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Woord vooraf
Beste bezoeker,

Waar ooit wasvrouwen en arbeiders, modellen en 
kunstenaars, zelfbewuste burgers en absintdrink-
sters huisden, loop je vandaag vooral volksverte-
genwoordigers en andere politici tegen het lijf op 
en rond het Vrijheidsplein. De oude Onze-Lieve-
Vrouw-ter-Sneeuwwijk, waar ons parlement zijn 
stek heeft, is een stukje Brussel met een rijke en tot 
de verbeelding sprekende geschiedenis. 

Een stuk van die geschiedenis is teloor gegaan en 
blijft ons enkel bekend via de verhalen van getui-
gen. Een ander stuk van die geschiedenis is nog 
duidelijk zichtbaar in het stratenpatroon en het 
straatbeeld. 

Schrijver en Brusselkenner Eric Min neemt u van-
daag mee op een literaire en artistieke wandeling 
door deze kleurige wijk. Ik wens u een aangename 
en verrassende ontdekkingstocht.

Jan Peumans
Voorzitter van het Vlaams Parlement
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Net zoals in het Parijs van steden-
bouwer en baron Haussmann 
staan ook in Brussel de sloop-
hamers niet stil. In de negentiende 
eeuw is elke metropool die zich-
zelf respecteert een stad in de 
steigers. Wanneer de Zenne tus-
sen 1867 en 1871 wordt overwelfd, 
sneuvelen huizen, steegjes en 
bruggen; veertigduizend inwo-
ners moeten uitwijken naar de 
uitdijende voorstad. Boulevards 
naar Parijs’ model nemen hun 
plaats in. De as waarrond de nieu-
we lanen draaien is het nieuwe 

Beursgebouw op het gelijknamige 
plein, dat het echte stads hart moet 
worden. 
Maar niet alleen het centrum 
wordt ingrijpend verbouwd. Ook 
de sjofele Onze-Lieve-Vrouw-ter-
Sneeuwwijk tussen Warande en 
Kruidtuin wordt gesaneerd. Al in 
1861 gaan in de Senaat stemmen 
op om ’cette cloaque honteux’ – 
‘dit afzichtelijke darmkanaal’ – 
met de grond gelijk te maken en 
te verbouwen tot een elegante 
bourgeoisbuurt. De monumen-
tale stadsgeschiedenis Bruxelles 

à travers les ages typeert de wijk 
als een toevluchtsoord voor ‘Ita-
lianen, accordeonisten, orgel-
draaiers en kunstenaarsmodellen 
die poseerden in de talrijke schil-
dersateliers’. Een compliment is 
dat niet. 

Het is wachten tot 1874 vooraleer 
een naamloze vennootschap de 
stadskanker te lijf gaat en de eer-
ste onteigeningen doordrukt. In 
de achtertuin van het parlement 
gaan zeshonderd wankele pan-
den voor de bijl – hun bewoners 
moeten elders een onderkomen 
zoeken. 
Tot die tijd scholen arbeiders, was-
vrouwen, kantwerksters, prostitu-
ees en kunstenaars er samen in 
kronkelsteegjes waar guinguettes 
en cabarets grossieren in goed-
koop vertier. Nu wordt de morsige 
buurt rond het oude kapelletje van 
Ons Livrow ter Sneeuw bedekt 
met een mantel van liefde en luxe. 
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Nee, het is Parijs niet – maar het had gekund. In de stadswijk tussen 
het Warandepark, de Koningsstraat en de ringlanen ademt alles 
grootsteedse grandeur. Hier is de panoramische blik op zijn best: in 
het midden van de negentiende eeuw gaven monumentale per-
spectieven en publieke gebouwen vorm aan een nieuwe buurt. In de 
straatjes van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw zou alles anders wor-
den. Of: hoe urbanisme, symboliek en een bizarre voorliefde voor 
chinoiserieën hun stempel drukten op de stad en haar literatuur. 



Nieuwerwetse stedenbouwkun-
dige rasters worden over een 
twintigtal impasses gelegd, meer 
dan tienduizend bewoners worden 

brutaal uit hun sloppen verjaagd. 
Rond de fonkelnieuwe Place de la 
Liberté waaieren voor taan straten 
uit met namen die trots de grond-

wettelijke vrijheden in steen bei-
telen: Pers, Onderricht, Vereniging, 
Erediensten. Ook andere straat-
namen in de buurt zijn uit de an-
nalen van de parlementaire demo-
cratie geplukt – zij me mo reren 
Parlement, Voor lopig Bewind en 
Staatsblad. Het Barricadenplein 
houdt de herinnering aan de re-
volutie van 1830 levendig. 

De transformatie van de Onze-
Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw is een 
prachtig voorbeeld van negen-
tiende-eeuwse dadendrang en 
burgertrots. Wat versleten is, 
moet wijken voor de Vooruitgang 
– het is een begrip dat nog met 
hoofdletter wordt geschreven. 
De waarden van de jonge natie 
laten zich goed incarneren in 
steen en gietijzer, want onderweg 
naar de nieuwe maatschappij zijn 
stedenbouwers, ingenieurs en 
kunste naars gedroomde bond-
genoten van de politiek.

Het Hôtel en de Bank Empain in de Congresstraat
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Het aanleggen van een moderne 
stadswijk is niet alleen een ingreep 
in de fysieke ruimte maar even-
goed een ideologische operatie. De 
bouwwerf moet alle prin cipes in-
carneren die de burger belangrijk 
vindt: maat en orde, over zicht en 
leesbaarheid, goede smaak. 

Filosofische beginselen en poli-
tieke waarden worden doorge-
trokken in het stratenpatroon, 

het materiaalgebruik en de be-
stemming van de panden. Hui-
zen, appartementen en openbare 
gebouwen geven de buurt vorm 
als een residentieel oord waar 
burgers en bedienden comforta-
bel kunnen wonen en zich ont-
spannen – in 1905 karakteriseert 
de toeristische Baedekergids de 
wijk in de achtertuin van de Ko-
ningsstraat als een ‘quartier riche’. 
En ook Bruxelles à travers les 
âges houdt er wel van: ‘une petite 
ville moderne est dressée là, avec 
de hauts hôtels loués en apparte-
ments, des magasins élégants…’ 

Een van de belangrijkste princi-
pes bij het ontwerp van dit nieuwe 
stukje Brussel is het perspectief, 
het vergezicht. Die ‘pa no ra mische 
blik’ van de burger is het kern-
begrip van het heersende den-
ken en handelen. Niet alleen uit 
geld is de moderne stad ontstaan, 
maar evengoed uit kijkzucht.

Place des Panoramas

Wie vandaag van achter de rug 
van Leopold I op zijn Congres-
kolom 1  naar de lager geleden 
buurten van Brussel en de hori-
zonlijn in de verte kijkt, vermoedt 
allicht niet dat deze plek meer 
dan een eeuw geleden een favo-
riet oord was om flanerend van 
het uitzicht te genieten. 

Het huidige Congresplein heette 
toen – even toepasselijk als een-
talig – la Place des Panoramas. 
Bovenaan een majestueuze trap-
penpartij die afdaalde naar de 
Pachecolaan was omstreeks 1850 
een heus uitkijkpunt ingericht; 
door de bouw van het adminis-
tratief centrum, de parking en het 
bijhorende terras – een masto-
dont van 225.000 vierkante meter 
– tussen 1958 en 1983 schiet er 
weinig over van de toenmalige 
charme. In een plantsoentje kon 

Vertrekpunt van onze wandeling is De Loketten 0  , de 
voormalige lokettenzaal van de Postcheques waarin van-
daag het bezoekerscentrum van het Vlaams Parlement is 
gevestigd. Het modernistische gebouw, een ontwerp 
van architect Victor Bourgeois (1897-1962), werd tus-
sen 1937 en 1946 gebouwd in opdracht van De Post.
Bij het verlaten van De Loketten nemen we de IJzeren-
kruisstraat naar links. Daarna gaat het via de Druk-
persstraat naar de Congresstraat, die we helemaal aflo-
pen tot bij de Congreskolom. Daar genieten we van het 
uitzicht over de benedenstad. 



de burger op zondag naar de stad 
turen, als naar een geschilderd 
achterdoek in het theater.

Kijken was een favoriete bezig-
heid voor wie geld en vrije tijd 
had, en met zijn uitgesproken re-
liëf was een stad als Brussel daar 
uitermate geschikt voor. Je hoef-
de niet eens een Eiffeltoren te 
bouwen om vanuit de ‘hoge’ stad 
neer te kijken op de middeleeuwse 
kern aan je voeten. Gewoon met 
een koetsje naar het Panorama-
plein rijden volstond. 

Luister even naar wat Herman 
Teirlinck (1879-1967) ‘in de scha-
duw van de ongezellige Congres-
kolom, op haar eigen een vol-
doende synthesis van wat de 
wan smaak der kunstenaars van 
de jaren 1830 vermocht’, opte-
kent in een gids voor de bezoeker 
van de Brusselse Wereldtentoon-
stelling van 1910: 

‘Heerlijk is dit panorama over de 
Lage Stad… 
De Lage Stad ligt daar en ronkt en 
dampt. Gij raadt er, gij voelt er het 
gretige, jagende leven, dat gij er 
gisteren hebt geraakt. De Lage 
Stad zwelt, dunkt u, zwelt van dat 
leven. Over de verre brokkeling 
der daken, bestekt met rokende 
schouwen, schuift een lucht, die 
zwoegende arbeid draagt. Het is 
de Lage Stad, die daar zwoegende 
ligt. De Lage Stad ademt. De Lage 
Stad hijgt. De Lage Stad klaagt in 
zoevend rumoer…’

Enkele jaren eerder al heeft de 
auteur een van de personages uit 
zijn verhalenbundel Zon in dit 
belvédère neergezet om hem er 
te laten mijmeren over het leven. 
Na een half avontuurtje met een 
luxeprostituee in de wijk van 
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw is 
de man haar kamer uit gevlucht. 
Van achter de Congreskolom kijkt 
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hij nu, ‘lang en droomend, over 
de vele daken en de groene licht-
jes van de lage stad’. Bij de brede 
stenen leuning ziet de handelsrei-
ziger Joris Antie de zon opkomen 
terwijl Brussel langzaam wakker 
wordt.

Net als heel wat andere metropo-
len lijdt Brussel aan een milde 
vorm van panoramamanie. Al in 
het begin van negentiende eeuw 
worden overal in Europa ronde 
gebouwtjes opgetrokken waarin 
enorme schilderijen en een ‘net 
echte’ voorgrond de bezoekers op 
het verhoogde platform de illusie 
geven dat zij een vreemde stad 
bezoeken of tussen de aanstor-
mende ruiters op een historisch 
slagveld zijn terechtgekomen. De 
doeken veranderen geregeld van 
plaats, op het ritme van een pu-
bliek dat gretig uitkijkt naar nieu-
wigheden en ongeziene ervarin-
gen. In Brussel behoren vooral de 

veldslag bij Waterloo, toeristische 
vergezichten (van de Maasvallei 
tot Timboektoe) en oriëntaalse 
dromen tot de favoriete tableaus. 
De lokale ondernemingszin leidt 
er zelfs toe dat de Belgische 
hoofd stad in het laatste kwart 
van de eeuw uitgroeit tot de draai-
schijf van dit nieuwe medium, 
compleet met bloeiende beurs-
genoteerde bedrijven als de So-
ciété génerale des Panoramas en 
een huisleverancier die verf en 
reusachtige lappen canvas aan-
sleept: Felix Mommen, een han-
delaar in kunstenaarsmateriaal. 
De doeken van het Caïropanorama 
van schilder Emile Wauters en 
het panorama van de slag aan de 
IJzer dat Alfred Bastien na de Eer-
ste Wereldoorlog borstelt, worden 
voorbereid in ateliers in de Lief-
dadigheidstraat 37 te Sint-Joost-
ten-Node, aan de overkant van de 
ringlaan. Daar nemen we straks 
een kijkje.

De panorama’s zelf kennen hun 
hausse in het centrum van de stad. 
In de Henegouwenlaan, zoals de 
Maurice Lemonnierlaan in die tijd 
heet, kun je in 1880 gaan kijken 
naar de slag bij Waterloo, die de 
Parijse schilder Charles Castellani 
er in een gloednieuwe rotonde 
heeft nageschilderd. In dit ge-
bouw, dat nadien tot een openba-
re parking is vertimmerd en te-
genwoordig nog overeind staat, 
volgen de spectaculaire ensce-
neringen elkaar op. Na de eeuw-
wisseling hebben statische media 
als panorama’s, horrorkabinetten, 
tableaux vivants en wassenbeel-
dencollecties hun tijd gehad en 
neemt de cinema hun plaats in.  
De rotonde aan de voet van de 
leeuw in Waterloo, die in 1915 
met de nodige zwier de honderd-
ste verjaardag van de veldslag 
moet herdenken, is honderd jaar 
later een laatste getuige van het 
fenomeen. 



Hoewel de panoramamanie geen 
geschilderde sporen heeft nage-
laten in de nieuwe wijk van Onze-
Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw, is het 
uitzicht van de buurt bepaald 
door de mentaliteit die eraan ten 
grondslag ligt. Wie tijd teveel 
heeft om ver te kijken, is een 
machtig man; dat wist de Franse 
Zonnekoning al. We kunnen het 
panorama dat de Brusselse bur-
gers – letterlijk uit de hoogte – op 
hun veilige uitzichtpunt bij de 
Congreskolom in zich opnamen, 
beschouwen als een onrecht-
streeks gevolg van deze vorstelij-
ke manier van denken. Er stond 
geen maat op de kijkdrift. Wie 
rond 1900 geen genoegen nam 
met het uitzicht vanuit het plant-
soen, kon de kolom zelfs beklim-
men tot aan de voeten van Leo-
pold. Franse toeristen die in 1898 
de plek bezochten, lazen in hun 
Guide Conty dat de bewaker een 
fooi verwachtte. Na de eeuwwis-

Charles Rogier op het Vrijheidsplein
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seling werd de wenteltrap voor 
het publiek gesloten. 
Het is in het stratenpatroon van 
de buurt dat de panoramische 
blik van de stedenbouwers zich 
op zijn best laat zien: van bij de 
Congreskolom kijk je ongehin-
derd tot de kleine ring. Drie assen 
komen samen op het Vrijheids-
plein, als een stralenkrans uit 
een gaslantaarn.

Wie op het plein aan de voet van 
het standbeeld van Charles Rogier 
staat, kijkt als in een panopticum 
naar kaarsrechte, triomfantelijke 
perspectieven. De Congres straat 
wordt aan de ene kant bekroond 
door de zuil met het beeld van 
Leopold I, dat de academische 
beeld houwer Guillaume Geefs 
heeft gerealiseerd. 
Aan de andere zijde wenkt de 
boulevard – in de Belle Epoque is 
dat nog een riante, groene pro-
menade waar vooral op zondag 

wordt gewandeld. De vier straten 
die aan de grondwettelijke vrij-
heden herinneren, wijzen naar 
evenveel richtingen. Op het cen-
trale plein als een theaterdecor 
kun je een draaibeweging van 
360 graden maken en alles in één 
oogopslag zien, zoals de contem-
poraine burger alle kennis van de 
wereld kan ontsluiten door een 
encyclopedie open te slaan. Het is 
niet de enige panorama-ervaring 
die deze wijk te bieden heeft. Wat 
verderop naar het Noorden is het 
ronde Barricadenplein al in 1824 
opgezet als een rotonde van steen. 
Maar daar wandelen we straks 
naartoe.

Een woud van  
symbolen

In Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw 
zijn de dingen niet zomaar wat zij 
lijken – een handvol straten met 
hoge burgerhuizen die de jaren 

niet altijd ongeschonden zijn 
door gekomen, enkele publieke 
ge bouwen en schaars groen. De 
politici en de architecten die deze 
behoorlijk homogene buurt heb-
ben vormgegeven, waren kinde-
ren van hun tijd: tuk op vernieu-
wing en vooruitgang, met een 
voorliefde voor eclectische of zelfs 
ronduit classicistische bouw-
stijlen maar evengoed gefasci-
neerd door symboliek. 
Dat enkele hoofdrolspelers in 
dit verhaal tot de actieve Brus-
selse vrijmetselaarsloges beho-
ren – van de bronzen politicus 
Charles Rogier die op zijn plein 
met de Grondwet staat te zwaai-
en tot architecten als Trappe-
niers, Besme en Janssens of de 
beeldhouwers Charles Fraikin en 
Guillaume Geefs – is zeker niet de 
enige reden. Al wie in die dagen 
met kunst en architectuur in de 
weer is, verhoudt zich noodge-
dwongen tot een set van tekens 



die naar concepten en idealen wij-
zen. Minstens één kunststroming, 
het symbolisme, beweert zelfs dat 
er een heel universum schuilgaat 
achter onze waarneembare we-
reld. Is dat een vorm van nostal-
gie in een onttoverde wereld? De 
moderne tijd zweert immers bij 
het realisme van de Franse schil-
der Gustave Courbet en het ratio-
nalisme van nieuwerwetse filoso-
fen, die de religie naar het archief 
hebben verbannen. 

Wat de Brusselse libres penseurs 
bij het grof huisvuil hebben gezet, 
komt langs de achterdeur weer 
naar binnen: symbolen, al dan niet 
esoterische tekens die we moe-
ten begrijpen om ze te kunnen 
lezen en ontcijferen. Zelfs de mi-
litant atheïstische logebroeders 
van het Grootoosten ontwerpen 
een eigen tekentaal, die door hun 
bouwmeesters op de publieke 
ruimte wordt losgelaten. Daarin 

Aan de voet van de Congreskolom
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verschillen zij alvast nauwelijks 
van collega’s die er andere levens-
beschouwingen op nahouden. De 
tijdsgeest staat bol van symbo-
liek: iets is ook iets anders.

Kijk naar de sokkel van de Con-
greskolom, de vijfenveertig meter 
hoge triomfzuil die de parlemen-
taire democratie tussen 1850 en 
1859 voor zichzelf laat oprichten 
– België beschikt op dat moment 
over een uitzonderlijk progres-
sieve, liberale grondwet die naar 
hartenlust zal gekopieerd wor-
den. Architect Joseph Poelaert, 
die later de plannen voor het Jus-
titiepaleis zal tekenen, en een 
handvol beeldhouwers hebben 
het monument overladen met 
betekenissen en verwijzingen. 
Vier vrouwenfiguren vertegen
woor digen de grondwettelijke vrij-
heden die straks een echo zullen 
krijgen in de straten rond het cen-
trale plein: eredienst (vooraan 

links, door Eugène Simonis), pers 
(achteraan links, door Joseph 
Geefs), vereniging (vooraan rechts, 
door Charles Fraikin) en onderwijs 
(achteraan rechts, door Joseph 
Geefs). Hun attributen en de 
fauna & flora op basis en kolom 
lijken wel een handboek spoor-
zoeken voor beginners. Toortsen 
laten de kennis en wetenschap 
van de Verlichting schitteren, 
laurierbladeren symboliseren de 
eeuwige roem, leeuwen tonen hun 
kracht. Net zoals op het gloednieu-
we Beursgebouw in het centrum – 
waar onder meer de jonge beeld-
houwer Auguste Rodin aan 
mee werkt – krijgen kunst, weten-
schap, nijverheid en landbouw 
een allegorische uitbeelding. 

Op stap in de buurt zullen we 
straks naar andere beeldspraak 
luisteren: vijfpuntige sterren die 
de maçonnieke perfectie beli-
chamen (op de gevels rond het 

Vrijheidsplein), esoterische ver-
wijzingen naar de zeven hoofd-
zonden (de woning van architect 
Edouard De Vigne in de Onder-
richtstraat 13), acaciabladeren 
(een embleem dat onsterfelijk-
heid suggereert), putti en mid-
deleeuws aandoende fabeldieren 
op de smalle neogotische gevel 
in de Onderrichtstraat 92. Her en 
der duiken nog helmen met vleu-
geltjes, perkamentrollen, slangen 
en weegschalen op, alsof de com-
plete inboedel van een beelden-
magazijn over de gevels is uit-
gestrooid. De architecten van 
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw 
hebben niet alleen goed nage-
dacht over de scenografie van de 
wijk maar evengoed een bijzon-
dere zorg besteed aan rekwisie-
ten en details. 



Congresstraat
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We wandelen de Congres-
straat in richting Vrijheids-
plein.

Kijken, kopen, betalen

De lijnrechte Congresstraat 2  is 
de belangrijkste as van het plan 
dat de architecten Antoine Men-
nessier en Georges Aigoin in 1874 
tekenden. Zij vertrekt in de Ko-
ningsstraat richting Leuvense-
poort en geeft onderweg mee 
vorm aan het Vrijheidsplein. Het 
verkavelingsplan van de wijk laat 
goed zien hoe de centrale straat 
samen met de twee diagonale 
assen en enkele kleinere verbin-
dingswegen niet alleen voor per-
spectief en grandeur zorgen, maar 
dat deze aanpak ook wordt inge-
geven door een economisch mo-
tief. Anders dan in eerdere ont-
werpen kunnen Mennessier en 

Aigoin immers meer bouw kavels 
realiseren, met de typisch Brus-
selse gevelbreedte van vijf à 
zeven meter. Geheel in de liberale 
traditie die het vrije ondernemen 
laat voorgaan op het overheids-
initiatief werd het plan door de 
Société anonyme du quartier 
Notre-Dame-aux-Neiges op het 
terrein gerealiseerd.
Particulieren en investeerders 
kunnen vanaf 1877 in de wijk in-
dividuele woningen laten bou-
wen. Een en ander loopt niet echt 
vlot, want al na enkele jaren be-
slist de naamloze vennootschap 
om zelf als bouwheer van huur-
huizen op te treden. Wanneer het 
vastgoedbedrijf uiteindelijk in 
1885 de boeken neerlegt, springt 
de stad Brussel in de bres door de 
aandelen over te kopen en het 
project tot een goed einde te 
brengen – de winst wordt aan de 
privésector overgelaten, de over-
heid draait op voor de verliezen. 



De stedenbouwkundige transfor-
matie van de buurt wordt nog 
voor de eeuwwisseling voltooid. 
Een dertigtal architecten is uit-
eindelijk bij de bouw betrokken, 
wat voor een zekere verschei-
denheid in de eenheid zorgt.

Op de hoek van het Vrijheids-
plein slaan we rechts de On-
der richtstraat in.

De wijk die zo zijn definitieve 
vorm krijgt, kan perfect functio-
neren als een eiland in de stad. 
Naast opulente stadspaleizen, 
sobere burgerwoningen en een 
zeldzaam opbrengsthuis zijn er 
natuurlijk de nodige winkels en 
cafés. Een bijzondere aandacht 
wordt besteed aan de uitbouw 
van voorzieningen die het en-
semble een mondaine uitstraling 
moeten bezorgen. 

Over het grondgebied van Onze-
Lieve-vrouw-ter-Sneeuw worden 
theaterzalen, een openbare bad-
inrichting, een overdekte winkel-
passage en kantoorgebouwen voor 
de overheidsadministratie ver-
spreid – voor een nieuwe kerk is 
in het liberale en vrijdenkende 
Brussel geen plaats meer. Aan 
zowat alle aspecten van het leven 
in de moderne grootstad is ge-
dacht. Je hoeft je quartier niet te 
verlaten om te winkelen, te wer-
ken en je te ontspannen. Wie de 
Almanachs du Commerce et de 
l’Industrie doorbladert – een soort 
van prille telefoongidsen die jaar-
lijks in kaart brengen wie op welk 
adres in de hoofdstad woont – 
stelt vast dat het vooral indus-
triëlen, huiseigenaars, renteniers 
en vrije beroepen zijn die zich in 
de buurt vestigen.
Voor enig smaakvol vertier kun-
nen zij terecht in het Koninklijk 
Circus  3  , een spektakelzaal die 



17



 in 1878 door twee Franse theater-
impresario’s is opgetrokken in 
het huizenblok tussen de Onder-
richtstraat en de IJzerenkruis-
straat, netjes ingepast tussen de 
achtertuintjes van de belendende 
woningen. Wilhelm Kuhnen, die 
verderop in de buurt ook het Eden-
theater zal ontwerpen, tekent de 
plannen voor een bijna cirkelvor-
mige zaal met piste waar 3.500 
toeschouwers van het spektakel 
kunnen genieten; onder de tribu-
nes is plaats voor een honderdtal 
paarden en andere circusdieren. 
Het huidige gebouw dateert uit 
1953 en heeft niets meer te maken 
met het oorspronkelijke ontwerp. 
Zoals de tijdsgeest het voorschreef 
was de oude Cirque Royal opge-
zet als een pseudo-oriën taals pa-
leis. In de gevel waren Indische 
motieven verwerkt, en de binnen-
ruimte werd bekroond met een 
groot tentzeil in kasjmier als het 
dak van een pagode. 

De Japanse toren en het Chinese paviljoen in Laken. Ingehuldigd in 1905
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Deze fascinatie voor oosterse 
kunst is een karakteristiek trekje 
van het Europese fin de siècle, dat 
evengoed voorkomt in Londen of 
Rome als in het hoge Noorden. 
Op deze regel vormt Brussel 
zeker geen uitzondering. Heel 
wat artiesten en intellectuelen 
verzamelen ’des choses japonai-
ses’: maskers, gelakte doosjes, por-
selein en de befaamde ukiyo-e, 
houtsneden met landschappen of 
erotische taferelen van befaamde 
tekenaars als Kunisada, Utamaro 
en Hokusai. 
In een korte autobiografische 
tekst vertelt de Brusselse decora-
tieschilder Adolphe Crespin trots 
dat hij als zeventienjarige zijn 
eerste Japanse objecten kocht in 
de souvenirwinkel die de moeder 
van de schilder James Ensor vlak 
bij de zeedijk in Oostende uit-
baatte. Later is Crespin een graag 
geziene klant in de Compagnie 
japonaise in de Koningsstraat, een 

van de vele winkels in de hoofd-
stad waar chinoiserieën worden 
verhandeld. 

Al sinds het midden van de eeuw 
is Europa in de ban van het Verre 
Oosten. In 1855 componeert Jac-
ques Offenbach de ‘muzikale chi-
noiserie’ Ba-ta-clan; deze popu-
laire eenakter geeft zijn naam 
aan een grand café met theater-
zaal in Parijs – het toneelgordijn 
is een gigantische waaier en het 
dak een pagode. 
Na de Wereldtentoonstelling van 
Parijs in 1867 staat er geen maat 
op de gretigheid naar kunst uit 
China en Japan. De grote impres-
sionist Claude Monet bezit meer 
dan tweehonderd ukiyo-e. Deze 
‘prenten van de vergankelijke we-
reld’ leren schilders en fotografen 
anders naar de dingen kijken: de 
langgerekte formaten en de 
schikking van de motieven in het 
kader, met de typische uitsnede 

Partituur van Offenbach (Bron: gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France)



De Koningsstraat
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van vormen op de voorgrond, be-
invloeden generaties beeldende 
kunstenaars. 
Rond 1885 begint James Ensor 
als een bezetene chinoiserieën te 
schetsen. En ook ten huize van 
Jules Destrée, socialistisch politi-
cus en boegbeeld van de franco-
fone cultuurscène, worden ge-
mas kerde feestjes georganiseerd 
waar bij de gasten zich uitdossen 
met kimono’s en parasols. Het 
fenomeen groeit uit tot een echt 
literair motief. Als de Brusselse 
dichter en schilder Theo Hannon 
niet in de weer is met absint of 
met de ‘interminables bas rouges’ 
van zijn minnares, schrijft hij ver-
zen over Chinese snuisterijen. De 
berooide hoofdfiguur uit de roman 
Bel-Ami van Guy de Maupas-
sant verleidt een meisje door zijn 
mansardekamer te decoreren met 
Japanse spulletjes – lampen van 
crêpepapier, waaiers en kleine ka-
merschermen transformeren het 

armoedige onderkomen tot ‘de 
binnenkant van een papieren lan-
taarn’. En is het ivoren aapje uit de 
gelijknamige roman van Herman 
Teirlinck iets anders dan een exo-
tisch souvenir?

Maar het zijn natuurlijk vooral 
beeldend kunstenaars en archi-
tecten die blijf weten met de vor-
mentaal van het Oosten. In no-
vember 1885 schrijft de schilder 
Vincent van Gogh aan zijn broer 
Theo dat de Antwerpse dokken 
en kaden hem doen denken aan 
‘een fameuse Japonaiserie, gril-
lig, eigen aardig, ongehoord – ten 
minste men kan ’t zoo zien’. In 
zijn kamer heeft hij ‘een partij ja-
pansche prentjes tegen de muren 
gespeld die mij erg amuseeren. 
Ge weet wel, van die vrouwen-
figuurtjes in tuinen of aan ’t strand, 
ruiters, bloemen, knoestige doorn-
takken’. Vincent heeft de hout-
sneden gekocht bij plaatselijke 

handelaars en zal enkele jaren 
later in Parijs zijn verzameling 
aanvullen. Hij snuffelt op de zolder 
van de kunstgalerie die wordt uit-
gebaat door de expansieve hande-
laar Siegfried Bing. Al wie een 
naam heeft in de Brusselse repu-
bliek van kunsten en letteren is in 
die tijd geabonneerd op Le Japon 
artistique, het maandblad dat Bing 
publiceert om zijn handeltje te on-
dersteunen. De symbolistische 
schilder Fernand Khnopff, de ar-
chitect Victor Horta en de schrij-
ver Max Elskamp zijn trouwe le-
zers van het tijdschrift. Tijdens 
een soiree in 1889 bij collectioneur 
Edmond Michotte – om de hoek, 
in de Koningsstraat – showt de 
heer de huizes zijn albums met 
prenten en aquarellen voor een 
select publiek. In de kranten kun-
nen we nalezen dat Khnopff, de 
auteur Georges Eekhoud en burge-
meester Charles Buls tussen de 
gasten worden opgemerkt. 



Dat jaar is Brussel wel heel erg in 
de ban van het Oosten. In de chi-
que Cercle artistique et littéraire 

bij het Warandepark kun je naar 
een expositie van Japanse pren-
ten gaan kijken. Die dag opent 

ook de kunstenaarsvereniging 
Les Vingt zijn jaarlijkse salon; op 
een groepsfoto van de leden wap-
pert secretaris Octave Maus trots 
met een papieren waaier. Decora-
teurs specialiseren zich in de in-
richting van Japanse of Moorse 
salons. De pseudo-Indische ge-
velpartij van het Koninklijk Cir-
cus is niet de enige opstoot van 
oriëntalisme in deze wijk. Straks 
kijken we – in gedachten welis-
waar – nog naar een ander exo-
tisch paradijs onder de grijze 
Brusselse hemel. 
Deze toegift aan de mode heeft 
evenwel niet mogen baten. Al 
na enkele jaren verdwijnen de 
Franse uitbaters van het Konink-
lijk Circus met de noorderzon en 
neemt de stad het verlieslatende 
theater over. De activiteiten wor-
den voortgezet, en voor de eeuw 
om is zal sterviolist Eugène Ysaÿe 
er de muziek van César Franck 
voorstellen aan een enthousiast 

Danstornooi in het Koninklijk Circus
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publiek. Louise Michel, de passi-
onaria van de Parijse Commune, 
houdt er een meeting. Er worden 
films vertoond en balletten uitge-
voerd. Later spelen variétéarties-
ten als Maurice Chevalier, Josép-
hine Baker of Fernandel de zaal 
plat, vooraleer de generatie van 
Juliette Gréco het overneemt. Op-
tredens van het Circus van Mos-
kou met clown Popov herinneren 
aan de oorspronkelijke bestem-
ming van het pand, maar ook 
choreograaf Maurice Béjart oogst 
er staande ovaties. Als concert-
zaal is het Koninklijk Circus niet 
meer weg te denken uit de Brus-
selse kunstscène. Vandaag treedt 
de crème de le crème van de pop-
muziek en het variété er op. 
Een van de drie ingangen van 
het gebouw bevond zich toenter-
tijd in de Galerie du Parlement  
4  , even verderop in de straat. 

Het was een passage naar Parijs’ 
model die een ander deel van het 

binnengebied innam en al even 
roemloos ten onder ging. De win-
kels werden door de buren ge-
bruikt als opslagplaats voor the-
aterdecors en rekwisieten, tot 
het galerijencomplex tegen de 
vlakte werd gegooid en vervan-
gen door een tweede versie, die 
al even weinig tot de verbeelding 
sprak. Architect van het flatge-
bouw dat in 1960 boven de passa-
ge werd opgetrokken is Charles 
Van Nueten, die zeven jaar eer-
der al tekende voor de nieuw-
bouw van het Koninklijk Circus. 

Aan de overkant van de Onder-
richtstraat laat de veeleer on-
opvallende zijuitgang van het 
schooltje op het nummer 94 5   
– naast het neogotische huis van 
architect Mennessier uit 1876 – 
niet vermoeden dat de buurt een 
luxueus complex van publieke 
baden huisvestte, dat later tot on-
derwijsinstelling is vertimmerd. 

Op nummer 10 van de Staatsblad-
straat richtte architect Adolphe 
Vanderheggen hier in 1878 de  
Koninklijke Baden in, een well-
ness  centrum met zwembad dat in 
de winter tot een theater zaal kon 
worden omgevormd. Uiteinde-
lijk werd het verbouwd tot bad-
inrichting voor ietwat minder ge-
goede Brusselaars, die zich geen 
individuele badkamer konden ver-
oorloven. Achter de gevel in neo-
renaissancestijl werden de bezoe-
kers ontvangen in salons en een 
weelderige wintertuin – de fas-
cinatie voor oosterse badgenoe-
gens rijmde perfect met de hang 
naar hygiëne die de moderne tijd 
kenmerkte. Meer dan een eeuw 
later blijft daar niet veel van over. 

Om een blik te werpen op 
de hoofdingang wandelen 
we de hoek om, de Staats-
bladstraat in. 



Een verloren paradijs
Om je het exotische paradepaard-
je van de Onze-Lieve-Vrouw-ter- 
Sneeuwwijk voor de geest te halen, 
heb je vandaag wel heel veel ver-
beelding nodig. Ongeveer in het 
midden van het bouwblok 7  
bevond zich een theaterzaal als 
een droom uit de Oriënt, met 
wintertuinen, kasplanten en ar-
tificiële grotten: het Eden. Een 
voorgevel in Moorse stijl leidde 
naar een zuilenhal en een foyer, 
die toegang gaf tot een achthoe-
kige spektakelzaal. In 1880 was 
het sprookjespaleis opgetrokken 
naar de plannen van architect 
Wilhelm Kuhnen en decorateur 
Alban Chambon. Deze laatste 
tekende ook voor het befaamde 
Metropolehotel in het stadshart 
en voor het prachtige kursaal van 
Oostende in oosterse stijl. 
In het weelderige decor van het 
Eden konden 1.500 toeschouwers 

We laten de Koninklijke Baden links liggen, lopen terug naar de Onderricht-
straat, steken ze over en wandelen de Tribunestraat in. Aan het einde ervan 
gaat het linksaf de IJzerenkruisstraat in, met uitzicht op de massieve nieuw-
bouw aan de rechterkant. Daar speelden zich ooit zwoele avonturen af.

Toegangskaartje voor de Koninklijke Baden
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Binnenzicht op het Edentheater

genieten van music-hall in de 
traditie van de Folies Bergère en 
van druk bijgewoonde bals popu-
laires. Hier streek in 1888 de cast 
van de Parijse Moulin Rouge neer, 
aangevoerd door sterdanseres 
La Goulue en – discreet meege-
nietend in zijn loge – huiskunste-
naar Henri de Toulouse-Lautrec. 
Misschien zat de academiestu-
dent Marten Melsen wel in de zaal; 
samen met zijn ouders woonde 
de schilder verderop in de straat 
op het nummer 27. In deze brui-
sende buurt leerde de Hollandse 
slagerszoon kijken. 

Hij was niet de enige. In de natu-
ralistische stadsroman Bruxel-
les rigole…, een zedenschets die 
zich hoofdzakelijk in de theaters 
en cafés van Onze-Lieve-Vrouw-
ter-Sneeuw afspeelt, zet de jonge 
Brusselse schrijver Henri Nizet 
(1863-1925) in 1883 een prachtig 
portret neer van de buurt.



De drie puntjes na zijn titel sug-
gereren evengoed mysterie, 
sensualiteit als dreiging. Daar-
voor laat Nizet zijn personages 
– buiten landse studenten, dan-
dy’s en hun maîtresses – los in 
de café chantants en andere oor-
den van plezier. Het Edenthea-
ter is het epicentrum van hun 
wereldje, een plek waar zij tus-
sen zons ondergang en ochtend-
krieken de roes van de grote stad 
aan den lijve ervaren, waar een 
zwoele oriëntaalse sfeer hangt 
en de harde realiteit buiten de 

deur wordt gehouden. Klatergoud, 
spiegels en palmbomen zijn het 
gepaste decor voor hun erotische 
dromerij. En waar kun je daarvoor 
beter terecht dan in de foyer met 
zijn lantaarns ‘en faux style japo-
nais’, in de theaterloges of in de 
gouden zaal in Hindoestijl waar 
de cocottes hun gewillige slacht-
offers oppikken ? 

Het lijkt wel alsof elektrisch licht 
uit de patrijspoorten van het ima-
ginair schip gutst: alles glimt en 
flikkert, zelfs de artificiële exoti-
sche planten in de potten. Niets 
is echt in dit theaterdecor, en ook 
de elegante bourgeoiswijk waar-
uit het oprijst, is een leugen. Blijk-
baar is de recente urbanisatiegolf 
er niet in geslaagd om het karak-
ter van de oude straatjes hele-
maal weg te boenen. 

In de zomer trekt deze geur door 
de straten ‘alsof een reusachtige 

ovenschotel wordt rondgedra-
gen’. Het parfum ontsnapt aan de 
buik van de huizen en verspreidt 
zich langs de binnenplaatsen, de 
trappen en de open vensters. 

De enigszins karikaturale perso-
nages van Bruxelles rigole… lave-
ren tussen lust en lusteloosheid, 
in een buurt waarin de sloopha-
mers de verwachtingen van de 
nieuwe heersers niet hebben in-
gelost. De moderne huizen met 

“Het Eden was als een boot, een groot zeilschip dat leek 
op die oude galjoenen waarvan hij de resten had gezien 
in musea, gepantserd met ivoor en kostbare metalen, 
waarmee men de koningen en doges ontving en waar-
van de romp was gehuld in geborduurde en beschilder-
de doeken. De vrouwen die ginds over het balkon leun-
den, leken wel de bemanning die zich had opgedirkt 
voor het feest.”

“De buurt van Onze-
Lieve-Vrouw straalt 
het ondefi nieerbare 
parfum uit van lichte-
kooien, van goed-
kope geilheid […] Een 
aroma van handel in 
vleselijke lusten door-
dringt elke hoekje van 
de buurt.”  
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hun torentjes en balkons zijn 
snel ingenomen door straatma-
delieven en ander canaille. Onder 
de zakenbuurt van alledag schuilt 
– als vanouds – de nachtstad. Ni-
zets roman is niet alleen een 
barok en rauw relaas van een los-
geslagen jeugd, maar ook een kri-
tiek van de stedenbouwers en 
hun ideologie. 
Net als de Koninklijke Baden 
was ook het Eden geen lang 
leven beschoren. Tien jaar na de 
feestelijke opening liet burge-
meester Buls het theater sluiten 
en het gebouw met de grond ge-
lijk maken. Zoveel losbandigheid 
was zelfs Onze-Lieve-Vrouw-ter-
Sneeuw niet gewoon.

Wie vandaag door de IJzeren-
kruisstraat in de schaduw van de 
kantoorgebouwen stapt, hoort 
slechts in gedachten het geklater 
en geruis van het voormalige 
oord van verderf. 

Links brengt de Drukpers straat ons 
weer op het Vrij heidsplein, dat we 
over steken naar de Vereni ging-
straat. Op het volgende kruispunt 
gaat het rechts door de Omwente-
lingstraat richting Barricadenplein. 
Net voor we daar aankomen, lopen 
we links even het naamloze steegje 
in  8  waar we – als we goed luiste-
ren – de nachtegaal van Victor Hugo 
horen zingen. 
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Zicht op de wijk met links het Koninklijk Circus en rechts een stukje van het Barricadenplein



Een volksschrijver 
op de barricaden 

Aan het woord is Victor Hugo 
(1802-1885), literair monument en 
levend geweten van de Franse po-
litiek. Bijna zeventig is hij nu, en 
nog elke dag noteert hij in zijn car-
nets wat hij doet en laat. Op 7 mei 
1871 ontbijt opa Victor met zijn 
kleinzoon Georges. Na de middag 
neemt hij de kleine Jeanne mee 
naar het Zoniënwoud voor een 
tochtje met de koets. Tussen de be-
drijven door noteert hij het ‘plaat-
selijk detail’, dat zich in de achter-
tuin van zijn huis op nummer 4 
van het Barricadenplein afspeelt – 
hij kan er de nachtegaal horen. 

De steeg die in die tijd Rue du 
Rempart-du-Nord heet, bestaat 
nog: vandaag is het een dood-
lopend weggetje met hobbelige, 
vochtige kasseien in de coulis-
sen van het plein. De Omwente-
lingstraat van waaruit de gang 
vertrekt, heette vroeger de Onze-
Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwstraat 
en was de slagader van de buurt 
voor de sloophamer toesloeg. Als 
iemand heeft geweten hoe de plek 
er voordien uitzag, dan is het Hugo. 
Hij kent de oude Notre-Dame-des-
Neiges op zijn duimpje.  
Victor Hugo is een sterauteur, een 
celebrity wiens doen en laten 
zelfs in de geïllustreerde bladen 
kan gevolgd worden. Een echt 
product van de burgerlijke Euro-
pese samenleving ook; iemand 
die het door intellectuele arbeid 
ver heeft geschopt. In binnen- en 
buitenland heeft hij talloze be-
wonderaars, en zijn literair werk 
haalt hoge oplagen. Hugo heeft 

iets met België: de schrijver is 
voor het eerst in augustus 1837 in 
Brussel beland en brengt vooral 
na de staatsgreep van zijn aarts-
vijand Napoleon III in 1851 heel 
wat tijd in de stad door. Dat jaar 
vlucht hij weg uit Frankrijk, en 
niemand verbaast zich erover dat 
hij prompt naar Brussel trekt. Zijn 
pientere minnares en bescherm-
engel Juliette Drouet heeft het 
voor mekaar gekregen dat haar 
held kan reizen met het paspoort, 
de overjas en de werkmanspet 
van ene Jacques-Firmin Lanvin, 
letterzetter en klusjesman in een 
drukkerij. 

In Brussel neemt Hugo zijn intrek 
in het Hôtel de la Porte Verte in de 
Violetstraat, maar snel verkast hij 
naar een kamer op de Grote Markt. 
Een van de mooiste pleinen van 
Europa ligt aan zijn voeten. Eerste 
minister Charles Rogier en bur-
gemeester Charles de Brouckère, 

“Plaatselijk detail: op nummer 2 van de Rue du Rem-
part-du-Nord achter het Barricadenplein krijg je een 
sigaar, een glaasje brandewijn, een kop koffie en een 
vrouw voor vijfentwintig centimes.”  
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Het Barricadenplein





33

beiden liberaal en vrijmetselaar, 
maken hun opwachting bij de 
wereldster. Het valse paspoort 
van mijnheer Lanvin wordt met-
een geregulariseerd, en van de 
Belgische regering krijgt Hugo 
een verblijfsvergunning voor 
drie maanden aangeboden. De 
burgemeester laat hem een com-
fortabele fauteuil bezorgen en 
leidt de schrijver trots rond in 
zijn stadhuis. 

Drouet reist haar minnaar ach-
terna en trekt in bij een vriendin 
in de Prinsengalerij. De legende 
wil dat haar meid Suzanne elke 
ochtend met een kannetje hete 
chocolademelk naar de Grote 
Markt trippelt, en het Genie ’s mid-
dags trakteert op een zorgvuldig 
ingepakte warme maaltijd – een 
kotelet met brood, roereieren en 
een kop koffie. Op de officiële 
adressen van haar geliefde zet 
Juliette geen voet binnen. Zolang 

diens wettige echtgenote Adèle 
in de buurt is, houdt zij zich dis-
creet op de achtergrond. In haar 
hele volwassen leven heeft Juliet-
te meer dan twintigduizend brie-
ven aan de man van haar leven ge-
stuurd. Bladzijden schrijft zij vol 
met observaties en mijmeringen, 
waaruit de auteur naar harten-
lust mag plunderen. Heel wat 
passages uit Les Misérables en 
het politieke pamflet Histoire d’un 
Crime zijn letterlijke transcripties 
van haar notities. Juliette is zijn 
minnares (zij het met mate), zijn 
steun en toeverlaat, zijn rent-
meester en geheugen, zijn toege-
wijde secretaresse en kopiiste. 
Een schrijfster in de schaduw, die 
lang niet altijd de aandacht krijgt 
waar zij recht op heeft. 
Natuurlijk gaat haar geliefde ook 
in Brussel voortdurend naar de 
hoeren – hij legt zelfs een boek-
houding aan, compleet met prij-
zen en specialiteiten in codetaal. 

Juliette krijgt de kruimels. Af en 
toe besteedt Victor noodgedwon-
gen wat aandacht aan zijn gedul-
dige maîtresse, die hem op haar 
gastenkamer in de Prinsengale-
rie ontroerende brieven schrijft. 

Op een blauwe maandag in maart 
1852 herinnert Juliette de infidele 
Victor eraan dat hij haar al twee 
maanden niet heeft aangeraakt – 
‘Voilà deux mois révolus que 
nous ne nous sommes pas fait 
une seule caresse.’ Dan gaat Hugo 
overstag. Hij is een kind van zijn 
tijd en weet wat vrouwen willen: 
samen met zijn geliefde zal hij 
eindelijk nog eens een uitstapje 
maken. Zij gaan naar echte Chi-
nezen kijken die in een apparte-
ment in de Koningsgalerij – om 
de hoek bij Juliette dus – worden 
geëxposeerd. In die dagen trekt 
een familie Aziaten onder de 
hoede van twee Britse impresa-
rio’s door Europa, als een reizend 



circus in miniatuur dat alle grote 
steden aandoet. Een kermisat-
tractie voor intellectuelen is het, 
met levende chinoiserieën die je 
tegen betaling kunt bekijken – 
volwassenen betalen een frank, 
kinderen vijftig cent. Mijnheer 
Chung-Ataï, zijn twee echtgeno-
tes, schoonzus en dienstbode zijn 
hun Europese tournee begonnen 
op de Wereldtentoonstelling van 
1851 in Londen. 

De heer des huizes Chung-Ataï is 
een jonge dertiger met een vlecht 
die tot de vloer reikt. Hij rookt af 
en toe wat opium, onderhoudt de 
bezoekers over de objecten die in 
hun tijdelijke onderkomen zijn 
uitgestald en valt vervolgens als 
een pasja in slaap. Zijn vrouwen 
hebben imposante kapsels en 
verminkte voetjes, die je mag 
aanraken. Zij verkopen de snuis-
terijen waar de Europeanen dol 
op zijn: gelakte doosjes, waaiers, 

juwelen… Victor Hugo schenkt 
Juliette een rood beursje waarin 
zij een portret van haar held zal 
opbergen. 

Ook tijdens Hugo’s latere passa-
ges in de Belgische hoofdstad is 
Drouet altijd in de buurt. In 1861 
brengt de schrijver zijn geheime 
geliefde onder in de Onze-Lieve-
Vrouw-ter-Sneeuwstraat 91 en 
zijn zoon Charles in het chique 
Hôtel de la Poste aan de Wolven-
gracht. Zelf neemt Hugo, die op 
zijn privacy is gesteld, zijn intrek 
in de Noordstraat 64, waar hij 
achtereenvolgens in bed duikt 
met het nieuwe Vlaamse dienst-
meisje Jeannette en met de hos-
pita. Tussendoor beleeft hij een 
liaison met een succesvolle Brus-
selse celliste. In de Koningsstraat 
koopt hij dat jaar een duur maar 
laat verjaardagscadeau voor Ju-
liette: een klein kamerscherm 
van Chinees porselein. 

Vanaf oktober 1865 huurt Hugo 
het huis op het Barricadenplein 4  
9  op naam van zijn zoon Charles, 

terwijl Drouet haar intrek neemt 
in het Hôtel de la Poste. Zo zal het 
nu vaker gaan, zelfs na Adèles 
dood in 1868: de clan Hugo instal-
leert zich op het cirkelvormige 
plein met de witgepleisterde hui-
zen, Juliette in een hotel. 

Het Barricadenplein is een over-
blijfsel van een vorige urbanisa-
tiegolf in Onze-Lieve-Vrouw-ter-
Sneeuw, die vlakbij de Kruidtuin 
zag ontstaan – ook op die hoger 
gelegen plek ontvouwt de stad 
haar majestueuze panorama.

In 1824 werd het cirkelvormige 
plein aangelegd als een school-
voorbeeld van het nieuwe bou-
wen, harmonieus en overzichte-
lijk, sober en classicistisch – met 
gepleisterde gevels. Zolang de 
Nederlanders over België de plak 
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zwaaiden, heette de plek ‘Oranje-
plein’; na de revolutiedagen van 
1830 kreeg het noodzakelijkerwijs 
een nieuwe naam die herinnerde 
aan de wegversperringen die 
hier en daar in de hoofdstad wer-
den opgeworpen om de Holland-
se be zet ter te dwarsbomen. Zoals 
het in die tijd de gewoonte was, 
werd op het plantsoen een bron-
zen beeld geplaatst tot lering en 
vermaak van de voorbijgangers. 
Hier is het de arts en humanist 
Andreas Vesalius (1514-1564) die 
’s Lands glorie mag vertegen-
woordigen. 

Op het Barricadenplein speelt zich 
de anekdote af die Victor Hugo 
lange tijd van een prominente 
plaats in de Belgische geschiede-
nisboekjes heeft verzekerd. Tij-
dens de Parijse Commune in mei 
1871 verblijft de schrijver ander-
maal met zijn gevolg in Brussel. 
In de krant L’Indépendance trekt 

hij op 27 mei van leer tegen de 
Belgische regering, die niet van 
plan lijkt om de Parijse revoluti-
onairen politiek asiel te verlenen. 

Rond middernacht loopt de oude 
vos niet langs de Zavelput, zoals 
gewoonlijk, maar langs de Onze-
Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwstraat 
(vandaag de Omwentelingstraat) 
naar huis. Hij heeft niet in de 
gaten dat er heibel op til is. Wan-
neer Hugo in bed wil stappen, 
wordt er aangebeld. Even later 
vliegt er een steen door de lucht, 
en daarna nog een. 

Een woeste menigte heeft zich in-
middels op het plein verzameld. 
‘Vous êtes des misérables’, briest 
de schrijver met het nodige lite-
raire vertoon. ‘Ter dood ! Knoop ‘m 
op aan een lantaarn !’ is het ant-
woord. Gelukkig heeft de meid de 
deur stevig vergrendeld en hou-
den de luiken stand. Hugo drukt 

zijn kleinkinderen tegen zich 
aan – zo zal hij straks in de krant 
komen. 
Na een belegering van meer 
dan twee uur druipen de vijftig 
à zestig gewelddadige betogers 
(volgens Hugo) of een handvol 
heethoofden die de Brabançonne 
zingen (volgens de politie) af. De 



populaire bladen nemen gretig 
de versie van de schrijver over. 
In zijn dagboek noteert Hugo dat 
een bejaarde, ongewapende man, 
vier vrouwen en twee kinderen de 
prijs moeten betalen van zijn on-
verzettelijke pacifisme. Wanneer 
de politiecommissaris de volgen-
de dag de schade komt opmeten, 
blijkt dat er wat ruiten en gordij-
nen zijn gesneuveld. De buren 
hebben niets verdachts gehoord. 

Die avond wordt Hugo ontbo-
den bij de Staatsveiligheid, en 
’s  nachts zakt opnieuw een 
troepje elegant uitgedoste jon-
geren af naar het plein, waar zij 
de Grote Volksschrijver uitjou-
wen. Gelukkig heeft Hugo zijn 
verwanten elders ondergebracht. 
Een troep infanteristen en gid-
sen te paard houdt een oogje in 
het zeil. De volgende dag wordt 
het door koning Leopold onder-
tekende uitwijzingsbevel aan de 

schrijver bezorgd. In de Senaat 
is gedebatteerd over Hugo’s sym-
pathie voor de Commune en over 
de opstootjes die er het gevolg 
van zijn. Slechts enkele linkse 
senatoren hebben tegen zijn uit-
wijzing gestemd. 

’s  Anderendaags neemt Hugo’s 
gezelschap de trein naar het 
immer neutrale Luxemburg – een 
reizend circus van zeven vrolijke 
mensen neemt plaats in de eer-
steklascoupé: Victor en Juliette, 
die zich nu eindelijk als zijn ge-
liefde kan outen, Hugo’s zoon 
Victor, de weduwe van zijn zoon 
Charles, de kleinkinderen en 
drie dienstmeisjes. De schrijver 
en zijn Juliette zullen niet meer 
naar België terugkeren. 

Op het Barricadenplein is het stof 
gaan liggen. De eenzame nachte-
gaal van de Rue du Rempart-du-
Nord zingt zijn oude liedje. 

Victor Hugo belaagd
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Toegepast surrealisme

Nizets helden en de oude Victor 
Hugo zijn niet de enige historische 
ankerpunten van Onze-Lieve-
Vrouw-ter-Sneeuw. Vanaf zijn 
huis op het nummer 1 van het 
Barricadenplein maakte de inge-
weken Fransman Jean-Baptiste 
Jobard op 16 september 1839 de 
allereerste foto die ooit in België 
werd gerealiseerd: een daguer-

reotype met een belichtingstijd 
van 7 minuten, waarop de vrij-
heidsboom in het plantsoen drif-
tig heen en weer beweegt.   
Ook de literatuur is er thuis. Om 
de hoek van het plein woonde in 
de jaren dertig van de vorige eeuw 
toneelauteur Michel de Ghelder-
ode (1898-1962). Hij schreef er 
onder meer zijn stuk La Ballade 
du Grand Macabre. Zijn brieven 
ondertekende hij met ‘Le Seig-

neur du Zavelput et autres lieux’; 
op huisnummer 24 van de straat 
die in het Frans zoveel eleganter 
de Rue de la Sablonnière heet  10  
is een gedenkplaat aangebracht. 

Langs het Barricadenplein 
en het Vrijheidsplein wan-
delen wij terug naar de On-
derrichtstraat.

Hier sluit een zekere Paul Nougé 
(1895-1967), dichter, theoreticus en 
chef de file van het Brusselse sur-
realisme, onze tocht door de buurt 
af. Vandaag is de man zo goed als 
vergeten – net als heel wat colle-
ga-surrealisten lijkt hij wel ver-
dampt, of liever: weggedrukt in de 
schaduw van René Magritte. Wie 
de moeite neemt om zijn leven en 
werk te bestuderen, komt alles-
behalve bedrogen uit.
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Paul Nougé is hier vlakbij geboren 
in de Congresstraat 39 en neemt 
in 1933 zijn intrek in de Onder-
richtstraat 16  11 , boven een café 
dat vandaag nog altijd Treuren-
berg heet en de plaats heeft inge-
nomen van de firma Shinagawa, 
importeur van ‘articles de Chine 
et Japon’ – in deze buurt zou het 
tegendeel ons verbazen.

Toepasselijk is de naam van het 
café wel: tot afgrijzen van haar 
moeder hokt Nougé er onder haar 
ogen samen met zijn enigszins 
hysterische muze Marthe. Met 
haar beleeft de schrijver een uit-
zichtloze romance onder het 
dubbele portret dat zijn vriend 
Magritte in 1927 van hem heeft 
geschilderd. Voor deze vrouw zal 
Nougé in 1953 het lange gedicht 
Esquisse d’un hymne à Marthe 
Beauvoisin schrijven, terwijl zijn 
geliefde in een psychiatrische 
kliniek verblijft. 
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Wie rechtsaf de Koningsstraat in wandelt richting Congreskolom 
treft op huis nummer 13 een onverwacht voorbeeld aan van loep-
zuivere art nouveau: de winkel pui die architect Paul Hankar in 
1899 ontwierp voor de hemdenwinkel Niguet 12 , tegenwoordig de 
bloemen zaak van Daniël Ost. 

Vandaag is de herinnering aan 
Paul Nougé ondergesneeuwd.
Het handvol foto’s en bundels 
dat hij heeft nagelaten verbleekt 
naast het populaire surrealis-
me van Magritte, die elders in 
de stad twee musea kreeg. Zijn 
leven lang bracht de man met het 
zware, zwarte brilmontuur en de 
dikke glazen door in de schaduw. 
Overdag werkte Nougé als schei-
kundige in een medisch labo-
ratorium in de Belliardstraat, ’s 
avonds was hij schrijver, occasio-
neel fotograaf en stokebrand in 
het grensgebied tussen surrealis-
me en communisme. 

Hij is de man die zijn hoofd ach-
ter een schaakbord verstopt op 
de beroemde foto Le Géant die 
Magritte in 1937 op een Belgisch 
strand maakte, lang voor de beide 
mannen gebrouilleerd geraakten. 
Ondermijnd door drank, foute re-
laties en een veel te klare kijk op 

de dingen ging hij zijn oude dag 
in. Als spilfiguur en denker van 
de beweging is Nougé echter het 
beste wat het Brusselse surrealis-
me ons heeft nagelaten. Je moet 
een soort van archeoloog zijn om 
de verspreide fragmenten van 
zijn oeuvre op te delven, maar 
elke regel loont de moeite.

Even verder dan Nougés café 
Treurenberg en de brasserie La 
Rotonde – ‘in koloniale stijl’, dixit 
de Brusselse stadsschrijver Jean 
d’Osta – die de hoek met de IJze-
renkruisstraat vormt, komen we 
op een naamloos pleintje bij de 
Koningsstraat.

In een buurt die gedomineerd 
wordt door het sobere neoclassi-
cisme en de voorzichtige eclec-
tische stijlen van enkele ver-
nieuwers, is deze realisatie een 
zeld zame parel die ons eraan 
herinnert dat Brussel dankzij het 
pionierswerk van Horta, Hankar, 
Van de Velde en hun geestver-
wanten ook een hoofdstad van 
de art nouveau is.

Wie nog even verder wil wande-
len, neemt op het pleintje achter 
de rug van generaal Brialmont de 
Leuvenseweg tussen het Paleis 
der Natie en een reeks kantoor-
gebouwen. 
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In de achtertuin van het fede-
rale parlement wordt onze aan-
dachtgetrokken door de Bron der 
Geknielden, 13  een emblemati-
sche sculptuur van George Minne 
waarvan het eerste ontwerp uit 
1898 dateert. Minne realiseerde 
enkele versies van deze beelden-
groep in gips, marmer en brons; 
de sokkel werd eind jaren twintig 
van vorige eeuw toegevoegd.  

Het land aan  
de overkant

Op nummer 16 van de Kunstlaan 
bevindt zich het discrete Char-
liermuseum 14 , een gebouw als 
een tijdmachine die de bezoeker 
een eeuw terugflitst. Hier was het 
dat Henri Van Cutsem, eigenaar 
van het Hôtel de Suède en kunst-
verzamelaar, bevriende artiesten 
uitnodigde voor causerieën en 
kamerconcerten in de ruime ten-
toonstellingsgalerij die de jonge 
Victor Horta in 1890 tegen zijn 
burgerwoning aanbouwde. De ge-
nereuze Van Cutsem volgde zijn 
neus en kocht zowel realistische 
landschappen en academische 
genretaferelen als vernieuwend 
werk. Nog voor de kunstenaars-
kring Les Vingt in 1884 zijn en-
tree maakte in het Brusselse cul-
tuurleven, had hij al heel wat 
schilderijen en sculpturen van de 
aangesloten kunstenaars in huis. 

Geïnspireerd door wat hij nadien 
tijdens hun salons te zien kreeg, 
schafte hij zich werken van 
Ensor, Finch en van Manet aan, 
samen met een Seurat en twee te-
keningen van Vincent van Gogh. 
Na de dood van zijn enige zoon in 
1880 en zijn vrouw Laure een jaar 
later bleef Van Cutsem eenzaam 
achter. Voortaan zou hij zich met 
nog meer overgave op de kunst 
storten. De discrete mecenas 
kende geen maat. Aan artiesten 
schonk hij reisbeurzen of zelfs 
een atelier. Wie ziek was, werd 
verpleegd door de beste artsen.
Van Cutsem liet Horta een huis 
ontwerpen voor de jonge kunst-
criticus Sander Pierron en betaal-
de minstens een deel van de re-
kening. Voor de schilder Henri de 
Braekeleer liet de mecenas in 
Antwerpen een mausoleum bou-
wen. De beeldhouwer Guillaume 
Charlier en zijn echtgenote trok-
ken bij hun genereuze vriend in: 

Helemaal aan het andere eind van de 
Leuvenseweg, net voorbij het Vlaams 
Parlement, wandelen we links de Regent-
laan af naar het Madouplein, dat we 
oversteken naar Sint-Joost-ten-Node. 
Aan de overkant nemen we de Kunst-
laan richting zuiden – ooit was deze 
hectische stadssnelweg een elegante 
promenade in het groen. Daar wacht 
ons een dubbele artistieke verrassing.



zo was het grote, lege huis op de 
boulevard ietwat minder groot 
en leeg. 
Na Van Cutsems dood zou 
Charlier zijn enige erfgenaam 
zijn – dat verklaart meteen 
de naam van het museum. De 
mooiste stukken uit Van Cut-
sems collectie verhuisden naar 
Doornik, waar Horta er een mu-
seum voor bouwde. Maar wat 
in Brussel is achtergebleven, 
is een fijne staalkaart van de 
kunst in het fin de siècle, en 
altijd een bezoek waard. Let 
vooral op het Chinese kabinet, 
dat intact tot ons kwam. 
Onze laatste halte in de voorma-
lige kunstenaarsbuurt van Sint-
Joost zijn de Ateliers Mommen 
op nummer 37 15 , schuin te-
genover de achtergevel van het 
stadspaleis waar Van Cutsem 
woonde. 
Daar richtte Félix Mommen, 
een handelaar in verf en can-

vas, aan het einde van de ne-
gentiende eeuw achter zijn 
winkel een complex van pak-
huizen en schildersateliers in. 
Het bedrijf en het gebouw 
speel den een grote rol in het 
artistieke Brussel rond 1900. 
Mommen verhandelde er schil-
ders be no digd heden en orga-
niseerde het verpakken en ver-
zenden van wer ken, maar 
ver huurde ook ateliers aan kun-
stenaars, die er vaak perma-
nent verbleven. Zo groeiden de 
Établissements Mom men uit 
tot artistieke bijenkorf vlakbij 
het Brusselse stadshart. Tij-
dens de hausse van de panora-
maschilderijen specialiseerde 
Mommen zich in canvas op 
groot formaat. Zo is de cirkel – 
letterlijk – rond en belanden 
we in gedachten bij het ver-
trekpunt van deze lange maar 
boeiende reis door de tijd.

Na een uurtje kunst kijken bij Van Cutsem volgen we 
de Kunstlaan naar links tot op de hoek, waar we links 
afdalen naar de Liefdadigheidsstraat. 

Het Charliermuseum (Kunstlaan 
16) is van maandag tot en met 
donderdag open van 12u tot  17u 
en op vrijdag van 10u tot 13u.  
www.charliermuseum.be



45



Zicht op de Onderrichtstraat
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