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Ter gelegenheid van de Erfgoeddagen 2011, opent de Stad Brussel weer 

een deel van haar gebouwen voor het publiek. Een waaier aan eigendom-

men werd speciaal uitgekozen om in het thema van restauratie en con-

servatie, eer te doen aan het werk van de architecten en archivarissen 

van de Stad. Sinds 1840 is de aandacht van de stadsbestuurders voor het 

erfgoed constant gebleven. Het voorgestelde parcours biedt een verscho-

ven lezing van het erfgoed, die een licht werpt op de waarneming van het 

patrimonium op een bepaald tijdstip, de gevoeligheid en de persoonlijk-

heid van de bouwheren of de politieke en historische context van die tijd

Christian Ceux

Schepen voor het Erfgoed



Stadhuis

De werf, die in 1402 werd opgestart onder leiding van Jacques Van Thienen, 
vormde de aanloop naar de grote werf van de oostelijke gotische heuvel van 
het Stadhuis. De Stad verwierf vervolgens de percelen tussen het uiteinde van 
de oostelijke vleugel en de Guldenhoofdstraat, waar vanaf 1444 de bestaande 
constructies werden gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe westelijke 
vleugel. Tussen de gebouwen werd een bijna 100 meter hoge spits gebouwd. 
Daar bovenop werd een windwijzer geplaatst die Sint-Michiel afbeeldde die 
de duivel velt.

Van 13 tot 15 augustus 1695 werd Brussel met gloeiende kogels gebombardeerd 
door de troepen van Lodewijk XIV. Op verschillende plaatsen ontstond brand 
en verschillende wijken en in het bijzonder het stadhuis, werden in de as 
gelegd. Het gotische gebouw werd daarna slechts moeizaam en langzaam 
heropgebouwd – een gevolg van de rampzalige financiële toestand van de 
stad na de ramp. De vordering van die werken stond wel in schril contrast 
met de weelderige werf van de vleugel van de Staten van Brabant, die in Louis 
XIV-stijl werd opgetrokken.

Tijdens de 18de eeuw werd het Stadhuis slechts sporadisch onderhouden. De toestand werd zo onrustwekkend, 
dat de stadsbestuurders zich verplicht zagen om ingrijpende restauratiewerken te laten uitvoeren. Vooral de spits 
baarde hierbij zorgen. De werf om die te restaureren, werd aan architect T.F. Suys toevertrouwd en zou van 1840 
tot 1860 duren. 
In de loop van de tweede helft van de 19de eeuw volgden de restauratiecampagnes elkaar op onder leiding van 
stadsarchitect Pierre-Victor Jamaer, die zich bij zijn werken kon baseren op het onderzoekswerk van archivaris 
Alphonse Wauters en op de steun van burgemeester Charles Buls (1837-1914). 
In die context vatten de Stad het plan op om aan het Stadhuis en de Grote Markt in het algemeen zijn glans van 
weleer terug te bezorgen en de gemeentelijke macht te verheerlijken. Bij de restauratie van het Stadhuis wer-
den dan ook heel wat inspanningen geleverd om de gemeentelijke waarden vorm te geven via een doelgericht 
iconografisch programma van de beelden. Op de gevels van het Stadhuis werden bijna 300 nieuwe beelden in 
een middeleeuwse stijl aangebracht, die bekende persoonlijkheden uit de geschiedenis van Brussel weergeven. 
In 1860 voerde Pierre-Victor Jamaer een eerste interventie uit op de oostelijke vleugel, het oudste gedeelte van 
het gebouw. Hij renoveerde de trouwzaal en de gotische zaal in een neogotische stijl, verbouwde grondig het 
bordes van de leeuwentrap, vernieuwde de trap en reconstrueerde de galerij. 
Vanaf 1870 werden grote werken uitgevoerd op de westelijke gotische gevel aan de zijde van de Grote Markt. De 
galerij en de meeste torentjes van het gebouw, die blijkbaar zwaar beschadigd waren door het bombardement, 
werden volledig gereconstrueerd in een weelderige neogotische stijl.
Iedere gevel werd onder handen genomen door de architect, die in 1888 in de Vruntstraat een campagne begon 
en die campagne in de periode van 1887 tot 1902 afsloot met de restauratie van de gevel aan de Guldenhoofd-
straat. 
In de loop van de 20ste eeuw werden minder systematische restauraties uitgevoerd. Wel werden de gevels ge-
reinigd en werden in 1956 enkele beelden vernieuwd. In 1977 begon men zich echter zorgen te maken over de 
toestand van de gevel en van de beelden, nadat een onrustwekkende plaatsbeschrijving was opgesteld van het 
gebouw dat sinds 1936 als monument was geklasseerd. 
In 1997 wordt begonnen met de restauratiewerken. In eerste instantie werden de gevels gereinigd en werden 
onder leiding van stadsarchitect Francis Dardenne de beelden en de spits gerestaureerd. Daarbij werd geopteerd 
voor een restauratie die zo weinig mogelijk ingrijpend was en die meer gericht was op preventief behoud.

Een waterverf ets van het 
stadhuis voor restauratie, 
T.S. Cooper, 19de, Museum 
van de Stad Brussel-Brood-
huis.



Gevels van de huizen nr. 20 tot 28 van de Grote Markt

Tijdens de 16de eeuw bouwden de gilden hun 
huizen aan de Grote Markt in een stijl waarbij 
de middeleeuwse traditie en het Renaissance-
vocabularium met elkaar worden gecombineerd. 
Van 13 tot 15 augustus 1695 werd Brussel zwaar 
vernield door het bombardement door de troepen 
van Lodewijk XIV. Vooral de huizen aan de Grote 
Markt werden zo ernstig beschadigd, dat zowel de 
Stad als de Gilden beslisten om een grootschalig 
heropbouwprogramma van die huizen op te starten. 

Algemeen zicht op de nummers 20 tot 28 voor de restauratie op het einde van de 19de eeuw. ASB.

Vanaf 1850 groeide het besef bij de gemeentelijke overheden dat de gevels in verval raakten en werd de 
bescherming ervan georganiseerd. In een streven om het prestige te herwinnen, voerden burgemeester 
Charles Buls en architect P.V. Jamaer rond 1860 verschillende restauratiecampagnes.De architecten lieten 
zich ook inspireren door het onderzoekswerk van de archivarissen Alphonse Wauters en later Guillaume 
Des Marez, die een iconografisch programma voor de beeldhouwkunst ontwierpen. 
1/ De Wapens van Brabant (1709): 
De architect Samyn gaf de voorkeur aan de reconstructie van de hoofd- en de zijgevels in Euville kalksteen. 
Op verzoek van de Stad werden de vensterkruisen hersteld en de wapenschilden van de vier steden van 
Brabant aangebracht op de hoofdgevel.

2/ De Duive (1697):
Op basis van de tekeningen van De Rons werd de puntgevel gereconstrueerd en werd de gevel verstevigd. 
De dakconstructie werd gerestaureerd en de verguldsels vernieuwd. 
3/ Kleermakershuis (1697):
De gevel in classicistische barokstijl die in de periode van 1879 tot 1881 door Jamaer op basis van 
de tekeningen van De Rons werd gerestaureerd, behield de originele decoratieve elementen. De 
bepleisterde gevel werd verstevigd, de ramen vervangen en de beschilderde elementen, het verguldsel 
en het ijzerbeslag werden hersteld. Sommige elementen (trappen, vensterkruisen,…) en de verguldsels 
werden gerestaureerd tijdens een tweede campagne die door architect Adolphe Samyn in 1898-1899 
werd gerealiseerd.
4/ Den Engel (na 1695):
In 1895 werd de gevel gereconstrueerd op basis van een tekening van Samyn. De monumentale orde van 
de pilasters en de balkons en de versierde cartouches werden hersteld en de puntgevel gereconstrueerd.
5/ Huis Josef en Anna (1695):
Om het gebouw al zijn homogeniteit van weleer terug te geven, reconstrueerde architect Adolphe Samyn 
de gevel van de twee huizen in Euville kalksteen. De puntgevel werd gereconstrueerd en het schrijnwerk 
vernieuwd volgens de tekeningen van De Rons.
6/ Het Hert (1710):
Architect Adolphe Samyn inspireerde zich bij de reconstructie van de gevels in laatbarokstijl van 1896 tot 
1897 op de tekeningen van De Rons van 1729. De hoofdgevel werd gereconstrueerd in Euville kalksteen; 
de zijgevel van baksteen werd behouden en gerestaureerd. Het houtwerk en de vensterkruisen werden 
vernieuwd. Daarnaast werd op de gevel verguldsel aangebracht, hoewel de tekeningen van De Rons er 
op die plaats geen lieten zien.
De bescherming van de gebouwen werd nog versterkt door de klassering als monument van de gevels 
in 1977 en van de volledige gebouwen in 2002. Niettemin vielen in het laatste decennium van de 20ste 
eeuw af en toe stenen uit de gevels. In 1998 werd de Grote Markt geklasseerd als Werelderfgoed van de 
Unesco. In 2011 start de Stad een restauratiewerf op voor alle gevels van het huizenblok.



De Zwarte Toren

De Zwarte Toren, een overblijfsel van de eerste ommuring van de stad die 
dateert van de 13de eeuw, werd in 1888 herontdekt bij sloopwerkzaamheden in 
de wijk van de Zwarte Maagd. De toren was helemaal omringd door woningen. 
Burgemeester Charles Buls stelde aan stadsarchitect Pierre-Victor Jamaer voor 
om de toren te restaureren, zodat hij bewaard kon blijven. Na wetenschappelijk 
onderzoek en raadgevingen door Paul Combaz preseneerde Jamaer een 

reconstructieproject voor de toren.

De toren bestond aanvankelijk wellicht uit twee niveaus met daarboven een open weergang, maar in de loop 
der eeuwen werden verschillende wijzigingen doorgevoerd, waaronder de inbouw van vensters en de bouw van 
een dakconstructie. Tussen 1888 en 1889 leidde Jamaer de restauratiecampagne van de toren. Hij inspireerde 
zich daarbij op de restauratietheorieën van zijn Franse collega E. Viollet-Le-Duc. Deze laatste pleitte ervoor om 
nieuwe architecturale elementen toe te voegen die beter pasten bij de stijl van een precieze toestand van het 
gebouw, om op die manier het didactische aspect van het monument nog meer tot zijn recht te doen komen. 
Het gebouw wordt daarbij niet noodzakelijkerwijs in zijn originele configuratie hersteld, maar wel in een staat 
die de architect compleet acht. Jamaer reconstrueerde de puntgevel met vijf rijen en de centrale vierpassen. 
Hij reconstrueerde de conische dakconstructie van de 16de eeuw van de toren. In 1937 werd de Zwarte Toren 
geklasseerd. Voortaan werd hij bewaard in de staat waarin hij zich na de interventie van Jamaer bevond.

De Villerstoren

De Viilerstoren voor het  vrijmaken en de restauratie, 
voor 1958. ASB.

De Villerstoren en zijn courtine, die van de 13de eeuw dateren, 
maakten deel uit van de eerste ommuring van de Stad. Zo werd 
de ommuring bijvoorbeeld gebruikt om er woningen tegen aan 
te bouwen of als eigendomsgrens. De Villerstoren werd in 1893 
herontdekt door Paul Combaz, een specialist in militaire architectuur.

In 1958 werden de woningen er rond gesloopt, zodat de toren opnieuw vrij kwam te staan. De constructie had 
in de loop der jaren meerdere wijzigingen ondergaan met het oog op de integratie in de woonomgeving. In de 
jaren 1950 bijvoorbeeld werd de toren zelfs gebruikt als danszaal. Verscheidene trappen waren verwijderd, 
schietgaten verbreed en een puntgevel gebouwd om de toren aan de stadszijde af te sluiten. In 1958 vroeg de 
Stad aan haar architect Jean Rombaux om het gebouw te restaureren.

Rombaux stelde daarvoor een reconstructie van het monument voor op basis van de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek. In een eerste fase werd het gebouw ‘gederestaureerd’, waarbij alle toevoegingen 
van na de middeleeuwen en de kalkplamuur werden verwijderd, zodat het gebouw in zijn oorspronkelijke 
staat werd hersteld. De schietgaten werden gereconstrueerd, het platform en de weergangen werden 
vrijgemaakt en er werd een nieuwe vloer in gewapend beton aangelegd. Aan de voet van de courtine zijn de 
funderingsbogen nog te zien. De Villerstoren werd in 1962 als monument geklasseerd. Eind 2011 zal de Stad 
Brussel er onderhoudswerken en lichte restauratiewerken op laten uitvoeren.

Tekening van Puttaert, 1887. Zicht op de Zwarte To-
ren tijdens de sloopwerken in de wijk van de Zwarte 
Maagd. ASB.



Brigittinenkapel

Zicht op de beschadigde gevel van de Brigittinenkapel 
voor de restauratie. ASB.

In 1663 gaven de Brigittinen na de bouw van hun klooster de 
opdracht om ook een kapel te bouwen. Het gebouw, dat in 1701 was 
voltooid, werd in 1783 na een edict van keizer Jozef II gesloten. Aan 
de Brigittinen en aan alle andere bewoners van “kloosters van het 
ene of het andere geslacht waar men slechts een puur beschouwend 
leven leidt”, werd verzocht om de gebouwen te verlaten.

 

Vanaf 1788 werd het oude klooster heringericht tot een militair hospitaal en een bibliotheek. Honderd 
jaar na voltooiing van de bouw, bevond de kapel zich in een erbarmelijke toestand. Toch werd geen enkele 
vermeldenswaardige interventie ondernomen om daar verandering in te brengen. Tijdens de 19de eeuw 
werd de kapel achtereenvolgens gebruikt als gevangenis, archiefruimte, verwarmde opvangruimte voor de 
armen, als militaire farmacie en opslagruimte voor hout. In 1850 werd het gebouw in twee verdiepingen 
opgesplitst: één verdieping werd voortaan gebruikt als slagerij; de andere als balzaal. In 1920 werd de 
Stad eigenaar van het site en kiest voor restauratie. De gewelven die dreigden in te storten, werden drie 
jaar later gedemonteerd voor restauratie. Het restauratieproject werd uiteindelijk nooit uitgevoerd, maar 
in 1936 werd de gevel als monument geklasseerd. In 1953 werd de klassering tot het volledige gebouw 
uitgebreid.

In de jaren 1960 kreeg stadsarchitect Jean Rombaux de opdracht om de hoofdgevel van de kapel te 
restaureren. Gezien de slechte staat van het geheel besliste hij om een groot aantal originele elementen 
te vervangen. De glas-in-loodramen en de ramen werden vervangen, terwijl de dakconstructie volledig 
werd gerenoveerd. De gevelstenen werden gereinigd en sommige werden vervangen. Een aantal 
decorelementen werden toegevoegd (en dan meer bepaald vazen en guirlandes), terwijl andere volledig 
werden vervangen.  

In de periode van 1961 tot 1966 werd de wijk rond het klooster gesloopt. Er werden sociale woningen 
opgetrokken en de kapel die in het verleden deel uitmaakte van een relatief dichte stedelijke context met 
een lage bouwhoogte, kwam voortaan te liggen op een uitgebreid terrein naast de Noord-Zuidverbinding. 
In 1999 bouwde architect Andrea Bruno naast de Brigittinen het nieuwe culturele centrum van de Stad 
Brussel met dezelfde afmetingen als het historische gebouw.



Cultureel Centrum, Oude Sint-Niklaaskerk

Interieur van de Sint-Noklaaskerk gedurende de tentoonstel-
ling “Vestige du Passé”, tussen 1937 en 1942. ASB.

De Romaanse kerk uit de 12de eeuw werd in de 18de eeuw bijna 
volledig in een barokstijl gereconstrueerd. Alleen de Romaanse 
toren bleef behouden en werd aangepast, zodat hij beter in de 
nieuwe kerk kon worden geïntegreerd. Na de samenvoeging 
van de twee dorpen Neder-Heembeek en Over-Heembeek, 
werd de Sint-Petrus en Pauluskerk de enige kerk van Neder-
Over-Heembeek ten nadele van de Sint-Niklaaskerk.

In 1924 werden in de Sint-Niklaaskerk werken uitgevoerd volgens de plannen van stadsarchitect François Malfait. 
Het was daarbij de bedoeling om de gevels van de kerk te herstellen en de structuren te verstevigen. In 1939 
werd de Sint-Niklaaskerk ontwijd; het volgende jaar werd het gebouw als monument geklasseerd. De kerk werd 
heel snel in gebruik genomen als culturele ruimte: van 1937 tot 1942 werd ze al gebruikt voor de tentoonstelling 
‘Vestiges du Passé’ (‘Sporen van het verleden’. In 1956, zag de Stad zich ten gevolge van de slechte staat van het 
gebouw verplicht om aan Jean Rombau, de opdracht toe te vertrouwen om het gebouw te renoveren.

Om het gebouw te herstellen en het in staat te stellen om zijn rol als cultureel centrum te blijven spelen, 
herstelde en vernieuwde Rombaux de dakconstructie, evenals het pleisterwerk van de muren en van het gewelf. 
Bovendien behandelde hij bestaande stukken schrijnwerk. Momenteel zijn er, onder leiding van de Stad Brussel 
restauratiewerken voorzien voor de dakconstructie, de gevel en de binnenkant van het gebouw. 

De Kluis en de Romaanse toren

Zicht op de restauratiewerf van de Kluis. ASB.

In zijn testament van 1487 vroeg Nicolas de Vucht, de Rekenmeester aan het 
Hof van Brabant om in zijn heerlijkheid naast de Sint-Petrus-en-Pauluskerk 
het godshuis van de ‘Cinq plaies du Christ’ op te richten. Dit gebouw, dat uit 
vijf afgesloten ruimten bestond, had ten doel om onderdak te bieden aan vijf 
oudere armen. In 1855 waren slechts drie van de ruimten bewoond; de twee 
andere werden omgebouwd tot een gevangenis en een lijkenhuis.

Op het einde van de 19de eeuw werd het gebouw gerestaureerd en werden nieuwe historiserende elementen 
toegevoegd. Toen de Stad Brussel in de loop van de jaren zestig van de vorige eeuw eigenaar werd van het 
gebouw, vroeg ze aan zijn architect Jean Rombaux om de nodige restauratiewerken uit te voeren. 

De restauratiemethode van Rombaux was erop gericht om het gebouw zijn oorspronkelijke sfeer terug te 
bezorgen. De architect liet dan ook de elementen van de restauratie van de 19de eeuw verwijderen, aangezien hij 
ze te onconventioneel vond. Het muurtje tegen het gebouw en de deur ervan werden gesloopt. De dakbedekking 
met leistenen werd vervangen, terwijl een deel van het geraamte werd bewaard en behandeld. Het gebouw 
werd ten slotte gemoderniseerd met de installatie van verwarming, elektriciteit en sanitaire voorzieningen. Na de 
restauratie werd de Kluis een ontmoetingsplaats voor bejaarden. 



Boerderij Den Bels

Recente studies hebben aangetoond dat een deel van de 
boerderij, die meestal van de 17de eeuw wordt gedateerd 
en dan meer bepaald het wagenhuis en een deel van het 
woongedeelte, in de 16de eeuw al bestond. Tot op het einde 
van de 17de eeuw bleek de boerderij te horen bij de heerlijkheid 
van Over-Heembeek. In de loop van de 18de eeuw breidden de 
nieuwe eigenaren de boerderij uit met een schuur, stallen en een 
paardenstal. Ze lieten op het einde van de 19de eeuw ook een 
kleiner gebouw bouwen, dat als toegangspoort dienst zou doen 
en dat uiteindelijk tot een varkensstal zou worden omgebouwd.

De schuur en de woning, die gedeeltelijk door een brand waren verwoest, werden opnieuw opgebouwd, zoals 
blijkt uit de vermelding van het jaar 1812 boven de poort van de schuur. Later werd een deel van de schuur 
nog voor de derde keer gereconstrueerd nadat het geraamte op het einde van de 19de eeuw was ingestort of 
afgebrand. De boerderij werd in 1900 aan de familie Hemmerechts verkocht en werd daarna tot in de jaren 1960 
geëxploiteerd. De boerderij kreeg in die periode ook haar uiteindelijke naam Den Bels. Die had ze te danken aan 
het vaderlandslievende gedrag van zijn eigenaar (‘Den Belg’) tijdens de Tweede Wereldoorlog.  
In 2007 werd de boerderij door de Stad gekocht en drie jaar later als monument geklasseerd. Dit gebeurde in een 
streven om de site te behouden.Sindsdien werden onder leiding van de Stad Brussel al werken ondernomen om 
de site zo goed mogelijk te behouden. 

Hekwerk van de Waux-Hall

Op het einde van de 18de eeuw werd de oude 
Coudenbergwijk heringericht en werd een nieuwe wijk 
aangelegd: de koninklijke wijk en het bijbehorende 
park. Dit laatste werd beïnvloed door de Engelse parken, 
waar ook plaats wordt gemaakt voor entertainment. 
Dat verklaart waarom in 1783 werd begonnen met de 
Waux-Hall met zijn zaal voor optredens en zijn balzaal. 
De term Waux-Hall verwijst naar de Engelse Vaux Hall 
Gardens van de 17de eeuw, een plaats waar mensen 
samen kwamen om van muziek te genieten. In de loop 
van de 19de eeuw werd het theater omwille van zijn 
succes uitgebreid en gewijzigd. 

Op het einde van de 18de eeuw werd de oude Coudenbergwijk heringericht en werd een nieuwe wijk aangelegd: 
de koninklijke wijk en het bijbehorende park. Dit laatste werd beïnvloed door de Engelse parken, waar ook plaats 
wordt gemaakt voor entertainment. Dat verklaart waarom in 1783 werd begonnen met de Waux-Hall met zijn 
zaal voor optredens en zijn balzaal. De term Waux-Hall verwijst naar de Engelse Vaux Hall Gardens van de 17de 
eeuw, een plaats waar mensen samen kwamen om van muziek te genieten. In de loop van de 19de eeuw werd het 
theater omwille van zijn succes uitgebreid en gewijzigd.

Het woongedeelte van de hoeve 
Den Bels in 2011. 

De Waux-Hall na de bouw. ASB.



De architecten

Tilman-François Suys (Oostende 1783 - Brugge 1861), architect van koning Leopold I. Hij voltooide het paleis van 
de Prins van Oranje en was een van de ontwerpers van de serres van de voormalige kruidentuin. Hij werkte mee 
aan de restauratie van de kapittelkerk van Sint-Michiel en Sint-Goedele. Hij plaatste overigens een deel van de 
arbeiders van de werf van de kapittelkerk over naar de werf voor de restauratie van de spits van het Stadhuis.

Pierre-Victor Jamaer (Brussel 1825-1902): hoofdarchitect van de Stad Brussel 
(1864-1895), die zijn opleiding had gevolgd bij T.F. Suys, die verantwoordelijk 
was voor de restauratie van de spits van het Stadhuis. P.V. Jamaer ondernam 
en leidde de meeste grote werven die tijdens de tweede helft van de 19de 
eeuw op initiatief van de Stad Brussel werden opgestart. De belangrijke 
werf voor de restauratie van het Stadhuis nam een essentiële plaats in zijn 
loopbaan in, maar daarnaast was hij bij nog veel meer projecten betrokken, 
zoals de reconstructie van het Broodhuis, de restauratie van de gevels van de 
huizen aan de Grote Markt en de restauratie van de Zwarte Toren. Hij liet zich 
inspireren door de theorieën van restaurateur-architect Eugène Viollet-le-Duc 
en streefde er in dat opzicht naar om de gebouwen te herstellen in een staat 
die hij als coherent beschouwde. Hoewel hij zijn interventies baseerde op 
de onderzoeken van archivaris Alphonse Wauters en daar ook naar verwees, 
aarzelde hij niet om zelf bepaalde historiserende elementen te creëren om de 
eenheid van stijl van zijn interventies te vervolledigen.

Adolphe Samyn (Brussel 1842 –1903), eclectische architect. Hij zette na Jamaer de restauratie van de huizen aan 
de Grote Markt voort. Samyn stond aan de wieg van meerdere metselaarstempels te Brussel. Zijn interventies 
op de Grote Markt kenmerken zich door de reconstructie van de gevels en zware interventies op de structuren.

François-Auguste Malfait (Brussel 1872-1955), architect van de Stad Brussel (1917-1942). Hij was verantwoordelijk 
voor de restauratie van verscheidene gebouwen (waaronder het Ravenstein-hotel) en de bouw van talrijke andere 
gebouwen (zoals het Robert Catteau atheneum). Hij baseerde zijn restauratieprojecten op de notie eenheid van 
stijl, een concept dat ook een invloed zou hebben op zijn opvolger Jean Rombaux, die de opdracht kreeg om de 
Villerstoren, de Brigittinenkapel en de Kluis te restaureren.

Architect Rombaux op de restauratiewerf van de kapel, rond 1960. ASB.

Jean Rombaux (Brussel 1901-1979), stadsarchitect van 1928 tot 1966. Na zijn opleiding 
aan de academie van Schone Kunsten en bij Victor Horta begon hij zijn loopbaan bij de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Als opvolger van architect 
François Malfait beschouwde hij de restauratie van een gebouw als de herstelling van 
het gebouw in een oorspronkelijke staat die hij historisch exact beschouwde. In theorie 
was hij voorstander van een minimalistische interventie, hoewel veel van zijn realisaties 
toch als indringend worden beschouwd. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de 
restauratie van de Kathedraal Sint-Michiel en Goedele, de Brigittinenkapel, de Villerstoren 
en de Kluis en de Romaanse Toren van Neder-Over-Heembeek.

Marmeren buste van architect 
P.V. Jamaer, 1860,
Museum van de Stad Brussel-
Broodhuis.


