. 
architecten Govaerts en Van Vaerenbergh 
van 1935-1936. Betonconstructie met vier 
bouwl. + entresol. Oorspronkelijk monoli
thische gevelbepleistering (gewassen gra
niet) voor de boven-, marmerbekleding 
voor de benedenbouw en arduinen dor
pels. Pui verticaal geritmeerd door een 
centrale toegang en vitrines, met galerij in 
interieur. Uitkragende bovenverd. met ho
rizontaal doorlopende beglazing met me
talen roedenverdeling. Heden sterk gewij
zigd, o.m. verlaagde pui, vernieuwde ge
velbekleding en raamwerk (1590).
S.A.B., O.W., 46415 (1935-1936).

Nr. 84-86. Rijhuis in eclectische stijl, 
n.o.v. architect L. Duwaerts van 1902; 
vier bouwl. en drie trav. onder mansarde- 
dak (leien). Lijstgevel van natuur- en hard
steen, van bij oorsprong met winkelpui. 
Markant middenrisaliet voorzien van bal
kons met balustrade of ijzeren hek tussen 
postamenten, beëindigd met een rondboog 
op Ionische pilasters ; doorgetrokken tot in 
de bedaking, met dakkapel met driehoekig 
fronton. Tweede bouwl. belijnd door platte 
banden en kordons ; korfbooglisenen in de 
zijtrav. van de bovenste verd. Inmiddels 
tot aan de tweede verd. weggebroken 
(1591).
S.A.B., O.W., 17786 (1902-1903).

Nr. 88. Appartementsgebouw met Art 
Nouveau-inslag, n.o.v. architect T. Men
tion van 1902, in de gevel gedateerd 1903 
(fig. 724); vier bouwl. en twee trav. onder 
pseudo-mansarde (kunstleien). Constructie 
met gebruik van gewapend beton. Lijstge
vel met geel bakstenen parement, in vel
den verdeeld door een doorlopend patroon 
van geprofileerd lijstwerk. Brede rechth. 
en op de hoogste verd. korfboogvormige

724. Nieuwstraat nr. 88. Bouwaanvraag (1902), (S.A.B., 
O.W., 17788).

deurvensters, voorafgegaan door balkons 
met ijzeren consoles en borstwering. 
Kleurrijke sgraffitopanelen, o.m. met jaar
tal «a n n o  1903», op lateien, de onderzijde 
van balkonplatformen en in de gevelbe
kroning. Eenvoudige kroonlijst; dakkapel
len. Oorspronkelijke hoge Art Nouveau- 
winkelpui met gebogen glaswand en zij- 
ingang; heden verbouwd (1592).
S.A.B., O.W., 17788 (1902).

Nr. 92. Rijhuis met neoclassicistische in
slag, waarvoor bouwaanvraag van 1873- 
1874; drie bouwl. en twee trav. onder 
mansardedak (leien). Door kordons gelede 
lijstgevel met rijke stucversiering. Getoog- 
de deurvensters in geriemde omlijsting 
met oren en sleutel tussen guirlandes; 
Franse balkons met consoles en gietijzeren 
hek, verwijderd op de eerste verd. Spie
gels en meanderfriezen op penanten en
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borstweringen. Kroonlijst met tandlijst en 
consoles boven panelen; bekronende giet
ijzeren borstwering voor de getoogde dak
kapellen. Winkelpui van bij oorsprong, 
doch heden verbouwd (1593).
S.A.B., O.W, 17775 (1873-1874).

Nr. 94-96. Rijhuis met neoclassicistische 
inslag, waarvoor bouwaanvraag van 1873; 
drie bouwl. + entresol en vier trav. onder 
mansardedak (leien). Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel met kordongeleding. 
Middenrisaliet van twee trav. met schijn- 
voegen, sleutels tussen guirlandes en bal
kons met ijzeren hek, oorspronkelijk vanaf 
de entresol doorlopend tot in de bedaking. 
Rechth. bovenvensters met geriemde om
lijsting en doorgetrokken lekdrempels. 
Gekomist klassiek hoofdgestel; dakkapel 
met gebogen fronton tussen ceil-de-boeufs. 
Winkelpui van bij oorsprong, heden met 
de entresol verbouwd (1594).
S.A.B., O.W, 17774 (1873).

Nr. 144-150. Ruim breedhuis in neoclassi
cistische stijl, waarvoor bouwaanvraag 
van 1841; vier bouwl. + entresol en zes 
trav. onder zadeldak. Oorspronkelijk be
pleisterde en beschilderde lijstgevel met 
symmetrische opbouw, de benedenbouw 
met schijnvoegen en in de middenpartij 
gekoppelde winkelpuien en haast vierkan
te entresolvensters; heden grotendeels ge
cementeerd, de benedenbouw weggebro
ken. Verkleinende rechth. bovenvensters 
met geriemde omlijsting en lekdrempel, 
kordonvormend op de eerste verd. Uiterste 
trav. geaccentueerd door entablementen op 
voluutconsoles, en oorspronkelijk balkons 
boven hoge rondbogen resp. inrijpoort en 
vitrine. Kroonlijst met tandlijst boven stei- 
gergaten in doorgetrokken omlijstingen. 
Toegevoegd gietijzeren balkon en borst
wering (ca. 1900), (1595).
S.A.B, O.W, 17865 (1841).

Ninoofseplein (1-2 F-G)

Rechth. aan drie zijden bebouwd plein in 
het verlengde van resp. de Fabrieksstraat

en de Ninoofsepoort, de O.-zijde gevormd 
door de Kruitmolenstraat, ten W. geopend 
naar de Barthélémylaan en Slachthuislaan. 
Deel uitmakend van de aanleg van de W.- 
ringlanen, uitgevoerd o.l.v. stadsarchitect 
A. Payen vanaf 1832, met octrooipaviljoe- 
nen van 1833-1834 (zie Ninoofsepoort). 
N.- en Z.-percelen ca. 1835 bebouwd met 
neoclassicistische burgerhuizen van drie 
bouwl. en drie trav. onder zadeldaken. 
Eenvoudige architectuur met homogeen 
karakter, heden echter verstoord door al
lerlei latere toevoegingen, vernieuwing 
van de gevelbekleding en wijziging van de 
puien, overwegend in begin XX. Nr. 1 
(hoek Kruitmolenstraat) met bossage en 
erker (1911); nr. 2 met bossage en balkon
(1909) en latere mansarde; nr. 3 met bal
kon (1901) en latere vierde bouwl.; nr. 4 
(hoek Barthélémylaan) waarvoor bouw
aanvraag van 1837, met verbouwde pui; 
nr. 6 (hoek Slachthuislaan) waarvoor 
bouwaanvraag van 1835, later verhoogd 
met een derde bouwl. + mezzanino en met 
verbouwde pui (1910) nr. 7 en 8 met rond- 
bogige bel-etagevensters, ten dele aange
past; idem voor nr. 9 met erker (1912); 
nr. 10 (hoek Kruitmolenstraat) met toege
voegd geveldecor, o.m. balkon en entable- 
ment (1862) en overbouwde resten van 
vroegere stallingen (1596, 1597).
S.A.B, O.W, 17878 (1911), 17879 (1909), 17880 
(1901), 17876 (1837), 25592 (1835), 17882
(1910) , 17884 (1912), 19750 (1862).

Ninoofsepoort (1 F-G)

Geopend in 1816, aan de W.-flank van de 
XlV-stadswal, tgov. de Fabrieksstraat. In 
1820 wederopbouw van de gedemonteer
de tolhuisjes en pijlers van de «Porte Na
poléon» (1807, architect A. Payen sr.), 
cf. Lakensestraat. Na het graven van het 
kanaal van Charleroi (1827-1832; ten W. 
omgeleid in 1948-1949), in 1833-1834 
vervangen door de octrooipavilj oenen 
n.o.v. architect A. Payen van 1832, met
1. wachtpost en paspoortcontrole en 
r. brugwachter en octrooibureel, ten O. 
van de brug over het kanaal (fig. 725). Be
waarde paviljoenen heden te midden van

497



NINOOFSEPOORT - NOORDDOORGANG

een deels geplaveid en gekasseid plein, 
met plantsoenen en hekafsluiting, ten O. 
van de verkeersring.
Octrooipaviljoenen in neoclassicistische 
stijl, op rechth. plattegrond en één bouwl. 
hoog onder zadelbedaking (roofing, leien). 
Opgetrokken uit baksteen, met blauwe 
hardsteenbekleding in afgevlakte bossage 
(fig. 726). Gevels met rondbogige arcade- 
structuur in drie trav., onder booglijst op 
geprofileerde imposten, voortgezet in de 
over de muren omlopende gelede kor
dons; verdiepte, thans deels gedichte 
rechth. vensters en deuren onder halfcir
kelvormig bovenlicht. Smalle hoofdgevels 
opgevat als portieken, met Toscaanse mid
denzuilen, aan 1. paviljoen afgesloten door 
ijzeren hekwerk; achteruitwijkende gevel 
met gelijkaardige muuropeningen als in 
overige gevels. Bredere O.- en W.-zijge
vels met risalietvormende middenpartij.

Centraal oculus in lauwerkrans in de be
kronende pseudo-frontons met vrij sterk 
overkragende kroonlijst op uitgelengde 
consoles (1598).
S.A.B., O.W., 83257 (1807), 44096 (1820), 44094 
(1833-1834); A.A., 1820, vol. 18, fol. 110, 1833, 
vol. 30, rep. 11, pl. 270-281.
Poelaert en zijn tijd, Brussel, 1980, p. 139-141.

Noorddoorgang

Van De Brouckèreplein naar Nieuwstraat. 
Complex met winkelgalerij en oorspron
kelijk het z.g. «Musée du Nord», ge
bouwd i.o.v. de «Société du Musée et Pas
sage du Nord», n.o.v. architect H. Rieck, 
in 1881-1882 (fig. 727). Omvatte de 
«Passage du Nord» : galerij geflankeerd 
door vierendertig winkels met entresol ; op 
de bovenverd., vanuit de galerij bereikbaar
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726. Ninoofsepoort. Octrooipaviljoenen (1832-1834).

d.m.v. een hydraulische lift en monumen
tale eretrap, de «Théâtres du Musée du 
Nord» : geheel van zalen met diverse 
functies. Op de eerste verd. z.g. «Salle de 
Dépêches », « Salle des Curiosités et Anti
quités», «Salle des Fantaisies de la Natu
re», «Salle des Inventions Modernes», 
«Salle des Jeux», «Galeries du Travail», 
met drijfstangen van tentoongestelde ma
chines, en «Buffet-Restaurant»; op de 
tweede verd. z.g. «Salle du Physique 
Amusante», «Salle de Lecture», «Théâtre 
du B ébé», mime «Salle des Concerts» 
met galerij en «Salle des Conférences». 
Vanaf 21 mei 1888 z.g. «Musée Castan», 
beroemd voor zijn wassenbeeldenverza
meling, later verkocht en geïncorporeerd 
in het «Hotel Métropole »-complex (zie 
De Brouckèreplein nr. 31).
Winkelgalerij met rechtlijnig tracé van 
69 m lengte en 5 m  60 breedte onder glas- 
kap, monumentale hoofdgevel aan het De 
Brouckèreplein en soberder achtergevel 
aan de Nieuwstraat. Rijk geornamenteer-

de, bepleisterde en beschilderde opstanden 
in eclectische stijl met overwegend klas
sieke, neorenaissance-, neobarokke en Se- 
cond-Empire-inslag. Ligging in het ver
lengde van de Handelsgalerij; tweede in 
orde van belangrijkheid onder de Brussel
se galerijen, na de Koninklijke St.-Huber- 
tusgalerijen.
Hoofdgevel. Symmetrisch gevelfront met 
drieledige opbouw, de middenpartij van 
drie trav. gemarkeerd door sterk uitsprin
gende torenvormige risalieten met hoek- 
kettingen van elk één trav. (fig. 728). Be- 
nedenbouw oorspronkelijk centraal geo
pend door een portiek met lager entable
ment waarop naambord «passage du 
nord» ondersteund door twee rondzuilen, 
geflankeerd door winkelpuien met entre
sol binnen geblokte posten ; heden gewij
zigd. Twee hoofdverd. met rechth. ven
sters in verticaal oplopende omlijstingen, 
met composiete pilasters en halfzuilen, 
cartouchesleutel en driehoekige en gebo
gen frontons op de eerste, en entablemen-
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727. Noorddoorgang. Langsdoorsnede en plattegrond (1881), (S.A.B., O.W., 6139).

ten op consoles op de tweede. Bel-etage 
gemarkeerd door een gevelbreed balkon 
met balustrade op vier zware consoles, 
vóór de voormalige gelagzaal, waarop vier 
kandelabers -  slechts ten dele bewaard -  
en putti verbeeldend Dag en Nacht door 
beeldhouwer A. Desenfans. Klassiek 
hoofdgestel met rankwerkfries tussen 
naamborden « m u s e e  d u  n o r d ». Vierde 
bouwl. als attiekverd. achter een doorlo
pende balustrade, met spiegels en oor
spronkelijk bekronende fries met guirlan
des en hoofden in de middentrav. Loggia 
met deelzuilen waartussen oorspronkelijk 
putti verbeeldend Bezinning en Ontspan

ning door A. Desenfans, driehoekig fron
ton waarin vrouwenhoofd, en oorspronke
lijk vierzijdige lantaarnkoepels -  heden af
geknot -  als bekroning van de risalieten.
Achtergevel. Verwante opstand met bene- 
denbouw en twee bovenverd. onder gebo
gen mansardedak, middenpartij van drie 
en twee trav. gemarkeerd door risalieten; 
bijkomende smalle 1. deurtrav. Portiek met 
entablement voorzien van naambord « p a s 
s a g e  d u  n o r d » op gekoppelde pilasters; 
gewijzigde winkelpuien. Op de bel-etage 
drielicht met composiete halfzuilen en 
blinde hoogvelden met maskerkopsleutels 
verbeeldend Mercurius tussen de Naviga-
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728. Noorddoorgang (1881-1882). Hoofdgevel.

tie in de middenpartij ; vensters met pilas
ters en entablement, balkons met consoles 
en doorlopende balustrade in de door 
composiete pilasters gemarkeerde risalie- 
ten. Bovenste verd. met rechth. vensters 
binnen ingediepte pilasters en onderdor- 
pels. Klassiek hoofdgestel; gewijzigde 
dakkapellen (1599).
Galerij. Centraal galerij gedeelte met drie
ledige opstand over dertien trav., in het 
midden onderbroken door een loopbrug, 
afgedekt met een glaskap (fig. 729). Aan 
weerszij onder de portieken tweeledige 
opstand over telkens drie trav., afgedekt 
met een vlakke zoldering. Begane grond 
met oorspronkelijk aaneenschakeling van 
klassieke houten winkelpuien met zij-in- 
gang, markerende pilasters bezet met spie
gels, plint en doorlopend geprofileerd en
tablement, heden op enkele schaarse res
tanten na verbouwd ; hoge rondbogen 
resp. leidend naar lift en trappenhuis onder 
de loopbrug, heden echter gedicht. Entre

sol met schijnvoegen en verdiepte rechth. 
venters, geritmeerd door in totaal tweeën
dertig kariatiden door beeldhouwer J. Ber- 
theux : vier identieke reeksen van acht 
beelden, allegorieën van Staalnijverheid, 
Handel, Zeevaart, Sterrekunde, Architec
tuur, Beeldhouwkunst, Schilderkunst en 
Toegepaste Kunsten ; afgewerkt met 
kroon- en tandlijst. Bel-etage met rechth. 
vensters in geriemde omlijsting met enta
blement op consoles en guirlandes; door
lopende borstwering met panelen en 
cartouches, waarop gekrulde gietijzeren 
lichtarmen. Omlopende geprofileerde 
kroonlijst op klossen. Tweedelige korf
boogvormige glaskap met dakruiter : uit
gebogen rechth. glasplaten in een ijzerske- 
let met klinknagel verbindingen. Oorspron
kelijk open loopbrug op consoles ter 
hoogte van de bel-etage, met opengewerk
te borstwering waarop putti verbeeldend 
Bezinning en Ontspanning door A. Desen-

729. Noorddoorgang (1881-1882). Galerij. Oorspronkelij
ke toestand.
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fans, hoofdgestel op composiete pilasters 
en bekronend gebroken fronton met car
touche ; heden beglaasd. Gelijkaardige op
stand ten W. en O. boven de portieken, 
met rechth. venster en vrouwenhoofd in 
het fronton.
Modernistische pui en winkelinterieur van 
«Ganterie Métropole-Marcelle et Frans», 
met houtbekleding, uit jaren 1930 in 
nr. 19. Voorts overwegend nieuwe puien 
die het oorspronkelijke ritme verstoren 
(1600).
S.A.B., O.W., 6139 (1881-1882).
WILLAUMEZ M.-Fr., Les passages-galeries du 
XlXe siècle à Bruxelles, Brussel, 1983, p. 66-76.

Noordstraat (8-9 B-C)

Van Leuvenseweg naar Barricadenplein. 
Vervangt gedeeltelijk de vroegere «Leu
vense vest »-weg, met tracé aan de binnen
zijde van en // XlV-stadsomwalling, tus
sen de Leuvensepoort en de voormalige 
O.-L.-Vrouw-ter-Sneeuwstraat. Noord
straat, samen met de Korte Noordstraat, 
aangelegd ca. 1824-1830, als onderdeel 
van de N.-O.-stadsuitbreiding met aanleg 
van het Barricadenplein en de Bischoffs- 
heimlaan; eertijds getypeerd door talrijke 
gangen met ongezonde leeftoestanden. 
Tijdens de herstructurering van de O.-L.- 
Vrouw-ter-Sneeuwwijk n.o.v. architect 
A. Mennessier van 1874 (zie Congres
straat), grotendeels herbebouwd op nieu
we perceelsindeling en onderbroken door 
nieuwe straten als Ijzerenkruisstraat, Con
gresstraat, Eredienststraat en het Surlet de 
Chokierplein.
De Korte Noordstraat werd recent heraan
gelegd en afgezoomd door kantoorgebou
wen.
Noordstraat met ten W. (pare nrs.) nog vrij 
intact bewaarde huizenrij, vnl. daterend 
van 1876-1878 : overwegend burgerhui
zen met bepleisterde lijstgevels in neo
classicistische en eclectische stijl, drie 
bouwl. en drie trav., veelal met enkelhuis- 
opstand, met typerend doorsnee-gevelde- 
cor of opvallend rijkere gevelomamentiek. 
De meer gedifferentieerde gevelrij nr. 60

730. Noordstraat nr. 3-11 (1875).

tot 74 werd ontworpen door A. Mennes
sier.
Bebouwing aan overzijde (onpare nrs.) 
vnl. vervangen door moderne kantoor
complexen, waarvoor o.m. nog recente 
sloop van de panden nr. 59 tot 65.
Voor de hoekpanden nr. 51-57, 54 en 58 
zie Eredienststraat resp. nr. 30-32, 21-25 
en 24-28; voor de eindgevels nr. 65-69 en 
80 zie Barricadenplein resp. nr. 13-14 en 
10- 12.

Nr. 3-11 Meergezinshuis in eclectische 
stijl, gebouwd door de «Société anonyme 
des habitations ouvrières dans 
l’agglomération bruxelloise», n.o.v. archi
tect W. Janssens van 1875 (fig. 730, 731). 
Vergrote dubbelhuisopstand met vijf 
bouwl. en vijf trav., onder pseudo-mansar- 
dedak met dakkapellen (leien). Baksteen- 
bouw met gebruik van natuursteen. Brede 
risalietvormende middenpartij met traphal, 
uitlopend op getrapte topgevel met puntaf-
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731. Noordstraat nr. 3-11 (1875). Plattegrond (L’Emulation, 1879, pl. 24).

lijning : opeenvolgende loggia’s met 
twee-, drie- en rondbooglichten, vanaf de 
derde bouwl. ingeschreven in gevelhoge 
rondboognis onder booglijst met siersluit- 
steen, en voorzien van balustrade of ijze
ren balkonhekken. Zijpartijen met uitge
werkte venstertrav. : deurvensters, op 
tweede bouwl. gekoppeld, onder brede 
stenen boog op dito deelzuil en met door
getrokken balkons; op derde en vierde 
bouwl. opgenomen in verticaal doorge
trokken bandomlijsting, onder vereenvou
digd entablement; balkonplaten opgevat 
als gekorniste elementen in het zware kor
don tussen tweede en derde bouwl. Ge- 
toogde vensters onder geprofileerde druip- 
lijst op de lagere bovenste verd. Stenen 
kroonlijst op modillons onderbroken voor 
middenpartij. Begane grond met centrale 
rondboogdeuren met deelzuil ; voorts win
kelpuien zoals oorspronkelijk voorzien, 
doch inmiddels aangepast.

Per bovenverd. vier appartementen met 
twee of drie kamers, toegankelijk via de 
centrale trappenpartij.
S.A.B., O.W., 18215 (1875).
DE MEULDER B., Galerij woningen te Brussel, 
eindverhandeling K.U.L., 1982-1983, p. 85-86, 
dossier nr. 7.
L’Emulation, 1979, 5, kol. 78, pl. 24-25.

Nr. 32, 42, 46, 78. Reeks enkelhuizen met 
klassieke bepleisterde gevelopstanden, ty
perend voor de doorsnee-bebouwing van 
deze wijk; drie of vier bouwl. en drie 
trav., onder zadel- of pseudo-mansarde- 
dak. Nr. 32 n.o.v. architect L Gonthyn van 
1877; nr. 42 vermoedelijk van 1876, cf. 
rijker gedecoreerd gevelontwerp, wellicht 
naderhand verhoogd met een vierde 
bouwl.; nr. 46 waarvoor licht afwijkend 
gevelontwerp van 1878 en nr. 78 vermoe
delijk van 1875. Karakteristieke horizon
tale belijning met imitatiebanden beneden,
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kordons, doorgetrokken lekdrempels, pa
nelendecor en beëindiging met al of niet 
versierde hoofdgestellen. Getoogde of 
rechth. vensters in geriemde omlijsting, 
veelal met oren en/of festoensleutel. Ac
centuering van de middentrav. door balu
strade (nr. 42) en balkons, en in nr. 46 
door een bijkomend middenrisaliet (1601, 
1602, 1604).
S.A.B., O.W., 18201 (1877), 18196 (1876), 18254 
(1878), 18266 (1875).

Nr. 34. Ruimer burgerhuis, dubbelhuisty- 
pe, met bepleisterde lijstgevel in eclecti
sche stijl, waarvoor bouwaanvraag van 
1876. Drie bouwl. en vier trav. onder za
deldak (pannen), met mogelijk latere dak
kapel. Rijkere geveluitwerking, met accent 
op het middenrisaliet : ingediepte penan
ten met festoendecor, balustradebalkon en 
druiplijst op sierconsoles op de bel-etage; 
geblokte lisenen en decoratieve panelen 
op de borstweringen voor de bovenste 
verd. Voorts verdiepte getoogde vensters

met variërende sluitstenen, muurbanden in 
de zijtrav. en beëindiging door een gekor- 
nist klassiek hoofdgestel (1603).
S.A.B., O.W., 18197 (1876).

Nr. 36, 38, 40. Drie enkelhuizen met be
pleisterde voorgevels in eclectische stijl, 
waarvoor bouwaanvragen van 1876. 
«Centraal» gevelfront en twee identieke 
pendants opgevat als symmetrische «af
sluiting» en blikvanger vanuit de Korte 
Noordstraat (fig. 732). Drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak (pannen) en voor 
nr. 38 later (1896) mansardedak (kunstlei- 
en). Gr. m. zelfde geveldecor met horizon
tale belijning door muurbanden, kordons 
en balustrades; middenrisalieten extra ge
accentueerd door geringde pilasters, in 
nr. 36 en 40 onder bekronende driehoeki
ge frontons onderbroken voor sokkelele- 
ment van vlg. plan verdwenen (?) kleine 
spits, in nr. 38 door houten erker op de 
bel-etage, in gevelontwerp herhaald op de 
bovenste bouwl., onder een gelijkaardige

732. Noordstraat nr. 36, 38. 40 (1876).
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gebogen frontonbekroning. Verdiepte ge- 
toogde benedenvensters; rechth. omlijste 
bovenvensters onder versierde entable- 
menten (nr. 38) en geknikte boogvensters 
(nr. 36, 40), met bijkomende stucomlijs- 
ting en festoendecor in de zijtrav. Behou
den, met panelen verfraaide en gekorniste 
klassieke hoofdgestellen in nr. 36 en 40.
S.A.B., O.W., 18196 en 18194 (1876), 18251 
(1896).

Nr. 48. Rijhuis, enkelhuistype, met be
pleisterde eclectische lijstgevel, waarvoor 
bouwaanvraag van 1877; drie bouwl. en 
drie trav. onder mansardedak (kunstleien). 
Typische belijning door imitatiebanden 
beneden, kordons, middenbalkons en ver
sierd klassiek hoofdgestel. Verzorgd stuc- 
decor op de bovenverd. : middenrisaliet 
met geblokte penanten bijkomend ver
fraaid met schijfmotieven; rechth. ven
sters onder rozettenpanelen, binnen een 
geprofileerde omlijsting, en spiegels onder 
de lekdrempels. Mansardevenster met vo
luten en driehoekig fronton; wellicht later 
(?) toegevoegde dakkapellen aan weerszij 
(cf. plan), (1604).
S.A.B., O.W., 18202 (1877).

Nr. 60 tot 74. Huizenrij vlg. bouwaanvra- 
gen van 1876 ontworpen door architect 
A. Mennessier.
Nr. 60 zie hoekpand Eredienststraat 
nr. 24-28.
Nr. 62-64. Van bij oorsprong in twee en- 
kelhuizen opgedeeld pand, met bepleisterd 
gevelffont van vijf verkleinende bouwl. en 
totaal vier trav. Lijstgevel met sobere neo
classicistische inslag : nadrukkelijke hori
zontale belijning door imitatiebanden, 
doorgetrokken lekdrempels, friezen met 
meander- of schijfmotief en eenvoudig 
hoofdgestel. Rechth. benedenvensters en 
deuren; getoogde bovenvensters in ge
riemde omlijsting, op twee hoofdverd. met 
festoen- en schelpvormige sluitstenen en 
ijzeren leuningen en balkons.
Nr. 66, 72. Op gevelontwerp twee gelijk
aardige eclectische bak- en natuurstenen 
lijstgevels met drie bouwl. + entresol en 
brede venstertrav., onder driehoekige 
frontonbekroning op consoles, met bel-

etagedeurvensters ontworpen als tweelich- 
ten i.pl.v. huidig breed deurvenster in 
nr. 66 en drielicht in nr. 72. Markerende 
ijzeren balkons en pseudo-balustrades. 
Huidige puien met simili-bekleding i.pl.v. 
oorspronkelijk telkens breed uitstalraam 
tussen twee deuren : in nr. 66 vlg. bouw
aanvraag van 1922, in nr. 72 van 1919, 
met combinatie van neotraditionele kloos
terkozijnen en neobarokke rondboogdeur. 
Mansardedak met twee dakvensters in 
nr. 72 van 1931.
Nr. 74. Bepleisterde lijstgevel van vier 
bouwl. en twee trav., met schijnvoegen 
over de eerste twee, pilastergeleding over 
de bovenste twee bouwl. Rechth. boven
vensters in geriemde omlijsting, met oren 
en rozet-diamantkoppen op de twee 
hoofdverd. Bel-etage met doorlopende ij
zeren balkonleuning en aflijnend rozetten
fries. Klassiek hoofdgestel en latere dak
kapel (1605, 1606, 1607).
S.A.B., O.W., 18199 en 3023 (1876), 26804 
(1922), 26805 (1919), 47217 (1931).

Nr. 76. Rijhuis met enkelhuisopstand, drie 
bouwl. en drie trav., waarvoor bouwaan
vraag van 1865. Bepleisterde lijstgevel in 
neoclassicistische stijl, met karakteristieke 
horizontale geleding door puilijst, geprofi
leerde kordons, verbonden lekdrempels en 
aflijnend, uitgewerkt klassiek hoofdgestel. 
Rechth. omlijste benedenvensters boven 
het souterrain; getoogde bovenvensters in 
geriemde ooromlijsting met rolwerksluit- 
steen. Gevarieerd panelendecor op de 
borstweringen (1608).
S.A.B., O.W., 18265 (1865).

Olivetenhof (4 G)

Van Anspachlaan naar Gootstraat.
Omvatte oorspronkelijk enkel het O.- 
straatgedeelte tussen de Overmolenpoort -  
later de Bijstandsbrug -  en de Gootstraat, 
getrokken in 1358, aan veldzijde palend 
aan de eerste stadsomheining (XI-XIII). 
Eertijds z.g. «Ons Heer in ’t Hofke» 
(XVI) naar een ca. 1815 verdwenen beel
dengroep. Het W.-straatgedeelte leidde
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eertijds naar de voormalige Ververshoek, 
eveneens gelijklopend met de stadswallen, 
ten Z. geflankeerd door de Zenne en ten 
N. door het St.-Jacobsgasthuis en de Bij- 
standskerk. In 1799 z.g. «Molenaarsdoor
gang» naar een molen met oude oor
sprong bij de Zenne; ingevolge de Zenne- 
sanering (1867-1871) aan Z.-zijde ver
breed.
Hoge huurhuizen -  hoekgebouwen met 
Aanspachlaan en Kolenmarkt -  en Z.-ge
vel van de Bijstandskerk in het W.-straat- 
gedeelte. Vroeg XlX-neoclassicistische 
rijbebouwing, echter overwegend «geba- 
naliseerd», cf. nr. 12 tot 16 en 15, en en
kele rijhuizen uit de jaren 1870, cf. nr. 11 
en 13, in het O.-straatgedeelte; oude ker
nen bij de Gootstraat.

Nr. 6. Lage woning in pseudo-traditionele 
stijl n.o.v. architect A. Renouprez van 
1965, aanleunend bij de Bijstandskerk, ter 
vervanging van een oudere constructie 
met gelijkaardig volume. Hergebruikte, 
brede spiegelboogpoort met hardstenen 
omlijsting in régence-/Lodewijk XV-stijl, 
uit midden XVIII : geprofileerd kwarthol 
beloop met neuten, spiegels, acanthussleu
tel en schelpen in de zwikken, onder ge
bogen waterlijst op gestrekte uiteinden; 
steenhouwersmerk p. 1, nr. 27 (1609).
S.A.B., O.W., 81205 (1965).

Nr. 7. Afgeschuind hoekhuis (Kolenmarkt 
nr. 96) met neoclassicistische inslag, 
waarvoor bouwaanvraag van 1874; drie 
bouwl. + entresol en drie + één trav. onder 
mansardedak (leien). Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel, de benedenbouw be- 
lijnd met schijnvoegen. Rechth. vlak om- 
lijste privé-deur en vensters met lekdrem- 
pels; eenvoudige houten winkelpui. Klas
siek hoofdgestel; dakkapellen met 
driehoekig fronton (1610).
S.A.B., O.W., 12779 (1874).

Nr. 8-10. Neoclassicistisch hoekcomplex 
(Kolenmarkt nr. 88-94), oorspronkelijk 
twee ruime breedhuizen verbonden door 
een kleiner hoekhuis, uit XIX a. Omvat 
drie bouwl. en resp. vijf, vier en één + drie 
trav., onder zadeldaken (pannen). Oor-

733. Olivetenhof nr. 19. Deuromlijsting.

spronkelijk bepleisterde en beschilderde 
lijstgevels met regelmatige ordonnantie, 
heden ten dele gecementeerd. Rechth. 
deuren en vensters, haast vierkant op de 
lage bovenste verd., met lekdrempel. 
Kroonlijst met onderliggend profiel, bo
ven steigergaten. Begane grond ten dele 
gewijzigd (1611).

Nr. 19. Oude kern, cf. gevelverankering 
van de eerste twee bouwl., met twee trav., 
verhoogd resp. in 1860 en 1938 tot vier 
bouwl. onder zadeldak. Spiegelboogdeur 
met hardstenen omlijsting in Lode- 
wijk XlV-stijl uit XVIII A (fig. 733) : ge
profileerd, met spiegels versierd beloop 
vanaf neuten, met imposten en sluitsteen, 
onder gestrekte, gekomiste waterlijst. 
S.A.B., O.W., 12783 (1860), 48199 (1938).

Nr. 21. Gecementeerd breedhuis met ou
de, traditionele XVII-kem, cf. gevelveran
kering en afgeschuinde sokkel; twee
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bouwl. en drie trav. onder zadeldak 
(Vlaamse pannen). Aangepaste rechth. bo
venvensters met lekdrempels (XIX), voor
heen klooster- en kruiskozijnen. Voorheen 
getraliede rechth. opening, middendeur 
met geprofileerde dagkanten en later win
kelraam op de begane grond. Kroonlijst en 
dakkapel met fronton (1612).
HENNE A., WAUTERS A., 1975, III, fig. 1044.

Omwentelingsstraat (8 B)

Van Voorlopig Bewindsstraat naar Barri
cadenplein.
Vrij korte, hellende straat, getrokken bij de 
nieuwe aanleg van de O.-L.-Vrouw-ter- 
Sneeuwwijk, n.o.v. architect A. Mennes- 
sier van 1874 (zie Congresstraat). Z.g. 
naar de Belgische Omwenteling van 1830. 
Karakteristieke rijbebouwing met overwe
gend enkelhuizen van twee of drie trav. en 
drie bouwl., met souterrain (fig. 734); be
pleisterde en beschilderde opstanden met 
neoclassicistisch of eclectisch uitzicht en 
horizontale registermarkering door kor
dons, doorgetrokken lekdrempels en bal
kons, rechth. of getoogde vensters, 
cf. nr. 1 (1887, met parement van bak- en 
hardsteen), 5 (1881), 10 (1881, met toege
voegde vierde bouwl. van 1925), 16 
(1879, architect A. Mennessier; toege
voegde vierde bouwl. van 1954). Voor 
nr. 13-15 en 22 zie Barricadenplein nr. 10- 
12 en 2-9. Schaal vergrotende apparte
mentsgebouwen in nr. 2-4 (gesigneerd ar
chitect A. Comut) en nr. 9 (1952, gesig
neerd architecten De Stobbeleir-Smeyers).
Tussen nr. 18 en 20 : ± gang, eertijds z.g. 
«Schaarbeeksevest»-, later «Noordse- 
vest»-weg met tracé //XIV-stadsomwal- 
ling, na de aanleg van het Barricadenplein 
(1824-1828) een smalle en dicht bebouw
de elleboogvormige verbindingsstraat tus
sen de vroegere O.-L.-Vrouw-ter-Sneeuw- 
straat en de Zavelput, ingevolge de sane
ring van de Sneeuwwijk echter ingekort 
en afgesloten, vanwaar het huidige 
« steeg »-effect, met nog behouden oude 
bestrating, doch afgezoomd door achter-

734. Omwentelingsstraat nr. 1 (1887), 3 (1879) en 5 
(1881).

tuinen, garages en achtergevels van de 
omringende bebouwing.
S.A.B., O.W., 20449 (1887), 20446 (1881), 20447 
(1881) en 32026 (1925), 20444 en 26306 (1879) 
en 62691 (1954).

Nr. 3. Burgerhuis met verzorgde bepleis
terde lijstgevel met neoclassicistische in
slag, twee trav. en drie bouwl. onder za
deldak, waarvoor ontwerp van 1879 gesig
neerd architect L. Vander Eist (fig. 734). 
Rijk stucdecor : pilasterritmering met dia- 
mantkoppen beneden; geriemde oorom- 
lijstingen en bewerkte sluitstenen aan de 
rechth. bovenvensters; getande en gelede 
druiplijsten op sierconsoles, gegroefde 
muurband, panelendecor en breed balkon 
met fraaie ijzeren leuningen tussen pos
tamenten als accentuering van de bel-eta- 
ge. Klassieke gevelbeëindiging.
S.A.B., O.W., 20443 (1879).

507



OMWENTELINGSSTRAAT - ONDERRICHTSSTRAAT

Nr. 6, 8. Twee in spiegelbeeld opgestelde 
enkelhuizen met drie bouwl. + attiekverd. 
en elk twee ongelijke trav., waarvoor ge
meenschappelijke bouwaanvraag van 
1881 met Verenigingsstraat nr. 40, 42 en 
ontwerp van architect W. Janssens. Be
pleisterde lijstgevels met afgevlakte bossa
ge boven de sokkel en kordongeleding op 
de bovenverd.; bredere venstertrav. met 
uitkragende en ondiepe balkons, op be
werkte consoles. Klassieke gevelaflijning 
onder de attiekverd. (1613).
S.A.B., O.W., 6970 (1881).

Nr. 7. Ruimer burgerhuis met neoclassi
cistische inslag, dubbelhuistype, vier trav. 
en drie bouwl., waarvoor bouwaanvraag 
van 1880 en ontwerp van architect 
Alph. Dumont. Bepleisterde lijstgevel in 
combinatie met blauwe hardsteen voor de 
deels belijnde benedenbouw. Geaccentu
eerde middentrav. van de bovenverd. in 
licht risaliet, met verbonden of afzonder
lijke gietijzeren balkonleuningen. Rechth. 
geprofileerde vensteromlijstingen met kor- 
donvormende lekdrempels, boven panelen 
of casementen tussen gegroefde consoles; 
entablementen met meanderversiering of 
spiegels onder druiplijst. Klassiek hoofd
gestel met casementen en bedekte steiger- 
gaten (1614).
S.A.B., O.W., 20445 (1880).

Nr. 18. Hoekhuis met bepleisterde lijstge
vel in neoclassicistische stijl, drie bouwl. 
en drie trav., waarvoor bouwaanvraag van 
1878. Klassieke enkelhuisopstand met 
kordongeleding en rechth. vensters, op bo
venverd.; tussen pilasters in de zijtrav., 
verdiept en met buikig bel-etagebalkon in 
de middentrav. Klassieke gevelbeëindi- 
ging. Nagenoeg blinde beschilderde bak
stenen zijgevel (1615).
S.A.B., O.W., 26316 en 20442 (1878).

Nr. 20. Smal en hoog hoekhuis, drie en 
een halve bouwl. en één trav. onder ach
teraan afgewolfd zadeldak (n_Lstraat), 
n.o.v. architect E. De Vigne, waarvoor 
vermoedelijke bouwaanvraag van 1877. 
Eclectische bak- en natuurstenen puntge- 
vel met verwerking van arduin. Breed en-

tresolvenster met gekoppelde rondboog- 
lichten, tussen driekwartzuilen onder ijze
ren I-balk met rozetten ; omgetrokken 
druiplijst fungerend als balkonplaat voor 
het bel-etagedeurvenster met ijzeren hek 
en luifel. Erboven rechth. venster met 
overspannende boog en ijzeren leuning. 
Geveltop verrijkt met decoratieve natuur
steenblokken in zigzagverband ; rechth. 
topvenster, aflijnend klimmend tandfries 
en bekronende pinakels. Oorspronkelijk 
winkelpui met korfbogige uitstalramen en 
middeningang; blijkbaar naderhand gewij
zigd (?), cf. de heden enkel zichtbare ge- 
velbrede sokkel met r. kelderluik, onder 
het rolluik. Haast blinde zijgevel met 
kunstleien beschieting en venstertrav. ter 
verlichting van de achterin ingepaste wen
teltrap (1616).
S.A.B., O.W., 20441 (1877).
L’Emulation, 1879, 5, pl. 20.

Onderrichtsstraat (8 B-C)

Van Koningsstraat naar Congresstraat. 
Samen met de Eredienststraat als diago- 
naalas aangelegd tijdens de urbanisatie 
van de O.-L.-Vrouw-ter-Sneeuwwijk, 
n.o.v. architect A. Mennessier van 1874 
(zie Congresstraat). Benaming refererend 
naar de grondwettelijke vrijheden.
Straat van bij oorsprong met uitgesproken 
commerciële functie, vermengd met 
woonfunctie en concentratie van openbare 
socio-culturele en handelsgebouwen.
Zo de voormalige « Parlementsgalerij » 
van 1880 n.o.v. ingenieur E. Thomas, met 
neoclassicistische straatgevels en interieur 
met begane grond + entresol + bovenverd. 
onder beglaasde bedaking, samengesteld 
uit een gebogen kap en verhoogde partij 
onder zadelvormig dak, middenin onder
broken door een eveneens beglaasde koe
pel.
Ietwat verderop, het voormalige « Konink
lijk Circus», in 1877 door architect 
W. Kühnen ontworpen op polygonale 
plattegrond, met rijk aangekleed interieur 
naar z.g. Indische stijl.
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Ertegenover verleende nr. 94 voorheen 
toegang tot de z.g. «Bain Royal» n.o.v. 
architect A. Vanderheggen van 1878, zie 
Staatsbladsstraat nr. 10-10A.
Circus en galerij werden gesloopt, en ter 
plaatse kwam, n.o.v. architect Ch. Van 
Nueten, een ruim complex tot stand met 
incorporatie en combinatie van een nieuw 
Koninklijk Circus in 1953, met amfithea
tervormige plattegrond en dubbele balkon- 
opstelling, en een schaalverbredend appar
tementsgebouw in 1964-1967 (hoek 
Tribunestraat, met uitgang in IJzerenkruis- 
straat) met handelsfunctie in de gelijk
vloerse nieuwe Parlementsgalerij.
Heden gaaf bewaard en voor deze wijk re
presentatief straatbeeld. Typerende eclecti
sche gevelopstanden uit XIX d, met over
wegend neoclassicistische inslag, door
gaans drie of vier bouwl. hoog, vaak ook 
met bijkomende entresol, en meestal met 
nog behouden oorspronkelijke winkelin- 
deling in de benedenbouw. Vlak bepleis
terde en beschilderde gevels met min of 
meer uitgewerkt stucdecor en karakteris
tieke belijning d.m.v. imitatiebanden, kor
dons, doorgetrokken druiplijsten en lek- 
drempels, hoofdgestellen en markerende 
al of niet verbonden balkons, cf. nr. 24-26 
(1878), 49-51 (1877), 87-89 (1887), 116- 
118 (1877). Met verticaliserend effect 
door het benadrukken van de middentrav. 
met risalieten of opstapeling van balkons, 
cf. nr. 27-29 (1878, architect A. Mennes
si er), 31 (1877, architect A. Mennessi er), 
53-55 (1876, architect A. Mennessier), 
nr. 90 (1878), 98 (1877, architect J.? Cor- 
ten-Crabbé). Ook een groot aantal panden 
vlg. gekoppeld schema, cf. nr. 23-25 
(1878), 41-47 (1889), 72-76 (1877, archi
tect L. Gonthyn), 73-75 (1877). Een 
kleurrijke onderbreking hierin vormen en
kele eclectische gevels met neotraditione- 
le, neorenaissance- en neogotische ken
merken, in combinatie van bak-, natuur- 
en hardsteen, cf. nr. 11 tot 21 en 120-122 
(architect E. De Vigne, cf. infra), 22 
(1878, mogelijk door architect H. Rieck), 
nr. 92 (architect A. Mennessier, cf. infra). 
Voor de hoekpanden nr. 1-5 en 2-6 zie 
resp. Ijzerenkruisstraat nr. 2-6 en Ko- 
ningsstraat nr. 1-11.

S.A.B., O.W., 10619 (1878), 4637 (1877), 10637 
(1887), 10610 (1877), 10621 en 26281 (1878), 
10618 (1877), 10597 (1876), 16933 en 26293 
(1878), 10611 (1877), 10623, 10626 en 26279 
(1878), 10638 en 10639 (1889), 10609, 80213 en 
53161 (1877), 10608 (1877), 10619 (1878); P.P., 
360.
L’Emulation, 1889, kol. 75-76, pl. 4 tot 9. 
WILLAUMEZ M.-Fr., Les passages-galeries du 
XX siècle a Bruxelles, Brussel, 1983, p. 76-78.

Nr. 10-12, 14-16, 18, 20. Reeks rijhuizen 
met lijstgevels met neoclassicistische in
slag, vijf bouwl. hoog, waarvoor ontwer
pen door architect A. Mennessier en 
bouwaanvragen van 1876.
Nr. 10-12. Typische opstand met belijnde 
entresol en verticaliserende bovenbouw, 
met in twee trav. lisenenmarkering en ge- 
velbrede balkons met ijzeren leuning op 
derde en vierde bouwl. Getoogde vensters 
in geriemde omlijsting, met festoensluit
steen en bewerkte panelen op twee boven
ste verd. Klassieke gevelbeëindiging. Pui 
met uitstalraam tussen 1. winkel- en r. pri- 
vé-ingang aangepast.
Nr. 14-16. Deels door platte banden ge
lijnde bovenbouw, met gedifferentieerde 
ordonnantie : twee rechth. vensters op en
tresol, breed centraal deurvenster met bal
kon op bel-etage, rechth. erker erboven 
oorspronkelijk met pilasterdecor, en drie- 
licht met deelpilasters op bovenste verd., 
onder dakvenster met fronton. Vernieuwde 
balkonleuning, erkerbekleding en kroon
lijst. Pui met 1. winkelingang, uitstalraam 
en r. privé-deur heden aangepast.
Nr. 18, 20. Twee gekoppelde rijhuizen met 
verzorgde, symmetrische opstand. Risa- 
lietmarkering en horizontale geleding 
d.m.v. imitatiebanden en kordons. Brede 
venstertrav. op twee hoofdverd. voorzien 
van rechth. balkons met buikige gietijze
ren leuning; dubbele trav.-indeling erbo
ven, op vierde bouwl. geaccentueerd door 
halfcirkelvormige balkons op sierlijke uit
gelengde consoles (fig. 735). Klassieke 
gevelaflijning. Aangepaste winkelpuien 
met behouden indeling (1617, 1618).
S.A.B., O.W., 10598, 10602 en 10597 (1876).

Nr. 11-13, 15-17, 19-21. Drie eclectische 
winkel-/woonhuizen met drie bouwl. + en-
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735. Onderrichtsstraat nr. 18, 20 (1876). Balkons.

tresol onder pseudo-mansardedaken (lei
en), ontworpen door architect E. De Vig- 
ne; bouwaanvragen van 1876 en 1877 
resp. voor e.g. en twee overige panden 
(fig. 736).
Nr. 11-13. Eigen woning van E. De Vig- 
ne. Decoratieve lijstgevel van bak-, na
tuur- en hardsteen, met vnl. neogotische 
kenmerken. Gevarieerde muuropeningen : 
per bouwl. opeenvolgend aaneenschake
ling van drieloblichten, getoogde deurven- 
sters met geringde deelzuil en colonnetten 
onder booglijst en mascaron, en drielicht 
met breder centraal deurvenster. Fraai uit
gevoerd ijzerwerk voor het markante bel- 
etagebalkon met afgeronde postamenten 
en zware hoek- en kleinere balkonconso- 
les, voor het smallere balkon erboven en 
de op geveltekening voorziene dakvorst 
met florale ornamenten. Voorts belijnende 
muur- en mozaïekbanden, drielobboog- 
fries op maskerkoppen waartussen ver
diepte bloemmotieven, drie gekoppelde 
houten dakvensters met windbord. Be

waarde houten pui met uitstalraam tussen
1. privé-deur en r. winkelingang. Neo- 
Vlaamse-renaissance getinte interieurin
richting.
Nr. 15-17. Bak- en natuurstenen lijstgevel 
met eenvoudiger opstand. In twee trav. ge
ritmeerd door gevelhoge spaarvelden met 
hoekblokken, waarin verdiepte deurven- 
sters resp. rechth. met rozettenentablement 
en getoogd met ijzeren leuningen, tussen 
colonnetten; trapezoïdaal bel-etagebalkon. 
Uitgeholde houten kroonlijst onder dak
vensters met windveer. Pui naar zelfde 
model als nr. 11-13 en entresol met ge
toogd drielicht sinds 1960 verbouwd.
Nr. 19-21. Rijk geornamenteerde lijstge
vel met neobarokke inslag; natuursteen 
met overvloedig gebruik van hardsteen 
voor de bossage, het decoratieve lijstwerk 
en het brede bel-etagebalkon met openge
werkte balustrade. Gekoppelde rechth. 
deurvensters resp. in diamantkopomlijs-

736. Onderrichtsstraat nr. 11-13 (1876) en 120-122 
(1877), (L’Emulation, 1879, pl. 6).
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ting onder entablement met gegroefde 
consoles en geflankeerd door bewerkte pi
lasters. Festoendecor in het hoofdgestel 
met sterk uitkragende kroonlijst en in het 
bekronende dakvenster met gebogen fron
ton en zware vleugelstukken. Aangepaste 
begane grond, doch behouden indeling en 
winkelfunctie (1619, 1620).
S.A.B., O.W., 10595 (1876), 10607 (1877) en 
72409 (1960), 10603 (1877).
L’Emulation, 1879, jg. 5, kol. 48, pl. 6, 7, 8, 10.

Nr. 28 tot 42. Geheel van vier gekoppelde 
rijhuizen, vlg. bouwaanvraag van 1878 
gelijktijdig ontworpen met nr. 100-102, 
104-106 en Eredienststraat nr. 6, 8, 10. 
Bepleisterd gevelfront met gelijkaardige 
ordonnantie : middenrisaliet hier gevormd 
door de twee rijhuizen nr. 32-34, 36-38; 
oorspronkelijke gietijzeren balkonhekken 
en afzonderlijke kroonlijsten. Begane 
grond met bewaarde winkelpui in nr. 28- 
30 en deels in nr. 40-42, voorts verbouwd 
(1621).
S.A.B., O.W., 10629, 26296 en 26299 (1878).

Nr. 33-39. Twee gekoppelde winkel-/ 
woonhuizen met verzorgde neoclassicisti
sche gevelwand, drie verkleinende bouwl. 
+ entresol en totaal vier trav., waarvoor 
bouwaanvraag van 1877 en ontwerp door 
architect W. Janssens. Hardstenen bekle
ding voor de benedenbouw met telkens 
tussen winkel- en privé-deur gevatte uit
stalramen, en entresol met vierlichten. Be
pleisterde bovenbouw : belijnde bel-etage 
met rechth. omlijste deurvensters onder 
decoratief entablement en gevelbreed bal
kon met gietijzeren hek, op gekoppelde 
consoles; ingediepte pilasterritmering, di
to vensters en afzonderlijke balkons en pa
nelendecor op de bovenverd. Rijk versierd 
klassiek hoofdgestel (1622).
S.A.B., O.W., 10612 (1877).

Nr. 44-50. Brede lijstgevel van zeven trav. 
en drie bouwl. + entresol, omvattende : r. 
rij huis met drie trav. waarvoor bouwaan
vraag van 1876 en ontweip door architect 
A. Mennessier en 1. rijhuis met vier trav. 
en gr.m. gelijkaardige gevelordonnantie 
waarvoor bouwaanvraag van 1889

737. Onderrichtsstraat nr. 44-50 (1876, 1889).

(fig. 737). Bepleisterd gevelfront in eclec
tische stijl met neoclassicistische kenmer
ken. Horizontale geleding door imitatie - 
banden en vnl. de doorgetrokken balkons 
met gietijzeren hek. Verdiepte getoogde 
entresolvensters tussen flankerende zuilen 
aansluitend bij de balkonconsoles; rechth. 
omlijste bovenvensters. In laatste drie 
trav. : bredere penanten en middenrisaliet 
vanaf de vierde bouwl., onder bekronend 
driehoekig fronton; bovenste zijvensters 
als drielichten. Oorspronkelijke houten 
winkelpuien -  in nr. 46 deels aangepast -  
aan weerszij van bredere toegangsdeur.
S.A.B., O.W., 10605 (1876), 10640 (1899).

Nr. 52-54. Winkel-/woonhuis met drie 
bouwl. + entresol en vier trav. onder man- 
sardedak (leien) met dakvensters, waar
voor bouwaanvraag van 1878 samen met 
Eredienststraat nr. 7-9. Zelfde geveluit- 
zicht; kroonlijst hier onder gietijzeren 
hekbekroning. Behouden hardstenen be
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kleding op de begane grond : ordonneren
de pilasters voor winkel-indeling en 
r. poorttrav. (1623).
S.A.B., O.W., 10625 (1878).

Nr. 57. Eclectisch rijhuis, vlg. bouwaan- 
vraag van 1877 n.o.v. architect W. Jans- 
sens; vier bouwl. en twee trav. onder za
deldak, op plan bekroond met attiek en 
dakvenster. Beschilderde bak- en natuur
stenen lijstgevel met breed opgedeeld 
rechth. entresol venster en rechth. en rond- 
bogige tweelichten op bovenverd. Classi
cerend decor met platte banden, vensterpi- 
lasters, trigliefen- en panelenfriezen en 
kroonlijst op gekoppelde hoekconsoles; 
gietijzeren balkonhek en vensterleunin- 
gen. Huidige pui van 1963 (1624).
S.A.B., O.W., 10606 (1877), 78216 (1963).

Nr. 58-62. Winkel-/woonhuis met eclecti
sche lijstgevel van drie bouwl. + entresol 
en drie trav. onder pseudo-mansardedak 
(leien), waarvoor bouwaanvraag van 1876 
(fig. 738). Opengewerkte benedenbouw 
met winkelpuien en entresol, tussen ge
boste en gegroefde pilasters uitlopend in 
balkonconsoles; centrale toegangspoort 
onder sierlijk bovenlicht, in rondboogom- 
lijsting met initialen J.T. op sluitsteen 
(vermoedelijk van bouwheer J. Thiriaux). 
Streng geordonneerde bepleisterde boven
bouw : pilasterritmering, ruime rechth. 
omlijste vensters, gevelbrede ijzeren bal- 
konhekken en hoofdgestel met kroonlijst 
op trigliefenconsoles. Mansardevensters 
onder driehoekige en gebogen frontonbe- 
kroning.
S.A.B., O.W., 10601 (1876).

Nr. 59-61. Huurhuis, afgeschuind hoekge- 
bouw (Tribunestraat nr. 1) met bepleister
de lijstgevel van vier bouwl. + entresol en 
totaal tien trav., waarvoor bouwaanvraag 
van 1877 en licht afwijkend ontwerp voor 
negen trav., met rijker decor. Vrij sobere 
en strenge opstand met lisenen- en risaliet- 
markering, horizontaal doorbroken door 
imitatiebanden, kordons en verbonden lek- 
drempels. Getoogde vensters in heden 
deels verwijderde, geriemde omlijsting; 
gietijzeren balkonleuningen in de d.m.v.

738. Onderrichtsstraat nr. 58-62 (1876), 64-66 en 68-70 
(1878).

driehoekig fronton benadrukte hoektrav. 
en op twee middenverd. in de tweede en 
voorlaatste trav. «Klassieke» winkelpui 
met pilasterordonnantie onder hoofdgestel 
met pui- en tandlijst, klossen en dubbele 
consoles (1625).
S.A.B., O.W., 23250 (1877).

Nr. 64-66, 68-70. Twee gekoppelde eclec
tische rijhuizen, drie bouwl. + entresol en 
totaal vier trav., waarvoor bou waan vragen 
van 1878 (fig. 738). Bepleisterde gevels 
met neoclassicistisch getint stucdecor : 
deels geblokte getoogde bandomlijstingen, 
uitgeholde panelen, verbonden lekdrem- 
pels op gegroefde consoles met stafwerk 
en drop, verbonden imposten aan bel-eta-

739. Onderrichtsstraat nr. 92 (1877), (UEmulation, 1884, 
pl. 28).
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gevensters. Ijzeren vensterleuningen en 
balkonhekken, in nr. 64-66 met pijler- en 
liermotief. Panelenfries en dakvensters 
met fronton, in nr. 64-66 resp. verwijderd 
(?) en gewijzigd. Houten winkelpuien met 
pilasterindeling tussen uitstalramen en ge
diversifieerde deuren; rechth. en afgeron
de entresolvensters i.pl.v. in ontwerp voor
gestelde omschrijvende rondboog.
S.A.B., O.W., 26279, 10624 en 10627 (1878).

Nr. 91. Eclectisch herenhuis met enkel- 
huisopstand, vier bouwl. + entresol en vier 
trav., waarvoor bouwaanvraag van 1893 
en ontwerp door architect J. Naert. Bak
stenen voorgevel met gebruik van natuur
steen voor de afgeschuinde breukstenen 
sokkel, de dorpels, tussenstijlen (entresol) 
en boogstenen; sierankers. Rechth. ven
sters, gekoppeld in de twee r. trav., op ont
werp voorzien van vensterkruisen en op 
bel-etage in de twee 1. trav. blijkbaar ver
vangen door een houten erker, mogelijk 
naderhand verwijderd, gelijktijdig met het 
plaatsen van een balkonplaat op sierlijk 
uitgewerkte ijzeren consoles. Op bovenste 
bouwl. wellicht ook vereenvoudigde log
gia, i.pl.v. voorzien met decoratieve pilas
ters of zuilen (1626).
S.A.B., O.W., 10633 (1893).

Nr. 92. Neogotisch rijhuis, drie bouwl. + 
entresol en drie trav. onder gecombineerde 
bedaking (_L en // straat, leien) met uitge
werkte houten dakkapellen, op gevelsteen 
gesigneerd architect A. Mennessier en op 
banderol gedateerd 1877 (fig. 739). Door 
Stad Brussel gerenoveerd in 1982. Bak- en 
natuurstenen puntgevel met rijk decor ont
leend aan het gotische repertorium : toe
passing van de Brugse trav.; geprofileerde 
spits- en korfbooglijsten met kruisbloe
men, bladwerk en gehistorieerde consoles; 
colonnetten en drielob- en driepastracerin
gen op de borstweringen; griffioenen ter 
onderschraging van het bel-etagebalkon. 
Verder muurvlechtingen en sierankers, op 
de entresol als initialen G en D (vermoe
delijk van de bouwheer Georges Du- 
bosch). Pui met Corinthische gietijzeren 
hoekzuilen onder brede overspannende 
boog, onderbroken voor het in de puilijst

opgenomen entablement met bewerkte 
consoles van verdwenen (?) of geplande 
beelden ; centraal uitstalraam vlg. gevelte- 
kening in zwikken verfraaid door gebeeld
houwde figuren ; tot voor kort oorspronke
lijke privé-deur 1. met beslag, geheng en 
bovenlicht (1627).
S.A.B., O.W., 10614 en 10620 (1877). 
L’Emulation, 1884, jg. 9, kol. 89, pl. 28.

Nr. 93. Heden ensemble van twee eclecti
sche bak- en natuurstenen lijstgevels van 
drie bouwl. en resp. vier en drie trav., met 
verbonden begane grond en balustrade.
L. pand, vlg. gemeenschappelijke bouw
aanvraag met hoekhotel Congresstraat 
nr. 33-33A (cf. ook aldaar) van 1878, 
oorspronkelijk met neobarok getinte voor
gevel met entresol en winkelpui, n.o.v. ar
chitect J. Naert; blijkbaar naderhand 
(XX a?) gewijzigd door o.m. vervanging 
van de oorspronkelijk rondbogige boven
ste vensters door rechth.
R. pand, oorspronkelijk tweemaal twee 
trav. brede winkelwoonhuizen met entre
sol, waarvoor bouwaanvragen van 1878 : 
twee r. trav. vermoedelijk n.o.v. architect 
W. Janssens; twee 1. trav. oorspronkelijk 
met verschillende decor en getoogde bo
venste vensters, vlg. bouwaanvraag van 
1901 n.o.v. architect E. Lambot verbouwd 
tot huidige gevel, analoog aan de twee r. 
trav.
Huidige hoge geboste, doorlopende ge
meenschappelijke begane grond met ba
lustrade, van hardsteen, naar patroon van 
het hoekpand Congresstraat, n.o.v. archi
tect G. Vivenoy van 1930 (1628).
S. A.B., O.W., 13748, 10616, 10622 en 26300 
(1878), 10636 (1901), 40778 (1930).

Nr. 94-96. Winkel-/woonhuis met drie 
bouwl. + entresol en drie brede trav., 
waarvoor bouwaanvraag van 1879; in 
1982 grondig gerenoveerd i.o.v. Stad 
Brussel o.m. met uitbouw van mansarde- 
verd. met drie dakvensters. Bepleisterde 
lijstgevel in eclectische stijl met neoclassi
cistische kenmerken. Hoge benedenbouw 
met pilasterindeling waartussen op ont
werp telkens uitstalraam en deur, onder 
entablement en entresol in boogomlijsting.
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Overeenkomstig, hoge en brede risaliet- 
vormende toegangspoort tot het achterlig
gende voormalige «Bain Royal», n.o.v. 
architect A. Vanderheggen van 1878, zie 
Staatsbladsstraat nr. 10-10a : deels gebos
te pilasters, dubbele kapitelen en geprofi
leerde booglijst met maskerkop. Boven
bouw met poorttrav. in risaliet, voorheen 
extra benadrukt door een œil-de-bœuf. 
Sterk horizontale registerindeling met or
donnerende, deels geringde pilasters, be
grepen tussen brede entablementen ; 
voorts doorlopende balkons met ijzeren 
leuningen, op bel-etage op bewerkte zwa
re consoles. Vernieuwde en verlaagde 
kroonlijst (1629).
S.A.B., O.W., 10630 (1879).

Nr. 100-102, 104-106. Samenstel van twee 
winkel-/woonhuizen, vlg. bouwaanvraag 
van 1878 samen ontworpen met nr. 28 tot 
42 en Eredienststraat nr. 6 tot 10. Geveluit- 
zicht analoog aan de als hoekrisalieten fun
gerende nr. 32-34, 36-38 en Eredienststraat 
nr. 8. Nog behouden begane grond met 
winkelpui in nr. 100-102 (1630).
S.A.B., O.W., 10629, 26296 en 26299 (1878).

Nr. 108-110, 112-114. Twee gekoppelde 
winkel-/woonhuizen met drie bouwl. + 
mezzanino en totaal zes trav., vlg. bouw
aanvraag van 1876 n.o.v. architect 
W. Janssens. Bepleisterde lijstgevel met 
strakke symmetrische opstand, met neo
classicistische inslag. Horizontale gele
ding door de doorlopende druiplijsten, 
versierde entablementen, dubbele kroon
lijst en de verbonden gietijzeren balkon- 
hekken. Verticaal effect door de smalle pe
nanten met imitatiebanden, voortgezet in 
de kleine gecanneleeerde pilasters van het 
mezzanino. Vensters in brede bandomlijs- 
ting, getoogd en met diamantkopsluitsteen 
op de bel-etage, rechth. op de derde 
bouwl., en telkens in de middentrav. bena
drukt door resp. een gestrekte druiplijst en 
een cartouchepaneel. Begane grond oor
spronkelijk met twee «klassieke» winkel
puien, heden aangepast doch met behou
den ordonnantie (1631).
S.A.B., O.W., 10599 (1876).

Nr. 120-122. Zelfde type rijhuis als nr. 11- 
13, 15-17, vlg. bouwaanvraag van 1877 en 
eveneens n.o.v. architect E. De Vigne 
(fig. 736). Entresolvensters tussen half- 
zuiltjes met bladkapiteel; spiegelbogige 
deurvensters in risaliet, onder luifelvormig 
hoofdgestel, en voorzien van een markant 
stenen balkon; bovenste vensters met ge
knikte bovenhoeken en ijzeren hekken, 
onder aansluitend uitgelengd tandfries on
der kroonlijst. Op geveltekening : dakven
sters met windbord en ijzeren dakvorst. 
Aangepaste winkelpui met behouden inde
ling (1632).
S.A.B., O.W., 10604 (1877).
L’Emulation, 1879, jg. 5, kol. 48, pl. 6, 9.

Nr. 124-126. Eclectisch rijhuis met vier 
bouwl. + entresol en drie trav. onder zadel
dak, n.o.v. architect A. Capronnier van 
1877. Met imitatiebanden bepleisterde 
lijstgevel voorzien van opeenvolgend rond- 
bogige, rechth. en getoogde vensters in ge
riemde omlijsting. Gietijzeren balkonhek- 
ken op alle bouwl. : horizontaliserend ef
fect door de verbonden balkonplaten op 
zware en lichtere consoles. Klassiek hoofd
gestel. Aangepaste houten winkelpui, doch 
met behouden ordonnantie (1633).
S.A.B., O.W., 26283 en 10615 (1877).

Ons-Heerstraat (6 H)

Van Visitandinenstraat naar Hoogstraat. 
Waarschijnlijk ontstaan begin XIV en toen 
«Heelstrate» genoemd; huidige benaming 
uit XV. Smalle rechte straat met sterk hel
lend niveau.
Bebouwing met overwegend neoclassicis
tisch uitzicht, waaronder enkele oudere 
kernen, cf. nr. 19-21 met goed bewaard 
traditioneel bak- en zandsteenparement. 
Historiserende nieuwe bouw in nr. 11-13; 
braakliggende hoeken aan het begin van 
de straat.

Nr. 9. Neoclassicistisch enkelhuis met drie 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak (pan
nen), uit XIX A. Bepleisterde en beschil
derde lijstgevel met naar boven toe ver
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kleinende rechth. vensters op lekdrempels. 
Inrijpoort in entablement in de r. trav. 
Kroonlijst op klossen en aansluitende fries 
(1634).

Nr. 14. Breedhuis, drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak, waarvoor bouwaan- 
vraag van 1878. Gecementeerde lijstgevel. 
Bovenvensters, getoogd op de tweede, 
rechth. op de derde bouwl., in mogelijk 
hergebruikte, geprofileerde hardstenen 
omlijstingen met rocaillesleutel (XVIII c), 
op doorgetrokken lekdrempels. Gekoppel
de steekboogdeuren in hardstenen omlijs
ting en verbouwde winkelpui. Klassiek 
hoofdgestel (1635).
S.A.B., O.W., 18325 (1878).

Nr. 15. Enkelhuis met drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak, te dateren in mid
den XVIII. Heden beraapte lijstgevel met 
plint en vlak omlijste steekboogvensters. 
Markante, geknikte boogdeur met hardste
nen omlijsting in Lodewijk XV-stijl 
(fig. 740) : geprofileerd kwarthol beloop 
met neuten, gelede imposten verbonden 
door tussendorpel, sluitsteen en gekomiste 
gebogen waterlijst op gestrekte uiteinden. 
Oorspronkelijke houten deur met spiegels 
en panelen, en gesmeed ijzeren waaier met 
krullen en bladwerk. Kwartholle daklijst 
en goot boven steigergaten; dakkapel met 
driehoekig fronton (1636).

Nr. 17. Neoclassicistisch enkelhuis met 
vier bouwl. en twee trav. onder mansarde- 
dak, waarvoor bouwaanvraag van 1859. 
Bepleisterde lijstgevel met rechth. deur en 
vlak omlijste bovenvensters op arduinen 
dorpels; bewaard houtwerk. Lage tweede 
bouwl. als entresol. Kroonlijst op klossen 
(1636).
S.A.B., O.W., 18317 (1859).

Nr. 23. Dubbelhuis met drie bouwl. en vijf 
trav., onder zadeldak. Oude, mogelijk tra
ditionele XVII-kem, cf. muurankers op al
le bouwl. o.m. jaarankers A 1.28. Tot de 
huidige neoclassicistische vorm met be
pleisterde en beschilderde lijstgevel aan
gepast in XIX a. Rechth. vensters, haast 
vierkant op de lage bovenste verd., met

740. Ons-Heerstraat nr. 15. Deuromlijsting.

lekdrempel; gekrulde ijzeren leuningen. 
Kroonlijst boven steigergaten en drie afge- 
wolfde dakkapellen. Oorspronkelijk smal
lere, rechth. deur met beschilderde zand- 
of hardstenen omlijsting in Lode
wijk XVI-stijl uit XVIII d, verbreed tot 
poort in 1812 : pilasters met neuten, neer
hangende guirlande en stafwerk, waarop 
console met rozet en gestrekt entablement. 
Gesloopt in 1991 (1637, 1638).
S.A.B., A.A., 1812, vol. 9, f. 748-750.

Nr. 27. Neoclassicistisch enkelhuis met 
drie bouwl. en drie trav. onder zadeldak, 
uit XIX a-b. Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel op hardstenen plint met getralie
de keldervensters. Naar boven toe verklei
nende rechth. vensters met lekdrempel en 
gekrulde ijzeren leuning. Getoogde deur 
tussen pilasters met vereenvoudigd kapi
teel en gestrekt entablement van hard
steen. Kroonlijst op klossen boven fries en 
architraaf. Gesloopt in 1991 (1639).
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O.-L.-Vrouw van Vaakstraat (1-2-3 F)

Van Bloemenhofplein naar Barthélémy- 
laan.
Aloude, bochtige straat, eertijds geflan
keerd door de tuinen van het kartuizer
klooster, vanwaar de vroegere benaming 
Kartuizershofstraat. De huidige benaming 
verwijst naar een oude veldkapel.
Door industriële architectuur bepaald 
straatbeeld, met o.m. «Les Anciennes Usi- 
nes Emile Goeyens» (zie Bloemenhof
plein nr. 5-6) en de «Brasserie de 
l’Etoile» (nr. 79-85). Voorts arbeiderswo
ningen van uiteenlopend type, o.m. de 
«Cité Léopold» (zie Zennestraat nr. 2 tot 
28), gekoppelde neogotische huurhuizen 
(zie Kruitmolenstraat nr. 2 tot 18), en een 
rijtje lage huizen (nr. 87 tot 93). Heden 
echter sterk versnipperde aanblik met bre
de bressen en nieuwbouwcomplexen. So
ciale woonblokken «Papenvest» (1964- 
1966, Groep Structures) aan de O.-zijde.

Nr. 12-22. Renovatie/nieuwbouwcomplex 
met woningen, lofts en restaurant, voor
heen de ateliers «Delvaux» (lederwaren), 
n.o.v. architecten X. Desmedt en T. Cols, 
van 1989-1990. Samenstel van twee een
voudige enkelhuizen uit begin XIX en re
centere bedrijfsgebouwen, die grondig 
werden vernieuwd, aangevuld met een 
nieuw poortgebouw annex verbindingsga- 
lerij, het geheel versmolten tot een gedif
ferentieerd, niettemin harmonisch geheel 
rondom een halfopen binnenplaats. Strak 
gemoduleerde, bepleisterde nieuwe archi
tectuur met een sober linearisme van open 
en gesloten delen, aan straatzijde gearticu
leerd door een rotonde in glasstenen, de 
open galerij met een beglaasde boven
bouw (1640).

Nr. 13. Neoclassicistisch enkelhuis met 
drie bouwl. + mezzanino en drie trav. on
der zadeldak, waarvoor bouwaanvraag van 
1840. Bepleisterde en beschilderde lijstge- 
vel met rechth. muuropeningen op doorge
trokken lekdrempels (1641).
S.A.B., O.W., 18284 (1840).

741. O.-L.-Vrouw van Vaakstraat nr. 79-85. Voormalige 
brouwerij «Brasserie de l’Etoile» (1875-1876).

Nr. 15-19. Dubbelhuis van twee bouwl. en 
vijf trav., aanpassing uit begin XIX van 
twee verankerde, mogelijk XVII-breedhui- 
zen onder steile zadeldaken ; mansardedak 
van 1925. Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel, met rechth. deur in entablement 
en omlijste vensters met lekdrempel, en 
klassiek hoofdgestel. Aangepaste winkel
ramen en -deuren (1542).
S.A.B., O.W., 31951 (1925).

Nr. 34-36. Afgeschuind hoekcomplex (Zen
nestraat nr. 1-3), vier gekoppelde woningen, 
met neoclassicistische inslag, waarvoor 
bouwaanvraag van 1892; drie bouwl. en elf 
trav., onder zadeldak (pannen). Bepleisterde 
lijstgevel met kordongeleding en klassiek 
hoofdgestel. Enkelhuisopstanden vlg. repe
terend schema; winkelpui in het hoekpand. 
Rechth. deur- en vensteropeningen, op de 
bovenverd. in omlijstingen met oren; paneel 
op de borstwering (1643).
S.A.B., O.W., 22136 (1892).

517



O.-L.-VROUW VAN VAAKSTRAAT - OOIEVAARSSTRAAT

Nr. 54. Achteruitgelegen pakhuis met 
twee bouwl. en drie trav. onder zadeldak 
(n_L straat, pannen), uit XIX B. Bakstenen 
puntgevel met o.m. hoefijzerankers en 
steekboogopeningen. Centrale laadluiken, 
in de top met takel en windkap (1644).

Nr. 79-85. Voormalige brouwerij z.g. 
«Brasserie de l ’Etoile», brouwers van 
«Lambik», in bedrijf tot 1957 (fig. 741). 
Herenhuis, 1. en r. geflankeerd door resp. 
biermagazijnen en de eigenlijke brouwerij, 
waarvoor bouwaanvragen van 1875-1876. 
Project voor renovatie van 1. gedeelte tot 
«Kaaiteater» door achitect L. Maes, he
den in voorbereiding.
Herenhuis met neoclassicistische inslag, 
drie bouwl. en drie trav. onder zadeldak. 
Bepleisterde lijstgevel op geboste bene- 
denbouw van hardsteen. Middenrisaliet 
onder driehoekig fronton, op de bel-etage 
gemarkeerd door een balkon met gietijze
ren hek en dito fronton. Rechth. deur en 
vensters, op de bovenverd. in geriemde 
hardstenen omlijsting op doorgetrokken 
lekdrempels. Klassiek hoofdgestel. 
Biermagazijnen (1.) en brouwerij (r.) met 
twee en een halve bouwl., e.g. met vier 
trav. onder twee parallelle afgesnuite zadel
daken (nlstraat, pannen), l.g. met drie trav. 
onder attiek van 1939. Bepleisterde lijstge- 
vels geritmeerd door kolossale pilasters en 
rondboognissen over de eerste twee bouwl. 
Kordon ter hoogte van de imposten van de 
halve bovenste verd. en eenvoudige kroon
lijst. Rondboogvensters in vlakke hardste
nen omlijsting; blinde rondboogpoorten in 
de uiterste trav. en lage deuren in de sokkel 
van de 1. vleugel, gewijzigde centrale inrij
poort in de r. vleugel. Bewaarde houten lui
ken met waaier. R. toegevoegde vleugel 
met twee bouwl. en drie trav. Resterende 
fabrieksschouw. Deels troggewelven op 
gietijzeren kolommen, deels vernieuwde 
betonstructuur in het interieur.
S.A.B., O.W., 18299 (1875-1876), 54883 (1939).

★  Ooievaarsstraat (2 D-E)

Van Papenvest naar Vlaamsesteenweg.

Smal gebogen straatje, met fraaie hardste
nen toegangspoort tussen Papenvest nr. 21 
en 23, aan de Vlaamsesteenweg toeganke
lijk via een overwelfde doorgang met 
rondboogpoort in nr. 138. Merkwaardige 
site met traditionele arbeiderswoningen, in 
kern opklimmend tot XVII, doch aange
past en gebanaliseerd met verdwijning van 
de architectonische details i.l.v. XIX en 
XX. Heden gekenmerkt door relatief ho
mogene bepleisterde, grotendeels witge
kalkte en o.m. gepikte gevelwanden, typi
sche bestrating van kasseien en behouden, 
voormalige gaslantaarns.
★  Spiegelboogvormig toegangspoortje 
van hardsteen, gedateerd in de waterlijst 
«ANNO / SINT-ROCHUS / 1760», gerestaureerd 
in 1885 (fig. 742). Kwarthol geprofileerd 
beloop op neuten met sluitsteen en rozet
ten onder een gebogen waterlijst met ge
strekte uiteinden. Aansluitend rijke por- 
tiekkapel onder driehoekig pseudo-fronton 
geflankeerd door voluutvormige klauw- 
stukken met treillagemotief en guirlandes : 
rondboognis met gepolychromeerd St.- 
Rochusbeeldje, afgesloten d.m.v. een sier
lijk gesmeed ijzeren hek; dito kruis en 
topstukken als bekroning.
W.-zijde met vrijwel intact bewaarde rij 
traditionele ondiepe woningen, enkele met 
bewaard volume van één bouwl., de mees
te verhoogd tot twee bouwl. Oude kern 
aangegeven door ordonnantie, dakhelling, 
gevelverankering, lage toegangsdeuren en 
sporen van kwartholle negblokken. Rui
mer pand van drie bouwl. uit XIX d in 
nr. 16. O.-zijde met aaneenschakeling van 
aangepaste oude kernen zoals hierboven 
beschreven, cf. nr. 1, 15, 17, puntgevel en 
midden XlX-meergezinshuizen, cf. nr. 5 
en 7-9.
S.A.B., N.P.P., A 18.

Nr. 2 tot 12. Reeks van zes enkelhuisjes 
met telkens twee trav., gekoppeld vlg. 
spiegelbeeldschema, met traditionele kern 
minstens opklimmend tot XVII. Bewaard 
volume met één bouwl. onder steil zadel-

742. Ooievaarsstraat. Toegangspoort (1760).
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743. Ooievaarsstraat nr. 14.

dak (nlstraat, Vlaamse pannen) in nr. 10 
en 12, met verlaagd dakvenster; overige 
verhoogd met tweede bouwl. Bepleisterd 
en beschilderd, nr. 12 met vernieuwde 
bakstenen bekleding. Bewaarde veranke
ring op de begane grond; zandstenen neg- 
blokken van deur en kozijn in nr. 6. Lage 
deuren en vergrote vensters (1645).

Nr. 11-13. Traditioneel diephuis met be
pleisterde, verankerde puntgevel van twee 
bouwl. en vier trav., opklimmend tot 
XVII, aangepast in XIX. Lage deuren in 
de uiterste trav. met sporen van zandste
nen negblokken; vensters met lekdrempel 
(1646).

Nr. 14. Breedhuis met één bouwl. in ver
ankerde baksteenbouw, opklimmend tot 
XVII, met geknikte gevellijn, onder zadel
dak (Vlaamse pannen) waarin dakkapellen 
(fig. 743). Brede rondboogpoort in barok
ke hardstenen omlijsting : ingediepte pi
lasters met gelede impost, geblokte boog

en waterlijst met gestrekte uiteinden, uit 
XVII; steenhouwersmerk p. 1, nr. 28. La
ge traditionele rondboogdeur met kwart- 
hol geprofileerde zandstenen omlijsting 
met vlakke imposten en sluitsteen in 
r. trav., hoog geplaatst getralied kozijn er
naast.

Oppemstraat (2 C-D)

Van Vlaamsesteenweg naar Houthulstbos- 
straat.
Straat met aloud tracé, vóór de oprichting 
van de tweede stadsomwalling (XIV) via 
het «Klein Kasteeltje», leidend naar de 
kerk van Molenbeek. Z.g. naar Jacob en 
Daniël van Ophem, eigenaars van de ter
reinen bij de Vlaamsesteenweg die in 
1367 door de Stad werden verworven. N.- 
straatgedeelte vanaf de Barchonstraat eer
tijds z.g. «Mestbakstraat», naar de nabij
gelegen stortplaats. Tracé in 1863-1864 
aangepast, gelijktijdig met de aanleg van 
de Houthulstbosstraat en Passendalestraat, 
gevolgd door bebouwing van de nieuwe 
percelen vanaf 1869.
Straatwanden met heterogeen karakter, 
overwegend gevormd door panden met 
neoclassicistische inslag uit de jaren 1870, 
cf. nr. 6-8, 10-12, 29-31, 60 en 86 (1874), 
heden veelal gebanaliseerd. Enkele oude 
kernen en eenvoudige panden uit XIX A, 
in het eerste straatgedeelte.
S.A.B., O.W., 26143 (1863-1864), 18452 (1874).

Nr. 18-22. Twee breedhuisjes met twee 
bouwl. en resp. drie trav. onder zadeldak 
(pannen) en twee trav. onder later mansar- 
dedak (leien), opklimmend tot XVII- 
XVIII. Mogelijk oorspronkelijk slechts 
één ruimere woning, doch grondig aange
past in XIX. Verankerde lijstgevel, deels 
bepleisterd en deels gecementeerd, met 
rechth. openingen op arduinen dorpels. L. 
brede spiegelboogpoort met hardstenen 
omlijsting in régence-/Lodewijk XV-stijl, 
uit midden XVIII : geprofileerd kwarthol 
beloop met neuten, voorzien van schamp- 
palen, gegroefde sluitsteen en schelpen in 
de zwikken, onder gebogen waterlijst met
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gestrekte uiteinden; steenhouwersmerk
p. 1, nr. 29 (1647).

Nr. 41-43. Afgeschuind hoekhuis (St.-An- 
driesstraat) met neoclassicistische inslag, 
waarvoor bouwaanvraag van 1895; vier 
bouwl. en vijf trav. onder zadeldak. Be
pleisterde lijstgevel, belijnd d.m.v. kor
dons op imposthoogte en afgewerkt met 
een klassiek hoofdgestel. Houten winkel
ramen met pilasters en entablement. Ge- 
toogde bovenvensters met waterlijst, lek- 
drempel en onderdorpel. Dakkapellen
(1648) .
S.A.B., O.W., 18432 (1895).

Nr. 44. Woonblok gebouwd door de «So- 
ciété Anonyme des Habitations a Bon 
Marché de l’Agglomération Bruxelloise», 
n.o.v. architect O. Van Rysselberghe van
1921. Af geschuind hoekgebouw (de Witte 
de Haelenstraat nr. 1-3) in pre-modernisti- 
sche stijl, met vijf bouwl. en twaalf trav. 
onder zadeldak (kunstleien). Omvat zes 
twee- tot vierkamerwoningen per verd., 
rond een centraal trappenhuis, onderkel- 
derd en met gemeenschappelijke binnen
plaats. Gecementeerde lijstgevel, op hard
stenen plint, de uitkragende hoektrav. op
gevangen door zware consoles en met gol
vende bekroning tussen postamenten. 
Gevelvlak gemoduleerd door alternerend 
voorkomen van vensterrisalieten over de 
eerste drie verd., en op één na gekoppelde 
loggia’s met per bouwl. verschillende 
boogvorm (fig. 744). Brede rechth. ven- 
sterpartijen met bewaard houtwerk met 
kleine roeden in het bovenlicht. Klassiek 
hoofdgestel met brede kroonlijst. Winkel
pui in de hoekpartij en inkomportalen met 
ijzeren hek in de vierde en laatste trav.
(1649) .
S.A.B., O.W., 28958 (1921).

Nr. 45. Zie Schuitenkaai nr. 6.

Nr. 58, 72 en 74. Burgerhuizen met neo
classicistische inslag, drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak, waarvoor resp. 
bouwaanvragen van 1871, 1873 en 1874. 
Bepleisterde en beschilderde lijstgevels 
met harstenen plint, kordongeleding en

744. Oppemstraat nr. 44 (1921).

versierd klassiek hoofdgestel. Omlijste, 
overwegend rechth. deur- en vensterope
ningen met onderdorpels; accent op de 
middentrav. in nr. 58 en 74 d.m.v. balkons 
met consoles en gietijzeren hek. Licht af
wijkende ordonnantie in nr. 72, heden ge- 
decapeerd, door bijkomende entresol met 
schijnvoegen, en oorspronkelijk openge
werkte pui met pilasters (1650, 1651).
S.A.B., O.W., 18463 (1871), 18451 (1873), 18460 
(1884).

Oude Graanmarkt (3 E-F)

Onregelmatig plein ten W. van het St.-Ka- 
telijneplein, vooraan beplant met een dub
bele bomenrij, geknikt en in trechtervorm 
versmallend naar de Kartuizersstraat. Ont
staan na demping, midden XVI, van het 
Z.-deel van de z.g. «Witte Jouffrouwen- 
grecht», een vroegere walgracht van de 
eerste stadsomwalling (XI-XIII). Het N.-
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deel werd in dezelfde periode omgevormd 
tot dok (huidig St.-Katelijneplein). Aan
vankelijk veemarkt vanaf 1563, graan
markt ter vervanging van het Oud Koren
huis vanaf ca. 1650. Huidige benaming na 
de aanleg in 1787-1788 van de Nieuwe 
Graanmarkt. De W.-gevelwand werd hier
bij onderbroken door de aanleg van de 
Moutstraat en de voormalige Jerichostraat. 
L.g. -  in 1890-1891 geïncorporeerd in de 
Antoine Dansaertstraat -  werd vervolgens 
in de jaren 1920 verbreed.
Heterogene bebouwing met enkele mar
kante accenten, uit XVII tot begin XX, 
met overwicht van neoclassicistische ar
chitectuur. Zowel voorname heren- en bur
gerhuizen, als eenvoudige rij huizen, 
cf. nr. 37, 39-41, 53 en 61 (1835). Gron
dig aangepast enkelhuis (1852, architect 
Paulussen) in nr. 28. Sporadisch nieuwe 
bouw. Gietijzeren fontein met beeldje 
«Galanterie» door beeldhouwer J. Roig, 
van 1982.
S.A.B., O.W., 24394 (1835), 24407 (1852).

Nr. 3. Breedhuisje met twee bouwl. en 
twee trav., blijkens verankering en steil za
deldak (Vlaamse pannen) met oude, wel
licht traditionele XVII-kem. Tot in XIX 
met getrapte dakkapel. Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel met aangepaste or
donnantie (XIX). «Klassieke» houten 
winkelpui met zij-ingang (eind XIX), 
(1652).

Nr. 5. Voormalige zetel van de «Cristalle- 
ries du Val St Lambert», n.o.v. architect 
O. Francotte van 1911 (fig. 745). Heden 
centrum «De Markten», zetel van de Sociaal 
Kulturele Raad Brussel-Centrum. Herinrich
ting van café «De Kristallen Bol» door ar
chitect L. Maes, met glas-in-lood door
H. Blondeel, in 1981-1982 : renovatie n.o.v. 
architect J. Van Uytsel in uitvoering. 
Voorgebouw met monumentaal gevelfront 
van Euvillesteen, in «Beaux-Arts »-stijl; 
drie bouwl. en vijf trav. onder mansarde- 
dak (leien). Enkelhuisopstand met klassie
ke opbouw gemarkeerd door een drie trav. 
breed middenrisaliet : sokkelvormende 
begane grond met schijnvoegen, verklei
nende bovenverd. met kolossale pilaster-

745. Oude Graanmarkt nr. 5. Voormalige zetel van de 
«Cristallerie du Val St-Lambert» (1911).

ordonnantie, breed hoofdgestel en dakka
pellen. Brede rechth. vensters met lek- 
drempel en poort in de r. trav. Verlaagde 
benedenvensters met acanthussleutel. 
Middenrisaliet geaccentueerd door rond- 
boognissen met rolwerkcartouche op de 
bel-etage, composiete pilasterkapitelen 
met vrouwenhoofd en consoles onder het 
hoofdgestel. Cartouches met inschrift resp. 
«VAL ST LAMBERT 1825» en «VAL ST LAM
BERT 1914» in de zijtrav. Kroonlijst met 
klossen en tandlijst boven fries en archi
traaf. Drie grote dakkapellen met gebogen 
fronton en flankerende oeil-de-boeufs. In
terieur, vnl. trappenhuis en z.g. «Spiegel
zaal » (voormalige toonzaal) op de bel-eta- 
ge, in neo-Lodewijk XVI-stijl. 
Aansluitend magazijnen op L-vormige 
plattegrond, drie bouwl. onder zadeldak, 
aan de binnenplaats. Eenvoudige bak- 
steenbouw met ijzeren structuur en regel
matige ordonnantie van brede steekboog-
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746. Oude Graanmarkt nr. 7-11 (1927).

openingen; twee- en driebeukige indeling 
met gietijzeren zuilen in het interieur.
S.A.B., O.W., 5765 (1911).

Nr. 7-11. Handels-/appartementsgebouw 
in Art Deco, n.o.v. architect E. Dhuicque 
van 1927 (fig. 746). Gebouwd i.o.v. firma 
«Gérard Koninckx Frères», groothandel 
in bananen en sinaasappelen, met een ge
lijkaardig complex in Ieperlaan nr. 34-36 
(1935, architect E. De Boelpape) en een 
bedrijfsgebouw aan de Nieuwe Graan
markt nr. 22-23 (1932, idem). Imposant 
afgeschuind hoekcomplex (Antoine Dan- 
saertstraat nr. 75-79) met zes bouwl. onder 
pseudo-mansarde (leien) en elf trav. ; 
structuur van gewapend beton. Oorspron
kelijk fruitmagazijnen en loskaden, met 
twee inrijpoorten, in de ruim onderkelder
de benedenbouw met overdekte binnen
plaats, voorts met drie winkelpanden aan 
straatzijde ; telkens drie appartementen per 
verd., rondom twee trappenhuizen met af
zonderlijke inkom. Lijstgevel met pare

ment van roomkleurige baksteen verwerkt 
met Euville- en Savonnièresteen voor de 
vrij gesloten bovenbouw, hardsteen voor 
de ruimer opengewerkte benedenbouw. 
Vrij klassieke symmetrische opbouw ge
kenmerkt door een alternerend ritme van 
verticaal oplopende venstemissen met 
Frans balkon en vnl. in de hoekpartij tra- 
pezoïdale bow-windows, l.g. in de attiek- 
verd. opengewerkt tot loggia en verhoogd 
met een trapezoïdaal dakvenster. Rechth. 
openingen : inkomportalen o.m. met zij
lichten, brede vitrines en vensters. Kroon
lijst op overhoekse fries, doorlopend in 
opengewerkte balkons met consoles. At- 
tiekverd. en dakvensters doorlopend be
kleed d.m.v. een polychrome ceramiek- 
fries met decor van bananen- en sinaasap
pelbomen, uitgevoerd naar kartons van de
corateur A. Paulis door ceramist Dhomme 
(Parijs), (PI. XXX). Fraai ijzerwerk van 
vleugeldeuren en borstweringen.
S.A.B., O.W., 39193 (1927).
L’Emulation, 1936, 4, p. 68-69.
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Nr. 17. Herenhuis van het enkelhuistype, 
met neoclassicistische inslag, waarvoor 
bouwaanvraag van 1876; souterrain, drie 
bouwl. en vier trav. onder mansardedak 
(leien). Lijstgevel van natuursteen op 
hardstenen plint, belijnd door schijnvoe- 
gen, puilijst en klassiek hoofdgestel. 
Rechth. vensters in vlakke, op de boven- 
verd. verticaal oplopende omlijstingen, 
met diamantkopsleutels, lekdrempels en 
onderdorpels; twee trav. breed middenbal- 
kon op gegroefde consoles op de bel-eta- 
ge, lamberkijnen op de borstwering van de 
derde bouwl. Deur in de r. trav. Brede dak
kapel met driehoekig fronton geflankeerd 
door œil-de-bœufs (1653).
S.A.B., O.W., 24375 (1876).

Nr. 19. Enkelhuis met Second-Empire-in- 
slag, waarvoor bouwaanvraag van 1868; 
drie bouwl. en drie trav. onder mansarde
dak (leien). Bepleisterde en beschilderde 
lijstgevel met hardstenen plint en schijn- 
voegen onder de puilijst, en ingediepte 
middentrav. met balkon op consoles. 
Rechth. r. poort en vensters, op de begane 
grond in vlakke, op de bovenverd. in ge
riemde omlijsting; bewerkte consoles, 
schijvenfriezen met rozet of guirlandes, en 
in de middentrav. brede rankwerkcartou- 
ches onder de lekdrempels. Kroonlijst met 
klossen en tandlijst boven met panelen 
versierde fries en gebroken architraaf. Ty
pische dakkapellen met booglijst of pseu
do-fronton. Verzorgd houtwerk van vleu
geldeur, vensters en vouwluiken (1654). 
S.A.B., O.W., 24375 (1868).

Nr. 20-24. Ruim appartementsgebouw in 
Nieuwe Zakelijkheid waarvoor bouwaan
vraag van 1931 (fig. 747). Constructie met 
betonskelet, van acht bouwl. en zeven bre
de trav. onder plat dak. Drie tot vijf appar
tementen per verd., met centraal trappen
huis. Geknikt gevelfront met horizontali- 
serende opbouw, geaccentueerd in het pa
rement met hardsteen voor de pui, 
baksteen en beraapte stroken voor de bo
venbouw. Brede vensterregisters met be
waard typisch houtwerk. Balkons met 
opengewerkte borstwering in de midden
partij en gevelbreed voor de twee terug-

747. Oude Graanmarkt nr. 20-24 (1931).

wijkende bovenste verd.; verticaal oplo
pende tweezijdige erkers in de uiterste 
trav.
S.A.B., O.W., 54926 (1931).

Nr. 21. Neoclassicistisch enkelhuis met 
drie bouwl. en drie trav. onder zadeldak 
(pannen), waarvoor vermoedelijke bouw
aanvraag van 1828. Lijstgevel met ver
nieuwde simili-bekleding -  bossage, ven- 
steromlijstingen, fries -  uit begin XX, op 
gedecapeerde natuurstenen sokkel waarin 
getraliede keldermonden. Rechth. vensters 
met doorgetrokken lekdrempels op de eer
ste twee, afzonderlijke lekdrempels op de 
lagere derde bouwl.; vleugeldeur in hard
stenen entablement in de r. trav. Klassiek 
hoofdgestel; dakkapellen in de uiterste 
trav. (1655).
S.A.B., O.W., 24363 (1828).
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748. Oude Graanmarkt nr. 30.

Nr. 25. Hoekhuis (Moutstraat nr. 1-3) met 
drie bouwl. en twee + zes trav. onder afge
snuit zadeldak (Vlaamse pannen). Traditio
nele kem, cf. muurankers aan zijde Oude 
Graanmarkt, opklimmend tot XVII; tot 
huidige laat-classicistische vorm aangepast 
ca. 1787-1788, bij de bebouwing van de 
Nieuwe Graanmarkt en dwarsstraten. Oor
spronkelijk bepleisterde en beschilderde, 
heden gecementeerde lijstgevel met afge
schuinde hoekpenant, cf. Nieuwe Graan
markt nr. 30. Mogelijk aangepaste rechth. 
vensters, haast vierkant op de lagere derde 
bouwl., met lekdrempel; verdiepte deur in 
de voorlaatste trav. Omlopende kroon- en 
tandlijst boven bedekte steigergaten. Vier 
afgewolfde dakkapellen aan zijde Mout
straat. Verbouwde cafépui (1656).

Nr. 30. Herenhuis in laat-classicistische 
stijl, met drie bouwl. en zes trav. onder za
deldak (pannen), uit XVIII d (fig. 748); 
hoofdzakelijk inwendig verbouwd in 1899.

Oorspronkelijk bepleisterde en beschilder
de lijstgevel op sokkel met keldermonden. 
Symmetrische gevelopbouw gemarkeerd 
door zijrisalieten onder driehoekig fron
ton : brede rondboogpoort -  r. gedicht -  
met vlakke sluitsteen en gestrekte druip- 
lijst, op consoles met voluten, rozet en 
guirlande; verticaal oplopende venstemis 
hogerop, geaccentueerd door geriemde 
omlijstingen, borstweringversiering met 
schijfmotief tussen bewerkte voluutconso- 
les, en rozetsleutel. Verlaagde deurvensters 
met gebuikt gietijzeren balkon (1899) bo
ven de poorten. Voorts horizontale gele
ding door de geprofileerde puilijst en kor- 
donvormende lekdrempels van de lagere 
bovenste verd. Verdiepte rechth. vensters, 
met lekdrempel en vlak paneel op de borst
wering op de eerste twee bouwl., diamant- 
kopsleutel op de derde; benedenvensters 
evenwel verlaagd (1899). Hoofdgestel met 
geprofileerd kordon, blinde fries en kroon
lijst met klossen en tandlijst. Op de gede-
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capeerde zandstenen voorgevel na ge
sloopt in 1991, voor de bouw van een ho
tel n.o.v. architect M.P. Leunen. Hierbij 
werd een muurfragment van de eerste 
stadsomwalling (XI-XIII) blootgelegd. 
S.A.B., O.W., 24408 (1899).

Nr. 36. Neoclassicistisch herenhuis met 
enkelhuisopstand uit XIX a-b; drie bouwl. 
en vier trav. onder zadeldak. Muurankers 
in achtergevel wijzend op oudere kern. 
Vlak bepleisterde en beschilderde lijstge- 
vel met geboste sokkel, gemarkeerd door 
een r. risaliet met inrijpoort in hardstenen 
entablement. Rechth. vensters, haast vier
kant op de lagere derde bouwl., met lek- 
drempels. Gevelbeëindiging met fries en 
kroonlijst op klossen. Ondiepe vroeg XX- 
aanbouw aan de achtergevel met monu
mentaal Art Nouveau glas-in-lood-raam 
van de trapzaal (1657).

Nr. 43-45. In oorsprong barok dubbelhuis 
uit eind XVII, met vermoedelijk drie 
bouwl. en vijf trav. bekroond door een ge
veltop of dakvensters. Reeds lijstgevel in 
1831 evenwel met behouden ordonnantie; 
cafépui en mansardedak uit XX a. Be
waarde arduinen booglijst en sluitsteen 
van de voormalige rondboogpoort met im
posten in de middentrav. Verkleinende bo
venvensters in doorgetrokken platte band- 
omlijstingen, die verdiepte panelen vor
men op de borstweringen -  waarin 
ca. 1910 nog balustraden en panelen - , 
met bijkomende waterlijsten op de tweede 
bouwl. (1658).
S.A.B., O.W., 24383 (1831).
K.I.K., 104343 A.

Nr. 46. Neoclassicistisch enkelhuis met 
vier in hoogte afnemende bouwl. en drie 
trav., heden onder plat dak, n.o.v. architect 
RJ. Peeters van 1843 (fig. 749). Bepleis
terde en beschilderde lijstgevel, de begane 
grond belijnd met schijnvoegen en hard
stenen plint. Nadrukkelijke geleding van 
de tweede en derde bouwl. door kordon- 
vormende lekdrempels met onderliggend 
profiel. Rechth. vensters, op de boven- 
verd. in geriemde omlijstingen, met bijko
mende entablementen op de bel-etage; ij-

749. Oude Graanmarkt nr. 46 (1843).

zeren leuningen met ruitmotief. Gevelbe- 
eindiging d.m.v. de kroonlijst met tandlijst 
en aansluitende architraaf; steigergaten 
met schijfvormige vulling.
S.A.B., O.W., 24415 (1843).

Nr. 48. Neoclassicistisch enkelhuis met 
drie bouwl. en vier trav. onder zadeldak, 
waarvoor bouwaanvraag van 1823. Be
pleisterde en beschilderde lijstgevel met 
sokkel en geprofileerde puilijst. Verklei
nende rechth. bovenvensters op lekdrem
pels, voorzien van latere stucomlijstingen; 
ijzeren leuningen met dubbele krul. Vleu
geldeur in hardstenen entablement in de
1. trav.; voorts verbouwde pui. Kordon, 
fries met leeuwekoppen en kroonlijst; af
gewolfde dakkapellen in de uiterste trav. 
(1659).
S.A.B., O.W., 24361 (1823).
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750. Oude Graanmarkt nr. 52.

Nr. 50. Neoclassicistisch dubbelhuis met 
drie bouwl. en vier trav. onder zadeldak 
(pannen), waarvoor bouwaanvraag van 
1823. Ópgetrokken ter plaatse van een 
diephuis met trapgevel. Heden gecemen
teerde lijstgevel met verkleinende ordon
nantie, vanaf sokkel met keldermonden. 
Rechth. vensters met lekdrempels, op bo- 
venverd. voorzien van latere stucomlijstin- 
gen en gietijzeren leuningen; rechth. deur 
in eenvoudig hardstenen entablement. 
Kordon, fries met leeuwekoppen en 
kroonlijst; afgewolfde dakkapel (1660).
S.A.B., O.W., 24362 (1823).

Nr. 52. Traditioneel diephuis (hoek Kar- 
tuizersstraat) met twee bouwl. en resp. 
drie en twee trav. onder zadeldak (pan
nen), uit XVII (fig. 750). Verankerde con
structie op brede afgeschuinde sokkel, op
getrokken uit bak- en zandsteen, doch be
pleisterd en beschilderd. Manke trapgevel 
(resp. 12 en 13 tr. + topstuk) met r. schou

derstuk. Aangepaste rechth. deur- en ven
steropeningen met arduinen dorpels (XIX) 
op de eerste twee bouwl., ook in de zijge
vel. Behouden ordonnantie in de gevel
top : drielicht gevormd door een rondbo- 
gig middenluik met sluitsteen, en rechth. 
zijvensters in de eerste geleding, rechth. 
venster en dichtgemetst luik in de opperste 
geleding. Achtergevel met aandak en 
muurvlechtingen.

Nr. 55. Breedhuis van twee bouwl. en drie 
trav., met oude, mogelijk traditionele 
XVII-kem aangegeven door muurankers, 
sokkel met brede afzaat en steil zadeldak 
(Vlaamse pannen). Bepleisterde en be
schilderde lijstgevel met aangepaste or
donnantie (XIX). Centrale gevelsteen met 
madonna en kind in mandorla van rank
werk (1661).

Oud Korenhuis (6 F-G)

Trechtervormig plein, gelegen halverwege 
tussen de vroegere Steenpoort en de Grote 
Markt, op de aloude kruising van de Trap
straat, Eikstraat en Violetstraat. Het «Co- 
rehuse» (graanhalle) wordt hier vermeld 
vanaf 1295, wellicht nog oudere oor
sprong als marktplaats in de bovenstad. 
Sloop van het Korenhuis dat het midden 
van het plein innam, in 1626. De graan
handel werd later overgebracht naar de 
huidige Oude Graanmarkt. Vergroting van 
het plein in 1681 en opnieuw bij de we
deropbouw na het bombardement van 
1695; de Z.-zijde werd hierbij onderbro
ken voor de aanleg van de Dinantstraat.
I.l.v. XVIII vertrekplaats van postkoetsen 
en koeriers vnl. naar het Z.-landsgedeelte, 
Frankrijk en Duitsland, cf. de talrijke her
bergen en afspanningen die hier voorkwa
men. Op de W.-zijde werd in 1908 de ver
lengde Lombardstraat aangesloten, waar
door de wijk werd afgescheiden van de 
omgeving van de Grote Markt. W.-huizen
blok vanaf 1960 gesloopt voor een geplan
de kantooruitbreiding van het Provinciaal 
Gouvernement van Brabant n.o.v. archi
tect L. Stynen, echter zonder gevolg. Ver
volgens opgenomen in het B.P.A. 30/21
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«Oud Korenhuis-Eikstraat» (1964) voor 
volledige herstructurering van deze wijk : 
o.m. normalisering van het Oud Korenhuis 
tot een vierkant plein met gedeeltelijk be
houd van de Z.-gevelwand; volledige af
braak van Dinantstraat, Trapstraat en Vil- 
lersstraat, en vervanging vnl. door vrij
staande kantoorblokken en groenaanleg. 
Slechts gedeeltelijk uitgevoerd, cf. de ge
sloopte hoekpanden van de Z.- en O.- 
wand, de volledig ontmantelde omliggen
de straten en de kantoren aan de Trap
straat. Volledig herzien (1985) en bestemd 
voor vnl. woningbouw met hoogtebeper- 
king, gepaard met behoud van de nog res
terende panden.
Heden, op de W.-zijde en een bres in de 
Z.-zijde na, gesloten pleinwanden. Z.-ge- 
velwand met monumentale reeks diephui- 
zen, waarbij nog twee panden aansluiten 
in de Villersstraat : vnl. barokke gevels 
met in- en uitgezwenkte top, o.m. geda
teerd in 1696 en 1700 (Fig. XXXI). Gebo
gen O.-gevelwand met nog enkele topge
vels eveneens van na 1695. Afgewisseld 
met aangepaste neoclassicistische lijstge-

vels uit XIX A, veelal met bijkomende 
mezzanino of halve bouwl., cf. nr. 34-35 
(1834; voorheen traditionele trapgevel), 
37 en 44-45. Karakteristiek bankgebouw 
(1948, architecten A. Demesmaecker en 
A. Comut) in nr. 47-48. Twee nieuw
bouwprojecten op braakliggende percelen 
bij de Trapstraat, door architecten B. Gol- 
denberg en Les Ateliers de Bruxelles, in 
uitvoering in 1991-1992. Parkeerterrein 
aan W.-zijde met resten van een voormali
ge afspanning. Project voor wederopbouw 
van de W.-zijde, door Architectes Asso
ciés, in voorbereiding (1991). Gietijzeren 
fontein met beeldje «Oogstmaand» door 
beeldhouwer J. De Decker, van 1982.
S.A.B., O.W., 25706 (1834).

★  Z. nr. Resten van de voormalige afspan
ning z.g. «De Spaanse Kroon» (fïg. 751). 
Voorheen vertrekplaats van postkoetsen 
naar Parijs, Rijsel, Doornik, Antwerpen, 
Amsterdam, Aken en Keulen, in XVIII ei
gendom van de familie Deudon. Bewaarde 
W.- en N.-vleugel van de vroegere tweede 
binnenplaats, opklimmend tot XVII, doch
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blijkbaar grondig aangepast in XIX-XX; 
twee bouwl. en resp. zes en drie trav. on
der zadeldak (pannen). Barokke rond- 
boogarcade van hardsteen : zes geblokte 
rondbogen met gekomiste waterlijst op 
Toscaanse zuilen; steenhouwersmerk p. 1, 
nr. 30. Gedecapeerde bakstenen boven- 
verd. met brede steekboogvensters en 
klassiek hoofdgestel.
K.I.K., 29810 A.

Nr. 24-26. Twee gekoppelde breedhuizen 
(hoek Villersstraat), mogelijk in oorsprong 
één ruimere woning, in classicerende laat- 
barokstijl, uit eind XVII-begin XVIII. 
Omvat twee bouwl. en samen acht trav. 
onder steil zadeldak (Vlaamse pannen). 
Lijstgevel opgetrokken uit baksteen met 
gebruik van zandsteen voor de sokkel, 
negblokken en kordons -  in oorsprong 
vermoedelijk bepleisterd of gekaleid - , 
verankerd d.m.v. rechte en lelievormige 
muurankers. Vijf r. trav. gedecapeerd en

gerestaureerd in 1950; drie 1. trav. bepleis
terd en beschilderd. Bovenverd. gerit
meerd door vlakke pilasters met geprofi
leerde basis en kapiteel. Middentrav. met 
sporen van een vroegere rondboogdeur, 
gemarkeerd door een getoogd deurvenster 
met balustrade, sluitsteen en waterlijst, en 
een dakvenster met gebogen fronton. 
Voorts rechth. vensters met alternerend 
ongelijke breedte tussen waterlijsten; 
dichtgemetste balustrade in de voorlaatste 
trav. Hoofdgestel met gekomiste water
lijst, fries en latere kroonlijst; twee dakka
pellen. Latere spiegelboogdeur met hard
stenen omlijsting in Lodewijk XV-stijl, uit 
XVIII c, in de astrav. : geprofileerd kwart- 
hol beloop met neuten, rocaillesleutel en 
gebogen waterlijst op gestrekte uiteinden. 
Voorts verbouwde pui : winkelpui uit be
gin XX met behoud van sluitsteen en wa
terlijst van een vroegere Lodewijk XVI- 
deur uit XVIII d (1662).
S.A.B., O.W., 72692 (1950), 24209.
K.I.K., 105123 A, 69542 A - 69545 A.

751. Oud Korenhuis z. nr. «De Spaanse Kroon». Arcade.
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Nr. 27. Voormalige herberg z.g. «In den 
Coninck van Spagniën», vertrekplaats van 
de koerier voor Edingen, Ath en Doornik. 
Traditioneel diephuis met drie bouwl. en 
drie trav. onder zadeldak (pannen), te da
teren in XVII. Verankerde trapgevel (9 tr. 
+ topstuk), vermoedelijk opgetrokken uit 
bak- en zandsteen, heden gecementeerd. 
Aangepaste bovenvensters met lekdrem- 
pels en empiremotieven op de lateien 
(XIX). Tweeledige geveltop waarin drie- 
licht : rondboog vormig middenvenster 
met imposten en sluitsteen, tussen rechth. 
venstertjes, en dito luik erboven, eveneens 
met toegevoegde lekdrempels; lelie-anker 
in top. Begane grond met rechth. deur en 
omlijst winkelraam (begin XX). Veranker
de achtertuitgevel (1663).

Nr. 28. Voormalige herberg z.g. «In de 
Zwaene», vertrekplaats van de koerier 
voor Bergen en Nijvel. In zijn huidige 
vorm neoclassicistisch breedhuis met vier 
bouwl. en drie trav. onder zadeldak (lei
en), waarvoor bouwaanvraag van 1845; 
voorheen diephuis met zelfde trapgevel als 
nr. 27, de top geleed door waterlijsten en 
met spiegelboogdeur in de r. trav. 
(fig. 752). Oorspronkelijk bepleisterde en 
beschilderde lijstgevel met horizontale ge
leding. Rechth. bovenvensters in verklei
nende ordonnantie, haast vierkant op de 
lage bovenste verd., op geprofileerde kor- 
donvormende lekdrempels; gietijzeren 
leuningen. Hoofdgestel met kordon, fries 
waarin steigergaten met schijfvormige 
vulling, en kroonlijst met tandlijst. Begane 
grond verbouwd, oorspronkelijk twee ven
sters en deur (1664).
S.A.B., O.W., 24210 (1845).

★  Nr. 29. Z.g. «Den Gulden Sleutel». 
Diephuis met drie bouwl. en vier trav. on
der zadeldak. Heden gecementeerde, laat- 
barokke gevel met in- en uitgezwenkte top 
uit eind XVII. Vrijgelaten zandstenen ele
menten op de begane grond : sokkel, neg- 
blokken en poortomlijsting wijzen moge
lijk op een oudere kern. Renovatie n.o.v. 
architecten I. Mercier en R. Lemaire van 
1973. Trav.-indeling d.m.v. kolossale pi
lasters over de bovenverd., boven de gele-

752. Oud Korenhuis nr. 28. Z.g. «In de Zwaene». Bouw
aanvraag (1845), (S.A.B., O.W., 24210).

de architraaf doorgetrokken in de top. Ho
ge rechth. benedenvensters en licht ge- 
toogde bovenvensters, met toegevoegde 
lekdrempels. Korfboogpoort met kwarthol 
profiel aan de dagkanten, imposten, sluit
steen en gestrekte waterlijst, in de 1. trav. 
Geveltop van twee door een gekornist en 
geprofileerd kordon gemarkeerde geledin
gen, met platte bandomlijsting. Twee 
rechth. vensters geflankeerd door ovale 
oculi in vlakke omlijsting met sleutel en 
waterlijst op gestrekte uiteinden, in de eer
ste geleding; twee dito oculi in de tweede. 
Afwerking door geprofileerd, gebogen 
pseudo-fronton met topstuk, vaas en spits 
(1665).
S.A.B., O.W., 83705 (1973).

★  Nr. 30. Voormalige afspanning z.g. 
«De Guide S terre», vertrekplaats van de 
diligences voor Bergen, Ath, Doornik, Rij- 
sel, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en
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Zwitserland. Gebouwencomplex uit XVII- 
XIX, gerestaureerd door architect V.G. 
Martiny in de jaren 1960. Diephuis met 
drie bouwl. en vier trav. onder zadeldak. 
Barokke gevel met in- en uitgezwenkte 
top, te dateren in einde XVII, mogelijk 
echter met oudere traditionele kern. Gede- 
capeerd baksteenmetselwerk met zandste
nen sokkel, negblokken en speklagen, ver
ankerd d.m.v. lelievormige muurankers. 
Bovenverd. mogelijk oorspronkelijk zoals 
de top belijnd met waterlijsten. Hoge 
rechth. benedenvensters, één verlaagd tot 
deur, met wigvormige ontlasting. Brede 
korfboogpoort in geblokte, geprofileerde 
omlijsting van zandsteen, met panelen in 
de zwikken, en beschermd door een ge
strekte waterlijst, in de 1. trav. Getoogde 
bovenvensters met kwarthol profiel aan 
negblokken en latei, en toegevoegde lek- 
drempels. Door waterlijsten en platte ban
den belijnde geveltop van drie geledingen, 
afgewerkt met een driehoekig fronton 
waarop bolomament en ijzeren spits. Drie- 
licht onder doorlopende waterlijst in de 
door voluten gemarkeerde eerste gele
ding : rondboogvenster met doorgetrok
ken imposten en sluitsteen, en flankerende 
rechth. venstertjes. Blinde tweede gele
ding. Ovale oculus met doorgetrokken im
posten, sleutel en waterlijst in de derde ge
leding. Bepleisterde achtertuitgevel. 
Achterbouw uit dezelfde periode, met drie 
bouwl. en heden vier en een halve + één 
trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen). 
Opgetrokken uit bak- en zandsteen voor 
plint, hoekblokken en speklagen, en voor
zien van muurankers. Steekboogvensters 
zoals beschreven; ingemetselde gevel
steen met Bourgondisch kruis, afkomstig 
van een gesloopt pand (voorheen Oud Ko
renhuis nr. 6) in het blinde hoogveld van 
de deur. Hergebruikte spiegelboogdeur 
met hardstenen omlijsting in régence-/Lo- 
dewijk XV-stijl, uit midden XVIII, in de 
Z.-trav. : geprofileerd kwarthol beloop 
met neuten, spiegels, gegroefde voluut- 
sleutel, schelpen in de zwikken en gekor- 
niste, gebogen waterlijst op gestrekte uit
einden. Wederopgebouwde (?) aanbouw 
boven de overwelfde doorgang. Voormali
ge stallingen in neoclassicistische stijl uit

XIX A, aan W.- en Z.-zijde van de binnen
plaats; drie bouwl. en tweemaal vier trav. 
onder zadeldak. Gedecapeerde bakstenen 
lijstgevels, met brede korfbogige koets
poorten op natuurstenen pilasters, licht 
getoogde bovenvensters op doorgetrokken 
lekdrempels, en klassiek hoofdgestel 
(1666).
K.I.K., 29743 A, 69537 A.

★  Nr. 31. Z.g. «Den Hoorn». Diephuis 
van drie bouwl. en vier trav. onder zadel
dak (o.m. Vlaamse pannen). Bepleisterde 
en beschilderde, barokke gevel met in- en 
uitgezwenkte top, in gevelstenen geda
teerd 1696. Bovenverd. en top geleed door 
waterlijsten; gevelverankering d.m.v. le
lievormige muurankers. Rechth. boven
vensters in omlijsting van platte banden, 
doorgetrokken over de borstweringen en 
penanten. Borstwering van de derde 
bouwl. versierd met spiegels waarin jaartal 
1696, en gevelsteen met posthoorn 
cf. huisnaam (fig. 753). Geveltop van drie 
geledingen, afgewerkt met een gebogen 
fronton en bolomament met ijzeren spits. 
Drielicht onder doorlopende waterlijst in 
de door voluten gemarkeerde eerste gele
ding : hoger rondboogvenster met sluit
steen, tussen rechth. venstertjes met drie
hoekig fronton; spiegels waarin «a/n/n/o» 
op de borstwering. Blinde tweede gele
ding. Ovale oculus met imposten, sleutel 
en waterlijst, gevuld met ster in derde ge
leding. Voorheen hardstenen pui in laat-
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classicistische stijl uit XVIII d, met 1. deur 
in geriemde omlijsting met gegroefde vo- 
luutsleutel en gesmeed ijzeren waaier, en 
zijvensters met geblokte penanten en uit
straling rond de sluitsteen; heden verplaat
ste deuromlijsting tussen vernieuwde 
poort en winkelraam (1952, architect
C. Walch). Gesmeed ijzeren leuningen, 
eveneens uit XVIII d, op de tweede 
bouwl. Verankerde achtergevel onder af
gesnuite bedaking (1667).
S.A.B., O.W., 61728 (1952), 24230, 45036.
K.I.K., 29744 A.

Nr. 36. Diephuis met drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen). 
Gecementeerde laat-barokke halsgevel uit 
eind XVII-begin XVIII, eertijds bekroond 
met een driehoekig fronton waarvan reste
rende gestrekte waterlijst. Verticale gevel- 
geleding door kolossale pilasters, via het 
door waterlijsten gevormde hoofdgestel 
doorlopend in de top. Aangepaste rechth. 
bovenvensters met lekdrempels (XIX); 
rechte muurankers, o.m. met gekrulde spie 
op de penanten. Tweeledige geveltop met 
drielicht : rechth. middenvenster onder 
driehoekig fronton en vlak omlijste lagere 
zijvensters met gebogen fronton; vlak om
lijste ovale oculus met sleutel en waterlijst 
erboven. Begane grond volledig ver
bouwd, tot 1877 rechth. vensters en deur 
tussen pilasters, sokkel en puilijst. Veran
kerde achtertuitgevel (1668).
S.A.B., O.W., 24225 (1877).
K.I.K., 104730 A.

Nr. 38. Diephuis van drie bouwl. en drie 
trav., met zandstenen halsgevel in Lode- 
wijk XlV-stijl, uit begin XVIII (fig. 754). 
Oorspronkelijk zadeldak vervangen door 
een mansardedak in 1929; gerestaureerd 
ca. 1985, waarbij reconstructie van de pui 
en frontonbekroning. Horizontale register- 
indeling door geprofileerde waterlijsten en 
een klassiek hoofdgestel. Middenrisaliet, 
doorgetrokken in de geveltop : op de eer
ste verd. geaccentueerd door schijn voe
gen, een rondbogig deurvenster met 
kwarthol beloop en een ondiep balkon met 
voluutconsoles doch vernieuwd hek; op 
de tweede verd. geleed. Verkleinende

754. Oud Korenhuis nr. 38.

rechth. vensters met ingediepte borstwe
ring. Eenledige geveltop gemarkeerd door 
brede voluten, waarin vlak omlijst rechth. 
venster met gebogen fronton tussen pilas
ters ; geprofileerd entablement en driehoe
kig fronton. Tot 1853 enkelhuisopstand 
met twee vensters onder entablement en 
rondboogdeur; huidige pui met dubbel- 
huisopstand.
S.A.B., O.W., 36143 (1929), 24229 (1853), 24238.
K.I.K., 29747 A.

Nr. 39-40. Breed huurhuis in Art Nou
veau, vier bouwl. en drie trav. onder man
sardedak (leien), waarvoor bouwaanvraag 
van 1908. Eenvoudige lijstgevel van witte 
baksteen met hardsteenbanden. Privé-in- 
kom en cafépui binnen gegroefde hardste
nen posten overgaand in consoles en pos
tamenten van gevelbreed balkon met giet
ijzeren borstwering; centrale cafédeur met 
ijzeren posten en consoles. Getoogde bo
venvensters met typische lekdrempels en 
balkons in de middentrav. Houten kwart-
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holle kroonlijst; typische dakkapellen. Be
waard hout- en ijzerwerk van pui, deur en 
ramen. Gerenoveerd in 1990 (1669).
S.A.B., O.W., 3889 (1908).

Nr. 41, 42. Twee diephuizen met drie 
bouwl. en resp. vier en drie trav. onder 
zadeldaken (Vlaamse pannen). Gekoppel
de barokgevels, oorspronkelijk beide met 
in- en uitgezwenkte top, in nr. 42 echter 
trapezoïdaal afgeknot, uit eind XVII-be- 
gin XVIII (fig. 755). Opgetrokken uit 
baksteen, met gebruik van zandsteen voor 
over penanten en borstweringen doorge
trokken platte bandomlijstingen, geometri
sche spiegels in de borstweringen en stei- 
gergaten, en voorzien van muurankers; re
cent ontpleisterd. Alternerend ritme van 
rechth. en getoogde bovenvensters per 
verd., o.m. met sluitsteen en onder doorlo
pende waterlijsten, afgevlakt in nr. 42. 
Onversierde eenledige geveltop van nr. 41 
met vermoedelijk aangepast rechth. ven
ster, balkgat en driehoekig fronton. Oor
spronkelijk dubbelhuisopstanden; « klas
sieke» winkelpui van 1867 in nr. 41, ba
nale pui in nr. 42.
S.A.B., O.W., 24235 (1867).

Nr. 43. Breedhuis van drie en een halve 
bouwl. en drie trav., mogelijk met oudere 
kern. Neoclassicistische lijstgevel met 
rechth. vensters in verkleinende ordonnan
tie, afgewerkt met kroonlijst op klossen, uit 
XIX A. Gevelbepleistering (onderdorpels) 
en pui n.o.v. architect A. Magosse van 
1920. Winkelpui met middeningang tussen 
gebogen glaswanden, markerende pilasters, 
r. met bewaarde achter-glas-schildering, 
marmeren plint en oorspronkelijk bijko
mende rolluikkast; typische roedenverde
ling. Bewaarde winkelinrichting van voor
malige slagerij met Art Nouveau-inslag : 
o.m. wandbetegeling, polychroom glaspla- 
ten-plafond, koperwerk (1670).
S.A.B., O.W., 24252 (1920).
K.I.K., 69548 A.

Nr. 46. Diephuis met drie bouwl. en drie 
trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen). 
Bepleisterde en beschilderde barokke ge
vel met in- en uitgezwenkte top, geleed

755. Oud Korenhuis nr. 41, 42.

door geprofileerde waterlijsten, uit 
eind XVII-begin XVIII. Achtereenvol
gens rechth. en lagere getoogde bovenven
sters in platte bandomlijstingen die ver
diepte panelen vormen op borstweringen 
en penanten. Met pseudo-fronton afge
werkte geveltop waarin omlijst drielicht : 
rondboogvormig middenvenster met sleu
tel, geflankeerd door rechth. venstertjes, 
en ovale oculus erboven. Fraaie «klassie
ke» houten winkelpui met zijdeuren tus
sen pilasters en centraal gekornist entable
ment van 1898 (1671).
S.A.B., O.W., 24250 (1898).

Nr. 49. In oorsprong diephuis met laat-ba- 
rokke topgevel, drie bouwl. en drie trav., 
uit eind XVII-begin XVIII. Bewaarde ko
lossale pilasters met eierkapiteel over de 
bovenverd., doorlopend boven een gepro
fileerde architraaf. Echter afgetopt tot lijst
gevel, heden gedecapeerd, met verbouwde 
pui en gewijzigde vensterordonnantie, on
der mansardedak (1672).
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LIJST DER AFKORTINGEN

a.h.w. als het ware r. rechts, rechter
bouwl. bouwlaag rechth. rechthoekig
b.v. bijvoorbeeld resp. respectievelijk
ca. circa tgov. tegenover
cf. confer t.o.v. ten opzichte van
d.m.v. door middel van tr. treden
e.g. eerst genoemde trav. travee
ertgov. ertegenover t.w. te weten
e.v. en volgende t.z.t. terzelfdertijd
gr. m. grosso modo verd. verdieping, bouwlaag
i.e. id est vgl. vergelijk, vergelijking
i.l.v. in de loop van vlg. volgens
i.o.v. in opdracht van v.l.n.r. van links naar rechts
i.pl.v. in plaats van vnl. voornamelijk
ir. ingenieur w.o. waaronder
i.s.m. in samenwerking met W.O. I Eerste Wereldoorlog
i.v.m. in verband met W.O. II Tweede Wereldoorlog
1. links, linker z.g. zogenaamd
•g- laatst genoemde z.nr. zonder nummer
m.b.t. met betrekking tot
m.m.v. met medewerking van
n.a.v. naar aanleiding van
n.o.v. naar ontwerp van
n _L straat nokrichting N .,Z .,0 . ,  W. Noord, Zuid, Oost, We

ook diephuis PI. I kleurenfoto
n // straat ook breedhuis Fig.I plattegrond, doorsnede
nr. nummer, huisnummer fig. 1 wit-zwart foto
o.i.v. onder invloed van ★ beschermd
o.l.v. onder leiding van XV, XVI, etc. eeuw
o.m. onder meer XV A of B eeuwhelft
P- pagina XV a, b, c, d kwarteeuw
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STADSHUIZEN
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MUUROPENINGEN
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