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Jacques JORDAENS, De Heilige Familie (ca. 1617-1618) | na de restauratiecampagne | foto: KMSKB / KIK-IRPA 
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I. Persbericht  
 
[Brussel, 22 december 2022] 

De Heilige Familie, een authentiek en zeldzaam werk uit de jeugd van Jacques 
Jordaens, ontdekt in het gemeentehuis van Sint-Gillis, wordt een restauratie van 
meer dan een jaar onthuld in het museum. 
 
Dit belangrijke werk van de Antwerpse barokmeester Jacques Jordaens (1593-
1678) kwam aan het licht tijdens de inventaris van de collectie van de gemeente 
Sint-Gillis (Brussel) die urban.brussels en het KIK in 2019 uitvoerden  en formeel 
identificeerden in 2020.  Vandaag is het werk eindelijk in zijn oorspronkelijke 
glans, kleur en stijl hersteld en in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België te zien.  
 

 
Het werk hing bijna 60 jaar lang in het kantoor van de schepen voor Stedenbouw en werd al die 
tijd beschouwd als een kopie. Het kostbare geschilderde paneel is nu echter geauthentiseerd als 
de oudst gekende versie van een compositie van De Heilige Familie die Jordaens ook gebruikte 
in drie andere schilderijen. Deze werken maken deel uit van de prestigieuze verzameling van het 
Metropolitan Museum in New York, de Hermitage in Sint-Petersburg en de Alte Pinakothek in 
München. 
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De wetenschappelijke samenwerking tussen het KIK, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België (KMSKB) en de internationale experts van het Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project 
maakte het, na meer dan een jaar van diepgaand onderzoek, mogelijk om dit werk met 
zekerheid toe te schrijven aan Jacques Jordaens en te dateren rond 1617-1618. 

De Heilige Familie, die meer dan 400 jaar oud is, kreeg een uitgebreide 
restauratiecampagne in het KIK, gefinancierd door urban.brussels, in het kader van zijn 
nieuwe bevoegdheid op het gebied van roerend erfgoed.  

Uit de analyses van het multidisciplinaire onderzoeksteam van het KIK bleek dat het werk in het 
verleden al vele malen op ruwe en onhandige wijze was gerestaureerd. De Heilige Familie 
belandde in slechte staat bij het KIK en biedt nu een uniek en gedetailleerd verslag van het 
schilderspalet. De restauratie garandeert het behoud op lange termijn van dit 
meesterwerk voor toekomstige generaties. 

 
De Heilige Familie voor en na de restauratiecampagne 

Het kunstwerk van de gemeente Sint-Gillis is nu in bruikleen bij de Koninklijke Musea. Door 
de opname in de collectie wordt de Heilige Familie nu in goede 
conserveringsomstandigheden aan het publiek getoond. Vanaf 22 december 2022 kan het 
publiek het originele werk herontdekken in de vaste collectie van het Old Masters Museum, in 
de zaal gewijd aan Jacques Jordaens. Het hangt naast het beroemde schilderij De Koning drinkt 
en een andere Heilige Familie, die een verschillende stilistische benadering van de jonge, snel 
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evoluerende meester illustreert. De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 
huisvesten een van de belangrijkste verzamelingen van Jacques Jordaens ter wereld. 

 

II. Verbatims 
 
« Samenwerking en interdisciplinariteit vormen de basis van succesvolle erfgoedzorg. Dit 
project, een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toont het belang van het verenigen 
van de verschillende competenties van de betrokken instellingen. En dit in het voordeel van het 
Brusselse en Belgische publiek, dat een nieuw meesterwerk rijker is » 
  Hilde DE CLERCQ, algemeen directeur bij het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium (KIK) 
 
« Het verkennen van een ongelooflijke collectie en het ontdekken van een meesterwerk van 
Jacques Jordaens, een van de grootste barokschilders, toont de rijkdom van ons erfgoed en het 
belang van inventarisatiewerk » 
  Constantin PION, kunsthistoricus bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) 
 
 « Dit depot van een interessant werk van een zo belangrijke kunstenaar als Jordaens, getuigt van 
de rijkdom van de Belgische publieke collecties.  Het weerspiegelt de positie van een cultureel 
kruispunt dat onze regio inneemt op het kruispunt van Europa » 
  Michel DRAGUET, algemeen directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België (KMSKB) 
 
« Door de Heilige Familie van Jordaens in de KMSKB te verwelkomen, worden adequate 
conservatieomstandigheden voor dit nieuwe meesterwerk gegarandeerd. Dit schilderij wordt 
ook tentoongesteld naast één van de rijkste collecties schilderijen van de meester, waar het 
bewonderenswaardig goed in past. Het toont de kunst van Jordaens aan het begin van zijn 
loopbaan, wanneer de invloed van Rubens zichtbaar begint te worden.  
De presentatie van dit paneel benadrukt enerzijds de ontdekkingen die mogelijk zijn dankzij de 
samenwerking tussen verschillende Belgische instellingen en anderzijds het belang van 
wetenschappelijk onderzoek voor een betere kennis en waardering van het nationaal erfgoed» 
  Lara DE MERODE, conservator in de KMSKB 
 



 

6 
 

« Door de recente restauratiecampagne en het tentoonstellen van het ‘De Heilige Familie’ (ca. 1616-
1618) in de Jordaens zaal van de KMSKB zal het brede publiek voor het eerst kunnen genieten van 
dit prachtige, ongekende jeugdwerk van de Antwerpse barokschilder Jacques Jordaens. Dit 
project is een geslaagd voorbeeld van een intense samenwerking tussen de federale 
wetenschappelijke instellingen (KMSKB en KIK), internationale experts en gerealiseerd met de 
steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een nieuwe getuigenis van de rijkdom van ons 
erfgoed » 
  Thomas DERMINE, Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid 
 
« Ik ben verheugd dat de Koninklijke Musea dit meesterwerk van Jordaens, een van de juwelen 
van de gemeentelijke collectie van Sint-Gillis, herbergen. De Heilige Familie, prachtig 
gerestaureerd door het KIK, zal eindelijk zichtbaar zijn voor de inwoners van Sint-Gillis en het 
brede publiek. Dit is een mooi voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen de 
betrokken actoren, met name het Brussels Gewest, het KIK en de Koninklijke Musea » 
  Jean SPINETTE, burgemeester van Sint-Gillis, Brussel 
 
« Sinds de laatste staatshervorming zijn de gewesten verantwoordelijk voor het roerend 
erfgoed. Daarom creëerden we samen met urban.brussels de website 
collections.heritages.brussels, waarop vandaag bijna 15.000 bezittingen in Brussel staan. Het is 
dankzij deze inventaris dat wij de inspectie van de collecties van Sint-Gillis hebben opgestart en 
vervolgens de restauratie ervan door het KIK hebben gefinancierd. Onze collecties zitten vol 
schatten die wachten om zichtbaar en voor het voetlicht gebracht te worden. Dit is nu het geval 
met dit prachtige schilderij, dankzij de nauwe samenwerking van alle betrokkenen, en ik ben 
verheugd » 
  Pascal SMET, Staatssecretaris van Erfgoed 
 
« Deze ontdekking van een zeldzame vroege Jordaens, die als inspiratie diende voor 
verschillende latere werken, verschaft ons nieuwe elementen die ons kunnen helpen Jordaens' 
creatieproces beter te begrijpen, van het begin tot het einde van zijn artistieke loopbaan. De 
restauratie, waarbij veel van de overschilderingen zijn verwijderd, onthult een stijl die duidelijk 
de status van Jordaens' eigen werk bevestigt, ondanks eerdere beschuldigingen van navolging 
of kopie » 
 Joost VANDER AUWERA, medeoprichter van het Jordaens Van Dyck Paintings Project 
 

https://collections.heritage.brussels/fr
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III. Videoreportage, persbeelden en interviews 
 
 De VIDEO van de ontdekking en authenticatie bekijken: https://youtu.be/Alg_KAnQOcs  
 De persbeelden downloaden : http://down.fine-arts-museum.be/2022jordaens.zip  
 Mogelijkheid tot interviews voor het werk, in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 

van België, op aanvraag : helene.lebailly@fine-arts-museum.be  

IV. Achtergrond  

Sinds 2014 zijn de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgebreid met het 
roerend erfgoed, wat heeft geleid tot de opmaak van een inventaris van het gewestelijk 
roerend erfgoed. Om de basis van deze inventaris te leggen en de krijtlijnen ervan uit te 
tekenen, heeft de Directie van het Cultureel Erfgoed een beroep gedaan op de steun en de 
expertise van het KIK. Deze wetenschappelijke instelling is immers belast met de inventaris, de 
documentatie, de studie en de conservatie-restauratie van het Belgisch cultureel erfgoed.   

Sinds 2016 heeft het KIK ook de opdracht gekregen van urban.brussels om 
inventarisatiezendingen uit te voeren in de Brusselse culturele, religieuze en gemeentelijke 
instellingen. In het kader van een van deze zendingen in het stadhuis van Sint-Gillis, herontdekte 
kunsthistoricus Constantin Pion (KIK) een schilderij van de Antwerpse barokmeester Jacob 
Jordaens (1593-1678). 

Na een multidisciplinaire studie in samenwerking met de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België en de internationale experts van het Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project 
werd het werk authentiek bevonden.  
 
Het Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project startte al in 2019 met een dendrochronologisch 
onderzoek. Dat biedt informatie over de kapdatum van de boom waaruit het paneel is 
genomen. Het KIK onderzocht het schilderij ook aan de hand van wetenschappelijke 
beeldvorming: radiografie, infraroodreflectografie, macro-XRF-analyse en ultravioletfotografie. 

https://youtu.be/Alg_KAnQOcs
http://down.fine-arts-museum.be/2022jordaens.zip
mailto:helene.lebailly@fine-arts-museum.be
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Jacques JORDAENS, De Heilige Familie (ca. 1617-1618) : infrarood ; infrarood foto-opname ; X-ray   |   foto: KMSKB / KIK-IRPA 

 

V. De ontdekking   

In 2019 begint een team van het KIK, onder leiding van 
Constantin Pion, met een uitgebreide inventarisatiecampagne 
van het roerend erfgoed van het stadhuis van Sint-Gillis.  

De missie zal bijna een jaar duren en zal het mogelijk maken om 
ongeveer 800 objecten en kunstwerken te inventariseren. Die 
zijn nu voor het grote publiek toegankelijk op de online 
fototheek van het KIK en die van urban.brussels.  

De Heilige Familie van Jacob Jordaens, een van vele 
herontdekte schilderijen, hing er aan de muur van het kabinet 
van de schepen voor Stedenbouw, allicht al sinds de jaren 
1960. Het stadhuis van Sint-Gillis 

http://balat.kikirpa.be/
http://balat.kikirpa.be/
https://collections.heritage.brussels/fr/inventaire/
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VI. Herkomst 

Een rood waszegel op de achterzijde van het 
eikenhoutenpaneel, waarschijnlijk aangebracht in de 19de eeuw, 
toont ons de identiteit van de oudste bekende eigenaar van het 
werk.  

We zien het wapen van een familie die behoort tot de 
Nederlandse adel, de Schuijlenburgh of Schuylenburgh.  

In de tweede helft van de 19de eeuw kwam het werk terecht in de 
collecties van de Brusselse schilder Léopold Speekaert (1834-1915). 
Hij stierf op 3 december 1915 en legateerde zijn huis, al zijn werken 
en zijn volledige kunstcollectie aan de gemeente Sint-Gillis. De 
schenking voorzag de omvorming van zijn huis tot een 
gemeentelijk museum, dat zou worden onderhouden en 
uitgebreid met behulp van fondsen uit zijn legaat. 

 

 
Léopold Speekaert, zelfportret, s.d.   
|   foto: KIK-IRPA 
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Het museum is gelegen op de Gulden Vlieslaan 114, 
op een steenworp van de Hallepoort, en werd 
ingehuldigd op 3 juni 1917. Een korte catalogus van 
de tentoongestelde werken is beschikbaar voor 
bezoekers. Die toont de voorkamer met "oude 
schilderijen", waaronder een Heilige Familie die aan 
een zekere Jordaens wordt toegeschreven. Op de 
foto staat het werk naast schilderijen die worden 
toegeschreven aan Peeter Snyers, Francisco de 
Goya, Breughel (school van) of nog Pieter Claesz. 
In 1940, na de aankondiging van de Tweede 
Wereldoorlog, sluit het museum zijn deuren tot 
1946, toen het voor vijf maanden weer openging. 
Omdat het onderhoud van het gebouw steeds 
duurder werd, werd het in 1965 verkocht en 
vernield. 

De collecties werden vervolgens overgebracht naar het stadhuis en verspreid over de 
verschillende kantoren, kabinetten en gangen, terwijl een deel van de werken naar de zolders 
werd verplaatst. Zo kwam de Heilige Familie terecht aan de muur van het kabinet van de schepen 
van Stedenbouw. Sinds 1988 was het werk al in zwart-wit opgenomen in de databank van het KIK 
en werd het beschouwd als een kopie, toegeschreven aan een navolger van Jacob Jordaens. 

VII. Datering en identificatie van de merktekens 

Ondanks de moderne parkettering die ontworpen is om het paneel te consolideren, was de 
aanwezigheid van merktekens op de achterzijde van het paneel nog nooit eerder gemeld of 
opgemerkt. Ze laten ons echter toe de toeschrijving aan Jacob Jordaens te bevestigen door 
waardevolle informatie te verstrekken over de herkomst en de identiteit van de fabrikant van het 
eikenhouten paneel (de paneelmaker). 

Op de achterkant van het paneel staat immers de voorloper van onze hedendaagse 
kwaliteitscontrole: het keurmerk van het Sint-Lucasgilde van Antwerpen (twee handen en een 
kasteel), ingebrand met een heet ijzer nadat het paneel klaar was.      

De voorkamer van het Speekaertmuseum   |   foto: Gemeente Sint-
Gillis, Brussel 
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Daarnaast is er het merk van de paneelmaker Guilliam Aertsen (een monogram bestaande uit de 
initialen 'G.' en 'A.'), meester van het Sint-Lucasgilde vanaf 1612. Dit merk werd door de Antwerpse 
schrijnwerker gebruikt tussen ca. 1617 en 1623 en komt voor op verschillende andere werken van 
Jacob Jordaens. 

Het hout van het paneel is ook grondig onderzocht door het internationale 
onderzoeksprogramma Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (JVDPPP).  
Dendrochronologische analyse werd gebruikt om een precieze datering van de kap van de 
boom te verkrijgen door het tellen en analyseren van de morfologie van de groeiringen van het 
houten paneel. Dr. Andrea Seim (Universiteit van Freiburg im Breisgau) kon zo vaststellen dat de 
Baltische eik, die voor de vervaardiging van het paneel van Jordaens werd gebruikt, in 1613 werd 
geveld.  

De verschillende aanwijzingen op de achterzijde van het paneel en de dendrochronologische 
analyse bevestigden dat het schilderij de vroegst bekende versie is van deze compositie van 
De Heilige Familie (ca. 1617-1618). Jordaens hergebruikte de compositie in drie andere schilderijen 
in het prestigieuze Metropolitan Museum in New York, de Hermitage in Sint-Petersburg en de Alte 
Pinakothek in München. 
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Bij de versie in het Metropolitan Museum in New York hebben röntgenfoto's uitgewezen dat het 
gaat om de eerste fase van een schilderij waarvan de huidige staat dateert van rond 1618-25. Het 
schilderij in München daarentegen breidt de compositie uit in de breedte en de figuren.  

Het schilderij in St. Petersburg daarentegen dateert uit de jaren 1650, toen Jordaens openlijker het 
calvinisme omarmde: het grotere aantal figuren wordt aangevuld met een protestantse 
tekstcartouche. Dit laatste schilderij illustreert ook een meer algemene evolutie in de late 
Jordaens: die van de terugkeer naar de stijl van zijn vroege werken, waarvan het gerestaureerde 
schilderij een sprekend voorbeeld is. De recente restauratie heeft het inderdaad mogelijk 
gemaakt de oorspronkelijke behandeling van de draperieën te herontdekken, vooral ter 
hoogte van de driehoekige mantel van de Maagd, die zo typisch is voor Jordaens. 

VIII. De restauratie 
 
Het werk verkeerde in het algemeen in een in een slechte staat. Zowel de verflaag (de 
voorbereiding en de verschillende verflagen) als de drager waren in een vergevorderde en 
progressieve staat van aantasting. De restaurateurs stelden ook vast dat de verflaag wat 
omhoog kwam.  
 
De restauratie van een kunstwerk vereist een nauwgezet technologisch visueel onderzoek door 
de restaurateurs. Dit onderzoek is gebaseerd op wetenschappelijk beeldmateriaal: foto's met 
hoge resolutie; onderzoek onder ultraviolette straling (U.V.); infraroodreflectografie (I.R. en I.R.R.); 
radiografisch onderzoek (R.X.), en analytisch wetenschappelijk beeldmateriaal met inbegrip van 
macro-spectrometrie met röntgenfluorescentie (Macro XRF), waarmee de door de kunstenaar 
gebruikte pigmenten kunnen worden geïdentificeerd. Het doel van dit vooronderzoeken is de 
staat van conservering en de uitvoeringstechniek van het werk vast te stellen, alvorens de 
conserverings- en restauratiebehandeling van het schilderij zelf aan te pakken. 
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Het blijkt dat het werk in het verleden 
meerdere keren op ruwe en onhandige wijze 
werd gerestaureerd. Op de verflaag zaten 
verschillende lagen vervaagde en vergeelde 
vernis en een aanzienlijke laag vuil.  
De vernis vervulde niet langer zijn rol om de 
verflaag te beschermen en te versterken. Door 
de oxidatie kreeg de verflaag een bruine tint, 
die de perceptie van de kleuren verstoorde 
en de picturale details en de perceptie van de 
ruimte in de compositie dempte. 
 
Er zijn verschillende retouches, ruches en 
overschilderingen waargenomen. In het verleden 
probeerde men de verflaag te reinigen, hetgeen 
aanzienlijke slijtage veroorzaakte. Al deze 

elementen verstoorden de lezing van het werk. 
 
De wetenschappelijke en analytische beeldvorming en interpretatie hielpen de restaurateurs 
om de staat van conservering van het werk, zijn materiële geschiedenis en zijn 
uitvoeringstechniek te begrijpen. Al deze informatie gedeeld met kunsthistorici en 
wetenschappers vergemakkelijkte het besluitvormingsproces voor de behandeling. 
 
De verwerking van het werk werd in fasen uitgevoerd:   
 

1. Behoud van het werk: herstellen en reinigen van de verflaag, verwijderen van het parket, 
uitdunnen en polijsten van de schuifrails, lijmen van de scheuren in de houten drager. 

 
2. Restauratie van het werk: verwijdering van verschillende oude, sterk geoxideerde en 

onregelmatige vernissen, verwijdering van retouches en overschilderingen, vooral in het 
rode en blauwe kleed van de Maagd, verwijdering van oude vulmiddelen, verwijdering 
van versterkende nagels aan de rand van het paneel, houtinleg in de hoeken van het 
paneel, opvullen van gaten, herintegratie van kleur in de slijtage en gaten, aanbrengen 
van een slotvernis 

 

Detail van de liften langs een sleuf © KIK-IRPA© KIK-IRPA 
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3. Valorisatie (verbetering) van het werk: reframing in een nieuw, beter kader, 
behandelingsrapport en publicatie van de studie en de behandeling (in uitvoering). 

 
 Detail van de klauwen in het gezicht van de Maagd © KIK-IRPA 

De conservatie- en restauratiebehandeling en de uitgevoerde wetenschappelijke 
beeldvorming bieden niet alleen nieuwe sleutels om dit vroege werk van Jacques Jordaens 
beter te begrijpen, te appreciëren en te bestuderen, maar stellen ons ook in staat meer te 
weten te komen over de uitvoeringstechniek, de picturale uitvoering en de schriftuur van 
de grote Antwerpse meester (en zijn medewerkers) in het algemeen. 
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IX. Over Jacques Jordaens 

Jacques Jordaens (Antwerpen 1593-1678) is een genie 
van de barokke schilderkunst, maar toch is hij minder 
bekend en bestudeerd dan zijn tijdgenoten Peter 
Paul Rubens (Siegen 1577 - Antwerpen 1640) en Antoon 
van Dyck (Antwerpen 1599 - Blackfriars bij London 1641).  

Tegenover de heroïsche stijl van Rubens en de 
nobele verfijning van Van Dyck koos hij zowel 
kunsttheoretisch als commercieel voor een realisme 
dat de mensheid niet beter (maar ook niet slechter) 
voorstelt dan ze is. 

 Leerling van Adam van Noort, zoals Rubens, 
vrijmeester in 1615/16, zou hij al vlug evolueren in 
anatomisch inzichten en in de warmere en meer 
parelmoer-achtige vleeskleuren onder de directe 
invloed van Rubens: heel waarschijnlijk was hij daarom 

net zoals Van Dyck als jonge vrijmeester actief in Rubens’ atelier en schilderde hij op panelen 
afkomstig van dezelfde bomen als Van Dyck. 

Na de dood van Rubens en Van Dyck werd hij beschouwd als de voornaamste historieschilder in 
de Zuidelijke Nederlanden.  

X. Over het Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project   
 

Het Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project 
(JVDPPP) is een multidisciplinair 
wetenschappelijk onderzoeksproject onder 
leiding van de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België (KMSKB), in samenwerking 
met de Universiteit van Amsterdam. Het 
project werd in 2016 mede opgericht door Dr. 

Joost Vander Auwera en Dr. Justin Davies en gesponsord door het Baillet Latour Fonds. 

Jacques Jordaens, zelfportret (ca. 1645-1649)   |   foto:: 
Rubenshuis, Antwerpen 
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Samen bestuderen Engelse, Italiaanse, Duitse, Franse, Zweedse, Poolse, Nederlandse en 
Belgische onderzoekers systematisch de olieverfschilderijen op eikenhouten panelen van 
Jacques Jordaens (1593-1678) en Antoon van Dyck (1599-1641). Wereldwijd zijn er al 297 panelen 
onderzocht. Het project combineert onderzoek in dendrochronologie, schildertechniek, 
stilistiek, materiaal/technische studie en archiefonderzoek om de kunstenaars en de techniek van 
het schilderen op houten panelen in de 17de eeuw beter te begrijpen. 
 
De resultaten en conclusies van dit onderzoek worden openbaar gemaakt in het Jordaens Van Dyck 
Journal (in digitale vorm en als 'print-on-demand') en op de website jordaensvandyck.org 
 
Met de steun van 
 

 

XI. Over het KIK  
 

 Het KIK is de federale wetenschappelijke instelling belast met de 
documentatie, studie en conservatie-restauratie van het culturele 
en artistieke erfgoed van ons land. 
 
Kunsthistorici, fotografen, scheikundigen, archeologen, ingenieurs 
en conservatoren-restaurateurs voeren interdisciplinair 
spitsonderzoek uit naar de materialen en technieken gebruikt in 
het erfgoed en naar de producten en methodes voor conservatie-

restauratie.  
Het KIK vormt een uniek instrument voor de ontsluiting van de wetenschappelijke, fotografische 
en technische documentatie in deze domeinen. 
www.kikirpa.be  
 
 
 
 

http://jordaensvandyck.org/
http://www.kikirpa.be/
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XII. Contactpersonen 
 
KMSKB 
Hélène Lebailly 
Persattaché 
helene.lebailly@fine-arts-museum.be 
M +32 476 79 04 50 
 
KIK 
Robrecht Janssen  
Corporate Development Officer 
robrecht.janssen@kikirpa.be 
+32 2 739 67 48 | +32 497 73 10 04 
 
urban.brussels 
Pascale Ingelaere 
Verantwoordelijke roerend en immaterieel cultureel erfgoed 
+32 2 432 84 95 | +32 475 23 72 69 
pingelaere@urban.brussels 
 
Kabinet van staatssecretaris Pascal Smet  
Marc Debont 
Woordvoerder 
mdebont@gov.brussels 
+32 473 98 08 75  | +32 2 517 14 37 
 
Gemeentehuis van Sint-Gillis 
Pierre Dejemeppe 
Medewerker geschiedenis en erfgoed 
pdejemeppe@stgilles.brussels 
M +32 497 44 74 52 
 

XIII. Bijlagen 
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• Lijst met persbeelden 
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