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InleIdIng

Talrijke toeristen verdringen zich rond ons nationaal boegbeeld Manneken-Pis 
om hem te bewonderen. Hij mag dan wel klein zijn, Manneken-Pis is de op één 
na meest bezochte bezienswaardigheid van Brussel. Maar wie kent er nu echt 
de geschiedenis van dit beeldje? Wie weet wanneer en waarom het originele 
beeldje, dat in 1619 door Hiëronymus Duquesnoy is gemaakt, werd vervangen 
door een kopie op de hoek van de Stoofstraat en de Eikstraat? Wie weet dat 
het huidige, wereldberoemde Manneken-Pis niet het allereerste Manneken-Pis 
was?

Het blijft ons verbazen, maar Manneken-Pis weet de mensen al eeuwenlang te 
bekoren en dit heeft in de loop der jaren verschillende vormen aangenomen. 
De Brusselaars hebben zich snel in dit kleine mannetje herkend en hebben 
hem tot een symbool gemaakt van hun persoonlijkheid, die ze graag als 
ietwat “schalks” en “brutaal” omschrijven. Manneken-Pis wordt beschouwd 
als een van hen en is daarom al heel vroeg deel gaan uitmaken van de 
openbare feestelijkheden, waarbij het een gewoonte is geworden om hem aan 
te kleden. Naargelang van de omstandigheden is hij ook vaandeldrager van 
de bijzondere humor en spreekbuis van het humeur van de inwoners geweest 
toen zij werden aangevallen. 

Zijn verjaardag is de ideale gelegenheid om de indrukwekkende en bewogen 
geschiedenis van dit fonteintje naar voren te brengen via een programma 
dat zowel is gericht op jongeren als eendagstoeristen. Iedereen krijgt de 
kans om op een feestelijke, ludieke en wetenschappelijke manier of eerder 
ter herdenking het beeldje te ontdekken of te herontdekken: zijn oorsprong, 
zijn ongelooflijke geschiedenis – die sterk is verbonden met de geschiedenis 
van Brussel, en de merkwaardige en unieke traditie om hem aan te kleden. 
Manneken-Pis brengt voor zijn 400ste verjaardag iedereen samen, via de 
projecten voor kostuums van de basisscholen van de Stad of in het kader van 
Winterpret voor het hele gezin.

Met veel plezier en trots wens ik onze favoriete kleine Brusselaar een heel 
gelukkige verjaardag!

Delphine Houba
Schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen
bij de Stad Brussel



400 jaar en nog even jong!

Omdat het stadsbestuur van plan was om een eerdere fontein van het 
zogenaamde Manneken-Pis, waarvan het bestaan op de hoek van de 
Stoofstraat en de Eikstraat al vanaf het midden van de 15de eeuw opduikt 
in archiefstukken, opnieuw aan te leggen, werd de talentvolle beeldhouwer 
Hiëronymus Duquesnoy in 1619 gevraagd een nieuw Manneken-Pis te creëren. 
Het originele monument bevond zich tot dan toe op de openbare weg, maar 
werd toen verplaatst naar waar het nu nog steeds staat, in een inham die vrij 
is gebleven na de afbraak van een huis. Alle elementen van het monument, de 
zuil, het bekken en het beeldje zelf worden op dat moment vervangen. 

Hiëronymus Duquesnoy de Oudere, die vandaag de dag in vergetelheid is 
geraakt, was tijdens zijn leven een gerenommeerd kunstenaar. Hij zag het licht 
rond 1570 in Béthune, Noord-Frankrijk, en was reeds meester-beeldhouwer 
toen hij zich in 1595 in Brussel ging vestigen. Zijn bescheiden atelier ontvangt 
talrijke bestellingen van hoofdzakelijk Brusselse kerken en het stadsbestuur. 
Ook de aartshertogen Albrecht en Isabella doen vaak een beroep op hem om 
het paleis op de Koudenberg en het park ervan te decoreren. Slechts zes van 
zijn werken kennen we ook nog vandaag. Manneken-Pis en de sacramentstoren 
van Aalst zijn hiervan de opvallendste voorbeelden. Hiëronymus Duquesnoy 
overlijdt in december 1650 in Brussel en wordt begraven op het kerkhof van 
de parochiekerk van Sint-Michiel en Sint-Goedele. Twee van zijn kinderen, ook 
beeldhouwers, verwierven een mooie naamsbekendheid: Frans, beeldhouwer 
van paus Urbanus VIII in Rome, en Hiëronymus de Jonge, wiens carrière hem 
naar Rome, Madrid en Brussel bracht.

Het is veelbetekenend dat een nieuw beeldje van Manneken-Pis werd besteld 
bij een van de grote beeldhouwers 
van toen. Dit getuigt van het 
aanzien dat dit figuurtje al had 
verworven. Dat wordt ook bevestigd 
door hetgeen ons bekend is over 
de traditie om hem aan te kleden, 
die toen al bestond. Het onderwerp 
van een plassend jongetje was in de 
kunst van de 15de tot de 18de eeuw 
in zwang en wordt in Europa dikwijls 
gebruikt voor zowel openbare als 
particuliere fonteinen. Duquesnoy 
creëerde zijn versie ervan in een 
typische barokstijl, tegelijkertijd jong 
en gespierd, en met een schalkse 
lach.

Mention de la réception de la statue de J. Duquenoy par les autorités de la Ville



400 jaar, dat moet  
gevIerd worden! 
1. Op zoek naar Manneken-Pis tijdens Winterpret!
Van 29 november 2019 tot en met 5 januari 2020 zullen de bezoekers 
op zoek gaan naar Manneken-Pis op het parcours van Winterpret, hét 
eindejaarsevenement van de Stad Brussel. Er wordt een grote schattenjacht 
georganiseerd waardoor spelers van alle leeftijden via een geolocatieapp een 
zoektocht kunnen houden, om de schatten uiteindelijk te kunnen vinden.  
De meest gemotiveerde spelers winnen ook een mooi cadeau met de 
afbeelding van het bekende Brusselse symbool, de eregast tijdens Winterpret.
Alle details zullen vanaf begin november terug te vinden zijn op de website 
van Winterpret: www.winterpret.be 

2. Een schat in het Broodhuis 
Bezoek de zaal in het Museum van de Stad Brussel die is gewijd aan de 
beroemde fontein en de levendige geschiedenis ervan. Daar wordt een 
overzicht gegeven van de geschiedenis, van de 15e eeuw tot nu, van het 
monument op de hoek van de Stoofstraat en de Eikstraat. Een must bij een 
bezoek aan de stad. U ontdekt er ook waarom het personage van Manneken-Pis 
al eeuwenlang zoveel enthousiasme opwekt; een complex verschijnsel met een 
zeker mysterie.

Zaal Manneken-Pis 
Museum van de Stad Brussel – Broodhuis
Grote Markt
Dinsdag t/m zondag, van 10 tot 17 u.
De toegangsticket voor het Museum van de Stad Brussel geeft eveneens 
toegang tot de GardeRobe MannekenPis. 

3. Manneken-Pis kleden: een lange geschiedenis aan mooie kostuums
Van 16 oktober 2019 tot en met 31 mei 2020 wijst een pop-upvitrine in de 
GardeRobe MannekenPis op de belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van 
de unieke gewoonte om het ventje aan te kleden. Sinds wanneer geven we 
hem kostuums? Waarom, bij welke gelegenheid? Hoe gaat dat vandaag de dag 
in zijn werk? Manneken-Pis kleden is niet eenvoudig. Kom langs en stel uw 
handigheid op de proef! 

GardeRobe MannekenPis
Eikstraat 19
1000 Brussel
Dinsdag t/m zondag, van 10 u. tot 17 u.

Wat maar blijft verbazen, is dat Manneken-Pis 
regelmatig in een pakje steekt: 137 dagen in 
2015, 146 in 2016, 165 in 2017 en 181 in 2018! 
Sinds de jaren tachtig worden hem jaarlijks 
maar liefst een twintigtal nieuwe kostuums 
gegeven. Het enthousiasme is nog steeds groot. 
Op 16 oktober 2019 telt zijn garderobe 1032 
verschillende pakjes.



4. Ontwerp een kostuum voor de 400ste verjaardag van Manneken-Pis!
Een project georganiseerd door de musea en scholen van de Stad Brussel 
Naar aanleiding van zijn 400ste verjaardag vragen de musea de Brusselse 
jongeren een nieuw kostuum te creëren voor het ketje. Elke basisschool van 
de Stad Brussel kan een ontwerp voorstellen, dat mag een tekening zijn of een 
prototype. 
Er worden geen verplichtingen of beperkingen opgelegd; enkel de 
lichaamsmaten van het kleine ventje moeten natuurlijk gerespecteerd worden! 
Laat uw verbeelding dus de vrije loop, wees creatief en toon lef, gebruik 
stoffen en kleuren naar hartenlust. Er zijn geen grenzen. 
De jury selecteert een van de projecten, dat vervolgens wordt uitgevoerd 
door de klas zelf of door de officiële naaister. Nadat het kostuum een stempel 
“400 jaar” heeft gekregen, gaat het na de officiële overhandiging tijdens 
een plechtigheid in het stadhuis van Brussel op 7 mei 2020 deel uitmaken 
van de collectie van de garderobe. Elk project van de scholen zal via een 
tentoonstelling worden gepresenteerd.

5. Een wetenschappelijke publicatie
Tot nu toe bestaat er geen enkel wetenschappelijk naslagwerk over 
Manneken-Pis. Die leemte zal worden opgevuld door een nummer uit de 
Studiaverzameling van het Archief en de Musea van de Stad Brussel. Dankzij 
bijdragen van kunsthistorici zoals Emmanuel Couvreur, professor geschiedenis 
aan de ULB, en Géraldine Patigny, wetenschappelijk attaché bij het Koninklijk 
Instituut voor het Kunstpatrimonium en doctor in de kunstgeschiedenis, die 
haar doctoraat heeft geschreven over het Brusselse atelier van de Duquesnoys, 
zal in het wetenschappelijk tijdschrift een duidelijk overzicht met veel 
afbeeldingen worden gegeven van de geschiedenis van het beroemde beeldje: 
zijn oorsprong, in de context van de plaatsing van openbare fonteinen door het 
stadsbestuur; de thematiek van het plassende jongetje in de kunstgeschiedenis; 
het beeldhouwwerk van Hiëronymus Duquesnoy; de fontein op de hoek van de 
Stoofstraat en de Eikstraat met de evolutie van de inrichting; de eeuwenoude 
fascinatie voor het beeldje, eerst als symbool van Brussel en zijn inwoners, later 
van België in zijn geheel.

De publicatie zal in april 2020 online beschikbaar zijn op de website  
CAIRN.INFO. Toegang tot dit platform met boeken en vakbladen uit de sociale 
en menswetenschappen is gratis.

© Y. Peeters



6. Herdenkingsmunt “400 jaar Manneken-Pis”
De Koninklijke Munt van België en de Koninklijke Nederlandse Munt brengen 
de nieuwe Belgische 2,5-euromunt “400 jaar Manneken-Pis” officieel op de 
markt. Deze munt is speciaal ter ere van de bekendste inwoner van Brussel 
geslagen, verpakt in een kleurrijke coincard en vormt een wettig betaalmiddel 
in België. De 2,5-euromunt maakt ook deel uit van de nieuwe verzameling 
Fleur de Coin 2019, met alle Belgische eurowaarden van 2019. 
De munt is beschikbaar op www.herdenkingsmunten.be 

De Koninklijke Munt van België is verantwoordelijk voor de bestelling 
van de Belgische circulatiemunten, het design, de kwaliteitscontrole en 
de strijd tegen valsemunterij, en vertegenwoordigt de Belgische staat 
op internationaal niveau. Sinds begin 2018 wordt de muntslag en de 
commercialisering van de herdenkingsmunten en -medailles uitbesteed 
aan de Koninklijke Nederlandse Munt. De Belgische koning blijft de 
uitgevende autoriteit.
De officiële uitgiften in opdracht van de Koninklijke Munt van België 
dragen het muntmeesterteken van de Belgische muntmeester Ingrid 
Van Herzele en van de Koninklijke Nederlandse Munt. De Koninklijke 
Nederlandse Munt behoort tot de vijf belangrijkste producenten van 
circulatiemunten, herdenkingsmunten en verzamelobjecten in de wereld.



400 jaar, 3 locatIes

De GardeRobe MannekenPis

Dit unieke museum ligt vlak bij de fontein en is in februari 2017 geopend. 
Nagenoeg 150 uitzonderlijke kostuums van het ketje uit de hele wereld worden 
er tentoongesteld volgens zeven thema’s: aardrijkskunde, folklore, liefdadigheid 
en burgerverenigingen, beroepen, persoonlijkheden en figuren, sport en 
ontwerpers.

Ondanks het gebruik waarbij bepaalde religieuze beelden, zoals met name Maria 
met Kind, worden aangekleed, is Manneken-Pis het enige voorbeeld in de wereld 
van een profaan beeld met een echte garderobe. De gewoonte om  
Manneken-Pis aan te kleden tijdens grote evenementen gaat terug tot het begin 
van de 17de eeuw. Tussen 1918 en 1940 ontvangt Manneken-Pis een dertigtal 
nieuwe kostuums. Vanaf 1945 tot in de jaren 70 worden hem vijf tot vijftien 
kostuums per jaar geschonken. Sinds de jaren 80 wordt de collectie aangevuld 
met gemiddeld vijftien stuks per jaar. Manneken-Pis beschikt momenteel over 
meer dan 1030 kostuums en wordt ongeveer 180 keer per jaar aangekleed 
(hiervoor bestaat een officiële kalender). Het aankleden van Manneken-Pis is 
vandaag de dag een onderdeel van de Brusselse folklore, en de garderobe maakt 
integraal deel uit van het historisch erfgoed van de stad.

GardeRobe MannekenPis, 2019 © E. Danhier



Het Museum van de Stad Brussel – Broodhuis
Het originele beeldje van Manneken-Pis, dat meermaals is 
gestolen en altijd teruggevonden, vindt in 1966 onderdak 
in het Museum van de Stad Brussel. 

Ter gelegenheid van de opening van de GardeRobe 
in februari 2017 werd de zaal waar het authentieke 
Manneken-Pis is ondergebracht, heringericht in de vorm 
van een museumzaal met bezienswaardigheden rond 
het originele beeldje die bezoekers aandachtig kunnen 
bewonderen. De geschiedenis van Manneken-Pis wordt 
er verteld om zijn belang beter te kunnen begrijpen: Hoe 
oud is het beeldje? Wie is de beeldhouwer? Sinds wanneer 
en hoe uiten de Brusselaars hun gehechtheid aan dit 
beeldhouwwerk? Vanwaar komt de fascinatie voor dat 
kleine beeldje? 

De fontein 
De fontein van Manneken-Pis werd waarschijnlijk 
in de 15de eeuw op de hoek van de Stoofstraat en de 
Eikstraat geplaatst. Al vanaf de 13de eeuw voorzag het 
Brusselse stadsbestuur in openbare fonteinen om de 
aangroeiende bevolking van drinkbaar water te voorzien. 
Die stedelijke voorzieningen ontpopten zich snel tot 
gezellige verzamelplaatsen. Voor de inwoners zijn ze een 
handig oriëntatiepunt in een groter wordende stedelijke 
omgeving.

Het beeldje en het monument hebben eigenlijk niets met 
elkaar te maken. In 1770 werd de eenvoudige zuil waarop 
het beeldje stond, vervangen door een indrukwekkend 
geheel in rococo, afkomstig van een andere openbare 
fontein. In dit nieuwe decor lijkt het renaissancebeeldje 
klein en is de nochtans delicaat uitgewerkte rug van 
Manneken-Pis niet langer zichtbaar.

In 1851 werd Manneken-Pis een zuivere sierfontein. 
Het water kwam voortaan terecht in een blauwstenen 
bekken dat onbereikbaar is gemaakt door een nieuw 
hek in smeedijzer (imitatie van de rococostijl). Brussel 
was een van de eerste Europese hoofdsteden waar de 
huizen van de inwoners op het waterleidingnet werden 
aangesloten. Openbare fonteinen verloren geleidelijk hun 
functie, en de meeste werden weggehaald. Dankzij zijn 
naambekendheid ontsnapte Manneken-Pis aan dat lot.

La fontaine, mars 2009 © Dohet-Peeters



400 jaar ... geschIedenIs  
en meer
1451 
Oudste vermelding van de fontein, daer dmenneken pist (“daar waar het 
jongetje plast”), in een administratieve tekst over de waterleiding waarop de 
Brusselse openbare fonteinen werden aangesloten. 

1572
Eerste schematische voorstelling van Manneken-Pis op het kruispunt 
van de Eikstraat en de Stoofstraat op het plan van Georg Braun en Franz 
Hogenberg. De fontein staat op de openbare weg.

1615
Oudst bekende afbeelding van Manneken-Pis in kostuum: als herder in 
het schilderij van Denis van Alsloot dat de Ommegangstoet voorstelt. 
Een voorbereidende schets voor het doek toont het beeldje op een zuil. De 
waterstraal komt in een dubbel bekken terecht.

1619
Het Brusselse stadsbestuur bestelt een nieuwe versie van Manneken-Pis bij 
beeldhouwer Hiëronymus Duquesnoy voor de renovatie van de fontein: de 
zuil, het waterbekken en het beeldje worden vervangen.

1695
Manneken-Pis wordt als woordvoerder van de Brusselaars opgevoerd door 
de auteur van een satirische tekst die de Franse koning Lodewijk XIV hekelt 
na het bombardement op Brussel. Die publicatie is de eerste die weergeeft 
hoe beroemd het beeldje intussen is.

1720
Bevestiging door een vertelling van de traditie om Manneken-Pis 
regelmatig aan te kleden tijdens belangrijke festiviteiten in Brussel en van 
de gewoonte die buitenlanders op doorreis in de stad krijgen om het beeldje 
te gaan bewonderen.

1747
De Franse koning Lodewijk XV neemt Manneken-Pis op in de Orde van 
de Heilige Lodewijk en schenkt hem het kostuum van een edelman ter 
compensatie van de poging tot diefstal van het beeldje door zijn in Brussel 
gelegerde soldaten. Dat kostuum is het oudst bewaard gebleven exemplaar.

1756
Eerste bekende benoeming van een aankleder voor Manneken-Pis.  

La fontaine, mars 2009 © Dohet-Peeters



1770
Het beeldje wordt in een nieuw monumentaal rococogeheel geplaatst, 
oorspronkelijk bedoeld voor een andere fontein. Het beeldje lijkt daardoor 
kleiner en de rug van Manneken-Pis is niet langer zichtbaar.

1817
Diefstal van Manneken-Pis. De elf brokstukken van het beeldje worden snel 
teruggevonden. Manneken-Pis wordt gerestaureerd en de schuldige wacht een 
zware straf.

1824
De Franse schrijver Jacques Collin de Plancy publiceert een geschiedenis van 
Manneken-Pis. Daarin vertelt hij de legendes die de keuze van het thema van het 
beeldje moeten verklaren. Hoewel het om fictie gaat, ligt dat werk aan de basis 
van heel wat latere boeken over het beeldje.

1851
Manneken-Pis wordt een zuivere sierfontein. Het water komt voortaan terecht in 
een bekken dat door het hek rondom onbereikbaar wordt.

1965
Manneken-Pis wordt opnieuw gestolen en in tweeën gebroken: zijn voeten en 
enkels blijven op de sokkel achter terwijl de rest van het lichaam verdwijnt. Aan 
de fontein wordt een kopie van het beeldje geplaatst. Die staat daar nog altijd.

1966
Na een anoniem telefoontje wordt het gestolen stuk van het beeldje na een jaar 
opgevist uit het kanaal Brussel-Charleroi. Beide delen van het beeldje worden in 
het museum bewaard.

2003
Het beeldje wordt gerestaureerd.

2017
Opening van de GardeRobe MannekenPis, Eikstraat 19 (vlak bij de fontein).

2018
Manneken-Pis ontvangt zijn 1000ste kostuum, een creatie van Jean-Paul 
Lespagnard. Het kostuum wordt geschonken door het Atomium in het kader 
van de 60ste verjaardag van deze bekende constructie met negen bollen. 

2019
Het originele beeld is 400 jaar oud.



400 jaar manneken-PIs

DATA 
16 oktober 2019 – 15 mei 2020

ADRESSEN 
GardeRobe MannekenPis
Eikstraat 19
1000 Brussel 
www.mannekenpis.brussels

Museum van de Stad Brussel – Broodhuis 
Grote Markt
1000 Brussel
museumvandestadbrussel.brussels 

PERSCONTACTEN 
Musea van de Stad Brussel / GardeRobe MannekenPis
Anne-Sophie Van Neste: anne-sophie.vanneste@brucity.be
T. + 32 (0)2 279 64 73, M. +32 (0)475 82 67 41

Kabinet van Delphine Houba, schepen van Cultuur,  
Toerisme en Grote Evenementen 
Julie Nicosia,  julie.nicosia@brucity.be 
T. +32(0)2 279 48 56 M.+32 (0)490 52 45 08

De illustraties mogen uitsluitend worden gebruikt voor de promotie van het 
400-jarige bestaan van Manneken-Pis. Hun herkomst moet verplicht worden 
vermeld door het copyright dat is opgenomen in de fotolegende.

Openingsuren
Dinsdag t/m zondag, van 10 u. tot 17 u.
Gesloten op maandag en 1/1, 1/5, 1/11, 11/11, 25/12

Tarief  
- GardeRobe MannekenPis: € 4 | 0 (-18 jaar)
- Museum van de Stad Brussel – Broodhuis: € 8 | 6 | 4 | 0 (-18 jaar).  
Combiticket met de GardeRobe MannekenPis



team

Directeur van het departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport 
Anne Vandenbulcke

Directeur van Cultuur, Musea en Archief
Denis Laurent

Conservator van de collectie van Manneken-Pis
Gonzague Pluvinage

Officiële aankleder 
Nicolas Edelman

Op initiatief van de schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen, Delphine 
Houba


