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Het Cauchiehuis, dat in 1905 werd gebouwd door architect-decorateur Paul Cauchie en sinds 1975 op de
monumentenlijst staat, is een van de mooiste Art-nouveauhuizen van de Belgische hoofdstad. Terwijl de gevel
van de 5 Frankenstraat al 117 jaar de Jubelparkwijk verfraait, heeft het juweel zijn derde koper gevonden.

Met zijn perfecte symmetrie, verticaliteit en geometrie heeft de architectuur van de gevel, alles om het publiek
aan te trekken. Kunstliefhebbers, toeristen en gewoon nieuwsgierigen, het Maison Cauchie heeft een zekerheid
in de hoofdstad. Gerenoveerd door Guy en Léona Dessicy, besloten de kinderen van het overleden echtpaar het
familiebezit te verkopen. Een gelukkige koper is niemand minder dan CDA, een in 1909 opgerichte
verzekeringscoöperatieve. Geëngageerd voor het behouden van erfgoed, zowel dat van haar klanten als van
meer specifieke gebouwen, heeft de verzekeringsmaatschappij als doel de sfeer van dit unieke ontwerp. Nieuws
dat

de

liefhebbers

van

dit

gebouw

zal

bekoren.

Onder impuls van haar CEO André de Molinari zal CDA, dat riet het prachtige Hotel Riez van architect JeanBaptiste Dewin aan de Jubelfeestlaan 86 in Brussel heeft gerenoveerd, het Cauchiehuis het onderwerp zijn van
een conserverings- en opwaarderingsprogramma in overleg met de Brusselse erfgoedinstanties en de vzw "La
Maison

Cauchie".

“Het Cauchiehuis is uniek en maakt deel uit van ons gemeenschappelijk erfgoed. Het belang ervan voor het
publiek was daarom mijn prioriteit. De aankoop ervan door het CDA-bedrijf is een opluchting en voldoening. Na
het Hotel de Riez in Molenbeek gerenoveerd en onderhouden te hebben, hebben de nieuwe eigenaars, die ik al
ontmoet heb, ambitie en respect voor het Cauchiehuis. Binnenkort worden renovatiewerkzaamheden gepland
voordat dit gebouw een belangrijk element van de Brusselse uitstraling wordt. Door publieke en particuliere
doelen te bundelen en de opening van deze plek te koppelen aan die van Hotel Solvay, het kantoor van
Aetvelde en het hotel Hannon, creëren we een dat de juwelen van het Brusselse erfgoed, waar we trots op zijn,
met

elkaar.” Pascal

Smet,

staatssecretaris

van

het

Brussels

Hoofdstedelijk

Gewest.

"La Maison Cauchie", geleide door Michèle & Dominique Desicy, promoot al zo'n veertig jaar het erfgoed van
deze prestigieuze residentie en de bevordering van de grafische kunsten. Zij zal met passie blijven ondernemen,
onder andere door de organisatie van tentoonstellingen en rondleidingen om het publiek te ontdekken.

