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ten; zij toont een toegangsvolume 
opgebouwd uit een prostyliumtem-
pel. Een uitstekend hoofdvolume 
herhaalt, zij het dan enkel als pro-
fiel, het tempelthema en omsluit 
functioneel zowel de zaal als de to-
neeltoren, en in het niet gedefinieer-
de fronton zitten drie Romaanse 
boogjes gevat. Het is duidelijk dat 
het bovenvolume een bijna muzika-
le begeleiding betekent van de tem-
pel als hoofdmotief, (tek. 7) 

De inwijding van dit Koninklijk 
Theater in 1819 werd gevierd met de 
opvoering van de Caravane de Caire 
in aanwezigheid van Z.M. de Ko-
ning der Nedelanden. Architect Da-
mesme werd toegejuichd, zoals de 
kronieken vermelden "pour lui 
payer un juste tribut d'éloges; mais 
Mr. l'architecte, sans doute par cet-
te modestie qui accompagne tou-
jours le vrai mérite n'a pas cru de-
voir se prêter aux désirs du pu-
blic..." De ontwerper krijgt nog een 
charmant coupletje aangeboden, 
waarvoor het publiek een bis 
vraagt. En dan komt de kritiek: 
"La salle est d 'une extrême beaûté, 
... mais du reste, elle n'est pas 
exempte de quelques défauts, parce-
que rien de parfait ne sort de la 
main des hommes." Een hele was-
lijst volgt: te hoge loges, vooral die 
op de eerste rij, een kwaadaardige 
vide die "een koude wind zal gooien 
op het spektakel". Zelfs bij verlich-
ting met gas in oktober 1822 ver-
blindt het nieuwe licht de ogen van 
de criticus, die voorstelt de lichtin-
tensiteit te verminderen of, beter 
nog, het opnieuw met kaarsen te 
doen zoals vroeger. 

Wat in 1830 gebeurde tijdens de 
Stomme van Portici (tijdens het duo 
l'Amour sacré de la Patrie en de 
Brabançonne, gezongen door Van 
Campenhout) vormt wel geschiede-
nis, maar zal misschien niet recht-
streeks de aanleiding zijn van de res-
tauraties in 1845 door Séchan en 
Depléchen (Parijs). Aan het concept 
wordt niets gewijzigd. Eind decem-
ber 1854 slaat een enorme brand 
toe. Er resten slechts 4 muren. Bur-
gemeester M.De Brouckère belooft 
snel een nieuwe schouwburg te bou-
wen terwijl de activiteiten kunnen 

verhuizen naar het Théâtre du Cir-
que. 

15 maanden later, na discussies 
over het vergroten van de scène, en 
zelfs over het eventueel opschuiven 
van de façade naar het Muntplein 
geeft kroniekschrijver Louis Hy-
mans na de opvoering van Jaguarita 
l'indienne, opéra d'Halévy een 
beeld van het nieuwe theater, een 
ontwerp van Joseph Poelaert. De 
zaal is er een à l'italienne met een 
auditorium in Hervorm, een elegan-
tie die men niet heeft in ronde zalen. 
De grote loges van de voorscène zijn 
verdubbeld (één voor de koning en 
één voor de hertog van Brabant). 
Beneden is de loge voor de burge-
meester en het corps diplomatique. 
Een grandioos effect heeft de zaal: 
de afmetingen lijken groter dan ze 
zijn. Het verdomde plafond van de 
voorscène is gesupprimeerd, wat 
duidelijk een verbetering betekent 
voor de akoestiek. Het grote pla-
fond is in Louis XIV stijl; de hemel 
steunt op geschilderde kolommen 
en portieken, die rusten op een cor-
niche. 

De banale mythologieën zijn ge-
weerd en vervangen door een natio-
naal idee: België als beschermster 
der Kunsten. De monumentale fi-
guur van België van de hand van 
Hendrickx, zit op een troon. Rechts 
zit de Schilderkunst (van Verhey-
den) en de Muziek (van Hounnay). 
De Architectuur en de Beeldhouw-
kunst zijn het werk van Ch. Wauters 
en de omringende allegorische figu-
ren van Nolot & Rubé, decorateurs 
van de Munt. 

De opbouw wijkt geenszins af 
van het oude theater; zoals vroeger 
zijn er de loges van het parterre, het 
balkon, drie rijen loges en het para-
dijs. De scène werd vergroot door 
terreinwinst op de achtergalerij. 
Door het systeem van klapstoelen 
werd van 1 200 naar 1 700 plaatsen 
overgeschakeld. De luchter krijgt er 
ook even van langs want die is niet 
door de architect gekeurd en helaas, 
waarom is die in Parijs gekocht als 
Belgen het mooier en goedkoper 
konden? 

Over decors en techniek geeft 
Hymans verder weinig commen-

taar. Het basisvolume verliest een Foto 2-
stukje neo-classicistische soberheid Foto Paul De Prins 
en wordt in de Koninginnestraat en 
de Prinsenstraat met eclectische ba-
rokke kolonnadevormen verhoogd. 
Goed gezien deze verhoging te be-
eindigen precies aan de Muntplein-
kant en het hoogteverschil te lijmen 
met een imperiale borstwering. (Fo-
to 2) Merkwaardig dat de ontwerper 
de bovenbouw gewoon neutralizeert 
en precies in een ander voorstel van 
1855 dit niet doet als hij enkel het 
ondersteunend basisvolume op-
trekt. (tek. 8) 

1986: nogmaals een 
couplet? 
Het ontwerpbureau URBAT is zo-
wat het oude huis van vertrouwen 
van de stad Brussel voor de Munt. 
het nieuwe bloed voor de huidige 
verbouwing komt echter van 
A2RG, een jonge groep regelrecht 
uit M.Culots La Cambre-stal, die 
vooral op voorspraak van de techni-
sche directeur van de Opera van 
Frankfurt , Max Freiherr, het ver-
trouwen kreeg van Gerard Mortier 
en het Rijk. Veel conceptuele be-
denktijd was er niet want in 1985 
verviel het uitstel verleend door de 
veiligheidsdiensten: een fundamen-
tele verbouwing was de conditio si-
ne qua non. 
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