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Wie een blik werpt op oude stadsgezichten van Brussel, herkent al gauw
de bekende kerktorens van de Kapellekerk, de kathedraal van Sint Michiel
en Sint Goedele en her en der kleinere torenspitsen. Hoewel rooms-katholicisme

de dominante religie is en was, worden er van oudsher ook meerdere religies beleden.
Enkele van hun cultusgebouwen hebben inmiddels de status van beschermd monument
gekregen. In dit artikel zullen we deze monumentale gebouwen nader bekijken en zien
hoe de architectuur ten dienste staat van het ritueel.

In de 18de eeuw ontstaan ook de eerste vrijmetselaarsloges in België. De
vrijmetselarij is geen religie, maar
wel een levensovertuiging met een
ritueel kader. Daarom zullen in dit
artikel ook enkele logegebouwen nader bekekenen worden. In de 19de en
20ste eeuw groeide Brussel uit tot de
multiculturele stad zoals we die vandaag kennen. Immigranten namen de
levensovertuigingen van hun land van
herkomst mee en richtten in Brussel
plaatsen in voor hun godsdienstbeoefening. Zo bereikten onder meer het

oosters-orthodox christendom en de
islam Brussel.

JODENDOM
De joodse gemeenschap in Brussel
telt vandaag zo’n 18.000 leden.
Sedert 1832 is het jodendom erkend
als godsdienst in België en er zijn in
Brussel zeven joodse deelgemeenschappen. 2 De belangrijkste synagoge is de Grote Synagoge van Brussel.
Ze is de officiële zetel van het Centraal
Israëlitisch Consistorie van België,
gelegen aan de Regentschapsstraat
(afb. 1). Ze werd opgericht in 1872
naar de plannen van architect
D. De Keyser en ingehuldigd in 1878.
Het gebouw, beschermd sinds
1995 heeft een basilicale opzet,
een centrale lichtbeuk, met zijbeuken. Opvallend zijn de romaanse en
Byzantijnse stijlkenmerken en de
rijkelijk gedecoreerde apsis waar de
bima (het spreekgestoelte) en de ark
(afb. 2) staan. Deze stijlkenmerken
waren ook de Koninklijke Commissie
voor Monumenten opgevallen, en in
een schrijven uit 1874 betreurde de
Commissie het dan ook dat de ontwerpen te christelijk oogden! 3
Als het aan de bouwcommissie van
de synagoge had gelegen was er gewoon glas gekomen voor betere dag-
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De Grote Synagoge, Brussel
(A. de Ville de Goyet, 2014 © GOB-BSO).

lichttoetreding. Rabbijn Elie Astrue
drong echter aan op gebrandschilderde ramen, waarvoor hij de Brugse
glazenier Henri Dobbelaere aanwees.
Dobbelaere ontwierp 25 glasramen
volgens de instructies van de rabbijn, maar omdat hij geen Hebreeuws
kende staan sommige teksten in het
verkeerde venster. 4
De apsis boven de heilige ark telt vijf
gebrandschilderde ramen waarvan
vier zijn gewijd aan oudtestamenti065
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Van oudsher waren er naast het katholicisme het joodse geloof en het
protestantisme, hoewel er voor beide
religies geen sprake is van continuïteit. De joden werden in 1370 ruw uit
Brussel verdreven na de valse beschuldiging van hostieschennis. Dit
bloedsprookje is nog steeds te zien
op de gebrandschilderde ramen in de
rechterzijbeuk van de Sint Goedele en
Sint Michielskathedraal. Ook protestanten kregen het hard te verduren.
In 1585 werd, nadat Brussel heroverd
was op de opstandelingen tegen de
katholieke Filips II, de Brusselse protestanten, waaronder veel wederdopers en calvinisten, de keuze gegeven
ofwel te vertrekken ofwel zich te bekeren tot het rooms katholicisme. Pas
in 1781 komt er officiële tolerantie
voor de protestanten dankzij een edict
van de Oostenrijkse keizer Jozef II. 1
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sche leiders, elk afgebeeld met hun
attributen. Voor de hogepriester Aaron
is dat wierook (1 Kron 23:13). Voor de
rechter Samuel is er de weegschaal,
een staf met een slang voor Mozes en
de zeshoekige ster voor koning David.
Op de medaillons staan altaren en
offers afgebeeld die refereren naar
specifieke bijbelteksten.

PROTESTANTISME
Van pinkstergemeenschap tot presbyterianisme, de kernpunten van het
protestantse geloof vormen de vijf
sola’s, Sola fide (Alleen door geloof)
Sola gratia (Alleen door genade) Sola
scriptura (Alleen door de Schrift) Solus
Christus (Alleen Christus; Alleen door
Christus) Soli Deo gloria (Alle eer komt
alleen God toe).
Het Brussels protestantisme kent een
bewogen ontstaansgeschiedenis. In
1523 werden op de Grote Markt de eerste aanhangers van Maarten Luther,
de augustijner monniken Jan Voes en
Hendrik van Essen, op de brandstapel
gezet. Volgens de overlevering zongen ze vroom het Te Deum terwijl de
vlammen hun lichamen verteerden. 5
Brussel was ook de laatste plaats in
de Lage Landen waar nog iemand
wegens ketterij veroordeeld werd. De
wederdoopster Anneken Uyten Hove
werd in 1597 levend begraven. 6
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De Grote Synagoge, Brussel
(A. de Ville de Goyet, 2005 © GOB - BSO).

Gereformeerd protestantse kerk in de
voormalige Hofkapel van het paleis van Karel
van Lotharingen, Brussel. Binnenzicht
(M. Vanhulst, 2012 © GOB).

Lotharingen, de voormalige gouverneur-generaal van de Oostenrijkse
Nederlanden. Zijn opvolger, de
Prefect van De Dijle, wees de protestanten in 1803 de Hofkapel toe. De
Hofkapel is lange tijd de enige protestantse kerk in Brussel geweest.
Diverse congregaties maakten er
gebruik van, maar andere kwamen in
herbergen of woonhuizen samen. Net
als nu werden diverse stromingen
beoefend. Het is dus niet mogelijke
om er één, zoals de Hofkapel, die een
gereformeerd protestantse kerk is,
voor representatief te houden.

komen hieruit voor. Zij zijn gesticht
door de mensen met een Afrikaanse
(sub-Sahara) en Latijns-Amerikaanse
achtergrond. 8 Anderzijds zorgden de
aanwezigheid van vele internationale
instanties van Brussel voor nieuwe
protestantse kerkgangers.

In de daaropvolgende eeuwen waren
er nog wel protestanten in de stad,
voornamelijk buitenlandse inwijkelingen, handelaars en diplomaten. Zo
ging het repressieve beleid vanaf 1585
langzaam over in tolerantie. Toch was
het pas na de Brabantse Omwenteling
dat de protestanten gelegenheid zagen om een eigen kerkgebouw voor de
protestantse eredienst te verkrijgen.

De gemeenschappelijke deler is dat
het immigranten waren die hier protestantse kerken zijn begonnen. In de
19de eeuw waren dat voornamelijk
Noord-Europeanen, zoals hervormde
Nederlanders en Zwitsers en lutherse
Duitsers. 1 Daarnaast zijn er een aantal Engelstalige gemeenschappen die
hier kerken gesticht hebben.

Ze hadden hun oog gevestigd op de
Hofkapel, die sinds de Omwenteling
leegstond. Deze kapel was onderdeel van het paleis van Karel van

In de tweede helft van de 20ste eeuw
domineerden andere migratiestromen.
De Brusselse pinksterkerken, vooral
te vinden aan de westkant van Brussel,

De Hofkapel - gereformeerd
protestantse kerk van Brussel
De kapel is een driebeukig gebouw
waarvan de zijbeuken galerijen op
de eerste verdieping hebben (afb. 3).
Dit is typologisch zeer kenmerkend
voor hofkapellen, want de galerij op
de eerste verdieping is oorspronkelijk
bedoeld voor de koninklijke familie.
Beroemde voorbeelden hiervan zijn
de paltskapel in Aken en de hofkapel
van Versailles. De kapel van het Slot
van Lunéville, het slot van de hertogen
van Lotharingen waar Karel in 1712
geboren was, is duidelijk op Versailles
gebaseerd. Wat in de Brusselse
Hofkapel nog aan Lotharingen herinnert zijn de vloertegels die in een
patroon van dubbele kruisen, het symbool van Lotharingen, gelegd zijn. 9
Ook in de 19de eeuw kon de kapel
op hooggeboren bezoek rekenen.
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St-Andrew Church of Scotland, Elsene
(A. de Ville de Goyet, 2009 © GOB).

St-Andrew Church of Scotland, Elsene.
Binnenzicht
(A. de Ville de Goyet, 2014 © GOB).

St-Andrew Church of Scotland, Elsene.
Glasramen
(A. de Ville de Goyet, 2014 © GOB).

Koning Willem I woonde hier liever de
zondagsdienst bij dan in Den Haag.
Na hem ging de eerste Koning der
Belgen, Leopold I, er te kerke. Voor
hem werd een speciale bank gereserveerd.10

De restauraties hebben het interieur
niet naar de oorspronkelijke toestand
gebracht. Er werd gekozen om bepaalde latere fases, waarbij meer decoratie en polychromie in de mode waren, te behouden of te reconstrueren.
Leuk detail hiervan zijn de dierenmotieven in de imitatiemarmeren zuilen.

(Buchholtzstraat 17, Elsene) uit 1925,
ontworpen door de Glasgowse architecten J. Waddel en Th. Young. 12 Het
gebouw heeft een natuurstenen parement en een markante hoektoren met
trapgevel (afb. 4). Het tweebeukige interieur is sober (afb. 5). De kerk werd
opgericht als herdenkingskerk voor
de Schotse soldaten die in de Eerste
Wereldoorlog gesneuveld zijn. Diverse
glas-in-loodramen (afb. 6) herinneren aan de band met Schotland,
zoals Sint-Columbanus van Iona, die
de Schotten bekeerde, Sint-Andreas,
wiens kruis in de Schotse vlag gevoerd wordt en een modern glasraam
met duif, andreaskruis en klaprozen
ter nagedachtenis aan de gesneuvelden Schotten tijdens de Eerste
Wereldoorlog. 13

De grote herinrichting van de Kunstberg
in 1956 en de constructie van de
Koninklijke Bibliotheek hadden ook
gevolgen voor de kapel. De werken
zouden nog zo’n drie decennia aanslepen. Allereerst werd de onderbouw
verstevigd omdat het naastgelegen
deel van de Kunstberg afgegraven werd voor een parkeergarage.
Desondanks was de situatie dermate
penibel dat de overheid oordeelde dat
ingebruikname van de kapel te gevaarlijk zou zijn. Daarom werden het
dak en de galerijvloeren vernieuwd.
Wat gelukkig niet vernieuwd werd
was het mechanische hoofdorgel van
Dreymann uit 1840, ondanks ideeën
om het van 15 naar 25 registers uit te
breiden. In plaats daarvan werd het
zorgvuldig gerestaureerd. Nadat ook
de binnenrestauratie af was kon in
1986 de kerk weer in gebruik worden
genomen.

Methodistische Kerk van Elsene
Verborgen achter een 19de-eeuws
herenhuis, is de protestantse Kerk van
Elsene uit 1923, ontworpen door H.H.
Stanley. (Marsveldstraat 5, Elsene).
Deze kerk is gesticht door methodistische zendelingen uit Amerika die na
de Eerste Wereldoorlog naar Europa
kwamen om hulp te verlenen in de
getroffen gebieden. Het methodisme
is een 18de-eeuwse stroming die veel
nadruk legt op sociale betrokkenheid.
De tempel is een sobere zaal met vals
tongewelf. Een wand wordt in beslag
genomen door een fraai barokorgel
uit 1924 van De Lil. 11

Presbyteriaanse kerk
van Elsene
Een opvallende verschijning is de
presbyteriaanse Saint Andrews Church

ANGLICANISME
In de 19de eeuw groeide het anglicanisme in Brussel. Deze christelijke
stroming is niet direct protestants
te noemen, omdat het zich als een
voortzetting ziet van de apostolische
kerk, zij het ontdaan van de macht
067
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van de paus en met de incorporatie
van meer dan enkele protestantse
leerstellingen. 14
De Brusselse anglicanen kwamen
bijeen in privéwoningen en in de
Hofkapel, totdat zij in 1873 de Church
of the Resurrection in gebruik namen,
een driebeukig neogotische kerkgebouw (Stassartstraat 18). Drijvende
krachten hierachter waren de predikanten Charles Evans en zijn zoon
John. Hun vader en grootvader Evan
Jenkins was overigens kapelaan
van Leopold I. De congregatie van
de Church of the Resurrection is in
1959 samengegaan met die van de
Holy Trinity. 15 Het leegstaande gebouw kende meerdere herbestemmingen. Nadat het tijdlang een filiaal
was van een warenhuisketen is het in
2010 heropend als nachtclub Spirito
Brussels. De Antwerpse designer Will
Erens maakte hiervoor de ontwerpen.
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Tempel van de Amis Philanthropes,
Brussel. Decoratieve detail
(A. de Ville de Goyet, 2009 © GOB).

Tempel van de Amis Philanthropes,
Brussel. Detail van een bas-reliëf
(A. de Ville de Goyet, 2009 © GOB).

VRIJMETSELARIJ

logie met de Egyptische tempels en
middeleeuwse bouwloodsen, waaraan de vrijmetselarij veel symboliek
heeft ontleend. Diverse Brusselse
vrijmetselaarstempels hebben een
beschermde status of staan op de
bewaarlijst. De reden dat er überhaupt veel tempels in Brussel zijn is
tweeledig. Per edict stelde Jozef II in
1786 dat er buiten Brussel geen loges
mochten zijn waardoor er van oudsher een grote maçonnieke concentratie in Brussel te vinden is. Daarnaast
waren vrijmetselaarsloges populaire
ontmoetingsplaatsen voor vooraanstaande leden van de maatschappij
en hadden daardoor een sterk kosmopolitisch karakter. 19

In België zijn er zo'n 25.000 vrijmetselaars. 18 De vrijmetselarij is geen
religie, maar eerder een humanistische broederschap waarvan de
leden elkaar bijstaan in een streven
naar geestelijke en morele verheffing. Vrijmetselaars verzamelen zich
in loges. Deze loges hebben heel
verschillende karakters. De logegebouwen worden ook wel tempels of
werkplaatsen genoemd, naar ana-

In Brussel werden twee grote tempels beschermd als monument. De
eerste tempel van de Vrais Amis de
l’Union et du Progrès (Lakensestraat
79, beschermd 8 augustus 1988) dateert uit 1909-1910 en werd ontworpen door architect Paul Bonduelle.
De tweede is de tempel van Les
Amis Philanthropes (Peterseliestraat
6 – 12, beschermd in 1975 en 1998),
ondergebracht in een neoclassicis-

tisch gebouw van Claude Fisco, dat
dateert uit 1774-76 en verbouwd tot
vrijmetselaarstempel in 1877 door de
architecten. Adolphe Samyn, Ernst
Hendrickx en Léon-Jules De Blois. De
decoraties zijn van Alban Chambon.
Beide tempels zijn gebouwd in een
uitvoerige Egyptiserende stijl. Europa
raakte namelijk na Napoleons expeditie in Egypte (1798-1801) in de
ban van een zekere Egyptomanie.
Mummies, gigantische bouwwerken,
raadselachtig hiërogliefen, oeroude
mysteries - het sprak zeer tot de verbeelding en zo ook tot die van de vrijmetselaars. Dat zij deze Egyptomanie
incorporeerden om zich af te zetten
van de joods-christelijke architectuur
is niet zeker. De loges vonden in elk
geval inspiratie in de robuuste monumentaliteit van de Egyptische bouwkunst en in de Egyptische tempelriten, zoals de mysteriecultus rond Isis.

De tweede anglicaanse kerk is de
huidige Holy Trinity Church, gelegen
aan de Kapitein Crespelstraat 29. Dit
neogotische gebouw met schip onder
houten tongewelf werd ontworpen
door William Barber en in 1885 ingewijd. 16 De kerk is aan het oog onttrokken omdat het wordt afgeschermd
door het Church House uit 1928 opgetrokken in zogenaamde Elisabethan
style. 17 Een subtiele Engelse verwijzing naar de dochter van Hendrik VIII,
stichter van de anglicaanse kerk?
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De grote tempel van het complex aan
de Peterseliestraat (afb. 7, 8) imiteert
een open binnenplaats bij nacht, want
het plafond is beschilderd met een
sterrenhemel. Aan weerszijden van
de oostelijke toegangspoort staan de
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Voormalige vrijmetselaarsloge L’Association du Droit Humain, Elsene.
Ingang (A. de Ville de Goyet, 2014 © GOB).

Voormalige vrijmetselaarsloge L’Association du Droit Humain, Elsene.
Binnen (©AAM).

Deze gehechtheid aan rituelen was
niet naar de zin van alle logebroeders.
Sommigen logebroeders vonden dat
de vrijmetselarij meer met haar tijd
moest meegaan. Zo ontstond er begin
20ste eeuw een intern geschil tussen zij die de vrijmetselarij als een
levensbeschouwelijke verdieping beschouwden - en daarom de symboliek
koesterden - en zij die de vrijmetselarij meer als een politieke of maatschappelijke actor zagen. De voormalige tempel van de gemengde Loge
‘Le Droit Humain’ aan de Kluisstraat

moeten we situeren binnen deze vernieuwingsbeweging (afb. 9).
Het is een sober gebouw uit 1934
met weinig maçonnieke symboliek,
ontworpen door Fernand Bodson en
Louis Van Hooveld. De soberheid is
ook echter het gevolg van een behoefte aan discretie. In die periode
laaiden in Frankrijk, Duitsland en
Spanje anti-maconnieke gevoelens
hoog op en werden vrijmetselaars
slachtoffer van vervolging. Ook hier in
België verschenen er schotschriften
tegen de vrijmetselarij, doorgaans
geïllustreerd met afbeeldingen waarin vrijmetselaars als occulte samenzweerders worden neergezet. 20
De stijl van de vrijmetselaarstempel
van Le Droit Humain vermengt modernistische en art-decokenmerken
(afb. 10), De soberheid heeft ook te
maken met een beperkt budget waardoor gewerkt wordt met bescheiden materialen: granitovloeren met
zwarte randen in mozaïek, eenvormig
geschilderde muren en schaars
gebruik van gevernist hout. De hal
(vroeger het voorhof tot de tempel)

heeft in haar mozaïekvloer twee sober
uitgevoerde vrijmetselaarssymbolen:
winkelhaak-passer en driehoek van
Pythagoras. De eigenlijke tempel
(thans de toonzaal ‘F. Bodson') is een
rechthoekige ruimte geritmeerd door
sobere pilasters. De vloer – nu bedekt
met parket – bestond oorspronkelijk
uit een zwart-okeren dambordpatroon dat het verloop van het ritueel
diende. De tempel is traditioneel naar
het oosten gericht waar zich het podium bevindt dat voordien was voorzien
van glasramen met vrijmetselaarssymbolen. 21
Tegenwoordig bevindt zich het kunstencentrum La Loge in het gebouw.
La Loge volgt de Archives d’Architecture Moderne op die tot 2011 het gebouw in gebruik had. Deze vereniging
gebruikte het pand als documentatiecentrum en tentoonstellingsruimte.
Nadat het pand door de Franse
Gemeenschap was aangekocht werd
het tussen 2001 en 2002 verbouwd tot
Musée d’Architecture door architect
Elie Levi van het architectenbureau
EKLA. De begane grond werd gerestaureerd en de grote zaal, nu ontdaan
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kenmerkende zuilen, Jachin en Boaz,
zoals er ook twee in de tempel van de
bijbelse koning Salomo stonden.
Voorts zijn er schilderingen over
Hiram. In de legendes van de vrijmetselarij is hij de meester-metselaar
die verantwoordelijk was voor de
bouw van de Tempel van Salomon.
Hiram werd vermoord door gezellen omdat hij een geheim, dat enkel
meester-metselaars mogen weten,
niet prijs wilde geven. Voor vrijmetselaars symboliseert Hiram de inwijding en diverse rituelen verwijzen
naar zijn legende.
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van kaartenbakken en bureaus, leent
zich goed als tentoonstellingsruimte
of filmzaal. Bodsons ontwerp was
erop gericht om het gebouw te kunnen uitbreiden en veranderen, en na
tachtig jaar is mooi te zien hoe het
gebouw veranderd is zonder dat het
aan karakter heeft ingeboet.

ISLAM
In de tweede helft van de 20ste
eeuw migreerde veel moslims naar
Brussel. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest wonen naar schatting zo’n 160 duizend moslims van
diverse origine. Er zijn officieel zo’n
80 moskeeën, veelal in stadspanden
of kleine loodsen. Slechts één islamitisch gebedshuis is beschermd, omdat het onderdeel uitmaakt van het
Jubelpark. De meeste moskeeën zijn
hoogstens herkenbaar door tegeltableaus met mozaïeken en kalligrafie
of vensters met Moorse bogen.
De Grote Moskee van Brussel, gelegen in het Jubelpark en beschermd
sinds 1976 als onderdeel van de site,
is de oudste moskee van de stad
(afb.11). Het gebouw was oorspronkelijk een toeristische attractie. Het
paviljoen werd ter gelegenheid van
de Wereldtentoonstelling van 1897
gebouwd naar een ontwerp van
Ernest Van Humbeek. Ondanks de
oriëntaalse stijl, mét koepel en minaret was het niet als islamitisch
gebedshuis bedoeld. Deze stijl werd
namelijk gekozen vanwege de panoramaschildering die er werd tentoongesteld, een zicht op Caïro en de
Nijloevers. Panoramaschilderingen
waren erg populair in de 19de eeuw
en de paviljoenen waarin men ze
tentoonstelde worden ook wel rotondes genoemd. Bekende panorama’s
zijn het Mesdagpanorama in Den
Haag en het panorama van de Slag
bij Waterloo. In een vorig leven was
de Grote Moskee van Brussel zo’n
rotonde.
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Émile Wauters had dit panorama van
114 meter rond en 14 meter hoog geschilderd tussen 1880 en 1881. Het
was een beeldverslag van de reis van
aartshertog Rudolf van Oostenrijk
naar Caïro en was bestemd voor het
Neue Panorama in Wenen Toen deze
rotonde door brand verwoest raakte
werd het panorama nog tentoongesteld in München en Den Haag alvorens het terug naar België keerde.
Uiteindelijk werd het eigendom van
graaf Louis Cavens die ook de bouw
van de rotonde in de vorm van een
moskee bekostigde. Het werd ingehuldigd als het Panorama van Caïro tijdens
de Wereldtentoonstelling van 1897 en
kende een groot succes. Het panorama vertoonde al enkele jaren nadien
de eerste tekenen van verval en werd
tot twee keer gerestaureerd in 1923 en
1950. Uiteindelijk werd de rotonde gesloten en niet langer onderhouden.22
In 1967 schonk wijlen Koning
Boudewijn het terrein met de rotonde
en het naastgelegen Paviljoen der
Menselijke Driften aan Koning Faisal
bin Abdoel Aziz Al Saoed van SaoediArabië bij diens bezoek aan het land.
Het gebouw werd in 1969 bij Koninklijk
Besluit voor 99 jaar ter beschikking
gesteld van het Islamitisch Cultureel
Centrum van België. Dat werd bestuurd door de diplomatieke missiehoofden van een aantal buitenlandse
ambassades, waaronder die van
Saoedi-Arabië.
De rotonde werd herbestemd tot een
moskee en cultureel centrum. De
Tunesische architect Mongi Boubaker
begeleidde deze herbestemming. 23
In de rotonde werden extra vloeren
aangebracht. Op het gelijkvloers bevinden zich kantoren en een kleine gebedsruimte, op de eerste verdieping is
een studiecentrum en op de bovenste
verdieping is een grote gebedsruimte
met mezzanine voor de vrouwen.24
Niet alleen vanuit architectuurhistorisch oogpunt is een unicum als de
Grote Moskee van grote waarde. Zij
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De Grote Moskee, Brussel
(A. de Ville de Goyet, 2014 © GOB).

staat tevens symbool voor de officiële
erkenning van de Belgische moslimgemeenschap. De oude panoramaschildering werd tijdens de verbouwing ontmanteld. Enkele fragmenten
hebben hun weg gevonden naar privéverzamelingen.

OOSTERS-ORTHODOXIE
In Brussel zijn diverse orthodoxe
kerken ontstaan, telkens een groep
gelovigen hun land ontvluchtten om
politieke of economische redenen en
zich hier vestigden.
De eerste russisch orthodoxe kerk
gewijd aan de Heilige Nicolaas was
reeds in de tweede helft van de
19de eeuw ingericht in een neoclassicistiche burgerwoning aan de
Ridderstraat 29 in Elsene. De pittoreske Sint-Annakapel in het park
van Laken die dateert uit de 15de
eeuw is sinds 1974 onder hoede van
de russisch-orthodoxe kerk. In de
Stassartstraat 92 in Elsene werd in
1926 de eerste grieks-orthodoxe kerk
gebouwd. In de jaren 1960 zal de snel

aangroeiende grieks-orthodoxe gemeenschap de voormalige jezuietenkerk aan de Stalingradlaan in gebruik
nemen. Deze kerk is sinds 1993 de
belangrijkste Griekse kerk, de kathedraal gewijd aan de aartsengelen
Michaël en Gabriel.

De Russisch orthodoxe kerk
Sint-Job
Na de Oktoberrevolutie van 1917 en
de daaropvolgende burgeroorlog vertrokken zo’n tienduizend Russen naar
België. Dit waren voornamelijk mensen uit de adel en de hogere militaire
en bestuurlijke kringen. Aanvankelijk
voelden zij zich als tijdelijke ballingen
en verwachtten ze spoedig terug te
kunnen keren, maar met het verstrijken der jaren werd hen duidelijk dat
een tsaristische restauratie hoe langer hoe onwaarschijnlijker werd. 25
De russisch-orthodoxe Sint-Jobskerk
in Ukkel is ontstaan uit de bezorgdheid van Russische immigranten over
de tanende band met het moederland
(afb.13). Het bouwcomité van de parochie van Sint-Job verwoordde dit in
1930 als volgt: “Er leven in België een
paar duizend Russen, een paar honderd Russische jongeren worden hier in
kloosters opgevoed. Bij het merendeel
van deze kinderen is het beeld van een
echt Russische kerk uit het geheugen
gewist, en velen hebben er nooit één
gezien. De bouw van een Russischorthodoxe kerk in België mag niet meer
worden uitgesteld.” 26 Pas in 1936 begint de bouw en in 1950 was de kerk
klaar om ingewijd te worden.27

Afb. 12
Voormalige Julianakapel, Sint-Joost-ten-Node
(Ch. Bastin & J. Evrard, 2008 © GOB – MBHG).

Het bouwcomité wenste een traditionele orthodoxe kerk. Daarom namen
ze de architect Nikolai Ivonovitsj
Istselenov (Исцеленнов) onder de
arm, die zich liet bijstaan door de in
Byzantijnse kunst gespecialiseerde
hoogleraar N.L. Oekonov (Н.Л Окунев).
Beiden waren uit Rusland geëmigreerd;
Istselov via Finland naar Parijs, Okoenov
naar Praag. De zijkapellen van de 16de
eeuwse Kerk der Gedaantewisseling
te Ostrov, vlakbij Moskou, diende als
voorbeeld voor de nieuwe kerk. De SintJobskerk heeft hierdoor een vierkant
grondplan en een centrale toren met
koepel.
Kenmerkend is het gebruik van koper
voor het dak en de koepel. Koper heeft
het voordeel dat het licht is en makkelijk te bewerken. Tijdens de restauratie
van 2011 werd de originele koepel gereconstrueerd. Na verloop van tijd zal
deze net zo groen oxideren als de rest
van het dak.
Dankzij de zuster van de laatste tsaar,
grootvorstin Xenia Alexandrovna,
heeft de Sint-Job enkele bijzondere
aandenkens aan de Romanovs. De

kerk bewaart een schep Russische
aarde afkomstig uit Jekaterinaburg,
de plaats waar in 1918 de leden van
de keizerlijke familie geëxecuteerd
werden en enkele kruisen, juwelen
en icoontjes die de Romanovs toen
meedroegen.28
Kenmerkend voor de oosters-orthodoxe liturgie is de aanwezigheid van
een iconostase, een scheidingswand
waarmee het sanctuarium wordt afgescheiden van de gebedsruimte.
De iconostase van de Sint-Jobskerk
is door prinses Lvov in de jaren 1940
geschilderd.29 Deze hebben een vast
iconografisch programma. Centraal
bevind zich de getroonde Christus,
en aan weerszijden van de doorgang
Johannes de Doper en een Madonna
met kind.

Conclusie
Het multiculturele karakter van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt
zijn weerklank in zijn bouwkundig
erfgoed. Het religieus erfgoed is daar
een mooi voorbeeld van. Deze gebou071
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Het aantal oosters-orthodoxe parochies groeide recenter verder door
de komst van migranten uit de voormalige Sovjetstaten. Ook zij nemen
vaak hun intrek nemen in voormalige
katholieke kerken. Zo is er de neogotische Julianakapel in Sint-Joost-tenNode (beschermd sinds 1989) sinds
december 2009 gewijd tot Roemeens
orthodoxe kerk onder de naam Sint
Paraskevi (afb. 12).

Panorama van niet-katholieke gebedsplaatsen en cultusgebouwen in Brussel

Afb. 13
De Russische orthodoxe kerk Sint-Job, Ukkel (A. de Ville de Goyet, 2014 © GOB).

wen, of ze nu beschermd zijn, op de
bewaarlijst ingeschreven of eenvoudig opgenomen in de bouwkundige
inventaris, zijn niet enkel vanuit architectuurhistorisch perspectief interessant. Ze zijn evenzeer van cultuur-
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historisch belang omdat ze uniek zijn,
een interessante gebruiksgeschiedenis kennen en bovenal omdat ze getuigen dat Brussel een thuis kan zijn
voor mensen van alle levensbeschouwelijke opvattingen.
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