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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Arrete du Gouvernement de la Region

Besluitvan de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

de Bruxelles-Capitale

- Arrete du
Gouvernement de la Region de
entamant
la
Bruxelles-Capitale
procedure c'lnscriptton sur la llste de
sauvegarde comme monument de
I'ancien Institut chirurgical Berkendael
du docteur Depage et de rancten
Institut rnedico-chlriirqical et Centre de
Sante' de la Croix-Rouge de Belgique,
sis place G. Brugmann n° 29 (angle rue
J. Stallaert n° 1) Ixelles
,
'

- Besluit van de
Brusselse Hcofdstedelljke Regering
houdende instelling van de procedure
tot inschrijving op de bewaarlijst als
monument
van
het
voormalig
Chirurgisch ' Instituut Berkendael van

Le Gauvernement de la Region de

Bruxelles-Capitale,

De
Brusselse
Regering,

Vu I'ordonnance du 4 mars 1993 relative
a la conservation du patrimolne
immobilier, notamment I'article 7;

Gelet op de ordonnantie van 4 maart
1993 'inzake het behoud van het
onroerende erfgoed, inzonderheid op
artikel7;
-

Sur proposition du Ministre-President du
Gouvemement de la Region de
BruxeHes-Capitale et- du Secretaire
d'Etat ayant les Monuments et Sites
dans sis attributions,

Op de voordracht van de Ministerde
Brusselse
Voorzitter
van
Hoofdstedelijke Regering en van de
Staatssecretaris,
belast
met
Monumenten en Landschappen,

Arrete:

Beslult:

Article 1er - Est entarnee la procedure
d'inscription sur la liste de sauvegarde
comme -monument des tacades a rue,
des taitures, des structures interieures
et des espaces de circulation (cages
d'escalier)
de
. l'ancien
Insfitut
chirurgical Berkendael du docteur
rue,
Depage, ainsi que des fayades
tortures et des structures
des
lnterieures de l'ancien lnstitut Medicochirurgical et Centre de Sante .de la
Croix-Rouge de Belgique, sis place G.
Brugmann n° 29 (angle . rue Joseph
Stallaert n° 1)
lxefles, connus au
cadastre d'ixelles, section 8, parcelle
309512, en raison de leur interet
historique et esthetique, precise dans
I'annexe I du present arrete.

Artikel 1 - Wordt ingesteld de procedure
tot inschrijving op de bewaarlilst als
monument van de straatgevels, de
bedaking'en, de inwendige structuren
en circulatie.ruimten (trappenhuizen)
van het voormalig Chirurgisch Instituut
Berkendael
van
dokter Depage,
evenals van de straatgevels, de
bedakingen en de inwendige structuren
het
voormalig
Medischvan
chirurgisch
Instituut
en
Gezondheidscentrum van het Rode
G.
Kruis
van
'Belgie , gelegen
Brugmannplein , nr 29
(hoek J.
Stanaertstraat nr 1) te Elsene, bekend
ten kadaster te Eisene, sedie B, perceel
nr 309s12, wegens hun historische en ,
esthetische
waarde,
zoals
nader
bepaald in bijlage I gevoegd bij dit

a

a

a

dokter Depage

en

het voormalig

Medisch-chlrurgisch
Instituut
en
Gezondheidscentrum van het Rode
gelegen G.
Kruis van Belgie,
Brugmannplein
nr
29 (hoek J.
Stallaertstraat nr 1) te Eisene

beslult,

Hoofdstedelijke

, J

-,

Art. 2 - Le ministre qui ales
monuments
et
sites
dans ses
.attributions est charge de l'executlon
du present arrete.

Art. 2 - De ministerbevoegd voor de
monumenten en landschappen, is belast
rnet de uitvoering van dit besluit.

Bruxelles,
18 DEC. 2003
Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Brussel, 1 R DEC· 7003
Voor de EtrusselSl:i Hoofdstedelijke
Regering,

Le Ministre-President du Gouvemement
de la Region de Bruxelles-Capitale
charge des Pouvoirs locaux, de
l'Amenagement du Territoire, des
Monuments et Sites, de la Renovation
Urbaine et de la Recherche Scientifique,

De Minister-Voorzitter van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met
Plaatselijke
Besturen,
Ruimtelijke
Monumenten
en
Ordening,
Landschappen, Stadsvemieuwing en
Wetenschappelijk Onderzoek,

a

la Region de '
Le Secretaire d'Etat
Bruxelles-Capitale
charge
· de
l'Amenagement du Terrifoire, des
Monuments et Sites et du T~~~~

rernunere des personnes,

Caple certifiee eenterme
'1

Jt\f.L

Voor eensluidend afschfj it

De Staatssecretaris bij het Brussels
Hoofdstedelijk. Gewest , belast met
Ruimtelijke OrdeningJ Monumenten en
~L~a~n~d~S~Cti~a~p~p~en en Bezoldigd Vervoer

v

,

-

ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
ENTAMANT LA PROCEDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME
MONUMENT DE L'ANCIEN INSTITUT CH1RURGICAL BERKENDAEL DU DOCTEUR DEPAGE
_ET DE L'ANCIEN INSTITUT MEDICO-CHIRURGICAL ET CENTRE DE SANTE DE LA CROIX
ROUGE DE BELGIQUE, SIS PLACE G. BRUGMANN, n° 29 (ANGLE RUE J. STALLAERT N° 1)
AIXELLES
"
'
Ref. cadastrale : section B, parcelle n° 309s12
Desctiption sommaire :
L'ancien Institut chirurgical Berkendael du Docteur Depage fut construit en 1903 en style Art
Nouveau d'apres les plans de I'architecte Jean-Baptiste Dewin dans Ie quartier Berkendael sur
'
la future place Georges Brugmann Ixelles.
II fut etendu en 1926 I'angle de la rue J. Stallaert n° 1 par !'ancien Institut Medico-chirurgicaf et .
Centre de Sante de fa crotx Rouge de Belgique, d'apres les plans du merne architecte, en style
Art Deco.

a

a

L'!nsfitut chirurgical Berkendael tiu Docteur Depage s'eleve en quatre niveaux sur des caveshautes, Ie dernier logs, cote place, sous un brisis flambe.
Le plan rectanqulalre, . est traverse en son centre , par t'axe du vestibule d'entree (avec
emrnarc hement) et de la cage d'escaller en forte saillie. A chaque niveau, un couloir
longitudinal median tsole de I'escalier par des partes vltrees, dessert les (anciennes) chambres
'
de malades.
La tacaoe avant, batie en briques blanches avec elements architectoniques en pierre blanche
ou bleue, sa distingue par Ie jeu tres subtll et hlerarchlse de sa composition syrnetnque, aux
reliefs peu accuses. Montee sur un soubassement en pierre bleue, elle articule ses trois
niveaux maconnes sur Ie frontispice de l'entree, a pelne saillant, qui culmine dans Ie toil. Ce
frontispice est legerement bombs sur ses trois premiers niveaux et plat dans son demier. Son
rez-de-chaussee est traite avec une certaine monumentalite : pieddraits en pierre 'et
entablament en pierre bleue . ,y encadrent une large porte vitree et deux etroltes fenetres. Ses
etaqes, cantonnes de pilastres en briques a decrochernents successifs sur consoles,
presentent chacun un registre de cinq bales jumelles,
montants communs de pierre bleue
entre appuis et linteaux continus de merne nafure.
La forte denslte structurelle de ce frontispice est en quelque sorte soutenue, lateralernent, 'au
niveau du soubassement et du rez-de-chaussee par deux couplesde soupiraux et de fenetres
en triplets, assorties aux ouvertures precedentes, tandis qu'aux etaqes la composition se veut
plus h~gere, alignant deux paires de tenetres independantes au premier at seulement trois baies
au second.
'
L'impression generale de verticalite, produlte par Ie reseau des vides, est encore rentorcee,
avec dellcatesse, par un jeu de pilastres plats en briques sur consoles, amortis en diglyphes
galbes (pierre blanche) au niveau du couronnement, et qui prennent naissance des hauteurs
aifferentes : au niveau des appuis du premier pour les extremes, au niveau des appuis du
second pour les centraux.
"
Cette verticallte est cependant judicieusement contrecarree par une serie de chaines de pierre
blanches horizontales qui recoupent ou surmontent les baies, at par un fort entablement
terminal animes de panneaux de mosarques, a decor geometrique bleu et or d'inspiration
florale.
Entin, les chassis (d'origine) petites-bois, les belles grilles des soupiraux ainsi que les petites
bouches de ventilation repartles avec recherche sous les appuis des travees laterales,
contribuent nettenient au quadrillage de la composition.
Le rigidite relative de cette dernlere est par ailleurs ternperee par une serie de courbes cornme
Ie leger renflement du frontispice, Ie delardernent des linteaux et surtout Ie bombement du toit.
Toutes les circulations interteures se developpent avec aisance. Les revetementsde sol sont
en granito eten mosaTques noires et blanches (avec filet dore l'entree).
L.'escalierdu vestibule est dote d'une elegante'rampe en fer forge egalement geometrique, tout
a fait dans l'esprlt de la factade. Les garde-corps suivants, en fer forge egarement, sont plus
"industriels" mais aussi solqnes : une tubulure ronde encadre des panneaux en treillis; les
balustres de depart sont terrnlnes en forme d'obus chromes.
.
On notera aUSSI que toutesles huisseries sont d'epoque et d'un beau dessin.

a

a

a

a

L'ancien Institut Medico-chirurgical et Centre de Sante de fa Croix-Rouge de Belgique fut
construit I'angle de la rue J. Stallaert en style Art Deco, en reprenant certains elements du
precedent immeuble comme la division des chassis petits bois. Cet immeuble, en briques
rouges et bandeaux de ciment, plus sobre dans sa composition, releve rnalqre tout Ie souci de
detaU de I'architecte present dans J'ensemble de son oeuvre (granito et mosa·iqu~~,le

a

a
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·revetement de sols, rampes en fer forge aux motifs geometriques typiques du catalogue
oecoratlt de I'architecte).
A I'angle de fa Place Brugmann et de la rue Stallaert, se dresse un monument concu en 1926
par J.B. Dewin avec Ie sculpteur Godefroid Devreese la mernoire d'Antoine Depage.

a

Interet presente par Ie bien selon les eriteres definis a I'article 2, 10 de I'ordonnance du 4
mars 1993 relative a la conservation du patrimoine immobilier :
lnterets historique et esthetlque :
L'ancien Institut Chirurgical Berkendael du Docteur Depage, date de 1903 par deux fois en
tacade, est Ie premier immeuble hospitalier realise ~ar Jean-Baptiste Dewin. Cet architecte
(1873-1948) forme l'Acaodemie des Beaux-Arts de Bruxelles, puis dans I'atelier de Georges
Hebe, en fera une quinzaine d'autres dont les ~Ius connus sont sans doute la Clinique EClith
Cavell (1913), /'HOpltal Saint-Pierre (1922) et la Maternite d'lxelles (1923).
_
D'abord influence par I'architecturede Paul Hankar comme il apparaTt dans ses premieres
m~ison~ partlculleres, l'arcrutecte se ralliera rapidement - et paralh31~ment - a I'e~pr~t d!3 la
Secession viennorse (ce qUI lUI permettra de passer sans heurts a l'Art Deco pour ses realisations
d 'a pres-g uerre).
L'immeuble de la place Brugmannest un temoignage manifeste de cette fascination de JeanBaptiste Dewin pour I'art viennois (qui s'affirmera encore apres une visite en 1912 de l'hOtel
Stoclet de Hoffmann) : composition geometrique tres etaboree dans un appareillage de briques
claires, traverse de stries horizontales, grande planeite, usage -de panneaux decoratlfs de
rnosatque aux motifs tres styllses, raffinement et sobriete de tous les details ...
Conserve dans un etat quasiment intact et soigneusement entretenu,
L'ancien Institut Chirurgical Berkendael du Docieur Depage mente un classement. II est, en
Belgique, un des plus dignes representants de l'Art Nouveau dans sa tendance geometrique et un
des rares exemples de cet art applique au registre hospitalier!
L'ancien fnstitut Medico-chirurglcal et Centre ae Sante de fa Croix-Rouge de Belgique, en style
Art Deco, reprend certains elements caracterlsttques de I'oeuvre de I'architecte {Ia division des
chassis petits bois, etc). Cet immeuble, plus sobre dans sa composition, releve Ie souci de
detail de J.B. Dewin present dans l'ensemble de son oeuvre (granito et mosatques pour Ie
reveternent de sols, rampes en fer forge aux motifs geometriques typiques).
L'ensemble architecturaf fait partie integrante de la Qlace Brugmann et du quartier, qui connut
son developpement pendant la premiere mottle du 20eme steele.
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Vu pour etre annexa

a l'arrete du

Le Ministre-President du Gouvernement de I
locaux, de I'Amenagement du territoire, des
Recherche scientifique,

n de Bruxelles-Capitale, charge des Pouvoirs
nts et Sites, de la Renovation urbaine et de la
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a

Le Secn3taire d'Etat la Region de Bruxelles-Capitale charge de l'Amenagement du Territoire, des
es
Monuments et Sites et du Transp rt ramunare des
°
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BIJLAGE I VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING
HOUDENDE INSTELLING VAN DE PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE BEWMRLIJST

ALS MONUMENT VAN HET VOORMALIG CHIRURGISCH INSTIT,UUT BERKENDAEL VAN
DOKTER DEPAGE EN HET VOORMALIG MEDISCH- CHIRURGISCH INSTITUUT EN
_GEZONDHEIDSCENTRUM VAN HET RODE KRUIS VAN BELGIE, GELEGEN G.
BRUGMANNPLEIN NR 29 (HOEK J. STALLAERTSTRMT NR 1) TE ELSENE
Kadastrale gegevens : sectie 8, perceel nr 309512

Beschrijving : '
Het voormalig Chirurgisch Instituut Berkendael van Dolder Depage werd in 1903 in artnouveaustijl gebouwa naar een ontwerp van architect Jean-Baptiste Dewin in de wijk
Berkendael, op het toekomstige Brugmannplein in Eisene.
In 1926 werd het uitgebreid aan de hoek met de J. Stallaertstraat nr 1 met het voormalig
Medisch-Chirurgisch fhstituut en Gezondheidscentrum van het Rode Kruis van Belgie naar de
plannen van dezelfde architect, in art-decostijl.
I

Het voormalig Chirurgisch Instituut Berkendael van Dokter Depage telt vier bouwlagen op een
, verhoogde kelderverdieping. De laatste bouwlaag, langs het plein, is voorzien van een
afgeronde mansarde.
'
,
Het rechthoekige plan wordt in het midden verdeeld door het voorportaal met traptreden en
door het uitstekende trappenhuis. Op elke verdieping loopt een middengang waarvan de deuren
uitgeven op de voormalige ziekenkamers. Glazen deuren sluiten de gang af van het
trappenhuis.
De voorgevel is opgetrokken in witte baksteen met architectonische elementen van witte of
blauwe steen. Opmerkelijk is het subtiele en hlerarchlsche spel van de symmetrische
compositie met flauw relief. De onderbouw is van blauwe steen. De iets uitspringende
frontispies met ingang steekt boven de aanweerskanten opgetrokken drte gemet~elde
bouwlagen uit. Daze frontispice is licht bol op de eerste drie bouwlagen en vlak op de laatste
bouwlaag. De benedenverdieping ervan werd enigszins monumenlaal behandeld ': stenen
draagmuren en een entablement omsluiten een brede glazen deur en twee smalle ramen. De
verdieplnqen van de frontlsptea zljn aan de hoeken versierd met telkens inspringende
bakstenen pilasters op kraagstenen en worden verlicht door een reeks van telkens vijf smalle
venst.eropeningen met gemeenschappelijke blauwstenen stijlen tussen gelijkaardige steunen en
lateien.
.
De dichte structuur van deze frontispies wordt in zekere zin zijdelings ondersteund, ter hoogte
van de onderbouw en van de benedenverdieping, doortweemaal twee kelderramen en partijen
van drie vensteropeningen met dezelfde stijlen, steunen en lateien als op de verdiepingen van
de frontispies. Op de verdiepif1gen van de zijd~lingse gebouwen is de cornpositie lictiter met
eerst tweemaal twee afzonderhjl<e vensteropeninqen en slechts dne vensteropeninqen op de
tweede verdieping. ,
'
Vanwege een nefwerk van kale vlakken, wordt de indruk van verticaliteit op elegante wijze nag
versterkt door een reeks vlakke bakstenen pilasters op kraagstenen uitlopend in dubbele
gewelfde groeven van witte steen, die hun baSIS op verschillende hooqtes
flebben : ter hoogte van de steunen op de eerste verdieping voor de uifersten en ter hoogte van
, de steunen op detweede verdieping voor de middelste.
Deze verticaHte.it wordt echter subfiel verbroken door een reeks horizontaal .geplaatste witte
stenen die ofwel door de vensteropeningen worden onderbroken ofwel doorlopen boven de
vensteropeningen. Boven de vensters van de tweede verdieping is een tafelment met
mozaTekpanelen aanqebracht waarop geometrische bloemmotieven in de kleuren blauw en
goud.
De oorspronkelijke ramen met roedeverdeling, de mooie hekken van de kelderramen evenals
de luchtroosters die vindingrijk onder de steunen van de zijtraveeen werden geplaatst, dragen
'
duidelijk bij tot hat ruitpatroon van de compositie.
De betrekkelijke rigidlteit van de campositie wordt verzacht door het speels effect van de
rondingen zoals de glooiing van de frontispies, de afranding van de lateien.en vooral het belle
van het dak.
De binnengangen hebben aangename verhoudingen. De vloeren zijn van grijze granite en van
zwart-witte moza"iekmet gouden lijstjes bij de ingang.
De trap in het voorpertaal is voorzien van een elegante leuning van geametrisch smeedijzer,
volledig in de gees! van de gevel. De daarop volgende leuningen ogen meer industrieel maar
zijn ook zeer verzorgd : ronde buisstukken omvatten rasterpaneren, de leuningstijlen zijn
afgewerkt met verchroomde bollen.
AI het deurwerk is origineel en van een moeie vormgeving.

Het voermalig Medisch-Chirurgisch Instituut en Gezondheidscentrum van het Rode Kruis van

Belgie werd gebouwd aan de hoek met de J. Stallaertstraat in een art-decostijl. Een aantal

elementen van het voornoemde gebouw werden hier overgenomen, zoals de kleine roede
iodeling van het raamwerk. Dit gebouw, opgetrokken in baks1een en versierd met banden van
cement, bezit een meer sobere ccrnpositle, maar toont wei de zorg voor detail waarmee de
architect begaan was. Deze zorg veer detail is aanwezig in heel zijn oeuvre (granito en mozaiek
voor de vloerbekledtna, leuningen in smeedijzer met geometrische motieven), typisch voor
decoratieve eJementenaangewend door de architect. .
.
Aan de hoek van het Brugmannplein en de J. ·Stallaertstraat ward een herdenkingsmonument
opgericht, ontworpen doorJ.B. Dewin in samenwerking met de beeldhouwer Godfried Devreese
ter ere van Antoine Depage.

Belang van het goed volgens de criteria, bepaald in artikel 2, 1 0 van de Ordonnantie van 4
maart 1993 inzaT<e het behoud van het onroerende erfgoed :
Histortsche en esthetische waarde :
Het voormalig Chirurgisch Instituut Berkendael van Dokter Depage dateert van 1903 (het
bouwjaar is tweemaa.1 op de gevel aangeduid). Het is het eerste zlekenhulsqebouw ontworpen
door Jean-Baptiste Dewin (1873-1948), die zijn apleiding aan de Academie voar Schone
Kunsten te Brussel en in het atelier van Georges Hebe genoo1. Na deze opdracht zou de
architect nag een vijftiental andere ziekenhuizen ontwerpen. De bekendste zijn ongetwijfeld de
kliniek EditH Caven (1913), het Sint-Pieters Gasthuis (1922) en de Matemiteit van Eisene

~ir~Js aanvankelijk betnvloed door de

bouwstijl van Paul Hankar zoals blijkt uit zijn eerste

prlve-woninqen, maar al snet ontwikkelt hij een eigen stijl die kenmerken vertoont van de
Wiener Sezession. Dit biedt hem de gelegenheid om na de tweede wereldoorlog probleemloos
te evolueren naar de art deco.
.
Het gebouw op het Brugmannplein is een duidelijk bewijs van de fascinatie van J.B. Dewin voor
de Weense Kunst (die nag sterker zal worden na zlln bezoek aan het PalaisStoclet van
Hoffmann in 1912) : tot in details uitgewerkte geometrische compositie op basis van
lichtgekleurde bakstenen met doorlopenae horizontale strepen, vlak uitzicht, gebruik van
decoratieve mozaTekpanelen met sterk gestileerde motieven, raffinement en sobertieid van aile
details...
.
Het yoormalig Chirurgisch Instituut Berkendael van Dokter Depage werd tot nu toe praktisch
intact bewaard en zorgvuldig onderhouden en is beschermenswaardig. Het betreft een van de
fraaiste voorbeelden van de geometrische Art Nouveau in Belgie, die bovendien vrij zeldzaam
ward toegepast in de ziekenhuisarchitectuur !
..

Het voormalig Medisch-Chirurgisch Instituut en Gezondheidscentrum van het Rode Kruis van
Belgie, in art decostlll, herneemt een aantal karakteristieken van het oeuvre van de architect (de
kleine roede indeling van het raarnwerk enz.). Dit gebouw is soberder in zijn compositie en
toont de zorg voor het detail bij J.B. Dewin, aanwezig in zijn gehele oeuvre (granite en mozatek
voor de vloerpekleding, leuningen in smeedijzer mef geomefrische rnctieven).
Het bouwkundig geheel maakl integrerend deel uit van het Brugmannplein en de wijk, die
hoofdzakelijk ontstond in de eerste nelft van de 205te eeuw.
Gezien am te worden gevoegd bij het besluit' va

1H,DEC. 1003

De Minister-Voorzitter van de Brusselse
a
Besturen, RUimtelijke Ordening, Monum nt
Wetenschappelijk Onderzoek,

delijke Regering, belast met Plaatselijke
n Landschappen, Stadsvemieuwing en

DAN~rRME

HOOf~delijk Gewest, belast met RUimtelijke Ordening,

De Staatssecretaris bij het Brussels
Monumenten en Landschappen'
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