
VAN
HOF VAN BRABANT

NAAR
GRONDWETTELIJK HOF

KONINGSPLEIN 7 - 1000 BRUSSEL



HISTORISCHE AANWIJZINGEN 

IN VERBAND MET DE ZETEL 

VAN HET GRONDWETTELIJK HOF 

EN HET KONINGSPLEIN



HISTORISCHE AANWIJZINGEN 

IN VERBAND MET DE ZETEL 

VAN HET GRONDWETTELIJK HOF 

EN HET KONINGSPLEIN



Zegel van Maria Theresia voor het hertogdom Brabant (1755)

Algemeen Rijksarchief, Sigillografie, nr. 971



5

 HET  PALEIS  
OP  DE  KOUDENBERG

 De Koudenbergheuvel, op de top waarvan het huidige Koningsplein is 

gelegen, vormt sinds de XIIde eeuw een machtscentrum te Brussel.

 De stad vindt weliswaar haar oorsprong in de Xde eeuw toen het Sint-

Gorikseilandje op de Zenne (in de omgeving van de huidige Beurs) door 

de Hertog van Neder-Lotharingen van versterkingen werd voorzien. Het is 

evenwel één van zijn opvolgers, Hendrik I (1190-1235), Graaf van Leuven en 

eerste Hertog van Brabant, die, bij het optrekken van de eerste omwalling van 

Brussel, ervoor koos om in de bovenstad een versterkte residentie te vestigen. 

Dat kasteel, het latere Paleis op de Koudenberg (dat op oude gravures wordt 

voorgesteld onder de naam van « Hof van Brabant », « Curia Brabantiae »), was 

tot bij de brand in 1731 de residentie van de hertogen van Brabant of hun ver-

tegenwoordigers (want de meesten regeerden ook op vele andere plaatsen). 

Die prinsen wisten met hun macht en prestige een niet onbelangrijke stempel 

te drukken op de luister van dat paleis, dat in de loop der eeuwen werd ver-

groot, verfraaid en verrijkt.

 Bij het uitsterven van het Huis van Brabant in de XVde eeuw, kwam het 

Hertogdom in handen van het huis van Bourgondië, in het tijdperk waar-

in  Filips de Goede (1396-1467) zich meester maakte van een territorium dat 

ruimweg genomen (behalve de kerkelijke prinsdommen) overeenstemt met 

het huidige territorium van Nederland, België en Luxemburg, alsmede het 

noorden van Frankrijk, doordat hij Hertog van Luxemburg, Graaf van Vlaande-

ren, van Namen, van Henegouwen, van Holland en van Zeeland en Heer van 

Friesland werd. Die bezittingen vormden samen de Bourgondische Nederlan-

den. Filips de Goede voorzag het Paleis op de Koudenberg van de Aula Magna, 

waarvan men vandaag de overblijfselen vindt onder het noordwestelijke kwart 

van het Koningsplein. Die Aula bestond uit één enkele zaal en was ongeveer 

dertig meter hoog, veertig meter lang en zestien meter breed. De wanden wa-

ren bekleed met kostbare wandtapijten.
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 Bij de dood van Filips de Goede, trachtte zijn zoon, Karel de Stoute 

(1433-1477) tevergeefs om de Bourgondische Nederlanden en het Hertogdom 

Bourgondië tot één territorium te verenigen. Zijn dochter Maria van Bourgon-

dië (1457-1482) huwde een aartshertog uit Oostenrijk, die Keizer Maximiliaan 

I zou worden, en waardoor haar bezittingen gedurende drie eeuwen werden 

ingebracht in die van de Habsburgers. Het Paleis op de Koudenberg werd 

daardoor één van de verblijfplaatsen van één van de machtigste Prinsen van 

zijn tijd, met name Keizer Karel (1500-1558), langs de zijde van zijn vader, 

 Filips de Schone, kleinzoon van Maximiliaan en Maria van Bourgondië en, 

langs de zijde van zijn moeder, Johanna de Waanzinnige, van de katholieke 

Koningen Ferdinand van Aragon en Isabella van Castillië. Door die afstamming 

doorkruiste hij gedurende zijn bewind heel Europa, aangezien zijn staten zich 

uitstrekten van Italië tot de Bourgondische Nederlanden en van Duitsland tot 

Spanje, zijn bezittingen in Amerika niet te na gesproken. Hij werd echter gebo-

ren te Gent en vond het blijkbaar aangenaam vertoeven in onze provinciën en 

het was hij die met name het Paleis op de Koudenberg voorzag van een kapel 

die werd gebouwd ter nagedachtenis aan zijn ouders en vermaard is vanwege 

haar mooie verhoudingen. Die kapel bestaat uit één schip met lichtinval van-

uit de ramen over twee verdiepingen en werd gebouwd op de helling van de 

heuvel die thans is geëgaliseerd, vlak bij het huidige Paleis voor Schone Kun-

sten. Het Hof van Brabant bestond uit drie hoofdgebouwen in U-vorm waar-

van de basis – het woongedeelte, waar de prinselijke appartementen werden 

ondergebracht en dat zich ongeveer op de plek bevond waar thans het Hôtel 

Bellevue staat – vandaag een terrein in beslag zou nemen gelegen tussen het 

westelijke uiteinde van het Koninklijk Paleis en de hoek van het Paleis voor 

Schone Kunsten aan de Koningsstraat, terwijl één been van de U zou bestaan 

uit de kapel van Keizer Karel op de hoek en verderop de Aula Magna van 

 Filips de Goede en het andere been, in de richting van het Grondwettelijk Hof 

en de Sint-Jacobskerk, de bijgebouwen zou bevatten. In het midden besloeg 

een middenhof ongeveer de helft van het huidige Koningsplein. 
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 De panden die het complex gedeeltelijk afsloten, werden in de XIIde eeuw 

vervangen door een nieuwe vleugel met onder meer de Horlogetoren, die zich 

ongeveer in het huidige middelpunt van het Plein bevond en de hoofdingang 

van het Paleis vormde. Achter het Paleis strekten zich een park en tuinen uit, 

de voorlopers van het Park van Brussel.

1. Woongedeelte
2. Kapel van het paleis
3. Aula Magna
4. Isabellastraat
5. Galerij die naar het park leidt
6. Bijgebouwen
7. Administratieve lokalen
8. Binnenplein van het paleis
9. Balieplein

Het Paleis op de Koudenberg midden XVIde eeuw  

in vergelijking met huidige Koningsplein.

(bron: archeologische site van de Koudenberg, www.coudenberg.com)



‘Curia Brabantiae in Celebri et Populosa Urbe Bruxellis’. Gravure uit de 16de eeuw naar  

Jan Vande Velde II. In het midden, de achtergevel van het Paleis op de Koudenberg 

(© Museum van de Stad Brussel - Broodhuis).
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 In die Aula Magna van Filips de Goede deed Keizer Karel troonsafstand in 

1555. Zijn broer Ferdinand volgde hem op als keizer en verwierf de erfbezit-

tingen van de Habsburgers (Oostenrijk, Bohemen, Hongarije…), en zijn zoon 

Filips, de latere koning van Spanje onder de naam van Filips II, erfde onder 

meer de Bourgondische Nederlanden. Merken we hierbij op dat het onjuist is 

om in dit verband te spreken over de Spaanse Nederlanden – of, in de XVIIIde 

eeuw, de Oostenrijkse Nederlanden – vermits de Prinsen die over dat gebied 

heersten zulks naargelang van het geval deden in hun hoedanigheid van Her-

tog van Bourgondië, Hertog van Brabant, Graaf van Vlaanderen enz., zoals de 

door hen gedragen titels op de in onze provinciën geslagen munten en zegels 

daarvan getuigen : die situatie mag dus niet worden gezien als een bezetting of 

een annexatie, zoals er later zijn geweest. Dit gezegd zijnde, Filips II verbleef 

zelden in de Bourgondische Nederlanden en liet, zoals zijn opvolgers, zich er 

vertegenwoordigen door de landvoogden, vaak afstammelingen van de fami-

lie van de Habsburgers; zijn autoritair beleid inzonderheid in verband met de 

lokale vrijdommen, de fiscaliteit en het protestantisme veroorzaakte conflicten 

waardoor het land met armoede te kampen kreeg en die de scheiding van de 

noordelijke provincies – de Verenigde Provinciën, het huidige Koninkrijk der 

Nederlanden – en de zuidelijke provinciën, later de katholieke Nederlanden 

genoemd, tot gevolg hadden.



‘Het Hof van Brussel’. Gravure uit de 17de eeuw, uitgegeven door G. Blaeu. 

Van links naar rechts: het Balieplein, de Aula Magna en de hofkapel, met daarvoor  

het binnenplein van het paleis (© Museum van de Stad Brussel - Broodhuis).
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 Bij de dood van de monarch in 1598, werden zijn dochter Isabella en 

haar echtgenoot, Aartshertog Albert, afkomstig uit de Oostenrijkse tak van de 

Habsburgers, de vorsten van de Nederlanden: zij brachten de economie van 

het land tot bloei en vestigden hun hof in het Paleis op de Koudenberg, waar 

zij kunstenaars ontvingen zoals Rubens. De Isabellastraat waarvan de over-

blijfselen zich onder het huidige Koningsplein bevinden, draagt de naam van 

de Aartshertogin, die deze straat liet verbreden en verlengen om zich aldus 

naar de collegiale kerk Sint-Goedele te begeven. Aan die soevereiniteit kwam 

een einde met de dood van Aartshertog Albert; nadien werden de opvolgers 

van Filips II te Brussel opnieuw vertegenwoordigd door landvoogden en zulks 

tijdens de hele XVIIde eeuw tot de zogenaamde Spaanse en oudste tak van de 

Habsburgers uitstierf, met de dood van Karel II in 1700. De Spaanse successie-

oorlog die daarop volgde, werd beëindigd met het Verdrag van Utrecht (1713), 

krachtens hetwelk onder meer de katholieke Nederlanden – en tegelijkertijd 

de titels van Hertog van Bourgondië en Hertog van Brabant – overgingen naar 

de zogenaamde Oostenrijkse en jongste tak van de Habsburgers.



Karel van Lotharingen en het Koningsplein

 Onder Keizer Karel VI werd het Paleis op de Koudenberg op 3 februari 

1731 verwoest door een brand die ontstond in de appartementen van de toen-

malige landvoogdes (aartshertogin Maria Elisabeth, zuster van Karel VI), een 

brand die niet kon worden geblust omdat met name de vrieskou de water-

bevoorrading bemoeilijkte. Die gebeurtenis wordt herdacht op een gedenk-

plaat met afbeelding van het oude paleis, die op één van de gevels van het 

huidige Hôtel Bellevue is aangebracht, op de hoek van het Koningsplein en 

de Koningsstraat. De site bleef gedurende meer dan veertig jaar in staat van 

vernieling tot in 1774 landvoogd Karel van Lotharingen (1712-1780), broer 

van Keizer Frans I en echtgenoot van de zuster van Keizerin Maria Theresia, 

aartshertogin Maria Anna van Oostenrijk, besliste om de stad te verfraaien 

door wat thans de koninklijke wijk genoemd wordt te hertekenen, namelijk 

het Park van Brussel en het Koningsplein en hun respectieve omgeving, met 

inbegrip van het Parlement, de Koningsstraat en het Museumplein. De neo-

classicistische gevel van het gebouw dat is aangebouwd tegen de Koninklijke 

Bibliotheek en dit plein afzoomt, is trouwens de gevel van het (nieuwe) paleis 

dat voor de landvoogd werd gebouwd.
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« Gezigt in Perspectief der Nieuwe Koninglijke Plaetze tot Brussel » van 

J.-B. Martin, dat het plein toont zoals het eruit zag op het einde van  

de XVIIIde eeuw (© Koninklijke Bibliotheek van België, kopergravure 678C) 

 Het terrein van het huidige Koningsplein, destijds op een steile helling ge-

legen, werd genivelleerd (ophogingswerken, hergebruik van de funderingen 

van de oude gebouwen, optrekken van gewelven in baksteen ter ondersteu-

ning van de nieuwe gebouwen) zodat daar een monumentaal plein tot stand 

kwam dat bestond uit acht soortgelijke gebouwen die twee aan twee met 

elkaar verbonden zijn door vier portieken en het eveneens neoclassicistische 

fronton van de Sint-Jacobskerk omgeven. Dat ontwerp is van de hand van de 

architecten Barré, Zinner en Guimard. Het plein werd oorspronkelijk Lotharin-

genplein genoemd; in het midden van het plein prijkte een standbeeld van de 

landvoogd dat werd gefinancierd door de Staten van Brabant (het standbeeld 

dat zich thans naast zijn Paleis bevindt is daarop geïnspireerd, want het oor-

spronkelijke standbeeld werd door de Franse revolutionairen gesmolten om er 

muntstukken uit te vervaardigen), een getuigenis van het feit dat hij wellicht 

de populairste landvoogd van de Nederlanden was.



De eetzaal van het Hôtel de Flandre op einde van de XIXde eeuw;

op de achtergrond, de wintertuin
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 DE  ZETEL  VAN HET 
GRONDWET TELI JK  HOF

 Het gebouw waarin thans het Grondwettelijk Hof is gehuisvest, werd op-

getrokken tussen 1776 en 1778, en is één van de acht paviljoenen van het 

stedenbouwkundige ontwerp van Karel van Lotharingen. De bouw ervan werd 

gefinancierd door de naburige Koudenbergabdij en de binnenhuisinrichting is 

het werk van Guimard.

 Het pand heeft in de loop der jaren uiteenlopende bestemmingen ge-

kend. Oorspronkelijk stonden er twee herenhuizen, die in 1783 door de abdij 

werden verkocht. Vanaf 1800 en gedurende de hele XIXde eeuw deed het 

complex dienst als reizigershotel. Het werd uitgebaat door de familie Baesten 

en als “Hôtel de Flandre” was het een uitgelezen stopplaats van de aristocra-

tie. Met de onafhankelijkheid van België in 1830 werd de wijk opnieuw het 

machtscentrum, waarbij het Hôtel de Flandre kwam te liggen tussen het Ko-

ninklijk Paleis en de Sint-Jacobskerk, op de trappen waarvan de eerste Koning 

der Belgen de eed aflegde in 1831.

 Het gebouw werd meermaals uitgebreid en verbouwd. In 1854 (na afbraak 

van het achterliggende Hôtel d’Aligambe) werd het vergroot met een fraaie 

eetzaal (thans receptiezaal). In 1864 werd het aan de zijde van de Borgendael-

gang uitgebreid richting Koninklijk Paleis. Voorts werden verfraaiingswerken 

uitgevoerd, met onder meer de aanleg van een wintertuin op de vroegere bin-

nenplaats (thans de zaal waar het Hof zijn openbare terechtzittingen houdt).



De wintertuin van het Hôtel de Flandre op het einde van de XIXde eeuw
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 In 1878 kwam het hotel terecht in handen van Edouard Dremel, die reeds 

sinds 1862 eigenaar was van het naburige Bellevuehotel, dat eveneens dienst 

deed als reizigershotel en waarvan de wijnkelders gedeeltelijk gevestigd waren 

in de kelders van het Paleis op de Koudenberg. Het Hôtel de Flandre en het 

Bellevuehotel, die op initiatief van Dremel met elkaar werden verbonden door 

een ondergrondse doorgang, mochten in de loop van de XIXde eeuw talrijke 

beroemde bezoekers verwelkomen, van gekroonde hoofden (de Duitse Keizer, 

de Tsaar, de Koningen van Denemarken, Spanje, Griekenland, Italië, Zweden 

en Siam, de Prins van Wales en Keizerin Eugénie), tot vertegenwoordigers van 

de politieke wereld (Benjamin Disraeli, William Gladstone, President Ulysses 

Grant) of nog, toenmalige beroemdheden zoals Gordon Parcha, Henry Morton 

Stanley, Alfred Krupp of Sarah Bernhardt. In die tijd werd ook de portiek die 

de beide hotels met elkaar verbindt gerestaureerd, aangezien de oorspronke-

lijke portiek, die volgens een ontwerp van Barré en voor rekening van de stad 

door Guimard werd gebouwd in 1777-1778, ondertussen was verwoest.

 Het Bellevuehotel werd uitgebaat tot in 1905, datum waarop het gebouw, 

dat door de Kroonstichting van Congo-Vrijstaat werd gekocht, aan Prinses Clé-

mentine werd geschonken, de jongste dochter van Leopold II, en vervolgens 

verscheidene bestemmingen kende alvorens het huidige « Bel-Vue » museum te 

worden; het Hôtel de Flandre daarentegen bleef een hotel tot aan de Eerste 

Wereldoorlog. 

 



De bouwplaats van het Arbitragehof in oktober 1991

De receptiezaal

De beraadslagingszaal
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 In 1924 werd het gebouw staatseigendom en ingericht voor de vestiging 

van het Ministerie van Koloniën (verbouwing van de wintertuin en toevoeging 

van een mansardeverdieping). 

 Tijdens Wereldoorlog II fungeerde het gebouw als administratieve stand-

plaats van de bezetter en had de Duitse gouverneur generaal, Generaal 

von Falkenhausen, er zijn kantoor. Nadien werd het nog betrokken door het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Afrikabibliotheek en het Ministerie van 

het Brusselse Gewest.

 In het begin van de jaren ’90 werden de moeilijke renovatiewerken – de 

gevels en de beide zalen op het gelijkvloers zijn immers beschermd – aangevat 

door de Regie der Gebouwen met het oog op de huisvesting van het Grond-

wettelijk Hof in het pand. Het project werd voltooid in dertig maanden en het 

Hof heeft in november 1993 zijn intrek genomen in het gebouw.
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De bibliotheek Het Koningsplein

De zittingszaal De wachtruimte van de griffie
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 Op de gelijkvloerse verdieping is de zittingszaal van het Hof onderge-

bracht, die rechtstreeks toegankelijk is via het voorportaal. De zittingszaal 

is vierkantig en wordt verlicht door een piramidevormige glazen koepel die 

over de voormalige binnentuin prijkt. De blauwe kleur van de zetels, wandbe-

kleding en tapijten zijn een reminiscentie aan de toga’s die de rechters en de 

griffiers van het Hof dragen bij plechtige gebeurtenissen. Op de gelijkvloerse 

verdieping bevinden zich voorts de griffie, de ontvangstruimte voor de ad-

vocaten en de journalisten en de beide beschermde zalen: enerzijds, de zaal 

waar de beraadslagingen plaatsvinden en die is ondergebracht in een salon 

dat uitgeeft op het Koningsplein en versierd is met gerestaureerd stukwerk; 

anderzijds, de voormalige eetzaal van het Hôtel de Flandre, met uitzicht op 

de Borgendaelgang, en thans de receptiezaal; de XIXde eeuwse decoratie van 

deze zaal (fresco’s en spiegels) werd eveneens gerestaureerd.

 Het overige deel van het gebouw werd volledig herbouwd in 1993. De bei-

de voorzitters, de rechters, de referendarissen en het administratief personeel 

van het Hof nemen de eerste en tweede verdieping in. Op de derde verdieping 

is onder meer de bibliotheek met leeszaal gevestigd.
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Uitgever : Grondwettelijk Hof, Koningsplein 7, B-1000 Brussel

www.const-court.be



Iedere reproductie van de illustraties op de kaft en op de pa-

gina’s 4, 8, 10, 12 en 13, integraal of gedeeltelijk, met welk pro-

cedé dan ook, zonder de toestemming van de eigenaars van die 

werken, is ongeoorloofd.  




