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De musea herschikken!

De herschikking van de Musea van de Stad Brussel beklemtoont de wens om de geschiedenis van 
Brussel toegankelijker en tastbaarder te maken voor de inwoners en bezoekers van de stad. Ze biedt 
de kans om in de benedenstad een parcours uit te tekenen langs diverse plaatsen die getuige zijn 
geweest van deze geschiedenis en de collecties optimaal kunnen herbergen. 

Deze herschikking vindt plaats in gebouwen met een hoge erfgoedwaarde, waarvan er een aantal 
als monument zijn beschermd of in een beschermingsperimeter zijn opgenomen. De opwaardering 
van deze gebouwen, evenals die van de collecties van de musea, vereist heel wat wetenschappelijk 
werk en aanzienlijke investeringen. 

De herschikking kadert in een geschiedenis die meer dan dertig jaar geleden is begonnen. In de ja-
ren 1980 werden de collecties die destijds uitsluitend in het Broodhuis te zien waren, opgesplitst en 
zag het Museum voor het Kostuum en de Kant het licht. Een twintigtal jaar later, in de jaren 1990, 
opende een andere plaats die een nieuwe kijk gaf op de vroegere geschiedenis van de stad haar 
deuren: Bruxella 1238. De verduidelijking van het discours, de opwaardering van de collecties en de 
uitbreiding van het cultuuraanbod in de benedenstad sporen ons aan om deze herschikking vandaag 
voort te zetten.

Zoals wij in dit persdossier zullen zien, zal deze herschikking in fasen en per locatie gebeuren: de 
aanpassingswerken voor de Garderobe van Manneken Pis  en de opening begin 2016, start van de 
werken van het Patriciërshuis en de opening voor het publiek in het voorjaar van 2018 samen met 
de naamsverandering van het Museum voor het Kostuum en de Kant. En tenslotte de restauratie en 
herinrichting van het Broodhuis in 2017-2018 met een opening in 2020 in het vooruitzicht.



Manneken-Pis’ Garderobe

1 . Inleiding
In het begin van 2016 zullen twee plaatsen elk op hun manier de diverse facetten van de geschiedenis 
en de folklore van Manneken-Pis belichten. De Garderobe van Manneken-Pis die zijn deuren zal 
openen in de Eikstraat, wordt een plaats waar de folklore rond het beeldje centraal zal staan. 
Het originele beeldje zal dan weer worden ondergebracht in een zaal in het Broodhuis, die voor 
de gelegenheid volledig zal worden heringericht en waar de geschiedenis van het mannetje zijn 
oorsprong en rol van fontein zullen worden toegelicht.

Twee locaties, één gemeenschappelijke visie: dat worden de sleutelwoorden van een nieuwe 
benadering van alle bezoekers.

Geschiedenis in een notendop 

Manneken-Pis maakt ontegensprekelijk deel uit van het culturele erfgoed van Brussel. Samen met 
de Grote Markt en het Atomium vormt hij vandaag een van de bekendste symbolen van de stad.  

Het beeldje dook op in het stadsbeeld aan het einde van de middeleeuwen, toen de Stad Brussel 
geleidelijk een complex netwerk voor de openbare watervoorziening aanlegde. Tot halfweg de 19e 
eeuw speelde het als fontein een essentiële rol in de distributie van drinkwater in de stad. Het eerste, 
stenen beeldje werd in de 17e eeuw vervangen door een bronzen exemplaar van beeldhouwer 
Jérome Duquesnoy de Oude, gemaakt in opdracht van het stadsbestuur. Het iconografische motief 
van het plassende kind werd vervolgens vaak gebruikt in de westerse kunst. Al snel kreeg Manneken-
Pis een grote betekenis voor de Brusselaars, getuige zijn bewogen geschiedenis in 1695, tijdens het 
bombardement van de stad door de legers van Lodewijk XIV. Tijdens deze gebeurtenissen werd het 
beschermd als een kostbaar goed en daarna nam zijn faam almaar toe. Door deze populariteit werd 
het een uitverkoren doelwit van ontvoerders, telkens tot grote ontzetting van de bevolking. Franse 
soldaten in garnizoen in Brussel spotten ermee in 1747. Om zich hiervoor te verontschuldigen, schonk 
koning Lodewijk XV aan het « ketje » een galakostuum. Vandaag is dit het oudste originele kostuum 



dat in het Museum van de Stad Brussel bewaard wordt. De diefstallen volgden elkaar op. De ergste 
vond plaats in 1965, toen het beeldje als verloren werd beschouwd. Alleen de enkels en de voeten 
bevonden zich nog op de oorspronkelijke plaats. Het beeldje werd een jaar later teruggevonden in 
het kanaal en is vandaag te bezichtigen in het Museum van de Stad, terwijl een kopie het origineel 
vervangt. Tot op heden is Manneken-Pis het symbool van het spottende, « zwanzende » karakter van 
de stad. 

Het is bekend dat Manneken-Pis in de 18e eeuw al 4 keer per jaar een nieuw kostuum kreeg 
aangemeten. In de 19e eeuw werd de garderobe van het beeldje nauwelijks uitgebreid. Tussen 1918 
en 1940 kreeg hij een dertigtal kostuums. In de jaren 1980 telde men er meer dan 400 en vandaag 
hangen er meer dan 930 in zijn kleerkast. Zowel hooggeplaatste personen, patriotten, voorvechters 
van de goede zaak, ambassades en toeristische diensten als arbeiders, sportfiguren, kunstenaars en 
levensgenieters willen op deze manier hulde brengen aan Manneken-Pis.

De Garderobe van Manneken-Pis 

De kostuums van Manneken-Pis worden momenteel bewaard in het Broodhuis. Ze behoren tot het 
erfgoed van de Stad Brussel. Zo’n tweehonderdtal wordt tentoongesteld op de tweede verdieping 
in een grote dressing room. Die zal verhuizen naar het Huis van Folklore en Tradities, Eikstraat 19, 
waardoor er Broodhuis ruimte vrijkomt. De benedenverdieping van het Huis van Folklore wordt 
de Garderobe van Manneken Pis, een bijgebouw van het Museum van de Stad. Het gaat om een 
voormalige winkel die uitgerust is met mahoniehouten kasten, waarvan het oorspronkelijke decor 
van het begin van de 20e eeuw gedeeltelijk zal worden behouden.

Deze verhuizing zal de mogelijkheid bieden om:

1. een representatieve selectie van kostuums te ontdekken die afkomstig zijn uit heel de wereld 
en aan Manneken-Pis werden geschonken, inzicht te krijgen in het belang van deze collectie 
en de bijzonderheden ervan, en zich vertrouwd te maken met de Brusselse folklore rond 
Manneken-Pis;

2. zich in de onmiddellijke omgeving van de fontein te bevinden; 

3. de toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit te verbeteren.

De ruimte van ongeveer 70 m2 zal worden opgebouwd rond:

- een honderdtal kostuums die te aanschouwen zijn op een replica van het beeldje, per 
geografische regio, per internationale instelling, per beroep, enz.;

- interactieve terminals die de hele collectie van kostuums virtueel voorstellen;

- informatie die vlot toegankelijk is voor alle doelgroepen, evenals uitgebreidere informatie 
om de collectie en haar verschillende dimensies in de juiste context te plaatsen;

- een gezellige onthaalruimte die is aangepast aan diverse doelgroepen (met inbegrip van 
beperkt mobiele personen en kinderen); 

- een kleine ruimte waar publicaties en afgeleide producten worden verkocht (briefkaarten, 
kaartspel, potloden, figuurtjes, enz.).

Verwacht aantal bezoekers

Momenteel bezoeken jaarlijks ongeveer 120.000 personen het Broodhuis. A priori dat ruim de helft 
van hen een bezoek zal brengen aan de Garderobe. 



Manneken-Pis in het Broodhuis

Door de garderobe onder te brengen in de Eikstraat, moet de ruimte die in het Broodhuis is gewijd 
aan Manneken-Pis, worden heringericht. Deze ruimte zal inzicht verschaffen in zijn geschiedenis in 
al haar dimensies en de schijnwerper richten op het originele beeldje.

Het gaat om: 

- het verkennen van een reeks thema’s die aansluiten bij de stedelijke ontwikkeling: fontein 
- waterdistributie / voorstelling: plassende cupido / legendes / symbool van de Brusselaars - 
gebruik van zijn afbeelding / eerbetoon - kostuums - folklore; 

- het in de kijker plaatsen van het originele beeldje, zodat de bezoekers het langs alle kanten 
kunnen aanschouwen en het belang van zijn symbolische waarde kunnen ondervinden.

Twee locaties, één gemeenschappelijke visie

Er zal grondig werk worden gemaakt van de communicatie naar het publiek toe. Deze twee locaties 
zullen brochures en teksten uitbrengen in ten minste vier talen (Nl, Fr, Engels en Duits). 

Beide museuminstellingen zullen naar mekaar verwijzen, zodat wie een bezoek brengt aan een van 
de twee sites, wordt aangespoord om ook de andere ruimte te ontdekken. 

Men zal met een gemeenschappelijk ticket toegang krijgen tot het Broodhuis en de nieuwe 
museumruimte in de Eikstraat. 

En een interactieve informatieterminal

De herschikking van de Garderobe van Manneken-Pis biedt de gelegenheid om aan het publiek een 
herziene en gecorrigeerde informatieterminal voor te stellen, met 927 kostuums online, in drie talen 
(Nederlands, Frans, Engels). De inhoud van deze terminal kan zowel worden geraadpleegd in de 
Dressing Room als in het Broodhuis, en zal eveneens online worden geplaatst via de website van het 
Museum. 

2. Betrokken partijen en investeringen
- Er werd een overheidsopdracht voor aanneming van diensten gelanceerd. De ingediende 

dossiers (in totaal 7) worden momenteel bestudeerd. 
De inschrijver van het gekozen project zal eind februari 
worden bekendgemaakt. 

- De ruimte moet grondig worden verbouwd onder 
de supervisie van de dienst Stedenbouw van de Stad 
Brussel. 

Het geraamde budget voor de verbouwingswerken, de 
scenografie, de restauratie van de kostuums, de uitrusting, 
de terminals, de communicatie en de educatieve dragers 
bedraagt 559.454,55 € excl. btw.

3. Timing
Opening voor het publiek begin 2016



Het Broodhuis, museum over de 
geschiedenis van Brussel

1 . Inleiding
De herschikking van de musea zal op middellange termijn aanleiding geven tot een herkwalificering 
van het Broodhuis, museum over de geschiedenis van Brussel. Dit museum is ondergebracht in een 
uitzonderlijk gebouw, dat zelf een centrale waarde is op een van de mooiste plaatsen ter wereld. 
Het gebouw, zijn geschiedenis en zijn ligging, net als de opmerkelijke en uitgebreide collecties, 
geven het museum een uniek karakter en maken het tot een van de mooiste visitekaartjes van 
de Stad Brussel. Alvorens te worden gereorganiseerd, moeten de gevels en de daken van het 
Broodhuis in 2017-2018 grondig worden gerenoveerd, om ze opnieuw te laten stralen als voorheen. 

Een stukje geschiedenis

Het museum over de geschiedenis van Brussel ligt in het historische hart van Brussel, op de Grote 
Markt, de bekendste en meest bezochte plaats van de hoofdstad. Het bevindt zich in een neogotisch 
gebouw, Broodhuis-Maison du Roi, het eerste pareltje van het museum. Het gebouw werd in 1936 
beschermd als monument en is sinds 2000 opgenomen in de Unesco-lijst van Werelderfgoed, samen 
met de hele Grote Markt. De dubbele naam Broodhuis in het Nederlands en Maison du Roi in het 
Frans vindt zijn verklaring in de geschiedenis van het gebouw: Broodhuis (broodhal) verwijst naar 
de eerste bestemming van het gebouw, dat al in de 13e eeuw bekend was. Deze hal was eigendom 
van de hertog van Brabant. In de 16e eeuw was de hertog van Brabant niemand minder dan Karel V, 
koning van Spanje, vandaar de Franse naam Maison du Roi. 



Huidige collecties en verwachte tentoonstellingen

De collecties van het Museum van de Stad, die oorspronkeli-
jk werden aangelegd om een correct beeld te geven van ons 
rijke verleden en om voorbeelden te verzamelen voor de in-
dustrie en de kunstnijverheid, werden gedurende de hele 20e 
eeuw almaar uitgebreider en vertonen een heel divers karak-
ter: maquettes, allerlei voorwerpen zoals vlaggen, trapleunin-
gen, smeedijzeren stukken, beeldhouwwerken, schilderijen, 
retabels, wandtapijten, aardewerk, porselein, stadsplannen, 
archeologische vondsten, enz. Ze getuigen stuk voor stuk van 
de sociale, economische, intellectuele, artistieke en steden-
bouwkundige evolutie van de Stad. 

Aan de presentatie van de collecties en de verschillende pro-
jecten koppelt het Museum pedagogische activiteiten, waa-
ronder een spelparcours voor kinderen en jongeren, ron-
dleidingen en publicaties rond verscheidene collecties. Deze 
middelen maken het publiek beter vertrouwd met de collec-
ties van het Museum van de Stad en vergroten het bewustzijn 
rond het belang van het erfgoed en de harmonieuze ontwik-
keling van Brussel.

In de hoofdzaal op de tweede verdieping zijn tijdelijke tentoonstellingen ondergebracht. De expo-
sitie die er momenteel loopt, 14-18. Brussel tikt Duits, kent veel succes bij het Brusselse publiek en 
wordt verlengd tot 3 mei 2015. Deze zomer brengt een tentoonstelling hulde aan Monique Mar-
tin, de tekenares van Ernest en Célestine, en haar zo bijzondere en opmerkelijke band met Brussel. 
Vanaf oktober zal de grote zaal voor de ene helft worden ingenomen door de live restauratie (een 
primeur in Brussel!) van het wandtapijtkarton van Pieter Coecke van Aelst, en voor de andere helft 
door een tentoonstelling over het tapijtwerk, die nauw aansluit bij het karton. De restauratie en de 
tentoonstelling zullen 20 maanden duren, tot de zomer van 2017. 

2.  Renovatiewerken in 2017-2018 en investeringen
De buitenkant van het Broodhuis, dat vandaag de eerbiedwaardige leeftijd van 120 jaar 
(!) bereikt, zal grondig worden gerenoveerd. De restauratiewerken zullen het karakter van 
dit uitzonderlijke erfgoed zo goed mogelijk respecteren. Deze restauratie zal betrekking 
hebben op de daken en de gevels en a priori geen aanleiding geven tot de sluiting van 
het Broodhuis. De Erfgoedcel van de Stad Brussel zal de werken in goede banen leiden.

De binnenkant van het Broodhuis zal eveneens worden aangepast, om het voor de bezoekers van het 
museum zo toegankelijk (toegang voor beperkt mobiele personen, liften, enz.) en veilig mogelijk te maken.

Daarnaast zal onder leiding van een wetenschappelijk comité grondig worden nagedacht over de 
manier waarop de geschiedenis van de stad, van de middeleeuwen tot nu, het best kan worden 
voorgesteld aan het publiek en hoe de werking van het museum het best aansluit bij de ruime en 
uiteenlopende collecties en de hedendaagse praktijken van een museum voor stadsgeschiedenis.

Om dit werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, zal eveneens worden nagedacht over de aanleg 
van duurzame, gezonde en beveiligde reserves, met de bedoeling de aan het publiek getoonde 
collecties optimaal te laten functioneren.



3. Timin en geplande openingsdatum 

2015

03/05/2015 Einde van de tentoonstelling 14-18 Brussel tikt 
Duits

11/06/2015 Opening van de tentoonstelling van Monique 
Martin (Broodhuis)

van 23 tot 25/10 Colloquium Wilson

2/11/2015
Begin van de live restauratie  
van het karton van Pieter Coecke  
van Aelst (Broodhuis)

02/11/2015 Opening van de tentoonstelling over Brus-
selse wandtapijten 

2017
Oprichting van het wetenschappelijk en  
museumkundig comité voor het Broodhuis

Begin van de restauratie van het Broodhuis 

1/07/2017 Einde van de restauratie van het karton van 
Pieter Coecke van Aelst (Broodhuis)

2019
1/07/2017 Einde van de restauratie van het Broodhuis

2020

1/01/2020 Invoering van de nieuwe museologie -  
Museum over de geschiedenis van Brussel



Het Patriciërshuis. Museum voor 
Sierkunsten van de Stad Brussel

1 . Inleiding
In het kader van de herschikking van de musea zal het Patriciërshuis, gelegen in de Eikstraat 10, 
worden opgewaardeerd en in het voorjaar van 2018 worden opengesteld voor het publiek. Deze 
plaats geeft inzicht in de savoir-vivre van de Brusselse elite in de 18e eeuw en toont een uitzonder-
lijke woning die als bij wonder gespaard bleef van de tand des tijds. Dit gebouw zal een onderko-
men bieden aan de mooie collecties van Brusselse decoratieve kunst - porselein, tin, aardewerk, 
kant - die er zodoende een nieuwe betekenis kunnen krijgen. 

Dit huis, waarvan de kern dateert van de 17e eeuw en de huidige fysionomie van de tweede helft van 
de 18e eeuw, onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke karakter. Hier is de tijd blijven stilstaan: een 
binnenplaats waar de geluiden van de stad vervagen, een oude keuken die als bij wonder intact is 
gebleven, kamers met lambrisering en parketvloer,...

Dit opmerkelijke huis verdient het om te worden 
opgewaardeerd. Weinig plaatsen in heel Brussel vertonen 
zo’n authentieke en knappe aanblik. Dit is dan ook de gepaste 
omgeving om de collecties decoratieve kunst van de Musea in 
onder te brengen: porselein, tin, aardewerk, zilverwerk, enz. 
Deze collecties vormen een geheel met internationale uitstra-
ling. Daarnaast is het Patriciërshuis de geschikte locatie voor 
de verzameling kantwerk, die zodoende van het Museum voor 
het Kostuum en de Kant naar daar zou verhuizen en in een 
aangepaste ruimte zou worden tentoongesteld. 



Dit project ligt helemaal in de lijn van de argumenten die de Stad in 1919 hanteerde voor de aankoop 
van het Patriciërshuis. Zij wilde hiermee een bijzonder hotelinterieur bewaren en was van plan om 
van dit huis een bijgebouw van het Museum van de Stad te maken.  

2. Werken en investeringen
Om zo weinig mogelijk te raken aan de authenticiteit van het huis, zullen de aanpassingswerken zo 
beperkt mogelijk worden gehouden. De tentoongestelde voorwerpen zullen afkomstig zijn van de 
collecties van de Musea en van het huidige meubilair van het Patriciërshuis, dat in de 20e eeuw werd 
gerecupereerd in Brusselse huizen die vandaag verdwenen zijn. 

Het budget wordt geraamd op zo’n 579.000 euro excl. btw. 

3. Timing
Openstelling voor het publiek voorjaar 2018



Het Museum voor het Kostuum en 
de Kant 

1 . Inleiding
Het Museum voor het Kostuum en de Kant werd opgericht in de jaren 1980 en ondergebracht 
in de Violetstraat, in zeven oude huizen die onderling verbonden zijn. Dit museum herbergt 
buitengewone collecties die de geschiedenis van het kostuum schetsen van de 18e eeuw tot 
vandaag. Daarnaast bezit het een uitzonderlijke verzameling kantwerk, die vandaag veel te weinig 
ruimte heeft en in het voorjaar van 2018 verhuist naar het Patriciërshuis in de Eikstraat. 

Werking in tentoonstellingen

Jurken in Franse stijl en mini-jurken, corsages uit de 19e eeuw en couturierhoeden, capes en waaiers, 
minaudières en schoudertassen, kantwerk uit Brussel en Binche, modemagazines en originele 
gravures,... het museum verzamelt sinds zijn oprichting de meest uiteenlopende stukken die van 
betekenis zijn voor de geschiedenis van de kleding en de accessoires doorheen de eeuwen.

De collecties zijn samengesteld op basis van privéschenkingen of aankopen op openbare verkopen, 
die het mogelijk maken om enerzijds het textielerfgoed te bewaren en anderzijds de bestaande 
collecties aan te vullen met het oog op thematentoonstellingen.

Aangezien er strikte normen gelden voor de bewaring van textiel, kunnen deze collecties niet 
permanent worden tentoongesteld. Het Museum stelt dan ook beurtelings zijn nieuwe aanwinsten 
voor aan de hand van jaarlijkse tentoonstellingen. 



Nog tot 27 april 2015 loopt de tentoonstelling Glamour 30’s fashion expo, die de damesmode belicht 
tussen de beurskrach van 1929 en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Deze tentoonstelling 
zal vanaf 28 mei 2015 worden gevolgd door Crinolines & cie, dat de bezoekers laat kennismaken met 
de ongelofelijke vrouwelijke figuren van 1850 tot 1890 en die in hun context plaatst. 

Leçons de Mode

Het Museum drukt zijn stempel op de Brusselse modescene met zijn Leçons de Mode. Drie keer per 
jaar worden in samenwerking met MAD Brussels conferenties georganiseerd rond een actueel mo-
dethema. De volgende Leçon vindt plaats op 19 maart en zal hulde 
brengen aan couturier Jean Patou. 

Hedendaagse creatie

Het Museum besteedt ook ruime aandacht aan de hedendaagse 
textielcreatie. In de ruimte Textile-box worden, op basis van 
projectoproepen, tentoonstellingen gehouden die afwisselend 
werken tonen van studenten van hogescholen van de Stad of 
erkende kunstenaars, onder wie Ariane de Briey, Diane Didier, 
Isabelle Baines en Rose Marie Noé.

Verhuizing van het kantwerk 

Vanaf het voorjaar van 2018 zal de collectie kantwerk van de Musea 
te bewonderen vallen in het Patriciërshuis, in een aangepaste 
omgeving, die past bij de tijd waarin dit kantwerk gemaakt werd. 
Deze verzameling zal op dat moment dus het Museum voor het Kostuum en de Kant verlaten en naar 
de collecties decoratieve kunst verhuizen.



2. De kosten van de herinrichting zijn begrepen in de budgetten van het 
Patriciërshuis.
Het Modemuseum!

Met de verhuizing van het kantwerk in het voorjaar van 2018 is ook een naamswijziging van het 
Museum voor het Kostuum en de Kant aan de orde, aangezien deze naam vandaag verouderd is. Het 
museum zal worden omgedoopt tot het Modemuseum. Deze nieuwe naam zal vanaf het voorjaar 
van 2018 worden gebruikt en bekendgemaakt in een ad hoc mededeling.

3. Timing
Deze nieuwe naam zal vanaf het voorjaar van 2018 worden gebruikt en bekendgemaakt in een ad 
hoc mededeling.
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