BLOEMISTENSTRAAT 27
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September 2018
Ter gelegenheid van de Open Monumentendagen - 15 en 16 sept. 2018
Met de steun van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
in het kader van de campagne "Het erfgoed, dat zijn wij !"

Verantwoordelijke uitgever: Carine Elst
Hoogstraat 298a - 1000 Brussel

GESCHIEDENIS
VAN
EEN GEBOUW

FLEUR VAN
HET ERFGOED

Het OCMW van Brussel is eigenaar van het
gebouw aan de Bloemistenstraat 27 in de
Marollen. Het kocht het bij akte voor de notaris
van 21 juni 1989. Het telt vandaag 30 huurwoningen, nadat het gebouw werd gerenoveerd
conform een bouwvergunning in 1996 die in
1998 is verlengd.

D

e verkoper was Antoon Dalk. Hij woonde
er op het gelijkvloers, maar had er ook een
atelier achterin het perceel. Daar zette hij op
een heel kleine schaal een familiale traditie voort. Deze
had te maken met het industriële verleden van het
gebouw. Het werd midden in 19de eeuw opgetrokken
als geheel van « Kantoren Magazijnen Fabriek ». De
eigenaar was toen de onderneming Pohlmann, Dalk
& Fils. Die stelt zichzelf voor, op een factuur van 1881,
als «  Schrijnwerkerij - Kunstmeubelen - Hofleverancier  ».
In 1875 telde het bedrijf 45 werknemers.

« HET ERFGOED, DAT ZIJN WIJ ! »
Zo luidt het parool van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor het Europees Jaar van het Cultureel
Erfgoed in 2018. Het gebouw heeft nog maar heel
weinig overgehouden van zijn industriële verleden. De eigenaars hadden het zelf al omgebouwd
tot woningen. Maar het OCMW van Brussel heeft
dat verleden in eer willen herstellen om het te
delen met zijn huurders en de liefhebbers van het
erfgoed. Erfgoed beleven is een nieuw leven
geven aan weinig gekende beelden en documenten,
die in verschillende archieven wachten op hun
ontdekking. Is een verhaal en een geschiedenis
ontdekken om er zijn plaats in te vinden als
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bewoner of als gebuur. En de « Bloemisten 27 »,
dat is een hele historie. Met vele onbekenden die
ons bijgevolg des te meer aan het dromen zetten.
Een verhaal dat ons via dit gebouw van de Marollen naar New-York brengt. In een straat waar de
postnummers in 50 jaar tijd drie keer zijn veranderd.
In een wijk waar de Zuinigheidstraat oorspronkelijk de Rattenstraat heette. In een stad die 150 jaar
geleden nog blootgesteld was een mogelijke
cholera epidemieën. Toen Dalk Cie in 1888 vroeg
om de fabriek te mogen ombouwen tot woningen,
is de Stad Brussel heel kritisch. Openbare hygiëne is
een obsessie. De Stad vraagt dus om alle garanties te
geven dat ze geen woningen rond een « impasse »
zullen bouwen …

Erfgoed beleven is een nieuw leven geven aan
weinig gekende beelden en documenten, die in
verschillende archieven wachten op hun
ontdekking. Is een verhaal en een geschiedenis
ontdekken om er zijn plaats in te vinden als
bewoner of als gebuur.

Deze brochure bevat vragen en verhalen rond
het ontstaan van de Bloemistenstraat, zijn eerste
gebouwen, de onderneming Pohlmann, Dalk & Fils,
de bouw van hun fabriek, de ombouw van hun
fabriek tot woningen, de veranderingen aan die
gebouwen en tenslotte de renovatie van de woningen door het OCMW van Brussel.
Lees. Ga kijken. En geniet.
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Het gebouw anno 1954 - Vergunning voor renovatie van de gevel.

DE
GESCHIEDENIS
VAN EEN
STRAAT
WHAT'S IN A
NAME ?

Plannen en documenten in het Archief van
de Stad Brussel hebben het nu eens over « rue
DU Fleuriste » (Bloemiststraat), dan weer
over « rue DES Fleuristes » (Bloemistenstraat).
En beide straatnamen verschijnen soms afwisselend in één zelfde document. In een
brief van het College van Burgemeester en
Schepenen van 1839 heet het zelfs « rue
fleuriste », alsof « fleuriste » een adjectief was
(zeg maar: « bloemistachtige straat »…).

D

e bloem verschijnt in de straatnaam pas
in 1811. Daarvoor heette ze « Rue Basse du
Rempart » (letterlijk: Lage Walstraat). Ze was
toen veel langer dan vandaag. De veldweg liep toen
van de Huidevettersstraat naar de 2de stadswal.
En dan liep hij langs de vestingmuur tot aan de
Hallepoort. Om de stad via deze Poort binnen te
lopen, moest men door een zogenaamde « bareel ».
De Lage Walstraat (die langs en onderaan de stadswal liep) werd dan ook wel eens « rue de la Barrière »
genoemd (« Bareelstraat »). De naam verwijst vermoedelijk naar de « barrière d’octroi », nabij de Hallepoort.
Aan die « bareel » werden de accijnzen geheven op
de goederen die de stad ingingen.

DE STAD LEGT HAAR NIEUWE BANEN
Per Decreet van Napoleon van 19 mei 1810 beslissen
de Fransen om de 2de middeleeuwse stadswal af te
breken. De Stadswal wordt Boulevard. Maar dat vraagt
tijd. De stadswal moest tot dan de Stad beschermen
door de toegang enkel via een aantal Poorten toe te
laten. Onder het Oostenrijks bewind was al beslist om
de stad meer te openen naar zijn voorsteden. Daarom zouden een aantal Poorten worden afgeschaft.
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1815: Brussel maakt deel uit van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De « Régence de la Ville » (zo heette toen de stadsadministratie) organiseert in 1818 een
wedstrijd voor de aanleg van de Boulevards. Winnaar
is ingenieur Jean-Baptiste Vifquain. De Boulevards
worden brede lanen met bomen, tuinen en fonteinen.
1830: België komt tot stand. Brussel wordt de hoofdstad. Er wordt voortgewerkt aan de plannen voor de
Boulevards. Er moet nu worden onderhandeld met de

BLOEMIST, EEN ZWAAR BEROEP

Topografisch plan van de Stad Brussel en omgeving.
Gravure van L.A. Dupuis, 1777.

eigenaars van de (al dan niet bebouwde) aanpalende
eigendommen om er de openbare ruimte te kunnen
inrichten. De Bloemistenstraat zal voortaan uitlopen
in de nieuwe boulevard, die ook wel eens Boulevard
de France wordt genoemd, zo niet Boulevard du Midi
(vandaag nog Zuidlaan). Ze wordt rechtgetrokken als
een echte straat, 10 meter breed tussen de gevels van
nieuwe winkels en woningen.

Langs de Bloemistenstraat lagen vier of vijf boerderijtjes,
tussen landerijen waar bloemen werden gekweekt voor de
markten. Bloemen verkopen aan de kruispunten was voor
de 2de wereldoorlog een fel begeerd beroep. Meestal zat
de verkoopster onder een schuin opgesteld zonnescherm.
Voor haar legde ze een wilgentenen mand met daarin
verschillende boeketten. Op de mand moest verplicht een
plakkaatje hangen waar in witte letters op een zwarte
achtergrond de naam van de bloemenverkoopster stond,
haar adres en het kaartnummer van haar ambulante
handel. Het was een zwaar beroep: heel vroeg opstaan om
naar de afslag op de vroegmarkt te gaan, die alle dagen om
4 uur doorging nabij de Sint-Niklaaskerk. Daarna laadde
de verkoopster haar bloemen op een handkar om naar
haar gebruikelijke plek te gaan, ofwel om de avond af te
wachten en haar ronde te doen in cafés en brasseries.
Bron: Gustave Abeels, Petits métiers des Marolles.
Foto: AMSAB-ISG - Photo Acta 1930-1939.
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OVEREENKOMST 16 JULI 1839
Tussen de Stad en een « Société Civile ». Ze heeft als onderwerp « 1° de
verbreding van een deel van de Huidevettersstraat waar die uitloopt
op de boulevard – te dien einde breekt de « société civile » verschillende kleine huizen af en staat ze 1157 vierkante voet aan de straatkant af
voor de openbare ruimte, 2° het rechttrekken van de Bloemistenstraat
vanaf het kruispunt met de Huidevetters- en de Rattenstraat – te dien
einde breekt de « société civile » verschillende huizen af en staat ze
14190 voet af voor de openbare ruimte, 3° het doortrekken van een
nieuwe straat om de Huidevettersstraat in rechte lijn te verbinden
met de boulevard. Deze straat wordt met een breedte van 10 meter
aangelegd dwars door het eigendom van de « société civile » en door
een landstong van de Stad Brussel. De Stad bezit aan de boulevard
een grondstrook met een onregelmatige vorm en een oppervlakte
van 26421 voet. Daarvan moet ze 1183 voet afstaan om bij te dragen
tot de aanleg van de nieuwe straat. Blijft 15347 voet over. De Stad
zou bovendien nog 9891 voet afstaan die geschat zijn door etc. ».
(AVB Dossier Van Keerberghen)

1 voet2 = 0,076038 m2. 26421 voet2 = 2.009 m2

5 september 1839. « Aan de heren Burgemeester en
Schepenen, U gaf me de opdracht om de aankoop te
onderhandelen van de gronden die nodig zijn om de
Bloemistenstraat te verbreden. Ik had de eer u in juli ll. een
eerste regeling te mogen overhandigen met de « société
civile ». (...) Ik hoopte toen dat ik zo blij mocht zijn om
hetzelfde resultaat te bereiken met het oog op de eigendomsafstand die dhr. S.V. moest doen, de tweede eigenaar met wie ik
moest onderhandelen. Ik mocht me aardig wat beklagen over
de traagheid die deze persoon in de onderhandelingen aan
boord legde, maar toen kon ik op verre na niet verwachten wat
het uiteindelijk zou worden. (...) Ik zeg het met spijt (...) drie
maanden lang heeft dit personage ermee gerammeld (...) ».

10 december 1839, Het College van de Stad Brussel
richt een brief aan een zekere meneer Van Keerberghen,
houthandelaar in Brussel. Daarin is er sprake van een
« strook grond die de Stad op uw eigendom moet inpalmen om de Bloemistenstraat te kunnen verbreden aan
de Frankrijklaan ». Getekend: « De Secretaris, Waffelaer »
en « d.d. Burgemeester, Schepen Van Volxem zoon ».
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EERSTE
BOUWSTENEN

De eerste vergunningen voor het optrekken
van gebouwen langs de Bloemistenstraat
worden eind jaren 1830 aangevraagd. Het
tracé van de straat bestaat op plan en zal
worden uitgevoerd bij elke nieuwe aanvraag
voor het optrekken van aanpalende gebouwen.
De Stad bepaalt dan in elke afgeleverde
vergunning de voorwaarden die de aanpalende eigenaar zal moeten respecteren. Daarbij
hoorde bijvoorbeeld dat de eigenaar verplicht
was om zelf de stoep aan te leggen conform de
voorschriften van de « Regentie » (zo noemde
men nog een Gemeentebestuur indertijd).

Hoofding van de akte van machtiging, afgeleverd aan M. Van
Baerlem op 14 maart 1837 voor "het optrekken van een gevel voor
een woning op zijn terrein, Bloemistenstraat, Sectie 2". AVB 11285.
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4 augustus 1836: Brief van de Stad aan dhr. Quin,
wonend in de Huidevettersstraat 2, betreffende de
huizen die hij wil bouwen in de « Pieremansstraat
Sect. 2 nr 2, 4, 6 », op de hoek met de Bloemistenstraat. De eigenaar wilde weten wanneer de Stad
de rooilijn van de straat ging rechttrekken en een
riolering leggen.
21 februari 1837: Vergunning verleend na
aanvraag ingediend door « Nicolas François
Goossens, deurwaarder, gedomicilieerd in de
Gasthuisssstraat Sect. 8 nr 11 », eigenaar van « het
lot 7 dat hij van de Stad Brussel heeft verworven
op de openbare verkoop op 23 januari, zijnde twee
huizen gelegen in Brussel aan de laan tussen de poort
van Halle en die van Anderlecht, op de hoek van de
Bloemiststraat ».
14 maart 1837: Vergunning verleend aan dhr.
Van Baerlem om te « mogen bouwen volgens plan
een huisgevel die moet worden opgetrokken op zijn
grond gelegen aan de Bloemiststraat Sectie 2 ». Eén
van de voorwaarden was « dat aan de voet van de
gevels een voetpad wordt aangelegd met stenen van
Ecaussinnes of met grijze Boomse bakstenen, met
een boord uit stenen van Ecaussinnes volgens richtlijnen die nog worden gegeven ».
Maart 1842: Vergunning verleend aan « dhr. Van
Baerlem, wonende in de Zuidstraat sect. 2 » om
« twee huizen en een winkel te bouwen op zijn grond
aan de Bloemiststraat ». De Administratie maakt
de Burgemeester erop attent dat « De heer Van

EERSTE
BOUWSTENEN

Onder de documenten in het Archief van de Stad
Brussel kunnen we volgende dossiers aanhalen i.v.m.
de eerste bebouwingen langs de Bloemistenstraat
(citaten zijn uit het Frans vertaald).

31, « om drie huizen te bouwen op een braakliggende grond aan de hoek van de Bloemiststraat en de
Rattenstraat, bestaande uit de loten 3, 4 en 5 van
de verkoop van deze gronden ».

Baerlem misschien de opdracht kreeg van de Société
Civile om een rooilijn aan te vragen die de Stad ertoe
zou verplichten om opnieuw met die Société Civile te
gaan onderhandelen ».

•

•

•

1 februari 1843: Aanvraag door « dhr. Noblet et
Cie », wonend aan de Nieuwlandstraat Sectie 2,
om « vier huizen te bouwen op een grond gelegen in
het verlengde van de Sistervatstraat et die uitgeeft op
de Bloemiststraat Sectie 2, bestaande uit de loten 1 en
2 op de openbare verkoop die onlangs heeft plaatsgevonden ».

•

27 februari 1843 : Aanvraag van dhr. Joseph
Sohie, wonende in de Hoogstraat 336, « eigenaar
van een grond (...) gelegen aan de Sistervatstraat, in
een gemeenschappelijk gangetje dat uitgeeft op de
Bloemistenstraat, tegenover het magazijn van dhr.
Van Baerlem », « om hem de toelating te geven om op
die genoemde grond een huis te bouwen ».

Verdere bebouwing ontwikkelt zich in de jaren
nadien aan beide zijden van de Bloemistenstraat,
zoals blijkt uit de Kadastrale Atlas van 1866 (vaak naar
zijn ontwerper genoemd het « Plan Popp »). De straatkant met pare nummers is versneld bebouwd geraakt
via het Verkoopplan. Aan de onpare kant is de straat
maar voor een goeie helft bebouwd. Maar het plan van
1866 toont wel één omvangrijk complex op het nr. 19 :
de fabriek van Pohlmann, Dalk & Fils.

7 maart 1843 : Vergunning verleend aan dhr. G.
Vanden Bosch, wonende in de Dambordstraat

Juni 1843 : aanvraag door Weduwe Levisse,
wonende in de Hoogstraat 151, om te mogen
bouwen « twee huizen op een onbebouwde grond die
het 19de en het 20ste lot uitmaken langs het gemeenschappelijke gangetje tussen de Bloemiststraat en de
Sistervaatstraat Sectie 2 ».

In zijn verslag van 23 januari 1837 maakt de Stadsarchitect het College erop attent dat de aanvraag
van dhr. Van Baerlem wel grote implicaties heeft.
« Volgens een project, dat al zo’n vier jaar geleden aan
het College is voorgelegd, zou de Bloemistenstraat
moeten worden verlengd en rechtgetrokken. (...) Die
verbreding is ontontbeerlijk voor de buurtbewoners  ».
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VERKOOPPLAN

Detail uit het percelenplan
van de Stad Brussel, 1866.

In een verslag van de Administratie van Openbare Werken staat
dat de gronden die dhr. Vanden Bosch heeft gekocht « recent »
(kort voor de indiening van zijn bouwaanvraag in 1843) te koop
werden gesteld. In het dossier is er ook « kopie van het kadastrale
plan van de lokaliteiten », waarop een vermelding van « het plan
voor de verkoop in loten door de heer Notaris De Doncker ». Eén van die
verkopen staat ook vermeld in bijlage bij de aanvraag van dhr. Sohie:
« Meester De Doncker zal openbaar, per opbod verkopen in de
Kamer van de verkoop via Notarissen in Brussel aan de Kruithofberg,
het eigendom waarvan sprake in onderliggend plan en dat is opgedeeld in 21 loten. Zittingen: voorbereidende toewijzing donderdag 6
september 1842. Definitieve toewijzing: dinsdag 13 idem ».
Op dit plan staan een reeks loten tussen de Rattenstraat
(vandaag Zuinigheidstraat) en een « Sortie des Magasins ». Deze
loopt langs een « nieuwe constructie » die wordt voorgesteld
als « Magazijn van dhr. Vanbarlem » (Van Baerlem). Langs deze
« sortie des Magasins » loopt een « sortie commune »
(gemeenschappelijke uitgang) voor alle huizen die aan de overkant
van deze uitgang liggen. En die komt problematisch over
bij sommigen op de Stad. Zij zien daarin de aanleg van een
« impasse » (een gang, een doodlopende steeg) die maar 3,60 m
breed is. En die wordt aangelegd zonder de toelating die volgens
een « arrest » van de Gemeenteraad van 8 april 1828 vereist is.
En dat « arrest » zegt dat ze minstens 8 meter breed moet zijn.
En de Administratie is des te kritischer wanneer ze heeft moeten
constateren dat « men in de genoemde « gangen » verschillende
huizen zonder de minste vergunning van het College optrekt.
Zo staan de zaken ervoor. 20 maart 1843 ».
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Aantekening op het verkoopplan van de Stad Brussel, 1842. Bijlage bij het dossier
voor de vergunningsaanvraag van Joseph Sohie (27 februari 1843). AVB n° 11282.

Detail uit de kopie van het kadastraal plan, gevoegd bij het dossier voor de vergunningsaanvraag
van G. Vanden Bosch voor de bouw van drie woningen. AVB n°11283.

Vergunningsaanvraag door Dhr. Dewrée voor het bouwen
van twee huizen aan de Bloemistenstraat 37-39 in 1867.
(AVB n°11301)

Gevel van het gebouw op de Bloemistenstraat 15-17-19.

POHLMANN,
DALK & FILS

De families Dalk en Pohlmann komen uit
Duitsland. In het bevolkingsregister van 1876
vinden we volgende informatie :

•
•
•

•

Antoine (Jean, Napoléon) Dalk, geboren op
13 juni 1811 in Bocholt; overleden in Brussel op
30 september 1878. Bocholt ligt vandaag bij de
Nederlandse grens, in Nordrhein-Westfalen.
Pierre (Désiré) Dalk, geboren in Brussel op 5 april
1846; overleden op 29 augustus 1879. Had de
Belgische nationaliteit verworven.
Joseph Dalk, geboren in Brussel op 6 juni 1860, tot
Belg genaturaliseerd op 23 maart 1869, overleden
in Brussel op 20 januari 1928 (hij is de vader van
Antoon Dalk, die het gebouw aan de Bloemistenstraat aan het OCMW van Brussel heeft verkocht).
Guillaume (Detlef) Pohlmann, geboren op
19 september 1819 in Altona, een stad die toen in
Pruisen lag, vandaag één van de arrondissementen van de Stad Hamburg. Overleden in Brussel op
10 april 1881.
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Het bevolkingsregister vermeldt ze allemaal als
« industriëlen ». Maar over de oprichting van hun bedrijf hebben we vooralsnog geen informatie gevonden. Antoine Dalk, vader van Joseph Dalk, verschijnt
als « schrijnwerker » in het « Register van de patenthouders » van 1850. In dat jaar stelt hij één arbeider en één
magazijnier tewerk.

toen blijkbaar zijn hoofdzetel in de Gasthuisstraat
37 en het jaarregister maakt ook melding van een
atelier… in de Bloemistenstraat 19 (wat ook door de
Cadastrale Atlas van 1866 wordt bevestigd). In 1870
verschijnt Pohlmann expliciet als associé van Dalk. De
hoofdzetel van het bedrijf is dan in de Gasthuisstraat
43, met hetzelfde atelier in de Bloemistenstraat.

De « Annuaires de Commerce » (jaarregisters van
de handel) van de Stad Brussel vermelden Dalk en
Pohlmann voor het eerst in 1854. Ze zijn erin
opgenomen als ondernemers die wonen in de Gasthuisstraat 33, 35 en/of 37, in gescheiden gebouwen
die ze blijkbaar met elkaar hebben gedeeld.

In 1875 stelt Pohlmann, Dalk & Fils, « maîtres doreurs
sur bois » (meester-vergulders op hout), 45 arbeiders tewerk en gebruikt het stoommachines in de
Bloemistenstraat 19.

In het jaarregister van 1865 staan hun beider namen
voor het eerst als één geheel vermeld. Het bedrijf had

Antoine Dalk sterft in 1878. En Guillaume
Pohlmann in 1881. De zoon Joseph Dalk neemt de
zaak blijkbaar over. Op 12 december 1885 richt hij
een brief aan de Stad Brussel om de merites van zijn

Gasthuisstraat 33-35-37 en 43: voormalige zetel van
Pohlmann, Dalk & Fils. Kadastrale atlas van België, 1866.

Visitekaartje gevoegd bij de brief van J. Dalk van 12 dec. 1885
om zijn onderneming aan te bevelen bij de burgemeester.

bedrijf aan te kaarten. Het visitekaartje bij de brief
draagt dan de naam « J. Dalk & C° » en vermeldt
bovenaan « Ancienne Maison Pohlmann, Dalk & Fils ».

ACTIVITEITEN VAN HET BEDRIJF
De facturen van het bedrijf pakken uit met een
brede waaier aan activiteiten. Een factuur van 1881
is vrij expliciet. En op een factuur van 1880 stond
ook vermeld « Fabriek en Specialiteit van Staven
Sierlijsten voor Gordijnen & Kaders. Ornamenten voor
Salons en Kerken. Fabricage van sierlijsten in bruto
hout en Zagerijen aangedreven door stoom ».

REFERENTIES VAN HET BEDRIJF
In zijn uitgave van 8 juni 1866 maakt « The London
Gazette » melding van een bedrijf in de County of
Middlesex, pionier in de fabricatie van kaders voor
schilderijen en sierlijsten. Bij de verdiensten van
dat bedrijf staat dat ze in 1864 als referentie in het
buitenland werden vernoemd door « Guilliaminus Pohlmann and John Dalk, Engineers, both of
Brussels, in the Kingdom of Belgium ».
De factuur van 1881, waarop de fabriek aan de
Bloemistenstraat staat afgebeeld, bevat ook
4 medaillons, waarmee Pohlmann, Dalk & Fils zijn
internationale referenties breed wil laten uitstralen.
Vier steden en data verwijzen vermoedelijk naar vier
internationale evenementen waarmee het bedrijf
zijn merknaam wil verbinden, met name :

•
•
•
•

Een factuur van 1881.

Brussel 1857: editie van het Salon van Brussel,
in 1811 gelanceerd op initiatief van de « Société
de Bruxelles pour l’encouragement des beaux-arts »
Londen 1862: jaar van de Wereldtentoonstelling
Parijs 1867: jaar van de Wereldtentoonstelling
Parijs 1878: Salon des Artistes.
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New-York, New-York, the Big Apple
Pohlmann, Dalk & Fils hebben een belangrijke
rol gespeeld bij de lancering van het Metropolitan Museum of Art (MMA) in New-York. Het
MMA opende zijn deuren op 17 februari 1872.

de daarbij op een Brussels makelaar, Léon Gauchez. De aankopen
werd in drie luiken geregeld:

Bij de inhuldiging van het Museum kon men er 174 schilderijen
vaan oude Europese meesters bewonderen. De aankoop van die
kunstwerken werd georganiseerd door John Taylor Johnston, toen
Voorzitter van het Museum, en William Tilden Blodgett, eerste
Voorzitter van het Bestuurcomité. Deze laatste trok voor de
aankoop van oude werken vanaf juni 1870 op prospectie naar Parijs
en Brussel. Pro memorie: 19 juli 1870 verklaart Frankrijk de oorlog
aan Pruisen. Der Duitse troepen belegeren Parijs van 17 september
1870. Aan die oorlog komt een eind met de ondertekening van een
Wapenstilstand op 28 januari 1871. Tijdens de belegering van Parijs
waren er in de hoofdstad geen openbare verkopen van kunstwerken meer. Aankoop werd uit de hand geregeld. En de crisisperiode
maakte wellicht dat de verkopers hun kunstwerken sneller van de
hand deden - om het zekere voor het onzekere te nemen.
De kunstwerken zouden worden aangekocht door W.T. Blodgett
die ze vervolgens zou voorstellen aan het MMA. Blodgett steun-

•

•
•

de « Parijse collectie » : 59 schilderijen gekocht in Parijs
op 23 augustus 1870 ;
de « Brusselse collectie »: 100 schilderijen gekocht van
Dhr. Le Roy in Brussel op 22 september 1870;
de « Aanvullende collectie » : 15 schilderijen gekocht
in Parijs, voorgesteld door Léon Gauchez uit eigen collecties
of die van anderen.

Het Executive Committee van het MMA heeft de overkoop van
deze kunstwerken definitief geregeld op 3 maart 1871. Het gaf
L. Gauchez de opdracht om hun restauratie te regelen en ook hun
transport per boot naar New-York.
L. Gauchez gaf die opdracht aan Pohlmann, Dalk & Fils. Ze
moesten de kaders van 96 schilderijen restaureren en 22 kisten
maken voor de verpakking van die kunstwerken zodanig dat ze de
trans-Atlantische boottocht veilig zouden doorstaan!
Een flinke opdracht en meteen ook een mooie referentie !

Léon Gauchez (Brussel 13 augustus 1825 – Parijs 1 juni 1907) was kunsthandelaar, verzamelaar, expert, kunstcriticus (o.a. onder pseudoniem Paul Leroi) en mecenas. Vanaf 1868 werd hij actief in de veiling van kunstwerken. Tijdens zijn carrière verkocht hij o.a. 40 schilderijen van
Vlaamse en Nederlandse oude meesters aan de latere Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSK).
Etienne Le Roy (1808-1878) was expert, handelaar en restaurateur van kunstwerken (o.a. van de Kruisafneming van Rubens in de Kathedraal
van Antwerpen). In 1846 werd hij benoemd tot expertcommissaris van de Musée Royal de Peinture et de Sculpture à Bruxelles (die later het
KMSK zou worden). Voor de verkoop van de kunstwerken aan de MMA was zijn agent L. Gauchez.
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GESCHIEDENIS
VAN HET
GEBOUW

1866
De jaarregisters van de handel in de Stad Brussel
melden in 1856 en in 1870 dat het bedrijf
Pohlmann, Dalk & Fils zijn zetel had in de Gasthuisstraat, maar ook een atelier in de Bloemistenstraat 19.
De enige afbeelding van dat atelier die we vooralsnog
hebben gevonden staat in de Cadastrale Atlas van
1866. Het bestaat uit twee gebouwen die langs de
straatzijde aan de Bloemistenstraat zijn gescheiden
door een doorgang naar een binnenkoer. Het andere
gebouw geeft achterin het perceel uit op een
andere open ruimte. We hebben totnogtoe geen
bouwvergunning van het atelier in die oorspronkelijke staat kunnen terugvinden, noch enig ander
document waaruit we de bouwdatum en de
architect zouden kennen.

1872-1873
De eerste documenten die we kunnen raadplegen
aangaande de bouwplannen dateren van 1872. In
een rapport dd. 26 maart 1872 van de Administratie
aan het College van de Stad Brussel (dat op 29 maart
1872 beslist om te vergunnen) staat het volgende: « aanvraag door de heren Pohlmann, Dalk & Fils,
wonende te Brussel in de Gasthuisstraat Sect. 8, n° 43,
teneinde de toelating te krijgen om in de Bloemistenstraat 19 conform het bijliggende plan een gebouw
te bouwen ».
Het plan is getekend door architect Boveroulle
en komt in twee fases tot stand. De inplanting gevel moest immers worden aangepast. De ambtenaar noteert in de rand van
18

De omtrek van het perceel is dezelfde als die
van vandaag. Het gebouw, zoals voorgesteld
op het plan, vormt geen samenhangend geheel,
toch niet wat betreft het gelijkvloers.
We vonden voorlopig geen enkel ander
document dat het gebouw voorstelt voor de
reconstructies door architect Boveroulle.

Detail uit de Kadastrale Atlas van België. Percelenplan
van de Stad Brussel met de overgangen. Gepubliceerd
door P.C. Popp. 1866.

WIE IS BOVEROULLE ?
Pierre Boveroulle is gekend als provinciaal architect van
de Provincie Namen. Hij nam die functie op 29 september 1877. Hij was o.a. verbonden aan de bouw van het
gerechtshof van Dinant, dat de Bestendige Deputatie had
voorgesteld in 1869. In diezelfde functie leidde hij de bouw
van het Justitiepaleis van Namen in 1888. Voordien had hij
blijkbaar zijn kantoor in Brussel, waar hij de opdracht voor
Pohlmann, Dalk & Fils tot een goed einde bracht.

Vergunningsaanvraag van 21 maart 1872 voor de "constructie van een
gebouw op de Bloemistenstraat nr. 19". Plan met de gevelopbouw en
met de stempel van architect P. Boveroulle.

het dossier : « De aanvragers willen de huidige
gevellijn rechttrekken om het slechte effect te voorkomen
dat zou ontstaan bij een gebroken lijn in de gevelopbouw. Ik ben van mening dat we hierop moeten ingaan,
op voorwaarde dat ze de grond betalen die ze op de
openbare weg moeten inpikken volgens bijgaand plan » .
Op 10 mei 1872 is aan Pohlmann, Dalk & Fils
(adres: Gasthuisstraat 43) een vergunning verleend
om « de gevels te wijzigen van de huizen die in de
Bloemistenstraat zullen gebouwd worden ». De straatgevel wordt dus in één rechte lijn 30 meter lang,
in plaats van de 24 + 6 meter aan weerszijden van
de knik in de oorspronkelijke gevelontplooiing.
Dat plan regelt ook de door de stad gevraagde
aanpassingen aan twee ramen langs de straatkant.
Behoudens die plannen hebben we in het Archief
van de Stad Brussel geen andere plannen teruggevonden waaruit het complete bouwprogramma
zou blijken. Werd het vorige gebouw afgebroken
om plaats te ruimen voor het nieuwe? Of is het
nieuwe gedeeltelijk een verbouwing van het oudere?
Het enige plan waarop de ruimtelijke organisatie
van het gelijkvloers is weergegeven ligt als
« bestaande toestand » ter informatie in de volgende
bouwaanvraag, wanneer de fabriek tot wooncomplex wordt verbouwd.

Bloemistenstraat 27. Zicht op de binnenkoer van
het gebouw. Foto uit 1978.
Archives d'Architecture Moderne, fiche 75.
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Op de voorste pagina van hetzelfde « Rapport » (van
de Administratie aan het College van de Stad Brussel)
staat met de hand geschreven: « Conform afgewerkt /
22 januari 1874 / Denayer ».

1887-1888
Guillaume Pohlmann is in 1881 overleden. Op 15
november 1887 vraagt de vennootschap Dalk &
C° de toelating om « tot woonhuis te verbouwen het
gebouw dat vandaag dienst doet als atelier in de
Bloemistenstraat 19 ». De vergunning is verleend op
17 februari 1888 na talrijke discussies, voornamelijk
over drie vragen:

•
•
•

over welk type woningen hebben we het hier?
de toegang naar de binnenkoer, is dat een openbare ruimte waarvoor bijgevolg een andere
vergunning moet worden gevraagd dan die voor
de woningbouw?
Wat is de kadastrale toestand i.v.m. beide
vragen hierboven?

In een brief van 12 december 1887 informeert het
College van de Stad Brussel de aanvragers over het
feit dat « Uw aanvraag van 15 november houdende verbouwing van jullie ateliers aan de Bloemistenstraat tot acht woonhuizen strekt ertoe dat jullie een
echt « bataillon carré » optrekken. De gemeentelijke
administratie, die sinds lang de afschaffing van de
« gangen » nastreeft kan zich geenszins gunstig tonen
t.o.v. dergelijke constructies. We zijn dus niet bereid om
uw aanvraag te vergunnen. Doch, mochten jullie
denken in het project te moeten volharden, dan
verzoeken we jullie om jullie rechtsreeks tot de Gemeenteraad te richten. Hoogachtend. Het College ».
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In een brief van 14 december 1887 aan « De heren
Voorzitter en Leden van de Gemeenteraad van de Stad
Brussel », ondertekend door J. Dalk & C°, verduidelijken zij
het volgende: « We hebben de eer u de toelating te vragen
om de lokalen van ons eigendom aan de Bloemistenstraat
19 te mogen ombouwen tot woonhuizen, conform de plannen die bij onze aanvraag zijn gevoegd en de aanpassingen
die door de raad voor hygiëne op 1 december zijn gevraagd.
Deze huizen zijn niet bestemd om door arbeiders te worden
bewoond. Het gaat dus niet om een arbeiderswijk, ook niet
om een « bataillon carré », of een « impasse ». Ze vormen één
gebouwd geheel bestaande uit vier huizen aan de straatkant
en vier andere huizen die uitgeven op twee ruime koeren en
die beantwoorden aan alle voorschriften inzake stabiliteit
en hygiëne. Vermits vier van die geplande huizen aan de
straatkant liggen is het blijkbaar de bevoegdheid van de
Gemeenteraad om de gevraagde vergunning te verlenen… ».
In een brief van 18 januari 1888 legt Dalk er de nadruk
op dat « wat de bestemming van ons eigendom betreft (...)
het de bedoeling is om er een absoluut privaat hotel van te
maken en dat wij misschien onnauwkeurig « huis op de
binnenkoer » hebben genoemd wat eigenlijk maar een
natuurlijk onderdeel van ons eigendom is. Ons project
is eigenlijk maar de replica van ons eigendom aan de
Gasthuisstraat 36, 38, 40 ». In een brief van 27 januari 1888
bevestigt hij dat « het geenszins onze bedoeling is om bij
ons vier huizen rondom een binnenkoer op te richten; ons
gebouw heeft de bestemming van een privé hotel dat we
willen verhuren per appartementen, desnoods bemeubeld ».
In een brief aan Schepen De Mot dd. 4 februari 1888
zegt J. Dalk dat hij aan Mevr. Dalk een nieuw dossier
heeft meegegeven. « Vermits zij geen « impasse » wil
maken heb ik haar aanbevolen om de aanvraag te wijzigen en om zich ertoe te beperken in de koer één enkel

Elizabeth Thompson, The 28th Regiment at Quatre Bras. Olieverf op doek, 1875.

BATAILLON CARRÉ
« Bataillon carré », een begrip uit de infanterie: « perfecte vierhoek van zes man breed waarvan de vier zijden als een
schrikwekkende hindernis zullen overkomen bij de cavalerie van de vijand » (vertaald uit Philippe Le Bas, France. Dictionnaire Encyclopédique. Vol. 2, 1840, p.196). Vanaf het einde van de jaren 1820 verwijst de « bataillon carré » (letterlijk:
vierkant bataljon) naar een geheel van kleinschalige woningen die zij aan zij en rug aan rug zijn opgetrokken zodat het
licht er maar langs één opening binnenvalt. Wegeninspecteur Victor Besme ziet daarin alleen maar een bron van problemen: « deze woonblokken (worden) noch omringd door bestrating, noch door regenputten, noch door rioleringen; vaak
heerst er een gebrek aan water. Ze beschikken hooguit over twee latrines voor vijftien tot twintig gezinnen ». Maar er is nog
erger, volgens Besme: de impasses en de binnenplaatsen. « De woonomstandigheden in de gangen en de woningen op
de binnenplaatsen zijn onmiskenbaar « van de laagste soort ». Deze woningen staan niet langs de openbare weg, maar op
langwerpige en smalle terreinen die langs alle kanten bebouwd zijn; ze zijn bouwvalliger dan de huizen van de « bataillons
carrés » en vaak ligt er amper twee meter tussen hun gevels en de muur of het gebouw aan de overkant van de gang die
hen scheidt. Wonen in deze huizen, waar nooit de zon binnenvalt en er amper lucht binnenkomt, is dus hoogst ongezond ».
Bron: Brussel, Geplande geschiedenis, p.89.
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Bouwaanvraag dd. 14 december 1887 ingediend door
Dalk et Cie. Plan bestaande toestand. AVB n°11292.

Bouwaanvraag dd. 14 december 1887 ingediend door
Dalk et Cie. Geplande inrichting. AVB n°11292.

gebouw op te trekken in plaats van gescheiden
woningen, zodat alle gemene delen onder elkaar
communiceren. Zo wordt de « impasse » vermeden».
In een andere brief bevestigt Dalk dat « rekening
houdend met de moeilijkheden die onze bouwaanvraag van 15 november ondervindt trekken we
die in. Weldra stellen we een nieuw project voor ».

Een nieuwe bouwaanvraag wordt op 13 februari 1888
ingediend. Daarin wordt duidelijk aangegeven dat
« het plan niet een reeks gescheiden huizen op
de eigendom wil oprichten. Het telt in werkelijkheid maar één gebouw waarvan alle onderdelen
in elkaar overgaan en zijn opgedeeld in appartementen ». De bouwvergunning is verleend op 17

februari 1888. De werken zouden zijn aangevat op
28 februari 1888.

EEN SMIDSE VOOR DE BLOEMISTEN ?
Op 25 april 1898 vraagt een zekere heer Collès,
architect aan de Zuidlaan 94, de toelating om te
mogen bouwen « een klein atelier achter in mijn
eigendom aan de Bloemistenstraat 27 ». Maar eigenlijk gaat het om een gebouw dat grenst aan datgene wat Dalk & C° tien jaar eerder hebben verbouwd.
Het dossier in de klassementen van de Stad draagt
als opschrift « Bouwen van een atelier (smidse) ».
De vergunning is op 9 mei 1898 uitgereikt onder
de begeleidende opmerking dat « geen enkele
gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke industrie in
het gebouw zal mogen geïnstalleerd worden zonder
voorafgaande toelating ».
Dit gebouw is vandaag eigendom van de Stad
Brussel. Ze heeft het in erfpacht gegeven aan
de vzw Renovassistance, die het in 1992 heeft
gerenoveerd. 9 woningen worden erin verhuurd
door het sociaal verhuurkantoor.

Vergunningsaanvraag van M. Collès, 1894. AVB n°11294.

BLOEMISTEN 19, 23 OF 27?
De straatnummers in de Bloemistenstraat zijn meermaals gewijzigd. De Cadastrale Atlas van 1866 vermeldt ons gebouw aan
de Bloemistenstraat 19. Krachtens een beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen in 1890 krijgt het nadien het
nummer 23. En in het bevolkingsregister van 1900 wordt het uiteindelijk vermeld onder het nummer 27.
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AANKOOP EN
RENOVATIE
DOOR HET
OCMW

Het OCMW van Brussel kocht het gebouw aan de
Bloemistenstraat 25/27/29 bij notariële akte van 21 juni
1989. De verkopende eigenaar was toen Antoon DALK,
technisch raadgever, geboren op 11 augustus 1911 in
Brussel, zoon van Joseph Dalk (die het gebouw in 1888
tot woning liet ombouwen).
Volgens het expertiseverslag telde het gebouw toen 40
appartementen. Die waren telkens bij verandering van de huurders nieuw uitgerust. De eigenaar en zijn echtgenote woonden
zelf op het gelijkvloers. En ze gebruikten ook « het gebouw
achterin » als « knutselatelier ».
Joseph Dalk had het gebouw gekocht als « colicitant » (biedend
mede-eigenaar) op een openbare verkoop. Die werd gehouden
op zijn vraag en op die van vier andere mensen van één familie
Mahaux (Jeanne, Guillaume, Emile et Louis), die in Elsene, zo niet
in Brussel woonden. De verkoop werd op 23 november 1920
afgehandeld.
Joseph Dalk stierf in 1928. De erfenis van het gebouw viel dan
voor de helft en als vruchtgebruik ten goede van zijn echtgenote Irène Vereecken, en voor de andere helft ten goede van zijn
zoon Antoon Dalk. Deze erfde het geheel in 1960 bij het overlijden van Irene Vereecken.
Voor de renovatie van het gebouw diende het OCMW van Brussel
op 1 augustus 1995 een bouwaanvraag in. Het Gewest verleende
de vergunning op 7 juni 1996. De renovatiewerken werden ook
voor een deel gesubsidieerd door het Brusselse Gewest volgens
Besluit van 8 december 1994. De werken werden uitgevoerd
middels verlenging van de bouwvergunning op 6 maart 1998.
Het gebouw is niet geklasseerd als monument. Alle woningen
werden er in overeenstemming gebracht met de geldende
normen. In het appartement dat Antoon Dalk en diens echtgenote op het gelijkvloers betrokken werden de muren en
plafonds opgewaardeerd dankzij het behoud van erfgoedkundige elementen die verwijzen naar een verleden van het gebouw.
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