V.U.:Annemie Charlier– Grote Markt 1– Sint-Niklaas

Van parochiehuis
naar stadswinkel

Uitsnit uit de kaart van de Sint-Niklase dorpskern van Antonius Sanderus, uit ‘Flandria Illustrata’, 1661-1644
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Het stadhuis van Sint-Niklaas doorheen de tijd
Sint-Niklaas heeft geen historische stadskern zoals andere centrumsteden met een middeleeuws verleden.
Wanneer elders belforten en schepenhuizen worden opgetrokken, heeft Sint-Niklaas nog het uitzicht van
een dorp, met hofsteden en herbergen, op een kruispunt van verbindingswegen. Pas in de tweede helft van
de zeventiende eeuw beschikt het lokale bestuur over een volwaardig onderkomen voor beraadslaging en
bestuurszaken. In de loop van de negentiende eeuw volgen op korte tijd twee bouwprojecten voor een nieuw
stadhuis. Dat wordt aan beide zijden geﬂankeerd door aaneengesloten bebouwing. Op dit moment mist het
neogotische stadhuis een rechtervleugel. Die wordt dit jaar heropgebouwd en ingericht als gloednieuwe
stadswinkel en stadsarchief.
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Het parochiehuis

Omstreeks 1600 neemt het bestuur van de Sint-Nicolaasparochie zijn beslissingen in een bescheiden ‘schepenhuis’
centraal op het marktplein. Dit vertrek heeft weinig allure en is ongeschikt voor discreet overleg. In 1653 beslissen
de meier en de schepenen om dit oude schepenhuis af te breken of te verkopen en een nieuw parochiehuis op te
trekken. Dat moet het lokale bestuur een geschikt onderkomen bieden om allerlei bestuurlijke kwesties in goede
omstandigheden af te handelen. Een zekere Schellaert uit Mechelen krijgt de opdracht een ‘modelle’ op te maken.
Als locatie kiest het bestuur voor de plaats van de ‘vlashuiskens’, die als bergplaats voor marktkramers dienen.
De Gentse bisschop geeft zijn toestemming om hier te bouwen in de nabijheid van het kerkhof rond de
Sint-Nicolaaskerk.
De bouwwerkzaamheden lopen jarenlang vertraging op door de aanwezigheid van militaire troepen in de streek.
Aangezien Schellaert ondertussen overleden is, moet het parochiebestuur op zoek naar een andere ontwerper.
Uiteindelijk mag Gentenaar Pieter Van Beerleer het plan tekenen. De Sint-Niklase schepenen krijgen de toelating
om het geplande parochiehuis te bouwen tegen de in 1661-1662 opgetrokken gevangenis, de Cipierage.
Op 10 mei 1664 vindt de plechtige
opening van het nieuwe parochiehuis
plaats. Er is gekozen voor een
traditionele bouwstijl van baksteen
afgewisseld met natuursteen. Enkel
de topgevel met nis verwijst naar
de barok. Daar prijkt de buste van
Sint-Nicolaas, de patroonheilige van de
parochie, die tot op vandaag het grote
marktplein overschouwt.
Op 25 mei 1690 wordt de dorpskern
geteisterd door een overweldigende
brand. Die ontstaat in de jeneverstokerij van Jan Rogier in de Kalkstraat.
Het vuur verspreidt zich snel over de
vele houten huizen. Woningen op de
Houtbriel, in de Ankerstraat en zelfs tot
aan de Nieuwstraat worden in de as
gelegd. Alleen woningen met leidaken,
zoals het parochiehuis en het Landhuis
blijven gespaard. Ook de Sint-Nicolaaskerk is door de brand zwaar beschadigd.
Niet minder dan 565 huizen en het
grootste deel van de kerktoren zijn
verdwenen in de vlammen.
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Het parochiehuis kreeg een latere bestemming als handelsrechtbank
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Het parochiehuis doorstaat ook de
Franse Revolutie zonder veel kleerscheuren. Na de afschaffing van
het ancien regime in 1796 wijst
de Franse overheerser het gebouw
toe aan het gemeentebestuur van
Sint-Niklaas.
Geleidelijk aan wordt het
gemeentehuis te klein om alle
bestuurlijke taken te blijven vervullen. Het pand blijft wel nog
jarenlang in gebruik. Ondertussen
rijpen de plannen om Sint-Niklaas,
inmiddels gepromoveerd tot stad,
te voorzien van een nieuw
stadhuis. Het ‘oud stadhuis’ of
vroegere parochiehuis krijgt een
functie als gerechtshof. De handelsrechtbank huist er tot 1971. Daarna
vindt de stedelijke openbare
bibliotheek er tot 1976 een onderkomen. Tot op vandaag staat het
gebouw ten dienste van de
bevolking. Nu is de toeristische
dienst er gevestigd.

Postkaart met van links naar rechts parochiehuis, cipierage en het vroegere postgebouw
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Het neoclassicistische stadhuis

Wanneer Jan De Somme-Servais in 1840 stadsarchitect wordt, is de stadsadministratie nog ondergebracht in
het ‘oud stadhuis’ aan de overkant van de markt. Drie jaar eerder is De Somme-Servais al aangezocht om een
voorstel uit te werken voor een nieuw stadhuis. Deze plannen blijken financieel niet haalbaar en er komt een
tweede poging. Die heeft meer slaagkans vermits ook de nood aan een tweede parochiekerk zich opdringt.
Burgemeester De Munck-Moerman ziet een kans om een totaalproject te realiseren in het noordelijk deel
van het marktplein. Daar is ruimte voor een monumentaal stadhuis, een nieuwe kerk en statige herenhuizen. Deze realisaties staan symbool voor de toenemende welvaart van de stad en komen tegemoet aan
de wensen van de burgerij.
Het plan van De Somme-Servais voor een nieuw stadhuis krijgt dit keer wel de goedkeuring van de provinciegouverneur. De Gentse stadsarchitect Lodewijk Roelandt neemt een adviserende rol op. Op 30 juni 1841
worden de werken aanbesteed en in augustus van dat jaar wordt de eerste steen gelegd. Het bouwproces
verloopt niet vlekkeloos. Meermaals moet het budget verhoogd worden en houden aannemers zich niet aan
de afspraken. In het najaar van 1843 neemt de stadsadministratie haar intrek in het nieuwe stadhuis. De
daaropvolgende jaren wordt De Somme-Servais als stadsarchitect ook betrokken bij de bouwwerkzaamheden van de kerk en de pastorij van de nieuw opgerichte Onze-Lieve-Vrouweparochie.
Het nieuwe stadhuis is een monumentaal
gebouw met een strakke symmetrische
voorgevel. Deze neoclassicistische bouwstijl haalt inspiratie uit de Griekse en
Romeinse oudheid. Het gebouw telt drie
verdiepingen. Het gelijkvloers omvat
politielokalen, gevangeniscellen, opslagruimten voor lantaarns en kolen, en woonvertrekken voor de conciërge. De raadsen militiezaal en de burelen van
de administratie zijn gelegen op de
eerste verdieping. De tweede verdieping
telt twaalf kamers, onder meer voor
opslag van archieven en materialen.
Langs weerszijden van het stadhuis
verrijst een aanbouw in dezelfde stijl.
Op de koer wordt een opbergplaats voor
de brandspuiten bijgebouwd.

Het nieuwe stadhuis kreeg links en rechts een aanbouw in dezelfde stijl.
De Onze-Lieve-Vrouwkerk op de achtergrond is in opbouw,
nog zonder Mariabeeld (ca. 1870)
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Lang kunnen de gezagdragers niet genieten
van hun statige pand. Op 26 februari 1874
ontstaat er een brand op de zolder van het
gebouw. Het vuur verspreidt zich enorm snel
en ondanks de onmiddellijke hulp van Gentse
en Antwerpse brandweerkorpsen kunnen de
Sint-Niklase pompiers het bouwwerk, dat
slechts 30 jaar in gebruik is, niet redden.
De omliggende herenhuizen en de OnzeLieve-Vrouwekerk blijven wel gespaard. Voor
de stedelijke administratie wordt een tijdelijk
onderkomen gevonden in lokalen van de
academie. Als blijkt dat een heropbouw van
het verwoeste stadhuis meer zou kosten dan
een volledige nieuwbouw, is de keuze snel
gemaakt.

Puin na brand van neoclassicistische stadhuis
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Het neogotische stadhuis

In januari 1875 schrijft het stadsbestuur
een wedstrijd uit voor de bouw van een
nieuw stadhuis. Deze beslissing is niet
zonder controverse. Een groot deel van
de bevolking leeft in armoede en ziet
het geld liever niet naar een prestigieus
gebouw gaan. Toch worden de plannen
zonder veel geaarzel doorgezet. Uit de
22 ingezonden projecten wordt het
ontwerp van Pieter Van Kerkhove
gekozen, een jonge architect die nog
maar enkele jaren is afgestudeerd aan
de Sint-Lucasschool in Gent. De man
moet indruk hebben gemaakt op de
Sint-Niklazenaren. Na deze opdracht
realiseert hij nog verschillende andere
bouwprojecten in de stad, zoals het
Huis Janssens in de Zamanstraat. Ook
buiten de stad krijgt Van Kerkhove grote
opdrachten.
Van Kerkhove kiest voor een voor die tijd
modieuze neogotische bouwstijl. Toch
lijkt dat meer een strategische keuze dan
een modegril. Door deze verwijzing naar
de neogotiek krijgt het nieuwe
stadhuis de allure van historische
Vlaamse stadhuizen in andere steden.
Vooral de belforttoren, met een beiaard
als latere toevoeging, zet deze grootsheid extra in de verf. De bouwwerkzaamheden zijn in amper drie jaar afgerond
en het nieuwe stadhuis wordt op
1 september 1878 plechtig geopend in
het bijzijn van koning Leopold II en
koningin Maria Hendrika.
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Ontwerp van het neogotische stadhuis

Het gelijkvloers biedt plaats aan de politie, de conciërge en
de getuigenzaal van het vredegerecht. Op de eerste
verdieping bevinden zich de diensten burgerlijke stand en
militie, het secretariaat en het burgemeesterskabinet. Op
de bovenverdieping zijn de bibliotheek, het archief en het
stadsmuseum ondergebracht. Aan de voorzijde met uitzicht
op de markt zijn drie pronkzalen gelegen: de trouwzaal, de
raadszaal en de ontvangstzaal. Deze ruimten zijn met
harmonicadeuren van elkaar gescheiden, zodat ze bij speciale
gelegenheden kunnen omgevormd worden tot één enorme
feestzaal.
Ook dit stadhuis wordt na verloop van tijd te klein voor de
steeds uitbreidende taken van de stad. In de jaren 1950-1960
worden aan weerszijden moderne zijvleugels bijgebouwd
om de stadsadministratie te huisvesten. De lokalen in het
neogotische deel worden ingericht als schepenkabinetten.
In het begin van de jaren 1990 wordt aan de kant van de
Onze-Lieve-Vrouwstraat een nieuwe uitbreiding gerealiseerd.
Het is wachten tot in 2020 om aan de kant van de Parkstraat
een volledig nieuwe vleugel te zien verschijnen, waarin de
stadswinkel en het stadsarchief een eigentijds onderkomen
vinden.

Architect Pieter Van Kerkhove ontwierp ook het meubilair voor de nieuwe zalen

De centrale ontvangstzaal van het stadhuis op de eerste verdieping, thans trouwzaal
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Een nieuwbouw voor eigentijdse dienstverlening

De toevoeging van een nieuwe vleugel aan het stadhuis is meer dan alleen een extra gebouw. In feite wordt
de volledige site heringericht. Het nieuwe gedeelte biedt onderdak aan de stadswinkel, een gloednieuw
dienstverleningsconcept waarbij alle producten en diensten van de stad in één toegankelijke ruimte op een
klantvriendelijke manier worden bijeengebracht. Ook de dienst toerisme verhuist naar deze plek.
Het stadsarchief krijgt aangepaste ruimten op de eerste verdieping van de nieuwbouw. De archiefdepots
zijn vanaf het gelijkvloers zichtbaar als betonnen hangende constructies. Een studiezaal biedt plaats voor
onderzoek. Hier kunnen de archieven veilig thuiskomen op de plaats waar ze zijn ‘geboren’ en waar ze met
goede zorgen worden geborgen en beheerd voor de toekomst.
De nieuwe receptiezaal krijgt een terras met prachtig uitzicht op de Grote Markt. Ook de toegankelijkheid
in het hele stadhuis verbetert aanzienlijk. Een ruime, centrale lift in het neogotische middengedeelte, net
naast de nieuwbouw, moet de trouwzaal en ook alle diensten beter bereikbaar maken voor minder mobiele
mensen.
Stilistisch moet de nieuwbouw, een ontwerp van Robbrecht en Daem architecten i.s.m. Callebaut architecten
en murmuur architecten, het oude en het nieuwe harmonisch met elkaar verbinden. In de stadswinkel
worden historische elementen ingepast. Verschillende aanhangsels die in de loop der jaren aan het
neogotische gedeelte zijn aangebouwd, zijn of worden op termijn verwijderd zodat het oude gebouw haar
monumentale uitstraling herwint. De volgebouwde binnenkoer krijgt zo een opener karakter en kan worden
heringericht. De binnenkoer kan op die manier een echt rustpunt worden in het midden van de werkplek.
Tegelijkertijd zorgt het vrijmaken van de binnenplaats voor meer licht, zodat ook de oude kantoorruimten
een behoorlijke upgrade krijgen. De stadsadministratie betreedt de 21ste eeuw!
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Wist je dat?
- Ons stadhuis is gebouwd naar het
voorbeeld van het stadhuis van
Oudenaarde?
- Er boven de gemeenteraadszaal
nog een verborgen gotisch gewelf
verborgen zit? Je kan het nog zien
vanuit de zolder van het stadhuis.
- Ons stadhuis dan weer model stond
voor het stadhuis van Maldegem?
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Donderdagse marktdag ca. 1910

Bevrijdingsfeesten met gasballons, midden jaren 1950

