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inleiding 

architect hendrik Beyaert is een van de 
iconen uit de 19de-eeuwse academische 
architectuur in België. hij is evenwel pas 
later echt bekend geworden toen zijn 
beeltenis op de biljetten van 100 Belgische 
frank verscheen.

De Zavel is een wijk in het 
historische centrum van 
Brussel en omvat de Kleine 
Zavel en zijn Square, de Onze-
Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk, 
het Grote Zavelplein en de 
aangrenzende straten.



Bouwheer: Beliris
studiebureaus: ÁRTER – ARCHITECTS, NEY + 
PARTNERS
aannemers: Monument Vandekerckhove, 
Verstraete/Vanhecke
gezondheids- en veiligheidscoördinator: Cosep 
– Abcis - Van Wetter
technische controle: Socotec
start van de werken: winter 2014/2015
einde van de werken: lente 2017
in samenwerking met: de federale en 
regionale overheden (Directie Monumenten 
en Landschappen en Leefmilieu Brussel) en De 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen
Bedrag van de werken (incl. btw): € 2.400.000

De Kleine Zavel ligt op het grondgebied van de Stad 
Brussel, op een steenworp van het Koningsplein en het 
Justitiepaleis, tussen de Regentschapsstraat en het 
Egmontpaleis, tegenover de Onze-Lieve-Vrouw-ter-
Zavelkerk. Het plantsoen is vooral gekend omwille van 
zijn beeldenpracht en werd ontworpen door het in 
Brussel gevestigde bureau van de Belgische architect 
Hendrik Beyaert. De Kleine Zavelsquare werd in 1972 in 
de lijst van beschermd erfgoed opgenomen. 

In 2014 start Beliris met restauratiewerken om het park 
zijn oorspronkelijke uitzicht terug te geven. Dit park is 
immers een uniek maatschappelijk en artistiek symbool 
van de Brusselse cultuur. De werken betreffen zowel 
het siersmeedwerk, de standbeelden als de stabiliteit 
van de afsluiting rondom de Square. 

Het project wordt gefinancierd door Beliris, dat ook 
het bouwheerschap voor de restauratiewerken 
op zich neemt. De werken worden uitgevoerd in 
nauwe samenwerking met het studiebureau ÁRTER, 
de federale en gewestelijke overheden (Directie 
Monumenten en Landschappen, Leefmilieu Brussel) 
en de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen. De Kleine Zavel wordt onderhouden 
door Leefmilieu Brussel, beheerder van de Square.
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reStauratiewerKen

Uit de historische en technische studies, die uitgevoerd 
werden tussen 2005 en 2008, bleek dat er op 4 
punten restauratiewerken nodig zijn: de stabiliteit van 
de fundering van de omheining van het park, de 
bewerkte natuursteen van de plint en kolommen, het 
smeedwerk en de bronzen beelden. 

Opdat de Square tijdens de werken toegankelijk 
zou blijven, wordt de werf in vier opeenvolgende 
werkzones opgedeeld. Tijdens elke fase zal een deel 
van de omheining, bestaande uit bronzen beelden, 
smeedijzeren hekken en ornamenten, zuilen en plint 
van blauwe hardsteen, worden verwijderd. Deze 
elementen zullen vervolgens in een werkplaats 
worden gerestaureerd en op de juiste plaats worden 
teruggezet. 

De meeste materialen zullen worden gerestaureerd 
en teruggeplaatst. Alleen de ernstig beschadigde en 
ontbrekende elementen zullen worden vervangen.

© Árter/manuela core
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stabiliteit

De stabiliteitsonderzoeken hebben uitgewezen dat de funderingsmuren, die ook 
dienst doen als keermuren, hier en daar verzakt zijn. Dit leidde in de loop der jaren 
tot het verschuiven van de plintelementen,  het inscheuren van de natuursteen en 
het overhellen van de zuilen. Herstel van de funderingen is dan ook onvermijdelijk. 
Een ander ernstig probleem is de aantasting van de inwendige verankeringen en 
wapeningen, die vaak volledig weggeroest zijn: hier moet het historisch materiaal 
vervangen worden door nieuwe elementen in roestvrij staal, gemaakt volgens het 
oorspronkelijke model. 

© Árter/manuela core
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steenbewerking

Om de stabiliteitswerken te kunnen uitvoeren, 
moeten natuurstenen zuilen en plint samen met 
het hekwerk en de beelden gedemonteerd 
worden. Bij de demontage worden alle 
elementen gefotografeerd, genummerd en 
geregistreerd zodat nadien alles weer netjes in 
elkaar gezet kan worden. De blauwe hardsteen 
wordt grondig gereinigd door middel van 
microzandstraling. Bij deze duurzame techniek, 
die het materiaal vrijwaart, worden er onder 
lage druk lucht, water en kleine deeltjes op het 
materiaal gespoten. Wanneer de natuurstenen 
elementen weer zorgvuldig opgebouwd worden, 
zal men de gescheurde elementen repareren 
en de beschadigde delen herstellen met een kit. 
De ontbrekende elementen zal de steenhouwer 
opnieuw vervaardigen. Hij zaagt of klooft de 
natuursteen eerst in de juiste vorm en werkt die 
daarna verder af. Tot slot wordt de gerestaureerde 
breuksteen verhard met een coating. 

Wie? Steenhouwer

Wat? Restauratie van de natuursteen

gereedschap? Zaag en klover voor de 
vormgeving en steenbeitel voor de afwerking 

materialen? Blauwe hardsteen of «arduin», 
Brusseliaanse of Lediaanse kalksteen



standbeelden

De 48 bronzen beeldjes met verschillende patina- 
en corrosiegraden worden gerestaureerd, zij het 
niet ingrijpend. Ze krijgen een speciale behandeling 
waardoor ze quasi hun oorspronkelijke uiterlijk 
terugkrijgen. De bronsbewerker begint met het 
schoonmaken van de beeldjes en het herstellen 
van de verdwenen of beschadigde elementen. 
Daarna polijst hij het brons, om uiteindelijk een 
patina- en waslaag aan te brengen die de 
beeldjes moeten beschermen tegen weer en 
wind. Tenslotte zal hij de beelden opnieuw op hun 
sokkels verankeren.

Wie? Bronsbewerker-ornamentist 

Wat? Restauratie van de bronzen beeldjes 

gereedschap? Smeltkroes, aambeeld, hamer, 
drijfbeitel, bankschroef, buigmachine, ... 

materialen? Brons, lood voor het felswerk, 
roestvrij staal voor de ingebouwde 
bevestigingselementen

© reporters
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ijzerwerk 

Het hek, de ornamenten en de leuningen 
van de grote trap zullen worden verwijderd, 
schoongemaakt en van roest ontdaan. Enkel 
de onherstelbaar beschadigde en ontbrekende 
delen zullen worden vervangen door identieke 
elementen, volgens het oorspronkelijke ontwerp. 
Het materiaal wordt preventief behandeld 
tegen roest en geverfd met een lijnolieverf om 
het geheel een authentiek historisch uiterlijk te 
geven. De siersmid zorgt tot slot nog voor de 
bevestigingselementen en de verankering van 
het ijzerwerk in de steen. 

Wie? Siersmid

Wat? Restauratie van het smeedijzeren hek met 
versieringen

gereedschap? Smeltoven, aambeeld, hamer, 
metaalschaar, bankschroef, buigmachine, 
lasmachine, ... 

materialen? Smeedijzer, geslagen en gedreven 
ijzer, gietijzer, plaatstaal, roestvrij staal voor de 
ingebouwde bevestigingselementen

© reporters
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De omheining in cijfers:

6 
grotere zuilen 
flankeren de 3 

toegangen, 2 aan 
elke ingang.

55
 smeedijzeren panelen 

vormen het kunstig 
bewerkte traliewerk. 

53
verschillende 
kruisbloemen 
werden in de 

omheining verwerkt.

26 
verschillende motieven 
versieren het traliewerk

Wat is een kruisbloem? 

Een kruisbloem is een bloemvormig 
ornament dat gebruikt wordt om een 
bouwelement te bekronen.

220 
meter omheining omringt het plantsoen. 

die omheining rust op een plint en een 
getrapte sokkel in blauwe hardsteen die 

de glooiing van het terrein volgt. 
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een vleugje geSchiedeniS

centraal in het koninklijk tracé

De aanleg van de Kleine Zavel was het sluitstuk van een grootschalig stedenbouwkundig 
project dat tijdens de regering van Leopold II werd gerealiseerd: de aanleg van een 
‘koninklijk’ tracé dat het Kasteel van Laken, het Koninklijk Paleis en het Justitiepaleis 
met elkaar verbindt.  

Tijdens de laatste fase van de aanleg van dit Koninklijk Tracé kreeg de Kleine Zavel 
concreet vorm met het doortrekken van de Regentschapsstraat: in 1827 vanaf het 
Koningsplein tot de Zavelkerk en in 1872 vanaf de Zavelkerk tot het Justitiepaleis. 
Daarvoor werden verscheidene huizenblokken naast de Zavelkerk afgebroken. De 
vrijgemaakte ruimte rechts van de kerk (ingekleurd op het kadasterplan van 1866) 
werd ingepalmd door het huidige Kleine Zavelplein. De strategische ligging boven 
de Zavelkerk en langs het in aanleg zijnde Koninklijk Tracé gaf dit plein een bijzondere 
uitstraling die een even bijzondere inrichting verdiende. 

Deze laatste fase van het Koninklijk Tracé werd in 1883 voltooid en biedt een schitterend 
zicht vanaf het Koningsplein tot aan het Justitiepaleis. 
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collage Àrter (Bruxelles, ville d’art et d’histoire / le 
palais de justice, Bruxelles, 2001)

© Árter/manuela core
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 in parijs vinden we tal van 
voorbeelden van dergelijke thema-
plantsoenen. de kleine Zavel lijkt qua 
thema aan te leunen bij het in 1864 
aangelegde ‘square parisien des 
arts et métiers’, dat later de naam 
‘square emile chautemps’ kreeg. 

Brussels chauvinisme op parijse leest 

De inrichting van de Square sluit aan bij een 
trend die vanaf 1875 van Parijs naar Brussel kwam 
overgewaaid en waarbij – vaak omheinde – 
sierparken in de stad werden aangelegd rond een 
bepaald thema, doorgaans de verheerlijking van 
het vaderland of een eerbetoon aan historische 
figuren. Die parken ontleenden trouwens vaak hun 
naam aan die vooraanstaande figuren. De term 
‘square’ verwijst eveneens naar deze Parijse trend. 
Deze term, hoewel historisch correct, is vandaag 
van de 4 naamborden aan de Kleine Zavel 
verdwenen. 

Het park refereert dus niet aan het Londense, 
vroeg 19de-eeuwse concept van de ‘garden 
square’, waarbij wooneenheden rondom een 
geometrische stadstuin werden ingericht.
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symbolen van nationale trots

In de 19de eeuw besloot de Belgische overheid om 
het Koninklijk Tracé in het kader van haar stadsbeleid 
op te luisteren met nationalistische symbolen. 
Enkele voorbeelden zijn het ruiterstandbeeld 
van Godfried van Bouillon op het Koningsplein, 
van de hand van Eugène Simonis (1848), en de 
Congreskolom ter herdenking van het Nationaal 
Congres (1830) aan de Koningsstraat. Het is in die 
context dat het plan voor de Kleine Zavel werd 
uitgetekend. 

De aanzet voor de aanleg van de Kleine Zavel 
kwam er in 1876, toen het bronzen standbeeld van 
de graven van Egmont en Hoorn, een werk van 
Charles Auguste Fraikin op de Grote Markt, omwille 
van de restauratiewerken aan het Broodhuis naar 
een nieuwe plek moest verhuizen. Het beeld zou 
een nieuwe bestemming krijgen in de tuin aan de 
toekomstige Kleine Zavel waarvan het ontwerp 
in 1873 aan Hendrik Beyaert werd toevertrouwd. 
Beyaert was een verdediger van de traditionele 
kunstambachten en een kopstuk van de Vlaamse 
neorenaissance. In 1879 werd het standbeeld 
effectief overgebracht naar de Kleine Zavel. 

Die ‘beeldenmanie’ of voorliefde voor romantische 
nationalistische monumenten in het 19de-eeuwse 
Brussel kan worden verklaard door de behoefte 
van de jonge Belgische natie aan geschiedenis. 
De aanleg van dit plantsoen is daarvan een fraai 
voorbeeld. De Belgische regering wilde hiermee 
het nationale verleden huldigen en in de verf 

zetten. Beyaert sluit zich hierbij aan en brengt het 
16de-eeuwse politieke verleden van de nieuwe natie 
tot leven in de tuin, waar ook het standbeeld van de 
graven van Egmont en Hoorn, die zich opwierpen 
als vrijheidsstrijders tegen de Spaanse overheersers, 
een plaats krijgt. De daarop volgende Gouden 
Eeuw verheerlijkt hij d.m.v. tien standbeelden van 
bekende culturele figuren uit die tijd. 

De gedenkpenning ter gelegenheid van de 
inhuldiging van de Kleine Zavel vat de essentie van 
het hele project in één zin: “consacré aux Gloires du 
16e siècle” (gewijd aan de roemrijke 16de eeuw). 

chronologie

1879:  Realisatie van de plannen voor de tuin 
en start van de funderingswerken voor de 
standbeelden en het water-bekken.

1880:  Selectie van ambachten die zullen worden 
uitgebeeld.

1882:  Levering van de gipsmodellen voor de 
sculpturen.

1883: Gieten van de bronzen beelden.
1889: Plaatsing van de marmeren beelden.
1890: Inhuldiging.

* m. Wasseige, le petit sablon: une histoire de la nation, in : art et 
architecture publics

De Square wordt feestelijk 
geopend op 20 juli 
1890, de vooravond van 
de zestigste nationale 
feestdag

*
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De Kleine Zavel is een uniek staaltje van 
tuinarchitectuur. Ten eerste werd de tuin vlak 
in een hellend terrein ingewerkt. Hij overbrugt 
een hoogteverschil van 5 meter tussen de 
Regentschapsstraat en de Wolstraat.

Ten tweede is de tuin symmetrisch en bevat 
hij tal van verwijzingen en symbolen, ook in de 
aanplantingen, meer bepaald in de perken met 
gesnoeide buxus die de grasperken omzomen. 

Tot slot wordt de wandelaar als vanzelf naar 
het centrale punt van de Square geleid: het 
monumentale standbeeld van de graven 
van Egmont en Hoorn aan de fontein, met 
draaitrappen aan weerszijden en afgeboord 
met een beeldengalerij. Het wandeltraject 
eindigt bovenaan waar de tuin zich opent naar 
de renaissancegevel van het Egmontpaleis. 

SiertuinKunSt

© reporters
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Hoewel de inrichting van de tuin 
volgens officiële bronnen geïnspireerd 
is op de 16de-eeuwse tuinkunst, werd 
hij in werkelijkheid aangelegd volgens 
de toenmalige voorkeur voor priëlen 
en plantsoenen. Er bestaan ook twee 
legendes rond de tuininrichting.

Een eerste legende wil dat het tuinplan 
geënt is op het grondplan van een 
kerk. De bloemperken vooraan 
zouden de middenbeuk voorstellen, 
de marmeren beeldengalerij de apsis 
en het standbeeld van de graven van 
Egmont en Hoorn het altaar. Gezien 
het opgelegde seculaire karakter en 
het liberale politieke mandaat van 
Beyaert in de gemeenteraad, lijkt deze 
hypothese weinig waarschijnlijk. 

Een tweede legende stelt dat 
de decoratieve bloemperken de 
Belgische monarchie, de kamer en 
de senaat en de negen Belgische 
provincies uit die tijd symboliseren.

j. victoir, j. vandenperre, hendrik Beyaert, van classicisme tot art nouveau, de dijle, 1992.
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De omheining rond de tuin is een 
technisch hoogstandje, een knap 
staaltje van toegepaste kunst en 
vakmanschap. Het kunstig bewerkte 
smeedijzeren traliewerk werd op een 
vernuftige manier verankerd in 48 zuilen 
van blauwe hardsteen, de Belgische 
steensoort bij uitstek. Tussen de grote 
zuilen staan kleinere zuilen met een 
smeedijzeren bloemvormig ornament. 
Het bureau van Beyaert, waar ook de 
bekende architect Paul Hankar werkte, 
verzorgde ook het siersmeedwerk voor 
de balustrades van de draaitrappen. 
Algemeen getuigt het smeedwerk aan 
de Kleine Zavel van zin voor vernieuwing 
en maturiteit, waarin de Brusselse art 
nouveau al lijkt door te schemeren. 

Toch zijn het vooral de monumenten 
en beelden die de Square een unieke 
meerwaarde geven. Allereerst zijn er 
de 48 bronzen beeldjes boven op de 
zuilen die elk een Brusselse gilde uit de 
16de eeuw uitbeelden, met alle typische 
details en attributen. 

De sculpturen in marmer en brons zijn 
van de hand van vermaarde, eind 
19de-eeuwse beeldhouwers van de 
Belgische School, onder wie Charles 
Van der Stappen, Albert Desenfants en 
Jef Lambeaux, die ook meewerkten aan 
de bouw van de triomfboog aan het 
Jubelpark.  

De 48 bronzen beeldjes werden door 27 
verschillende beeldhouwers gemaakt 
en vervolgens gegoten en aangeleverd 
door de Compagnie des Bronzes, een 
Brusselse onderneming die zowel kunst 
als industriële producten maakte. Het 
smeedwerk gebeurde in zeven Belgische 
ateliers. Desondanks wilde Beyaert de 
coherentie van het project bewaren.
Daarom vroeg hij aan schilder Xavier 
Mellery om de 48 beeldjes vooraf uit te 
tekenen. Door de vele verwijzingen naar 
de Belgische culturele geschiedenis en 
de betrokkenheid van kunstenaars en 
ambachtslieden uit alle hoeken van het 
land, wordt het geheel als het ware een 
symbool van nationale eenheid. 

architectuur, BeeldhouwKunSt en SierSmeedwerK 



49

de stenen steunpilaren onder de 
beelden hebben elk een unieke 
versiering en zijn onderling verbonden 
door traliewerk met wisselende 
motieven.  

j. victoir, j. vandenperre, hendrik Beyaert, van classicisme tot art nouveau, de dijle, 1992.



5050

De blikvangers van de Kleine 
Zavelsquare zijn ongetwijfeld de 
prachtige marmeren en bronzen 
beelden. Niet alleen omdat ze 
het resultaat zijn van een unieke 
samenwerking tussen verschillende 
kunstenaars, onder wie enkele 
bekende Brusselse namen, maar ook 
omdat ze een op traditie gestoeld 
illuster en roemrijk verleden uitbeelden. 

marmeren beelden 

Helemaal achteraan in de tuin staan 
10 marmeren beelden in een halve 
cirkel rond een monument in Vlaamse 
neorenaissancestijl dat in 1864 door 
Fraikin werd gemaakt. Het monument 
stelt de graven van Egmont en Hoorn 
voor die op 5 juni 1568 onthoofd werden 
omwille van hun hevige verzet tegen 
de Spaanse tirannie. De 10 beelden 
staan elk in een eigen nis van klimop. Ze 
stellen beroemde 16de-eeuwse figuren 
uit onze contreien voor. 

Deze beelden zijn in 1997 gerestaureerd 
onder leiding van architecte Barbara 
Van der Wee en gesubsidieerd door 
de Cornelis Floris stichting. De beelden 
van de fontein zijn in dezelfde periode 
gerestaureerd. 

Beeldenpracht

© reporters
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Willem de Zwijger (1533 -1584), prins van 
Oranje, door C. Van der Stappen. Voornaamste 
aanstoker van de revolutie tegen Spanje. Hij 
leidde de opstand tegen Filips II en stichtte de 
republiek der Verenigde Provinciën. 

lodewijk van Bodeghem (ca. 1470 -1540), door 
J.  Cuypers. Bekend architect die meewerkte aan 
de bouw van het Broodhuis en die de plannen 
voor de abdijkerk St. Nicolas de Brou (Bourg-en-
Bresse in Bourgogne) tekende. Attributen: plan 
van de St. Nicolaskerk en typische instrumenten 
van een architect.

hendrik van Brederode (1531-1568), door A.-J. 
Van Rasbourgh. Hij verpersoonlijkt, samen met 
De Zwijger en Marnix, het vaderlandse verzet. 
Attributen: nap en bedelzak, kenmerken van de 
geuzen.  

cornelis de vriendt, bijgenaamd floris (1518 
-1578), door J. Pécher. Beeldhouwer en 
architect. Hij maakte het tabernakel voor de 
kerk van Zoutleeuw en tekende het stadhuis 
van Antwerpen, het Hanzehuis en maakte het 
doksaal voor de kathedraal van Doornik.

rembert dodoens (1518 -1585), door A. de Tombay. 
Dodoens - botanicus, arts, kosmograaf en fysioloog 
- doceerde aan de Universiteit van Leiden. Hij 
schreef ‘De Geschiedenis van de Planten’ en 
publiceerde het bekende ‘Cruyde-boeck’. 

gerard mercator (1512 -1585), door L. Van 
Biesbroeck. Beroemd geograaf, kosmograaf en 
rekenkundige. Attributen: een wereldkaart en 
een precisie-instrument.

jan van locquenghien (1518 -1574), door G. Van 
de Kerckhove. Burgemeester van Brussel, zijn 
geboortestad.

Barend van orley (1492 -1542), door J. Dillens. 
Bekend schilder en tapijtmaker uit Brussel die 
beïnvloed werd door de Europese renaissance. 
Dankzij hem en op basis van zijn kartons werden 
de glasramen van de Sint-Michiels- en Sint-
Goedelekathedraal gemaakt. Hij was de 
leermeester van Pieter Coecke van Aelst bij wie 
Pieter Bruegel de Oude zijn eerste schilderwerken 
maakte.

abraham ortelius (1527-1598), door J. Lambeaux. 
Beroemd geograaf. Hij publiceerde de eerste 
geografische atlas van de wereld, zoals die tot 
dan toe gekend was.

filips van marnix van sint-aldegonde (1538 
-1598), door P. De Vigne. Diplomaat, schrijver, 
filosoof en voorvechter van het vrije denken. 
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Bronzen beelden
Op iedere gotische zuil in de omheining 
staat een bronzen beeldje dat een oude 
gilde vertegenwoordigt. In totaal beelden 
de verschillende figuren 48 ambachten uit.  

© reporters
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1. ambacht van de vier gekroonden, door 
G. Van den Kerckhove, die het beeld 
de trekken van Hendrik Beyaert gaf (de 
architect poseerde voor het beeld en zijn 
hoofd zit ook verborgen in het kroonwerk 
van de zuil). Zo werd de verzamelgilde van 
de metsers, steenkappers, beeldhouwers 
en leidekkers genoemd. De ambachtsman 
houdt in zijn rechterhand een passer en in 
zijn linkerhand een ontrolde werktekening; 
aan zijn voeten ligt een stuk beeldhouwwerk 
en het gereedschap van een metser en van 
een leidekker. 

2. Wapensmeden, helmmakers en 
zwaardvegers, door G. Van den Kerckhove. 
Attributen: zwaard en helm.

3. tinslagers en loodgieters, door J. Cuypers. 
Attributen: loden rol en blaasbalg.

4. lei- of pannendekkers, door A. Desenfans. 
Attribuut: ladder.

5. Blekers, door J. Lambeaux. Attribuut: schep.

6. ketelmakers of koperslagers en bronsgieters, 
door J. Lambeaux. Attributen: pot, kan en 
hamer.

7. stoeldraaiers, mandenmakers, stukadoors 
en rietdekkers, door A. Van Rasbourgh. 
Attributen: gedraaide spijl en rieten mand.

8. hoedenmakers, volders en brandewijn-
stokers, door J. Cuypers. Attribuut: hoed.

9. huidevetters of leerlooiers, door A. Desenfans. 
Attribuut: runderhuid.

10. stoelenmakers (van spaans leer) en 
pruikenmakers, door J. Courroit. Attribuut: 
stoel.

11. haakbusdragers of geweermakers, door J. 
Van den Kerckhove. Attributen: haakbus en 
aambeeld.

12. schoenlappers, door J. Laumans. Attribuut: 
een paar schoenen.

13. visverkopers, door J. Laumans. Attributen: 
visnet en vis.

14. schoenmakers, door L. Van Biesbroeck. 
Attributen: laarzen en schoenen.

15. lakenscheerders en -koopmannen, door E. 
de Plyn. Attribuut: schaar.

16. Wolververs, door C. Geefs. Attributen: pot in 
de hand; vat en fornuis op voetstuk.

17. gordelsnijders en speldenmakers, door 
A.  van Rasbourgh. Attribuut: riemen.
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18. garen- en bandverkopers, door 
P.  Comeyn. Attributen: weegschaal en 
wolstreng op voetstuk.

19. smeden, door E. Cambier. Attribuut: 
hamer.

20. vlasbewerkers en lijnwaadhandelaars, 
door E. de Plyn. Attribuut: schietspoel.

21. uitdragers of oude kleerkopers, door 
A.  Van den Kerckhove, bijgenaamd 
Saïbas. Attributen: hoed en stuk stof.

22. timmerlieden, door A. Van den Kerckhove, 
bijgenaamd Saïbas. Attribuut: bijl.

23. schippers, door E. Laborne. Attributen: 
roeispaan, koorden en anker.

24. Wolwevers en lakenhandelaars, door B.-F. 
Wante. Attribuut: schietspoel.

25. kleermakers, door A. Cattier. Attributen: 
kledingstuk en schaar.

26. Zadel- en wagenmakers, door R. Fabry. 
Attributen: zadel en onderstel.

27. fruithandelaars, door A. Hambresin. 
Attribuut: fruitmand.
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28. schilders, goudslagers en glazeniers, door 
A.  J. Van Rasbourgh. Attributen: palet en 
kwast.

29. sloten- en uurwerkmakers, door J. Cuypers. 
Attributen: horloge en sleutelbos.

30. Wijnhandelaars, door A. Hambresin. 
Attributen: flessen, beker en ton.

31. stoffenhandelaars en kousenmakers, door R. 
Fabry. Attributen: stuk laken en kousen aan 
gordel.

32. Barbiers en chirurgijnen, door J.-B. Martens. 
Attributen: pot in de hand, voet op 
instrumentenkist.

33. houthakkers en boomzagers, door 
A.  Hambresin. Attribuut: zaag.

34. messenmakers, door J. Renodeyn. Attribuut: 
mes in schede.

35. tonnenmakers of kuipers, door J. Courroit. 
Attribuut: houten hoepel.

36. Borduurders en bontwerkers, door A. Cattier. 
Attribuut: pelsmantel.

37. schrijnwerkers, door A. Van den Kerckhove, 
bijgenaamd Saïbas. Attributen: schaaf en 
passer.

38. galonmakers of passementwerkers, door E. 
Namur. Attributen: koord en kwast.

39. edelsmeden, door E. Namur. Attributen: heft 
en vat.

40. vettewariërs of handelaars in zuivel en 
gevogelte, door P. Comeyn. Attributen: 
dode gans en fles.

41. handschoenmakers, door L. Van Biesbroeck. 
Attributen: handschoenen in de hand en 
schaar in gordel.

42. vergulders, door L. Van Biesbroeck. 
Attributen: palet, penseel en beker.

43. molenaars, door G. Charlier. Attributen: 
molenrad en molen.

44. handelaars in gepekelde vis, door C. Geefs. 
Attributen: vis en tonnetje.

45. slagers, door E. Lefever. Attributen: 
slagersmes en messengarnituur.

46. tapijtwevers, door A. Desenfans. Attribuut: 
klos met garen.

47. Brouwers, door J. Van den Kerckhove. 
Attribuut: boom.

48. Bakkers, door E. Namur. Attribuut: ovenschep.
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danKwoord

Dit project kwam tot stand in samenwerking met 
een team van experts die knowhow en ervaring 
koppelen aan kennis van nieuwe technieken en 
traditioneel vakmanschap. De realisatie van dit 
project van studie tot uitvoering, goed voor een 
budget van 3 miljoen euro, wordt gefinancierd door 
Beliris. 

Het bouwhistorisch onderzoek maakte deel uit van 
de opdracht van ARTER-ARCHITECTS en bracht 
minder gekende gegevens aan het licht. De 
materiaaltechnische en stratigrafische analyses, 
inbegrepen proefreinigingen van steen, smeedijzer 
en brons, waren in handen van Statua en het 
Antwerps Restauratie Atelier Van Beeldhouwwerken. 
Het studiebureau Ney + Partners stond in voor 
alle stabiliteitsstudies. De inventaris van het 
tuinpatrimonium werd opgemaakt door het Brussels 
Instituut voor Milieubeheer (BIM) en de Directie 
Monumenten en Landschappen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest deed historisch onderzoek 
naar de beplanting van de Square.
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