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LE CHAT
cartoon museum

culture

BIP – Huis van het Gewest 
Koningsstraat 6 - 1000 Brussel
50°50’35”N - 4°21’37”E
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest realiseert in 2023 een ambitieus 
cultureel project op een plek vol geschiedenis, in het hart van een 
geliefde wijk bij Brusselaars die houden van cultuur en erfgoed, 
evenals bij bezoekers uit België of het buitenland. 

Op het terrein van het Bip – Huis van het Gewest in de Koningsstraat 
biedt de Brusselse regering plaats aan LE CHAT cartoon museum, een 
idee van Philippe Geluck. De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting 
bouwt hier een hedendaags, moduleerbaar gebouw, met respect voor 
het omringende erfgoed. Het ontwerp van architect Pierre Hebbelinck is 
nauw afgestemd met Monumenten en Landschappen, de vzw Kunstberg 
en de aanpalende instellingen, die onder meer de interne circulatie van 
hun bezoekers zien verbeteren. 

LE CHAT cartoon museum  vormt een mooie aanvulling op het visite-
kaartje van het Bip – Huis van het Gewest, naast de al bestaande 
permanente tentoonstelling experience.brussels, het kantoor van 
visit.brussels, een grote interactieve maquette van het gewestelijk 
grondgebied en diverse eenmalige en terugkerende activiteiten, zoals 
de wekelijkse vergadering van de gewestregering. 

RUDI VERVOORT, MINISTER-PRESIDENT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 De drie neoklassieke gebouwen van het Bip – Huis van het Gewest, op de hoek van het Koningsplein. 

NIEUWE TROEF 
VOOR BRUSSEL

 De Cour des Lions, op Koningsstraat 6, toekomstige ingang van LE CHAT cartoon museum. 



4 5

L
E

 C
H

A
T

 C
A

R
T

O
O

N
 M

U
S

E
U

M

L
E

 C
H

A
T

 C
A

R
T

O
O

N
 M

U
S

E
U

M

Op de hoek van de Koningsstraat en het 
Koningsplein, tussen het Muziekinstrumen-
tenmuseum en het Koninklijk Paleis, ligt het 
‘Bip’, het Huis van het Gewest. Het complex 
wordt meestal gewoon ‘het Bip’ genoemd, 
de afkorting van ‘Brussels Info Place’. Het 
is een visitekaartje van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest en eigendom van de Maat-
schappij voor Stedelijke Inrichting van het 
Brussels Gewest (MSI, p. 6-7).  
 
Het complex bestaat momenteel uit drie 
beschermde gebouwen uit 1776, die zijn 
gebouwd tijdens de aanleg van het Konings-
plein. Samen vormen ze een fraai voorbeeld 
van een coherent ensemble in neoklassieke 
architecturale stijl. De heropening vond 
plaats in 2008, na een grondige renovatie 
in meerdere fasen door het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest. 

HISTORISCHE GEBOUWEN EN 
ONDERGRONDSE RESTEN

De drie gebouwen vertellen enkele hoofd-
stukken uit de geschiedenis van België en 
Brussel en bekleden momenteel verschillende 
functies. De permanente tentoonstelling 
experience.brussels en een gigantische in-
teractieve maquette van Brussel vormen een 
ideaal vertrekpunt voor een ontdekking van 
de stad. De gewestelijke toerismedienst visit.
brussels heeft hier zijn kantoren en infopunt. 
De Brusselse gewestregering houdt er haar 
wekelijkse vergaderingen. Daarnaast zijn er 
onder meer nog tijdelijke tentoonstellingen, 
evenementen en educatieve activiteiten. 

Het Hotel van Grimbergen op nummer 2 en 
4 van de Koningsstraat behoorde oorspron-
kelijk toe aan aan de abdij van Grimbergen 
en heeft sinds de Franse Revolutie diverse 
bestemmingen gehad. Het opgedeelde ge-
bouw bood plaats aan diverse handelszaken, 
zoals een café (Café van de Vriendschap, 
rond 1830), een boekhandel (rond 1840) en 
een bank (Lloyd’s, rond 1920). Daarna von-
den enkele overheidsdiensten er onderdak, 
eerst van de federale staat (1984) en daarna 
van het gewest (1989). Begin jaren 1990 

het einde van een binnenkoer, die is afgeslo-
ten met een indrukwekkend hekwerk. Dit was 
de residentie van Willem van Oranje vanaf 
1821 tot de inbeslagname tijdens de Belgische 
Revolutie. De Belgische staat vestigde er 
achtereenvolgens het Hoog Militair Gerechts-
hof, het ministerie van Openbare Werken, 
het ministerie van Spoorwegen en het Re-
kenhof. Volgens de legende werd hier de 
Belgische Grondwet getekend door koning 
Leopold I, in de zaal waar nu de wekelijkse 
vergaderingen van de Brusselse gewestre-
gering plaatsvinden, de Leopoldzaal. 

Het ‘tussengebouw’, zichtbaar rechts van 
de koer van Koningsplein 11-12, verbindt 
de twee historische herenhuizen. 

NIEUW ADRES: KONINGSSTRAAT 6

Achter en rechts van het Bip ligt een perceel 
tussen deze gebouwen en Bozar, dat even-
eens toebehoort aan de MSI. Hierop staat 
een gebouw dat onzichtbaar is vanaf het 

Koningsplein, dat de ‘1930’ wordt genoemd. 
Door het hekwerk van Koningsstraat 6 is het 
een klein beetje te zien rechts en achter het 
bijgebouw van het Hotel van Grimbergen dat 
achteraan de Cour des Lions ligt. Dit gebouw 
staat al heel lang te verkommeren en heeft 
geen patrimoniale waarde. Het is het enige 
niet-beschermde gebouw in deze bijzondere 
concentratie van historisch en cultureel 
erfgoed (p. 16-17). Het zal worden vervangen 
door een nieuw gebouw, ontworpen door de 
architect Pierre Hebbelinck (p. 13-15), in nauwe 
samenwerking met de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen. 

Op deze plek heeft de gewestregering de 
MSI de opdracht gegeven om een moduleer-
baar gebouw te ontwerpen voor een nieuwe 
pagina in de Belgische en Brusselse cultuur: 
het project LE CHAT cartoon museum (p. 8-12). 
Deze nieuwe Brusselse culturele instelling zal 
toegankelijk zijn via de poort tussen de twee 
leeuwen aan de Koningsstraat 6. 

 De locatie van het toekomstige LE CHAT cartoon museum, gezien vanaf het Paleizenplein.  

kreeg het publiek voor het eerst toegang tot 
de archeologische resten van het Couden-
bergpaleis, het voormalige paleis van de 
hertogen van Brabant en daarna van keizer 
Karel V, die onder het huidige Koningsplein 
liggen. Het Hotel van Grimbergen vormt 
momenteel de hoofdingang van het complex 
en geeft onder meer toegang tot de kanto-
ren van visit.brussels en de tentoonstelling 
experience.brussels. 

Het Hotel van Lalaing (of Spangenhotel), op 
nummer  11-12 van het Koningsplein, ligt aan 

VISITEKAARTJE VAN 
HET BRUSSELS GEWEST
 
LE CHAT cartoon museum versterkt de represen-
tatieve functie van het Bip – Huis van het Gewest 
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MAATSCHAPPIJ VOOR
STEDELIJKE INRICHTING
 
De MSI zal het gebouw voor
LE CHAT cartoon museum bouwen

De MSI bouwt eveneens het mediacentrum Frame, coördineert de reconversie van de voormalige rijkswachtkazerne Usquare.
brussels, leidt de ontwikkeling van het strategisch gebied Josaphat en restaureert het patrimonium van de voormalige 
hippodroom van Ukkel-Bosvoorde. 

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 
een naamloze vennootschap van publiek 
recht met het Brussels Gewest als hoofd-
aandeelhouder. De MSI is opgericht door 
de ordonnantie van 29 juli 2015 van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is op 28 
januari 2016 officieel van start gegaan. 

De MSI heeft twee hoofdopdrachten. De 
eerste is de operationele uitvoering van de 
ruimtelijke ordening in de strategische ge-
bieden, zoals Josaphat, Delta, Weststation, 
mediapark.brussels en Usquare.brussels. 
De tweede opdracht is de aansturing van 
specifieke projecten op locaties of in ge-
bouwen die bijdragen aan de uitstraling 
van Brussel, zoals de restauratie van de 
historische gebouwen van de voormalige 
Hippodroom van Ukkel-Bosvoorde, de bouw 
van het mediacentrum Frame, de verkoop van 
het gebouw van Actiris en de aansturing van 
de initiële fase voorafgaand aan de reconver-
sie van de Citroëngarage in een museum voor 

moderne en hedendaagse kunst. 

INSLUITING EN OVERLEG

Gilles Delforge, directeur van de MSI, over 
het project: “De Brusselse gewestregering 
heeft de MSI de opdracht gegeven om op het 
perceel aan het Koningsplein, in eigendom 
van het gewest, het toekomstige gebouw voor 
LE CHAT cartoon museum te bouwen, een 
project van Philippe Geluck. De MSI zal als 
bouwheer het moduleerbare gebouw casco 
opleveren, terwijl de tekenaar de volledige 
binneninrichting financiert, met steun van zijn 
mecenassen en private sponsors. We werken 
dus nauw samen met hem, evenals met het 
bureau Pierre Hebbelinck, dat de MSI na een 
openbare offerteoproep heeft geselecteerd 
als architect van dit toekomstige gebouw.”

Gilles Delforge voegt hieraan toe: “Pierre 
Hebbelinck heeft een hedendaags ontwerp 
getekend, dat tussen het Bip en het Bozar 
geklemd zal liggen. Gezien de ingesloten 

ligging tussen beschermde gebouwen, op een 
locatie waar meerdere historische lagen van 
het land te vinden zijn, hebben we veel over-
leg gepleegd met de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen, maar 
ook met de vzw Kunstberg.”

OPTIMALE EN GEDEELDE INTERVENTIE

“Het toekomstige LE CHAT cartoon museum 
ligt eveneens op een soort kruispunt tussen 
een aantal publieke en/of culturele instellin-
gen”, legt Gilles Delforge uit. “De MSI heeft 
dus vanaf het begin contact opgenomen om 
haar interventies in deze ruimte te optima-
liseren, zodat deze ook ten goede komen 
aan die instellingen. Ik ben heel blij met het 
resultaat, want bepaalde elementen van de 
nieuwe constructie dragen ook bij aan de 
aanpalende instellingen.” 

Het ontwerp creëert een nieuwe verbinding van 
het museumparcours van het Coudenbergpaleis, 
tussen de ondergrondse archeologische resten 
en de rest van het museumparcours op de begane 
grond. Deze passage zal met name de toegang 
voor rolstoelgebruikers vergemakkelijken. 

Ook worden er ondergrondse verdiepingen 
gemaakt onder het toekomstige LE CHAT 
cartoon museum, waar Bozar haar opslagruimte 
kan uitbreiden, met een directe toegang tot 
deze verdiepingen via de Henry Le Boeufzaal 
van Bozar. 

In de toekomst kunnen nog andere verbin-
dingen of gedeelde gebruiken van de tech-
nische en dienstruimtes tussen de naburige 
instellingen worden overwogen. 

VOORLOPIG TIJDSCHEMA

LE CHAT cartoon museum zal zo’n 4.000 m2 
bruto oppervlakte beslaan, verspreid over 7 
verdiepingen, waarvan 4 boven de grond. 

De MSI wil de aanvraag voor de steden-
bouwkundige vergunning in 2019 indienen, 
zodat de bouw in 2020 van start kan gaan. 
De nagestreefde einddatum is 2022, waarna 
het team van Philippe Geluck kan beginnen 
aan de binneninrichting, met een geplande 
opening in 2023. 

MEER INFORMATIE: www.msi.brussels

LE CHAT 
CARTOON 
MUSEUM
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LE CHAT cartoon museum opent zijn deuren 
in de loop van 2023, te midden van het his-
torische complex van het Koningsplein. Het 
bestaat uit drie grote delen.

In de eerste plaats geeft het museum, in 
continu wisselende samenstellingen, een 
overzicht van vier decennia uit het leven 
van Le Chat van Philippe Geluck, in allerlei 
vormen: tekeningen, schetsen, platen, pos-
ters, schermen, sculpturen en voorwerpen; 
maar ook pictorale getuigenissen van de 
bewondering van de kunstenaar voor be-
roemde collega’s, zoals Rubens, Picasso, 
César en Soulages. 

Daarnaast toont het museum werken van 
grote cartoonisten en jonge talenten: 
Sempé, Chaval, Siné, Steinberg, Gary Larson, 
op internationaal vlak, maar net zo goed 
Kroll, Demoor, Herr Seele en Kamagurka uit 
België, via groots opgezette solotentoon-
stellingen van zes maanden. 

Voor de kattenliefhebbers zal LE CHAT cartoon 
museum ook tijdelijke tentoonstellingen or-
ganiseren over dit dier dat de mens zo fasci-
neert, sinds het oude Egypte tot vandaag 
(Bastet, godin van de vreugde, het gezin en 
het moederschap; de kat in de schilderkunst, 

metgezel van schrijvers, held in de reclame). 

LE CHAT cartoon museum wil een zeer breed 
Franstalig en internationaal publiek aan-
trekken: fans van Le Chat van Geluck en 
liefhebbers van kunst, humor en katten.

“De enorme populariteit van Le Chat, als 
belichaming van de belgitude, zal bijdragen 
aan de uitstraling van Brussel”, licht Philippe 
Geluck toe. “Het zal bezoekers van alle leef-
tijden en alle culturen aantrekken, zowel 
frequente bezoekers van grote tentoonstel-
lingen als groentjes in de museumwereld. De 
meest gehoorde opmerking bij de bezoekers 
van de tentoonstelling L’art et Le Chat in 
het Musée en Herbe in Parijs in 2016 was: 
‘Super, wanneer gaan we weer naar een mu-
seum?’ Dat is een van de doelstellingen van 
LE CHAT cartoon museum: het publiek warm 
maken voor museumbezoek.”

Le Chat wordt momenteel uitgegeven in zo’n 
vijftien talen en Geluck groeit steeds meer 
uit tot een ambassadeur van Brussel en het 
Brussels Gewest. “Met zijn (minstens!) 
150.000 bezoekers per jaar zal LE CHAT 
cartoon museum een grote bezienswaardig-
heid zijn, waarvan de Kunstwijk, de stad en 
het gewest zullen profiteren.”

LE CHAT 
CARTOON MUSEUM
 
Een unieke plek ter ere van de grote cartoonisten 
en het populairste dier ter wereld 

Een van de troeven van het project van 
LE CHAT cartoon museum is de econo-
mische rekensom. Via een publiek-private 
samenwerking zal het museum meteen 
vanaf de opening volledig zelfstandig 
functioneren. “In ruil voor het vertrouwen 
en de grote eer die het Brussels Gewest 
mij geeft door mijn project een plaats te 
gunnen in het gebouw ‘1930’ heb ik een 
aantal engagementen gesloten”, vertelt 
Philippe Geluck. Zo heeft de auteur een 
groot aantal werken uit zijn persoonlijke 
collectie geschonken aan het Brussels 
Gewest. Ook zal hij met zijn team (onder 
de hoede van de vzw Fidalian) de werking, 
de programmering en de promotie van 
het museum op zich nemen, in totaal goed 
voor 25 voltijdse banen. Tevens heeft de 
auteur zich ertoe verbonden om “geen 
enkel persoonlijk voordeel te halen uit 
deze opdrachten: elke euro die in de kassa 
van LE CHAT cartoon museum komt, gaat 
naar het museum.” Hij voegt eraan toe: 
“Ik zal een onafhankelijk ethisch comité 
oprichten, dat op elk moment en aan ie-
dereen die wil de transparantie van de 
rekeningen kan garanderen.”

Voor zijn voortbestaan en ontwikkeling 
moet LE CHAT cartoon museum uiteraard 
winst maken. Het gebouw bestaat uit mo-
duleerbare volumes en zal beschikken over 
vergader- en congresruimtes, die volledig 
ingezet kunnen worden voor de organisa-
tie van privé-evenementen. De exporuimtes 
liggen op de benedenverdieping en op de 
niveaus -1, -2 en -3. Op de eerste verdieping 
is de museumwinkel. De tweede verdieping 

met de brasserie en een terras biedt een 
ongeëvenaard zicht op het Warandepark. 
Met de opbrengsten van de ticketverkoop, 
de verhuur van de ruimtes en de inkomsten 
van de brasserie en de museumwinkel zullen 
LE CHAT cartoon museum en zijn medewer-
kers dus in staat moeten zijn om “nog vele 
jaren plezier te verschaffen aan het publiek”. 

De Vrienden van LE CHAT cartoon museum 
hebben een vereniging van culturele mece-
nassen opgericht en zullen regelmatig samen-
komen tijdens privé-avonden. Zij krijgen 
allerlei voordelen voor hun lidgeld en bieden 
LE CHAT cartoon museum “dat welkome 
economische extraatje dat alle culturele in- 
stellingen zo goed kunnen gebruiken”. 

MEER DAN 25 JOBS
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CARTOONS: DAARVOOR 
MOET JE IN BRUSSEL ZIJN 

Philippe Geluck wijst erop dat “Brussel met 
zijn nieuwe cartoonmuseum de derde car-
toonstad van Europa wordt (na Londen en 
Bazel), maar de grootste als je kijkt naar de 
omvang van het project.”

Cartoons en strips behoren waarschijnlijk tot 
de populairste vormen van beeldcultuur die 
er zijn. Van vroeger tot nu starten krantenle-
zers het doorbladeren van hun dagblad met 
de bijdrage van humoristische tekenaars, die 
erin slagen om in een paar pennentrekken de 
grote vragen te stellen – en vaak ook erop te 
antwoorden. 

Vreemd genoeg wordt deze belangrijkste 
kunstvorm weinig gevierd in kunstgaleries, 
beurzen en musea. Brussel en LE CHAT cartoon 
museum zullen dus veel liefhebbers uit bin-
nen- en buitenland aantrekken en uitgroeien 
tot een referentie op dat gebied.

LE CHAT ALS PEDAGOOG

Volgens zijn schepper is “Le Chat een 
uitstekende pedagoog en zullen jongeren 
met veel plezier dingen van hem en via 
hem leren. De droom van elke leerkracht”. 
Om die reden zal LE CHAT cartoon muse-
um tijdelijke ruimtes openen die speciaal 
gericht zijn op leerlingen van scholen, bij-
voorbeeld over wetenschap, filosofie, 
Frans of kunst. 

Philippe Geluck zal zijn talent inzetten voor 
het ontwerp en de uitvoering van deze 
educatieve tentoonstellingen, die daarna 
door het land kunnen reizen. “En waarom 
geen combinatie van onderwerpen, zoals 
wetenschap en filosofie, kunst en techniek?” 
stelt hij voor. 

Ook zal LE CHAT cartoon museum regelma-
tig teken- en cartoonworkshops organiseren 
voor kinderen tijdens schoolvakanties.

LE CHAT IN ‘T VLAAMS 

Als een echte Brusselaar spreekt Le Chat - De 
Kat natuurlijk ook Vlaams. Hij wordt met suc-
ces uitgegeven in een aantal kranten in Vlaan-
deren en Nederland. Vijftien albums zijn al 
vertaald in het Nederlands. Het is dus logisch 
dat in de tweetalige stad Brussel een hele zaal 
wordt gewijd aan ‘Le Chat in ’t Vlaams’. 

Uiteraard worden alle Franse teksten en 
uitgaven in het museum vertaald naar het 
Nederlands en het Engels. En in de zaal 
waar Le Chat zich uitdrukt in de taal van 
Vondel zullen Franse en Engelse vertalingen 
voorhanden zijn.

Tot wanneer gaat dit idee van 
een museum terug? 
PG : “In 2008, na de heel grote expo van 
20 jaar Le Chat in 2003 (350.000 bezoekers) 
en die van 25 jaar in het Salon du Livre in 
Parijs, dachten wij, mijn team en ik, serieus 
na over de mogelijkheid van een vaste plek, 
hier in de buurt. We hadden niet gedacht dat 
het zo lang, zo ingewikkeld en zo spannend 
zou worden.”

Waarom een museum?
PG : “Dat is een ideale plek voor een kun-
stenaar die graag alle artistieke vreugdes 
die hij in zijn leven is tegengekomen met 
zijn medeburgers wil delen, die een groot 
deel van zijn collectie aan zijn gemeenschap 
wil schenken en die eer wil betonen aan zijn 
collega-cartoonisten en aan de grote in-
ternationale meesters die hem zin hebben 

gegeven om dit beroep uit te oefenen.”

Zijn er niet al veel musea in Brussel?
PG : “Elke nieuwe culturele locatie zal de 
andere versterken. De aantrekkingskracht 
van een hoofdstad kan nooit groot genoeg 
zijn. Bovendien is LE CHAT cartoon museum 
in heel Europa uniek in zijn genre.”

Voelt u zich gesteund in uw initiatief?
PG : “Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
heeft onze bedoeling goed begrepen en 
alle steun gegeven aan deze grootschalige 
publiek-private samenwerking. Onze huidige 
en toekomstige privépartners zullen een 
grote bijdrage leveren aan de vervulling van 
een droom van een jongen uit Brussel, die 
graag met zo veel mogelijk mensen deze 
typische Brusselse mentaliteit en zijn droom 
van broederschap wil delen.”

PHILIPPE GELUCK: “DE DROOM VAN EEN JONGEN UIT BRUSSEL”



13

HEDENDAAGSE TOOL IN
HISTORISCHE SCHATKIST

WAT WAS UW MOTIVATIE OM DEEL
TE NEMEN AAN DE OFFERTEOPROEP 
VAN DE MAATSCHAPPIJ VOOR
STEDELIJKE INRICHTING? 

PH : “Daar waren meerdere redenen voor. 
Het feit dat je werkt op een heel specifieke 
locatie waar de herinnering van Brussel ver-
ankerd ligt. De historische neerslag is daar 
heel rijk door de buitengewone concentratie 
van historische lagen. Het idee dat je werkt 
aan een cartoonmuseum in het algemeen en 
dat van Philippe Geluck in het bijzonder. De 
vruchtbare kruisbestuiving die de relatie 
tussen deze twee elementen kan opleveren. 
Het vooruitzicht om een nieuw gebouw te 
kunnen ontwerpen op deze plaats, een kans 
die zich maar één keer om de vijftig of hon-
derd jaar voordoet. De complexiteit ook, want 
het is een uitdaging en daar houden we van! 
De culturele thematiek, met de mogelijke 
onderlinge verbindingen tussen de culturele 
instellingen. In een periode waarin cultuur een 

echte uitdaging is, maar waarin de budgetten 
verminderen, kun je door verbinding, door 
samenwerking, de mogelijkheid openen om 
een nieuwe cultuur te creëren en schaalvoor-
delen te genereren. We hebben dus van het 
begin af aan voorgesteld om de kans te grijpen 
om de naburige instellingen te verbinden. Die 
kans wordt geboden door dit niervormige 
perceel, dat als niet-beschermd gebouw ge-
isoleerd ligt tussen allemaal beschermde ge-
bouwen. We zagen al snel de mogelijkheid om 
de interne afstemming van het ontwerp op 
te lossen en tegelijk de stedenbouwkundige 
kwaliteit en het potentieel van de aanpalende 
instellingen te vergroten. Dat alles gaf ons 
veel zin om onze capaciteiten in te zetten ten 
dienste van dit project.”

WAT IS UW ‘LEZING’ VAN DE SITE 
WAAROP U WERKT?

PH : “De lagen waarover ik het had, liggen 
op het kruispunt van de historische tracés 

Het gebouw dat de enthousiaste Luikse architect getekend heeft, zal zich als een edelsteen 
zetten in de luisterrijke omlijsting van de omringende architectuur. 

 Simulatie van een bovenaanzicht van het toekomstige gebouw vanuit het Warandepark. 

LE CHAT OP STAP
 
Tentoonstelling van stadssculpturen

Pierre Hebbelinck ontwierp een instrumentaal  
museumgebouw, dat functioneel en moduleerbaar is.

In de aanloop naar de opening van LE CHAT 

cartoon museum zal de onvermoeibare Philippe 

Geluck een tentoonstelling samenstellen met 

zeer grote standbeelden, die op tournee zal 

gaan in Parijs in het voorjaar van 2020 en zal 

eindigen in het Warandepark tijdens de ope-

ning van het museum.  

“Deze tournee door Franstalig gebied (en 

misschien door de rest van de wereld) zal onder 

andere kunnen fungeren als een spreekbuis 

voor LE CHAT cartoon museum”, verzekert 

Philippe Geluck. “De media-aan-

dacht zal het publiek zin geven 

om een keer naar Brussel te gaan 

om meer te weten te komen over 

deze beroemde Kat.”

De tentoonstelling bestaat uit 

20 bronzen standbeelden (op 

een sokkel) van 2,5 meter hoog, die Le Chat 

uitbeelden in verschillende grappige, dich-

terlijke of surrealistische houdingen. Ze zullen 

van stad naar stad trekken en (tussen zes en 

tien weken) worden tentoongesteld langs een 

bekende laan, op een plein, in een park of aan 

een kaai. Elke stad zal een mooie locatie uit-

kiezen waar de openluchttentoonstelling goed 

tot haar recht zal komen. 

Het economische model van dit project zal 

inkomsten bezorgen aan LE CHAT cartoon 

museum. Philippe Geluck heeft 

zich ertoe verbonden om geen 

enkel persoonlijk voordeel te 

halen uit de tentoonstellingen, 

de tournee en de verkoop van 

de sculpturen, zodat de op-

brengst integraal naar het cul-

turele museumproject gaat. 
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van de grote instellingen die Brussel en België 
doorheen de eeuwen hebben geregeerd. De 
huidige die iedereen kent, maar ook de minder 
bekende en zeer buitengewone die onder de 
grond liggen. De vervlechting daarvan met de 
grote naburige culturele instellingen is niet 
goed te begrijpen, omdat die zo weinig zicht-
baar is. Vandaar het idee om onderlinge ver-
bindingen te creëren, zodat de bezoeker 
beter begrijpt hoe Brussel is opgebouwd op 
deze heuvel. Als je rekening houdt met de 
bestaande gebouwprofielen, met het meer 
recente bijgebouw aan het einde van de Cour 
des Lions, met het feit dat het bestaande 
gebouw ‘1930’ niet beschermd is en leegstaat, 
dan lijkt het ons belangrijk om nog een stap 
verder te gaan, in een hedendaagse taal, met 
een gebouw dat deze verstrengeling op een 
bepaalde manier zal verduidelijken.”

WAT ZAL HET GEBOUW BIJDRAGEN 
AAN HET BRUSSELSE STEDELIJKE 
LANDSCHAP VAN DE KONINGSSTRAAT 
EN HET PALEIZENPLEIN?

PH : “Mijn grote hoop is dat onze intensieve 
samenspraak met de Koninklijke Commissie 
van Monumenten en Landschappen, de vzw 
Kunstberg en de naburige instellingen zal 
leiden tot een uitgebalanceerd ontwerp, dat 
niet alleen op een zeer respectvolle manier 
ingrijpt in de ruimte met zijn volumes en zijn 
verbindingen, maar ook meer betekenissen 
zal blootleggen, doordat de voorbijgangers 
zich realiseren dat op deze donkere, onbe-
kende, ongebruikte, verkommerde plek iets 
nieuws komt, dat licht, levendig en bruisend 
is, in een goede verstandhouding met de na-
burige gebouwen. Zo zal dit gebouw een reële 

meerwaarde vertegenwoordigen voor het 
Coudenbergpaleis, omdat het meer natuurlijk 
licht zal binnenbrengen en de circulatie voor 
met name mindervalide mensen zal verbeteren.” 

HOE VERENIG JE DE VOORWAARDEN
VOOR EEN BESCHERMDE SITE EN
VOOR EEN HEDENDAAGS GEBOUW?

PH : “Belangrijke bronnen van de architectuur 
zijn de economie, het programma en de loca-
tie. Met deze combinatie van factoren, die 
mobiel zijn en fluctueren per project, levert 
de architectuur verschillende resultaten af. 
Economie beperkt zich niet tot het budget, 
want in dit geval zijn de publieke en de private 
sector betrokken bij het project. Het pro-
gramma wordt bepaald door een publieke 
instantie, de MSI, die een bepaald museaal 
potentieel vraagt voor specifieke opdrachten, 
dat indien nodig later aangepast kan worden. 
De locatie is in dit geval de neerslag van de 
historische lagen, maar ook onze kennis daar-
over. Horta heeft voor het opmerkelijke ge-
bouw van het Paleis voor Schone Kunsten ook 
onderzoek gedaan naar de dieperliggende 
wortels, de zeer oude tracés, waarvan hij een 
nieuwe vitaliteit naar boven heeft gebracht. 
Voor LE CHAT cartoon museum vereist het 
project dat we snel te werk gaan, met weinig 
hinder voor de omgeving en met een econo-
mie van middelen. Daardoor zijn we gedwon-
gen om heel andere methoden te gebruiken 
dan in de ondergrondse lagen of bij Horta 
het geval is. We moeten een concept hebben 
dat is aangepast aan een locatie, een situatie, 
een moment. Dat leidt voor dit museum tot 
een soort anamorfische enveloppe, die het 
reliëf en de grillige contouren van de reeds 

gebouwde geschiedenis rondom volgt en 
zich verankert op een heel eenvoudige kern: 
een achthoekige of rechthoekige, functionele 
en lichte structuur. Zelfs de gevelbekleding 
zal een metafoor zijn van dit basisprincipe: 
dat zijn mallen van bakstenen, die fungeren 
als een afdruk van de bakstenen van de aan-
palende gebouwen.”

BENT U BEÏNVLOED OF GEÏNSPIREERD 
DOOR DE ‘GEEST’ VAN ‘LE CHAT’?

PH : “Wij allemaal in België – u, ik, iedereen – 
zijn beïnvloed door deze unieke humor die zo 
typisch is voor ‘Le Chat’. Maar allegorieën zijn 
heel delicaat in de architectuur. Een gebouw 

dat alleen maar refereert aan ‘Le Chat’ zou 
niet ten volle recht doen aan de kracht van 
het denken van Philippe Geluck. Ik wilde vooral 
een museum opbouwen rond zijn werken, 
waar de werken een plaats kunnen krijgen en 
dat indien nodig met de tijd kan evolueren. 
Het streven is een functioneel instrument voor 
de gebruikers, dat aangenaam is voor de be-
zoekers. Dit gezegd zijnde, het is een grappige 
anekdote dat de vorm van het gebouw van 
bovenaf gezien nogal lijkt op de rug van een 
kat die opgekruld ligt in dit perceel met die 
opmerkelijke vorm.”

MEER INFORMATIE OVER  

ARCHITECTENBUREAU PIERRE HEBBELINCK:

www.pierrehebbelinck.net

 Simulatie van een bovenaanzicht van 

 het toekomstige gebouw vanuit de Koningsstraat. 

 Simulatie van een bovenaanzicht van 

 het toekomstige gebouw vanuit het centrum. 
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 LE CHAT cartoon museum krijgt een brasserie met een fantastisch zicht op het stadscentrum en het Warandepark. 
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De toerist die in Brussel aankomt en uitstapt in 
het Centraal Station (1), vlakbij de Grote Markt 
(2), vindt op zijn korte wandeltraject naar de 
plaats van het toekomstige LE CHAT cartoon 
museum de ene na de andere prestigieuze 
culturele instelling en architecturale parel. 

CULTUREEL, HISTORISCH EN
ARCHITECTURAAL TRAJECT

Wanneer hij het station uitkomt, wandelt hij 
door de indrukwekkende Ravensteingalerij 
(3), die werd gebouwd in de jaren 1950. 
Aan het einde daarvan neemt hij de trappen 
onder de gigantische glazen koepel en hij 
staat voor Bozar (4), het Paleis voor Schone 
Kunsten en het art-decomeesterwerk van 
de architect Victor Horta.  

Bij het beklimmen van de Ravensteinstraat ziet 
hij aan zijn rechterhand de lagergelegen Kunst-
berg (5), een opmerkelijk geheel met onder 
meer de Koninklijke Bibliotheek (6) van België 
(of de ‘Albertina’), het Algemeen Rijksarchief 
en het congrescentrum Square (7). De centrale 
tuin van de Kunstberg biedt een weids verge-
zicht op de laagstad, waar het historische cen-
trum van Brussel ligt, en vooral op de majes-
tueuze gotische torenspits van het stadhuis. 

Al stijgend wordt de Ravensteinstraat de 
Coudenberg en daarna de Hofbergstraat, 
die plaats biedt aan een spectaculair 
art-nouveaugebouw van de architect Paul 
Saintenoy, de voormalige winkel Old England, 
waar nu het Muziekinstrumentenmuseum 
(MIM) (8) gevestigd is.

HUMOR OP DE TOP
VAN DE KUNSTBERG

Bovenaan loopt de straat uit in het Konings-
plein (9), met in het midden een standbeeld 
van Godfried van Bouillon, tegen de achter-
grond van de Sint-Jacob-op-de-Couden-
bergkerk. Dit plein omringd met neoklassieke 
gebouwen en portieken vormt een van de 
mooiste coherente gehelen van deze archi-
tecturale stijl in Brussel. Rechts, in de richting 
van het Justitiepaleis, liggen na elkaar het 
Magritte Museum (10) en aan het begin van 
de Regentschapsstraat, het Fin-de-Siècle-
museum, Modern Museum en Oldmasters 
Museum (11). 

Links, in de richting van het Paleizenplein, 
het Koninklijk Paleis (12) en het Warandepark 
(13), loopt de Koningsstraat langs het BEL-
vue Museum (14) (Museum over België en 
zijn geschiedenis en centrum voor democra-
tie), waar nu de ingang is naar de archeolo-
gisch vindplaats van het Coudenbergpaleis 
(15) onder de straat en het Koningsplein en 
onder de aanpalende gebouwen. Aan de 
andere kant van de Koningsstraat ligt het 
Bip – Huis van het Gewest (16). En rechts 
daarvan, op Koningsstraat 6, troont het im-
posante hekwerk van de Cour des Lions, zo 
genoemd vanwege de twee sculpturen aan 
weerszijden van de toekomstige ingang van 

LE CHAT cartoon museum (17). 

STADSGEWEST IN TEKEN VAN DE STRIP

Gezien de grote bekendheid en populariteit 
van het personage van Philippe Geluck zal 
LE CHAT cartoon museum een belangrijke 
extra troef zijn voor het gewest. Want zoals 
visit.brussels schrijft in een themadossier 
uit 2016: “Brussel is de hoofdstad van het 
stripverhaal! In elke wijk, om elke straathoek, 
overal in Brussel kom je de stripverhalen en 
hun helden tegen. Het stripverhaal is een 
nationale trots en dat voel je bijzonder 
goed in onze hoofdstad. Vele van de auteurs 
die tot de bloei van de 9de kunst hebben 
bijgedragen hadden hun roots in Brussel.”

Daarnaast heeft visit.brussels een aantal 
toeristische miniplannen uitgegeven en op 
de website – waarop ook LE CHAT cartoon 
museum een plaatsje zal krijgen – staan 
diverse activiteiten rond dit typisch Brusselse 
erfgoed van het stripverhaal: wandeling 
langs de stripmuren in Brussel-Stad, plaat-
sen die te maken hebben met strips, ge-
specialiseerde winkels en monumentale 
standbeelden van personages uit albums 
van Belgische stripauteurs.
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LE CHAT cartoon museum krijgt een plaats in het 
hart van een wijk vol vermaarde culturele instellingen
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