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Afb. 1
Onregelmatige inplanting in U-vorm van de drie vleugels van de school (A. de Ville de Goyet, 2019 © Urban.brussels).

Reeds vanaf 1911 onderzocht de
gemeenteraad van Sint-Gillis de
mogelijkheid om de verouderde
gemeentescholen nr. 7 en 8 af te breken en herop te bouwen op hetzelfde
perceel aan de Waterloosesteenweg
ter hoogte van de Paul de Jaerlaan.
In 1933 besloot men uiteindelijk
een nieuwe school te bouwen ter
hoogte van de Michiegang, in het
bouwblok tussen de Retorica- en
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de Steensstraat. Het beschikbare
terrein had een bebouwbare oppervlakte van 3.469 m2, met een lengte
van 67 meter langs de Retoricastraat
en 68,5 meter langs de Steensstraat.
Eenentwintig jaar later, in 1954,
besloot de gemeenteraad een openbare wedstrijd uit te schrijven voor
de bouw van twee apar te scholen – een voor jongens en een voor

meisjes – met tien klassen voor
770 leerlingen en twee verschillende directies. Een van de scholen zou ook een kleuterafdeling met
vier lokalen krijgen. Een groot deel
van de schoolinfrastructuur (speelplaats, overdekte galerij, turnzaal,
refter, conciërgewoning) moest dus
dubbel worden gebouwd om het
gescheiden karakter van de school
te respecteren. De bijlagen van het

Stynen en zijn vaste medewerker
Paul De Meyer, bijgestaan door Paul
Meekels en Walter Bresseleers1,
kozen voor twee volumes in de vorm
van een parallellepipedum, met
een eerste lineair element van één

Afb. 2
Ontplooiing van de volumes met
de benadrukte schuine gevel in de
Retoricastraat (A. de Ville de Goyet, 2019
© Urban.brussels).

verdieping langs de Retoricastraat
(vleugel A) en een tweede vleugel,
vijf keer hoger dan de andere, langs
de perceelgrens aan de kant van
de Munthofstraat (vleugel B). Het
raakvlak van deze twee vleugels in
de Retoricastraat wordt ‘brutaal’
beklemtoond door een uitkraging
voorzien van vensteropeningen met
verschillende afmetingen (afb. 2). De
compositie met compacte volumes
maakte het mogelijk op de begane
grond een zo groot mogelijke vrije
ruimte te creëren en tevens een
maximale bezonningshoek te voorzien, waardoor alle lokalen de hele
dag lang van natuurlijk daglicht
genieten. Het langwerpige gebouw
aan de straatkant huisvest twee
keer vijf klaslokalen die bereikbaar zijn via een centrale gang. Dit
volume wordt doorbroken door twee
beplante patio’s die het zonlicht binnenbrengen in de noordelijk georiënteerde lokalen. De ligging van
de speelplaats, de toegangshelling en de toegang tot de buitenruimten zijn eveneens geïnspireerd

De bouw van de school, die tussen
1956 en 1962 ontworpen werd, verliep in twee fasen: de eerste, van
1963 tot 1967, omvatte de bouw van
vleugel A aan de Retoricastraat,
twee verdiepingen van vleugel B
aan de binnenkant van het bouwblok, de lage vleugel C tussen de
Retoricastraat en de Steensstraat
en de omheiningsmuur langs de
Steensstraat. In de tweede fase,
uitgevoerd van 1970 tot 1973, werd
v leugel B ver hoogd met t wee
niveaus en werden een aantal elementen van de compositie gewijzigd.
Uit een verslag van een vergadering
die in februari 1963 op het gemeentehuis plaatsvond, blijkt dat er reeds
vóór de eerstesteenlegging sprake
was van een latere uitbreiding van
het schoolcomplex. Stynen en De
Meyer voorzagen dan ook van meet
af om de draagstructuur en de funderingen van de lagere B-vleugel
steviger te maken met het oog op de
toevoeging van een bijkomende verdieping. Die uitbreiding werd definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in april 1970. Het programma
w as bijzonder ambitieus: acht
nieuwe klassen, een refter, bijkomend sanitair en een speelplaats.
De nieuwe verdiepingen waren identiek aan het bestaande niveau van
vleugel B en het dakterras moest
dienen als extra speelplaats. Onder
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De gemeenteraad zag daarom af van
het project van een dubbele school
en legde in 1955 een nieuw programma vast: een lagere school voor
meisjes met elf klassen, waaronder een muzieklokaal, een turnzaal
met vestiaires en douches, een refter, vier kleuterklassen palend aan
een speelzaal en een peuterafdeling
bestaande uit een grote zaal, een
rustruimte en een refter. Ze besloot
geen nieuwe wedstrijd uit te schrijven maar het project rechtstreeks te
gunnen aan Léon Stynen (1899-1990),
de gerenommeerde Ant werpse
architect en directeur van La Cambre
tussen 1950 en 1964. Zijn ontwerp
vertoonde meerdere gelijkenissen
met dat van Demettre: drie vleugels,
volgens een onregelmatig plan in
U-vorm geschikt rond een centrale
speelzone die afgesloten werd door
een omheiningsmuur (afb.1).

op het ontwerp van Demettre. De
twee volumes rusten met hun verdiepingshoge sokkel op ‘pilotis’. De
kleuterafdeling, die is ondergebracht in paviljoenen in de tuin, en
de half ingegraven turnzaal (vleugel C), verlicht door vier cilindrische
lichtkokers, bieden samen een vernuftige oplossing om de twee speelplaatsen van elkaar te scheiden: de
eerste ligt op hetzelfde niveau als de
peutersectie, de tweede bevindt zich
op het dakterras en is toegankelijk
via het hellend vlak dat vertrekt aan
de gevel in de Retoricastraat.
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wedstrijdreglement benadrukten
de standaardisering en de rationalisering van de bouwtechnieken om
de kosten te drukken, maar ook de
noodzaak om te voorzien in een ontdubbelde verlichting en schuilkelders (norm: ½ m2 per persoon) met
nooduitgangen. Van de 18 offertes
die eind september 1954 waren ingediend, behaalden die van Georges
Demettre (‘duplexontwerp’) en van
Gustave Olbrechts respectievelijk
de eerste en tweede plaats. De voornaamste beoordelingscriteria waren
de oriëntatie en de afmetingen van
de klaslokalen en de integratie met
de omliggende percelen. Er kwam
echter al snel kritiek op de onverenigbaarheid van het programma
met de beperkte oppervlakte van het
perceel, onder meer in het tijdschrift
Rythme (nr. 19-20, 1955).

Beton in dienst van een brutalistische esthetiek

ruw beton (afb. 3a tot 3c). De gevels
worden verlevendigd door horizontale vensterrijen die per niveau
in hoogte en breedte variëren. De
ramen zijn zowel voorzien van horizontale als van schuin geplaatste
v er tic ale zonw er ingen , z w ar e
kaders waarvan de stand zorgvuldig
berekend werd om de rechtstreekse
inval van zonlicht in de klaslokalen
van de lagere school te beperken
(afb. 4). De foto’s van H. Kessels (afb.
5) uit 1968 tonen de ruwe betonnen
gevels van het schoolcomplex. Ze
werden echter wit geschilderd na
de voltooiing van de uitbreiding van
vleugel B tussen 1970 en 1973.
Afb. 3a

Afb. 3b

Kubusvormige balkons aan de gevel, kant
Steensstraat (A. de Ville de Goyet, 2019 ©
Urban.brussels).

Gevel aan de kant van de Retoricastraat (A.
de Ville de Goyet, 2019 © Urban.brussels).

Afb. 3c
Ontplooiing van de volumes langs de speelplaats (A. de Ville de Goyet, 2019 © Urban.
brussels).

de overdekte speelplaats op de
begane grond, tegen de ingangshelling aan de Retoricastraat, werd
een grote refter voor alle leerlingen
gepland. Hiervoor moest de doorkijk
naar de lagere speelplaats worden
dichtgemaakt met glasstenen.
De brutalistische esthetiek en de
erfenis van Le Corbusier komen
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tot uiting in een doordacht spel van
open en gesloten delen, in een dialoog tussen verticale en horizontale
elementen – pilotis, uitkragingen,
overdekte terrassen, vensters met
verschillende afmetingen, kleine
kubusvormige balkons, galerijen,
erkers, dakterrassen met pergola’s,
luifels, een hellend vlak en een portiek – en in het gebruik van zichtbaar

Léon Stynen en Paul De Meyer ontwierpen met de Peter Panschool
een meesterwerk van brutalisme
in Brussel en België. Hun vele realisaties, die deel uitmaken van de
geschiedenis van de naoorlogse
architectuur in België, werden
onlangs in de kijker geplaatst op de
tentoonstelling ‘Léon Stynen. A Life
of Architecture. 1899-1990’ (deSingel, Antwerpen, 12 oktober 2018 – 20
januari 2019) en in de begeleidende
oeuvrecatalogus. Vermeldenswaard
is ook dat Stynen in 1963 een reis
maakte naar Chandigarh (de nieuwe
hoofdstad van Punjab na de onafhankelijkheid van India in 1947),
waar het werk van Le Corbusier
een diepe indruk op hem maakte.
De zeer esthetische foto’s van het
Capitool, die voor de eerste keer te
zien waren op deze tentoonstelling,
getuigen van zijn bewondering voor
het brutalisme van Le Corbusier, dat
in die tijd erg in de mode was. De
Peter Panschool kadert ontegensprekelijk volledig in deze modernistische stroming en mag nu al
beschouwd worden als een belangrijk stuk erfgoed in wording.

Vertaald uit het Frans

Afb. 4
Schema en berekeningen van de bezonning voor de klassen gelegen aan de binnenkant van het bouwblok (Léon Stynen en Paul de Meyer,
1973 © verz. Vlaams Architectuurinstituut – verz. Vlaamse Gemeenschap, archief Léon Stynen).
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Afb. 5
De muren in ruw (ongeverfd) beton in 1967, vóór
de tweede bouwfase (fotograaf H. Kessels, 1967
© verz. Vlaams Architectuurinstituut – verz. Vlaamse
Gemeenschap, archief Léon Stynen).
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NOOT
1. De samenwerking tussen Léon Stynen en Paul De Meyer (1922-2011)
begon in 1946. Van 1955 tot 1959 werkten ook Walter Bresseleers
(1927-1980) en Paul Meekels (1929) als partners voor het
architectenbureau. In 1977 beëindigde Stynen zijn loopbaan en liet hij
zijn bureau over aan Paul De Meyer, die zelf stopte in 1997.
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