
Brussel: korte geschiedenis 

Het ontstaan, de stadsmuur en de poorten 
 
 

Het allereerste begin:  
 

Sint-Gorik (Saint-Géry), bisschop van Kamerijk (550 – 626): in 600 kwam hij in 
Brussel de heidenen evangeliseren: hij verwoestte afgodsbeelden, genas 

verschillende zieken, doodde volgens de legende een draak 
 

Het ‘officiële’ begin van de stad:  
 
± 979: een fort (castrum) en een kapel voor Sint-Gorik 

werden gebouwd ) door Karel van Frankrijk op het Sint-
Goriks eiland (Groot Eiland in de Zenne) 

 
Brussel krijgt stadsrechten in 1229 
  

Eerste stadsmuur:  
 

12de eeuw: 4 km lang, 10 m. hoog, 50 torens, 7 poorten  
(nog enkele restanten hiervan zijn over, o.a. de Zwarte 

Toren en de Anneessens-toren) 
 
 

 
 



Het Sint-Gorikseiland rond 1200 (maquette): de kerk op het Groot Eiland 

 

 
 

Andere maquette van Brussel rond die tijd:  

 
 



Tweede stadsmuur (1357-1384):  
 
8 km lang, 74 torens, 7 poorten, bewaakt door 7 patriciërsfamilies 

Lag ongeveer op het tracé van de huidige kleine ring 
Werd rond 1810 door Napoleon afgebroken; alleen de Hallepoort bleef staan 

 

 
 



Brussel rond 1550: (je kan beide muren nog zien) 

 

 
 



Brussel rond 1665 (vóór bombardement van 1695) 

 
 

 
 



Rond 1730: 

 
 

De Hallepoort, enig overblijfsel van de tweede muur: 

 
 

De 7 poorten en families: 

 Eerste 

omwalling 

Situering 2de omwalling  Bestemming Familie 

Sint-Goedelepoort 

(1) 
Treurenberg Leuvensepoort Leuven 

Steenweghs 

Coudenbergpoort Brederodestraat 

Naamsepoort of 

Nieuwe 

Coudenbergpoort 

Namen 

Roodenbeke 

Steenpoort (2) Rollebeekstraat 
Obbrusselpoort of  

Hallepoort 
Sint-Gillis, Ukkel 

‘t Serhuyghs 

Overmolenpoort of  

Sint-Jacobspoort 

hoek Koolmarkt 

en  

Bijstandstraat 

't Kruysken of  

Anderlechtsepoort 

Anderlecht, Bergen, 

Frankrijk 

‘t Serroelofs 

Sint-Katelijnepoort Vlaamsesteenweg Vlaamsepoort 
Aalst, Gent en 

Brugge 

Sweerts 

Zwarte Poort of  

Lakensepoort 
Bisschopsstraat 

Antwerpsepoort of 

Lakensepoort 
Laken, Antwerpen 

Sleeus 

Warmoespoort Warmoesberg Schaarbeeksepoort Mechelen, Keulen Coudenbergh 

 



Het huidige Brussels Gewest: 

 
19 gemeenten,  
1,2 miljoen inwoners 

Is één van de drie gewesten in België: heeft een eigen parlement en regering 
Is officieel tweetalig: Frans-Nederlands 
 

Het logo van Brussels Gewest: de iris, 
omdat “Broek-zele” een “gehucht in een 

moerassig land” aanduidt: 
(oud logo + nieuw logo:) 
 

 
 

 
 
 

 
Het logo van 

Brussel-stad: 
Sint-Michiel en de 
draak:  

Zie boven op het stadhuis 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

Het belang van Brussel: 
 

Zetel van de NAVO sinds 1966 
Zetel van de EU-commissie sinds 1992 

“Hoofdstad van de vrije wereld” (Joe 
Biden) 
506 miljoen inwoners 

15.000 lobbyisten 
Zeer strategische stad!  

 
Brussel is geen erg oude stad, geen erg 
grote stad, ligt langs een klein riviertje… Waarom 

is het hoofdstad van de EU geworden? 
 

 
 
Europese commissie: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Europees parlement: 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
Europese Raad: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

De muren en poorten, geestelijk gesproken: 
 

Muren zijn een bescherming! 
 

Poorten zijn er om te openen 
en te sluiten! 
 

In de poorten zaten de oudsten 
van de stad om recht te 

spreken 
 
Zij konden de poorten sluiten 

(voor het kwade) en openen 
(voor het goede) 

 
Voorbidders en profeten zijn 
als wachters op de muur: 

Jes 62:6: 6Op uw muren, o 
Jeruzalem, heb Ik wachters 

aangesteld, die de ganse dag 
en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de Here indachtig maakt, gunt 
u geen rust. 7En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt 

tot een lof op aarde. 



Ezech 22:30: Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen 

optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve 
van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden.  

 
Relevante Bijbelteksten over poorten: 
 

Deuteronomium 6:9 
Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. 

 
Rechters 5:8 
Verkoos men andere goden, dan stond de vijand voor de poorten; 

 
Nehemia 12:30 

De priesters en de Levieten reinigden niet alleen zichzelf, maar ook het volk, de 
poorten en de muur. 
 

Psalmen 24:7 
Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, 

verhef u, aloude ingangen: 
de koning vol majesteit wil binnengaan. 

 
Psalmen 118:19 
Open voor mij de poorten van de gerechtigheid, 

ik wil binnengaan om de HEER te loven. 
 

Psalmen 147:13 
Hij heeft de grendels van je poortenversterkt, 
het volk binnen je muren gezegend. 

 
Jesaja 26:2 

Open de poorten, 
opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden, 
het volk van uw getrouwen.  

 
Jesaja 54:12 

Ik maak je torens van robijn, 
je poorten van beril, 
je muren van kostbare edelstenen. 

 
Jesaja 60:11 

Je poorten zullen nooit gesloten worden, 
dag en nacht zullen ze openstaan, 
zodat de rijkdom van vreemde volken kan binnenstromen, 

met de koningen die worden meegevoerd. 
 

Jesaja 60:18 
Van geweld in je land wordt niets meer vernomen, 
noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen. 

Je zult je muren Redding noemen 
en je poorten Faam. 

 
Jesaja 62:10 



Ga door de poorten, ga erdoorheen, 

maak de weg vrij voor het volk. 
Ruim baan! Effen de weg en verwijder de stenen, 

steek het vaandel op voor de volken. 
 
Jeremia 49:31 

Vooruit, trek op tegen dat zorgeloze volk 
dat zich veilig waant – spreekt de HEER –, 

dat poorten noch grendels heeft, 
en leeft in afgelegen streken. 
 

 
 

 


