B R U S S EL,

BRUSSEL, STAD VAN K UNST EN GESCHIEDENIS
Coördinatiecomité

Ariane Herman, Kabinet van de Minister-Voorzitter
Chantal Déom, Sibylle Valcke, Manoëlle Wasseige, dienst Monumenten en Landschappen

S T AD V A N K U N S T

EN G E S C H I ED E N I S

DE SINT-BONIFATIUSWIJK

Realisatie

Pétitions-Patrimoine
Onderzoek en redactie

Bénédicte del Marmol, Jean-Luc Delsaute, David Stephens
De auteurs willen volgende personen danken voor hun medewerking:

de Cercle d'Histoire locale d'lxelles: Michel Hainaut, Jacqueline Solemé;
de Gemeentearchieven van Elsene: Françoise Fontaine;
de dienst Stedenbouw van de gemeente Elsene: Yvon Mayné; de Bouwkundige studiedienst
en de dienst Gemeentelijke Eigendommen van de gemeente Elsene: Dominique Hanquinet;
Françoise Demeuldre Coché; Jean De Moye; Carolina Gastaldi; Marcel Vanhulst;
de dienst Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Yves Jacqmin, Claude Vandewattyne, Alfred de Vil Ie;
de Archives d'Architecture Moderne: Anne Lauwers
1 LLUSTRATIES
b = boven; m = midden; o = onderaan; 1 = links; r = rechts; a = achtergrond
Archives d'Architecture Moderne: 11(o), 15, 21(1), 22(o), 24(o), 30(o); Archieven van de Cercle d'Histoire
locale d'lxelles - verzameling Michel Hainaut: 11 (b); Gemeentearchieven van Elsene- foto's Jean-Luc
Delsaute: 16, 25 (o-r), 28 (b), 29 (b); Koninklijke Bibliotheek Albert 1, Prentenkabinet: 3 (r) - Kaarten en
plattegronden: 2 en 3(a), 4 (b) - Werken: 14(b); Verzameling Française Demeuldre Coché - foto Jean-Luc
Delsaute: 13(o-1) - foto Jimmy van Wassenhove: 13(o-r); Verzameling Jean De Moye: 9(o); Koninklijk
Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel (© ACL): 4 (o), 6, 9 (b); Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap - Afdeling Monumenten en Landschappen: 7(1 en r); Gemeentelijk Museum van Elsene foto's Acte Expo vzw: 5, 8(o), 14(b); Dienst Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest - foto's Alfred de Vil Ie: 26(b), 33(o) - foto Bénédicte del Marmol: 27(b-1); Dienst Monumenten en
Landschappen van de gemeente Elsene - foto Jean-Luc Delsaute: 8 (b); Marcel Vanhulst, Brussels
Hoofdstedelijk Gewest: 1, 2(1), 10, 12, 13(b), 17(b en o), 18, 19, 20, 21(r), 22(b), 23(b, m en o), 24(b),
25(b en o-1), 26(o), 27(b-r en o), 28(o), 29(o), 30(b), 33(b), 34 en foto's omslag.

DE SlNT-BONlFATlUSWlJK .................................................

2

De verstedelijking van de Sint-Bonifatiuswijk ................................

2

De industrie van Hoog-Elsene ....................................................... 14
Stijldiversiteit................................................................................. 14

1 NLICHTINGEN

DE ART NOUVEAU .................................................................. 16

Pétitions-Patrimoine, Sint-Bonifaasstraat 17, 1050 Brussel.
Tel/ fax: 02/511 72 85

De gevelwedstrijd van 1898.......................................................... 16

De Sint-Bonifatiuswijk is bereikbaar via:
• de metro (Naamsepoort)
• bussen: 34, 54, 71, 80 (Naamsepoort)

Het geheel van de Sint-Bonifaasstraat en Solvaystraat.................... 18
De "verborgen sgraffiti" ................................................................. 22
Architectuur met een commerciële bestemming ............................ 24
WANDELING ............................................................................ 28

DE SINT-BONIFATIUSWIJK

Reliekschrijn van de Heilige Bonifatius.
Kerk van de Ter Kamerenabdij.
Sint-Bonifatius werd geboren in 1181 als
zoon van een Brussels edelsmid. Zijn
daden en invloed reikten echter tot
voorbij de landsgrenzen. Hij doceerde
aan de faculteit der kunsten van de
universiteit van Parijs, werd vervolgens
deken van het kapittel van Sint-Goedele
en, na een verblijf in Keulen, bisschop van
lauzanne. Hij steunde paus Gregorius IX
tijdens zijn conflict met keizer Frederik ll.
De energie waarmee hij zijn bisdom
respect voor de gedragsregels afdwong,
maakte hem niet overal even geliefd en
hij gaf dan ook zijn bisschopsambt op om
terug naar Brussel te keren, waar hij zich
terugtrok in de abdij van Ter Kameren.
Daar verbleef hij tot aan zijn dood rond
1261. Zijn relieken, die op een bepaald
ogenblik werden overgebracht naar de
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk, zijn
bewaard in een houten schrijn uit de
17de eeuw op het altaar van de Sint
Bonifatiuskapel, die zich in de noordelijk
transeptarm van de Ter Kamerenkerk
bevindt.

Het plan van Jackowick, dat uit de tijd
van de Franse bezetting dateert (1812),
toont de verstedelijkte faubourg aan de
Naamsepoort. De Bergerie vormt de
huidige Herdersstraat, de chemin des

Cailloux de Keyenveldstraat en de
chaussée de Namur de Elsensesteenweg.

Opvallend is de aanwezigheid van talrijke
kroegen: de Petit lattis, de Rose blanche,
de Fleur d'Or en de Au mayeur.

DE VERSTEDELIJKINGVAN DE SINT-BONIFATIUSWIJK
Het tracé van de vroegere faubourg de Namur is duidelijk her
kenbaar in de huidige configuratie van de Sint-Bonifatiuswijk.
De aanleg van de wijk op het einde van de 19de eeuw baseerde
zich immers op het oude, onregelmatige straten- en wegennet
dat zich geleidelijk aan rond de Naamsepoort had ontwikkeld.
Eind 18de eeuw begon de buurt stilaan bebouwd te raken
naarmate de bevolking toenam. Deze emigratie naar de bui
tenwijken was het gevolg van de afbraak van de Naamsepoort
in 1 785 en het behoud van het octrooi op bepaalde levens
middelen, alcoholische dranken en producten als steenkool en
bouwmateriaal.
De nieuwe inwoners, hoofdzakelijk arbeiders en kleine mid
denstanders, hokten in steeds bedenkelijkere hygiënische
omstandigheden samen in straten, impassen en carrés, volge
bouwd door eigenaars die alleen maar winstbejag nastreefden.
Het begin

De eerste poging tot verstedelijking van de Sint-Bonifatiuswijk
gaat terug tot het einde van de 18de eeuw, in 1792 meer
bepaald, toen de aannemer Joseph Francart een stuk grond
kocht, Helhof genaamd, op· de hoek van de Elsense- en de
Waversesteenweg. Hij legde er twee straten aan -de Francart
straat, die nog steeds zijn naam draagt en de kleine Francart
straat-en deelde het terrein in een dertigtal kavels op volgens
de plannen van ingenieur Cyfflé, de voormalige landmeter van
Karel van Lorreinen.

Een nieuwe kerk ... een nieuw elan

Het plan van Wautier van enkele jaren
later (1821) toont duidelijk aan hoe
landelijk deze wijk nog was vóór de
verstedelijkingswerken in de tweede

De ontwikkeling van de wijk kreeg pas
een echte impuls met de bouw van de
Sint-Bonifatiuskerk. De gelovigen van
hoog-Elsene, die opzagen tegen de
lange afstand naar de -veel te kleine
Heilige Kruiskerk, hadden de creatie
van een nieuwe parochie verkregen
krachtens het koninklijk besluit van
18 mei 1845 en ook de bouw van een
dichterbijgelegen kerk. Daartoe had de
pas opgerichte kerkraad van Sint
Bonifatius een stuk grond aangekocht
langs de Vredestraat, die in 1831 geo
pend was. In 1846 startten de bouw
werken volgens de plannen van
architect Joseph-Jonas Dumont en op
1 april 1849 opende de kerk haar deu
ren voor de gelovigen. Ze trok heel wat
burgers aan die zich in de buurt kwa
men vestigen, aanvankelijk naast de
oorspronkelijke bewoners, om na de heraanleg van de wijk
definitief hun plaats in te nemen.

Van een "spontane" aangroei naar een geplande
verstedelijking

Het eerste plan d'ensemble van de wijk, vastgelegd in het
bes! uit van 31 ju Ii 1860, wilde de kerk tot haar recht laten
komen door vóór de ingang een openbaar plein en een straat
aan te leggen -de toekomstige Sint-Bonifaasstraat- die zich
van daaruit in een echt perspectief zou openen. Om de door
gang tussen de Elsense- en de Waversesteenweg te verbeteren,
stonden ook de verbreding en verlenging van de Mijnwerkers
straat, de huidige Solvaystraat, op het programma. Bovendien
beoogde het plan de voortzetting, verbreding en aanleg van
wegen op het landelijk gebied dat zich achter de kerk uitstrek
te. Aan deze beslissing werd echter geen enkel gevolg gegeven
en het zou vijftien jaar duren eer het gemeentebestuur,
gedwongen door de slechte verbindingen en onder aanhou
dende druk van de buurtbewoners, zich opnieuw over een
heraanlegplan van de wijk boog.
Ditmaal was Elsene vastberaden de zaken in goede banen te lei
den en werkte een nieuw project uit dat nog ambitieuzer dan
het vorige was om zoveel mogelijk nieuwe inwoners aan te
trekken. Architect Louis Coenraets, hoofd van de gemeentelijke
openbare werken, stelde in 1875 zijn plan aan het college voor.

De Sint-Bonifatiuswijk, omgeving
Tulpstraat, geschilderd door Charles Ligny
net voor de grote veranderingen in 1878.
Duidelijk zichtbaar is het oorspronkelijk
kerkkoor zoals ontworpen door architect
Joseph-Jonas Dumont. Op de plaats van
het uitgestrekte landelijke terrein op de
voorgrond zullen de huidige Jules
Bouillonstraat, Kribbestraat,
Atheneumstraat en Bouréstraat worden
aangelegd en de hallen (1879) en
gebouwen van het Koninklijk Atheneum
opgetrokken (1885).
Charles Ligny, "De oude Sint-Bonifatius
wijk", 1877, Museum van Elsene.

helft van de 19de eeuw.
Gevel van de Sint-Bonifatiuskerk. Deze
kerk, waar alle hoofdstraten op uitlopen,
ligt in het bruisende hart van de wijk.
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Een verbinding tussen twee mooie wijken

De wijk maakte het bovendien mogelijk twee grootscheepse
stedenbouwkundige realisaties rechtstreeks met elkaar te ver
binden: de Leopoldswijk en de Louizalaan. Het was dan ook
belangrijk deze verbinding te verbeteren door de bestaande
wegen recht te trekken, te verbreden en te verlengen en door
nieuwe straten aan te leggen. Dit moest zowel ten oosten als
ten westen van de Elsensesteenweg gebeuren, waar de fau
bourg zich ontwikkeld had langs wegen met een eeuwenoud
tracé zoals het Keyenveld of de Gewijdeboomweg. Daarom
bes! iste de gemeente! ijke overheid in 1858 de Vredestraat
door te trekken richting Waversesteenweg. Het duurde echter
tot 1873, bij de aanleg van de Prins Albertstraat, eer ze tot aan
de Louizalaan reikte.
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DE SINT-BONIFATIUSKERK
De Sint-Bonifatiuskerk is de eerste neogotische kerk van
Brussel. De werken startten in 1846, volgens plannen van
architect Joseph-Jonas Dumont en op l april 1849 open
de ze haar deuren. Het gebouw werd doorgaans goed
ontvangen door de toenmalige pers, ondanks de verwij
ten kort na zijn constructie van de beroemde Engelse
architect August Pugin, die in The Principles of Pointed or
Christian Architecture van 1850 het gebrek aan harmo
nie tussen interieur en exterieur bekritiseerde.
De plattegrond van het gebouw neemt de vorm van een
Latijns kruis aan en de structuur bestaat uit drie beuken
van gelijke hoogte. Het gaat dus om een zogenaamde
"hallenkerk", een type dat in het laatgotische Duitsland
sterk verspreid was. Tot 1885 eindigde het koor, een tra
vee met aan weerszijden een kapel, op een kleine poly
gonale apsis.
De uitbreidingsplannen van architect Louis De Curie uit
1879 vertonen een concept dat analoog is aan dat van
Dumonts eerste ontwerpen. Die waren, bij gebrek aan
financiële middelen, nooit uitgevoerd. De Curie verving
het oude koor door een licht uitspringend transept en een
nieuw ruim koor, aan weerszijden ingesloten door een
sacristie.
De omstreeks l 857 voltooide gevel in Gobertangesteen
volgt een piramidaal schema met bekronende torenspits
die oorspronkelijk van steen was en in 1893 van een
draagstructuur werd voorzien.
De overvloedige geveldecoratie is geïnspireerd op de
flamboyante gotiek, die in die tijd beschouwd werd als
het ideale uitdrukkingsmiddel van het christendom.

Zo zijn portalen, spitsboogvensters en puntgevel in elke
travee opgeluisterd met wimbergen, kruisbloemen,
hogels, pinakels, driepassen, beelden, reliëfs en andere
elementen. Net zoals in meerdere andere Brusselse cul
tusgebouwen in neostijl, is het ook hier interessant om
vast te stellen dat de stilistische hernieuwing zich tot het
decor beperkt en dat de l 9de-eeuwse ruimtelijke opvat
tingen geen wezenlijke veranderingen ondergaan.
Concreet wil dit zeggen dat we te maken hebben met
horizontaliserende neoclassicistische ruimten, in tegen
stelling tot de verticaliserende gotische vormgeving.
Deze classicistische visie weerspiegelt zich overigens
ook in het sobere lijstwerk en de uniforme, bepleisterde
muurvlakken.
Het interieurdecor heeft zijn rijkdom hoofdzakelijk te dan
ken aan de beelden en het opmerkelijk houten neogotisch
meubiliair dat het atelier van beeldhouwer Jean-François
Malfait tussen 1854 en de jaren 1890 vervaardigde. Na
het Tweede Vaticaans Concilie, dat voor soberheid pleitte,
zijn er spijtig genoeg verschillende altaren en ander meu
bilair ontmanteld en verspreid, waardoor sommige stuk
ken verdwenen zijn. Op de wanden van het transept en
de travee voor het koor hangen doeken van de Antwerpse
schilder Ernst Wante, (1906 -1921). Ze stellen scènes uit
het leven en de wonderen van de Heilige Bonifatius en
Christus voor en het huwelijk van Sint-Jozef. Een dertigtal
glasramen van de Genste kunstenaar Gustave Ladon ver
volledigt het iconografisch programma.
De decoratie wordt gekenmerkt door een zeker regiona
lisme, wat zichtbaar is in bepaalde details zoals de kapi
telen met gekrulde koolbladeren, die typisch zijn voor de
Brabantse gotiek.

LOUIS DE CURTE ( 1817 -1891)
Al op vroege leeftijd verdiepte deze van
oorsprong Gentse architect zich in de
studie van de gotische architectuur.
Hij begon zijn carrière dan ook als
restaurateur in Frankrijk, onder de hoede
van Eugène Viollet-le-Duc. Als inspecteur
van restauratiewerken is zijn naam
verbonden aan verschillende kathedralen
uit het !Ie-de-France ( Beauvais, Noyon,
Senlis). Daarnaast was hij ook actief op
andere Franse bouwplaatsen om
vervolgens terug te keren naar België,
waar hij zich hoofdzakelijk zou toeleggen
op de restauratie van kerken, waaronder
de Sint-Michielskathedraal in Brussel,
de Sint-Baafskathedraal in Gent, de Sint
Martinuskerk van Halle en de voormalige
kerk van Laken. Bovendien ontwierp hij
een aantal burgerlijke gebouwen, zoals de
voormalige Postdoorgang in Brussel
(1875), die op het einde van de jaren
zestig vervangen werd door het
Administratief Centrum van de Stad
Brussel en het herdenkingsmonument van
koning Leopold I in Laken (1878 - 1881 ).

Uitbreidingsplan van de kerk door
Louis De Curie, 1878.

De middenbeuk richting oksaal met romantisch orgel, in
1868 door de firma Merk/in Schülze el Cie gebouwd, die
toen aan de Waversesteenweg gevestigd was. Het instrument
heeft eenendertig registers, verdeeld over drie klavieren en
pedalen en bevindt zich nog helemaal in zijn oorspronkelijke
staat. De orgelkast en balustrade in neogotische stijl zijn van
de hand van de beeldhouwer Jean·François Malfait.
JOSEPH-JONAS OUMONT ( 18 11 -1859)
Architect Joseph·Jonas Dumont, één van de voornaamste vernieuwers
van de gotische bouwstijl in België, is hoofdzakelijk bekend voor zijn
ontwerpen van strafinrichtingen en cultusgebouwen. Zo ontwierp hij
verschillende Belgische gevangenissen in tudorstijl die geïnspireerd waren
op de Engelse 19 de-eeuwse architectuur, zoals de voormalige
( verdwenen) gevangenis van Brussel (1847), alsook een aantal kerken met
flamboyante neogotische vormgeving, een vrije interpretatie van
middeleeuwse bouwwerken. De Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen deed verschillende malen beroep op hem
en in 1845 werkte hij er in vaste dienst als architect-tekenaar. Voorts
wordt zijn naam vaak vernoemd bij restauraties van oude gebouwen
zoals de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Zavelkerk en de Sint-Jan-de-Doperkerk.

Plattegrond van de Sint
Bonifatiuskerk door
Joseph-Jonas Dumont.
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Wat het deel tegenover de kerk betreft, geleek het ontwerp
sterk op dat van 1860. Het was vooral de aanleg van het stuk
achteraan waarop de gemeente al haar hoop op slagen had
gevestigd. Ze was van plan er een middelbare school te bou
wen voor zeshonderd leerlingen en een overdekte markthal
met een oppervlakte van 1687 m 2 . Ook speelde ze met de
gedachte het kerkgebouw uit te breiden. De kerk zelf zou aan
de achterkant bijkomende ingangen krijgen die uitkeken op
twee diagonale straten - de huidige Atheneumstraat en Bouré
straat. Deze vertrokken respectievelijk van de Elsensesteenweg
en Lange Levenstraat en kwamen samen achter de apsis, aan
het begin van een brede straat- de huidige Jules Bouillon
straat-die in de as van de kerk zou komen te liggen.
Het plan werd gunstig onthaald door het merendeel van de
inwoners en goedgekeurd krachtens het koninklijk besluit van
10 mei 1876.
Plan bij het koninklijk besluit van
1O mei 1876. Plan d'ensemble van de
verbouwingen in de Sint-Bonifatiuswijk.
Zijn zichtbaar: de nieuwe, aan te leggen
wegen voor en achter de kerk maar ook
de uitbreiding van de kerk en de ligging
van de toekomstige hallen en middelbare
school. De oorspronkelijke vestiging van
de school, op de hoek van de Tulpstraat
en lang Levenstraat, werd te dicht bij de
hallen bevonden. Het schoolgebouw
werd dan ook verplaatst, niet ver van
het kerkkoor.

De Kleine Francartstraat, foto uit 1899,
kort voor ze afgebroken werd om plaats
te ruimen voor de Sint-Bonifaasstraat, die
in de as van de kerk -op de achtergrond
8

gedeeltelijk zichtbaar- werd aangelegd.

Op zoek naar geld

De financiering van de operatie
zorgde voor heel wat discussies
binnen de gemeenteraad. Eerst
was er sprake van een overeen
komst te si uiten met de
Compagnie lmmobilière de
Belgique om een deel van de
aanlegkosten op zich te nemen
en met de Compagnie générale
des Marchés voor de bouw en
exploitatie van de toekomstige
hallen. Vervolgens overwoog
men in te gaan op het aanbod
van een particulier die zelf een
groot deel van de werken op
zich wilde nemen. Het bestuur
was met geen van beide oploss
ingen erg gelukkig en schreef
een aanbesteding uit. Toen dat
tot niets leidde, besloot de

gemeente uiteindelijk dan maar zelf de kosten van de werken
op zich te nemen. Voor de aankoop van de gronden en de uit
voering van de werken sloot ze twee leningen af van telkens
ongeveer twee miljoen, wat haar tijdelijk in ernstige financiële
moeilijkheden bracht.
Het resultaat

De werken begonnen in 1878 1 met de aanleg van nieuwe straten
achter de kerk.
Privé-eigenaars -erfgenamen van de familie Arnoul- maakten
van de gelegenheid gebruik om een straat op hun grondgebied te
openen, tussen de Waversesteenweg en de Lang Levenstraat.
In mei 1879 werden de markthallen ingewijd. Het scholencom
plex, dat uiteindelijk de leerlingen van het Koninklijk Atheneum
mocht huisvesten, was voltooid in 1885.

Carré Vannot, Goffartstraat. Omstreeks
1850 telde hoog-Elsene een tiental
impassen en carrés, die heden allemaal
verdwenen zijn zoals de Londengang,
de carré Vannot, de Waverse carré en de
carré Dambre. De laatste getuige,
de carré Vannot, waarvan de toegang
zich tussen de nummers 46 en 48 van de
Goffartstraat bevond, bestond uit
tweeëntwintig arbeidershuisjes die rug
tegen rug stonden langs twee impassen.
Ze werden bewoond tot 1980, vijf jaar
later verdwenen ze onder de sloophamer.

De aanleg van het voorplein en de Sint
Bonifaasstraat in 1899. Het duurde
slechts enkele jaren eer beide kanten van
de straat volledig bebouwd waren.
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Het monument ter nagedachtenis van
Charles Woeste ( 1837 - 1922), een werk
uit 19 26 van Frans Huygelen, een
beeldhouwer die heel wat herdenkings

De uitbreiding van de kerk daarentegen liet nog enkele jaren op
zich wachten. Die vertraging was te wijten aan de liberaal Jules
Bara, minister van Justitie, die eerst de plannen van architect Louis
De Curte afwees en vervolgens de zin van de uitbreiding zelf in
twijfel trok. Toen in 1884 de katholieken aan de macht kwamen,
keerde de situatie zich ten gunste van de kerkfabriek. Met de
steun van de nieuwe minister van Justitie, Charles Woeste, werd
het ontwerp van De Curte uitgevoerd vanaf 1885, vier jaar later
vond de oplevering van de werken plaats.

bekleedde een belangrijke plaats in de
Belgische politiek tussen 1878 en de
Eerste Wereldoorlog. Zo was hij in 1884
gedurende enkele maanden minister van
Justitie en vanaf 1891 minister van Staat.
Ook was hij een vurig verdediger van het
vrij onderwijs. Woeste "'.oonde in de
Napelsstraat 15. Een gedenkplaat op de
gevel houdt de herinnering aan zijn
vroegere inwoner levendig.

1, J
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gebruik genomen werden door het
Nationaal Hulp- en Voedingsfonds.

D EHALLENVAN ELSENE

monumenten op zijn naam heeft staan.
Woeste, advocaat en katholiek politicus,

Interieur van de hallen gedurende
de Eerste Wereldoorlog, toen ze in

De voltooiing van het project...
veertig jaar na de eerste plannen
Het deel vóór de kerk was intussen onaan geroerd gebleven
omdat de onteigeningskosten veel te hoog waren opge lopen.
De eigenaars ergerden zich aan de uitzichtloze situatie en eis
ten in een aan de gemeenteraad gerichte petitie van 1890 dat
er maatregelen werden genomen .
J aren gingen voorbij en de wijk begon gestaag te vervallen
door een gebrek aan onderhoud, wat te wijten was aan de
dreiging van de sinds lang aangekondigde onteigeningen.
Om kosten te besparen werden vier a ltern atieven voor het
plan van 1876 uitgedacht. Het project werd in december 1897
definitief goedgekeurd (zie p. 16). Het daaropvolgende jaar
schreef de gemeente een gevelwedstrijd uit. Die I iep op een
mislukking uit maar dat bel ette niet dat de percelen la ngs
de in 1 900 voltooide wegen b i j n a on midde l lijk
bebouwd waren.

Het steden bouwkundig pion van 1875 omvatte onder
meer een overdekte markt, die gebouwd moest worden
op het braakliggend terr e i n tussen de K r i b bestraat,
T ulpstraat, Raadsstraat en Sans-Soucistraat. In l 877
keurt de gemee nte Else ne de plannen van architect
Edmond Le Graive goed en besluit een procedure van
ope n bare aan bested i n g te starten. De aa n n e m e r
Camille Joseph Eggermont krijgt het contract toegewe
zen op basis van een bestek van 635.000 frank terwijl
het oorsp ronkeli jke bedrag op 240. 000 frank was
begroot ! De werken beginnen i n 1878 en ei ndigen
binnen de vastgelegde term i j n . Op 29 november 1879
wordt de nieuwe overdekte markt plechtig ingewijd.
Het gebouw van Le Graive, medewerker van Léon
Pierre Suys bij de constructie van de centrale hallen
van Brussel-Stad ( 1872 - 1874), past bi nnen de traditie
van overdekte markthallen die in de l 9de eeuw in
vele Europese steden verschi jnen.
De platteg rond van de overdekte markt van Elsene
nam de vorm van een Latijns kru i s aan en ontplooide
drie m o n u m e ntale g evels, waaronder een stene n
hoofdgevel. Het volutenfronton van deze gevel (Tulp
straat) was versierd met een monumentaal beeld van
Louis Samain in "galvanoplastiek", dat Ceres voorstel
de, de godin van de Overvloed en Welvaart. Door
de bij zondere planindeling kon de gemeente
de hoekpercelen als bouwterrei nen verko
pen. De hoofd "beuk" verbreedde in het
centrale gedeelte en vormde e r twee
"apsissen", de kruising van het transept
was overdekt door een koepel op
pende n t i even. B i n n e n werd het
gebouw verlicht door een immens
glazen dak dat op een metalen
structuur steunde. Een deel van de
ondergrondse ruimten was boven
dien als i j skelder i ngericht.

De prestig ieuze afmetingen en luxueuze decoratie
van de hallen gaven heel wat stof tot discussie ; het
gebouw zou immers niet beantwoorden aan zijn func
tie en de kostprijs was overdreven. De markt was nog
maar net voltooid of er moesten al enkele aanpassin
gen gebeuren om de exploitatie te verbetere n . Zo
werd het beglaasde dak vervangen door een golfzin
ken dak en de ceram ieken tegelvloer vol kuilen dien
de plaats te maken voor een geasfalteerde laag. Ook
moest de gebrekkig werkende waterleiding vervan
gen worden en werden er twee luifels gebouwd voor
de marktkramers. Totale kostp r i j s van het gebouw :
één m iljoen frank. Kwam daar nog bij een tekort aan
exploitat i eopbre n g sten ( m et het h u u r g eld van de
m a rktkram e n kon de g e m e e n t e , zelfs i n de beste
jaren, n i et eens de a n n uïteiten van de afgesloten
lening betalen) . De hele gemeentelijke speculatieve
operatie was dus één g rote m i slukk i n g . Bovendien
verkocht de gemeente de bouwgronden rond de hal
len met verlies.
Vanaf 1894 was de helft van de stalletjes o n bezet.
Ti jdens de Eerste Wereldoorlog diende het gebouw
als magazi j n voor het N a t i onaal Hulp- e n
Voedingsfonds. I n 19 1 8 sloot het definitief zijn deuren en in 193 6 verdween het onder de sloop
h a m e r . Even werd g edacht o m op h et
uitgestrekt braakliggend terrein een nieuw
gem eentelijk museum te bouwen maar
u iteindel i j k zou de Elsense Haard e r
twee sociale appartem e ntsgebouwen
laten optrekken.
Hoofdgevel van de hallen gepubliceerd
in L 'Emulation in 1880. De atbraak van
dit opmerkelijk gebouw zou de
fysionomie van de wijk voorgoed
veranderen.
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Gevel van de voormalige porseleinfabriek
Oemeuldre-Coché, opgetrokken in 1905
door architect Maurice Bisschops.

Achter de bescheiden
gevel van het voormalig
atheneum schuilt dit
spectaculair metalen
gebinte.

DE ETABLISSEMENTS DEMEULDRE

HE T KONINKLIJK ATHE NE UM VAN E L SE NE
Volgens het plan van 1875 moest er ook een n ieuwe
middelbare school komen in de S i nt- Bonifatiuswijk.
Voor de ligg i n g werd aanvankelijk aan het terre i n
tegenover de overdekte markt gedacht, maar dat zi nde
het gemeentebestuur niet : het rechtstreeks contact met
de hallen zou immers nefast zijn voor de opvoeding
van de toekomstige leerlingen.
Daarom besloot de gemeente nieuwe bouwterreinen aan
te kopen tussen de huidige J. Bouillonstraat, Atheneum
straat en Elsensesteenweg. Ook wilde ze beroep doen
op een architect van buitenaf. In 1878 werden de o n t 
werpen van d e plannen evenwel toevertrouwd aan archi
tect Louis Coen raets van het bureau voor gemeentelijke
openbare werken . Deze optie moet ongetwijfeld ver·
klaard worden door de buitensporige bouwkosten van
de nieuwe hallen, die de gemeente in ernstige financiële
moeilijkheden hadden gebracht. De werken hadden in
1880 voltooid moeten zijn maar om verschillende admi
nistratieve redenen ging het onderzoek de' commodo et
incommodo pas i n januari 1883 van start. In mei van
datzelfde jaar werden de definitieve plannen goedge
keurd en in 1885 was de school ei ndelijk voltooid.
Intussen was er een n ieuwe wet van kracht ( 15 juni
1881) die de creatie van n i euwe koni nklijke athenea
1 2 mogelijk maakte. De gemeente Elsene, die al over een

m i ddelbare school besch ikte, verdeeld over drie
gebouwen, v roeg de mi n i ster van Ope n baar
Onderwijs toestemming haar middelbare school i n
een n ieuw, i n 1882 gesticht atheneum onder te bren·
ge n . De pla n n e n voor een m i ddelbare school die
Coenraets in 1878 uitgewerkt had, zouden dus die
nen voor de bouw van een athen eum, waardoo r
Elsene staatssubsidies voor d e bouw kon genieten.
Het sobere, classicistische atheneum van Elsene vormt,
met zijn arduinen sokkel en bepleisterde gevel met imita
tievoegen, één van de meest opmerkelijke voorbeelden
van functionele schoolarchitectuur in Brussel uit de jaren
1880. De hoofdvleugel van het gebouw ligt rond een
grote overdekte speelplaats met een galerij die toegang
verleent tot de klaslokalen . De speelplaats wordt over
dekt door een structuur in ijzer - en oorspronkelijk ook
glas - waarvan het verticaliserend karakter al naar
bepaalde schoolgebouwen in art-nouveaustijl uit 1900
en later verwijst (zoals die van Henri Jacobs) . Aan het
comfort van de leerlingen werd bijzonder veel aandacht
besteed. De lokalen, die telkens zo'n veertig leerlingen
moesten huisvesten, zijn erg ruim en berekend op 5m3
lucht per leerling. Bovendien beschikken ze over moder·
ne centrale verwarming. Heden huisvest het gebouw
een deel van het Muziekconservatorium van Brussel.

De aanwezigheid van de Etablissements Demeuldre in
Elsene geeft blijk van het belang van de Brusselse por
sel e i n industrie. De Lotharingse porseleinfabrikant
C h a rles- C r i stophe W i ndisch sti chtte de fab r i ek i n
1830 in de voormalige herberg A u Mayeur aan de
Waversesteenweg. Zijn producten hadden veel succes
op diverse internationale tentoonstellingen. Onder lei
ding van de nakomeli ngen van Jean-Jacques Coché
Mommens, u itgever en eigenaar van de k r a n t Le
Courrier des Pays- Bas, die mee aan de basis van de
Belgische onafhankelijkheid stond, werd de onderne
ming in de tweede helft van de l 9de eeuw uitgebreid
en voorzien van een winkel. Er ontstond een vruchtba
re same nwe rki ng met talrijke bekende kunstenaars
zoals de beeldhouwers lsi dore De Rudder, Alfred

Crick en Julien Dillens. Ook leverde de fabriek een bij
drage aan de ontwikkeling van de art nouveau in de
vorm van geveltegels, onder meer voor het voormalig
warenhuis Old Eng/and, dat Paul Saintenoy in 1899
ontwierp. De Etablissements Demeuldre staakten hun
productieactiviteiten in 1953 om zich volledig toe te
leggen op de verkoop van porselein, kristal en zilver
werk . De fabricageatel iers verdwenen rond l 960
onder de sloophamer. De voormalige tentoonstellings·
hal uit 1870 en het pand aan de steenweg uit 1905
volgens plannen van Maurice Bisschops hebben daar
entegen hun oorspronkelijke structuur en decoratie
grotendeels behouden, waaronder de uitzonderlijke
vitrine-gevel, één van de hoogtepunten van het Elsense
onroerend erfgoed.

"De Kleur", allegorisch paneel
in geverniste reliëfceramiek,
Het interieur
van de toonzaal
uit 1870.

ontworpen door lsidore
De Rudder in opdracht van
Maison Vermeren-Coché.
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Gevelopstand door Hendrik Beyaert
voor de firma Merk/in Schütze et Cie,
gepubliceerd in de /ouma/ beige de
l'Architecture in 1855. Het was deze
befaamde orgelfabriek aan de
Waversesteenweg die in 1868 het orgel
van de Sint-Bonifatiuskerk leverde.

D E IND USTRIEVAN
HOOG- ELSENE
I n de l 9de eeuw had Elsene
een vrij welvarende nijverheid.
Die was niet verbonden aan
zware indu strië l e activiteiten
maar hoofdzakelijk gericht op
de fabricatie van lu xegoede
ren. De bro uwerijen waren
geconcentreerd rond de vij
vers, terwijl verschillende grote
fabrieken in hoog-Elsene lagen,
voornamelijk langs de Waverse- en Elsensesteenweg. Op het
plan Popp, dat in 1866 werd opgesteld en rond 1880 bijge
werkt, zijn er een tiental te zien, waarvan zes binnen de huidi
ge Sint-Bonifatiuswijk. Hierond er bevond en zich d e
porse l einfabriek Vermeren-Coché, d e orge l m a nu fact u ur
Merk/in Schütze et Cie, een wasserij en een fabriek van elasti
sche stoffen.
Sinds de bouw van het slacht
h u is in 185 0 had ook de voe
dingsind u strie zich 1 n d e
om geving geïnstalleerd. Zo
waren er een gemeentelij ke
slagerij, die evenwel niet lang
tegen de concurrentie van de
h allen kon opvechten, ijskel
ders waar het ijs uit de vijvers
van Elsene werd bewaard en
de h a l l en ze l f ten slotte die
dagelijks een stroom van han
delaars aantrokken.

Fabriek van wit en gedecoreerd porselein
J.B. Cappellemans senior en Daboust,
Waversesteenweg. Foto uit de Belgique
Industrie/Ie.

14

STIJLD IVERSITEIT
Naast de art nouveau die door zijn originaliteit de vormgeving
van de Sint-Bonifatiuswijk domineert, ontmoeten we in dit
deel van hoog-Elsene ook interessante voorbeelden van ande
re, diverse architectuurstijlen.

Het neoclassicisme bijvoorbeeld heeft hier één van de meest
stijlzuivere gehelen in Brussel voortgebracht dat, ondanks de
gewijzigde gevels, nog erg homogeen overkomt. Het gaat om
verschillende huizenrijen tussen de Sint-Bonifatiuskerk en het
Museum van Elsene, meer bepaald in het huizenblok gevormd
door de- Gomandwijk (Van Aastraat 29-53, Woonwijkstraat,
Viaductstraat, Collegestraat), opgetrokken in 1850 en bestaan
de uit identieke huisjes van tel kens drie bouwlagen.
Het eclectisme gaf vorm aan de grote stedenbouwkundige her
kenningspunten van de wijk -de openbare en cultusgebouwen :
het slachthuis (het huidige Museum van Elsene), de voormalige
- heden afgebroken- hallen, de neogotische Sint-Bonifatiuskerk
en de schoolgebouwen, die nu eens de stempel van het
classicisme dragen (Ecoles n°5 1 en 2, Sans-Soucistraat) en
dan weer geïnspireerd zijn door de Vlaamse Renaissance
(Ecole des Arts, Sans-Soucistraat -voormalig weeshuis).
Ook binnen de burgerlijke architectuur vinden we ver
schillende opmerke l ijke gebou wen van h oogstaande
kwal iteit. Atheneumstraat 6 bijvoorbeeld is een huis in
neo-Vlaamse-Renaissancestijl met twee trapgevels waar
op het jaartal 188 1 staat aangegeven. Het gevel pare
ment in natuursteen en b l auwe hardsteen van d e
persoonlijke woning van Edmond L e Graive, de archi
tect van de Elsense markth a llen, in de Jules Bouillon
straat 2A en van het huis dat Maurice Bisschops in de
Tulpstraat 23 ontwierp, doen dan weer denken aan de
Italiaanse Renaissance. Het classicisme van het Ma ison
des Ecrivains aan de Waversesteenweg 1 50 en de twee
h uizenrijen aan de Lang Levenstraat, tussen de Vrede
en de Tul pstraat, is veeleer eclectisch getint. Opval lend
zijn ook de bijzonder fraai afgewerkte gevels in baksteen
en steen in de Anou lstraat 1 2- 18 en 2 1-2 7 en de twee
gekoppelde woningen uit 1904 in de Solvaystraat 2 1-23.
De beaux-arts-stijl wordt vertegenwoordigd door een
h uis in de Sint-Bonifaasstraat 26 van Raymond
Moenaert, dat het jaartal 1910 draagt.
Aan de Waversesteenweg 5 2 en de N apelsstraat 68 / 1
ten slotte staan twee erg interessante art-decogebouwen.

Privé-woning van Edouard Le Graive,
architect van de markthallen
(Jules Bouillonstraat 2A).
Foto uit l'Emulation van 1887.
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DE A RT NOUVEAU
DE GEVELWEDSTRIJD VAN 1 898
Op 15 juli 1898 schrijft de gemeente Elsene een gevelwed
strijd uit met 15.000 frank prijzengeld, in de hoop meer vat te
krijgen op de kwaliteit van de huizen die zouden worden
opgetrokken langs de n ieuw aangelegde straten e n zo snel
mogelijk de gronden in haar bezit terug te verkopen . Het ini
tiatief leidt eve nwel tot geen enkel resultaat aangezien de
architecten zonder enige bouwverbintenis aan de wedstrijd
deelnemen en op -nog n iet verkochte- gronden van hun
keuze. Er bestaat geen spoor meer van de bekroonde plannen
maar de laureaten zijn wel bekend : Alphonse Han naert krijgt
de eerste prijs voor de categorie 5,5 en 6 meter gevelbreedte,
Van Asperen voor die van 6,5 meter en Benjamin De Lestré-de
Fabribeckers voor die van 7 meter.
Vermeldenswaardig is dat het reglement erop aandringt dat de
architecten niet alleen huisvesting ontwerpen maar op de eer
ste plaats gebouwen met een commerciële bestemming, het
logisch gevolg van een andere wedstrijd die in 1896 georgani
seerd was met het oog op het ontwerpen van winkelpuien
(cf. p. 24). De opmerkelijke huizen die Ernest Blérot en Henri
Jacobs na 1900 optrekken, beantwoorden helemaal aan deze
gemengde typologie.

Originele opstand van Ernest Blérot voor
het hoekhuis aan de Sint-Bonifaasstraat
en Solvaystraat. De architect besloot
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tijdens de constructie een verdieping aan
het gebouw toe te voegen.

Het geheel in de Solvay- en Sint-Bonifaasstraat werd
tegelijkertijd met dat van de Vanderschrickstraat
opgetrokken . I n totaal gaat het om 28 huizen met
winkelpui op de begane grond, waaraan nog eens
n egen n ieuwe woningen worden toegevoegd in
1900 !
Om het hoofd te kunnen bieden aan zoveel verschil
lende bouwplaatse n de nkt Blérot verschille nde
procédés uit om snel te kunnen werken. Het interieur
van de woningen volgt het traditioneel plan : twee of
drie opeenvolgende ruimten, toegankelijk via een
gang of een trap aan de zijkant. De gevels zijn ont
worpen volgens een beperkt aantal schema's, waar
door bepaalde ele m e n te n van de com positie
onderling verwisseld kunnen worden . Met uitzonde
ring van de sgraffiti, vertonen sommige panden (vijf in
totaal) van beide gehelen een identieke gevel (met een tussen
tijd van slechts enkele maanden werden dezelfde plannen bij
de twee betrokken gemeenten voorgelegd voor het verkrijgen van
een bouwvergunning ! ). De typische art-nouveaudecoratie
beperkt zich tot de gevels en commerciële benedenverdiepingen.
De semi-industriële bouwmethoden die Blérot hanteert, zijn
ideaal voor de constructie van een coherent geheel van indivi
duele huizen. I n al hun diversiteit vormen ze gedifferentieerde
ritmische eenheden die het straatbeeld verlevendigen .
Individualiteit moet het daarbij afleggen op eenheid. Daarom
tekent Blérot bij voorkeur gevels met bekronende frontons, ele
menten die de opeenvolging van verticale ritmische accenten
nog eens benadrukken. Het is opvallend hoe frontons en ande
re verticale gevelelementen (pinakels, kruisbloemen ... ) van
neogotische traditie naar gelijkaardige elementen op de gevel
van de kerk, de kern van de wijk, verwijzen. Het oeuvre van
Blérot beantwoordt dus tegelijkertijd aan twee fundamentele
vereisten van de 19de-eeuwse architectuur : enerzijds verzekert
het het behoud van de stedenbouwkundige coherentie van een
wijk, anderzijds komt het tegemoet aan de vraag naar diversi
teit van de middenstanders, die hun eigendom van dat van de
anderen wensen te onderscheiden.

Sgraffito bovenaan de gevel van
Solvaystraat 19.

Erker van het gebouw op de hoek van
Solvaystraat (nr. 15) en de Sint
Bonifaasstraat. Op de achtergrond, gevel
van Solvaystraat 19.
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Perspectief van de huizen
van Ernest Blérot in
de Solvaystraat.

HE T GEHEE L VAN DE SINT-BONIFAASSTRAAT
E N SOLVAY STRAAT
I n 1 900 verkoopt de gemeente Elsene zes bouwgronden aan
de heer en mevrouw De Groef. Mevrouw Washer is eigenares
van Solvaystraat nr. 19 en Blérot bezit i n deze straat 12 h u i
zen. De namen van de eigenaars van de overige vier terreinen
die Blérot in 1900 bebouwt, zijn n iet achterhaald maar het is
n iet u itgesloten dat de architect ze zelf aangekocht heeft.
Op de percelen van De Groef, gelegen aan het kru ispunt van
de twee h oofdstraten van de w i j k ( S i n t-Bo n ifaasstraat 2 0 ;
Solvaystraat 18 / S i nt-Bon ifaasstraat 1 5), bouwt Blérot twee
huurpanden met winkelpui op de begane grond, een mooi u it
hangbord voor de hele vastgoedoperatie.
Op de oorspronkelijke plannen van Blérot telden beide
h oekgebou we n slechts twee verdiep i n ge n . De
plan nen onderg i ngen evenwel w i j z i g i ngen,
ongetwijfeld tijdens de constructie zelf, aan
gezien ze vandaag drie verdiepi ngen hebben . De twee panden zijn volgens een
identiek schema opgetrokken : een
"mijtervorm i ge" plattegrond met
rechts de toegang tot het trappenh u is, aan de buitenkant aange
geven door de asymmetrische
vensterpartij. Een van de twee
stompe hoeken wordt vooraf
gegaan door een erkertje.
Steen en baksteen w i sselen
elkaar op decoratieve w ijze
af. Daarnaast worden de v ier
gevels ook opgelu i sterd door
u itzonderlijke sgraffiti ; het huis
i n de S i n t-Bon ifaasstraat 2 0
heeft e r n o g negen bewaard
d i e achter ee n laag zwarte
verf verborgen gaa n, terw ijl
de zestien sgraf f i t i op de
gevels van Solvaystraat 18 /

Blérots meest opmerkelijke realisatie in
deze wijk. Het pand is nog steeds in het
bezit van één van zijn nakomelingen.

Si nt-Bonifaasstraat 15 waarschij n l ijk vern ietigd zij n . Op h u n
plaats i s n u imitatiemetselwerk met rode bakstenen gesch ilderd.
Van alle h u izen die Blérot voor de S i nt-Bon ifat i uswijk ont
wierp, is dat van de Solvaystraat 12 het meest originele. De
arch itect was er zelf erg aan gehecht aangezien h ij er steeds
eigenaar van is gebleven en ook vandaag nog blijft het pand in
het bezit van één van zij n nakomel i ngen . Het programma is
identiek aan dat van de overige h u i zen i n de wijk (wi nkel en
won i ng van de u itbater) maar de behandel ing van de gevel is
u n iek i n het oeuvre van Blérot. De sterk asymmetrische bega
ne grond contrasteert met de verdiep i n gen, die opgebouwd
zij n rond een centrale as - een dubbele houten bow-wi ndow
die twee hoeken van 45 ° vormt ten opzichte van de gevel. De
grote lijnen van de compos i t i e worden nadrukkelijk i n de
steen aangegeven, een materiaal dat de arch itect veeleer voor
zijn bouwwerken van hoge standing reserveert. Om de privé
i ngang van de wi nkeli ngang te scheiden, bedacht Blérot een
i ngen ieuze oplossi ng : h ij plaatste de twee toegangsdeuren i n
een hoek van 45 ° ten opzi chte van elkaar, d e omgekeerde
vorm van de bow-window. H ierdoor ontstaat de nodige late
rale doorgangsru imte naar de verdiepi ngen en vergroot de

ERNEST BLÉROT (1 870-1957)
Blérot, die een opleiding kreeg aan het
Sint-lucasinstituut in Brussel in de
neogotische traditie, is één van de meest
productieve architecten van de art
nouveau. Tussen 1897 en 1909 bouwde
hij meer dan zeventig huizen. Samen mei
de zeventien handels- en woonpanden in
de Vanderschrickstraat en de woningen
aan de vijvers van Elsene, behoren de elf
huizen van de Sint-Bonifatiuswijk tot de
meest interessante gehelen uit zijn
carrière en de Brusselse art nouveau.
Om dergelijke grote gehelen te bouwen,
mocht Blérot rekenen op het fortuin van
zijn schoonfamilie als financiële
waarborg, zodat hij zelf bepaalde
bouwpercelen kon kopen en op die
manier een actieve rol spelen in de
vastgoedoperaties.
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HENRI JACOBS (1864-1935 )
Jacobs, zoon van een onderwijzer die
later tot onderwijsinspecteur wordt
benoemd, volgde een opleiding aan de
Academie voor Schone Kunsten. Hij legde
zich toe op de bouw van scholen en
bouwde onder meer het scholencomplex
Josaphat in Schaarbeek ( 1 907). In deze
gemeente bevinden zich ook het
merendeel van door hem ontworpen
burgerwoningen alsook verschillende
gehelen met arbeiderswoningen.

winkel r u imte. Ook hier gaat de sgraffito van de timpanen
schuil onder een laag witte verf.
I n 1904 ontwierp Henri Ja cobs de huizen voor de Sint
Bonifaasstraat 7, 9 en 11 in opdracht van eenzelfde eigenaar
(mevrouw Simoens) en net zoa l s bij Blérot ging het h ier om
een vastgoedoperatie. Het programma van de drie h u izen is
identiek aan dat van de panden van Blérot : een winkel op de
begane grond en de woning van de ha-ndel aar op de verdie
pingen. Jacobs brengt hier evenwel variatie in door de aparte
toegangen tot de winkel en de woning respectievel ijk links en
rec hts van de vitrine te p l aatsen. Bovendien l ast hij op de
begane grond een tussenverdieping met vrij lage plafonds in
om goederen op te kunnen slaan.
Stilistisc h gezien inspireert het oeuvre van Jacobs zich voor
bepaalde typische elementen op dat van Horta. Hij integreert ze
echter in een rationeler, "functionalistisch" geheel avant Ja lettre.
Om de gevel te verlevendigen speelt Jacobs met het contrast tus
sen baksteen en steen. De muuropeningen van nrs 7 en 11 heb
ben neogotisc h e geïnspireerde profielen, ongetwijfeld a l s
verwijzing naar de nabijgelegen kerk. De architect wilde boven
dien twee kru isbl oe
men aanbrengen aan
weerszij den van de
gevel van nr. 9 om de
drie geve l s in één
geheel te verenigen.
Het huis in de Solvay
straat 32 uit 1904 is de

vijfde en l aatste persoonlijke woning van arch itect Victor
Taelemans. De geometrisch geïnspireerde gevel, die breder is
dan die van de huizen die Blérot en Jacobs in deze wijk ont
wierpen, onderscheidt zich door een opvallende asymmetrie.
Met uitzondering van de cirkel vormige verbreding in het
bovenste deel van de deur, wordt de gevel gestructureerd door
sterk geaccentueerde dwarslijnen die door de drie bouwlagen
lopen en de hoefijzerboog van de ingang onderbreken. De tra
pezoïdale bow-window links op de eerste verdieping contras
teert met zijn rechthoekige tegenhanger rechts. Op de tweede
verdieping wordt het linker deel van de gevel voorafgegaan
door een balkon, het grootste deel wordt ingenomen door een
derde bow-window rechts. De decoratie van het stenen pare
ment beperkt zich tot parallel le, per drie gegroepeerde inke
pingen die vaag naar de Weense Sezession verwijzen en ook
geregeld in het oeuvre van Paul Hamesse verschijnen. Het erg
gestileerd ijzerwerk van de toegangsdeur en de balkonleuning
zijn typisch voor de geometrische stijl.
De sobere ornamentatie en gedurfde compositie van Victor
Taelemans' privé-woning staat in schril contrast met het werk
van B l érot en Jacobs.
Deze art-nouveau ten
dens is minder bekend bij
het grote pub/ iek maar
zal een cruciale rol spe
len in de ontwikkeling
van de architectuur van
de jaren 1920 en 1930.

VICTOR TAELEMANS (1864 -1920)
Taelemans, afkomstig uit een familie van
ambachtslui, loopt school aan de
Academie voor Schone Kunsten en werkt
als tekenaar in het atelier van Hendrik
Beyaert (1882), waar hij Paul Hankar
herhaaldelijk ontmoet. Tot 1897 blijft hij
trouw aan een eclectische s�ijl van
Renaissance·inspiratie die eigen is aan het
atelier van Beyaert. Daarna begint hij te
werken in een geometrische art·
nouveaustijl in de lijn van die van de
leerlingen van Paul Hankar, zoals
Hamesse en Sneyers. Voor zijn gevels
blijft Taelemans echter de Franse steen
van Horta boven de combinatie baksteen/
blauwe hardsteen van Hankar verkiezen.

Detail van de deur van de woning van
de architect. Taelemans verenigt binnen
één strenge compositie rechte met
gebogen lijnen.

Het huis van architect Victor

Geheel van drie huizen
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door Henri Jacobs
( Sint-Bonifaasstraat 7, 9 en 11).

Taelemans is zonder meer één van
de meest interessante realisaties van
de hele wijk (Solvaystraat 32).
Foto uit Vers /'Art, 1 909 .
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Sgraffito onder kroonlijst

Sgraffiti, Solvaystraat 16.

( Sint-Bonifaasstraat 18).

Foto van omstreeks 1900
van Sint-Bonifaasstraat 17
en 19 uit W. Rehme, Die
Architektur der neuen

(reien Schule, 1901.
De twee sgraffiti die Romeo
en Julia voorstellen, bestaan
.nog, zij het dat ze
verscholen gaan onder een
laag witte verf. Aandachtige
kijkers ontwaren echter nog
het reliëf van de
inkervingen.

De Japanese11 verborgen onder een laag
zwarte verf ( Sint-Bonifaasstraat 18).
11

DE "VERBORGE N SGRAF FITI"
Sgraffiti zijn niet al leen erg verrijkend voor het
straatbeeld maar verdienen ook onze aandacht
omdat ze voortdurend worden aangetast door het
koude en vochtige ki imaat, de I uchtvervu i Ii ng en
de verwaarlozing van sommige eigenaars.
Alle gevels van 8 /érots huizen in de Sint-Bonifatius
wijk zijn voorzien van sgraffiti, hun lotsbestemming
was echter niet dezelfde voor iedereen. Zo bevin
den de sgraffiti in de Solvaystraat 1 9 , 20 en 2 2
zich nog in een goede staat van bewaring, daar
waar anderen verloren Iijken te zij n gegaan, maar
schijn bedriegt soms. Van de sgraffito ter hoogte
van het timpaan van de Sint-Bonifaasstraat 1 7 bij
voorbeeld werd lange tijd gedacht dat deze
onherroepelijk verloren was gegaan. Tijdens een
volgens de regels der ku nst uitgevoerde geve/res
tauratie kwam de decoratie echter terug aan het
licht. Twee van de vier door een laag witte verf
overdekte sgraffiti o n der de kroon lijst stellen
Romeo en J ulia in middeleeuwse kledij voor.
Het huis ertegenover, nr. 20, bezit negen sgraffiti
die allemaal schuilgaan achter een laag zwarte

verf. Vier ervan stellen een wereldstreek voor (Azië, Afrika,
N oord- en Z u id-Amerika) in de vorm van een elega n te,
schaars geklede vrouw. De sgraffito op de impost van nr. 22
werd waarschijn l ijk met acrylverf "gerenoveerd", wat resul
teerde in een fel kleurenpalet dat volledig met het oorspronke1 ijk coloriet breekt. Maar naast disharmoniërende kleuren
kun nen ondoordachte restauraties ook het toekomstig behoud
van sgraffiti in gevaar brengen aangezien de moderne midde
len de aantasting alleen maar versnellen.
Een opmerkelijk sgraffitogeheel dat toegeschreven wordt aan
Géo Ponchon is dat op de gevel van neoclassicistische all ure
in de Solvaystraat 33-37 / Lang Levenstraat 5: het gaat om der
tien decoratieve sgraffitovoorstellingen, die heden verborgen
gaan onder een du n ne grijze laag. De hoofdvoorstelli ng,
boven de winkel ingang, stelt de wapens van de gemeente
Else n e voor. Ge l ukkig zij n de sgraffiti niet overschilderd
geworden bij een recen te opknapbeurt van de gevel . Géo
Ponchon is waarschijnlijk ook de auteur van de onzichtbaar
geworden sgraffiti in de Lang Levenstraat 13-13A.

Verborgen sgraffito met de wapens van
de gemeente Elsene ( lang Levenstraat 5).

,
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De naam van de architect die deze fraaie

ARCHITEC T UURM ET EEN C OMM ERC IËLE
BESTEMM ING

Deze drager waaraan eertijds een
uithangbord bevestigd was, is

ongetwijfeld dezelfde die in The Studio
wordt besproken en die gelauwerd werd

tijdens de wedstrijd van 1896
(Tulpstraat 69).
De gevel v.an bakkerij Timmermans
(afgebroken) was laureaat in de wedstrijd
voor winkelinrichtingen die de gemeente
in 1896 had georganiseerd. Auteurs zijn

Paul Hankar en Adolphe Crespin
(sgraffiti).
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De commerciële roeping van hoog-Elsene werd
bevestigd in het plan van 1875 dat, buiten de
aanleg van nieuwe straten, ook een grote over
dekte markt beoogde. Deze markt diende a l s
aanvulling op d e bestaande gemeentelijke
infrastructuur, die al over een (in 1892 tot mu
seum verbouwd) s l achthuis beschikte. Tot op
vandaag heeft de wijk haar commerciële functie
behouden en zijn er verschillende architectuurvoorbeelden
van uiteenlopende stijlen en perioden bewaard gebleven. De
winkelpuien, die vaak het slachtoffer van de snel wisselende
mode zijn, vormen fragiele en efemere getuigen van een
bepaalde mentaliteit en zouden dan ook gevrijwaard en geva
loriseerd moeten worden.
In 1896 richt de gemeente een wedstrijd in voor het beste win
kelontwerp van de wijk. Het bekroonde werk is jammer genoeg
verdwenen. Het ging om de gevel van bakkerij Timmermans
aan de Waversesteenweg 169, een realisatie van
Paul Hankar in samenwerking met sgraffito-ont
werper Adolphe Crespin. Behalve een opmerke1 ijke drager in de vorm van een drakenkop
waaraan vroeger een uithangbord bevestigd was
in de Tulpstraat 69, eertijds afgebeeld in het
Engels tijdschrift The Studio, lijkt geen enkele bij
drage aan de wedstrijd bewaard te zijn gebleven.
Ook de gevelwedstrijd van 1898 legde de
nadruk op het gemengde woon- en handelska
rakter van de ontwerpen ; het merendeel van de
huizen die Blérot in 1 900 ontwierp, hebben hun
oorspronkelijke winkelpuien bewaard en zelfs
een deel vari de interieurinrichting. De beneden
verdiepingen van de Solvaystraat 1 2 , 16, 20 en
2 2 en van de Si,nt-Bonifaasstraat 1 7 zijn dan ook
bijzonder interessant en hun huidige uitbaters
hebben gebruik ku nnen maken van de meer
waarde die deze huizen bieden. Al leen de win-

glasramen van art-nouveau-inspiratie
(hoek Francart/Sint-Bonifaasstraat)
ontwierp, is niet bekend.

kelruimte van Sint-Bonifaasstraat 1 9 werd heringericht tot
woning. De winkelpui van Solvaystraat 14 werd dan weer ver
minkt door de toevoeging van een rustiek portaal, die de sgraf
fito ter hoogte van het timpaan en de arabesken van Blérot
gedeelte! ijk verbergt.
De meeste winkelpuien van art-nouveau-inspiratie daarente
gen werden ingericht in bestaande eclectisch of neoclassicis
tisch geïnspireerde gebouwen. Deze weliswaar bescheiden
realisaties zijn bijzonder waardevol aangezien ze getuigen van
het enthousiasme waarmee aan deze stijl tegemoet gekomen
werd en van z ijn succes bij winkelinrichtingen. De Sint
Bonifatiuswijk telt verschillende fraaie voorbeelden van rond

Opstand van de voormalige kachel- en
lampenwinkel Sottiaux door Charles

Patris (Elsensesteenweg 95-97).

Een door de art nouveau geïnspireerde
inrichting voor een pand van
neoclassicistische inslag

(Lang Levenstraat 9-1 1 ).
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De winkelpui van d e voormalige bakkerij
Lebon-Leur, in de jaren 1930 verbouwd
tot vishandel, is een ontwerp van Victor
Boelens (Troonstraat 65).

Rechts
Ceramieken decor van de viswinkel,
een realisatie van de firma Helman.

Voor deze apotheekvitrine werd het
vrije plan" principe toegepast, dat eigen
is aan de modernistische architectuur
11

( Waversesteenweg 88).
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de ee u wwissel i n g: de vitr i n es in de Sin t-Bonifaasstraat
36/ Francartstraat 1 1 (1 900), een winkelraam en inrijpoort i n
de Lang Leve nstraat 9-11 (vóór 1 900), de vitri nes aan de
Waversesteenweg 154A en drie vrij sobere winkelramen in de
Tulpstraat 5, 7 en 9.
In 1903 besloot de directie van het grootwarenhu is "l' l n nova
t i o n " een nieuw gebou w op te trekken voor z ij n fi l iaal in
Elsene, nog maar eens een bewijs dat de wijk een commercië
le bestemming had. Net zoals bij de moederonderneming in
de Nieuwstraat, tekende Victor Horta de plannen. Het intus
sen grondig verbouwde warenhuis staat nog steeds aan de
Elsensesteenweg 63-65 .
De meest spectaculaire realisa
ties i n de Sint-Bonifati uswijk op
gebied van winke l ontwerpen
zijn zonder twijfel twee voor
malige bakkerijen : Lebon-Leurs
(Troonstraat 65) en Arcq- Pasture
(Sans-Soucistraat 1 05).
De w i n ke l p ui van bakkerij
Lebon-Leurs, een ontwerp van
archi tect Victor Boe l e n s u i t
1 906, heeft het merendeel van
haar oorspronkeli jke ornamen-

ten bewaard. Het pand werd beschermd in 1996 en wacht op
een herbestemmi ng. Omstreeks 1 920-1930 werd de bakkerij
heringericht tot viswinkel . Uit die periode dateert de ceramiek
decoratie van de firma Helman. Blikvanger is het uitzonderlij
ke muurpaneel dat vissers in een boot voorstelt.
De inrichting van bakkerij Arcq-Pasture in de Sans-Soucistraat
105 dateert van 1 905 . De reclamepanelen in gegraveerd en
beschilderd glas, geïnspireerd door de geometrische art nou
veau, zijn waarschijnlijk het beste voorbeeld van deze bijzon
der zeldzame en kwetsbare decoratietechniek in Brussel.
De i n r ichting van apotheek Belco Waversesteenweg 88, ten
slotte dateert van 1 9 30. De
architect, Adolphe Mas u re, is
er i n ges l aagd een i n drukwek
kende, meterlange vitrine in een
beperkte ruimte te i n tegrere n
dankzij een gedurfde composi
tie volge n s ee n vrij pla n . U i t
dezelfde periode dateert de
benedenverdiepi ng van de Lang
Levenstraat 1 7, met haar monu
mentaal, typisch modern istisch
karakter. De wandtegels werden
overschilderd.

Gegraveerd glaswerk van de voormalige
bakkerij Arcq-Pasture
( Sans-Soucistraat 105 ).

Modernistische vitrine geïnspireerd
door de pakketboot" stijl
(Lang Levenstraat 17).
11
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WANDE LING
1.

2.
Cinema Albert Hall, opgetrokken door
Paul Hamesse in 1919 ( Elsensesteenweg 16).

3.

4.

Modernistisch gebouw uit 1930, opge
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trokken door de architecten Govaerts en
Van Vaerenbergh ( Waversesteenweg 52).

De winkelpui op de begane
grond, die vol ledig heri nge
richt werd in art-nouveaustijl
is één van de mooiste van
Brussel en vormt een zeldza
me getuige van een tot u itster
ven gedoemde typologie. Het
i nterieur van de bakkerij werd
later heringericht tot Poisson
nerie du Quartier- Léopold.
Uit deze periode dateert de
gehistoriseerde tegeldecoratie
van de firma Helman, een
haast identieke reproductie
van het paneel in restaurant
Chez Vincent u it 1 91 3.
Gevels en winkelpui
beschermd i n 1 996.

Elsensesteenweg 1 6.
Voormal ige ci nema Al bert
Hal l . Paul HAMESSE &
broers, 1 9 1 9 (verbouwd). De
fil mzaal sloot haar deu ren i n
1 992, waarna de begane
grond verbouwd werd. De
rui mten op de verd ieping
kregen hun oorspronkel ijke
bestemming terug. Door het
wegnemen van de plaatbe
kled ing u it de j a ren 1 960
kwam de oorspronkel i j ke
kwaliteit van de prestigieuze
gevel terug tot haar recht.
Waversesteenweg 52.
GOVAERTS & VAN
VAERENB ERG H , 1 930.
Modernistisch hu urpand
door de architecten van het
David Van Bu uren m u seum
en de Taverne du Passage
(Koningi nnegalerij).
Napelsstraat 1 (hoek
Waversesteenweg 68).
François VAN STICHEL,
1 934. H u u rpand in moder
nistische stij l . De bl auwe
tegel s op de hoek zijn over
schi l derd.
Napelsstraat 1 5.
Voorma l i ge won ing van
Charles Woeste. Omstreeks
1 885. Fraai heren h u i s i n
neoclassicistische stij 1 .

5 . T roonstraat 6 5 (hoek
Landen plein). Voorma l ige
bakkerij Lebon-Leurs.
Omstreeks 1 860-1 870.
Victor BOELE NS, 1 906
(i n richting van de beneden
verdiepi ng). Verbouw ing�n
van het interieur omstreeks
1 920-1 930. Eclectisch pand
van classicistische inspiratie.

6. Anoulstraat 1 4-1 6, 20-22
en 28 ; 5, 25 en 27.
Omstreeks 1 880. Gehelen
van eclectische h u izen in
rode baksteen en natu u r
steen. De bewerkte houten
kroon l ijsten zijn bijzonder
i nteressant. N r. 25 heeft een
sterk uitspri ngend fronton.
7.

Lang Levenstraat 37-39.
Omstreeks 1 880. H u izen in
eclectische stij 1.

8. Tulpstraat 69.
Drager van u ithangbord in
art-nouveaustij 1 .
9 . Waversesteenweg 1 50.
Voormal i g hotel van baron
Joly. Museum Cam i l l e
Lemonnier & Maison des
Ecrivains. 1 889.
1 0. Waversesteenweg 1 43.
Etablissements Oemeuldre.
Toonzaal, 1 870. Gebouw
aan de Waversesteenweg.
Maurice BISSCHOPS, 1 905.
Beschermd i n 1 997.

1 1 . Raadstraat 59-63.
lnstitut Saint-Boniface (voor
m a l ig hospitaal voor zieke
kinderen) van de Si nt
Vi ncentius a Paolozusters.
A. SLA TER, 1 854.
1 2 . Sans-Soucistraat 94.
Ecole n ° 1. Eco/e Edmond
Peeters. L. ROUSELLE, 1 8581 860. Erg sober neoclassicis
tisch gebouw, opgetrokken
met subsidies van de Staat
en de provincie om tege
moet te komen aan de stij
gende beval ki ngsgroei van
de gemeente. I n 1 870 werd
een verd ieping bijgebouwd.
1 3. Sans-Soucisquare 1 -6 (tussen
Sans-Soucistraat 1 08 en 1 1 0).
1 909-1 9 1 0. Opmerkel ijk
geheel van woningen,
gebouwd rond een bi nnen
pl aats, aan de binnenkant
van een bouwblok. De
gevels hebben een opval len
de decoratie i n polychrome
baksteen .
1 4. Sans-Soucistraat 1 05 .
Voorma l ige bakkerij Arcq
Pasture. Omstreeks 1 860.
G laswerk van Paul ODRY &
Cie, 1 905. Vitrine van gegra
veerd en besch i lderd glas i n
geometrische art-nouveaustijl .
1 5 . Sans-Soucistraat 1 28.
Voormal i g weesh uis. Ecole
des Arts van Elsene. Lou i s
COEN RAETS, 1 876. I n 1 863
besloot de overheid scholen
op te richten die gespecial i
seerd waren i n het onder
richt van de schone ku nsten
en hun ind ustriële toepas
sing. De Ecole des Arts i n
Elsene is de eerste i n haar
soort i n België. Aanvankel ijk
was ze gehu isvest in Ecole
n ° 1 (cf. supra), i n 1 883 ver
hu ist ze naar het voorma l ig
weesh uis.

1 6. Sans-Soucistraat 1 30.
Ecole n ° 2. Eco/e Sans
Souci. Lou i s COEN RAETS,
1 872-1 874.
1 7. Jean Van Volsemstraat 71 .
Museum van Elsene.
Voormalig slachthu is, Louis
SPAAK & Gustave DEMAN,
1 850.
Inrichting Museum, 1 892.
Feestzaal, Ernest DELUNE,
1 893. In 1 888 schonken de
nakomelingen van dieren
schilder Edouard de Praetere
de kunstwerken u it zij n nala
tenschap aan de gemeente
Elsene op voorwaarde dat ze
toegankel ijk voor het publiek
zouden worden gesteld. Naar
aanleid ing h iervan werd het
in 1 890 om hygiënische
redenen gesloten slachthuis
verbouwd om te beantwoor
den aan zijn n ieuwe bestem
m ing.
1 8. Jean Van Volsemstraat 64.
Voorma l ige ijskelder van
E l sene (souterra in). 1 85 2 .

Oorspronkelijke opstand van een
modernistisch pand, gebouwd in 1 934 door
François Van Stichel ( Napelsstraat 1 /hoek
Waversesteenweg 68).

De Sans-Soucisquare wordt gevormd door
een opmerkelijk geheel woningen
opgetrokken rond een groen punt.
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1 9 . Van Aastraat, Woonwijk

straat, Viaductstraat en
Collegestraat.

Neoclassicistische h u i zenrij
en. Tussen de Van Aastraat
n rs 2 9 en 5 3 bevindt zich
de oude Gomandwijk,
opgetrokken in 1 850.
20. Tulpstraat 23.
Maurice B I SSCHOPS. H u i s
i n eclectische stij l .
2 1 . Tulpstraat 5 , 7 e n 9 .
Omstreeks 1 900. Drie art
nouveauvitrines.

D e brandweerkazerne e n haar fraaie gevel
met polychrome bakstenen en ceramieken
tegels (Viaductstraat 24 -26).

Foto van de ingang van de woning en
ateliers van kolenhandelaar Taymans, uit

Vers /'
Art, 1908. De inrichting in geometri
sche art-nouveaustijl is het werk van Paul
Hamesse ( Elyzeese Veldenstraat 6 -6A).
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2 2 . Elsensesteenweg 1 68
(Fernand Cocqplein) .
Voormalige won i ng van L a
Malibran, heden gemeente
hu is va n E l sene. VA N D ER
STRAETEN, 1 83 3 - 1 8 3 5 .
Pav i l joen i n neoc lassicisti
sche st i j l , gebouwd voor
v i o l i st Charles de Bériot en
z i j n ec htgenote, de opera
za ngeres Maria Félic ité
G a rcia, bijgenaamd " La
M a l i bran " . Aangekocht door
de gemeente E l sene i n
1 849 . Het h u id ige plein
vormde oorspron kel i j k de
t u i n . Het gebouw werd her-

haalde l i j k verbouwd om
aan zijn n ieuwe functie
tegemoet te komen. Het
meu b i l a i r in neoRenaissancestijl van de
raadszaal is van architect
Ju les Bru nfaut. Beschermd
i n 1 99 5 .
2 3 . Viaductstraat 24-26.
Brandweerkazerne.
Al phonse BOELENS, 1 9 1 3 .
24. Elsensesteenweg 1 88.
Cami l l e DAMMAN, 1 88 8 .
Eclectisch pand.
25. Elyzeese Veldenstraat 6-6A.
H u i s en ateliers van de
kolenhandelaar Edouard
Taymans. Paul H AM E S S E,
1 906-1 9 1 2 . Taymans maakte fortu i n met de commercial isering van zelf
u i tgevonden verwa rmi ngskac hels. Paul Hamesse
modern iseerde en vergrootte een 1 9de-eeuwse won i ng
in geometrische art-nouvea u stijl, een erfenis van
zijn opleiding bij Pa u l
H a n kar. Het smeedijzeren
hek van de hoofd i ngang is
een opmerke l i j ke voorbeeld
van deze tendens. Het
bovenste deel van de gevel
is versierd met geëm a i l l eerde ba ksteen en ceramiek en
stelt m i j n l ampen voor ter-·
w i j l het onderste deel in de
jaren '50 bekl eed werd met
s i m i l i baksteen. Het timpaan
boven de ingang van de
gaanderij is versierd met het
reliëf " Het Vuur" van Victor
Rousseau.
Beschermd i n 1 996.
26. Kruisstraat 25.
Voorm a l ig atelier van Géo
Ponchon. Géo PONCHON
(sgraffiti). Neoclassicistische
gevel voorzien van sgraffitopanelen met a l s hoofdthema
een korhaan. Géo Ponchon

was één van de beste sgraffito-ontwerpers u it Brussel en
l iet ta l van mortelsamenstell i ngen patenteren voor sgraffitodecoratie op plafonds.
Hij vond ook een abonnementsssysteem uit dat ei genaars recht gaf op een
regel matig onderhoud van
hun sgraffiti . Ponchon rea l i seerde onder meer d e
i ndrukwekkende reeks timpanen met sgraffitodecoratie
van het Pa/ais du Vin
( H u idevettersstraat) en vermoede l i j k ook de dertien
sgraffiti van het hoekpand
aan de S i nt-Bonifaasstraat/
Lang Levenstraat en de
geveldecoratie van nr. 1 3 1 3A in die straat. Ponchon
was tevens voorz itter van de

Féderation Beige des
Peintres Décorateurs.
2 7. Gewijdeboomstraat 1 1 8-

1 20 ; Kruisstraat 41 .

lnstitut des S02urs
de Notre-Dame. 1 8 76.

Voorma l i g

Joseph PAUWELS, 1 900.
Scholencomplex u it twee
delen, één in neoclassicistische sti j l ( 1 8 7 6), het andere
neogotisch ( 1 900). De congregatie werd i n 1 804 in
Amiens gesticht door J u l ie
B i l l iart en Française B l i n en
vestigde zich in B russel
(Regentschapsstraat) i n
1 83 9 . I n 1 842 verhuist ze
naar bovenstaand adres, n iet
ver van een boom die
bekend stond voor zijn
genezende krachten en z i j n
n a a m a a n de straat zou
geven. Het huid ige complex
is het resultaat van een hele
reeks werken. De kapel
werd i n 1 99 1 door een
brand i n de as gelegd en
nadien afgebroken.

28. Gewijdeboomstraat 1 23.
Voorma l ig hotel Saintenoy,
Katholieke M issie van
Hongarije. Verbouwingen
door Paul SAI NT E NOY,
1 89 7 . Heren h u i s van de
architect die onder meer de
Pharmacie De/acre ( 1 895)
en de u itbreidingen aan Old
Eng/and ( 1 899) op z i j n naam
heeft staan. Het venster van
de bel-etage rechts bezit een
fraai glasraam, "De Golf"
van Privat-Livemont en
Eva l d re, dat d u idelijk geïnsp i reerd i s op de bekende
Japanese prent van Hoku saï.
Beschermd in 1 99 2 .

33. Herdersstraat 30.
"Plateau". F. VAN ROEL E N ,
1 907. Eugeen L I E BAUT,

2 9. Opperstraat 5 2.
Gustave STRAUVEN, 1 90 2 .
Art-nouveauhuis ontworpen
door de meest barokke vertegenwoord iger va n deze
stroming. Strauven, een leerl i ng van Victor H o rta, was
hoofdzakelijk actief in de
gemeenten Schaarbeek en
Brussel (Plantsoenenwij k).
Deze woning, een overladen
opeenstape l i ng van extravagante decoratie, i s typisch
voor zijn oeuvre. De laatste
verd ieping d ateert van later.

34. Elsensesteenweg 63-65.

30. Jean d'Ardennestraat 1
(hoek Keyenveldstraat). Léon
S U YS, 1 9 3 1 . Geheel van
drie a rt-decov itrines.
G l asramen.
31 . Keyenveldstraat 1 03-1 1 5
(hoeken Voorzittersstraat).
1 ste helft van de 1 9de eeuw.
Geheel van neoclassicistische hu izen.
3 2 . Herdersstraat 29-47.
1 ste helft van de 1 9äe eeuw.
Neoclassicistisch geheel van
tien hu izen (zes werden
afgebroken : 29-39) u i t de
eerste verstedelijki ngsfase
van de wij k, langs het
wegennet uit het Ancien
Régi me.

1 990 ( herbestem m i ng).
Voormal ige feestzaal van de
Ecole Sain t -Boniface, die
zich in een sterk i ndustriële
omgeving bevi ndt. De ruimte werd heringericht tot
dans-, spektake l - en
tentoonstel I i ngszaal .
Een fraai voorbeeld van een
herbestem m i n g waa rin
hedendaagse architectuur
op gedu rfde wijze in een
oude ru i mte wordt geïntegreerd.
Voormal ige l'lnnovation van
E l sene. Victor HORTA,
1 903 . De hand van de architect is herkenbaar in de grote
arcaden op de eerste en
tweede verd ieping. De begane grond werd op ingrijpende wijze verbouwd.
35. Elsensesteenweg 95-97.
Voormal ige kac hel- en lampenwinkel Edouard Sottiaux.
Charles PATRIS, 1 905. Deze
opmerkelijke won i n g met
winkelpui in art-nouvea ustijl
is van a rchitect Charles
Patris, een m i nder bekend
arch itect uit de fin-de-siècle.
Patris volgde een opleiding
aan de Academie en tekende
de plannen van een fraai a rtnouveaugeheel in de
Pi rmezstraat 22-26 ( 1 9 1 3 ) .
Het h u i s w i j kt l ic htjes a f
van het ontwerp dat hij bij
de gemeente had i ngediend
om een bouwverg u n n i ng te
krijgen.
3 6 . Atheneumstraat 6.
1 88 1 . Herenhu is, d u bbelwon i ng met trapgevel i n neoVlaamse-Renaissancestij l .

3 7. Jules Bouillonstraat 1 (hoek
Atheneu mstraat). Voormalig
Kon i n k l i j k Atheneum van
Elsene. Charles
COEN RAETS, 1 885.
38. Jules Bouillonstraat 2A.
Edmond LE G RAIVE, 1 878.
Persoo n l i j ke won ing van de
arch itect die ook de hallen
ontwierp.
39. Waversesteenweg 88.
Voormal ige apotheek Belco.
Adolphe MASU RE, 1 930.
40. Lang Levenstraat 1 7.
Voormal ig kapsalon Oscar.
Maurice ROSSELT, 1 936.
Modernistisch winkelraam.
De originele ceramieken
decoratie is oversch i lderd .
41 . Lang Levenstraat 1 3-1 3A.
1 904. Sgraffiti toegeschreven
aan Géo PONCHON.
4 2 . Lang Levenstraat 9-1 1 .
Voor 1 900. Vitrine en inrij
poort i n art-nouveaustij l .
4 3 . Solvaystraat 33-35-37 (hoek
Lang Levenstraat 5). Antoine
DUJARDIN, 1 900.
H u urpand met winkelpui op
begane grond. Het parement
van de entresol is versierd
met dertien - heden verbor
gen - sgraffiti, toegeschreven
aan Géo Ponchon.
44. Solvaystraat 32.
Victor TAELEMANS, 1 904.
Persoo n l i j ke woning.
Beschermd i n 1 998.
45. Solvaystraat 21 -23.
1 904. Twee gekoppelde hui
zen i n eclectischestij l .
46. Solvaystraat 1 2-22 ; 1 9.
E rnest B L É ROT, 1 900. Zeven
art-nouveau h u izen .
Beschermd in 1 998.

I n dezelfde col lectie :

47. Sint-Bonifaasstraat 7-1 1 .
Henri JACOBS, 1 904. Drie
art-nouveau hu izen .
48. Sint-Bonifaasstraat 1 5-1 9 ;
20-22.
E rnest B L É ROT, 1 900. Vijf
art-nouveauhu izen.
Beschermd i n 1 998.
49 . Sint-Bonifaasstraat 36 /
Francartstraat 1 1 .
1 900. Art-nouveauglasra
men.
50. Sint-Bonifatiuskerk.
Joseph Jonas DU MONT,
1 846- 1 849 ; u i tbreid ing i n
1 885 volgens p la nnen van
Lou is D E C U RTE.
Neogotisch.
51 . Monument ter nagedachte
nis van Charles Woeste.
Beeldhouwer Frans
H U YGELEN, omstreeks
1 925-1 926.

l.

H ET JUBE LPARK, ZIJN G E BO UWE N E N MUSEA ( FR - NL - ESP - G B)

2.

H ET KERKHOF AAN D E D I EWEG

3.

D E G ROTE MARKT VAN B RU S S E L

4.

DE B E G I J N H OFWIJ K cFe - N,1

5.

DE H E IZ E L

6.

DE LOUI S B E RTRAN D LAAN E N H ET JOSAPHATPARK ( FR - NL)

7.

D RI E VOORB E E LD E N
VAN PASSAG ES U IT D E 19de E EUW ( Fe - N, - EsP - GBI

( FR - NL)
( FR - NL - ESP · GB))

( FR - NL - EsP - GB)

S1NT-HUBERTUSGALERIJEN - BORTIERGALERIJ - NOORDDOORGANG

8.

AN D E RLECHT

( FR - NL)

DE COLLEGIALE - HET BEGIJNHOF - HET ERASMUSHUIS

Woning van Gustave Slrauven
(Vorststraat 52).

9.

DE ZAVEL

DE WIJK EN DE KERK ( FR - NL . EsP . GB)

10. DE VIJVERS VAN E LS E N E EN OMGEVI NG

Voorbeeld van een herbestemming

( FR - NL)

ll. DE S I NT-KATE U J N EW I J K EN DE OUDE HAVENDOKKEN

van een voormalige feestzaal in spek
takel- en tentoonstellingszaal

12. H ET LEOPOLDSPARK ARCHITECTUUR EN NATUUR

(Herdersstraat 30).

13.

( FR . NL)

( FR - NL - ESP - GB)

DE SQ!)ARESWIJ K <F• - N, - EsP - GBJ
MARGARETA, AMBIORIX, MARIA-LOU IZA EN GUTENBERG

14. DE ARMAN D STEU RSSQ!)ARE

TE ST-JOOST-TEN-NODE ( FR . NL)

15. H ET KON I N G S PLEI N E N . D E WARAN D EWIJ K (FR - NL - ESP · GB)
16. DE O B S E RVATORIUMWI J K 1N
17.
Woning en atelier van de decorateur/ sgraffito-ontwerper
Géo Ponchon (Kruisstraat 25).

DE TERYU REN LAAN

( F R - NL)

18. H ET WOLUWEDAL (FR - NL)
19. DE LOUI ZALAAN

( F R - NL)

20. D E C ENTRALE LANE N
BEKNOPTE BIBLIOGRAFIE
P. LE ROY, Monographie de la commune d'lxelles,
lmprimerie générale, 1 885.

del ing geschiedenis, U .C. L.,
1 982-1 983 (onu itgegeven).

André GONTH I ER, Histoire de la commune d'lxelles,
Brussel, Drukkerij H . De Smedt, 1 960.

Didier THIRIONET, Le quartier Sain t -Boniface à
Ixelles. Croissance d'un faubowg de Bruxelles, eind
verhandeling, I .S.A. Saint-Luc - Bruxelles,
1 983-1 984 (onu itgegeven).

Tentoonste l l ingscatalogus "Poelaert en zijn tijd",
Brussel, Gemeentekrediet van België, 1 980.
Marie-Anne DEWEZ, L 'urbanisation du quartier Saint
Boniface à Ixelles de 1 875 à 7 900, licentiaatsverhan-

Ixelles, ensembles urbanistiques et architecturaux
remarquables, publ icatie van het (entre d'Etudes et de

Recherches Urbaines (E.R.U.), Brussel, 1 990.

UKKEL ( FR - NL)

21. S INT-G I L L I S

( FR . NL)

V A N D E H A L L E P O O R T T O T D E G E V A N G E N I S ( FR - NL)

22. DE RIN G LAN E N

V A N H E T R O G I E R P L E I N TOT DE H A L L E P O O R T ( FR - NL)
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D

�
e collectie " B c o s sel, Stad v a n K " ns t e n

Geschiedenis" wordt uitgegeven om het culturele erf

goed van Brussel ruimere bekendheid te geven.

Boeken vol anekdotes, onuitgegeven documenten,

oude afbeeld ingen, historische overz ichten met aan-

dacht voor stedenbouw, architectuur en kunsten . . . een

echte goudm ijn voor de lezer en wandelaar die Brussel

beter w.LI leren kennen.

•

Vandaag geniet de Sint-Bonifaaswijk bekendheid door de

talrijke handelszaken en de gezellige restaurants en cafés

die er gevestigd zijn en door haar ligging dicht bij de grote

bioscopen van de bovenstad.

De bijzondere sfeer van de wijk steunt echter ook op de uit

zonderlijke rijkdom van het bouwkundig erfgoed, dat dui

delijk de sporen draagt van het genie van Blérot, de architect
die de art nouveau in het bereik van eenieder bracht.

Charles PICQ U É

M i n ister-Voorzitter van d e B russelse H oofdsted e l i j ke Regering
bevoegd voor Monu menten en Landschappen

