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De voormalige
Godinfabrieken
in Brussel
SYBILLE VALCKE
Attaché bij de Directie Monumenten
en Landschappen

De Godinfabrieken, die vanaf 1858 in Laken
werden gebouwd, beslaan een terrein van
ongeveer 4 hectare in het noorden van Brussel,
langs het kanaal naar Willebroek, tussen de
Werkhuizenkaai en de loop van de overwelfde
Zenne, in de nabijheid van de spoorweg. De Van
Praetbrug en de Lambermontlaan kijken erop
uit. Op deze site wordt vandaag een winkel- en
vrijetijdscomplex ontwikkeld onder de naam Just
under the Sky. Een deel van de oude gebouwen
zal worden behouden. Ter compensatie zullen een
gedenkplaats en meerdere studies en reportages
de herinnering aan de site levend houden.

Detail van de achtergevel
van een van de hallen van de
vroegere gieterij (2012 © Helen
Hermans).

-PB 08-NL-BAT.indd

1

A

an de oorsprong van de site ligt
een industriële onderneming:
een grote kachelfabriek die van
1858 tot in de jaren 1960 actief was. De
stichter was Jean-Baptiste André Godin,
een industrieel van Franse origine die
fortuin had gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw type gietijzeren kachel. Onder invloed van het socialistische gedachtegoed van Charles Fourier1
zette Godin zich bovendien actief in om
de levensomstandigheden van zijn arbeiders te verbeteren. Zo waren de arbeiders in zijn eerste fabriek in het
Franse Guise gehuisvest in de onmiddellijke omgeving van hun werk, in de zogenaamde familistère, waarmee Godin “de
woning van de arbeider tot een paleis wou
maken”2. Naast huisvesting waren er nog
verschillende andere voorzieningen die
tot het comfort van de arbeiders moesten bijdragen: een school, infirmerie,
drankgelegenheid, muziekzaal… Godin
had bovendien een systeem van winstdeelname ontworpen om het personeel
bij het beheer van de onderneming te
betrekken, onder de vorm van een arbeiderscoöperatie. Hetzelfde concept paste hij nadien ook toe in Brussel, eerst in
Vorst vanaf 1853, daarna in Laken langs
het kanaal vanaf 18583.
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Afb. 2
Overblijfselen van de oude
indiennefabriek uit 1829.
Originele eiken draagstructuur
(© Helen Hermans).

Afb. 1
Indiennefabriek van B. Story
Van Waes in Laken (bij
Brussel), gepubliceerd in La
Belgique industrielle, Brussel,
1852, uitgeverij Geruzet,
drukkerij Simonau & Toovey
(© KBR).

In een eerste fase vestigde Godin zich in
de gebouwen van een vroegere fabriek
van indienne (bedrukt katoen) uit 1829
langs het kanaal in Laken (afb. 1 en 2).
Vanaf 1880 verrees er een nieuw complex, bestaande uit de familistère, een gebouw met overdekte binnenplaats dat
de woningen van de arbeiders bevatte,4
en een geheel van naast elkaar liggende industriehallen met hellende daken,
die in twee fases werden opgericht: de
eerste in de jaren 1880, de tweede omstreeks 1900 (afb. 3). Deze hallen werden gebouwd volgens het model van de
magazijnen in Guise, met houten structuren. De vestigingsplaats werd gekozen
wegens de onmiddellijke nabijheid van
het kanaal en een spoorlijn.
De hallen, die loodrecht op de Zenne
staan, geven uit op een binnenplaats.
Deze scheidde de hallen van de gebouwen die vroeger langs het met bomen
omzoomde kanaal stonden. De volgorde van de gebouwen beantwoordde
aan de fases van het productieproces:
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JEAN-BAPTISTE ANDRÉ GODIN
(1817-1880)
Jean-Baptiste André Godin werd in 1817
geboren in de regio Thiérarche in Frankrijk
als zoon van een smid-slotenmaker. Hij
begon zijn opleiding als 17-jarige leerjongen
met een rondreis door Frankrijk. Daar zag
hij de slechte omstandigheden waarin
de metaalarbeiders moesten werken.
Die ervaring zou hem naar het utopische
socialisme drijven, dat hij in de jaren 1840
in praktijk probeerde te brengen toen
hij een eerste kachelfabriek oprichtte
in zijn geboortestad Esquéhéries, in het
departement Aisne.
Vanaf 1837 was Godin namelijk begonnen met
de fabricage van een nieuw type gietijzeren
kachels, die snel een geweldig succes kenden.
In 1846 vestigde hij zijn fabrieken in Guise.
Daar ontwikkelde hij een op het fouriërisme
ontwikkeld ondernemingsmodel dat de
arbeiders huisvesting, onderwijs, ontspanning
en gemeenschapsruimtes bood, evenals een
deelname in de winst van de onderneming.
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Afb. 3
Zicht op de fabrieken en
ateliers van Godin op het
einde van de 19de eeuw
(© AAM).

Afb. 4
De Godinfabrieken in Brussel,
tekening omstreeks 1924,
Archives du Familistère de
Guise (© AAM).
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productieateliers, afwerkingsateliers,
modellenmagazijn, verzendingsmagazijn. De constructie van de hallen –
bakstenen metselwerk op een houten
draagstructuur– stond nog dicht bij het
ambachtelijke bouwen, dat hier was toegepast op industriële gebouwen. Het
voornaamste kenmerk waren de houten draagstructuren, naar het model
van schuren, met gietijzeren sokkels

vanzelfsprekend niet bijgedragen tot
hun herwaardering. Daarnaast heeft de
geleidelijke insluiting van de site door
wegeninfrastructuur, met name de Van
Praetbrug en de Lambermontlaan –gekenmerkt door bijzonder zware structuren en in de hoogte op pijlers gebouwd–
geleid tot een slechte zichtbaarheid van
de site. De studie van Barbara Van Der
Wee Architects toont nochtans aan dat
ondanks deze weinig
gunstige voorwaarden
Het voornaamste kenmerk waren de houten
een groot aantal hallen
draagstructuren, naar het model van schuren,
nog duidelijk als geheel
waarneembaar is en een
met gietijzeren sokkels voor de palen.
opmerkelijke graad van
authenticiteit bewaard
voor de palen. Het geheel vertoont een
heeft. Dezelfde studie benadrukt overiarchitecturale coherentie die vooral te
gens de bevredigende gezondheidstoedanken is aan de herhaling van eenstand van de bewaarde gebouwen.5
voudige en regelmatige vormen en een
Tegen deze achtergrond werd in 2008
identieke bouwwijze. Vroeger lagen aan
een stedenbouwkundige vergunning
de achterkant van de familistère nog een
aangevraagd voor het project Just under
school en een moestuin, die vandaag
the Sky. Dit omvat de bouw van een winbeide verdwenen zijn (afb. 4). Nog bekel- en vrijetijdscomplex dat de totale afstaande voorbeelden van deze manier
braak van de site zou meebrengen. Vervan bouwen, die typerend is voor het
schillende verenigingen hebben protest
begin van het industriële tijdperk, zijn
geuit tegen de volledige sloop, gesteund
vandaag zeldzaam. De houten draagdoor een voorstel tot bescherming van
structuren werden namelijk vrij snel
de Koninklijke Commissie voor Monuverlaten en vervangen door metalen gementen en Landschappen. Als gevolg
raamtes en sheddaken.
daarvan werd een aangepaste versie van
het project ingediend. Dit voorziet in het
Van dit fabriekscomplex zijn verschilbehoud en de renovatie van een van de
lende belangrijke elementen bewaard.
oudste gebouwen van de site –de indienEnerzijds is er de vroegere indiennefanefabriek, de zogenaamde ‘kathedraal’–
briek waar Godin zich in het begin geen in de oprichting van een gedenkvestigd had en die bijna intact bewaard
ruimte voor de rest van de site.
is. Een van deze gebouwen vormt het
laatste overblijfsel van een architectuur
Dat uiteindelijk gekozen is voor dit laatmet houtskelet en plankenvloeren, een
ste voorstel, komt doordat de studie naar
getuige van de eerste industrialiseringsde erfgoedwaarde van de site, uitgevoerd
golf in de kanaalzone van het Brussels
door het bureau COOPARCH-RU, tot
Gewest. Anderzijds zijn er meerdere gede conclusie is gekomen dat de andere
bouwen die werden opgericht in de tijd
door Godin gebouwde hallen van minvan Godin en na zijn dood: de familistère
der architecturaal belang zijn. In hun
en een geheel van hallen met houtskelet.
besluit stellen de auteurs dat “de site van
Laken zowel architecturaal als technisch en
Sinds de stopzetting van de activiteiesthetisch minder ontwikkeld is dan die van
ten in de jaren 1960 hebben de diverse
Guise” en dat vanuit stedenbouwkundig
gebouwen een verschillend lot gekend.
oogpunt de site geen “vergelijkbaar toSommige zijn verbouwd met renovatie
taalbeeld” vertoont. Ondanks bepaalde
van de gevels, andere zijn door jarenarchitecturale kwaliteiten zou de waarde
lange leegstand in verval geraakt, nog
van de site dus eerder overeenstemmen
andere zijn gewoon afgebroken. Het
met “een immaterieel erfgoed dat verwijst
precaire gebruik van meerdere gebounaar een utopisch socialistisch gedachtewen voor de opslag van gerecupereergoed”6. Uit dit laatste punt is het voorstel
de banden en auto-onderdelen heeft

-PB 08-NL-BAT.indd
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gekomen voor de inrichting van een gedenkplaats samen met de volledige archivering van alle elementen van de site.
Het is echter te betreuren dat de studie
van COOPARCH-RU geen evaluatie gemaakt heeft van het belang en de zeldzaamheid van dit type constructies, in
het bijzonder binnen de gewestelijke en
zelfs de Belgische context.
Een ander argument dat in het voordeel
speelde van het toekomstige winkelcentrum is de wens van de gewestregering om dit gedeelte van de kanaalzone nieuw leven in te blazen. Dit project
zou daartoe moeten bijdragen. Niet alleen zou het commerciële aanbod in
het noorden van Brussel erdoor versterkt worden, maar een aanvullend
evenementen- en ontspanningsgedeelte zou de aantrekkingskracht van het
geheel vergroten. In de nabijheid van
de familistère, waarin opnieuw woningen zouden komen, is ook de aanleg gepland van collectieve moestuintjes, in
de geest van die van Godin. Ten slotte zou de bouw van een ecowijk op de
plaats van de groothandelsmarkt voor
fruit en groenten het project afronden.
Intussen is een omvangrijk archiveringswerk aan de gang. Het omvat voornamelijk de driedimensionale opmeting van alle gebouwen, verschillende
fotoreportages uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium en de Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen,
het draaien van een film die een toekomstig virtueel bezoek van de site mogelijk zal maken, en een archeologische
inventarisering van een deel van de gebouwen door de cel Archeologie van de
Directie Monumenten en Landschappen. Al deze studies zullen de toekomstige gedenkplaats van de site stofferen,
die de herinnering aan Godin en het industriële verleden van het Brussels Gewest levend moeten houden7.
Dit artikel wordt aangevuld met een album van een vijftiental foto’s, waaronder deze gemaakt door Helen Hermans
in opdracht van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (afb. 5 tot 19).
Vertaald uit het Frans
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Afb. 5
Achterkant van de vroegere
indiennefabriek (1829). Op
het gelijkvloerse niveau
is het tracé van de door
Godin gebouwde en onlangs
gesloopte bijgebouwen te
zien. Dit gebouw zal worden
behouden en gerestaureerd in
het kader van het toekomstige
winkelcentrum Just under the
Sky. Deze hal deed dienst
als modellenmagazijn van de
kachelfabriek (2012 © Helen
Hermans).

Afb. 6
Binnenzicht van de verdieping
onder het dak, met zicht op het
originele houten dakgebinte
(2012 © Helen Hermans).

Afb. 7 en 8
Binnenzichten van de
vroegere indiennefabriek.
De plankenvloeren en eiken
balken worden ondersteund
door kolommen uit
dennenhout (2012 © Helen
Hermans).
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Afb. 9

Afb. 10

Zicht op de vroegere
indiennefabriek (rechts) en
een in 1915 gebouwde hal naar
de plannen van Godin (links).
Nabij dit laatste gebouw
lag de gemeenschappelijke
moestuin. Deze hal diende
als verzendingsmagazijn (2012
© Helen Hermans).

Zicht op de achterkant van
een rij hallen gebouwd door
Godin in de jaren 1880, waarin
de gieterij was gevestigd.
De houten puntgevels zijn
origineel, de bakstenen muren
zijn van latere datum. De gevels
hadden oorspronkelijk luifels,
zoals nog het geval is aan de
kant van de voorgevel (zie
afb. 12, 13 en 17) (2012 © Helen
Hermans).

Afb. 11

Afb. 12

Binnenzicht van de hallen
van de vroegere gieterij (2012
© Helen Hermans).

Lateraal zicht op de luifels voor
de vroegere gieterij. De foto
toont duidelijk het precaire
gebruik van de site, hier voor
de opslag van oude banden
(2012 © Helen Hermans).
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Afb. 13

Afb. 14

Detail van een van de hallen
van de vroegere gieterij,
met haar luifel met eiken
draagstructuur (2012 © Helen
Hermans).

Binnenzicht van de vroegere
gieterij (2012 © Helen
Hermans).

Afb. 15

Afb. 16

Binnenzicht van het
vroegere Grand Magasin of
montageatelier, dat dienstdoet
als opslagplaats voor
autowrakken (2012 © Helen
Hermans).

Binnenzicht van de vroegere
zandvormenmakerij (2012
© Helen Hermans).
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Afb. 18 a en b
De gevel van een in de jaren
1950 bijgebouwd sportmagazijn
verbergt de vroegere hallen
die gedeeltelijk tot de vroegere
indiennefabriek behoren, zoals
te zien is op de tweede foto. In
deze hallen bevonden zich de
aanpassings- en polijstateliers
(2012 © Helen Hermans).
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Afb. 17

Afb. 19

Voorgevel van de hallen van de
gieterij die nog hun originele
luifel bewaard hebben (2012
© Helen Hermans).

Zicht op het gedeelte van de
site langs de Lambermontlaan
waarvan de zware
weginfrastructuur te zien is
die de gebouwen inkapselt.
Het originele gebouw is hier
volledig gesloopt en vervangen
door een grote hal (1930-1959)
(2012 © Helen Hermans).
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NOTEN
1. CHARLES FOURRIER
(1772-1835), Franse filosoof,
ontwikkelde een sociale theorie gebaseerd op het concept
van het phalanstère: een
complex van gebouwen voor
gemeenschappelijk gebruik
dat de basis voor een nieuwe
maatschappij moest vormen.
Fourier wordt beschouwd als
een socialistische utopist.
2. GODIN, J.-B. A., Solutions
sociales, Parijs-Brussel, 1871,
p. 433 : “…mettre la demeure de
l’Ouvrier dans un Palais”.
3. COOPARCH-RU in samenwerking met MATHIEU, C., Le
site des anciennes usines Godin à Laeken, Bruxelles. Etude
historique - contexte actuel, 10
november 2008, bijlage bij de
effectenstudie van het project
voor de bouw van een centrum
met gespecialiseerde grote
handelszaken Just under the
Sky, Werkhuizenkaai in Brussel,
mei 2010.
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4. Dit in 1998 beschermde
gebouw is gebouwd volgens
een rechthoekig grondplan
rond een groot centraal
binnenplein overdekt door
een metalen daklantaarn. Een
project voor de inrichting van
nieuwe sociale woningen is hier
in uitvoering door het OCMW
van de Stad Brussel.
5. Deze studie is uitgevoerd in
het kader van de begeleidende
effectenstudie bij de aanvraag
van een stedenbouwkundige
vergunning (B. Van Der Wee
Architects, Evaluation de l’état
physique des bâtiments, december 2009, bijlage 11 bij de
effectenstudie van het project
voor de bouw van een centrum
met gespecialiseerde grote
handelszaken Just under the
Sky, Werkhuizenkaai in Brussel,
mei 2010).
6. COOPARCH-RU et al., op.
cit., p. 66. Deze studie gemaakt
op basis van het document van
Nara over de authenticiteit
(ICOMOS, 1994) had als doel
“de erfgoedwaarde van de Godinsite te objectiveren via zijn
werk en de respectieve sites
van Guise en Laken” (‘Note
d’orientation sur la valorisation
patrimoniale du site Godin’,
gevoegd bij de aanvraag
van stedenbouwkundige
vergunning, COOPARCH-RU,
16.11.2011, p. 16).

7. Deze gedenkplaats zal in
de praktijk diverse vormen
aannemen. In de ‘kathedraal’,
waar het onthaalcentrum zal
komen, zal een virtuele film
over de Godinsite op basis
van de 3D-maquette worden
vertoond. De traditionele, strikt
museale presentatie wordt
hier vervangen door een meer
didactische benadering om de
bezoekers van het winkelcentrum iets over de site te leren.
In de cafetaria, ingericht in een
van de bijgebouwen van de
familistère, zullen bovendien
grafische en tentoonstellingselementen worden getoond
uit het leven van Godin, zijn
utopie en de geschiedenis
van de site. Ten slotte zal
een netwerkverbinding met
het Godinmuseum in Guise
informatie tussen de twee sites
uitwisselen (‘Note d’orientation
sur la valorisation patrimoniale
du site Godin’, gevoegd bij de
aanvraag van stedenbouwkundige vergunning, COOPARCHRU, 16.11.2011, 3.2.1 Parcours
patrimonial, p. 21-25).
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The former Godin factories in Brussels
The Godin factories were established
in Laeken in 1858, on a site of some
four hectares, located north of Brussels
along the canal. Godin was originally an
industrial company, an important stove
manufacturer that was in business from
1858 until the 1960s. It was founded by
Jean-Baptiste André Godin, a Frenchborn industrialist who made his fortune
by developing a novel type of cast-iron
stove. Close to the Fourier movement,
Godin also helped to improve the living
standards of the workers. At first, he moved
into the buildings of a former indienne
textile factory dating from 1829. Then, in
1880 and 1900 he erected a complex of
industrial sheds, attached to one other,
with pitched roofs. This succession of
timber-framed sheds was built on the
model of the warehouses in Guise, the
site of Godin’s first factories in France.
Since the Godin company ceased trading
in the 1960s, the buildings have undergone
a number of transformations. Some
have been converted, with new facades,
while others have been abandoned or
demolished. Against this background, an
application was made in 2008 to build
a shopping and entertainment centre
involving the demolition of the whole
site. Following opposition from several
associations to the total demolition
project, supported by a proposal for
classification from the Royal Commission
on Monuments and Sites, a reworked
project has been put forward, providing for
the conservation and rehabilitation of the
oldest building on the site, and creating a
space dedicated to the memory of the site.
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