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Het stadhuis van Brussel. De reconstructie van de gevel in de
Charles Bulsstraat, gefotografeerd in 1893 (© SAB).
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Het Brusselse stadhuis is een complex geheel van gebouwen dat een
heel bouwblok inneemt. Het werd in
de loop der geschiedenis van de stad
geregeld aangepast, uitgebreid en
meermaals gerestaureerd. Vandaag
bestaat het uit twee bouwlichamen
rond een binnenplaats. Het eerste geeft uit op de Grote Markt en
dateert van de eerste helft van de
15de eeuw. Het bestaat uit een spitse
toren tussen twee gotische vleugels.
Het tweede bouwlichaam dateert
van het begin van de 18de eeuw en
beantwoordt aan de canons van de
klassieke architectuur. Het vervangt
meerdere gebouwen – waaronder
een grote lakenhal van de 14de eeuw,
die in augustus 1695 werd vernield
door het bombardement van de troepen van Lodewijk XIV. Het gotische
ensemble leed toen eveneens erg
onder de gloeiende kanonskogels en
slechts een deel van het oorspronkelijke metselwerk bleef bewaard.
Daarom volgde in het begin van de
18de eeuw een grondige reconstructiecampagne.
Nadien liet het onderhoud dat nodig
was voor de goede bewaring van
het gebouw te wensen over, in die
mate dat aan de vooravond van de
Belgische onafhankelijkheid de toestand van het gebouw zorgwekkend
werd bevonden. Enkele onoordeelkundige reparatiewerken aan de
toren in 1823 verergerden de situatie
alleen maar. Deze interventies had-

den niettemin de verdienste dat men
zich bewust werd van de noodzaak
van een grondige aanpak van het
gebouw.
Vanaf 1840 volgden meerdere restauratiecampagnes, waarbij vooral twee
architecten zich onderscheidden.
Tussen 1840 en 1855 zocht TilmanFrançois Suys naar oplossingen voor
de talrijke zwakke plekken in het
metselwerk van de toren. PierreVictor Jamaer was van 1864 tot 1895
stadsarchitect. Tijdens deze periode
leidde hij vrijwel alle grote werven
die het stadhuis van gedaante zouden doen veranderen. Ook na zijn op
pensioenstelling bleef zijn invloed
doorwerken via de voltooiing van de
werken die hij zelf was begonnen.
De restauratie van de gevels illustreert perfect de omvang van de
ingrepen die het gebouw heeft
ondergaan. In 1843 besluit het
gemeentebestuur om de gotische
gevels te verfraaien met 290 beelden
van historische personages, intellectuelen, kunstenaars, soevereinen en
politieke mandatarissen.
In dezelfde periode werd echter ook
het interieur aangepakt. Deze werken waren zowel structureel als
decoratief. De meeste lokalen werden met grote zorg heringericht en
verfraaid met zorgvuldig uitgekozen
geschilderde of geweven wandbekleding, houtsnijwerk, meubilair en
verlichtingsarmaturen. Deze onderneming is een concreet voorbeeld
van de evolutie van de officiële kunst
tijdens de tweede helft van de 19de
eeuw.
Voor de verbouwingen werden echter
ook de laatste nieuwe technologische
middelen ingezet. Zo besloot architect Jamaer omwille van de brandveiligheid – een constante zorg – een
groot aantal plafonds met houten
structuur te vervangen door bakstenen gewelven en metalen liggers

voorzien van valse houten plafonds
in neomiddeleeuwse stijl. Vanaf 1853
deed elektriciteit zijn intrede met
de installatie van een torenklok op
de hoek van de Grote Markt en de
huidige Charles Bulsstraat. In 1874
wordt er melding gemaakt van een
eerste elektrisch verlichtingsapparaat en tussen 1891 en 1896 werd
in het hele gebouw elektrische verlichting aangebracht. Vanaf 1889
beschikte het stadhuis over centrale
verwarming, waardoor het gebouw
kon verwarmd worden tot 14°C – een
temperatuur die toen als comfortabel gold.
Uit de archieven blijkt dat de werken
niet werden aangevat als een globale
werf, maar dat er voor de verschillende interventies, voor de inrichting
van een zaal of de restauratie van een
gevel, telkens afzonderlijke openbare
aanbestedingen werden uitgeschreven. Niettemin werden deze werken
in fasen gegroepeerd, met daartussen periodes waarin de gemeentelijke overheid, die erg actief was op
het hele grondgebied dat in volle
ontwikkeling was, zich minder om
het stadhuis bekommerde. Blijkbaar
groepeerde Jamaer de met elkaar
samenhangende werken binnen
eenzelfde interventiefase om zo de
problemen waarmee hij werd geconfronteerd definitief op te lossen.
Zo werd de gotische oostgevel op
de Grote Markt (1862-1868) op hetzelfde moment gerestaureerd als
de Leeuwentrap (afb. 1). De verbouwing van deze trap en de wijziging
van de niveaus en volumes die deze
met zich meebracht, had belangrijke
gevolgen. Aan de buitenkant was ze
gekoppeld aan de vernieuwing van
de galerijen, terwijl ze aan de binnenkant het niveau en de grootte
wijzigde van de gotische zalen en
trouwzaal, die door de trap worden
bediend. Tegelijk voegde de architect
een eretrap toe en loste hij daarmee
het probleem op van de communica041
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De torenspits van het stadhuis van
Brussel domineerde het landschap
al meer dan 400 jaar toen in de
tweede helft van de 19de eeuw de
omliggende gemeenten startten met
de bouw van gemeentehuizen. Het
Brusselse stadhuis, symbool en zetel
van het stadsbestuur en hoogtepunt
van gotische architectuur, werd toen
het voorwerp van nationale trots
dat zich aanpaste aan de moderne
tijd terwijl het zich bleef tooien met
geschiedenis.
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de benedenverdieping (1888-1895)
te vergroten. De ogivale zaal (18921894) en de lokalen van de westvleugel (1887-1889) werden in dezelfde
periode grondig verbouwd (afb. 3). De
restauratiecampagnes van de 19de
eeuw werden in 1903 afgesloten met
de restauratie van de straatgevel in
de Guldenhoofdstraat.
Deze grote reeks ingrepen betekende niet het einde van de interventies in het stadhuis. Ook de werken
die in de loop van de jaren 1930 onder
leiding van stadsarchitect François
Malfait werden aangevat, waren
ingrijpend en betroffen de structuren van de bovenverdiepingen van
het gotische gebouw die in slechte
staat waren. Hoewel tal van recentere werven meer te maken hebben
met het dagelijks onderhoud van
het gebouw, volgen ze elkaar tot op
vandaag op. Deze zijn echter gericht
op het behoud van het gebouw in zijn
historische toestand en hebben de
werking, het uitzicht en de perceptie
van het gebouw niet zo grondig beïnvloed.

Afb. 1
Gevel van de gotische oostvleugel en de Leeuwentrap na restauratie, ca 1868 (© SAB).

tie tussen de eerstgenoemde zalen,
de klassieke vleugel en de binnenplaats.
Op deze fase volgde een restauratiecampagne van de westgevel,
rechts van de toren (1871-1877), en
van de gevels van de binnenplaats
(1878-1880). Tijdens deze werken
werden de elementen aangepakt
die het meest zichtbaar zijn voor het
publiek.
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Tien jaar later begon de architect
aan de vernieuwing van de hele
benedenverdieping van het stadhuis. Hij koppelde deze werken aan
de restauratie van de gevel in de
huidige Charles Bulsstraat (18821892) en die in de Guldenhoofdstraat
(1887-1903). De zo goed als volledige reconstructie van de gevel in de
Charles Bulsstraat bood de mogelijkheid om de vensters van de pas
gecreëerde militiezaal (afb. 2) op

De werven die in de loop van de 19de
eeuw werden gestart hebben daarentegen zowel door hun omvang als
door esthetische keuzes eigen aan
de tijd het gebouw grondig van aanzien doen veranderen. Deze nieuwe
esthetica was meer dan een loutere
modegril. Ze werd zodanig constitutief voor de globale perceptie van het
gebouw, dat er bij de meeste latere
ingrepen rekening mee werd gehouden.
Vertaald uit het Frans

BIBLIOGRAFIE
LEMESRE, O., Les restaurations
extérieures de l’Hôtel de Ville de Bruxelles
(1811-1902) comportant l’étude approfondie de la réfection de la tour Saint-Michel
(1815-1860), année académique 1985-86,
ULG.
HEYMANS, V. (red.), Les sentinelles de
l’histoire, Stad Brussel, Brussel, 2000.
DES MAREZ, G., Guide illustré de
Bruxelles. Monuments civils et religieux,
Touring Club royal de Belgique,
Brussel, 1979.

De militiezaal in zijn afgewerkte staat, ca 1960 (© SAB).
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Afb. 2

Dit artikel steunt tevens op meerdere
niet gepubliceerde historische studies, uitgevoerd door de cel Historisch
Erfgoed van de Stad Brussel. Deze
studies betreffen volgende thema’s:
Historische studie van de daken van het
stadhuis van Brussel, 2003; Historische
studie van het kabinet David & Batseba.
Westvleugel, 2004; Historische studie
van de militiezaal. Oostvleugel, 2004;
Historische studie van de ogivale zaal.
Oostvleugel, 2004; Historische studie
van de kapconstructie van de oostvleugel, 2005; Historische studie van het
renaissancekabinet. Westvleugel, 2005;
Historische studie van de benedenverdieping van de westvleugel, 2005; Historische
studie van de trouwzaal. Oostvleugel,
2007; Historische studie van de gotische
zaal, 2008; Historische studie van het
Alexander de Grote kabinet. Westvleugel,
2010; Historische studie van kabinet nr. 6.
Westvleugel, 2015; Historische studie van
de hoektorentjes, 2015.

Afb. 3
De gotische zaal tussen 1880 en 1895 (© SAB).
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