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1. PERSBERICHT
Brussels Biennale-Neoclassic (BBN) in oktober 2022:
het neoclassicisme onthuld
De tweede editie van de Brussels Biennale – Neoclassic (BBN) vindt plaats van 1 tot 9 oktober 2022,
in navolging van het Neoklassieke Weekend in Brussel, dat voor het eerst werd gehouden in 2018.
Het doel: het vergeten neoklassieke erfgoed van Brussel in de kijker zetten. Het erfgoed van de
'neoklassieke stad' is alomtegenwoordig in het Brussels Gewest. Door het als het ware bloot te
leggen, zal het moderne karakter van de stedelijke ruimte van het einde van de 18de tot de 19de
eeuw duidelijk worden in het licht van de vele hersenbrekers die de stad ons vandaag voorschotelt.
De bouw van woningen, scholen, recreatie- en gebedsplaatsen tegen de achtergrond van een
groeiende bevolking, uitdagingen op het vlak van mobiliteit, de verfraaiing van de openbare ruimte,
de aanleg van voetgangerszones, straatverlichting en openbare netheid … De uitdagingen waar de
stad van vandaag tegenaan kijkt, waren al in het neoklassieke tijdperk grote vraagstukken. Centraal
tijdens deze Brussels Biennale – Neoclassic (BBN) staan geleide bezoeken aan interieurs die
gewoonlijk gesloten zijn voor het publiek. Maar er is ook nog een veelzijdig activiteitenprogramma.
Onder meer wandelingen met een gids, literaire activiteiten en bezoeken aangepast aan een
publiekmet beperkte mobiliteit geven bezoekers meer inzicht in het hedendaagse karakter van een
tweehonderd jaar oudarchitecturaal en stedenbouwkundig erfgoed.
Het eerste weekend van de BBN (Brussels Biennale – Neoclassic) richt zet de gebouwen in de
gemeenten Brussel-Stad, Laken en Schaarbeek in de kijker. Het is een unieke kans om een bezoek te
brengen aan uitzonderlijke plaatsen, zoals het Paleis van Karel van Lotharingen, het atelier van Ernest
Salu of dat van de schilder Alexandre Markelbach.
Het tweede weekend staat dan weer in het teken van architecturale ontdekkingen in Brussel-Stad,
Elsene, Vorst en Sint-Joost-ten-Node. Het voormalige Malibran Paviljoen, het Lunden Huis, de Abdij
van Vorst en Hotel Charlier zijn enkele van de gebouwen die hun deuren openen voor een geleid
bezoek.
Speciaal voor de Biënnale worden er rondleidingen voor verschillende doelgroepen georganiseerd,
bedoeld om om het neoklassieke erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Het programma omvat
dan ook bezoeken die zijn aangepast aan blinde en slechtziende personen, bezoeken in gebarentaal
en bezoeken voor een publiek dat zich alfabetiseert of de taal leert.
Daarnaast zijn er de hele BBN lang nevenactiviteiten. In dat kader organiseren wij een bezoek aan de
tentoonstelling 'Beelden van de neoklassieke stad via de collecties van het Museum van de Stad
Brussel', een immersief bezoek aan neoklassiek Brussel op basis van de collecties van het museum. Het
programma omvat ook activiteiten voor gezinnen en scholen.
De wandelingen of fietstochten met een gids – georganiseerd door de verenigingen van het netwerk
van Explore.Brussels, namelijk ARAU, Arkadia, Brussel Babbelt en Pro Velo – worden aangeboden in
het Nederlands, Frans of Engels en gaan over de verschillende tedenbouwkundige en architecturale
aspecten van de 'lange negentiende eeuw', zoals de openbare beeldhouwkunst, de barok, de klassieke
bouwkunst, de dialoog tussen stijlen en de herleving van stedelijke bouwtypologieën.
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2. PROGRAMMA
2.1 LIJST MET PLAATSEN, GELEIDE WANDELINGEN/FIETSTOCHTEN, LEZINGEN EN
ANDERE ACTIVITEITEN PER GEMEENTE
BRUSSEL-STAD

INTERIEURBEZOEKEN:
VOORMALIG GROOT GODSHUIS
CERCLE ROYAL GAULOIS
KONINKLIJKE KAPEL
KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL
SINT-JACOB-OP-DE-COUDENBERGKERK
PALEIS VAN KAREL VAN LOTHARINGEN
PALEIS DER NATIE
GELEIDE WANDELINGEN/FIETSTOCHTEN:
TOEN HET IN BRUSSEL ORANJE BOVEN WAS
BEZOEK VOOR HET PUBLIEK MET BEPERKTE MOBILITEIT:
BEZOEK AAN HET PALEIS DER NATIE, AANGEPAST AAN BLINDE EN SLECHTZIENDE PERSONEN
BEZOEK AAN HET PALEIS DER NATIE IN GEBARENTAAL (VGT)
TENTOONSTELLINGSBEZOEKEN:
BEELDEN VAN DE NEOKLASSIEKE STAD VIA DE COLLECTIES VAN HET MUSEUM VAN DE STAD BRUSSEL
SCHOLEN:
ERFGOEDKLASSEN

ELSENE

INTERIEURBEZOEKEN:
ATELIER MARCEL HASTIR
STANHOPE THON HOTEL
J.CULOT HUIS
GELEIDE WANDELINGEN/FIETSTOCHTEN:
NEOKLASSIEK BRUSSEL, EEN STAD IN VERANDERING
NEOKLASSIEKE KASTELEN EN ABDIJEN
UITZONDERLIJKE BEZOEKEN:
RONDLEIDING IN HET VOORMALIGE MALIBRAN PAVILJOEN
GEZINNEN:
ARTISTIEKE WORKSHOP – RENOVEER JE GEVEL!

LAKEN

INTERIEURBEZOEKEN:
VOORMALIG ATELIER VAN ERNEST SALU
GEZINNEN:
NEOKLASSIEKE ONTDEKKINGSTOCHT: DE BEGRAAFPLAATS VAN LAKEN EN ATELIER SALU

SINT-JOOST-TEN-NOODE

INTERIEURBEZOEKEN:
CHARLIER HERENHUIS
UITZONDERLIJKE BEZOEKEN:
GELEID BEZOEK: DE SITE VAN DE VOORMALIGE KONINKLIJKE STERRENWACHT EN ZIJN OMGEVING

SCHAARBEEK

INTERIEURBEZOEKEN:
VOOMALIG ATELIER VAN ALEXANDRE MARKELBACH
HET LUNDEN HUIS
HUIS DER KUNSTEN
BEZOEK VOOR HET PUBLIEK MET BEPERKTE MOBILITEIT:
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BEZOEK AAN HET HUIS DER KUNSTEN, AANGEPAST AAN BLINDE EN SLECHTZIENDE PERSONEN
BEZOEK AAN HET HUIS DER KUNSTEN IN GEBARENTAAL (VGT)

VORST

INTERIEURBEZOEKEN:
HET DUDENKASTEEL
ABDIJ VAN VORST
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2.2 WEEKEND 1

INTERIEURBEZOEKEN:
VOORMALIG ATELIER VAN ERNEST SALU
In 1881 liet de funeraire beeldhouwer Ernest Salu zijn atelier vlakbij de begraafplaats van Laken bouwen. Het
atelier zal meermaals uitgebreid worden tot zijn sluiting in 1984. Aanvankelijk was het gericht op artistieke en
exclusieve creaties voor de rijke elite. Maar naarmate de samenleving zich democratiseerde, werden
grafmonumenten steeds vaker 'catalogusproducten'. Atelier Salu probeerde op deze evolutie in te spelen.
Vandaag zijn de gebouwen omgebouwd tot een museum voor funeraire kunst door de vzw Epitaaf.
1.10 en 2.10 – Duur: 1 uur – Talen: FR/NL/EN – Adres: Onze-Lieve-Vrouwvoorplein van Laken 16 – 1020 Laken
VOOMALIG ATELIER VAN ALEXANDRE MARKELBACH
Het voormalige atelier van de schilder Alexandre Markelbach, gelegen aan de Haachtsesteenweg 159 in
Schaarbeek, is een neoklassiek herenhuis dat werd gebouwd in de jaren 1850, toen de gemeente begon te
verstedelijken. Dit herenhuis was de woning en het atelier van Alexandre Markelbach, een Belgische schilder die
een opleiding genoot aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en in de jaren 1850 naar Brussel trok.
De schilder was gemeenteraadslid van 1879 tot 1990. Het gebouw heeft een goed bewaard gebleven
neoklassieke gevel. Het interieur bestaat uit een weelderig salon in régencestijl (hier hangt trouwens nog een
schilderij van Alexandre Markelbach) dat doorloopt in een eetkamer in neorenaissancestijl. De eretrap brengt
ons naar het schildersatelier in neorenaissancestijl.
1.10 en 2.10 – Duur: 30 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Haachtsesteenweg 159 – 1030 Schaarbeek
HUIS DER KUNSTEN
Achter het gebouw op nr. 147 van de Haachtsesteenweg ligt een landhuis dat in 1826 gebouwd werd voor de
rijke lakenhandelaar Charles-Louis Eenens. Het gebouw werd in 1876 met een verdieping verhoogd en uitgebreid
met twee uitspringende hogere vleugels, gestructureerd door hoge pilasters. Tussen 1894 en 1899 werd een
bakstenen toren in eclectische stijl toegevoegd en werden de stallen vergroot. Achter de neoclassicistische gevels
bevindt zich een reeks salons met decoratieve elementen, ontleend aan diverse stijlen – Lodewijk XV, Lodewijk
XVI en Vlaamse neorenaissance – die getuigen van de uiteenlopende smaken die in die periode van kracht waren.
De residentie van de familie Terlinden, de laatste eigenaars, is een toonbeeld van een aristocratische woning uit
de Belle Epoque in Schaarbeek. De eigendom beschikte uiteraard over een tuin, die vandaag bestaat uit een
waterbekken met eromheen grasvelden, omringd door leibomen. De paden worden begrensd door bloemperken
en enkele bosjes. Het gebouw, dat sinds 1950 eigendom is van de gemeente, huisvest vandaag het Huis der
Kunsten, waar regelmatig tentoonstellingen, concerten, lezingen en andere culturele evenementen
plaatsvinden.
1.10 en 2.10 – Duur: 40 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Haachtsesteenweg 147 – 1030 Schaarbeek
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VOORMALIG GROOT GODSHUIS
Het Groot Godshuis werd tussen 1824 en 1827 door architect Henri Partoes gebouwd op de plaats van het
voormalige begijnhof van Brussel. Het gebouw dat armen en zieken moest opvangen, ligt rond twee identieke
binnenpleinen met booggewelven volgens een plan dat aan kloostergangen doet denken. Na deze constructie
nam Partoes ook de omgeving van het Groot Godshuis onder handen. Hij ontwierp een hele wijk waarin
symmetrie en orde de boventoon voeren. Het levert een veelbetekenend stedenbouwkundig geheel op.
1.10 en 2.10 – Duur: 45 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Grootgodshuisstraat 7 – 1000 Brussel
PALEIS DER NATIE
Het Paleis der Natie, de huidige zetel van het Belgische federale parlement is een neoklassiek complex dat tussen
1778 en 1783 gebouwd werd in het centrum van de architecturale compositie aan de noordzijde van het
Warandepark. Het heeft een U-vormige plattegrond rond een centrale binnenplaats, gecentreerd op de centrale
noord-zuidlaan van het park en sluit het uitzicht vanaf het Paleizenplein af. Het complex onderging talrijke
aanpassingen en uitbreidingen naargelang de opeenvolgende functies die aan het gebouw toegeschreven
werden. Het oorspronkelijke gebouw, dat de naam Brabantse Raadspaleis droeg, werd ten tijde van de
Oostenrijkse Nederlanden gebouwd naar het ontwerp van de architect Barnabé Guimard. Het centrale deel van
het gebouw werd in 1816-1818 door architect Charles Vander Straeten verbouwd om er de door Willem I der
Nederlanden ingestelde Staten-Generaal in onder te brengen. De voor dit doel gebouwde vergaderzaal aan de
achterzijde brandde in 1820 af en werd in 1821-1822 herbouwd door Vander Straeten. In 1831, na de Belgische
onafhankelijkheid, werd het gebouw het Paleis der Natie. In 1883 werd de Kamer door brand verwoest en het
duurde drie jaar, tot 1886, vooraleer Henri Beyaert met de heropbouw startte. Het Paleis der Natie huisvest
verschillende Belgische staatsinstellingen, waaronder de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en de
Belgische Senaat.
1.10 – Duur: 1 uur – Talen: FR/NL/EN – Adres: Leuvenseweg 13 – 1000 Brussel
CERCLE ROYAL GAULOIS
Het gebouw van de Cercle Royal Gaulois is gelegen in het Warandepark en maakt deel uit van de voormalige
Vauxhall, een lustoord voor de Brusselse burgerij in de 18 e eeuw. De Brusselse Vauxhall werd gebouwd in 1782
in het noordoostelijke deel van het park en bestond uit een rotonde-theaterzaal en een café-restaurant-danszaal
met een rechthoekige plattegrond, met elkaar verbonden door een galerij en enkele paviljoenen met
luxewinkels. De huidige inrichting van de Cercle Royal Gaulois, dat in twee fasen werd opgetrokken, omvat twee
grote zalen, een vestibule, een koninklijk salon en een bibliotheek. De Lorraine-zaal is de oudste van het complex
en werd gebouwd in de Oostenrijkse periode in 1782 onder leiding van de architect Louis Montoyer. In 1820
werd er een nieuwe zaal gebouwd in neoklassieke stijl en onder leiding van de architect Charles Vander Straeten,
versierd met Ionische en Korinthische elementen. Deze zaal, die in 1820 tegelijk met de kariatidenzaal werd
gebouwd, wordt koninklijk genoemd omdat koning Boudewijn hier bij zeldzame gelegenheden staatshoofden op
officieel bezoek ontving.
1.10 en 2.10 – Duur: 45 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Wetstraat 5 – 1000 Brussel
KONINKLIJKE KAPEL
Protestantse kerk van Brussel – Koninklijke Kapel
De bouw van deze kapel werd op 1 mei 1760 aan architect Jean Faulte toevertrouwd. Het plan ervan doet denken
aan dat van de kapel van het kasteel van Versailles. Het algemene uitzicht herinnert dan weer aan de kapel van
het kasteel van Lunéville, geboorteplaats van Karel van Lotharingen. Het gebouw heeft veel stijlen die de
Lodewijk XVI-stijl aankondigen. In oktober 1804 ondertekende Napoleon I een decreet waarbij hij de kapel aan
de protestanten gaf. De eerste Belgische koning, Leopold I van Saksen-Coburg-Gotha, was een lutheraan die zijn
geloof nooit heeft ontkend. Hij gaf het gebouw de naam ‘mijn Koninklijke kapelletje’.
1.10 en 2.10 – Duur: 30 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Museumplein 2 – 1000 Brussel
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SINT-JACOB-OP-DE-COUDENBERGKERK
De Sint-Jacob-op-de-Coudenbergkerk maakt deel uit van een geheel van negen gebouwen die het koningsplein
omzomen. Met haar fronton, dat inspiratie leek te halen bij heidense tempels, is dit een perfect voorbeeld van
de neoklassieke architectuur in Brussel. De bouw tussen 1776 en 1786 kaderde in de verbouwing van het terrein
van het oude Coudenbergpaleis tot een 'Koningsplein' waar de kerk harmonieus een plekje vindt. De
rechthoekige balustrade en houten klokkentoren werden pas in 1849 toegevoegd. Binnen verlenen de muren
van pleisterkalk en de machtige Korintische zuilen de kerk een rustige, eenvoudige en plechtige stijl. De kerk
herbergt twee grote schilderijen van Jean-François Portaels en een hoofdorgel uit 1844.
1.10 en 2.10 – Duur: 45 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Borgendaalgang 1 – 1000 Brussel
TENTOONSTELLINGSBEZOEKEN:
Beelden van de neoklassieke stad via de collecties van het Museum van de Stad Brussel
Aan de hand van schilderijen, gravures, tekeningen, kaarten, foto’s en beeldhouwwerken uit deze periode kan
de bezoeker zich tijdens deze rondleiding via de rijke collecties van het Museum van de Stad Brussel
onderdompelen in de neoklassieke stad, van de grote versieringen van de late 18de eeuw tot de uitbreidingen
van deze architecturale en stedenbouwkundige stijl op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, en tot de
grote werken uit de Nederlandse periode en de eerste decennia na de onafhankelijkheid.
Wanneer: zaterdag 1 oktober om 14.15 uur
Duur: 1 uur
Prijs: € 11 voor volwassenen, € 5,5 voor 12-18 jaar, € 1,25 voor Artikel 27 en gratis voor kinderen onder de
12 jaar.
Info en reserveringen: via info@explore.brussels
Adres: Museum van de Stad Brussel - Grote Markt
GELEIDE WANDELINGEN/FIETSTOCHTEN:
10.00 uur: Toen het in Brussel Oranje boven was - Achter het Paleis van de Natie, Leuvenseweg 13, 1000 Brussel
– Brussel Babbelt – wandeling – duur: 2.30 uur
BEZOEK VOOR HET PUBLIEK MET BEPERKTE MOBILITEIT:
Bezoek aan het Paleis der Natie, aangepast aan blinde en slechtziende personen
Het Paleis der Natie, de huidige zetel van het Belgische Federale Parlement, is een neoklassiek complex dat in
1778-1783 werd gebouwd in het centrum van de architecturale compositie die de noordzijde van het
Warandepark vormt. Deze rondleiding is aangepast aan personen met een visuele beperking en wordt
aangeboden in samenwerking met de vzw Eqla. Voor blinde bezoekers kunnen wij begeleiders ter beschikking
stellen. Wilt u van dit aanbod gebruikmaken? Vermeld dit dan bij uw inschrijving. Het is mogelijk om deelnemers
aan het station op te halen. Ze verzamelen dan om 14.30 uur in de lokettenzaal van het Centraal Station.
Deelnemers die rechtstreeks ter plaatse komen, verzamelen om 15 uur aan Leuvensestraat 13 in 1000 Brussel.
Wanneer: zaterdag 1 oktober om 15 uur
Duur: 1.30 uur
Prijs: gratis
Info en reserveringen: via info@explore.brussels
Adres: Leuvenseweg 13, 1000 Brussel
Bezoek aan het Paleis der Natie in gebarentaal (VGT)
Het Paleis der Natie, de huidige zetel van het Belgische Federale Parlement, is een neoklassiek complex dat in
1778-1783 werd gebouwd in het centrum van de architecturale compositie die de noordzijde van het
Warandepark vormt.
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Deze activiteit is aangepast aan dove en slechthorende personen en wordt aangeboden in samenwerking met
de vzw Doof Vlaanderen.
Wanneer: zaterdag 1 oktober om 11 uur
Duur: 1 uur
Prijs: gratis
Info en reserveringen: via info@explore.brussels
Adres: Leuvenseweg 13, 1000 Brussel
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INTERIEURBEZOEKEN:
VOORMALIG ATELIER VAN ERNEST SALU
In 1881 liet de funeraire beeldhouwer Ernest Salu zijn atelier vlakbij de begraafplaats van Laken bouwen. Het
atelier zal meermaals uitgebreid worden tot zijn sluiting in 1984. Aanvankelijk was het gericht op artistieke en
exclusieve creaties voor de rijke elite. Maar naarmate de samenleving zich democratiseerde, werden
grafmonumenten steeds vaker 'catalogusproducten'. Atelier Salu probeerde op deze evolutie in te spelen.
Vandaag zijn de gebouwen omgebouwd tot een museum voor funeraire kunst door de vzw Epitaaf.
1.10 en 2.10 – Duur: 1 uur – Talen: FR/NL/EN – Adres: Onze-Lieve-Vrouwvoorplein van Laken 16 – 1020 Laken
VOOMALIGE ATELIER VAN ALEXANDRE MARKELBACH
Het voormalige atelier van de schilder Alexandre Markelbach, gelegen aan de Haachtsesteenweg 159 in
Schaarbeek, is een neoklassiek herenhuis dat werd gebouwd in de jaren 1850, toen de gemeente begon te
verstedelijken. Dit herenhuis was de woning en het atelier van Alexandre Markelbach, een Belgische schilder die
een opleiding genoot aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en in de jaren 1850 naar Brussel trok.
De schilder was gemeenteraadslid van 1879 tot 1990. Het gebouw heeft een goed bewaard gebleven
neoklassieke gevel. Het interieur bestaat uit een weelderig salon in régencestijl (hier hangt trouwens nog een
schilderij van Alexandre Markelbach) dat doorloopt in een eetkamer in neorenaissancestijl. De eretrap brengt
ons naar het schildersatelier in neorenaissancestijl.
1.10 en 2.10 – Duur: 30 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Haachtsesteenweg 159 – 1030 Schaarbeek
HUIS DER KUNSTEN
Achter het gebouw op nr. 147 van de Haachtsesteenweg ligt een landhuis dat in 1826 gebouwd werd voor de
rijke lakenhandelaar Charles-Louis Eenens. Het gebouw werd in 1876 met een verdieping verhoogd en uitgebreid
met twee uitspringende hogere vleugels, gestructureerd door hoge pilasters. Tussen 1894 en 1899 werd een
bakstenen toren in eclectische stijl toegevoegd en werden de stallen vergroot. Achter de neoclassicistische gevels
bevindt zich een reeks salons met decoratieve elementen ontleend aan diverse stijlen – Lodewijk XV, Lodewijk
XVI en Vlaamse neorenaissance – die getuigen van de uiteenlopende smaken die in die periode van kracht waren.
De residentie van de familie Terlinden, de laatste eigenaars, is een toonbeeld van een aristocratische woning uit
de Belle Epoque in Schaarbeek. De eigendom beschikte uiteraard over een tuin, die vandaag bestaat uit een
waterbekken met eromheen grasvelden omringd door leibomen. De paden worden begrensd door bloemperken
en enkele bosjes. Het gebouw, dat sinds 1950 eigendom is van de gemeente, huisvest vandaag het Huis der
Kunsten, waar regelmatig tentoonstellingen, concerten, lezingen en andere culturele evenementen
plaatsvinden.
1.10 en 2.10 – Duur: 40 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Haachtsesteenweg 147 – 1030 Schaarbeek
VOORMALIG GROOT GODSHUIS
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Het Groot Godshuis werd tussen 1824 en 1827 door architect Henri Partoes gebouwd op de plaats van het
voormalige begijnhof van Brussel. Het gebouw dat armen en zieken moest opvangen, ligt rond twee identieke
binnenpleinen, omzoomd met booggewelven volgens een plan dat aan kloostergangen doet denken. Na deze
constructie nam Partoes ook de omgeving van het Groot Godshuis onder handen. Hij ontwierp een hele wijk
waarin symmetrie en orde de boventoon voeren. Het levert een veelbetekenend stedenbouwkundig geheel op.
1.10 en 2.10 – Duur: 45 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Grootgodshuisstraat 7 – 1000 Brussel
CERCLE ROYAL GAULOIS
Het gebouw van de Cercle Royal Gaulois is gelegen in het Warandepark en maakt deel uit van de voormalige
Vauxhall, een lustoord voor de Brusselse burgerij in de 18 e eeuw. De Brusselse Vauxhall werd gebouwd in 1782
in het noordoostelijke deel van het park en bestond uit een rotonde-theaterzaal en een café-restaurant-danszaal
met een rechthoekige plattegrond, met elkaar verbonden door een galerij en enkele paviljoenen met
luxewinkels. De huidige inrichting van de Cercle Royal Gaulois, dat in twee fasen werd opgetrokken, omvat twee
grote zalen, een vestibule, een koninklijk salon en een bibliotheek. De Lorraine-zaal is de oudste van het complex
en werd gebouwd in de Oostenrijkse periode in 1782 onder leiding van de architect Louis Montoyer. In 1820
werd er een nieuwe zaal gebouwd in neoklassieke stijl en onder leiding van de architect Charles Vander Straeten,
versierd met Ionische en Korinthische elementen. Deze zaal, die in 1820 tegelijk met de kariatidenzaal werd
gebouwd, wordt koninklijk genoemd omdat koning Boudewijn hier bij zeldzame gelegenheden staatshoofden op
officieel bezoek ontving.
1.10 en 2.10 – Duur: 45 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Wetstraat 5 – 1000 Brussel
KONINKLIJKE KAPEL
Protestantse kerk van Brussel – Koninklijke Kapel
De bouw van deze kapel werd op 1 mei 1760 aan architect Jean Faulte toevertrouwd. Het plan ervan doet denken
aan dat van de kapel van het kasteel van Versailles. Het algemene uitzicht herinnert dan weer aan de kapel van
het kasteel van Lunéville, geboorteplaats van Karel van Lotharingen. Het gebouw heeft veel stijlen die de
Lodewijk XVI-stijl aankondigen. In oktober 1804 ondertekende Napoleon I een decreet waarbij hij de kapel aan
de protestanten gaf. De eerste Belgische koning, Leopold I van Saksen-Coburg-Gotha, was een lutheraan die zijn
geloof nooit heeft ontkend. Hij gaf het gebouw de naam ‘mijn Koninklijke kapelletje’.
1.10 en 2.10 – Duur: 30 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Museumplein 2 – 1000 Brussel
SINT-JACOB-OP-DE-COUDENBERGKERK
De Sint-Jacob-op-de-Coudenbergkerk maakt deel uit van een geheel van negen gebouwen die het koningsplein
omzomen. Met haar fronton, dat inspiratie leek te halen bij heidense tempels, is dit een perfect voorbeeld van
de neoklassieke architectuur in Brussel. De bouw tussen 1776 en 1786 kaderde in de verbouwing van het terrein
van het oude Coudenbergpaleis tot een 'Koningsplein' waar de kerk harmonieus een plekje vindt. De
rechthoekige balustrade en houten klokkentoren werden pas in 1849 toegevoegd. Binnen verlenen de muren
van pleisterkalk en de machtige Korintische zuilen de kerk een rustige, eenvoudige en plechtige stijl. De kerk
herbergt twee grote schilderijen van Jean-François Portaels en een hoofdorgel uit 1844.
1.10 en 2.10 – Duur: 45 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Borgendaalgang 1 – 1000 Brussel
GELEIDE WANDELINGEN/FIETSTOCHTEN:
14.00 uur: Neoklassiek Brussel, een stad in verandering – Pro Velo, Dublinstraat 19, 1050 Elsene – fietstocht –
duur: 3.30 uur
UITZONDERLIJKE BEZOEKEN:
Geleid bezoek: de site van de Voormalige Koninklijke Sterrenwacht en zijn omgeving
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De voormalige sterrenwacht van de astronoom A. Quetelet kadert in de grote beweging tot verstedelijking en
verfraaiing van de stad en tot de bouw van openbare gebouwen in de eerste helft van de 19de eeuw. Het
neoklassieke complex van A. Quetelet, gelegen in een groene omgeving ver van de stad, hoog in Schaarbeek, aan
een weelderige, met bomen omzoomde laan, was een vernieuwend staaltje architectuur in ons land. In de daken
zaten cilindervormige observatietorentjes met draaibare daken die plaats boden aan de meetinstrumenten, voor
de eerste astronomische waarnemingen.
De ligging illustreert het grondige denkwerk dat voorafging aan de inrichting van het grondgebied van de stad na
de afbraak van de 14de-eeuwse muren. Het neoklassieke stadssysteem transformeert de stad. Een mooi
voorbeeld is de aanleg van nieuwe, rechte straten vanaf het Queteletplein. Sommige gevels hebben typische
neoklassieke elementen en het stratenplan herinnert aan de functies van de instelling. En dan is er nog het mooie
Barricadenplein, niet ver van de voormalige sterrenwacht. Dit eerste ronde plein van Brussel, omzoomd met
herenhuizen met ordelijke gevels (eenvormig en sober), getuigt prachtig van de neoklassieke stadsesthetiek, net
als het Martelaarsplein en het Koningsplein.
Wanneer: zondag 2 oktober om 10 uur
Duur: 1.30 uur
Prijs: € 11 voor volwassenen, € 5,5 voor 12-18 jaar, € 1,25 voor Artikel 27 en gratis voor kinderen onder de
12 jaar.
Info en reserveringen: via info@explore.brussels
Adres: Homegrade – Queteletplein, 1210 Sint-Joost-ten-Noode
GEZINNEN:
Neoklassieke ontdekkingstocht: de begraafplaats van Laken en Atelier Salu
Ken jij het kerkhof van Laken? Weet je waarom het zo bijzonder is? We gaan samen op ontdekking langs
standbeelden en monumenten. We zoeken naar de betekenis van symbolen en duiken ondergronds de
grafgalerijen in. Liggen er hier misschien ook beroemde mensen begraven? Ben je benieuwd waar zo'n
monumenten werden gemaakt? Dan nemen we toch gewoon een kijkje in het atelier Salu!
De gids neemt de hele familie op kindvriendelijke manier mee op sleeptouw op het kerkhof van Laken en in het
atelier Salu.
Wanneer: zondag 2 oktober om 11 uur
Duur: 1.30 uur
Prijs: € 5,5/persoon
Info en reserveringen: via info@explore.brussels
Adres: voor de hoofdingang van de begraafplaats van Laken, Onze-Lieve-Vrouwvoorplein, 1020 Brussel

12

Brussels Biennale – Neoclassic (BBN) 2022

SCHOLEN:
Spieken bij de klassieken – Een actieve ontdekking van het Koningsplein en omgeving
Het Koningsplein en zijn omgeving waren op het einde van de 18de eeuw het summum van moderniteit. De
nieuwe buurt brak met de oude stad. Smalle kronkelwegen en trapgevels hadden afgedaan. Mathematische
strakheid en overzicht werden de regel. Met Erfgoedklassen lopen je leerlingen over de eerste voetpaden van
Brussel en zien ze de eerste volwaardige publieke standbeelden. Door te meten, te puzzelen en zelfs te
componeren, ontdekken ze waarom de stijl van de oude Grieken en Romeinen in de 18de eeuw opnieuw
inspireerde.
Wanneer: dinsdag 4 oktober om 9 uur en 12.30 uur
Duur: 2.30 uur
Prijs: gratis
Info en reserveringen: via erfgoedklassen@coudenberg.brussels
Adres: Koningsplein 11, 1000 Brussel
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2.3 WEEKEND 2

UITZONDERLIJKE BEZOEKEN:
Rondleiding in het voormalige Malibran Paviljoen
MARIA MALIBRAN PAVILJOEN
Het gemeentehuis van Elsene vindt zijn oorsprong in de mooie liefdesgeschiedenis tussen de beroemde zangeres
Maria Malibran (1808-13-836) en de getalenteerde violonist Charles-Auguste de Bériot (1802-1870), die onder
meer ook eerste violonist was van Willem I, koning der Nederlanden van 1815 tot 1840. In 1832 koopt het paar
een lap grond buiten de stad (het huidige Fernand Cocqplein in Elsene) om er een woning te laten bouwen. De
plannen werden toevertrouwd aan de Belgische architect Charles Vander Straeten (1771-1834), die zeer actief
was tijdens de Hollandse periode. Hij zette er een prachtig gebouw neer, omringd door een schitterende tuin,
dat de Elsenaars het ‘klein kasteel van Elsene’ zouden noemen. Het mythische paar heeft helaas niet lang kunnen
genieten van het nieuwe liefdesnest, want Maria Malibran vond een tragische dood in 1836.
Wanneer: vrijdag 7 oktober om 15.30 uur
Duur: 45 minuten
Prijs: € 11 / € 5,5 (verminderde prijs) / € 1,25 (Artikel 27)
Info en reserveringen: via info@explore.brussels
Adres: Elsensesteenweg 168, 1050 Elsene
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INTERIEURBEZOEKEN:
HET LUNDEN HUIS
Dit neoklassieke bouwwerk werd in 1853 gebouwd in het midden van een uitgestrekt domein dat nu gedeeltelijk
is verkaveld. Het was vroeger het tweede huis van Graaf Joseph-Albert de Lunden, een rijke Brusselaar uit de
Wetstraat.
8.10 en 9.10 – Duur: 30 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Aimé Smekensstraat 33 – 1000 Brussel
STANHOPE THON HOTEL
Genesteld tussen twee moderne gebouwen staat de neoklassieke gevel van De Meeûssquare 28. Het is een van
de laatste overblijfselen van de oude woonwijk uit de 19de eeuw. Dit huis, dat sinds 1993 op de monumentenlijst
staat, was tot in de jaren zestig de thuisbasis van de familie Liedekerke. Het heeft nog steeds een uitzonderlijke
eretrap en veel originele elementen. Het is verbonden met een tweede neoklassiek gebouw aan de andere kant
van het huizenblok en is een van de eerste vijfsterrenhotels van de stad. Deze vier historische huizen zijn ontstaan
uit een voormalig klooster dat opgesplitst was in verschillende herenhuizen waarin vervolgens kantoren werden
ondergebracht. In de loop der jaren werden ze met elkaar verbonden rond een tuin en een binnenplaats. Sinds
1991 vind je er het Stanhope Hotel Brussels by Thon Hotels, dat sinds zijn gouden periode in de jaren 1990 vele
royalty en beroemdheden mocht verwelkomen.
8.10 en 9.10 – Duur: 30 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Handelsstraat 9 – 1000 Brussel
ATELIER MARCEL HASTIR
Het atelier van de schilder Marcel Hastir, gelegen aan de Handelsstraat 51 in het hartje van de Leopoldwijk,
schept een authentiek beeld van de wijk zoals die er in de eerste helft van de 19de eeuw uitzag: een homogeen
neoklassiek geheel dat wordt gekenmerkt door herenhuizen. Het gebouw, dat nu tussen moderne gebouwen zit
geklemd, heeft een originele neoklassieke gevel en een verrassend interieur dat huiselijke en creatieve ruimtes
combineert. Het bezoek geeft je ook de kans om even stil te staan bij de schilder Marcel Hastir. Zijn biografie zal
je weten te verrassen!
8.10 en 9.10 – Duur: 45 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Handelsstraat 51 – 1000 Brussel
KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL
De Koninklijke Militaire School, die oorspronkelijk gevestigd was in de Naamsestraat en vervolgens op de plaats
van de voormalige abdij Ter Kameren, is nu te vinden in een groot complex in de wijk Noord-Oost, op een terrein
dat grenst aan het vroegere oefenterrein. Het hoofdgebouw, dat in 1913 voltooid werd, is getekend in een
neoklassieke monumentale stijl door Henri Maquet, de door de koning aangestelde architect. De voorgevel in
Franse steen heeft een uitsprong met monumentale zuilen en een fronton gebeeldhouwd door Jean Hérain. De
toegangsdeur is geflankeerd door standbeelden van Minerva en Mars, de Romeinse oorlogsgoden, van de hand
van de beeldhouwer Pierre-Jean Braecke. Binnen leidt een witmarmeren grote trap naar het model van de École
Militaire in Parijs naar de grote aula, waarvan het neoklassieke decor bestaat uit pilasters met Ionische kapitelen.
De kapel, begrensd door een tribune met balustrade, is eveneens rijkelijk versierd met zuilen en pilasters met
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overvloedig gedecoreerde vergulde kapitelen. De door Spreters ontworpen glas-in-loodramen stellen militaire
heiligen, trofeeën of de beschermheiligen van verschillende wapens voor.
8.10 en 9.10 – Duur: 45 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Renaissancelaan 30 – 1000 Brussel
J. CULOT HUIS
Dit neoklassieke herenhuis in de Kasteleinsstraat werd ontworpen door architect J. Culot. Achter deze gevel
bevinden zich schoorsteenmantels uit die tijd, oorspronkelijke deurklinken en onaangetaste trappen. Het geheel
is redelijk sober, maar met talloze details die sinds 1880 intact zijn gebleven. Leuk extraatje: in het gebouw is de
vzw Fraternelle des Agents Parachutistes gevestigd, die de herinnering aan de parachutisten van de Tweede
Wereldoorlog levendig houdt. Het gebouw is nu dus een klein museum en een herdenkingsplaats.
8.10 en 9.10 – Duur: 30 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Kasteleinstraat 46 – 1050 Elsene
HET DUDENKASTEEL
Dit buitenverblijf, ontworpen door de architect Eduard Schwartz voor Wilhelm Friedrich Karl Ludwig Duden, een
Duitse industrieel die fortuin maakte met kantwerk, ligt op de top van een heuvel in het midden van het park.
De voorgevel van het gebouw is gericht naar de Victor Rousseaulaan. Het kasteel in neoklassieke stijl en gebouwd
in 1873-1875, zou geïnspireerd zijn door de Villa Hügel in Essen (Duitsland), ontworpen voor de industriële familie
Krupp. Binnen is er een grote inkomhal met zuilen, bekroond met rijkelijk gebeeldhouwde kapitelen waarin een
indrukwekkende trap in marmer naar boven leidt. Sinds 2012 wordt het kasteel gebruikt door de
Nederlandstalige afdeling van het INRACI, die nu deel uitmaakt van de LUCA School of Arts. Ondanks de
transformatie zijn de originele decoratieve details nog steeds aanwezig: plafonds met stucwerk, houten
lambriseringen, marmeren schouwen bedekt met spiegelpanelen en originele visgraatvloeren.
8.10 en 9.10 – Duur: 45 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Victor Rousseaulaan 75 – 1000 Brussel
ABDIJ VAN VORST
De Abdij van Vorst, waarvan de geschiedenis tot het begin van de 12de eeuw teruggaat, werd in 1764 gedeeltelijk
heropgebouwd door architect Laurent-Benoît Dewez. Enkel het portiek, de halfronde bijgebouwen en de twee
hoofdgebouwen zijn in de neoklassieke stijl gebouwd en staan er nu nog steeds. Sinds de 18de eeuw werden de
bezittingen van de abdij geleidelijk aan ontmanteld. In 1964 kocht de gemeente Vorst de overblijfselen van de
abdij. In 1994 werden ze geklasseerd als monument en site. De gemeente Vorst wil de plek een nieuwe impuls
geven, haar fantastische geschiedenis waardig, en wil de abdij renoveren en verbouwen tot een cultureel
trefpunt. Het idee van de ‘culturele pool ABY’ is vooral om een aantal over de gemeente verspreide instellingen
voor cultuur, kunst en jeugd op één plaats samen te brengen. Om het culturele aanbod te verruimen en de plek
op elk moment van de dag en het hele jaar door nieuw leven in te blazen, voorzien de plannen ook in de inrichting
van een nieuwe voorstellingszaal, een klein auditorium, een spelotheek en een café-restaurant. Geleide
bezoeken verlopen in de tuin van de abdij. De gebouwen zijn niet toegankelijk.
8.10 en 9.10 – Duur: 40 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Sint-Denijsplein – 1000 Brussel
PALEIS VAN KAREL VAN LOTHARINGEN
Het Paleis van Karel van Lotharingen is één van de enige prinselijke paleizen in Brussel dat getuigt van het tijdperk
van de Verlichting. Het werd in 1757 gebouwd op de site van het voormalige Nassaupaleis en vormt samen met
het aangrenzende voormalige Paleis voor Nationale Nijverheid, een opmerkelijk architecturaal geheel aan de
rand van het Museumplein. De U-vormige gevels, homogeen en elegant, hebben centrale uitsteeksels en zijn
bekroond met frontons die versierd zijn met bas-reliëfs en doorlopende koordlijsten die hun horizontaliteit
markeren. De halfronde ingang, een ingenieuze prestatie van de architect Jean Faulte, is rijk versierd door de
beeldhouwer L. Delvaux, die in zijn werk hier de essentiële kwaliteiten van een goed bestuur in allegorische vorm
voorstelt. Binnen is de prachtige marmeren vloer van de rotonde versierd met een roos dat bestaat uit 28
verschillende stalen Belgisch marmer. De vijf enfiladesalons van het zomerverblijf van de prins zijn weelderig
versierd met marmeren schouwen, verguld stucwerk en kostbare wandtapijten.
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8.10 en 9.10 – Duur: 45 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Museumplein 11 – 1000 Brussel
GELEIDE WANDELINGEN/FIETSTOCHTEN:
13.00 u: Neoklassieke kastelen en abdijen - Pro Velo, Dublinstraat 19, 1050 Elsene – fietstocht – duur: 4 uur
GEZINNEN:
Artistieke workshop – Renoveer je gevel!
Renoveer je gevel! Tijdens deze workshop voor jong en oud nodigen we je uit om jouw neoklassieke gevel op te
knappen. Timpaan, acroterion, voluut en zuilen worden door elkaar gebruikt of afgebroken om een nieuwe gevel
en een eigen architecturale stijl te bedenken, geïnspireerd op het verleden. Door te tekenen, te combineren en
vooral te experimenteren met nieuwe vormen creëren we samen een 3D-werkje, voegen we blokken samen en
geven we onze eigen draai aan architectuur. Technische voorkennis heb je niet nodig. De toverwoorden zijn
creativiteit en plezier met neoklassieke architectuur! Artistieke technieken: maquette, assemblage en collage.
Wanneer: zaterdag 8 oktober om 14 uur
Duur: 2 uur
Prijs: gratis
Info en reserveringen: via info@civa.brussels
Adres: CIVA – Kluisstraat 55, 1050 Elsene
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INTERIEURBEZOEKEN:
HET LUNDEN HUIS
Dit neoklassieke bouwwerk werd in 1853 opgetrokken te midden van een uitgestrekte domein dat nu gedeeltelijk
is verkaveld. Het was vroeger het tweede huis van Graaf Joseph-Albert de Lunden, een rijke Brusselaar uit de
Wetstraat.
8.10 en 9.10 – Duur: 30 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Aimé Smekensstraat 33 – 1000 Brussel
CHARLIER HERENHUIS
Dit prachtige herenhuis in neoclassicistische stijl werd in 1844 gebouwd aan de Kunstlaan, langs de
wandelboulevard die nu de kleine ring vormt, als onderdeel van de stadsverfraaiing en metamorfose van Brussel
(de brede lanen, de Koningsstraat, de Kruidtuin, …). Van 1890 tot 1892 werd het heringericht door Victor Horta,
die op de plaats van de achterste bijgebouwen (stallen en koetshuis) een grote tentoonstellingsruimte bouwde.
Vervolgens bouwde hij na de afbraak van nummer 15 een uitbreiding, eveneens in neoclassicistische stijl, met in
het verlengde een grote glazen kunstgalerij. In het gebouw is vandaag het Charliermuseum gevestigd.
9.10 – Duur: 50 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Aimé Smekensstraat 33 – 1000 Brussel
STANHOPE THON HOTEL
Genesteld tussen twee moderne gebouwen staat de neoklassieke gevel van De Meeûssquare 28. Het is een van
de laatste overblijfselen van de oude woonwijk uit de 19de eeuw. Dit huis, dat sinds 1993 op de monumentenlijst
staat, was tot in de jaren zestig de thuisbasis van de familie Liedekerke. Het heeft nog steeds een uitzonderlijke
eretrap en veel originele elementen. Het is verbonden met een tweede neoklassiek gebouw aan de andere kant
van het huizenblok en is een van de eerste vijfsterrenhotels van de stad. Deze vier historische huizen zijn ontstaan
uit een voormalig klooster dat opgesplitst was in verschillende herenhuizen waarin vervolgens kantoren werden
ondergebracht. In de loop der jaren werden ze met elkaar verbonden rond een tuin en een binnenplaats. Sinds
1991 vind je er het Stanhope Hotel Brussels by Thon Hotels, dat sinds zijn gouden periode in de jaren 1990 vele
royalty en beroemdheden mocht verwelkomen.
8.10 en 9.10 – Duur: 30 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Handelsstraat 9 – 1000 Brussel
ATELIER MARCEL HASTIR
Het atelier van de schilder Marcel Hastir, gelegen aan de Handelsstraat 51 in het hartje van de Leopoldwijk,
schept een authentiek beeld van de wijk zoals die er in de eerste helft van de 19de eeuw uitzag: een homogeen
neoklassiek geheel dat wordt gekenmerkt door herenhuizen. Het gebouw, dat nu tussen moderne gebouwen zit
geklemd, heeft een originele neoklassieke gevel en een verrassend interieur dat huiselijke en creatieve ruimtes
combineert. Het bezoek geeft je ook de kans om even stil te staan bij de schilder Marcel Hastir. Zijn biografie zal
je weten te verrassen!
8.10 en 9.10 – Duur: 45 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Handelsstraat 51 – 1000 Brussel

18

Brussels Biennale – Neoclassic (BBN) 2022

KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL
De Koninklijke Militaire School, die oorspronkelijk gevestigd was in de Naamsestraat en vervolgens op de plaats
van de voormalige abdij Ter Kameren, is nu te vinden in een groot complex in de wijk Noord-Oost, op een terrein
dat grenst aan het vroegere oefenterrein. Het hoofdgebouw dat in 1913 voltooid werd, is getekend in een
neoklassieke monumentale stijl door Henri Maquet, de door de koning aangestelde architect. De voorgevel in
Franse steen heeft een uitsprong met monumentale zuilen en een fronton gebeeldhouwd door Jean Hérain. De
toegangsdeur is geflankeerd door standbeelden van Minerva en Mars, de Romeinse oorlogsgoden, van de hand
van de beeldhouwer Pierre-Jean Braecke. Binnen leidt een witmarmeren grote trap naar het model van de École
Militaire in Parijs naar de grote aula, waarvan het neoklassieke decor bestaat uit pilasters met Ionische kapitelen.
De kapel, begrensd door een tribune met balustrade, is eveneens rijkelijk versierd met zuilen en pilasters met
overvloedig gedecoreerde vergulde kapitelen. De door Spreters ontworpen glas-in-loodramen stellen militaire
heiligen, trofeeën of de beschermheiligen van verschillende wapens voor.
8.10 en 9.10 – Duur: 45 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Renaissancelaan 30 – 1000 Brussel
J. CULOT HUIS
Dit neoklassieke herenhuis in de Kasteleinsstraat werd ontworpen door architect J. Culot. Achter deze gevel
bevinden zich schoorsteenmantels uit die tijd, oorspronkelijke deurklinken en onaangetaste trappen. Het geheel
is redelijk sober, maar met talloze details die sinds 1880 intact zijn gebleven. Leuk extraatje: in het gebouw is de
vzw Fraternelle des Agents Parachutistes gevestigd, die de herinnering aan de parachutisten van de Tweede
Wereldoorlog levendig houdt. Het gebouw is nu dus een klein museum en een herdenkingsplaats.
8.10 en 9.10 – Duur: 30 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Kasteleinstraat 46 – 1050 Elsene
HET DUDENKASTEEL
Dit buitenverblijf, ontworpen door de architect Eduard Schwartz voor Wilhelm Friedrich Karl Ludwig Duden, een
Duitse industrieel die fortuin maakte met kantwerk, ligt op de top van een heuvel in het midden van het park.
De voorgevel van het gebouw is gericht naar de Victor Rousseaulaan. Het kasteel in neoklassieke stijl en gebouwd
in 1873-1875, zou geïnspireerd zijn door de Villa Hügel in Essen (Duitsland), ontworpen voor de industriële familie
Krupp. Binnen is er een grote inkomhal met zuilen, bekroond met rijkelijk gebeeldhouwde kapitelen waarin een
indrukwekkende trap in marmer naar boven leidt. Sinds 2012 wordt het kasteel gebruikt door de
Nederlandstalige afdeling van het INRACI, die nu deel uitmaakt van de LUCA School of Arts. Ondanks de
transformatie zijn de originele decoratieve details nog steeds aanwezig: plafonds met stucwerk, houten
lambriseringen, marmeren schouwen bedekt met spiegelpanelen en originele visgraatvloeren.
8.10 en 9.10 – Duur: 45 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Victor Rousseaulaan 75 – 1000 Brussel
ABDIJ VAN VORST
De Abdij van Vorst, waarvan de geschiedenis tot het begin van de 12de eeuw teruggaat, werd in 1764 gedeeltelijk
heropgebouwd door architect Laurent-Benoît Dewez. Enkel het portiek, de halfronde bijgebouwen en de twee
hoofdgebouwen zijn in de neoklassieke stijl gebouwd en staan er nu nog steeds. Sinds de 18de eeuw werden de
bezittingen van de abdij geleidelijk aan ontmanteld. In 1964 kocht de gemeente Vorst de overblijfselen van de
abdij. In 1994 werden ze geklasseerd als monument en site. De gemeente Vorst wil de plek een nieuwe impuls
geven, haar fantastische geschiedenis waardig, en wil de abdij renoveren en verbouwen tot een cultureel
trefpunt. Het idee van de ‘culturele pool ABY’ is vooral om een aantal over de gemeente verspreide instellingen
voor cultuur, kunst en jeugd op één plaats samen te brengen. Om het culturele aanbod te verruimen en de plek
op elk moment van de dag en het hele jaar door nieuw leven in te blazen, voorzien de plannen ook in de inrichting
van een nieuwe voorstellingszaal, een klein auditorium, een spelotheek en een café-restaurant. Geleide
bezoeken verlopen in de tuin van de abdij. De gebouwen zijn niet toegankelijk.
8.10 en 9.10 – Duur: 40 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Saint-Denis plaats – 1000 Brussel
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PALEIS VAN KAREL VAN LOTHARINGEN
Het Paleis van Karel van Lotharingen is één van de enige prinselijke paleizen in Brussel dat getuigt van het tijdperk
van de Verlichting. Het werd in 1757 gebouwd op de site van het voormalige Nassaupaleis en vormt samen met
het aangrenzende voormalige Paleis voor Nationale Nijverheid, een opmerkelijk architecturaal geheel aan de
rand van het Museumplein. De U-vormige gevels, homogeen en elegant, hebben centrale uitsteeksels en zijn
bekroond met frontons die versierd zijn met bas-reliëfs en doorlopende koordlijsten die hun horizontaliteit
markeren. De halfronde ingang, een ingenieuze prestatie van de architect Jean Faulte, is rijk versierd door de
beeldhouwer L. Delvaux, die in zijn werk hier de essentiële kwaliteiten van een goed bestuur in allegorische vorm
voorstelt. Binnen is de prachtige marmeren vloer van de rotonde versierd met een roos dat bestaat uit 28
verschillende stalen Belgisch marmer. De vijf enfiladesalons van het zomerverblijf van de prins zijn weelderig
versierd met marmeren schouwen, verguld stucwerk en kostbare wandtapijten.
8.10 en 9.10 – Duur: 45 minuten – Talen: FR/NL/EN – Adres: Museumplein 11 – 1000 Brussel
BEZOEK VOOR HET PUBLIEK MET BEPERKTE MOBILITEIT:
Bezoek aan het Huis der Kunsten in gebarentaal (VGT)
Aan het zicht onttrokken door het gebouw aan de straatzijde, op nr. 147 van de Haachtsesteenweg, ligt het
landhuis dat in 1826 gebouwd werd voor de rijke lakenhandelaar Charles-Louis Eenens. Dat gebouw werd in 1876
met een verdieping verhoogd en uitgebreid met twee uitspringende hogere vleugels, gestructureerd door hoge
pilasters. Tussen 1894 en 1899 werd een bakstenen toren in eclectische stijl toegevoegd en werden de stallen
vergroot. Achter de neoclassicistische gevels bevindt zich een reeks salons met decoratieve elementen ontleend
aan diverse stijlen – Lodewijk XV, Lodewijk XVI en Vlaamse neorenaissance – die getuigen van de uiteenlopende
smaken die in die periode in zwang waren. De residentie van de familie Terlinden, de laatste eigenaars, is een
toonbeeld van een aristocratische woning uit de belle époque in Schaarbeek. De eigendom beschikte uiteraard
over een tuin, die vandaag bestaat uit een waterbekken met eromheen grasvelden geflankeerd door leibomen.
De paden worden omzoomd door bloemperken en enkele bosjes. Het gebouw, dat sinds 1950 eigendom is van
de gemeente, huisvest vandaag het Huis der Kunsten, waar regelmatig tentoonstellingen, concerten, lezingen en
andere culturele evenementen plaatsvinden.
Wanneer: zondag 9 oktober om 12 uur
Duur: 1 uur
Prijs: gratis
Info en reserveringen: via info@explore.brussels
Adres: Haachtsesteenweg 174, 1030 Schaarbeek
Bezoek aan het Huis der Kunsten, aangepast aan blinde en slechtziende personen
Achter het gebouw op nr. 147 van de Haachtsesteenweg, ligt een landhuis dat in 1826 gebouwd werd voor de
rijke lakenhandelaar Charles-Louis Eenens. Het gebouw werd in 1876 met een verdieping verhoogd en uitgebreid
met twee uitspringende hogere vleugels, gestructureerd door hoge pilasters. Tussen 1894 en 1899 werd een
bakstenen toren in eclectische stijl toegevoegd en werden de stallen vergroot. Achter de neoclassicistische gevels
bevindt zich een reeks salons met decoratieve elementen ontleend aan diverse stijlen – Lodewijk XV, Lodewijk
XVI en Vlaamse neorenaissance – die getuigen van de uiteenlopende smaken die in die periode van kracht waren.
De residentie van de familie Terlinden, de laatste eigenaars, is een toonbeeld van een aristocratische woning uit
de belle époque in Schaarbeek. De eigendom beschikte uiteraard over een tuin, die vandaag bestaat uit een
waterbekken met eromheen grasvelden, omringd door leibomen. De paden worden begrensd door bloemperken
en enkele bosjes. Het gebouw, dat sinds 1950 eigendom is van de gemeente, huisvest vandaag het Huis der
Kunsten, waar regelmatig tentoonstellingen, concerten, lezingen en andere culturele evenementen
plaatsvinden.
Deze rondleiding is aangepast aan personen met een visuele beperking en wordt aangeboden in samenwerking
met de vzw Eqla. Voor blinde bezoekers kunnen wij begeleiders ter beschikking stellen. Wilt u van dit aanbod
gebruikmaken? Vermeld dit dan bij uw inschrijving. Het is mogelijk om deelnemers aan het station op te halen.
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Ze verzamelen dan om 13.30 uur voor de Starbucks in het Noordstation. Voor deelnemers die rechtstreeks naar
het bezoek komen: we komen samen om 14.00 uur aan Haachtsesteenweg 147, 1030 Schaarbeek
Wanneer: zondag 9 oktober om 12 uur
Duur: 1.30 uur
Prijs: gratis
Info en reserveringen: via info@explore.brussels
Adres: Haachtsesteenweg 174, 1030 Schaarbeek
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3. EXPLORE.BRUSSELS
De Brussels Biennale – Neoclassic (BBN) wordt georganiseerd door Explore.Brussels en zijn
partners: ARAU, Arkadia, Brussel Babbelt en Pro Velo.
Initiatiefnemers van het evenement: ARAU, de dienst Erfgoed van de gemeente Schaarbeek, de dienst Erfgoed
van de gemeente Elsene, Christophe Loir – professor aan de faculteit Geschiedenis, Kunst en Archeologie van de
ULB en auteur van het boek 'Bruxelles Néoclassique: mutation d'un espace urbain' – en Tom Verhofstadt,
gids/spreker en specialist in funerair erfgoed, verbonden aan de cel Cultureel Erfgoed (Urban.Brussels).
Dit evenement vloeit voort uit het Neoklassiek Weekend in Brussel dat plaatsvond in oktober 2018 en gestalte
gaf aan de eerste Brussels Biennale – Neoclassic (BBN) in oktober 2020.
Een initiatief van:
ARAU
Het Atelier de Recherche et d'Action Urbaines is oorspronkelijk een groep bewoners die een vzw vormde. De
vereniging analyseert openbare en private stadsplanningsprojecten en wil die verbeteren met het oog op meer
leefbaarheid in de stad, met meer woningen, een betere functionele en sociale mix, en meer plaats voor actieve
bewoners in de openbare ruimte. Ze wil de stad dus promoten als een aangename plaats om te leven.
www.arau.org
Arkadia
Sinds 1983 verkent Arkadia de rijkdommen van het Belgisch en Brussels erfgoed en ontwikkelt het talloze
culturele projecten in Brussel, tussen architectuur, stedenbouw, cultuur, beeldende kunsten en ideologie, van
de middeleeuwen tot nu.
Als specialisten van het architecturaal erfgoed en hedendaagse kunst (her)ontdekken we Brussel via
verschillende geleide bezoeken en lezingen in verschillende talen. We ontwikkelen ook een pedagogie voor het
‘kijken’. We zijn er namelijk van overtuigd dat als we mensen écht laten kijken naar hun stad, we onze stad ook
beschermen.
www.arkadia.be
Brussel Babbelt
Met een Babbelgids ontdek je Brussel in al zijn facetten: van de Grote Markt tot art nouveau, van chocolade tot
bier, van Bruegel tot stripverhaal …
✔ Nog nooit in Brussel geweest? Met de bus of te voet laten we je in een paar uur zien wat zo kenmerkend is
aan deze stad, van de bekendste monumenten tot de Brusselse ‘art de vivre’.
✔ Je denkt Brussel al te kennen? Laat je verassen door onze themawandelingen (meer dan 100!).
✔ Organiseer je een event? Je groepen zullen dan vast ook onze degustatiewandelingen en ‘walking dinners’
weten te smaken!
Sinds 1983: goed gebekt, ervaren en enthousiast.
www.brusselbabbelt.be
Pro Velo
Sinds 1992 biedt ons team professionele steun aan particulieren, overheidsinstellingen en ondernemingen, in de
vorm van op maat uitgewerkte diensten en oplossingen. Ons streefdoel: een antwoord bieden op jouw noden
en zo bijdragen tot een betere levenskwaliteit! Het hele jaar door organiseert Pro Velo geleide fietstochten op
aanvraag of volgens een vast programma in Brussel en Wallonië. Gastronomie, architectuur, geschiedenis,
duurzame projecten, … Er zijn talloze thema's die je een heel ander beeld van je streek zullen geven!
Pro Velo promoot kwaliteitsvol, lokaal, duurzaam en verantwoord toerisme door de fiets te gebruiken als middel
om te ontdekken, te genieten en gezellig samen te zijn.
www.provelo.org
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4. PRAKTISCHE INFO
•
•

Wanneer: van 1 tot 9 oktober 2022
Waar: verschillende gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Reserveringen
Interieurbezoeken
Om deel te nemen aan de interieurbezoeken kun je:
•
•
•

ofwel reserveren via het reserveringsysteem en je datums, uren, talen en locaties kiezen (info en
reservering vanaf 6.9 om 14.00 uur via explore.brussels/bbn)
naar het gebouw gaan dat je wilt bezoeken en je toegangskaartje ter plaatse kopen (onder voorbehoud
van beschikbaarheid).
je kunt ook kiezen voor kant-en-klare programma's met vaste tijdstippen en locaties. Dit zijn
de packages (info en reservering vanaf 11.8 om 14.00 uur via explore.brussels/bbn)

Activiteiten
Reserveren voor de activiteiten gebeurt via de betreffende organisatie. Je vindt deze informatie in het
programma van de BBN.
Prijzen
Voor interieurbezoeken:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 bezoek: € 11 / € 5,5 (studenten jonger dan 26 jaar en werkzoekenden) / € 1,25 (houders van Artikel
27 - enkel ter plaatse te kopen)
2 bezoeken: € 10 / € 5 (studenten jonger dan 26 jaar en werkzoekenden) / € 1,25 (houders van Artikel
27 - enkel ter plaatse te kopen)
3 bezoeken: € 9 / € 4,5 (studenten jonger dan 26 jaar en werkzoekenden) / € 1,25 (houders van Artikel
27 - enkel ter plaatse te kopen)
4 bezoeken: € 7 / € 3,5 (studenten jonger dan 26 jaar en werkzoekenden) / € 1,25 (houders van Artikel
27 - enkel ter plaatse te kopen)
5 bezoeken: € 6 / € 3 (studenten jonger dan 26 jaar en werkzoekenden) / € 1,25 (houders van Artikel 27
- enkel ter plaatse te kopen)
6-9 bezoeken: € 5 / € 2,5 (studenten jonger dan 26 jaar en werkzoekenden) / € 1,25 (houders van Artikel
27 - enkel ter plaatse te kopen)
10-17 bezoeken: € 4,5 / € 2,25 (studenten jonger dan 26 jaar en werkzoekenden) / € 1,25 (houders van
Artikel 27 - enkel ter plaatse te kopen)
Gratis voor kinderen onder de 12 jaar

Activiteiten:
Zie de omschrijving van de gekozen activiteit.
Houders van een Artikel 27-ticket kunnen alle interieurbezoeken en lezingen bijwonen tegen een gunstig tarief
van € 1,25 per bezoek. De aankoop is alleen ter plaatse mogelijk.
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EXPLORE BRUSSELS
Directeur: Julien Staszewski
julien@explore.brussels
+ 32 485 74 67 72
T: + 32 2 319 50 01 - info@explore.brussels
www.explore.brussels
Perscontact
BE CULTURE
General Manager: Séverine Provost
Project Coordinator: Florien Dooms
florien@beculture.be - 0494 87 71 09
+32 2 644 61 91 - www.beculture.be
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5. INITIATIEFNEMERS, DANKWOORD & PARTNERS
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6. WOORDEN VAN DE PARTNERS

Rudi Vervoort - Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Via mijn bevoegdheid voor het Imago van Brussel
en sinds deze legislatuur als minister van Cultuur
van Cocof heb ik de initiatieven van Explore Brussels
altijd gesteund, sinds de oprichting ervan. Het gaat
dan uiteraard om het Banad Festival, maar ook de
biënnale voor eclectische architectuur en de
Brussels Biennale – Neoclassic binnenkort in
oktober. Dit evenement verrijkt het culturele
aanbod van Brussel en verruimt de rijke catalogus
van erfgoedsites in ons Gewest. Brusselaars en
bezoekers uit binnen- en buitenland toonden
tijdens vorige edities dat ze tuk zijn op nieuwe
ontdekkingen en graag eens binnenkijken op
plaatsen die doorgaans gesloten zijn voor het
publiek.
Het
culturele,
toeristische
en
erfgoedaanbod van de biënnale voor neoklassieke
architectuur zal het imago van Brussel in België en
wereldwijd alleen maar versterken.
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Nawal Ben Hamou – Staatssecretaris voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Toegang tot kunst en cultuur is een essentiële vector
van emancipatie in onze samenleving. Daarom is het
zo belangrijk om het culturele erfgoed van ons Gewest
voor iedereen toegankelijk te maken. Het Gewest
steunt de Brussels Biennale – Neoclassic (BBN) dan
ook via gelijkheid van kansen. BBN zorgt ervoor dat
alle aangeboden activiteiten toegankelijk zijn voor
mensen met een handicap, of het nu gaat om
rondleidingen die toegankelijk zijn voor mensen met
beperkte mobiliteit, in gebarentaal of met
audiobeschrijving. Dit alles kadert duidelijk in het
zogenaamde beleid voor 'handistreaming' dat Brussel
voert. Het Gewest wil verzekeren dat alle mensen met
een handicap actief kunnen deelnemen aan de
samenleving. Het lanceerde daarom het eerste
Brusselse plan om handistreaming in het
overheidsbeleid op te nemen. Dit plan omvat
44 concrete acties om Brussel inclusiever en
toegankelijker te maken. En daar horen de toegang
tot kunst en cultuur natuurlijk bij.
Het Gewest feliciteert Explore.Brussels, net als de
teams die aan dit evenement hebben meegewerkt,
omdat het zijn biënnale zo inclusief en toegankelijk
heeft gemaakt en ervoor zorgt dat iedereen van deze
artistieke en culturele rijkdom kan genieten.
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Patrick Bontinck – CEO van visit.brussels
Een van de grote troeven van Brussel is dat we
bezoekers een waaier aan toeristisch interessante
thema’s kunnen voorstellen. Brussel is uiteraard de
hoofdstad van de hedendaagse kunst, het surrealisme
en de art nouveau. Maar daarnaast zijn er nog tal van
thema’s met toeristisch potentieel. De ene thematiek
leidt de bezoeker makkelijk naar de andere. Dat is
precies waar we in tijden van toerismespreiding naar
op zoek zijn. visit.brussels zet namelijk volop in op een
duurzaam toerisme met aandacht voor de kwaliteit
en diversiteit van het aanbod en de levenskwaliteit
van de Brusselaars. In die zin zijn we bijzonder blij dat
explore.brussels samen met zijn partners een te vaak
vergeten stijl als het neoclassicisme de aandacht
schenkt die het verdient. Het uitstekende programma
past volledig in de toeristische strategie van
visit.brussels. We kijken er dan ook naar uit om samen
onze schouders te zetten onder deze editie van de
Brussels Biennale Neoclassic.
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Bety Waknine – Algemeen directrice van urban.brussels
Urban (urban.brussels) is het overheidsorgaan dat
bevoegd is voor de uitvoering van het gewestelijk
beleid inzake stedenbouw, cultureel erfgoed en
stadsvernieuwing voor het hele Brusselse Gewest.
Het is onze opdracht om het erfgoed van gisteren te
verdedigen en vandaag te bouwen aan het erfgoed
van morgen. Urban speelt dus een centrale rol in de
bescherming en opwaardering van het gewestelijk
erfgoed. Het geeft ook subsidies en toelagen voor de
verbetering van het Brusselse gebouwenbestand en
de restauratie en opwaardering van het erfgoed.
De steun van Urban voor initiatieven zoals BBN maakt
dus deel uit van deze aanpak. Via dit soort projecten
draagt Urban bij tot de ontwikkeling van zijn
cultuurbeleid in Brussel en speelt het een belangrijke
rol bij de bewustmaking van het publiek voor de
architecturale kwaliteit, ongeacht het tijdperk.
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Jannie Haek - CEO Nationale Loterij
Door voor een klein bedrag een spel van de Nationale
Loterij te spelen, maken veel spelers niet alleen kans
om de jackpot te winnen, maar steunen ze ook talloze
initiatieven in de samenleving. Dankzij al die spelers
krijgen veel vzw's de financiële steun die ze nodig
hebben om hun projecten te realiseren. Dat is ook het
geval voor Explore.Brussels, dat met de organisatie
van het BANAD Festival, de Brussels Biennale –
Neoclassic (BBN) en de Brussels Biennale of Eclectic
Architecture (BBEA) het materiële en immateriële
erfgoed van Brussel in de kijker zet. Deze openstelling
van een uitzonderlijk erfgoed voor een breed publiek
geeft iedereen de kans om eens door een andere bril
naar zijn stad te kijken en er trots op te zijn, maar
draagt ook bij tot het behoud ervan. Dit soort
positieve initiatieven voor de samenleving verdient
dan ook onze steun. In 2021 kon de Nationale Loterij
215 miljoen euro investeren in projecten en
verenigingen die een verschil maken op humanitair,
sociaal, sportief, cultureel en wetenschappelijk
gebied. De Nationale Loterij is meer dan spelen.
#meerdanspelen #nationaleloterij #proudpartner

30

Brussels Biennale – Neoclassic (BBN) 2022

Frédéric Nimal - Schepen van Stedenbouw, Erfgoed en Toerisme van
de gemeente Schaarbeek
De gemeente Schaarbeek is verheugd een van de
initiatiefnemers te zijn van de Brussels Biennale –
Neoclassic en er om de twee jaar actief aan deel te
nemen. Ons grondgebied telt immers enkele
opmerkelijke voorbeelden van gebouwen die in deze
bouwstijl zijn opgetrokken. Maar meer nog tonen de
gebouwen rond de Koninklijke Sinte-Mariastraat dat
het neoclassicisme zoveel meer is dan een bouwstijl.
Het is een heus stedelijk systeem dat aan de basis lag
van de ontwikkeling van het huidige Schaarbeek. Dit
alles wordt duidelijk tijdens de bezoeken die worden
georganiseerd in het kader van de BBN, maar ook met
de kaart 'Neoklassiek Schaarbeek' van professor
Christophe Loir, uitgegeven door de dienst Erfgoed.
De kaart wordt gratis aangeboden in de gebouwen in
Schaarbeek die voor de BBN hun deuren open.
In naam van het college van burgemeester en
schepenen van Schaarbeek heet ik iedereen van harte
welkom!
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Yves Rouyet – Schepen van Stedenbouw en Erfgoed van Elsene
Het is met veel enthousiasme en plezier dat de
gemeente Elsene deze nieuwe editie van de Brussels
Biennale Neoclassic steunt.
Elsene heeft een bijzondere band met het
neoklassieke erfgoed, want het was tijdens de
neoklassieke periode en de verfraaiingswerken die
gepaard gingen met de uitbreiding van het
stadscentrum in de 19de eeuw dat de meeste wijken
vorm kregen.
De biënnale en haar gevarieerde programma zijn een
uitstekende kans om dit neoklassieke erfgoed te
(her)ontdekken en te promoten. Want hoewel het de
achtergrond vormt van ons stedelijk landschap, is dit
erfgoed nog relatief onbekend.
We wensen je prachtige bezoeken toe!
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