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TEN GELEIDE.

Onze kring LACA is blij h iermede aan zijn led~r. h et eerste
numr..er v2n zi jn "Tijc!ingen" te kunnen aênb:e:::;. .
be schei den, moer wij z ij n zo vermetel te hop En Cët he t in
de toekcmst b eter Zcl wor den.
Inhoudelijk b eva t het tijdschrift vo o ra l : no g geen ori gi neel
wetenschappelijk werk.
Maar h et wcs onze bedoeling interessa n te stukjes te br enge n me t le uke (den ken wij altha ns) informatie e n doc um entatie. Ook wilden WlJ som mige ge gev ens
inventariseren om ald u s aa n te zette n tot verdere s tu die van
het Lake n van we l eer.
Later hopen wij materiaal te brenge n met de medewerki ng van
historisch of ling u ïstisch geschoolde n macr o ok met ama te urs
die missc h ien meer kennis hebben dan de wetens ch a pper s.
Of
nog met gewone Lake naars die leuke anecdoten i n petto he bb en,
zoals één van onze leden die kan vertellen over de "honne nsj eitbaaiter" - hondenstaartbijter - die deze aanhangsels afbeet
omdat er wormen zouden in gezeten hebben ! Gaarne zoude n wij.
kunnen rekenen op de medewerking van onze lezers. Want zij
beschikken ongetwijfeld over schatten gegevens.
Wat de vormgeving betreft hebben wij het moeten r edden met de
luttele middelen waarover wij beschikken.
Ook in deze zullen wij pogen verbeteringen aan te brengen.
Wij gaan dus in zee en hopen : "ad mul to s annos 11

LACA.

•
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EEN BRIEF AAN DE KONING
In LACA zitten leden met een ve rz ameling originele docu menten die betrekking hebben op 6russel, Laken en hun
geschiedenis .
Zo is er de Heer Gusta ve Abeels wiens naam geregeld voorkomt in werken over Brusse l. Zo nog recentelijk in een
verschenen boek : "Het Gewest Brussel .
Van de oude dorpen
tot de Stad van nu" (met een artikel van de Heer Abeels),
georganiseerd ter gelegenheid van de tentoonstelling in
het Gemeentekrediet.
Zijn (uitgebreide) collectie pre nt kaarten (o.m. van Laken) bevinden zich in het Gemeentekrediet.
Maar LACA hee ft nog andere noeste werkers en •• .••• snuffelaars .
Zo be zi t de Heer Capron een geweldige verzam elin g
originele doc ume nten die betrekking hebb en op de Belgische
Koninklijke F a ~i lie. Hij p ublicee rde onlangs de tekst van
"Lettres de Charlotte (Prinses van 6elgië en Kei zeri n van
Mexicc) ~ Leopold (II haar broer) 1E5C/1e6e'' Cwaa~v a n hij
de oorspronkelijke st ukken bezit).
Hij koestert r.et li ef de een dagboek van Ma ~ie- H en~iette,
echtgencte van Le~pold II, door haar zelf ~et r.iniatuur akwarellen v erlucht .
Ook bewaart hi2 een hele reeks brieven
var LecQ:lc I .
En wij zijn blij de tekst van een van die t~ieven te kunnen
publiceren .
Ee n hele bijzo ndere brief ! ~et na~ e de ze waar in hij (42 jarig~weduwenaar) de (minderjarige) Lou ise Marie
bedankt omd at zij er in toestemde met he~ te h uwen .
Wij drukken de brief af i n de originele Fra nse tekst omdat
het over een historisch document gaat.
LACA.

-3Bruxelles, le 4 ju1n 1832.

Madame

Votre Altesse Royale en consentant à m'accorder Sa main,
~e comble de bonheur et me fait espérer l'avenir leplus
~eureux.

Je connais toute l'étendu e du sacrifice que Vous faites,
en quittant un cercle de famille dans lequel Vous êtes si
heureuse, mais je Vous supplie de ne pas considérer l'évènement qui fait mon bonheur de cette manière.
Loin de
Vous arracher à ces relations qu1 Vous sont si chères, à
cie titres si sacrés, tout mon désir et toute ma sollicitude, sera de Vous renöre cette s~parati on aussi peu senSl ble que possible .
~on esp~rance est, que nous ne fermerons qu'une seule farille, et tout l e changement qui r~sultera de la nouvelle
pos1t1o~ des affaires, ne doit être, que de transformer
un f1dèle et ~prouv~ ami , en un nouveau membrede ce tte
excel lente famil le.

:e sera l'occupation constante àe toute ma \·le, d'~tudier
ce qu1 pourra assurer ~otre bonheur, et J'ose l'aff1 rmer
quel q~e solt l'avenir que lesort nous prepare, jama!s,
~ous ne verrez de varlation dans mon caractère, et toujours
Yous trouverez en mo1, le même dévoument pour Vous.
J'en
appele ~ la Reine Votre excellente mère, elle me connait
assez longtems pour pouvoir me juger avec impartialit~.
Puisse la franc hise avec laquelle je Vous parle, faire
sur Votre excellent coeur, et dim inu er
et ca lmer les appr~hensions que trop naturelles, que Vous
donne l'idée de la séparation de Votre b1en aimée famille.
Jen'ose pas prolenger ma lettre o•avantage et je la fin1s
en suppliant Votre Altesse Royale
d'agréer l'hommage de
mon tendre et respectueux dévoument.
~uelqu'1mpression

Leopold.

R.

(Rex of Roi).

•
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Daniël VAN KRIEKINGE is een verwoed postkaarten\'erzamelaar
en tevens, hoe kan het anders, een actief lid van LACA .
In Brusselse kronieken kwam hij de trieste lotgevallen van
een naamgenoot, Guillaume VA~ KRIEKI~GE op het spoor.
Kie weet ~~n van zijn verre voorzaten.
Vooraleer Daniël
Van Kriekinge het drama vertelt, schetste hij eerst het
historisch kader waarin het plaatsvond.

Nadat de Oostenrijkers in 1752 uit de "Belgische Provincieên" verjaagd werden, kwemen er in Brussel twee elka2r
,eftig bekampende partijen op.
Beide partijen werden aangevoerd door een advocaet :
Aan de ene kan t - Jan-Frans VONCK, een "progressist", die
=penstonc voor het ideeêngoed uit Fra n ~rijk.
Zij n pertijgangers werden de "Vo n c:kisten" ge no e rn è.
Me o: meg s telle n dct
VON CK de eerste liberca l weE in on ze ge w eE~e n .
~ en de e ~ cere ka~~ - H ei,t~e VA~ :~~ \ :C T ,
ee - c ~nssr ~?ti =f.
!.:.! iens v riende n GE n e:: :;- ":=tetisten" rree k rege n .
VA~D E R~C ~T
ma; besch~ J~ : ~ =ree~ e:E ès stichte; v c:n ce ~=~~: l ie k s ~er
tij in BelgiË.

Deze teçenstelli n ç cre: n ~ een eerste k l cc: t e w ee~ o~~er
CE b:vc lk ing e n leg te v ens 22 n de b esis v en ee , ter r eur p eriode,
:~e zi: h v Gcre l
in Erussal c;entear:e.
I n dertae~, de Vc: n ckie:e, wercsn vervolg~ occr èe 2cnhc , ~ers ven v g ~ :~~ ~SCT, tie
v c:rel steun kre~e n v en ce c l erus e n de b eer:- u it de bu ite n u ijke, v:: n Er u ssel.
Li efdesdrem::
Gu i l laume VA N KRIEKI NGE (o: VA ~ K~IECKE N) , een jongema ~
uit W~ZEMAAL, werkte destijds i n 6russel als sshrijn~Erker in de lijnweadfabriek WALCKERS .
Hij werd verlie:~ o:
het meisje 8::be:, een wees die o n der v o~gcij wes çe~l::etst
v e n h::ar o o~ . ee n ke~ucijner monn ik .
To sn V A ~ K~IE K I N GE de
~e n d van juffrouw Bebet aen de geestElijkE vroeg wEigerde dis
echter zij n instemming tot het huwelijk te geven.
Van2f di t
o genblik koesterde Gu illaume een die p e wrok tege n de pats~.
a~ko~sti g

Die wrok kwam een tijdje later tot uitbersti n g toe n er op
de Grote Mer k t in Brussel een processie gehouden werd wa2rin
de kapucijnermonnik het vaandel va n de Hei li ge Maagd Marie
droeg.
Zodra VAN KRIEKING~ de monnik in het oog kreeg, werd
hij z o woedend d2t hij he m allerlei verwensingen n2 ar het hooç~
slingerde.
De omstaanders, in de waan dat de scheldwoorden
tot de Heilige Maagd gericht werden, stormden op hem af.
De onverlaat kon zich echter in het Stadhuis verschuilen .
Maar ni et voor lan c.
De woeste menigte brak met geweld de de u ren ve n het wacht ope n , overmeesterde ds ma n en sleurde h e m n eer de Grote
rv.arkt.
~uis

~ --

....
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Daar kreeg hij een koor~ rond zijn nak c~ a:n ee,
lantaarnpaal opgehangen te worden.
De kco~d bra~ e:hte~
en VAN KRIEKI~GE viel half dood op de gronc .
Da ar mee we~
CE wraaklust van de mass a evenwel nog niet gestild.
~en ~ilitair die zic h tussen de ~as:e be v ono trac naa~
v:or, greep naar zij n sabel en wou de jonçe man meteen ont Het staal schampte echter af en rukte slechts de
h pof den.
k in van het hoo fd.
Uiteindelijk werd de karwei opgekn3pt
met een zaag ! Het hoofd werd op een staak gespiest en
men ~lde ermee la ngs de straten en toonde het in de
l<roegen •• • !
Dit passio nele drama h ad nooit kunnen gebeuren zonder het
toen heerse n de fa natisme.

De,iel
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BEELDHOUWWERK EN VERSIERINGSKUNST IN LAKEN.

\

==========================================
INLEIDING.
Rondwa nd elend in hetgee n vroEger de gemee ntE LAKEN ~as. valt
het op hoeveel beeldho uww erk daar aanwEzig i:.
Iedereen kent
ui teraard he t gedenkteken voor Lecpold I en de Ode aan dE
Arbeid van Constentin ~EuniEr.
Mee r daar n aast bevinden er
zich tientallen werken die aandacht verdienen.
Meerdere
beel den die men in Brussel tegenkomt werden trouwens door
beeldhouwers gemaakt, zonder dat de voorbijganger er zich
van bewust is da t dE auteurs ervan ook heel wat van hun
werken in LAKEN staan hebben.
Zo het standbeeld van Maria van Bourgondië en haar man aan hEt
2 tadhuis van Brussel, het ruiterstandbeeld van Leopold II aa n
het Troonplein en het vierpaardenspan o p de triomfboog in het
~ubelpark, die alle werken van Thomas VINCOTTE zijn.
Zo aan de Kleine Zavel het standbeeld Brederode van AntoinE
I· ~~ RA582URG e n WillE~ de z~ijgEr V ~~ Ch2rles VA~ D~~ ~ TAPP E ~ .
~n buiten Brusse~. CE welbekende monumenten van Van Eyck en
~ens ME~ling in Erugge en Jacob Ven Maerla nt in Damme
: werken
v an Henri PIC~E~Y.
En ~u~ e ~s o~ de GroeGol2e!s in Antwerpen
. 2n Will e rr G~~F~ .
Alle~ WE~~~=~ aan het Le~::ld I-~=nu~ent.
ne: c: ~et e~ v a ~ ~= m ee~:e Belgische
helft en h st mid~e~ ven OE 1 Se
:e u~ we~ken in L ~~~ ~ stac~.
Het ~= ~e~ ~eest~l voc ~ he~ hef
s~ de cve:hei= w erke ~ == ku~ste-aers.
De~~ meer 22~ Gi lles
~em~ert GCJ~CHA~L~~ (17 S:-1E3S ) ~~e een e~ in he: K : r~n~lij~
K=steel v a ~ Le~en ~srkte (zi e in H~cfd stu~ ! I I oe ti~~rage
C\e ~ os v~~iga ere-po=rt va~ het K~ninklij~ c:~ain).
Cok 22~
~~ ll em GEEFS (1ECS -1 SS3) die het centrale beeld van Leopold
I beeldhouwde (zie Hoofdstuk I) en die meerjere werken o~
het kerkhef plaats~e.
En Karel August FRAI KI N (1217 - 1293)
va~ wis er ook e~ k Ele c: die bsg~aaf~laets stee~.
~ij

n e~er

toezien

o: ~ lthcu~ e~s

u~t

v al~

de

ee~ste

Toen àe beeldhouwkunst een oplevi n g kende in de tweede helft
van dE 19e eeu w, kreeg een eental jo ng ere kunstenaars de gelega nh sic hun kunne te be~ijzen de~~ mee te werken aa n ~e ver si eri n g van Brussel (Kl eine Zavel, Museum voer Schone Kunsten,
Wara nde, Grote lanen, versiering va n het stadhuis, enz.).
Ook in LAKE N mochten er een tiental werken aan het Leo pol d
I-monument (zie Hoofdstuk I).
Het zijn geen wereldberoemden,
maar meerdere van hun werken bevinden zich ook in buitenler.dse musea.
En de jongste, Vinçotte (1850-1925), geniet ongetwijfeld internationale faam.
Nadien plaatsten nog meerdere kunstenaars hun beelden in
LAKEN.
Niet alleen de overbekenden, zoals Constantin MEUNIER
m~t een belangrijk werk ••Monument aan de Arbeid" (Hoofdstuk I)
en Jef LAMBEAUX met zijn ••worstelaars" (Hoofdstuk III
Beelden in en aan openbare gebouwen, e.d.).
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tijdens h et interbellu m krege n de beel~nouw: ~s d e kans
hun kunnen uit te stellen.
Met name in 1 ~3~ /~ S3:
oij het mak e n v a n beelde n die aa~ de pal e ize, v e- d5 w e~e ld 
te,toon stelling 1935 mo este n prijken (zelfce haof èst uk III) .
~2~r

~2ssa2l

Tijdens en na de tweede wereldoorlog heeft nog een schare
k unsten aars gewerkt aan de versiering van de vo orge v el ven
de Onze -Lie ve -Vrou w-Kerk v3n LA~E N .
Trouwens er staan i n LAKEN niet alleen monumenten waar meerdere kunstenaars aan werkten.
Er staan heel wat mon umente n
waaraan beeldhouwers alleen of met e en paar aan gewerkt h ebben.
Een droge opsomming ervan werd niet gegeven omdat die
al gauw zou gaan vervelen.
Dët ~=: ~i~onium bee ldncuwwe~k werc noç niet ge~n v e ~ t=~isee~d
en he t kw a~ m ~j voor d et zulks interessant z ou zi~n Gm al dus
de aanoe:ht van de burge~s oo dit kulturee~. ve r ne gen te vestigen.
r~ he~ dus aa n heel wet o~zoekin;s- e~ ~ o T:iletie
~E~k ges ~e n e n ge~o o çc he: o: een oriçinele r~nie~ te bene ceren C=::: bijvo cr b eelc be~ae~de ane:c~tEE Lit te cieoen
:~cei zi~ ne er L~K~ ~ v e~ ~ ijze, ) .
Te~elc~te n e~ ~ ~ ti~je n s
-ij~ z oekt :c ~t e n ge~erkt welK ee n s:ne: tes! = ~~u~~ =r ~ e n v e:e!er i ng s~w-st e: i~ LA~E~ Eë ,~eziç is . =~- e- ~~~ :ri v§
~ D"inçe~ ( z~els in g~ ns het E:usse:se tr:_~ens ) .
~ E Z E werk:~.
~is ne:ç e~= ge~== ~ stee fc zijï,
verc:ensn ze~~=: e•~çe t~ijfel
ce Ee n ~?:~t ( ç~~r n e z ou i~ kunnen beko~e- c2~ z:~ n iet ZQn~er
reer zou:en kunn eG verdwijne n bij efb : ee< . IEï: \ etie sf ~ ie:
~ee:) .
Vele gege v e n s o ver de be eldn:uwe rs Gf c < ce~e kunste nears he~ ik voorelsnog nie t gevonoen, (ncch te bouwv e r gunningen in h et Archief ven de stad Brusse: , n=cr. d e kaoestrale documenten ver~elde~ de auteurs ven te vereisring of de
~ee ldhouwwerken).
Toc h lee k het mij g oed deze werken al te
i nventariseren.
Misschien k unnen kunsthisto rici of leden
ven Laca la ter er meer over ontdekken.
ïens lotte nog de ze opmer kin g
in onde rhe vig art i kel wordt
çeen beeldhouwwerk behandeld dat zich in het Koninklijk Domein •
bev indt.
Het publiek kan deze werken immers toc h niet bezichtigen.
Evenmin wordt een beschrijving gegeven van bee ld ho uwwe r k dat op het kerkhof van Lake n staat.
Dat is immer s
het jachtterrein van de Vereniging voor funeraire _archeolog i e '' Ep i t a a f 11 , d i e e r b i n n e n k o r t een u i t g e b re i d b o e k z a 1
;,an wijde n .
J. DILLEN.
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BEELDHOUWWERK EN VERSIERINGSKUNST IN LAKEN

INHOUD

I.

Monumentale werken
Le opol d I - Ar bei d - de Brouckère - Nep tun us Kanaal
Bi o gra fie ën be eld houwers

II.

~~~-9~~~~~!~~~~~-~~-~!~~~~~~!~~~

Max - Bockstael - Bru gmann - Copsrnic u s - Fo ch Q~E!~E~E~~~~~!~~~~~

BiografieËn

III.

~~~!~~~-~~~-~~-!~-~~~E~~~~~E~~~~~~~-~~~~
Tent c onst ell ings~aleize n Heizelstadion - VlaaGS
~ei s je s lyceu~ Fr ans ~ sisjesl yc s u ~ - L eke~s e Haa~~ Las:sts oemes~teh~is - Vc~ioe ere~ocr: kas teel Si nt - Anna<sz e rne - E~ ~co en
Eiogrefisën

~erks~

- Hsizel - V s~r e;st
: ~t. - Anns, Melle rystraat
Biogr a fieën
:

C. L. V .-ks~ k

~a~ s llen

V.

Leeuwen en leeuwinnen

VI.

Kunst in metrostations

Gr ote l ane n - overige stra te n

VIII. Diversen
Fontein - Granietzuil - Poort Mellery - Zaaier Zen

~ ---

T

r
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(belangrijkste bronnen).

Arto/Tommelein : Biografisc h woordenboek der Eelg:sche kunste naars van 1e30 tot 1S70, Brussel 1S 7S.
Bé nÉzit E.

Dictionnaire critique e t documenteire des peintres,
sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les
temps et de tous les pays, Paris her uitgave 1976.

Beeld houwwerken en asse mblages 19 e e n 20e eeu w (in) het K:ninkl ijk Museum voor Sch one Kunsten Antwerpen,
1986 .
Bi bliographie Nationale, Brussel, 18S6 - 19B7 .
Cos ijn, A.

Laeken a ncien et moderne, Brussel 1904 .

Dalemans, R. : Honderd jaar plastische ku ns t e n in België;
Brussel 19 86 (1883 -191 4) en 1988 (1914-194 5).
Des Marez, G.
~.

Deviçne,

: Gui de illus trÉ de Bruxell es, Brussel 1SE2 .
Mu :§e Ra yel des 8eeux- A~ts oe 6elçiqu e . Cata logu s de la sculptu~ e, Eru:sel 1S23 .

Vere n içing voo; fune;eire e=c heclcgie (officieuze
infcrrr:::ie) .
Gce dee,

: De s t a ndbeelte, ver he:
Brussel 1S~S.

~.

Grcte Winkler Pr ins

Ency:lo~edie,

Hes cui,, H. (o . l . v . )
Kerkhove,

1s::::.

oe

vcor Schone Kun::er
inform::tie ) .

~useu~

Legrai n, P.

l'his~c:re

1~75 -

ce Be lçioue,

loui se van Drle e n s, Tielt 1SEE .

~.

Koninklijk

Amsterde~ - erusse l

Dictic,~ei ;e

E;usse:

Erusselsest22~~i s ,

(officieuze

E~u:se l

Le dic t i onnaire des Belge s, Brussel 15e 1 .

Loze, P. (o.l.v.) : Gui de de Brux elle s XIXeet Art Nouveau,
Brussel 19E5 .
Meirs: chaut, P .
~onteyne,

A.

Les sculp tur es e n plein air
Brussel 1900 .

È

Eruxelles.

T'Serclaes. Een Brusselse fa mili e, Brussel
1987 .

Musea Nostra/ Museum voor Moderne Kunst Brussel 19 88.
Nationaal Biografisch Woordenboek, Br ussel 1964-1967.
Pierron, S.

: Sculpture en Belgique de 18 30 à 1930,
Brussel 1934 .

Roberts-J ones -Popelier, F.

Kroniek van een Museum(KMSK)
Brussel 19E7 .

St adsarchief van Brussel.
Van Nie uwe n huys en, P .
Wauters, A.

: Gids voor Oud-Brusse l, Bru ssel 1988.

: Hist o ire de s environs de Bruxelles . (Livre
sixième), Brussel her uitgëve 1572.

150 jaar Belgisc he Kunst in het Koninklijk Museum v oor Schone
Kuns ten van België, Brussel 1980 .

..

..
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BEELDHOUWWERK- EN VERSIERINGSKUNST IN LAKEN
I. MONUMENTALE WERKEN.
1. ~9~~~~~!-~~9E9!~_!·

Vorstenhuisplein (in h et park ven Laken tegenever het
Koninklijk Kasteel).
- Neogotische veelhoek met negen zijde n .
De negen kolommen schragen evenveel gotische b ogen en worden bekroond door pinakels met niss en, allegorische beelden en
troon he mels; hierboven werden lee uwen aangebracht me t
wapenschilden van de provincies.
Architekt De Curte.
- Onthulling. 21 juli 1880 (vijftigjarig bestaa n van
België) in tegenwoordigheid van leopold II en een talrijke menigte.
Een zekere Josep h Duysburg (naar wie later ee n straa t
in Laken en in Jette zal genoemd worden) leidde het
kinderkoor dat patriottische liederen ui tvGer d e.
Een doc h ter van Leopold II, Prinses Stefania ( n8 g een
lakense straat ) was aa nw ezig, sa~en ~et haar verloofde
Aa rt shertcç ~udclf va ~ Oostenrijk - Hongarije, met wie
zi j enige tij~ later hu wd e. De~ huwel~~ ~ ~= s v ==~ d e
prinses ve~ v an geluk ki g.
Haa~ gemaa l was haar geregeld
ontrcu ~ .
Het is t e n sl:t t e traçisch ge~i n dig~ in ~eyerlin;,
waar Rud: l f zich ze l fmoerdes sa men ~et een ~inn are s , de
zeventienjarige Mary Vetsera (1E~S).
Naar Rudcl f wert in 15~ J cc~ een Lak e n se straat ge n ce~~ .
Maar pa s in 1515 ( n a de nederlaag va n C:s t enr i jk-Ho n gari j e ) we~~ die s t reetna~ ~ ge ~ ijzig~(~ ~ ~: :rele~estreet ).
- gerestauree~d in 1977- 1S7E.
~~9E9!~_!

(Koburg 1790- Laken 1865).

We l bekende eerste kc ni n o van ds Belge n . Dus s l ec h ts kor t
een levensoverzicht.
Lut he~iaar, van Duitse crigine,
engageert zic h in het Russisch le ger.
In 151E hu~t hij
met de kroonçrinses van Engela n d, die echter ee n jeer
later overlijdt .
Hij weigert de kroon van ~rieke nl an c
in 163~. meer aan vaardt - na e ni ge aarzelinç - d e z e v2~
Belgi~ (e niçzins beinvloe~ door een zekere Jules Van Praet,
afgezant van de Belge n ; (die later zijn medewerker en
deze van zij n zoon Leopold II werd).
De ee d aflegging
gebeurde 21 juli 1E31, sindsdien Nationale Fees td ag.
Hij h uw de in 1832 me t L ouise-~arie, doc h ter van de Franse
Keizer ( 1812 -1850).
Hij lei d de België doorheen de eerste
jare n van de onafhankelijkheid, bracht orde en stabiliteit,
en voerde de monarchale traditie in.

~~!_9E~!-~~~-~~~-~~!!~~~~~!~!!J~-~!~~·
Anecdotisch kan verteld worden dat het gedrag van Leopold I
niet onbesproken was.
Getuige daarva n is (naast zijn talrijke verborgen avonturen) zijn publiekelijke on trouw met
ene Arcadie Claret.
Om deze liefdesaffaire met de Koning
te verdo n keremanen huwde zij met ene Fre d erik Meyer (1845),
die meteen met de no or derzo n ver d ween.
Er werden twee
onwettige kinderen geb oren (Georges en Arthur) die, zoals
hun moeder, in de adelstand verheven werden (Me y er von
Eppinghoven, late r d'Eppinghoven). Een van d e ba staards
ligt nog op het kerkhof va n Laken beçraven.
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Dit is oeen roddelverhaal , want het behoort tot de qeschiedenis. -Het heeft zelfs geleid tot politieke verwik~eli n gen,
want het volk en de politici waren anti-Meye~ gezind.
Er kwamen zelfs ops tootj es en Jules Ven Praet ( nog eens hij)
moest zijn diplomatieke behendigheid aanwenden om de problematiek op te losse n.
Van Praet was z o belangrijk voor
de eerste koningen dat, op voorstel van Leopold II, een
laan naar hem genaamd werd.
Ook een brug draagt zijn naam.

~~~~~E!J~!~9-~~~-~~!-~~~~~~~! :
- Standbeeld koning i n marmer (door Willem Geefs) (*) hier
met lin ker ha nd op een degen, een steek in rechterhand en
met wijde scoudermantel.
De buitenkolom~en worden versierd met beelde n van de
nege n Belgische provi ncies .
Zij staan in volgende rangschikking (beginnende aan de wenteltrap en tege n de wijzers van het uurwe rk in)
-Provincie Name n (door Th. Vincotte), afgebeeld door
de Metallu~çie.
De e~ble men zijn he~ ea~jeel~, de
ha mer, enz •.•

-

- Prc vin cie Luxemburg (d=~r A. Desenfa~=), afgebeeld
door de jacht.
De onderdelen zijn : ee n boei, een pijl
en een neergescheten hert.
- Prcvincie Luik (deer A. Fassin)

afgetee!~

~c:r

wa~ens .

- Provincie Li~burg (doe~ A. Van Rasbourg) te kenrerken
zijn een sc h oof aren, een sikkel en een liggende koe.
-

P~cvincie Antwer:en (oocr F. Deckers ) .
Cf Het Zeewezen
en de Handel. De afbee lc in~ d~aaçt ee~ h e~ na s en een
mu~r~rocn (krccn met de ver~ van ste~s ~ur e~.
Zi j werd
gegeven aan de dap~erste Romeinse solda ten) .
6eide
zo u c:n ver~ijzen n car de vroegere omwëllinç van de sta d .
Aan de voet van he t beeld, symbo li sche afDeeldingen va n
de schilderkunst, de Hande l, oe Sc h eepvaar t .
Een vaas stelt de Schelde voor.

- Provincie Brabant, of het Koningschap (d oor Ch. Van
Der Stappen), met sce:~ter en kroon.
- Provincie Oos t- Vlaa nceren (door G. Ven Der Lin de n)
stelt de Spinnerij en de Tui nbouw voor.
- Pr ovinc ie West-Vlaanderen (d oor H. Pickery).
De kenmerken zijn : visnetten en vissen.
- Provincie Henegouwen (door Ch. Brunin). Afgebeeld door
werktuigen van de mijnwerker. (o.m. een mijnlamp).
G. Ho utstont maak te de versieringsbeeldjes.
De tekst op het standbeeld l uid t : 11 A Le opold I . La
Belgique reconnaissante.
Mon ume n t érigé par souscription
natio nale/ Aan Leopold I.
Het erkentelijke België.
Gedenkteaken opgericht bij nati onale inschrijving."
(*)

De biografie van de beeldhouwers wordt verder
gegeven.
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2. Monument van de Arbeid.
- De Troozsquare - begin Havenlaan (stand vec~di e ~ lanos de
e ndere ka nt van het kanaal aa n Ce Werkhuizenk aa i)
- Beeldhouwer Constant Meunier.
- Architekt Mario Knauer
De beelden werden niet inee ns ge maakt.
Zij dateren u it
verschillende jaren, maar werden sa me n geb racht voor deze
hulde aa n de ar beid.
- De ont hu lling had plaats in 1930.
- Bovenaan staat de Zaaier (brons)
- Vier reliëfbeelden stellen de Indu strie, de Haven, de
Mijn en de Oogst voor (steen). No r r.ali ter komen de
reliëfbeelden uit de wand naar voren. Een van de onder werpen liet Meunier toe omgekeerd te werken .
De bee lden
die de Mij n voorstellen werden in de wand uitgewerkt,
om aldus de koo lmijn realistisch te doen overkomen.
- De hoekbeel de n zi jn de afbeel di ngen van : de Moederschap,
de Smio, de Voorvader en d e Mijnwerk er (bro ns)
11
- Tekst
hu Travail/Aan de arbeid 11 •
3. Fontein de Brouckère
-

Palfi~nl aa n

( stc nd voerheen a a n de Naamse Pco ~t • Tct het
in 1S57 we gg e n e men wer~, o~ de ea nleç ven de tunnel en
de kleine ri n ç rroçelijk te r. ake n . )

- Architekt is H. Eeyasrt, ver. ~ie ock h:t cud: çeoeel te
va~ het çebcu~ van de Nation ale Ba n k is en den ock op de
br ie fjes v e n 1CJ fra nk afgebe eld staat .
- Beeldhou~ers zij n : E. Fiers ( beeld van er8uck~re, Neotunus en zijn v rou w A~p hitri~eç~~ en godir van de zee,
rr.et dol fiinen cie hun s~rijdwagen vccrtt~ekken) ;
F. L . d'un ~cn of ~~nicn (g ~oe~ v e n drie kin~er e n rret
kransen) e n Ge orges Houtstont (waters~uçsrs en de rest
van de versieringen) .
- de Brouckèr e- Ch arle s, M.J.G. (Eruggs 1e/1/17SS - Brussel
2 0/L/18SC) Libe r ac l politicus . J u rist. Ho cçle r 2a r aan de
U.L. B.
Lid v2n de Staten - Generael tijdens het Hollan ds
bewi nd en van het Belgisch Nati onael Congres.
Lid van
de Kamer va n Volksvertegenwoordigers . Meer maals mi n ister.
Was ook direkte u r van de 11 82 nque de Belgioue 11 •
Wer o i n
1 E~7 gemeenteraadslid van Brussel en in 154E burge meester
van Brussel en bleef dat tot zij n overlijden.
- Op de rugzijde van het monument staat ee n u itvoerig ever zicht van zij n (ook militaire) carrière(eentalig Fra ns) .
- Naast de fontein staan tweetalige teksten :
GEBOREN TE BRUGGE OP 18 JANUARI 1796
WAS BURGEMEESTER VAN BRUSSEL
VANAF 1848 TOT 1860
DEZE FONTEIN TE ZIJNER ERE OPGERICHT
AAN DE NAAMSE POOR T IN 1866
WERD TEN GEVOLGE VA N DE WERKEN
AAN DE LANEN VAN DE KLEINE RING
UIT ELKAAR GENOMEN EN ALHIE~
HEROPGERICHT IN 1S7E
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- Aan kr uispu nt van de Dikkelinde (einde eutoweg Antwerpen-Boom - Br ussel) .
- Is copie ven het Neo tu~us beeld van de Vle:m se bee ld houwer Jan Van Bologna (16eeuw) dat prijkt OD de Pi azza Maggiare e del Ne ttuno in Bologne .
Het afgietsel werd door Leopold II besteld (onthul li ng in 1903).
Om de materi e van het monument tegen het gure weer te
beschermen, wordt het elke winter ingekepseld.
- afbeelding : Neptunus, god van de zee. Met drietand,
vo et op zee monster; vier putti spelend met vi sse n in de
arm e n, vie r wa t erspuwende putti- hoo fden; meerminne n
(water uit borsten spuitend) op dolfijnen; vier water spuwende leeuwenkoppen (twee maal vier spuwen de k oppen
boven mekaar).
~~E~~~~~
Is de Romeinse go d van de zee en h et water. Zoon van Saturnus en broer van J u p i ter en Pl uto .
In zijn pale is
in de diepten van de zee hield bij zeeQaerden gevangen,
die zij r. strijdwagen over de g~l v e; cie~oen vo~ rt te
trekke~.
Waar schij nlijk werd hij ir. de R~ mei nse mythologie
overgenomen van de Grieke n , bij wie zijn nee~ P2sei don
zou gewees t zij n . Wordt meest al met een drietand afge beeld (o:k ze i~ Leken ) .

5. Monument i .v.m. kan aal
- Vilvocrdeleen/Leeuwstraet. (Sto nc vr~eçs~ een het begin
v e~ de Leopold !I - la a r (aan het kaneel ) .
- ~onurr e nt gewijd aa• ce schip~ers, ce LE~<e:s ee n het
ke• ae l, en de o ve r h anciçing do:r Me rie ver. E:u~gondiê
ven de toelating or, he t kaneel te creve-.
- Beelohouwer : A. De Wever .
Het kanaa l
In de miedeleeuwe n gebeurde de bevoorrading van Brussel
langs het wat er via de Zenne.
Meer deze grillige en
boc htige rivi er velstond op een gegeven o genblik ni et
meer orr het v er voer ne e r de oroeiende sted te v erze keren .
I n juni 1477 had Meria ven Bourgo nsië d E toestemming ge geven om een kanaal te graven va n Bruss e l n aar de Rupel i n
Willebroek. Maria van Bourgondië (Brussel 1457 - Brugge
1482) - enige dochter van Karel de Stou t e en Isabella
van Bourbon - huwde in 1477 met Maximiliaan van Oostenrijk
(1459 - 1519) .
Zij overleed zeer jong aen de gevolgen van
een v al van haar paard tijdens een valkenjacht (in 1979
werd haar graf te Brugge ontdekt).
Maximiliaan wa s r egent n a haar dood en opnieuw na deze van
hun zoon Filips de Schone in afwachting dat hun kleinzoon
Karel V de Grote zou rege ren . Laatstgenoemde bevestigde
de toelating om het kanaal te graven (november 1531).
Maar de Mechelaars en de Vilvoordenaars z o rgden voor allerlei moe ilijkheden .
Zij vrees den immers voor het verlies
van hun welvaart en voor de tolrechten die zij inden op
het vervoer over de Zenne.
Maer i n 1550 na me n de werken dan eindelijk een eenvang.
In 1561 was de aanleg volt ooi d.

-14Over de verdere geschiedenis van het kanaal kan nog heel
wat verteld worden.
Wellicht kan een Laca-lid zulks in
de nabije toekomst doen (hierbij niet vergetend dat het
kanaal eens leegliep in de Zenne, hetgeen door Karel
Van de WoestiJne beschreven werd als journalist van een
Nederlandse krant.
Dat de binnenschippers op een monument afgebeeld worden
is niet verwonderlijk, gezien de belangrijke rol die zij
gespeeld hebben in de ontwikkeling van het voor Brussel
zo belangrijke kanaal.
Het is dan ook evenmin verwonderlijk dat op het grondgebied van Laken (waar een groot gedeelte van de haven gevestigd is) een school voor schipperskinderen opgericht werd ; de (provinciale) school Jean
Dubrucq (gevestigd aan de Claessensstraat).
Helaas wordt
deze school binnenkort gesloten (door de provincie).
Misschien zal de Vlaamse Gemeenschap haar voor een gedeelte
overnemen.
De Franstalige afdeling wordt sowieso opgeheven.

Beknopte biografieën van beeldhouwers in Laken .

