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Louizalaan 346, huis Max Hallet (foto 2005).

BRUSSEL_UITBREIDING_ZUID

Huis Max Hallet
Louizalaan 346
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

INVENTARIS VAN HET
BOUWKUNDIG ERFGOED

Groot herenhuis in art nouveau n.o.v. architect Victor Horta, i.o.v.
advocaat en politicus Max Hallet, vriend van de architect, en zijn
echtgenote geboren Timberman; vlg. bouwvergunning van de 1903.
Het huis werd opgetrokken op een perceel dat toebehoorde aan de
schoonvader van Max Hallet. Elegant en sober ontwerp, vormt
binnen œuvre van Horta overgang naar meer bezadigde en (volgens
Mesnil) zelfs klassieke stijl. Oorspronkelijk meubilair niet bewaard.
Sinds 2001 is het Huis Max Hallet onderwerp van verschillende
restauratiecampagnes (architecten Xavier Viérin, en sinds 2007,
Barbara Van der Wee). De eerste restauratiecampagne ging
gepaard met het ontwerpen van meubels in bepaalde kamers
(binnenhuisarchitect Federico Depuydt).
Volledig beschermd op 16.10.1975.

VICTOR HORTA - 1903
ART NOUVEAU
HERENHUIS

MONUMENTEN & LANDSCHAPPEN

Voorgevel. In steen van Euville en 14 m breed. Twee bouwlagen en
drie traveeën onder leien mansardedak met drie dakkapellen.
Horizontaliteit van compositie benadrukt door doorlopend balkon op
fries van consoles en trigliefen en door witstenen kroonlijst
waaronder fries van fijne modillons. Witstenen onderbouw met drie
ongelijke vensters; twee linkse met dubbele stijl. Op
benedenverdieping koetspoort geflankeerd door klein venster met
dubbele stijl onder impostvenster; koppeling van deur en venster is
enige element dat gevelsymmetrie discreet doorbreekt; grote
vensters met stijlen met concave lijst en lichtjes trapezoïdaal
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raamwerk. Muurdammen op verdiepingen met spiegels. Getande
kroonlijst. Lichtjes spitsboogvormige dakkapellen met soepele
omlijsting in een meer “bloemrijke” stijl (vlg. Aubry); onderling
verbonden door attiekmuur.
Verzorgde en inventieve steenbehandeling met gewaagde details en
discrete decoratieve elementen: lekdrempels op benedenverdieping
met soepel profiel, lichtjes uitspringende aanzetstenen, sommige
elementen benadrukt met ciseleerwerk.
Oorspronkelijk schrijnwerk in lichte geverniste eik of gevernist
harshout; glasdeuren op verdieping met volledig beglaasde centrale
vleugel. Oorspronkelijk ijzerwerk; traliewerk van souterrainvensters,
van klein venster op benedenverdieping en van deur en
borstweringen van balkon in smeedijzer.
De gevel, het ijzer- en schrijnwerk hebben terug de luister gevonden
na de restauratie van 2007.
Interieur.
Grondplan. In lengterichting in drie verdeeld. Op benedenverdieping
rechts brede koetsgang naar de tuin; niveau zes treden lager dan
van rest van huis. Kantoor van Max Hallet, geflankeerd door vestiaire
en inkomhal met eretrap. Op eerste verdieping salon en eetkamer in
enfilade.
Koetsgang. Twee binnendeuren die toegang geven tot drie
onderscheiden ruimten. In het midden verbonden met hoger
liggende inkomhal door enkele mooi geprofileerde marmeren treden
voorzien van smeedijzeren leuning met afwisselend ronde en platte
elementen. Oorspronkelijke keramische vloertegels. De
binnendeuren met glas-in-lood werden recentelijk gerestaureerd.
Muren met wit marmeren lambriseringen en omlijstingen.
Eretrap. Vormt hart van het huis. Twee indrukwekkende trapdelen in
wit geaderd marmer; trap verlicht via wintertuin ter hoogte van eerste
bordes met lateraal invallend licht en via grote gebogen lichtkoepel in
gekleurd glas met zenitaal licht. De wintertuin is een van de
opvallende elementen van dit huis: grote lichtkoepel in ijzer en
gekleurd en doorschijnend glas in de vorm van drie ronde absiden.
Trap over hele hoogte op muren en plafond gedecoreerd met fries
van verstrengelde rozentakken, mogelijk n.o.v. Privat Livemont
(volgens Clerbois); het grootste deel van de fries werd recentelijk
opgefrist. Leuning in aan elkaar geklonken platte ijzeren profielen.
Op tweede bordes links glas-in-loodraam met gestileerde rozen. Op
hoogste verdieping loggia toegankelijk via diensttrap en uitgevend op
lagergelegen eretrap. Aan tuinzijde op trapmuur allegorisch fresco,
waarschijnlijk van schilder Georges Marie Baltus (volgens Clerbois),
deels omkaderd door omgekeerd U-vormig venster met glas-in-lood;
dit venster geeft uit op slaapkamer op eerste verdieping. Inkomhal
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en twee grote bordessen bevloerd met mozaïek met gestileerde
rozen.
Lateraal van eretrap diensttrap in pitchpine en mahoniehout
doorlopend tot zolder. Terazzovloer.
Salon en eetkamer op benedenverdieping. Beschilderd gewelfd
plafond; ophangsysteem voor schilderijen. In salon muren
bespannen met oranjeroze gebloemde damast, naar oorspronkelijk
model gereconstrueerd (restauratiecampagne van 2001).. In de
eetkamer werden de muren bekleed met Japans behangpapier met
vegetaal motief. Zij verborgen een papier met pioenenmotief en
zijde-imitatie. Het Japans behangpapier werd vandaag verwijderd en
restauratieproject werd in het leven geroepen om het onderliggende
behangpapier terug bloot te leggen. Onder eerste bordes en
grenzend aan eetkamer, bijkeuken, thans verbouwd tot keuken.
Eetkamer en bijkeuken via enkele gietijzeren traptreden verbonden
met tuin; deze traptreden aan kant van eetkamer te bereiken via
klein platform in metaal en glas dat voor licht zorgt in het souterrain,
vroeger gebruikt als keuken. Geometrisch ingelegde parket in eik en
mahoniehout in kantoor, in mahoniehout, essenhout en eik in
eetkamer.
Eerste verdieping. Voorsalon gewijzigd op ongekende datum, deur
in meranti (vervangen). Oorspronkelijke betimmering in rood hout
(mahonie?). Eiken parket in keperverband met cabochons
(oorspronkelijk?).
Op dak drie daklichten. Dakgebint met korbelen, typisch voor periode
rond 1900. Dak en dakkap zijn onderwerp van een restauratie.
Souterrain. Muren tot halve hoogte bekleed met witte en
hemelsblauwe keramische tegels. Terrazzovloeren eveneens
gerestaureerd tijdens de campagne van 2007.
Gebruikte materialen. Radiatorkasten in slaapkamers, deurklinken
en spanjoletten in brons. Meeste deurlijsten met hartvormige oren. In
ontvangstruimten en op trap essenhouten lambriseringen
contrasterend met panelen in licht hout (perelaar?). Op verdieping en
in privégedeelte uitgevend op diensttrap, houtwerk in pitchpine en
licht hout (populier?).
Oorspronkelijk eiken raamwerk.
Achtergevel. Bepleisterd. Symmetrisch gearticuleerd aan
weerszijden van polygonale voorbouw. Gevel gedomineerd door drie
ronde absiden op lampet van wintertuin; laatst genoemde in glas en
witte geglazuurde baksteen; elke absis rustend op dunne metalen
zuil in vorm van gestileerde palm. Ondanks grote soberheid,
verzorgde afwerking, vooral ijzerwerk van deuren en borstweringen.
De gevel werd gerstaureerd in 2007.
In tuin, garage voor twee auto's, in pittoreske stijl van 1946 (arch. V.
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Cols en J. De Roeck), werd recentelijk afgebroken om de tuin terug
zijn oorspronkelijk karakter te geven, dit zal gepaard gaan met een
restauratie van de tuin naar een project van Erik Dhont. Max Hallet
diende in 1914 voor dit bijgebouw plannen in n.o.v. Victor Horta die
nooit werden uitgevoerd.
Beschermd op 16.10.1975 (totaliteit).
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Louizalaan 346, huis Max Hallet. Koetspoort geflankeerd door
klein venster met dubbele stijl onder impostvenster (foto
2007).

Louizalaan 346, huis Max Hallet. Groot venster met stijlen
met keellijstprofiel en lichtjes trapezoïdaal raamwerk (foto
2007).

Louizalaan 346, huis Max Hallet. Doorlopend balkon in
voorgevel.

Louizalaan 346, huis Max Hallet. Met inkomhal verbonden
koetspoort (foto 2003).

Louizalaan 346, huis Max Hallet. Eretrap (foto 2003).

Louizalaan 346, huis Max Hallet. Verandavormige glazen
koepel.

Louizalaan 346, huis Max Hallet. Bovenlicht.

Louizalaan 346, huis Max Hallet. Fries van verstrengelde
rozentakken (foto 2003).

Louizalaan 346, huis Max Hallet. Allegorische fries (foto
2003).
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Louizalaan 346, huis Max Hallet. Salon, Versailles-parket met
verschillende houtsoorten (foto 2003).

Louizalaan 346, huis Max Hallet. Salon, muurbekleding met
gebloemde damast (foto 2003).

Louizalaan 346, huis Max Hallet. Eetkamer, plafond en muur
bekleed met gewafeld behangpapier (foto 2003).

Louizalaan 346, huis Max Hallet. Achtergevel.
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