
“Je gebruikt steen, hout en beton, en met deze materialen bouw je huizen en paleizen. 

Dat is de constructie. Een werk van vernuft. 

Maar stel je voor dat de muren op zo’n manier naar de hemel oprijzen 

dat ik word ontroerd. Plotseling raak je mij in het hart, je doet me goed, 

ik ben verheugd en ik zeg: ‘Dat is mooi.’ Dat is architectuur. 

De kunst doet haar intrede. Ik zie wat je bedoelt. 

Je stemming was voornaam, wreed, betoverend of nobel. 

De stenen die je hebt gestapeld vertellen mij dat. 

De verhoudingen tussen hen verwijzen niet noodzakelijk naar 

wat praktisch of beschrijvend is. Zij zijn de taal van de Architectuur.”

Le Corbusier, Vers une architecture
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Woord vooraf

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, vanaf 1989 zowat het gemeenschapspar-

lement van de Brusselse Vlamingen, heeft sinds december 2005 zijn eigen zetel. Het poli-

tieke huis van de Vlaams-Brusselse gemeenschap heeft nu een zichtbare uitstraling in het

hart van de hoofdstad.

In 2000 en 2001 heeft de Raad achtereenvolgens een oud herenhuis, gelegen aan de

Lombardstraat 65-67, en een voormalig appartementsgebouw, gelegen aan de nummers 61-

63, aangekocht. De twee panden zijn zo gerestaureerd, gerenoveerd en verbouwd dat ze nu

één geheel vormen.

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft zich van meet af aan tot doel gesteld

zowel het historische patrimonium maximaal te respecteren als de uitdaging tot kwalitatie-

ve hedendaagse architectuur aan te gaan. Tegelijkertijd heeft de Raad duurzaam gebouwd en

verbouwd.

Architecten, ingenieurs, aannemers, vaklui, ambachtslieden en kunstenaars uit alle streken

van Vlaanderen en Brussel hebben zich, zoals middeleeuwse kathedraalbouwers, uitgeleefd
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om met het beste van hun kunnen dit huis te laten schitteren tussen het Brusselse stadhuis

en het Brusselse parlementsgebouw.

De Raad heeft ook veel aandacht besteed aan de kunstintegratie in zijn huis. Op zich is cre-

atieve architectuur ook al een kunstvorm. Maar het gebruik van artistieke elementen in

nauw, betekenisvol verband met de activiteiten die er plaats hebben, geven het gebouw een

extra inhoudelijke lading mee.

Voor de naamgeving van zijn vergaderzalen en publieke ruimten heeft de Raad tien opmer-

kelijke figuren in de geschiedenis gezocht die elk op hun manier hebben bijgedragen tot het

Nederlandstalige karakter van deze stad, Brussel.

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft met zijn huis een eigentijdse bij-

drage willen leveren aan het architecturale en stedenbouwkundige erfgoed van de hoofd-

stad. De Raad is fier op zijn huis en wil het graag tonen aan wie het wenst te bezoeken. 

Laat deze brochure een uitnodiging zijn.
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Welkom in het historische hart van Brussel

De zetel van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is gevestigd in de

Lombardstraat 61-67, op een steenworp van de Grote Markt van Brussel. Net zoals het

marktplein heeft deze straat een hele geschiedenis achter de rug. Oorspronkelijk verbond

zij de Kolenmarkt met de Stoofstraat. Het hogere gedeelte tussen de Stoofstraat en het Sint-

Jansplein, waarin de Raad gevestigd is, dateert pas uit het begin van de 20ste eeuw. Het is

aangelegd om, samen met de Gasthuisstraat en de Lebeaustraat, een verbinding te verzeke-

ren voor het autoverkeer tussen de Grote Zavel en de benedenstad. Omdat het niveauver-

schil toch wel omvangrijk is (30 meter), hebben de Brusselaars in het klein verwezenlijkt

wat de Zwitsers in de Alpen in het groot doen : haarspeldbochten aanleggen. Dat verklaart de

knik in de straat ter hoogte van het gebouw van de Raad en de nog grotere knikken in de

Lebeaustraat.

Tot in de 17de eeuw werd de straat genoemd naar het voldersambacht : Volre- of Vollestraet.

Nochtans werden de twee belangrijkste textielambachten, de volders en de wevers, van in

het begin van de 14de eeuw uit het stadscentrum geweerd. Bovendien heeft de straat vanaf

dan verschillende marktfuncties verworven : de vrijdagmarkt voor zuivelproducten, de hui-

denmarkt en de pongelmarkt, dat is de markt voor de detailverkoop van graan.

Reeds in de 16de eeuw bestaan er plannen voor een netwerk van Bergen van Barmhartigheid

in de Zuidelijke Nederlanden. Wenzel Cobergher, financier, ondernemer en hofarchitect

van aartshertogin Isabella, neemt het idee over. In 1618 koopt hij een oud Brussels paleis,
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het ‘Hof van Beersel’ en installeert er zijn eerste Berg. Het gebouw bevond zich in de oude

Voldersstraat, daar waar zij nu de Zuidstraat kruist. Dat is de reden waarom vanaf dan de

nieuwe naam Lombardstraat ingang krijgt. Het zit namelijk zo : oorspronkelijk hielden

vooral Italianen (de Lombarden) zich met pandleningen bezig. Daarom werd de benaming

‘lombard’ een soortnaam voor de houders van leentafels of pandhuizen. Die instellingen zelf

worden trouwens “lommerd” genoemd, een verbastering van Lombard. Vanuit zijn

Brusselse zetel heeft Cobergher nog veertien andere Bergen van Barmhartigheid gesticht

voor zijn overlijden in 1634. Bij het doortrekken van de Zuidstraat in 1861 is de Berg moe-

ten uitwijken naar de Sint-Gisleinstraat, waar hij nog steeds actief is.

Het lage, oude deel van de straat is verbreed om aan te sluiten bij het nieuwe, hoge deel.

Sindsdien wordt het straatbeeld vooral bepaald door appartementsgebouwen uit de periode

net voor de Eerste Wereldoorlog. Naast het gebouw van de Raad van de Vlaamse

Gemeenschapscommissie op nummer 69, bevindt zich de zetel van het Brussels

Hoofdstedelijk Parlement, gevestigd in het verbouwde Provinciaal Gouvernement van

Brabant, dat voltooid werd kort na de Eerste Wereldoorlog. Een ander merkwaardig gebouw

ligt aan de overkant van de straat, op nummer 76. Het is het voormalig warenhuis “Les

Galeries Nationales”, ontworpen in 1909, als handelspand met verkoopruimte gespreid

over meerdere verdiepingen.

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft er bewust voor gekozen zich te ves-

tigen in het historische stadshart van Brussel.
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Een gebouw met geschiedenis

Restauratie en renovatie van twee unieke panden in “Beaux-Arts”-stijl.

Het gebouw van de Raad van de Vlaamse Gemeenschaps-

commissie is een samensmelting van twee mooie en bijzonder

intrigerende panden. Ze zijn voorzien van fijnuitgewerkte, deels

gebeeldhouwde gevels in nobele, crèmewitte Franse Euville-

steen. Beide gebouwen grenzen aan het voormalige Paleis van de

Gouverneur van de Provincie Brabant, het huidige Brussels

Hoofdstedelijk Parlement.

De prestigieuze bebouwing van de Lombardstraat mag als vrij

homogeen neoklassiek “Beaux-Arts” beschouwd worden. Dat is

te danken aan een ingrijpende stedenbouwkundige heroriënte-

ring van de wijk in het begin van de 20ste eeuw. Door een ver-

soepeling van de stedenbouwkundige regels in de jaren 1970-

’80 is het perceelsgewijze ritme wel doorbroken met grootscha-

lige kantoorgebouwen. 

Net als het aanpalende hoofdgebouw van het parlement, getui-

gen beide gebouwen van de gevestigde en, in het begin van de

20ste eeuw, zeer “trendy” Beaux-Arts-stijl. Dat was een typisch
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Brusselse, neoklassieke architectuur die inspeelde op de vraag naar comfort en de nieuwe

burgerlijke wooneisen aan het eind van de 19de eeuw.

Een academisch onderbouwd en vrij traditioneel, gedegen basisconcept liet de ontwerpers

volledige vrijheid. De architecten verwerkten vakkundig specifieke elementen uit aanver-

wante stijlrichtingen, zoals de Empirestijl, tot een nieuw geheel. Het ging zowel om elemen-

ten uit het begin van de 19de eeuw als latere afleidingen ervan.

Vooral de, door kunstkenners gewaardeerde, stijlzuivere Empirestijl genoot rond de eeuw-

wisseling de grootste voorkeur. Ondanks het traditioneel concept slaagden de architecten

erin om toch relatief modern en vrij creatief om te springen met “stijlcitaten” uit het verle-

den en ze bekwamen zo een fris, vernieuwend concept.

Het Justitiepaleis van Brussel mag als het monumentaalste en meest mysterieuze concept in

die “eclectische” stijlrichting beschouwd worden. Generaties architecten genoten hun

opleiding aan het Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Brussel, opleiding die vol-

ledig beïnvloed werd door deze gigantische bouwwerf. Talloze administratieve en officiële

gebouwen, herenhuizen en zelfs burgerwoningen werden in de specifieke mengstijl opge-

trokken, overwegend in de nieuwe wijken van Brussel.

Als gevolg van grote urbanisatiewerken in de binnenstad, in het laatste kwart van de 19de

eeuw en het begin van de 20ste eeuw, werd deze stijl meteen toonaangevend en bepalend

voor de opkomende bourgeoisstijl. Die verkoos het klassieke en traditionele boven de als te

progressief ervaren “art nouveau”, die als formele esthetische uitingen, zelfs als lichte pro-

vocatie van een sociaal-liberale ingesteldheid werd gezien.

Het meest monumentale gebouw van de twee gerestaureerde en gerenoveerde panden is een

herenhuis, op Lombardstraat 65-67. Het werd in 1910-1912 opgetrokken door architect

Joseph De Vestel, een telg van een bekende architectenfamilie. Hij concipieerde het gebouw

in een “savante” vermenging van een monumentale, op Franse modellen geïnspireerde,

neo-Empirestijl.
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Als eerbetoon aan het - voor zover bekend - redelijk beperkte oeuvre van Joseph De Vestel,

wordt dit gebouw “De Vestel” genoemd. 

Het qua stijl wat strakkere, bijna modernistische appartementsgebouw, gelegen op de num-

mers 61-63 van de Lombardstraat, werd gebouwd, op de vooravond van de Eerste

Wereldoorlog, door architect Pieter De Gieter. Dit wat minder spectaculaire gebouw wordt

“De Gieter” genoemd. Ontdaan van zijn gietijzeren balustrades die in de jaren ’50 werden

vervangen door eenvoudige borstweringen, heeft het gebouw een minimalistischere art-

décolook dan het oorspronkelijke, relatief decoratieve project.

Rekening houdend met de geldende “behoudsgezinde” stedenbouwkundige voorschriften

in het historische stadscentrum van Brussel, heeft de Raad als opdrachtgever van deze unie-

ke restauratie-renovatie besloten om de beide bouwvolumes langs de Lombardstraat (ca.

1030 m2), maximaal te behouden, partieel te renoveren en uit te breiden met een geïntensi-

fieerde en geïntegreerde hoogkwalitatieve nieuwbouw.

In het gerealiseerde concept werd de voorbouw van beide panden, inclusief de belangrijkste

interieuronderdelen, als een homogene historische entiteit beschouwd. Het behoud van het

historisch interieurpatrimonium impliceerde dat het programma van eisen soms onderge-

schikt werd gesteld aan dat gegeven, alsook aan de bouwtechnische beperkingen die eigen

zijn aan een dergelijke verregaande renovatie en restauratie.
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De ontwerpers stonden voor een niet zo makkelijke taak. Aansluitend op de historische ker-

nen van de twee panden moesten ze niet alleen een kwalitatieve, maar tevens een comforta-

bele en aan publieke normen aangepaste nieuwbouw, uitwerken. Deze partiële, geïntegreer-

de nieuwbouw heeft een tweeledige functie: de historische kernen ontlasten en logistiek

ondersteunen. Een tweede eis was de perfecte integratie van deze annex-nieuwbouw in de

omvangrijke volumes van de directe omgeving en de nieuwe terrastuin van het Brussels

Hoofdstedelijk Parlement. 

In de overgang van de behouden historische kernen naar de nieuwbouw, is creatief omge-

sprongen met de aanzienlijke niveauverschillen tussen de twee panden onderling en die van

de belendende gebouwengroepen.

Historische gegevens en beschrijving van de panden.

Voor informatie over de bouw en over de verbouwingen van beide panden hebben we het

Stadsarchief van Brussels geraadpleegd, meer bepaald het fonds “Openbare Werken”: dos-

siers 1705 en 63930 voor “De Vestel” en dossiers 74557, 26560 en 67614 voor “ De Gieter”.

“De Vestel”, Lombardstraat 65-67 – architect Joseph De Vestel – bouwjaar 1910-1912

Joseph De Vestel ontwierp het gebouwencomplex (hoofdgebouw en atelier) voor de farma-

ceutische firma Leten. Van het oorspronkelijk concept zijn de volledige bouw- en verbou-

wingsdossiers bewaard gebleven. De gedetailleerde plannen leveren overvloedig informatie

over de constructiewijze (overwegend skelet in gewapend beton, metselwerk in baksteen en

een parement* van een natuurstenen bekleding voor de voorgevel) en over de functies van

het gebouw (winkelruimte, ateliers en representatieve ruimtes op de verdieping van de bel-

étage).
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De achteraan gelegen ateliers werden in 1956 zwaar verbouwd om er een provinciale avond-

school in te vestigen. In het hoofdgebouw werden kantoren voor de provinciale administra-

tie ingericht. Behalve een aantal functiewijzigingen werden er geen constructieve of inter-

ieurdecoratieve ingrepen doorgevoerd.

Het gebouw “De Vestel” is opgetrokken volgens de toen gangbare experimentele bouwtech-

nieken die van een decoratieve interieurafwerking werden voorzien. Het hoofdskelet van

het gebouw werd nagenoeg integraal in gewapend beton uitgevoerd. Het skelet werd bekleed

met een parement van witte natuursteen aan de straatgevel. Gevels uitgevend op de binnen-

koer of op de lichtkoker werden bekleed met wit geëmailleerde keramische tegels, afge-

schuind op de hoeken of “gebiseauteerd”.

Naast het gebruik van holle baksteenelementen, ingebed in een laag beton en voorzien van

een oppervlaktebewapening, werd geëxperimenteerd met bekist beton, eveneens voorzien

van een oppervlaktebewapening, en dat voor alle dragende en niet-dragende binnen- en

buitenmuren.

De bovenbouw van de voorgevel werd integraal uitgevoerd in fossielrijke, witte Euvillesteen.

Onderaan, ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping,

werd blauwe hardsteen, uit de groeven van Zinnik

(Henegouwen) verwerkt in de bossagegeleding.*

Binnenin het gebouw werden de wand- en plafondaf-

werkingen in een klassieke bepleistering uitgevoerd en

voorzien van een traditionele geprofileerde decoratie-

afwerking. Deze bepleistering werd rechtstreeks op de

ontkiste muur- en vloerplaten aangebracht, zonder bij-

komende voorzorgen als bijzondere hechting, verstevi-

ging of bewapening.

De houten trappen (hoofdtrap en diensttrappen), de

plankenvloeren en lambrizeringen werden, op de toen
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gangbare wijze, zonder veel bekommernis over isolatie, rechtstreeks op de basisstructuur

aangebracht.

Als gevolg van langdurige leegstand, talrijke waterinsijpelingen en beschadigingen in de

dakbekledingen bevond het gebouw zich, vóór de aanvang van de restauratie-renovatie, in

een niet zo beste staat, zowel bouwfysisch als wat het interieur betrof.

Heel wat decoratieve interieurelementen, zoals verguld bronzen hang- en sluitwerk (slot-

plaatjes en handgrepen) van deuren en vensters, wandverlichtingselementen, kroonluch-

ters, stukken van of soms hele marmeren schoorsteenstoelen en een gebeeldhouwde trap-

paal, verdwenen tijdens de periode van de leegstand.

Op bouwfysisch vlak was de hoofdstructuur vrij zwaar aangetast door het ingezette verval. Als

gevolg van de condensatie tussen de vloerplaten en de pleisterlagen kwam de hechting los

waardoor grote fragmenten van de rijk gedecoreerde stucplafonds verzakten. Door het over-

gewicht, veroorzaakt door de vochtigheid, vielen grote stukken sierpleisterwerk op de

grond. Het rijk gedecoreerde plafond van het salon op de bel-étage werd het ergst aangetast.

Door het opstuwen van de oppervlaktebewapening in de betonnen skeletstructuur, als

gevolg van vergevorderderde oxydatie, kwam de keramische betegeling in de lichtkoker sys-

tematisch los. En dat verergerde dan weer de schade.

Door lekkende afvoerleidingen en dakbekledingen werd zware schade aangericht aan

muren en hun bepleisterde afwerkingen, aan plankenvloeren en allerlei houtbekledingen,

met schimmelvorming tot gevolg.

Op diverse plaatsen werden duidelijke sporen van de zo gevreesde huiszwam aangetroffen.

In afwachting van het renovatie- en restauratiedossier werd door de opdrachtgever de wijze

beslissing genomen om voorlopige, dringende instandhoudingswerken uit te voeren aan de

daken en regenwaterafvoer. Dat kon de schade alsnog beperken.

Kenmerkend voor de interieurinrichting is het overvloedig toepassen van geprofileerde
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bepleistering in de belangrijkste publieke of semi-publieke ruimtes van het gebouw. De

hoofdgang, de “porte-cochère” of koetsendoorgang, was voorzien van een bepleistering in

natuursteenimitatie op de wandvlakken en pilasters. De voegen waren aangebracht in een

witte kalkmortel. Diezelfde decoratie werd onder de vorm van een imitatieschildering op de

geprofileerde plafondbepleistering doorgetrokken. Een rijkere stucdecoratie is toegepast in

de majestueuze trappenhal, de doorgang tussen de twee meest prestigieuze interieurs, de

voormalige eetzaal en het salon.

Het salon vertoont alle kenmerken van de oogstrelende neo-Lodewijk XVI-stijl : de pla-

fonddecoratie, de wandprofileringen, de schoorsteenboezem, de radiator en gordijnenkas-

ten, de hang- en sluitwerken en vensterschrijnwerken.

De eetzaal daarentegen is, zoals gebruikelijk in de eclectische herenwoningen, als een neo-

Vlaamse rennaissancekamer ingericht : met gefigureerde losstaande kolommen, een

typisch cassettenplafond en bijhorende lambrizeringen en een schouwbetimmering in een

imitatie van acajou.

In het privé-archief van de decorateursfamilie Isaby uit Gent, die werkzaam was tussen 1850

en 1920, zijn modelboeken met polychrome steendrukken en afgeleide ontwerpen bewaard
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van dergelijke eetzalen in Vlaamse neo-renaissancestijl. Daarbij werden steevast gemarouf-

leerde* doeken beschilderd met typische motieven, die thuishoren in het repertorium van

de Vlaamse neo-renaissance. De typische donkerrode, donkerbruine tinten die tijdens het

onderzoek in de eetzaal van het huis De Vestel werden teruggevonden wijzen dan ook duide-

lijk in die richting. Jammer genoeg ontbrak de tijd om diepgaand onderzoek naar de oor-

spronkelijke polychromie van deze merkwaardige eetzaal uit te voeren. Aangezien de deco-

rateurs Isaby regelmatig werkzaam waren in Brussel en er bijzonder actief waren in de

periode tussen 1900 en 1914 zou het niet verwonderlijk zijn dat één van hun ontwerpen

gebruikt werd voor het polychromeren van de eetzaal De Vestel.

“De Gieter”, Lombardstraat 61-63 - architect Pieter De Gieter – bouwjaar 1914

Van het appartementsgebouw dat architect Pieter De Gieter ontwierp, is het volledige bouw-

en verbouwingsdossier bewaard gebleven: de gedetailleerde plannen van de voorgevel, de

langs- en dwarsdoorsneden van de originele opbouw, plus de plannen van de diverse ver-

bouwingen. Ondermeer de verbouwing van het platte dak en het mansardedak (1914-’17)

bieden interessante informatie.

Pieter De Gieter koos voor een vrij eenvoudige modernistische, neoklassiek getinte gevel,

zowel voor het algemeen concept als de detailafwer-

king. In een aantal andere creaties van zijn hand lijkt

hij dezelfde ontwerpvisie te gebruiken. Op de

Tervurenlaan 104, 106 en 108, bouwde hij in 1919 en

1921 een aantal neoklassieke herenhuizen van repec-

tievelijk twee en drie verdiepingen. Vooral het laatste

project sluit nauw aan bij zijn concept van de

Lombardstraat : bow-windows op een trapezuimvor-

mige plattegrond, balustrades in gietzijzer en de zo

typische lucarnes.
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In 1922 tekende De Gieter voor drie huizen in de Etterbeekse Batavenstraat 47, 51 en 55

gevels in de hem zo eigen “technische” Beaux-Arts-stijl.

Dat zijn concept nog aansluit op de eclectische traditie wordt geïllustreerd door de profile-

ring van de vensterschrijnwerken en vooral de detailafwerking van de oorspronkelijk voor-

ziene decoratieve gietijzeren borstweringen aan de vensters. De zeer strenge, op neoklassie-

ke leest geschoeide, stedenbouwkundige voorschriften die toen geldig waren voor de

Lombardstraat en omgeving lieten gaan afwijkingen toe. Ook hier was, gezien de ligging ten

opzichte van het stadsgezicht Grote Markt, het gebouw voorzien van een dakterras.

Alle verdiepingen van dit appartementsgebouw zijn volgens hetzelfde principe uitgewerkt:

een salon langs de straatzijde aansluitend op een tweede ruimte langs de binnenkoer. Alle

plafonds zijn voorzien van geprofileerd stucwerk. Alle schouwen zijn in marmer. Zoals het

hoort in een appartementsgebouw met standing was er in het trappenhuis een originele lift.

De liftkooi was volledig uitgewerkt met geprofileerde lambrizeringen en ingewerkte spie-

gels, wat het geheel een klassevol cachet gaf.

De toestand van het gebouw De Gieter vóór de aanvang van de werken was goed. Omwille van

het nieuwe circulatieconcept moesten de trappenhallen en de lift wijken. De indeling van de

salons bleef bewaard.

Besluit

Originele panden zijn bijzonder aantrekkelijk omwille van hun authenticiteit, hun charme

en hun directe, sympathieke link naar het verleden. Er straalt van uitzonderlijk goed gecon-

serveerde gebouwen soms een onweerstaanbare nostalgie uit. Die komt tot uiting in details

als oude liften, hoofd- en diensttrappen, decoratieve tegelvloeren, wandbekleding in lin-

crusta*-reliëf, parketvloeren, verguld bronzen hang- en sluitwerk, geprofileerd schrijn-

werk, geprofileerde stucdecoraties, gietijzeren radiotoren in art nouveaustijl.
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Gebouwen, opgetrokken rond de eeuwwisseling, beantwoordden aan de toen geldende nor-

men van brandveiligheid, bezetting en beperkte publieke toegankelijkheid. Vandaag zijn die

normen erg verstrengd. Zeer ingrijpende infrastructuurwerken zijn nodig om oudere

gebouwen aan dezelfde normen te onderwerpen als nieuwbouw. Er is terecht de zorg om vei-

ligheid, zeker als het gebouw een publieke functie heeft. Maar er zijn ook comforteisen in

verband met verwarming, geluidsisolastie en andere aspecten die direct verband houden

met de nieuwe functies van het gebouw – functies waarvoor het gebouw oorspronkelijk hele-

maal niet was geconcipieerd.

Het vergt veel verbeelding en wilskracht van de ontwerpers om twee historisch interessante

panden met elkaar te verbinden, uit te breiden met een geïntegreerde nieuwbouw, zonder

rechtstreeks aan de ziel, de kern van die gebouwen te raken. Aan één vraag ontsnapt geen

enkele ontwerper die een historisch pand wil “moderniseren”, wil renoveren met integra-

tie van veiligheid en comfort: het advies van de bevoegde instanties inzake monumenten-

zorg.

Twee hoofdrichtingen profileren zich duidelijk op dit vlak: conservatief of progressief.

Onder “conservatief” moet worden verstaan dat het historisch als waardevol bestempelde

pand maximaal moet worden behouden in de toestand waarin het zich bevond vóór de reno-

vatiewerken. Dat daarbij kleine toegevingen mogelijk zijn, kan nog door de vingers gezien

worden. In deze benadering worden belangrijke functiewijzigingen bijna systematisch afge-

wezen. Het gevolg is dat een groot aantal historische panden in de binnenstad, die in zeer

slechte staat zijn, alleen nog met gigantische investeringen te restaureren zijn.

Investeringen die een privé-eigenaar niet aankan en waarvoor er wettelijk nog geen maxi-

male tussenkomst van de regionale overheid is voorzien.

De “progressieve” aanpak staat voor het zoeken naar een creatieve oplossing om een ver-

waarloosd pand of gebouwencomplex een nieuwe functie te geven en, rekening houdend

met het belang van de patrimoniale aspecten, een juist evenwicht te vinden. Daarbij dient de

hedendaagse inbreng zeker niet verstopt noch verwaarloosd te worden, integendeel.
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Het nastreven van een architectuuresthetische “cohabitatie” tussen “waardevol historisch

patrimonium” en een “hedendaagse functioneel gebouw” is in een aantal gevallen te verkie-

zen boven een conserverend, bevriezend standpunt. Met bevriezing bedoel ik dat aan niets

meer mag worden geraakt alsof het een museumstuk betrof.

Zich vastpinnen op een conserverend standpunt is lovenswaardig en correct wanneer het om

uitzonderlijk of typisch patrimonium gaat. Zo’n standpunt beperkt wel in grote mate de leef-

baarheid van een project wanneer de nieuwe functie niet overeenstemt met de oorspronke-

lijke. Dat de voorkeur moet worden gegeven aan de oorspronkelijke functie is vanzelfspre-

kend. Een appartementsgebouw, dat aansluitend voor wonen was geconcipieerd, omvormen

tot een kantorengebouw, verandert in wezen de kern van het probleem en dit op vlak van

horizontale en vertikale circulatie, veiligheid, stabiliteit en technieken. Toch komt het maar

zelden voor dat een pand, gelegen in het centrum van een historische binnenstad, niet

meermaals van functie wijzigde of mulitfunctioneel is geworden, of met de jaren al niet eens

grondig werd verbouwd. Gave gebouwen die meer dan honderd jaar oud zijn, zijn quasi

onbestaand. Er blijven altijd sporen van gewijzigde technieken, kleine aanpassingen, parti-

ële verbouwingen. Het is dan ook logisch dat vandaag nieuwe technieken in oudere gebou-

wen worden geïntegreerd. Hedendaagse ingrepen verbieden, is conservatief en druist in

tegen het basisprincipe van hergebruik, waardoor oudere gebouwen nieuwe functies kun-

nen krijgen. Een hardleers standpunt innemen in deze materie is onverantwoord en zeer

nadelig voor het voortbestaan van het patrimonium. 
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Van concept tot realisatie

Een architecturaal verhaal achter de vervlechting van twee gebouwen 

tot het Huis van de Raad van de VGC.

In 2003 werd aan het ontwerpbureau Stramien cvba de kans geboden om via een wedstrijd-

formule deel te nemen aan een bijzonder architecturaal statement in hartje Brussel.

Met de beslissing van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapcommissie om in het geheel van

de geklasseerde gebouwen “De Gieter” en “De Vestel” de toekomstige zetel van de Raad  te

vestigen, profileerde de opdrachtgever zich voor ons als een mogelijke bouwpartner die met

een eigenzinnige overtuiging en in een risicovolle onderneming toch grote architecturale en

stedenbouwkundige kansen bood.

De definitieve beslissing voor de ontwerpopdracht aan Stramien cvba gaf binnen het team

naast de gevoelens van enige fierheid, ook de prikkel van de niet te missen kans.

De versmelting van de twee panden “De Gieter” en “De Vestel” tot één geheel van zorgvul-

dige restauratie, eigentijdse renovatie en goed gekaderde vooruitstrevende nieuwbouw ken-

merkt het gehele ontwerp en vormt de rode draad door het gehele project. Een geheel waar-

in eind 2005 de Raad van de VGC zijn eigen huis betrekt in het kloppend hart van onze

hoofdstad. Dit was de opdracht en de uitdaging.

Een grondige analyse van de gebouwen en de hun omgeving bevestigde snel het vermoeden

van hun kwaliteiten op deze bijzondere plek in de stad.
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Met veel respect voor deze waardevolle gebouwen en voor de context, meer bepaald het erf-

goed in Brussel, diende het pakket van eisen en het programma op een fijnzinnige en zin-

volle manier vertaald te worden in een nieuw en eigentijds geheel.

Architectuur spreekt de taal van functionaliteit, van technologische evolutie, van duurzaam-

heid, maar vooral van ruimtelijkheid en emotie. Ze is soms provocerend en maatschappelijk

relevant, maar altijd appelleert ze ons hele zijn als gebruiker, bewoner of passant.

Visie (of gebrek daaraan) bij opdrachtgevers en ontwerpers - openbaar of privé - bepaalt het

gezicht van onze ruimtelijke omgeving. Het sterkst bepalend is dit in onze stedelijke omge-

ving, mondiaal, Europees of Vlaams, van New-York tot in Brussel.

Zoals reeds eerder aangeduid werden deze inzichten met betrekking tot de architecturale

vertaling bijkomend gesteund door de opdrachtgever die bij monde van griffier Daniël

Buyle over architectuur en stad spreekt als volgt: “Wij beseffen dat bouwen een culturele

opdracht is die een unieke mogelijkheid biedt iets met de stad te doen. Er zijn drie goede

redenen waarom de overheid er alle belang bij heeft te streven naar kwalitatieve architec-

tuur: ruimte is een heel belangrijk beleidsveld, kwalitatieve architectuur kadert binnen de

idee van duurzame ontwikkeling en is tenslotte sterk gezichtsbepalend.”
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Functionele en intuïtieve analyse, visie en overleg hebben geleid tot volgende uitgangs-

punten en concepten.

Restauratie en renovatie als basis en als “meer”

Het grondig onderzoek van de gevels en de achterliggende bouwdelen en het bestendig

overleg met deskundigen (ondermeer Guido Jan Bral), heeft het mogelijk gemaakt om niet

louter historisch te willen herstellen. Vertrekkend vanuit het respect voor bouwkundige

waardevolle elementen, gekoppeld aan de nieuwe functionaliteit  en de hedendaagse lezing

van de invulling, is net het “meer” ontstaan, dat de letterlijke restauratie overstijgt. Meer

speciaal was dat aan de orde op die plekken waar de oorspronkelijke kwaliteiten zijn teloor

gegaan en hedendaagse waarden dienden toegevoegd.

Bij dit alles denk ik spontaan aan de uitspraak van de gewezen Vlaamse Bouwmeester bOb

Van Reeth: “Architectuur is het herontdekken van hetgeen niet heeft bestaan”. 

Duidelijkheid vanuit de nieuwe invulling

Aansluitend aan het vorige uitgangspunt vroeg de nieuwe bestemming van de twee voorma-

lige winkel-woonhuizen naar een leesbare duidelijkheid. Dit zowel qua intern functioneren

en herbestemmen van de ruimtes als naar de architecturale uitdrukking ervan.

Met betrekking tot de kantoren en vergaderzalen heeft dit geleid tot een centraal ankerpunt,

gegroeid vanuit het zoeken naar een duidelijke oplossing voor de verticale en horizontale

(verbindingen) circulatie tussen de twee gebouwen.

Gekoppeld aan de “stam” (lift en trappenhal) vinden de verschillende gebruikers en bezoe-

kers hun plek. De meer representatieve lokalen (vooral in de gerestaureerde delen) geven

antwoord  op de wat meer formele activiteiten en vergaderingen.

De ondersteunende kantooractiviteiten met een optimale vraag naar functionaliteit (naast

een eigen belevingswaarde) vinden de nieuwe antwoorden in de nieuwbouw aan de achter-

zijde.
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Jan van Ruusbroeczaal met tekeningen van GAL (Gerard Alsteens).



Het gegeven dat de nieuwe invulling de twee zelfstandige gebouwen met mekaar versmelt,

horizontale verbindingen noodzaakt en het geheel als het ware fusioneert, verplichtte ons

tevens tot eerlijke herinterpretatie van de gevels aan de Lombardstraat.

Deze moeilijke oefening heeft uiteindelijk geleid tot een dubbel architecturaal antwoord.

Enerzijds blijven de (geklasseerde) gevels van “De Gieter” en “De Vestel” met hun eigen

karakter en architectuur in een verticale geste doorlopen tot op het voetpad.

Anderzijds wordt de binding (horizontaal) tussen de twee gebouwen op niveau 0 weergege-

ven door een naar binnengelegen baken in glas, dat op een subtiele wijze de link tussen de

gebouwen en de doelstellingen van de gebruiker accentueert.

Uitbreiding in nieuwbouw (achteraan) - eigentijds en respectvol

De nieuwbouw die achteraan de bestaande huizen van “De Gieter” en “De Vestel” werd

bedacht sluit door zijn eenvoudige vormgeving en keuze van materialen naadloos aan bij de

bestaande omgeving zonder er in over te gaan. Deze nieuwbouw wil inderdaad voldoende

sterk en zonder compromissen een eigentijdse architecturale uitdrukking geven aan de

nieuwe toevoegingen bij de historisch geklasseerde gebouwen.

Uitgangspunten en concepten worden in de vertaling en uitvoering hiervan getoetst en

geconfronteerd met essentiële elementen in het bouwproces. Het opdrachtgeverschap, het

overleg, het budget, timing, partners, regie, vertrouwen … Procesmatig werken en werken

in bouwteam zijn andere uitgangspunten die wij met Stramien – ook in dit dossier – zo sterk

mogelijk aan bod wilden laten komen.

De ervaring heeft ons geleerd dat hoe eenvoudiger, fijner en gedetailleerder het ontwerp is,

hoe groter de noodzaak wordt van een collectieve verantwoordelijkheid van de verschillen-

de bouwpartners.

Anderzijds is de belevingswaarde van de gebouwen voor gebruikers en bezoekers de rode

draad die doorheen dit ganse proces loopt en de architecturale geste als drager heeft.
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Vertrekkend vanuit dit geheel treden de elementen als kunstintegratie (hier vorm gegeven

door Philip Aguirre), vormgeving van meubilering en signalisatie subtiel binnen in het ver-

haal. De emotie komt dichterbij.

De opdracht voor dit nieuwe huis leverde voor ons als ontwerpers een meer dan boeiende

uitdaging waarvoor wij in de eerste plaats de Raad van de VGC als initiatiefnemer en eind-

verantwoordelijke, maar ook het team van de Dexia bank als bouwheer en zeker ook de

hoofdaannemer Denys n.v. en alle andere bouwpartners, heel oprecht willen bedanken voor

de geleverde kwaliteit, het vertrouwen en de wijze van samenwerking.

Naar aanleiding van de eerste steenlegging werd door Stramien een wens uitgedrukt die

begon met een citaat van een kunstcriticus: “Een goed kunstwerk moet door de mensen

afgewerkt worden. In die zin mag het kunstwerk niet begrenzend zijn zodat het door de

anderen kan geïnterpreteerd worden.”

Als architectuur ook kunst is en concepten en ontwerpen voortbrengt die ook spanning en

emoties opwekken, durf ik voor deze realisatie van het Huis voor de Raad van de VGC de

wens uitdrukken dat dit huis verder kan geïnterpreteerd en geherinterpreteerd worden

door de vele beleidsverantwoordelijken, de medewerkers en door de vele bezoekers, zodat

we hiermee vandaag en de komende jaren kunnen antwoorden op de vraag “Wat doen

gebouwen met mensen ….?”
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Tien historische Brusselaars

geven hun naam

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft beslist zijn vergaderzalen en

publieke ruimten te benoemen naar belangrijke figuren uit de geschiedenis van Brussel. De

Raad heeft daarbij de voorkeur gegeven aan personen die een rol gespeeld hebben in ver-

band met de aanwezigheid van de Nederlandse taal in de stad. Vaak wordt onze visie op die

rol ingekleurd door de taalromantiek uit de 19de eeuw en zijn die mensen vooral interessant

om andere dan taalkundige redenen. Daarom kan deze operatie naamgeving een inkijk

geven op de geschiedenis van de stad vanuit de invalshoek van de taal, maar ook vanuit een

breder perspectief.

Onthaalruimte :

DAME ANGELA

Deze rijke adelvrouw uit Brabant is waarschijnlijk een tijdgenote van Karel

de Grote (circa 800). Een latere toevoeging aan haar testament is de oudst bekende verwij-

zing naar een overslagplaats voor goederen op de Zenne in Brussel :

“… usque pontem Senne in Brosele, qui appellatur sancte Othele, … ; et de ponte sublevatur asser

unus, ut per pontem grana transfundatur in navim”.

(tot aan de brug over de Zenne in Brussel, die Sint-Goedele heet…en uit de brug wordt een

plank gelicht, zodat door de brug het graan in de schepen kan gestort worden.)
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Een klassieke theorie zegt dat Angela haar bezittingen omstreeks het jaar 1000 schenkt aan

de Sint-Pieterskerk in Keulen. Haar domein heeft Sint-Pieters-Leeuw als centrum. Het

reikt van Itterbeek en Sint-Anna-Pede tot ver in het Zoniënwoud. De pachters van Angela

worden belast met een jaarcijns in natura, te betalen in twee keer. Is het tarwe, dan moet de

cijns vier schepels bevatten, is het rogge, vijf schepels en is het haver, zes. Dat graan moet

worden gebracht naar Brussel. Daar gebeurt de overslag, om vervolgens via de waterweg naar

Keulen te kunnen varen.

Over de authenticiteit van dit testament is al genoeg geschreven om een boek te vullen. In

feite bestaat de tekst uit drie delen, uit drie verschillende perioden. De schenking zelf kan

inderdaad omstreeks 800 gebeurd zijn, want er wordt in verwezen naar aartsbisschop

Hidibaldus, een tijdgenoot van Karel de Grote. De historici die de passage over de Sint-

Goedelebrug dateren, laten zich daarbij leiden door hun algemene visie op de geboorteda-

tum van de stad, rond 1000 of rond 1100. Als we alle argumenten in rekening nemen, zou

een redelijk gemiddelde kunnen zijn omstreeks 1050.

Poortgang & Galerij : 

AUGUST VERMEYLEN

Deze vooraanstaande intellectueel en socialistische voorman heeft een

belangrijke rol gespeeld in de Vlaamse Beweging. Zijn meest bekende uitspraak zijn de slot-

zinnen van een essay uit 1900 over de “Vlaamse en Europese Beweging” :

“Om iets te zijn moeten wij Vlamingen zijn. Wij willen Vlamingen zijn, om Europeeërs te worden”.

Een hoogtepunt in de loopbaan van Vermeylen is zijn benoeming in 1930 tot eerste rector

van de vernederlandste Gentse universiteit. Maar geen enkele stad is zo belangrijk in zijn

leven als Brussel. Hij wordt er geboren op 12 mei 1872. Het atheneum en de (toen nog uni-

tair Franstalige) Vrije Universiteit van Brussel zijn de kweekvijvers waarin de basis wordt

gelegd voor zijn vlaamsgezindheid, maar ook voor zijn vrijzinnig humanisme en voor zijn
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eerst anarchistische, later socialistische politieke ideeën. Hij doceert kunstgeschiedenis en

Nederlandse letterkunde in Brussel, voor hij zijn wetenschappelijke carrière in Gent aan-

vangt. In 1923 wordt hij de eerste voorzitter van de Vlaamse Club voor Kunsten,

Wetenschappen en Letteren, een motor voor de culturele emancipatie van de Vlaamse

Brusselaars. Hij overlijdt op 10 januari 1945 in Ukkel.

De grote ambitie van Vermeylen is dat het Vlaamse cultuurleven een Europees niveau krijgt.

De sociaal-economische en de algemeen culturele ontwikkeling van de Vlamingen zijn even

belangrijk als de behartiging van hun taalbelangen. Daarom heeft hij een grondige hekel aan

de taal- en rasromantiek die zo welig tiert in de Vlaamse Beweging van zijn tijd.

Bibliotheek en Leeszaal : 

HERMAN TEIRLINCK

Deze liberale intellectueel heeft een grote bijdrage geleverd tot het

Nederlandstalige literaire leven, onder meer in Brussel. De liefde van deze levensgenieter

voor zijn stad blijkt uit volgend citaat :

“Brussel dat een schone stad is, is vooral een zeer vermakelijke. Menigvuldig zijn de plezieren, die

Brussel biedt.”

Herman Teirlinck is geboren op 24 februari 1879 in Sint-Jans-Molenbeek als zoon van

Isidoor Teirlinck, een filoloog en folklorist die ook literair actief was. Zijn kijk op de wereld

krijgt vorm in een milieu van vrijzinnige intellectuelen. Door problemen met zijn gezond-

heid verblijft de jonge Teirlinck vaak bij zijn grootouders in Zegelsem, waar hij een heel

andere wereld leert kennen. Later brengt een bewogen beroepsleven hem in allerlei, zeer

verschillende milieus. Waarschijnlijk moet daarin de verklaring gezocht worden voor zijn

veelzijdigheid, zowel in de manieren waarop hij met taal omgaat als in de thema’s die hij

bespeelt. Een van zijn vele opdrachten bestaat erin de koninklijke prinsen vertrouwd te

maken met de Nederlandse taal.
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In 1909 verschijnt van Herman Teirlinck “Het ivoren aapje”, de eerste grote stadsroman in

Vlaanderen. Zijn vernieuwende bijdrage tot het Vlaamse toneelleven heeft de

Antwerpenaars geïnspireerd toen zij een naam zochten voor een opleidingsstudio voor

toneelmensen. De studio is verdwenen, maar de naam is gebleven. Na het overlijden van

August Vermeylen is Teirlinck twee decennia lang de meest vooraanstaande figuur in het

Vlaamse cultuurleven. Vanuit zijn villa in Beersel staat hij (vergeefs) op de barricaden tegen

de verminking van de Zennevallei door de aanleg van de snelweg naar Parijs. Hij overlijdt in

Beersel op 5 februari 1967.

Vergaderzaal en Eetzaal : 

JAN SMEKEN

Wanneer Brussel in 1511 geteisterd wordt door een zeer strenge winter,

schrijft Jan Smeken het strofische gedicht “D’wonder dat in die stat van Bruesel ghemaect

was van claren ijse en snee”. Zijn tekst begint als volgt :

“In ’t jaer vijftienhondert ende tiene (oude tijdrekening), in Loumaent ende in Sprokille (januari en

februari), was te Bruesel wonder te siene…”

Jan de Baertmaker, alias Smeken, is de officiële stadsdichter en factor – zeg maar auteur en

regisseur – van de Rederijkerskamer “’t Mariacranske”. Hij is geboren omstreeks 1450 in

Brussel en overlijdt er op 15 april 1517. Zijn teksten illustreren hoe de stedelijke elite waar-

uit hij voorkomt de literatuur gebruikt in haar dialoog met de machthebbers. Zo grijpt hij

naar de pen naar aanleiding van de Blijde Inkomst van Filips de Schone en –een jaar later –

van Johanna van Castilië. Ook de geboorte van hun zoon, de latere Keizer Karel, zet Jan aan

het werk, net zoals de bijeenkomst in Brussel van het kapittel van het Gulden Vlies in 1516.

Twee decennia geleden wist behalve de specialisten niemand nog wie Smeken geweest is en wat

hij betekend heeft. De Nederlandse hoogleraar Herman Pleij en zijn Vlaamse collega Jozef

Janssens hebben daar verandering in gebracht. Uit hun onderzoek van het werk van Smeken
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blijkt het belang van Brussel in de Europese literatuur- en cultuurgeschiedenis van de 16de

eeuw. Zo is het “Wonder van claren ijse en snee” een absurdistisch verslag op rijm over de

sneeuwpoppen die de Brusselaars realiseren tijdens de zeer strenge winter van 1511. Deze gele-

genheidstekst is doorspekt met verschillende facetten van de burgerlijke stadsmentaliteit, van

een burgerlijke moraal in wording. Brussel heeft een pioniersrol gespeeld in het ontstaan van

die nieuwe moraal en dank zij de bewaarde teksten van Smeken weten wij dat.

Bureauzaal :

JAN BAPTIST VERLOOY

Deze advocaat en voor zijn tijd progressief denker is de auteur van de

“Verhandeling op d’Onacht der moederlijke tael in de Nederlanden” waarin hij de taalpro-

blematiek in een emancipatorisch kader plaatst. Een citaat :

“Jae het is de tael van den vrydom, het is ze van alle tyden geweest, het is ze nog tot den dag van

heden!”

Jan-Baptist Verlooy wordt geboren op 22 december 1746 in Houtvenne (Oosterwijk). In 1788

schrijft hij zijn “Verhandeling”. Daarin pleit hij vanuit een democratisch perspectief voor de

volkstaal. Daarom wordt hij traditioneel beschouwd als een grote voorloper van de Vlaamse

beweging. Toch wordt diezelfde Verlooy in 1794 de eerste Franse burgemeester van Brussel.

Een jaar later neemt hij echter ontslag. Hij overlijdt op 4 mei 1797 in Brussel.

Heeft Verlooy met zijn revolutionair engagement zijn “Verhandeling” verraden? Bij deze

vraag passen twee bedenkingen.

Ten eerste, Verlooy kiest pas voor de Franse Revolutie na de ineenstorting van de Brabantse

Omwenteling, waarin de aanhangers van Vonck zoals hijzelf zich schandelijk verraden voe-

len door hun reactionaire ‘volksgenoten’ die zich groeperen rond Van der Noot.

Ten tweede, Verlooy is niet de enige vonckist die zich in 1795 terugtrekt uit de politiek. Het

toenemende besef dat de echte macht in Parijs ligt, is een zware ontgoocheling voor deze
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revolutionairen van 1789 (de Brabantse Omwenteling) en 1792 (het eerste Franse bewind

onder Dumouriez). Het is geen toeval dat Verlooy abrupt ontslag neemt, net wanneer de

Fransen maatregelen voorbereiden tegen de revolutionaire ambtenaren die zich van hun

mandaat willen ontdoen. Niets bewijst dat zijn beslissing uitsluitend of zelfs hoofdzakelijk

door taalmotieven geïnspireerd is.

Conferentiezaal : 

JAN VAN RUUSBROEC

Groot mysticus van wie de verdienste is dat hij zijn denken toegankelijk

maakt in het vulgus, de taal van de mensen die geen Latijn begrijpen :

“Want wi en connen ute onsen wesene niet comen in onse overwesen anders dan met minnen.”

Tussen 1343 en 1350 wordt in het Zoniënwoud in Groenendaal een priorij gesticht. Jan van

Ruusbroec is een van de initiatiefnemers en wordt er prior. Over zijn leven in de periode

daarvoor bestaat veel onduidelijkheid. Hij is geboren omstreeks 1293, meer dan waar-

schijnlijk in Brussel. Hij zou een bastaardzoon zijn van de Brusselse patriciër Willem van

Elegem en een kleinkind van Gerelm Hinckaert, een schepen van de stad die bezittingen

heeft in Ruisbroek tussen Brussel en Halle. In elk geval is hij zijn priesterloopbaan begon-

nen als kapelaan, verbonden aan Sint-Goedele, de hoofdkerk van Brussel. Hij overlijdt op 2

december 1381 in Groenendaal, op de dan gezegende leeftijd van bijna negentig jaar.

Nogal wat moderne Vlaamse auteurs aarzelen niet om Ruusbroec voor te stellen als een

voorloper van de Vlaamse beweging, omdat hij zijn werken in het Nederlands schrijft. De

mysticus zelf zou dat zo niet bekijken. Hij richt zich tot een publiek van lage geestelijken,

eenvoudige kloosterlingen en leken. Die mensen kennen geen Latijn. Hij ontsluit voor hen

een dimensie van het geestelijke leven die tot dan voorbehouden is aan een elite. Dat is het

vernieuwende in zijn werk. Dat plaatst hem ook in de Europese geschiedenis van de spiritu-

aliteit. De enige talentegenstelling die Ruusbroec kent is die tussen het Latijn en de “vulgai-

re” talen, zoals het Nederlands … of het Frans.
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Prestigieuze overloop : 

BLOEMARDINNE

Heilwig Bloemaerts of Bloemardinne is een religieus bewogen vrouw uit een

Brusselse patriciërsfamilie. Zij wordt later voorgesteld als een ketterse tegenstandster van

Ruusbroec en wordt daarom in de 19de eeuw een heldin van de vrijzinnigheid :

“ mulier quaedam perversi dogmatis, dicta vulgariter Bloemardinne “

(een vrouw die zich bezondigt aan perverse leerstellingen, en die in de volkstaal

Bloemardinne wordt genoemd)

Net zoals de mysticus Ruusbroec komt Heilwig Bloemaerts uit een Brussels milieu van patri-

ciërs. Zij is geboren omstreeks 1260 in Brussel en overlijdt er op 23 augustus 1335. Onze

informatie over haar komt van Hendrik Utenbogaerde (in het Latijn : Pomerius), de hagio-

graaf van Ruusbroec. Hij beschrijft haar als “dit valsche wyff veel scrivende was van den

vrien geest ende vleyscheliker onreynder minnen ende si bedroech te dien tide menighen

mensche diese in grooter weerden hadde”. Pomerius trekt daarbij een parallel tussen

Bloemardinne en de beweging van de Vrije Geest, een ketterij waartegen hijzelf in de aanval

gaat. Zijn beweringen moeten dus wel met een korreltje zout genomen worden. 

In het begin van de 14de eeuw kent de vrouwenspiritualiteit een hoge opbloei, onder ande-

re onder impuls van de begijnenbeweging. Bloemardinne moet in die context gesitueerd

worden. Sommige auteurs suggereren zelfs dat zij en de grote mystica Hadewijch een en

dezelfde persoon zijn. In elk geval ijvert zij voor religieuze vernieuwing, net als Ruusbroec,

maar op een andere manier. Spanningen tussen de twee zijn mogelijk, maar wat Pomerius

daarvan maakt, dat is een ander verhaal.
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Vergaderzaal van het kabinet van de voorzitter :

KAREL BULS

Karel Buls (Karel voor de Vlamingen, Charles voor de Franstaligen en

Charel voor de Brusselaars) is de enige burgemeester van Brussel uit de 19de eeuw die ingaat

tegen het stedenbouwkundig geweld. Hij komt op voor de rechten van de Vlamingen in het

onderwijs en het cultuurleven :

“ Dans une ville qui est la capitale d’un pays où plus de la moitié de la population parle le flamand,

il faut faire en sorte que tous les Belges, en venant dans la capitale, puissent se croire chez eux et non

dans une ville étrangère. “

(In een stad die de hoofdstad is van een land waarin meer dan de helft van de bevolking

Vlaams spreekt, moet het nodige gedaan worden zodat alle Belgen, wanneer zij naar de

hoofdstad komen, zich daar thuis kunnen voelen en niet in een vreemde stad.)

Karel Buls wordt geboren in Brussel op 13 oktober 1837 en overlijdt er op 13 juli 1914. Hij

begint zijn politieke carrière in 1870 als radicale dissident van de liberalen. Negen jaar later

wordt hij schepen van openbaar onderwijs en nog twee jaar later burgemeester. Hoewel hij

zeker geen tegenstander is van de vooruitgang, is hij toch bekommerd om het behoud van

het historisch patrimonium. Zo zet hij zich achter de restauratie van de Grote Markt, het

behoud van de Zwarte Toren en de aanleg van de Egmontsquare op de Kleine Zavel. In 1899

treedt hij af na een conflict met Leopold II over de aanleg van de Kunstberg. Daarna blijft hij

actief als motor van het “Comité du Vieux-Bruxelles”.

Bewust van het belang van de volkstaal voor de geestelijke ontwikkeling van de volksmens

steunt hij het Nederlandstalig stedelijk onderwijs en ligt hij mee aan de basis van de oprich-

ting van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg.

LOMBARDSTRAAT 61-67

36



Dakterras:

HERTOG JAN I VAN BRABANT

Jan I is de eerste hertog van Brabant die Brussel als hoofdresidentie kiest.

Een kroniekschrijver zegt daarover :

“Bruessele dat hi eerde ende minde vor al die stede die hi kinde”

Hertog Jan I zou geboren zijn omstreeks 1252/53 in Brussel. Wanneer zijn vader hertog

Hendrik III overlijdt in 1248, moet zijn moeder Aleidis van Bourgondië in moeilijke

omstandigheden de continuïteit van de macht verzekeren voor haar minderjarige

kinderen. Zij beslist te verhuizen van Leuven naar Brussel, iets wat prominente

Leuvenaars haar tot vandaag niet vergeven. Ook overtuigt zij haar oudste, zwakzin-

nige zoon Hendrik af te zien van de macht en opent zo de weg voor haar tweede

zoon Jan.

Het beleid van Jan I is vooral gericht op de versterking van zijn positie in het

Duitse Rijk. Zo overwint hij in 1288 samen met de Keulse burgerij een coalitie van

Rijnvorsten in de belangrijke slag van Woeringen, vijftien jaar voor de

Guldensporenslag. Hij bezwijkt zes jaar later aan verwondingen opgelopen tij-

dens een toernooi en wordt begraven in het koor van de Brusselse minderbroe-

derskerk.

Jan I wordt door de Vlamingen geëerd als de hertog die in hun taal gedicht

heeft. Dat vraagt enige nuance. Zoals zijn moeder zijn ook zijn twee echtge-

notes Franse prinsessen : de Franse koningsdochter Margaretha en de

Vlaamse gravendochter Margaretha. De Franse invloed is uit zijn leven niet

weg te denken. Van rokkenjager Jan I zijn negen liederen bewaard. Daaruit

blijkt dat het vrouwelijke schoon meer zijn belangstelling wegdraagt dan de
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vrouwenmystiek, die dan haar hoogste toppen scheert. Omdat zijn minnepoëzie mee zijn

politieke ambities in het Duitse Rijk moet onderbouwen, schrijft hij niet in een zuiver

Brabants, maar in een taal die verwant is met het Nederduits dat in heel het noorden van het

Duitse Rijk gesproken wordt.

Vergaderzaal:

FILIPS VAN MARNIX VAN SINT-ALDEGONDE

Marnix is de rechterhand van Willem de Zwijger, prins van Oranje-Nassau.

Hij treedt op als spreekbuis van de prins tijdens de opstand tegen de Spaanse koning :

“met brieven en boekjes hebben wij de gemoederen der burgers zooveel wij konden, in vlam gezet!“

Marnix wordt geboren in Brussel omstreeks 1538/40. Zijn grootvader is ingeweken uit

Savoie als secretaris van landvoogdes Margaretha van Oostenrijk. Marnix zelf wordt opge-

leid als diplomaat en topambtenaar en daarom leert hij veel talen, wat hem goed van pas zal

komen in dienst van Willem de Zwijger, die zelf geen Nederlands spreekt. In 1566 neemt hij

deel aan het Compromis der Edelen, waarmee de opstand tegen de Spaanse koning begint.

Daarna voert hij allerlei opdrachten uit als diplomaat, propagandist en polemist in dienst

van Willem. Zo is hij intensief bezig met agitatie en propaganda in Brussel. Zijn grootste

bekendheid dankt hij aan zijn rol als oorlogsburgemeester van Antwerpen in 1583, twee jaar

vóór de val van de stad. Die ondankbare opdracht is hem niet toevertrouwd wegens zijn mili-

tair vernuft. De stad is eigenlijk al opgegeven, maar er wordt verwacht dat zijn redenaarsta-

lent de weerstand langer kan laten duren. Na zijn rol in de opstand trekt Marnix zich terug

in het Noorden, waar hij zich toelegt op de taalkunde. Zo speelt hij een rol in de totstandko-

ming van de Statenbijbel, de bijbelvertaling die de basis legt voor het moderne Nederlands.

Nederland en Vlaanderen danken hun taal dus deels aan een Brusselaar, een immigrant van

de derde generatie. Marnix overlijdt op 15 december 1598 in Leiden.
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Dakterras met beeld van hertog Jan I van Brabant (beeldhouwer Jo De Smet).





Een huis vol kunst

In het huis van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is veel aandacht besteed

aan kunstintegratie. Het gaat zowel om kunstwerken die speciaal voor het gebouw zijn ge-

creëerd, als om bestaande kunstwerken die er een prominente plaats hebben gekregen.

Voor de originele creatie van een aantal werken heeft de Raad van de Vlaamse

Gemeenschapscommissie een beroep gedaan op kunstenaar Philip Aguirre y Otegui (gebo-

ren in Schoten op 9 mei 1961). Philip Aguirre is een Vlaming van Baskische oorsprong die

in Antwerpen woont en ook doceert aan Sint-Lucas in Brussel.

Philip Aguirre’s werk wordt gekenmerkt door een zeer eigenzinnige omgang met de klassie-

ke sculptuur, die inspiratie zoekt in actuele en politieke thema’s. Hij is een internationaal

gerenommeerd kunstenaar die in binnen- en buitenland aan individuele en groepsten-

toonstellingen heeft deelgenomen. Verscheidene werken van hem bevinden zich op open-

bare plaatsen of in belangrijke publieke collecties.

Of Philip Aguirre nu etst, tekent of beeldhouwt, blik, plaaster of brons een eigen gestalte

geeft, telkens weer duiken in zijn werk twee aspecten op: de symbiose van klassieke en

modernistische karakteristieken enerzijds, een humanistische ondertoon anderzijds.

Naar aanleiding van een overzichtstentoonstelling in 2005 schreef Peter Doroshenko:

“De architect Le Corbusier beweerde ooit dat de mens ontroeren het uiteindelijk doel van

architectuur is. In zijn werk vervult Philip Aguirre consequent dat hoogste doel van de
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architectuur: de buitengewone kracht van zijn werken ligt niet alleen in de diepte van de

gevoelens die ze opwekken, maar ook in de manier waarop ze ons inzicht verschaffen in de

complexiteit van onze gevoelens en dit in betekenisvolle omgevingen die ons uitnodigen om

te verwijlen, te verblijven.”

Drie speciaal gecreëerde werken van Philip Aguirre y Otegui zorgen voor de kunstintegratie

in het huis van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie:

een gezandstraalde tekening met bladgoud, met als titel: “Landschap” die het stadshart

van Brussel symboliseert, op een glazen wand die de vitrine vormt van het gebouw. Op

die manier worden de voorgevels van de twee oorspronkelijke panden op de beneden-

verdieping visueel met elkaar tot een eenheid verbonden;

een monumentale muurtekening met als sprekende titel “Brussel” in de onthaalruimte;

een levensgroot bronzen beeld met als titel “De handdruk”. Het beeld beheerst de patio

op de benedenverdieping achteraan het gebouw, achter de poortgang en de bibliotheek.
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“De handdruk” van Philip Aguirre. De kunstenaar werkt aan het fresco in de onthaalruimte.



“Ik ben in Vlaanderen geboren en opgegroeid, maar ik kan – alleen al door mijn naam – niet

om mijn Baskische afkomst heen”, zegt Philip Aguirre y Otegui. “Mijn ouders zijn tijdens de

Spaanse burgeroorlog naar Vlaanderen gevlucht en hebben hier een tweede vaderland

gevonden. Ik ben een Vlaming, - ik heb hier altijd gewoond -, maar de band met Baskenland

is nooit helemaal doorgeknipt.”

“Ik hou van Vlaanderen en Baskenland, van het Vlaamse volk en van de Basken, maar ik heb

wat moeite met de mensen die al te gretig parallellen trekken tussen die twee regio’s, want

dat zijn vaak niet de meest tolerante geesten. Zowel aan Vlaamse als Baskische zijde.”

“Ontvoogding en emancipatie zijn terechte aspiraties voor een minderheid en er is niets mis

met een nationaal bewustzijn, maar het gevaar loert altijd om de hoek dat die strijd uit de

hand loopt. Dat is het wat nu gebeurt in Baskenland en ook in sommige Vlaamse kringen:

nationalisme dat ontaardt in een superioriteitsgevoel, extremisme en racisme. Dat zijn

excessen waar ik niets mee te maken wil hebben”, besluit Philip Aguirre.

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft ook een reeks van 13 originele

tekeningen van de Brusselse journalist-cartoonist GAL (Gerard Alsteens) verworven.

Kunstenaar GAL, geboren in Oudergem op 3 augustus 1940, is veelvuldig gelauwerd.

De dertien tekeningen (van 1974 tot 2004) brengen samen een eigenzinnige kijk op dertig

jaar recente politieke geschiedenis van Brussel. De tekeningen handelen over de

Schaarbeekse lokettenkwestie, het Egmontpakt, Brussel als knelpunt in de staatshervor-

ming, het Congres van de Brusselse Vlamingen, de kaalslag, de milieuproblematiek en

diverse Brusselse politieke figuren.

De tekeningen van GAL zijn tentoongesteld in de Conferentiezaal Jan van Ruusbroec op de

eerste verdieping van het gebouw van de Raad.

In het gebouw zijn ook een aantal kunstwerken geïntegreerd die al eerder in het bezit waren

van de Raad: een bronzen beeld van hertog Jan I van Brabant van de hand van kunstenaar Jo

De Smet (geboren in Brussel op 21 september 1958), “Les Présences étranges”, een kunstwerk

van Pol Mara (geboren in Antwerpen op 8 december 1920 en gestorven in Antwerpen op 
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10 februari 1998) en “Le Repos du Guerrier” en “Daidalos en Icaros”, twee schilderijen van

Bruno Dyckmans (geboren in Lier op 7 oktober 1920 en overleden in Deurne op 29 januari

1998).

Het bronzen beeld van hertog Jan I van Brabant heeft eindelijk een plaats gekregen waar het

tot zijn recht komt. Sinds 1989 heeft het beeld een bijna onopgemerkt bestaan geleid: eerst

in een hoekje van het VGC-administratiegebouw, dan op het kabinet van een VGC-college-

lid en vervolgens in het kantoor van de griffier van de Raad. In 1989 was het bedoeling het

standbeeld een plaats te geven op de Grote Zavel in Brussel. Het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest had er zelfs een bouwvergunning voor afgeleverd. Maar de stad Brussel verzette zich

tegen de komst van het beeld om taalpolitieke redenen. Hertog Jan I is zowat de incarnatie

van de Vlaamse oorsprong van Brussel. Hij was de eerste grote vorst in de Nederlanden die

aan het hof de taal van het volk sprak. Dus niet het Frans of het Latijn, maar het Diets. Hertog

Jan I heeft nu zijn plaats gekregen op het dakterras van het huis van de Raad van de Vlaamse
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Gemeenschapscommissie. Het dakterras is meteen

naar hem genoemd.

Voorts exposeert de Raad zeven kunstwerken uit de

befaamde collectie van Dexia Bank. De werken wor-

den tentoongesteld in de prestigieuze ruimten van het

gebouw: de poortgang en de vergaderzalen op de eer-

ste verdieping.

Voor de kantoorruimten leent de Raad van de Vlaamse

Gemeenschapscommissie kunstwerken bij “Kunst in

Huis”.
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“Zonder titel”, kunstwerk van Cornelis Beniti (1946- ) uit de Dexiacollectie

“Nachtelijke ontmoeting III” van Jörg Madlener (1939-   ) uit de Dexiacollectie



OOppddrraacchhttggeevveerr

Namens de Raad 

van de Vlaamse Gemeenschapscommissie:

Daniël Buyle, griffier

algemene coördinatie

Jos Claes, eerste adviseur

gebouwenbeheer

Beni De Boeck, eerste technicus

technieken

PPrroojjeeccttbbeeggeelleeiiddiinngg

nv Dexia Bank, Brussel

Baudouin Vreven

projectleider

AArrcchhiitteeccttuuuurr

cvba Stramien, structuur & architectuur, Antwerpen

Paul Van de Poel

architect, planoloog

Bart Verheyen

architect

Luc Beckstedde

architect

Kris Van de Poel

interieurarchitect

Gitte Put

architect

SSttuuddiieebbuurreeaauu

IRS-Depré, Kortenberg/Wilrijk  

stabiliteit en technieken

Bruno Depré

ingenieur

Ludo Van Mechelen

ingenieur

HHooooffddaaaannnneemmeerr

nv Denys, Wondelgem (Gent)

algemene aannemer

Walter Cromheeke

afdelingshoofd

Davy Van Praet

projectleider

Astère Vercauteren

werfleider

NNeevveennaaaannnneemmeerrss

* nv Zaman, Gent

verwarming, koeling, ventilatie, sanitair

Yves en David Zaman

* nv Emaco Engeneering, Waregem 

elektriciteit, data, brandbeveiliging, 

camerabewaking

Bart Vanwynsberghe

Dirk De Meyer
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* ThyssenKrupp, Brussel

liften

David Wautot, Johan De Prins

* nv Coopman, Kuregem

lift voor rolstoelgebruikers

Wim Vanderbeken

* nv  Pattijn, Roeselare

schrijnwerk en maatwerk

Hans Pattijn

* Studio Nej De Doncker, Deurne

signalisatie concept & ontwerp

Nej De Doncker, vormgever

* bvba NO&A, Boom

signalisatie uitvoering en plaatsing

Jan De Hollander

* Atelier Rika Blondeel, Gent

overgordijnen in historische ruimten

Rika Blondeel

* Stas, Lommel

ophangsystemen voor kunstwerken

Huub Stas

* nv FMP, Duffel

glazen wand voor vitrine

OOnnddeerraaaannnneemmeerrss

* Alratec, Roosdaal 

aluminium en houten ramen

* Bas, Herentals

platte daken PVC

* Bomarbre Marbralys, Harelbeke

marmergranulaattrappen

* Brakel Aero, Erpe-Mere

aluminiumkoepel

* Cammaert Renovatie, Berlare

siliconewerken

* Catoor, Lint

stralen houten trappen

* CI, Assenede

staalstructuur

* Da Col, Brussel

zachte vloeren

* Drafab, Poperinge

houten binnendeuren

* EMB, Brussel

betonvloeren en chape

* Faderi, Merelbeke

gevelpleister

* Heynen, Schilde

vloeren en faience

* ICC, Gent 

stralen en kaleien

* Mertens, Kasterlee

houten trappen

* Michel, Zaventem

ruitleien

* Mistler, Lokeren

beglazing

* Mogensen, Zelzate

herstel parketvloeren

* Neuckens, St-Katelijne-Waver 

schuimbeton

* Old Art, Rumbeke 

herstelling bladgoud

LOMBARDSTRAAT 61-67

46



* Omnidal, Lebbeke 

prefab betonkolommen en –balken

* Optybouw, Harelbeke 

metselwerken

* Platteau, Deurne 

zinken daken, koperbekleding achtergevel

* Propainting, Oostende 

gevelschilderwerk

* Ruben Willaert, Sijsele (Damme) 

restauratie stucwerk

* Seitco, Willebroek 

pleisterwerk en gipskarton

* Windors, Lokeren 

stalen schrijnwerk, leuningen

* Woutim, Peer 

schilderwerken

VVoooorrssttuuddiiee  eenn  kkuunnsstthhiissttoorriisscchh  aaddvviieess

Guido Jan Bral, Brussel

MMeeuubbeelleenn  

Bulvano, Wommelgem

Art Nivo, Gent

Bienaimé, Brussel

VVeeiilliigghheeiiddssccooöörrddiinnaattiiee

bvba CAD & V, Merchtem

Karine en Kamiel Vijverman

KKuunnssttiinntteeggrraattiiee

Philip Aguirre y Otegui, Berchem (Antwerpen)

GAL (Gerard Alsteens), Brussel   
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“Architectuur gaat over culturele duurzaamheid.

Stedenbouw en gebouwen bepalen voor zeer lange tijd de beleving van onze democratie.

Naar mijn inzicht onderstreept dit gebouw deze stelling!”

bOb Van Reeth, gewezen Vlaams Bouwmeester
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