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Enkele weken 2eleden heeft een van onze ereleden. de Heer 
PLATTON. een risicohoudende oo2ooeratie onde>rlo?aan. We zi in 
uiterst 2elukki~ onze leden lan2s deze wee te kunnen berich t en 
dat de heelkundi2e inereeo elansri ik eeslaaed is en dat het oos t 
operatieve herstel bijzonder 2oed verlooot. De Heer PLATTON is nu 
reeds in het bezit van aan2eoaste brille2lazen z odat hi i zich 
weer in 2eesteli j ke activiteiten kan verdienen. Zee2en wi i er 
terlooos bi i dat hi.i ve.rleden week al tweemaR l onze te>ntoonste 3-
line bezocht. met als thema : "Het economische en industriele 
Laken eind 19e. be2in 20e eeuw" ! 

En alhoewel het bestuur van LACA de medische handelin2en on de 
voet volede. vóór zowel als na de 12ebeurten i ssen haar bl i i ken va n 
medeleven betoonde>. willen wi i hem in deze ruhr i ek n o 2maals. in 
naam van alle LACA-leden. van harte eelukwensen voor de lo?eslaa~o?de 
in~reep en hem moed toesoreken voor een sooedie en a l 2ehee l he r
stel 

In ons vori~? nummer kondi2den wi j de eventuele herdruk aan van 
een niet te versmaden werk van auteur Leo LINDEMANS. Wi i danken 
onze leden voor hun talrijke oositieve reacties on ons 
rondschri .iven. Intussen kunnen wi i U mededelen dat. dank zi i uw 
ruime interesse. de Heer LINDEMANS besloten heeft tot heruiteave 
van dit werk. 

Bestelline door stortine van 775 F + 31 F lverzendineskostenl = 
806 F oo rekenin2 nr 435-8109141-2 1 van Leo Lindeman s. Brussel. 

g~~p verzendin2skosten voor de leden van LACA die in Laken oi 
Jette wonen. Het boek wordt aan huis besteld. 

3. - VpORQUDERSTAFEL VAN KONING BOU~EWIJN 

Tientallen iaren werkte voornoemd aute ur. me t de bes t enai ee mece
werkin2 van de Heren P. VAN OSSELAER en J. VERHEECKE. aan de 
voorouderstafel van Konin2 Boudewi in. l Ta hlea1.J d · asce>ndance du 
Roi Baudouin. Ahnentafel des Koni2s Balduin l 

Aan dit ~enealo2ische werkstuk kan een Geschied- en He>emkundi ~o?e 

Krin2 zoals de onze.met als onderzoeksruimte het voormali12e Lake n 
-Koninklijke Residentie- niet on2emerkt voorbi ilo?aan. Bovendie n 
is de Heer Leo LINDEMANS ook lid van LACA. Wij zi in niet weinie 
fier zulk een eminente oersoonlijkheid in onze ran2en te hebben. 
Verder in de TIJDINGENwijden we enkele afzonderli ike beschouwin
gen aan dit werk.Doch nu reeds een naar administratieve 2eeevens: 

Prijs van dit boek. franco aan huis besteld : 996.- Fr. te 
storten op rekening nr 435-8109141-21 van Leo Lindemans. Brussel. 

In te~enstellin~ met wat vroe2er eemeld werd moeten we tot onze 
grote spi .it de LACA-leden teleurstellen. Ti idens een ven!aderine 
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op het stadhuis. waaraan we deelnamen. vernamen we uit bevoe~de 

bron dat een eerste toezeg~in~ tot vollediee onenste lline van het 
Domein Stuvvenber.szh in een "non 1 ieu" werd omeezet. We zullen in 
de toekomst ons voorbarig optimisme maar temperen ! 

Intussen wordt door LACA ijveri.sz verder .szewerkt aan een nroject 
dat bestaat uit een wandeling doorheen Laken. de aandacht vesti
gend op een reeks sociale wooncomplexen. vertrekkend van de 
Rijksnormaalschool waarvan een ~edeelte door het publiek kan 
bezocht worden en eindigend op de de Smet de Naeverlaan waar 
eveneens (als alles goed gaat) de aartsbisschoppelijke residen
tie op nummer 507 even kan betreden worden. 

Details hierover zullen tijdi~ in de Monumentenkrant verschi j
nen ! 

Het bestuurscomité besliste eenparie de vollediee reeks van LACA 
TIJDINGEN aan onze Vorst over te maken.en ook Hem in de toekomst 
elk nieuw nummer van onze nublicatie ter info te zenden . 

Dit .szebeurde intussen en de Heer G. JACOUES. Grootmaarsrh~ ~~ vap 
het Hof. meldde ons de eoede ontvan~st ervan en maakte ons de 
dankbetui.szin.sz over vanZijne Maiesteit. 

6. - ~~IEIM9NJUMBEHOUD 

Op 30 j anuari j.l. richttenwijeenschriiventotde Heer F. 
THIELEMANS. Schepen van Kultuur van de Stad Brusse l. met voor
stellen tot herstel en onderhoud van enke le ~evel ornamenten aan 
diverse sociale .szebouwen te Laken. respectievel ijk in de Arbe ids
en in de Victor Mabillestraat. 

We ontvingen een positieve reactie van de Heer F. THIELEMANS die 
onze bede met persoonlijke aanbevel in~ doorstuurt naar de Heer 
Michel DEMARET. Schepen van de Stadsei.szendommen van de Stad Brus
sel. 

Wij Zl Jn fier deze brief in bijlage aan deze rubrieken af te 
drukken en danken de Heer F. THIELEMANS. erelid van LACA. voor de 
interesse die hij voor onze werking betuigt ! 

Sedert korte tijd werd het Verbond voor Heemkunde opeericht met 
als zetel : Kerkstraat 17a te 's Gravenwezel. 

Het Verbond voor Heemkunde is een overkoenelend or~aan van de 
heemkundi.sze werkin e in het eewest Vlaanderen en in het ~ewe s: 

Brussel. ingeval de betrokken heemkund iee Krine tot de Ne der
landse taalrol behoort of eventueel tweeta li e is. 

Er kan dus steeds een beroen on deze diensten eedaan worden. We 
achten ook deze mededelin.sz belaneri ik en zullen nie t nalate n te 
gepasten tijd en indien nodie als aaneeslotenen on dit aanbod in 
te gaan. 

L.CANDAU 
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CA B I NET D E L'E C H EV I N KABINET VAN D E SC !:i EPEN 

Brussel, 3 0 -ü5- 1991 

Ref. 1/4/6.3. 

Geachte Heer Schepen, 
Beste Collega, 

Aan de Heer Michel DEMARET, 
Schepen van de Stadseigendommen 
van de Stad Brussel . 

Mag ik uw tussenkomst vragen voor de twee 
volgende zaken : 

- De gedenkplaat van de lste steenlegging van de 
sociale gebouwen aan de Victor Mabille-straat heeft een 
dringende opknapbeurt nodig. De namen van Emile Bockstael en 
Louis Houba zijn bijna onleesbaar geworden . 

De prachtige Sgraffiti-versieringen aan 
eigendommen van de "Lakense Haard" in de Arbeidstraat 3/ 17 
4/ 20 Z~Jn aan herstelling toe. Spijtig genoeg zijn 
bloemversieringen al erg verweerd. 

de 
en 
de 

Met hartelijke dank bij voorbaat, teken ik, 
Geachte Heer Schepen, Beste Collega, 

Met hoogachting, 

Freddy THIELEMANJJ 
Schepen 

HOTEL DE VILLE - GRAND ·PLACE - 1000 BR U XELLES 
STADHU IS - G ROTE MARKT - 1000 BR U SSEL 

TEL. : 51 1. 15.85 · 5 12 . 10.7 3 · 512 .85 .3 1 
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Q~ __ g[QD~~!!~~ij?igipg __ met __ ~etrekkin~ tot de Salische wet 
Leopold 11 wist wel beter 

De laatste decennia is men in Bel~ie oermanent bezi~ met ontwer
pen tot wijzi~ing van onze grondwet. Men heeft heden olannen voor 
een 3de en een 4de fase van de staatshervormin~ zonder dat de 
meerderheid van de bevolking enig benul heeft van de draagwildte 
hiervan. 

Op dit ogenblik, - mei 1991 -, is men voloo aan de ean~ met het 
wijzigen van de artikels 60 en 61 die betrekkin~ hebben on de 
troonopvolging. Tot nog toe was de Salische wet van kracht sinds 
het ontstaan van de monarchie. Volgens het nieuwe ontwerp geldt 
het eenvoudige eerstgeboorterecht en kunnen dus voortaan ook 
vrouwen de troon bestijgen. Hiertegen bestaat scheroe kritiek (1) 
o.m. omdat met dit nieuw systeem het gevaar bestaat dat men ooit 
in een nieuwe dynastie terechtkomt. 

Interessant is echter te vernemen dat Leopold II een verre voor
loper is geweest van een gelijkaard i g maar beter voorstel en wel 
naar aanleiding van de grondwetsherzienin~ van 1893. Deze kwam 
slechts na veel strijd en stakin2.en tot stand en had als voornaam
ste resultaat een wi jzi~ing van het kiesstelsel (al~emeen maar 
tevens ongelijk kiesrecht : iedere man had stemrecht maar benaal
de personen verkregen bijkomende stemmen) en een hervormin~ van 
de Senaat (2). Terloops : het is in deze oeriade dat Leopold II 
een verbeten doch vruchteloze strijd heeft ~evoerd om het konink
lijk r~f~r~n~Ym in de grondwet te laten opnemen. De Parlementai
ren wilden hiervan niet weten. Leooold II die deze tegenstand 
niet kon verkroopen is met dreigementen voor de dag ~ekomen. In 
een volgend LACA-nummer vertel ik hier meer over. 

Leopold II was zelf zeer aktief betrokken bij de Qrondwetswi izi 
ging van 1893 en kwam met allerlei voorstellen op de DrOPPen. Zo 
had hij een voorstel uitgewerkt tot wi jzi2in2 van dat fameuze ar
tikel 60. Hiet volgt de tekst van zi .in voorstel 

Les pouvoirs constitutionnels du Roi sent héréditaires dans la 
deseendance directe naturelle et légitime de S.A.R. Leopold de 
Saxe-Cobourg. 

A défaut de fils le Roi pourra adapter comme tel un des descen
dants directs de S.A.R. Leopold de Saxe-Cobourg. 

A défaut de cette adeption le tröne passera à l'ainée des filles 
du Roi, et si le Roi n'a pas de filles à l'aîné des Princesses ou 
des Princes descendant de S.A.R. Leopold de Saxe-Cobourg. 

A défaut de deseendance directe de S.A.R. Leooold de Saxe-Cobourg 
le Roi pourra nommer son successeur avec l'assentiment des Cham 
bres. 

S'il n'y a pas de nominatien faite le tröne sera vacant. 
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Le Roi 
membres, 
famille . 

est le chef de la famille rovale et exerce sur tous ses 
avant comme après leur majorité. les droits du chef de 

A moins de renenciatien au tröne tous les Princes font de droit 
et à vie partie de l'armée et sant soumis aux lois et aux pres
criptions militaires. 

Il peut sans aucune restrietion léEuer ses biens à l'Etat. 

(zie fotokopie hierna) 

x x x x x 

De tekst. in calli~rafie. is van de hand van een medewerker van 
Leopold II. terwijl de inlassin~en in de tekst en de doorhal inQen 
van de hand van de koninQ zelf zi in. 

T.o.v. het huidi~e voorstel houdt het ontwerP van LeoPold II in 
dat men de voorkeur blijft 2even aan de mannel i ike afstammel inQen. 
Bij gebreke hiervan kan de koning een andere mannel i ike 
afstammelin2 kiezen en wanneer ook deze niet voorhanden is. wordt 
~iin_Q~g~!~_gQfh~~[_!~QQgQpY9lg~te~. Bij 2ebreke aan dochters 
gaat de troon over naar de oudste der andere Prinsessen of 
Prinsen afstammende van Leopold I. (Jn deze laatste zin worden 
eigenaardig genoeg eerst de Prinsessen vernoemd ! l 

Om welke reden het voorstel van Leopold II niet is aanvaard is 
niet gekend doch men kan ~issen dat het te zeer indruiste teQen 
de geest van de grondwet van 1831 terwijl o~ dat ogenblik het fe
minisme nog maar in zijn kinderschoenen stond. 

V. CAPRON 

(1) Xavier de Ghellinck Vaernewvck. "Changer de dvnastie à chaoue 
génération ?"in La Libre Bel2iaue. 15 maart 1991. en van de 
zelfde auteur. "Féminisme et continuité de la dvnastie" in 
Contact Patriotiaue BelQe. mei-juni 1991 . blz. 13 

(2l Lees hieromtrent Theo Luvckx. Politieke ges c hiedenis van 
Bel2ie, Elsevier. 1964. blz. 206 e.v. 
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··· From the meticuleus to the su
blime ! 
···Zo zouden we het laatste 2enealo
gische werk willen noemen dat de Heer 
Leo Lindemans. bijgestaan door de He
ren P. VAN OSSELAER en J. VERHEECKE. 
na tientallen jaren opzoekin2en kun
nen aanbieden . Een koninklijke 
kwartierstaat, opklimmend tot de 
veertiende generatie. Het boek komt 
juist op tijd • want het kadert in 
het grote initiatievenpakket van de 
60/40-vierin2 rond onze Vorst ! 

Dit weidse geschiedkundiee panorama, 
uitblikkend over dvnastieke huizen. 
adellijke- en patriciërseeslachten. 
voorname bureerfamilies en zelfs ook 
hier en daar volkse lieden. tot dieP 
in de vijftiende eeuw . verdient in de 
schoot van de Geschied-en Heemkundiee 
Krine LACA een bijzondere aandacht 
Zonder in de details te willen treden 
merken wij OP dat hier absolute vol
ledi2heid werd naeestreefd. De kwar
tierstaat deint uit tot het 
16.383e kwartier. Daarbi j werd voor 
de eerste maal bij deze onderzoeks
vorm de voorouderstafel van Koninein 
Astrid opgenomen.een unicum op genea
logisch gebied. een grote leemte 
aanvullend. 

Bij de voorstelling van zulk gigantisch naspeurwerk. gegoten in 
een originele vorm, hoort uiteraard een originele toets. een on
gewone prent van de persoon waarvan de genealogische wortels 
worden nagetrokken. En als het kan. waarom dan niet een zeldzame 
jeugdfoto, dat menen wij, heemkundigen. Het kan ... wie anders 
dan de Heer CAPRON beschikt over een uitgebreid iconografisch 
arsenaal om er het gewenste uit te lichten ? 

Even een kleine toelichting bij deze foto. Ze werd wellicht eeno
men tijdens de beginperiode van Wereldoorlog II. Hier ziet U een 
jonge Prins Boudewijn, samen met zijn broer Prins Albert. in 
aanwezigheid van een Hofdignitaris. Een zweem van een elirola c h 
kleurt ZlJn aangezicht op. hooe gezeten oP de schouders van de 
vertrouwensman. Enkele gelukkige ogenblikken. gekristalliseerd in 
een fotografische opname. temidden van de maalstroom waarin he t 
leed om het vroege verlies van hun moeder. Koninein Astrid en he t 
nare gevoel van vreemde troe~en en uitzichtloze bezettinestoe
standen tegen elkaar opbotsen I 

Het wil ons voorkomen dat de jonge Prins. reeds met wakkere 
geest, als vanuit een hoge toren wil uitkijken over de strene 
bewaakte muren van het Koninklijk Kasteel te Laken. Misschien 
herinnerde hij zich al die statige torens in ons land ... hoog 
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oprijzend uit de Vlaamse vlakten of half verscholen achter 
heuvelruggen in Wallonië. Torens die een link leggen vanuit 
sombere wereldse situaties naar hemelse redding. En de redding 
kwam uiteindelijk, want sedert veertig jaar zal Koning Boudewijn 
over dit onrustige land re~eren ! 

Wij zijn ons ook bewust van de bezorgdheid en de grote interesse 
die Zijne Majesteit Konin~ Boudewijn steeds voor onze jeugd 
koesterde. Wij vol~en met brede belangstelling in de media-ver
slagen, ZlJn "Blijde Intrede" in de diverse Provincies. En 
telkens ontroert ons weer de brede wederkerige belangstelling en 
de geestdrift die de Bel~ische jeu~d opbrengt voor het Vorsten
paar ! We merken zelfs een groeiende multi-raciale ~ene~enheid ! 

Toont deze foto en de besproken genealo~ische vooroudersstud ie 
niet aan, dat vanuit de nevels van een eeuwenoud verleden, naar 
onze tijd toe, steeds nieuwe mensen opstijgen, bezield met een 
uitgesproken verantwoordelijkheidsbesef, bereid om zich totaal en 
onbaatzuchtig in te zetten om gemeenschappen aan mekaar te sme
den? Wij Lakenaars, inwoners van de "Koninklijke Residentie", 
zijn ons hiervan diep bewust ! De Geschied- en Heemkundige Kring 
LACA, met zijn bijna tweehonderd leden wenst U. Sire. ter gele
genheid van Uw veertigjarig ambtsjubileum een gelukkige feestdag, 
welgemeend en van harte, de focus ~ericht op Uw voorouderstafel 
en de begeleidende jeugdfoto ! 

L. CANDAU 

Met het verschijnen van dit vierde nummer van LACA TIJDINGEN 
eindigt het tweede werkingsjaar van onze Kring. We verheugen er 
ons over dat het ledenaantal gestadig groeide en reeds de kaap 
van tweehonderd heeft overschreden. Dank aan al onze leden voor 
de ruime belangstelling die zij gedurende die twee jaren betoon
den. 

Wij veroorloven ons dan ook vanaf nu reeds onze lezers te ver
zoeken hun lidmaatschap te hernieuwen vóór 1 september aanstaande. 
Alhoewel de lidgelden onze grootste bron van inkomsten uitmaken. 
en dienen om onze publicaties te drukken, te verluchten en te 
verzenden,achten wij het niet opportuun om voor het werkingsjaar 
1991-1992 de bijdrage te verhogen. Zij blijft dus onveranderl ijk 
vastgesteld op 200 F .. 

Mogen wij U vragen, met het oog op de komende verlofmaanden. en 
om alle menselijke vergetelheid te vermijden. vanaf nu reeds deze 
bescheiden som over te schrijven door middel van bijgevoegd 
overschrijvingsformulier? Uw lidkaart wordt U bij ontvangst van 
het lidgeld zo vlug mogelijk verzonden. Stel deze kleine admini
stratieve formaliteit niet uit ! U zult hiermee een ~rote dienst 
bewijzen aan onze schatbewaarder en zijn taak zal erdoor verge
makkelijkt worden.Dank bij voorbaat voor de welwillende attentie ! 

L. CANDAU 

• 
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Het oudste lid van onze kernploe~ ... "'k zaan oep de weirelt ee
komme, in de Rue Marie-Christine in 1917 ... ".zo zeet hi_i zelf. 
heeft woord gehouden en zijn herinneringen in dat zo sappiee Brus
selse taaltje neer~eschreven.Aangezien wij niet zo vertrouwd ziin 
met de fonetische voorstellin~ van dit taalgebruik richtten w1 J 
ons tot de Heer Gustave AB~~~~- Voorzitter van de Geschied- en 
Archeologische Vereniging "De: Marollen".die trouwens onze we.rkine 
vanaf het begin met veel interesse volede. OP zi )n beurt verwees 
hij ons naar een van zijn actieve leden. de Heer Ravmond DEPOOR
TER. een "crack" op dit gebied, die trouwens niet aan zi in eerste 
proefstuk is. Hi .i sleutelde aan de tekst. Onze dank gaat dan ook 
uit naar beide hiervoorvernoemde heren. 

Hier eaan we dan 

Ma pa en maain bompa wóre van den Aizel 

Er is ve't zegge gien dialect van Lóke.Terwavles dak mennen troeo 
dei ba de Carabiniers hem ekik a klaain diffèrense kenne zeen. 

In de "chambrei" wóre in 't algemeen : brusseleirs van d'Huug
stroot of van de Vismet ene stuk of twintig van rond Brussel.De 
restant wöre Woole. Zu hem ik de voetkapoene liere kenne. Het 
wóre echte veuivechters dee altaaid eeriet stonde ve te battere 
of te pikke. As dee klaain wöre was eule sport : eoon zwumme in 
devoot in eule bluute flikker Ze zoengdeee as ze krikel of 
content wóre 

"Waaile zaain van Meu ilebeek. van Meuil ebeek 
"Waaile zaain van Meuilebeek 
"Van de Mar olle eie verweit 
"En van neimand ni" 

l!L~!:~~~~l..1._Yl9ID.ê~L~aË5! ~ ·- ~egt _m~n 
Wa zi je do na on't flikke 
Smat'ch a 
Beginchel 
Twei(e) 

HQQID~-Y~D-~~ _ stroote 
In het algemien zeit eederien : 

in Löke-Aizel 
Wa zere ea do 
Sm at A 

BeeinseJ 
Twi 

"d'aa met" of "vosseolaain". 
"Huugstroet" - ... Mo de noome van de stroote zaain : 
Rue Marie Christineen ni Maria Christinastraat - Boulevard Emile 
Bockstael en ni Emile Bockstaellaan. Al de noome van de stroo te. 
plochen en avenuus wóren in 't Frans. Rond 1930 es er ne zeikere 
Grammens ~ekomme dee al de plakke es komme beklache. Ve veul men
sen was da ne flamand f lamin~ant. Da was masschien en brutoale 
manneer. mo do es toch stiloon verandering in gekomme. 

Ik rappeleir ma no~ : 
- Da zal gebeure as de voot zal auverluuPe ... 
- 'k Geef a sebiet ne stamp up aan inkpot d'ag al schraaivende 

voesch lupt 
- Soekeleir soekeleirum 
- Kwoniam Jamboonus (~e wet er niks van) 
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Den bruu van ma pa kost e lieke wovan ik de vert ool ine veree ite 
zaain. 

DE YOEKE. DIE BOEKE 
DIE YOODE. KLAMOTTE 
KOEROJE MON FRAY 
VIVA LA REY DELA MARCHANDAY (bis) 

De mense dee probeide~e frans te spreike noemdeee ze ba ma 
thoeis : das ne "qu'est ce que je vous" of "Beulemans of Rake 
broek" ... De genre Beulemans e s beiveurbeelt 

- Maaine neus luupt .. . . . mon nez court 
- Da goo negank . ... ca va d'un corridor 
- 't trekt op niks .... ca tire sur rien 

etc. 

Da was he t overblaaifsel van de Rue du Chemin de fer de ceinture 
(tusse de Gemainteploch en de Rue Jean Bollen). Do stonde vier of 
vaaif hoisekes. Do woende : Bompa dee ve ne frane of ne frane en 
vaaifentwintie centieme. ik wil het kwaait zaain. de chiè t van 
d' honne en van de katte afbeit 
- Dove ui 2ebreukte e i ne eruu t e ruu~e zak doe k me i wit te bo 1 1 P ~P~ 

op. Woveui de ka t te? Awel. a s dee bis ~ hk e s te las t e ~ of te n e r-
veuis weudde verleesde z'eule e v enwicht 
chièt nemi hadde. 

o mde. ze Qi o:>ne vc· :J e- rl i Q.:. 

Do was uuk noe ne sjacheleir in oud aaizer en daane oei wa s d i k
kes zu zwet as "pot-à-faire". Ei eink uu k ka ~o eh.ere De ka io e- be
reir es iemand dee 's roerees in de v oe lba kke e ink z uu ke nf er 
niks te repareire was en 't venneir te kunne verku uoe 

Veui den aurlog van vieteen was er ne strootveieer of stroo t ke i 
der .genomeit :"Spikeloose biskop" Hi ~ a ne witte bo o t eeli ~ ka s 

Leopol d II en Bockstael ... 

Er was uuk e curieus geval nen ave combattant van 14/18 dee al
lien vloros sprak. (~ien dialect) Daa ne mens was ~etrout mei en 
woline dee em antwoude~e in het Frans. Heule twi joenees w6re dus 
twietooleg en ze vonde da normool. Het was ne stilzwaaede mens en 
as de kerieusneuze probeidege vrooee te stelle of te weite wove u 
dit of dat .. krei~eze 2ien antwout of mo ne vieze sourir ! 

Op 11 november was den boes van de café St Martin <238 Boulevard 
Bockstael) verklit in Sinte Mette. 2eli ik as nen biscon en a 
wande lde~e azuu de strooten af mei ne zwette Piet ! A dielde bol
lekens. nic-nacs. caramels en andere snoePeraa <of smochterder aa l 
on al de k l ein kinderen oit. Daddei ni lang ged uu t wa nt Si nt e r
kloes ei zain Ploch eePakt 

MAISQ~_ DU_PEUPLE 

In de numero vietien van de Rue Marie Chr i stine was ne winkel e n 
terwavles het locool van d'harmonie : "La Semeuse- De- " J e un e s 
Gardes Socialistes ( J.G.S . ) -de "Faucons Ro uges" en de evmnastiek. 
Dij joenkheit had ve de vereooderinee as kentieken a 2ebrouke ge
weir in 't knopschat en rond euile hals ne ruue zakd o ek. 
(Spaak ei doroei uuk rondgeluupe). 
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In numero 249 Boulevard Emile Bockstael Cna Bank Paribas \ was 
er uuk ne winkel en as ee do binne kwam was de eoeien dae 
"Bonjour Camarade". Mo oo de muur was er e krooislevenhier 

En wo da na de café "Petit Metro" is. was er vreu~er de Café 
van de Maison du Peuole. 

Do wêre draa muzeeksosjetaaite 

1. -De rovale Philharmonioue de Laeken- De Liberoale Cfloeikes). 
Gesticht : 1836. Loccol : Brasserie Michiels.vroeeer café du 
Centre. hoek: Rue Fransman en Gemainteoloch. 

2. - La Semeuse - De Socialisten - Loccol in de Rue Marie Chris
tine. 

3. - Concordia - De Catholeike Csuskes) - Ma vooder was er sous
chef. Loccol in de Rue Stéohanie <Cercle Ouvrier - Werkmans
kring) . 

Ik rappeleir ma tvpes : 

Oensteker van de lanteirels en on het eemaain-
tenhooismoest ei d'arloees oo winne.As muzekant soeldeeem erosse 
caisse. 

:~~~~~~~s~ ... was troemeleir. 

De eemaainteoloch was noe ni eeolaveid en was bedekt mei s c hra
m oe 1 1 e ( a ss e ) . V e u i he t e e ma a i n t en ho i s s t on c1 er f' e d p r i •:•" ! . oP d -:-
1 inke kant : 

VANDERVAEREN mei smautebollen. Da was ne sc houlkamerood van ma na 
(szemaainteschool van den Aizel1.As ik naaie loenk was bP n ik ver
schilliee kiere me ma oa in zaaine wooee eeweis t . Terwavles 
d'okuooose 40/44 haa de zoun <Emile \ ne wink~l van smaute ho llen. 
crème à la ~lace. woofels. koekebakke in de Rue Marie-Christine. 
As ek ma ~oe raooeleir was het 5 fr ve draai bolle crème-glacé 1 

Mei de libéroose in 44 was daaine oersuun ooneezeen as "collabo-
rateur" en "Zwette Met". De resistans sleurdesrem no 
rioet wodaddei liber oit kwam. 

't commissa-

Neffens VANDERVAEREN stont HET PLEZANT WEEL ! Het was e eruute 
tent mei van binne ne gruute ronde ~lanchei Cvloor) ve de mensen 
op te zitte en op ne zeikeren uueenblik beeost daan olanchei 
stillekes te droien ... rapper en rapper. Ze verloure eule even
wicht en viele omver tot et ~ruutste olezier van de mense. as de 
vraave mei eule biene umhuug vlouee. Er neffes wêre er ott o 
skouters en balancoirs. 

In het midde van de ~loch stont er de fameuze PIERREMEULE TITS en 
uuk den toe~ meule of bachen en doo recht auver was er ne schuune 
"SALON DE CONSOMMATION" in de stijl "Art Nouveau". Da was ve 't 
chic vo l k. 
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, .. 
• 'l ;~r~rf~~l ···.t.;>? ftf·. 

Fie. I 

Eule spécialitaait was : werme woofels of koekebakke mei kafei. 
thé of waain. De "serveuze" hadde allemo e zwet kliet en ne wit
te vesschuut. Do was en kas (caissière) ene soot "Maitre d'hó
tel" : masschien den boes Op de toefels was er en witte nao. 
tariffe en assebakskes. Op de vloer tappaite en op de meuren 
speegels Daane "Salon de dégustation" was gemokt ve defteee 
mense die nuut niks op stroot wilden eeite 

In de Rue Ketels stont er een "CARABITJES-MEULEKE". Carabit ies da 
zaain ronde koekskes dee eebakke worre op papier 

Fig. !I 

Rechtauver Draps (restaurant in he t 
beein van de Rue Ketels oon 't mo
nument) stont e KROMKE mei krabbe. 
caricollen en eedruuede schelle. 
Er was uuk ne POECHENELLETHEOOTERKE 
eeli jk as op de Varsovieeane in d' 
Huuestroot. 
Het l!ruut succes was"La Tentation de 
St Antoine". Eede.rien kent het ge
vecht da den aailiee ev moPte l evere 
teiee den duvel! 

Ja wadde ... In ineki doet den duve l 
nen appèl op zan kameroode. d'ander 
duvels. en dee duvelkes verschenen 
ineens van 1 inks en van rechts. oi t 
de grond en ze beeoste e leeke te 
zingen : 

"Démolissons 
Démolissons l'ermital!e 

"L'ermitaee du l)atron ! ! , .. 

De soekeleir St Antoine stont do eiel allien en wa kost daane 
erme mens na doen? Awel d'ingele roepeen St Georges 



Op ne slag en ne oemsien donderde ne 2iele 
heirnel ( 't plafon). Op keutten taaid wöre 
boite ~ekeigeld. 
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uun in2ele o i t den 
de duvels eekl on~ en 

Gelukkiglak was er ne kiekendroot veui de scène eesnanne vP d'a c 
teurs (de slechterikke of duvelkes) te beschèrme teiee de collère 
van 't publiek. Er was uuk no2 ne ne2er dee bolle veu den hoest 
verkocht. 

ÇIBQ~g_Qf_R~_PLACE_WILLEMS 

As er ne cirk in Löke kwam stentem oo de Place Willems. Den best~ 
was de cirk DE JONGHE. wel bekend ve zan pierre te doen ron d 
luupe en natuurlijk ha d'écuvère uuk veul succès. Ou 't ende was 
er 't beste pièt daddop zijn achterste puute goenk stoon en zuu 
de piste verliet 

Do wöre nog andere cirken : de Cirk HAUSSENS. de Cirk SEMAY. Veui 
de représentoose was er altaaid en gruute parade ve de mensen oon 
te lokken. Op d'estrade stonte clowns. troemels. 2rosse-caisses. 
troempette. fakirs en natuerlaaik uuk op 't leste. den directeur 
mei e schuun zwet kostuum oon. soeme mei d'écuvère ... 

EN TOT SLOT NOG DIT ... 

Ba maanepeter hoenk er on de muur ne knuopel. Da was nen tronhé 
za maane pépé en a vertelde ma d'affaire van de witte madam ... ! 

Ene van den Aizel. di ni leever dee as mei e wit looke over zaain 
laaif en zwooiend mei kettinee . de veuibaaieaneers de schrik on 
het laaif te joo2e . . sooves lan2~ dP St Annakaoel f i n de ric h 
ting Löke tot oo den Aizel). 

Op zeikere ki werd het souuk van zaaine sus 2esloo2e de ui Al ber 
tus de gruutvooder van maane oeter. A 2ehreukte dove u i ne knuonel 
van hulstenhaut.Albertus heitet spuuk loote li22e en es teru2 nor 
hois 2ekomme zonder dattem denoom van 't snuuk verklaote. Daane 
pei was natuurlaaik 2oe 2ekend. 

Na zan maain vertelselkes gedoon 't leekeest oit en hee ein-
digen de herinnerin~e vanNEN AVE LOOKENEIR ... 

N.B. Wij merken op dat er in het Lakens dialect minder Franse 
woorden voorkomen dan in het Brusselse dialect. Waarschi jn 
lijk komt zulks doordat de Lakense bevolkin2 zich beter 
tegen de verfransing beschermde. 
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De aanleg van de voornaamste verkeersader van het moderne LAKEN. 
de Koninginnelaan~ valt samen met de oprichtine van de nieuwe 
Onze-Lieve-Vrouwe-kerk. die Koning Leopold I wenste te bouwen en 
toe te wijden aan de herinnering van onze eerste Vorstin : Loui
se-Marie van Orléans. 

In die tijd (1853) werd er beslist dat een rechtlijnige laan. 
vijf en dertig meter breed~zou dienst doen als toeeaneswee tot de 
kerk en waarvan het silhouet zich zou aftekenen in de as van de 
nieuwe verkeerswee. Het eeheel zou een Prachti2 perspectief bie
den. 

De laan zou de steenweg van Brussel naar Antwerpen kruisen ter 
hooete van de oude brue over het kanaal. 

Het gedeelte van de Konin2innelaan be2rePen tussen de Zenne en 
het kanaal werd slechts afeewerkt in 1870. Het and~ r e baanva~ va~ 

deze verbindin2swe2. da t enkele jaren tevore n was aan2ele2d. ver
toonde oorsPronkelijk maar één kasseivak. De toestand veranderde 
toen de laneswonenden er zich over bekloe2en dat ze voortdurend 
gehinderd werden door het stof. 

De Heer V.CAPRON is de eelukkige bezitter van een reeks oorspron
kelijke documenten met betrekkine tot onze Koninkli i ke familie. 
Zijn collectie bevat onder meer een petitie die in februari 1883 
door de aanwonenden van de Konineinnelaan eericht werd tot Konine 
Leopold II. In de bijlage vindt U de weergave van die petitie zo
als die eertijds. in de Franse taal. werd opeesteld. 

We kunnen ze als volet samenvatten 

- in de zomer wordt de verkeersweg bedolven onder een opwaaiende 
stoflaag waarvan de hande l shuizen nadeel ondervinden. en 

- 's winters is de laan met slijk bedekt waardoor de winkels voor 
de klanten ontoegankelijk worden. 

De aanwonenden vraeen derhalve met klem. dat het traiect tussen 
het kanaal en de kerk zou worden Qekasseid. zoals dat reeds Qe
daan werd tussen de Vooruitean2straat en de bru2een 

Het kenmerkende van dit document li2t in de eroP verschi 1nende 
eieenhandi2e ondertekenin2en door vele bUtlrtbPwoners. 
bee l dhouwer Ernes t SALU. 

waaron de r 

D. VAN KRJEK J NGE 
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Ee n gree p ui t de d rie ~on
de rddertien h~ndt e ke ~in~~n 
vo lJe~d op de ze br ie f . 

.. 
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Toen het inrichtend comité rond de viering van " 100 iaar St - Lam
bertus" beroep deed op onze assistentie hebben we met een over
tuigend en krachtig "ja" geantwoord. Na enkele ven~aderineen 

groeide reeds een wederzijds vertrouwen tussen beide groenen die 
elkaar voordien nooit ontmoet hadden. Het vertrouwen mondde uit 
in kameraadschappelijke samenwerking en kristalliseerde in een 
hooggewaardeerd resultaat. 

De opgave was uiteraard niet eenvoudig. Een volledige kerkbeuk 
werd in een tentoonstellin~sruimte herschaPen. Hiervoor was man
kracht en materiaal nodig. Maar het lukte. We besparen onze 
lezers natuurlijk het hele verhaal rond de totstandkoming van het 
dispositief en het logboek van de behandelde thema's ! Eerder 
willen we melding maken van de "gouden vingers" en de "goede wil" 
van een aantal personen die het leeuwenaandeel van de insPan
ningen mogen opstrijken. Uit het comité St Lambertus verme lden 
we : de Heer en Mevrouw TESSEUR en de Heer en Mevrouw GULDENTOPS. 
Uit de LACA-Kring traden naar voor de Heren E. CHRISTIAENS. 
D. VAN KRIEKINGE en P. SCHACHT. Onder de reg i e van uw dienaar
voorzitter hebben deze mensen ontelbare uren ( soms tot dien in de 
nacht ) gezwoegd en geijverd om de tentoonstelling tot een cohe
rent en smaakvol ~eheel uit te bouwen. Twee minuten n o e vóór de 
offi cië le opening werd het laatste etiketje eekleefd 

En toen gebeurde het ongeloofli~ke. Een mensenstroom rukte aan en 
het was een komen en gaan tot ver over twintig uur. We hebben ze 
niet geteld maar schatten het bezoekersaantal bove n de vl ifh on
derd. Pastoor N. GOOSSENS was zichtbaar in zi in nonies want hi i 
bewoog zich tussen de menigte met de gratie van een nrins. 

Overlopen we nog even in gedachten de versch ill ende standen. 

Een eerste stand gaf de bezoeker een bescheiden inzicht in het 
voorhistorische Laken. Artefacten werden getoond die door archeo
logen uit de bodem gewoeld werden en herinnerden aan het Romeinse 
verleden van onze oude Gemeente Laken. Ook de relatie van het 
Heizeiplateau met de Affligemse Abdi j werd niet verwaarloosd. 
evenmin als de evolutie van het grondgebied in de 17e en lBe eeuw 
bij middel van grondplannen en kaarten. We wilden on die manier 
aanknopen bij de toespraak die we over hetzelfde onderwerp 
hielden, enkele weken tevoren. 

Volgde dan een beeld van St-Lambertus en een woordje geschiedenis 
uit de "vita" van deze heilige. 

De heren E. CHRISTIAENS en D. VAN KRIEKINGE belichtten vervoleens 
de evolutie van het parochiegebied bi) middel van sameneestelde 
kaders gevuld met kostbare prentbriefkaar ten uit hun Privé-co l
lecties. Zo o.a. Sobieskilaan. Houba de Strooperlaan . omeevine 
St-Lambertuskerk en de romantische Clementinasauare. 

• 
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Een mooie stand werd opgebouwd door de Heer GULDENTOPS. lid van 
de kerkfabriek. rond enkele zeldzaam bewaarde relikten van het 
vernielde kerkmobilair : een stukje communiebank. enkele altaar
stukken, de tabernakeldeuren De originele plannen van de 
kunstenaar vermelden "Goed.2ekeurd door de dienst Monumenten
zorg" ! Toch wel iets om even bij sti 1 te staan ! 

Volgde dan een reeks panelen waarin Mevrouw GULDENTOPS zich vol
ledig kon uitleven met een ~ulle greep uit een massa foto's die 
haar door goedwilli.2e parochianen ter hand .2esteld werden. Noe: 
heel veel materiaal. met vee l geduld en ijver bi ieene:ebracht. 
bleef echter we.2ens olaats- en ti idgebrek. in de maDN?n steken. 
Vele bezoekers herkenden zich in de tentoone:estelde foto's. 
handelend over processies. vormsel en olechtie:e communiP. in
huldigingen en plechtigheden rond het kerke:ebeuren. De ulej.:~dP. 

van de diverse oastoors ontbrak ook niet en het naliShPzne.k kree.e: 
een ereplaats. 

Een der "Lindemansorinsessen" vulde een volledie:e stand me t 
documenten uit familiebezit en stelde alzo een belanPri ikP in
stelling in het licht. name lijk "Het Hoe:er Normaalinstituut voor 
Landbouwhuishoudkunde". waar vader Jan LINDEMAN S iarenlane direc
teur was en samen met zijn kroostrijk gezin verbleef in de 
ambtswoning- de Bloevende Linde- <Ossee:em). 

De heer P. SCHACHT toonde zeldzame prenten,verband houdend met de 
bouw van de tentoonstellin.2shallen en heerli ike tonelen uit de 
bewogen dagen van de wereldtentoonstelling: 1935 oo de 
Heizelvlakte. Welk verschil met de troosteloze aanblik van de 
Heizeistraat en omgeving, enkele jaren tevoren ! 

Meer naar de huidi.2e tijd toe werd een videoband e:etoond met 
beelden van de wereldtentoonstelling 1958, welwillend uite:eleend 
door het huis STEYLEMANS. Deze informatie werd oo diverse plaat
sen nog aangevu ld met wetenswaardie:heden over de huidie:e v.z.w. 
Tentoonstellin.2spark. in woord en beeld (dia's). alsook met e:ee:e
vens over sociale woningbouwinitiatieven zoals de unieke Tuin
bouwwijk ! 

De bezoeker kon noe: even mlJmeren bij een stand over vier Lakense 
missionarissen die ver buiten de erenzen van Eurooa werkzaam wa
ren 

Met spijt werd helaas na één enkele namiddae: een ount e:ezet 
achter deze activiteit. Maar de méér dan vi ifhonderd bezoeker~ 
hebben ~ezien dat LACA leeft en in de beste orde kan samenwprr~ r· 
met andere .2roeperine:en ... steeds met het doel v0or oe:er.: "Ee n 
afwisselende en zinvolle evocatie bieden van het zo e:evarieerde 
sociale. kulturele en in dit e:eval relie:ieuse leven van ee n 
deelgebied van Laken " ! 

L. CANDAU 

• 
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De industriële revolutie was in ons l and al kort na 1830 tot ont
wikkeling gekomen. Dit vereiste een aanpassine en een ver~rotin~ 
van ons traditioneel vervoersvs t eem. Concreet ha d dit tot gevole 
dat onze landwe gen werden verbeterd en dat het kanalennet werd 
aangepast. maar vooral dat een nieuw element in het transportsYs
teem werd ingevoerd, nl. het spoorwe~stelsel. 

De aanleg van een spoorwegnet nam hier noodgedwongen een bijzon
der hoge vlucht , omdat na 1839 ~eheel ons transport over het 
Rijn-, Maas - en Scheldebekken onder Nederlandse controle bleef. 
Zo moest ons land er voor zor~en.door middel van een eeheel eiaen 
spoorwegsvsteem. in verbinding te komen met de Duitse en Fra nse 
transpo rtgebieden. In een ~oede derti~ jaar waren alle hoofdassen 
van het staatsspoorwe~net tot stand gek omen en ontwikkelde er 
z ich daarnaast noe een svsteem van koncessiever lening aan de pri
vésector. (1) . Duizenden Beleen konden in deze nieuwe sector werk 
vinden en er hun loon verdienen. 

In?enieurs waren beeonnen stoomtra cti e te eebru i ken om d e waeon s 
voort te trekken. Steeds was men on zoek na a r v erbeter ine e n aan 
de locomotieven. maar eind 19de eeuw werd a l eeexoerimPnteer d met 
stroomtractie. zo ook in Laken. 

" Om de belangstelline van de Beleische t ec hnici vo or deze eiek
"trische tractie a an te wa kkeren. vroee Konine Leooold 11 in 1907 
"aan de spoorwegen tussen het caleis van La ken en een na burie 
"s tation een elektrisch lijnt je aan te leeeen <2). " 

Dit naburig station. waarop Linters alludeert. was de konink lijke 
§1Q22l~~1§ op de li jn Brussel-Aa lst- Gent. 

Al heel gauw zochten de Be l ~isc he kapitaalbezitters. met belaneen 
in de staa lindustrie of in het spoor weewezen.be stellineen te kun
nen plaatsen in het buitenland. Daardoor moesten zij de En~e lse. 
Duitse en Franse concurrentie het hoofd bieden. Dit lukte hen en 
zi j waren als bouwers aanwezi~ vóór Wereldoorlog I in Turkije. 
Syrië. f~r~i~ e.a .. 

Deze historische kennis kunnen we verwerven door raadole~ine v an 
geschreven bronnen. vaak ree ds verwerkt in boeken en ti idschr i f
ten. 

'Echter. hierbij ontbreekt een levend e lement . nl. de ervar ineen 
van oog~etuigen die ons noe iets ander~ t e vertellen hebben d~r 
de geschreven bron. Want door de int onatie van de stem. de blik 
in de ogen. de elimlach . de han dbewee ineen kan dienrRne ~eeeve n 

wor den aan de betrokkenhe id bi j een 2ebeurteni s. 

Zo noteerde ik een 2esorek. wa araan de lezer <es) we ll ich· n oP 
e l ementen zal kunnen toevoeeen. 
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Mijn gesprekspartner is nu 87 jaar en was de zoon van de trein
chef waarvan hierna zal gesproken worden. Het 2ebeuren 2reep 
plaats een paar maanden nadat hij in juni 1904 te Moeskroen was 
geboren. Zijn vader werd toen van daar over2eplaatst naar he t 
station Nieuwpoort dat verbonden was met de spoorli jn Oostende
Brussel. 

De verteller was dus een héél klein kind en was eéén ooeeetuiee. 
maar heeft zeer scherp elementen van het verhaal onthouden. Ver
moedelijk had vader met een zekere trots mee.rdere malen zi 1n 
belevenis verteld aan zijn 2ezins2enoten. wat een zekere dimensie 
~eeft aan het 2ebeuren. Misschien was het ook de eerste maal da t 
hij een internationaal 2ezelschaP mocht be2eleiden. 

We luisteren naar de verteller : 
"Een zekere da2. omstreeks 1905. dat kan ik me n!et zo QOI?d mo:-t-r 
"herinneren. trok de sjah van Perzie doorheen Beleie on wee naar 
" Oost ende. Hi j beschikte over een ui2ebr ei de hare m el! hovel inct'n 
"en reisde met een sneciale trein. Deze t re in zou stovnen aan het 
"~Q!:ÜD.~lil~_.ê.!ê ~!Ç> IJ.De treinma c hinist was zodan ig 2edr ild da t h i i 
"de trein kon laten stoppen juis t on de nlaats waar konine Leo 
"pold II stond te wachten. Deze plaats was zéér dicht bi .i de 
''overdekte gang die uit~af op de snoorwee. zodat bij moeeli j k 
"regenweer de koning on,?ehinderd de trein kon instanPen. Of de 
"konin g toen is meeeereden naar Oostende kan ik mij niet meer 
"herinneren.·· 

"De s j a h kwam vanuit Teheran naar Erzerum. in Noord-Turkije. dat 
"het eindpunt was van de treinl i .in. vervol.eens per trein naar 
"Skoetari. voer daar met zijn ~evole over de Bosoorus - enete. 
"reisde dan naar Konstantinopel. om in Constansia in Roemenie de 
"Oriënt Expres s te nemen naar Wenen. Brussel en Oostende. 

"Mi j n vader reisde n2ar Brussel-Noord en werd van daar met een 
"treint je naar het koninklijk station van Lake n eebracht. Daar 
"wa chtt e hij de speciale trein OP. voor dewe lke alle an der trO?in
"verkeer rond Brusse l werd st i leeleed. H i 5 had vier treinwa chters 
"ter beschikkin l<. In Laken heeft hi i dan de soe t::ial l? tr e in Qe
"nomen die vervolgens reed via Aalst. We tt eren. Gent en 0ostendP. 
"Hi j moest het Bel2i sc.h oersoneel aflossen dat re.ed:3 vanuit Her
"bestal was meegereden." 

Deze sjah is te identificeren als sjah MUZAFFA R ad -DIN die in 
1907 op vier en vi jfti2.iariee leeft i id is overleden. Ten te ke n van 
rouw werden toen de deuren van de paleisharem ges l ot en. Deze 
Perzische leider zette het programma van liberalisering van Zl 1n 
vader verder Cdus ook de investeringen vanuit het Westen ) . s t e lde 
een Parlement in. sleutelde mee aan de oostelline van een 
grondwet en aan de oprichting van onderwijs voor meisjes. Perz ie 
speelde toen no~ 2een rol in de internationale politiek. We l 
hadden de geologen er al hun aandac h t op ger icht . op zoek n aar 
petroleum. Maa r het land stond nog niet onder de invloed va n 
Frankrijk, Duitsland of Engeland, die toen al bondeenootschapve n 
aan het sluiten waren als voorbode op Were l doo r l og I. De z oon. 
Mohammed Ali. heeft deze moderne hervormingen afges c haft. Onrus t 
teisterde het land.onrust ontstond ook in het Balkaneebied. z odat 
hij na 1908 minder internationale reizen kon ondernemen dan zi jn 
vader. 

• 
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Laten we verder luisteren naar onze verteller : 
"De kledin~ van het personeel moest uiteraard oiekfi in in orde 
"zijn. De treinchef droeg een gilet. daarover een 1acouet met één 
"knoop bovenaan toegeknoopt. Alle over i ~e knopen van het )aco1.Jet 
"b 1 even on gebrui kt . Voor der sze 1 i j ke sze 1 eszenheden werden deze 
"knopen extra opgepoetst door middel van een knoopschaa-r. Dit was 
"een plankje van ongeveer vijf en dertisz centimers. daarin een 
"smalle,lange gleuf die aan een uiteinde eindigde op een gat voor 
"de grootste knoop. Alle andere kleinere knopen werden ook in dat 
"gat langs de gleuf geschoven. Tens lottte werden alle knopen, die 
"nu in de gleuf zaten. samengevoegd. met koperpoets ingesmeerd 
"en met een borstel opgeblonken. zonder de donkerblauwe lakenstof 
"van het uniform te bevuilen... Op het witte hemd werd een 
"rubberen witte boord met over~eplooide hoekjes eedragen en een 
"zwarte das. De veel hogere pet dan nu had brede gouden ~a 1 ons 
"met in het midden een koperen plaatje. De schoenen waren soe
"ciaal zonder veters en met rubberen kanten om te verm i .iden dat 
"het personeelslid in de sporen zoublijven haoeren zo hi j olots 
"snel moest weghollen voor een aankomende trein." 

Het is bekend dat vorsten vanuit de Arabis c he landen en I ndie en 
andere Eurooese landen szraae naar Oostende. de toenma l iee ''R onln 
gin der Badsteden" kwamen om er hun vacan tie door te bren2en. De 
sjah zou ze lf s eigenaar eeweest zi in van ~en ho t e l a ld aar en 
reisde ook graag langs de kust en in het b in nen land of ver toefde 
in het Kursaa l . 

Laca-bestuurs l id D. VAN KRIEKINGE wist erbi ~ te vertellen da t hi 1 
ook van zijn moeder nog eehoord ha d dat de siah in Oosten de een 
heel hotel huurde voor zijn gevo l sz . Een ander bestuurslid. LEE 
MAN S . hoorde zi j n ouders vertellen dat de s j ah he t Eneelse wa t er
closetsy steem niet kende me t alle gevo l gen vandien . . . en oo k 
bes t uurslid V. CAPRON kende enke l e pikante details over dezelfde 
hoofdpersoon maar dan uit geschreven bronnen. 

Er zijn twee prentkaarten uit het begin van de eeuwwissel ing be
kend van het konink li jk station van Laken en van de Japan se 
toren (1901 - inwi j ding met tuinfeest op 5 mei 1905). Be ide 
kaar t en dragen een medaillon met daarin een foto van de sjah. De 
kaart, gepubliceerd in :~~f~n_in __ g~g~ __ pr~n ~fê9[!ê.D:· <nr 95 ) .(3) 
draagt als tekst : Souvenir du séjour du Scha h de Perse. <zonder 
datum). Het is een oudere man engelijkt niet op de bee lten is van 
zoon Ali. Deze kaart is stelli2 2emaakt tussen het moment van de 
afwerking van de toren en hetoverlijden van Muzaffar ad-Din <19 
januari 1907 ). De in dit prentenboek vermelde daterine is niet 
juist,maar 1905 komt wel overeen met de datum eeciteerd door onze 
verteller. Zou de sjah aanwezig geweest zi in oP deze inwi iding. 
dan was hij in Laken wel enkele dagen. tenzij "séjour" ook kan 
verwijzen naar zijn herhaaldel i_ik ver bl i if in Be l 2 i e. 

Anderzijds b l ijkt in de herinnering van onze verteller het idee 
te bestaan dat de siah slechts oo doorto c h t was. o~ monde} in? ~ 
getuigenis kan nu getoetst worden aan de geschreven bronnen . 

Het is wel opvallend hoezeer de aanwez ig he id van de sia h i n Bel
gië en aan het Hof werd benadrukt en als het ware méér was dan 
een "fa i t divers". In wiens oodracht werden de Drentkaar t en 
gedrukt ? 



- 24 -

Wie had er belang bij dat dit gebeuren bekendeeraakte naar een 
ruimer publiek via het zenden van prentkaarten (waar radio en TV 
nog niet bestonden en noe velen nauweli iks konden lezen) 7 Werd 
het bezoek van andere staatshoofden oo dezelfde wi l ze verheer
lijkt? 

Was het bezoeknoodzakelijk voor het onderhouden van eoede Beleo
Perzische economische belangen o.a. voor sPoorwegcontracten ? 

We luisteren teru~ naar onze verteller : 
"Op de trein was de sjah vereezeld van Zl m met naam eekende 
"courtisane, "La belle Otéro". Zij droee een broche met een na
"maakschildpad erop.En de vier pootjes van deze schildoad bewoecn 
"vanonder het schild. Vader. ten zeerste e.e1ntrieeerd. is ver
"scheidene malen terug gaan kijken om er zich van te verzekeren 
"dat de pootjes inderdaad bewogen." 

To t slot --------
Dit verhaal helpt ons noe dieper in de achtergrond van een ee-
beurtenis door te drin~en. Elkeen kan op die wijze of door inter
view helpen redden wat aan informatie zou kunnen verloren gaan. 

De treinchef van 1905 en zijn oloee deden hun alledaags werk maar 
wanneer de keizer van Perzië moest beeeleid worden. kreee deze 
alledaa~s heid een andere dimensie. Het werd een h i storische ee
beurtenis in het leven van de treinchef die hi j doorverte ld e aan 
zi j n kinderen. 

We ~even er ons rekenschap van dat dit verhaal eedurende tacht ie 
jaar in het ge he u een b l e e f en nu a 1 aan z i in R c h t F> r k ~ e ; r: 1- i n c:~ ere r. 
is verteld eeworden. 

Bronnen -------

(1) LINTERS, 
W.S. Une 
Soir, z.d. 

A .. Sooorweeen in Beleie. Gen t. VVIA. 
l o co m o t i v e é 1 e c t r i o u e:: con s t r u i t e a u>: 
(1985) 

1985. D . 41. 

A.C. E.C. Le 

(2) LAMALLE. V., Le röle de la Beleiaue dans le déveloopement des 
chemins de fer. Bull. de la Société Belee des Ineénieurs XI. 
2, maart-april 1931. p. 161 - 19 1. 

(3) VAN DEN HAUTE, R., Laken in oude prentkaarten. Brussel. 1977. 
fig. 95 B. Vermelde datum : ca 1900 . 

Hildegarde VERSTRAETE. 
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GRASDUINEND IN LAKENSE DOCUMENTEN I TAALGEBRUIK I ANEKDOTEN. 
=========================================================== 

Nadat Laken in 1921 bij Brussel gevoegd was (samen met Haren en Neder-Over 
Heembeek) werden de officiële documenten naar de stad overgebracht. Daarvan 
is er heelwat verloren gegaan, maar toch worden in het Archief van Brussel nog 
interessante documenten bewaard. Zo bijvoorbeeld, voor sommige jaren, de 
notulen van de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen en 
de gedrukte verslagen die het College jaarlijks aan de Gemeenteraad moet 
uitbrengen. 

Het is interessant daarin te grasduinen. Stukken Lakens leven komen er uit te 
voorschijn. Zo kan men het een en ander vernemen over het taalgebruik in Laken 
van 1813 tot 1921 (en de tegenstelling tussen de taal van de overheid en die 
van het overgrote deel van de bevolking). Zo ontdekt men ook menige anekdoten 
:toestemming van de 11 maire 11 om een vuurwerk af te steken in(!) een huis aan 
de Groendreef; een door Willem I benoemde notaris verandert in 1830 van 
voornamen - Joannes, Josephus, Franciscus wordt Jean, Joseph, François; in 
1866 was 15 % van de geboorten onwettig en was 50 % van de overlijdens te 
wijten aan cholera; heftig conf 1 i ct tussen een burgemeester en een gemeentese
cretaris; weigering om subsidies toe te kennen aan de Kerkfabriek om de oude 
O.L.Vr.-Kerk te herstellen daar zulks noch historisch noch kultureel kon 
ver antwoord worden (!); een belangrijk document is tweetalig - 11 Rede 
uitgesproken door den Heer Burgemeester ter gelegenheid van het neerleggen van 
den eersten steen van het nieuw gemeentehuis op 6n oktober 1907'', enz. 

In LACA-Tijdingen zullen geregeld hierover artikeltjes gepleegd worden. In het 
vorig nummer werd al verteld over de 11 Vlaamse 11 boeken in de bibliotheek en het 
initiatief van het Willemsfonds. Hierna volgt een tweede verhaal. 

Over papegaaien-onderwijs in Laken. 

In 1879 brak in België de schooloorlog uit, die katholieken en antiklerikalen 
in een bitsige strijd wikkelde. 

Toeval of niet, maar in 1879 brak ook in Laken een conflict over de 
gemeentelijke scholen uit. Dit schijnt echter maar locaal geïnspireerd geweest 
te zijn en heeft weinig of niets met de hevige strijd op het nationale vlak 
te maken gehad. Het vertoonde echter neveneffecten, die even onderstreept 
mogen worden. Zij tonen aan hoe heftig de verfransing van de Lakense bevolking 
was. 

Zoals blijkt uit het~beknopt verslag van de vergadering van de gemeenteraad 
van 14 januari 1879 (1) deed het raadslid Vandergeten een eerste aanval op 
de Schepen van onderwijs, De Schrijver. Hij verwees hierbij naar een artikel 
verschenen in een lokaal blad (dat nochtans van dezelfde gezindheid was als 
de meerderheid). Hierin werden sommige onderwijzers op de korrel genomen 
tezamen met de schepen De Schrijver, die gedurende zes maanden geen voet in 
de scholen zou gezet hebben. Sommige onderwijzeressen zouden nerge feitenll 
gepleegd hebben. Later zou blijken dat een raadslid van de meerderheid hierbij 
zou betrokken geweest zijn (hij heeft hieromtrent verantwoording afgelegd in 
een geheim comité, maar weigerde zulks te doen in een publieke vergadering). 
Bockstael verklaarde dat de insinuaties over het gedrag van de onderwijzeres
sen ongegrond waren. 
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Ook werd gesteld dat er te weinig scholen waren. Vandergeten stelde voor vier 
nieuwe scholen op te richten. Sommige scholen weigerden immers nieuwe 
leerlingen omdat zij er al zo een groot aantal hadden; er was geen middelbare 
school voor jongens en de kinderen van de gehuchten Hoogleest en Nederleest 
(in de buurt van het kasteel) moesten twintig minuten stappen om de lessen in 
de Heizel te gaan volgen. 

Oe Schepen diende te beloven een verslag op te stellen. 

Op 11 maart 1879 werd het verslag Oe Schrijver (d.d. 31 januari 1879) 
voorgesteld. Vandergeten merkte hierbij op dat de Heer Oe Schrijver "est 
passé maître dans l'art de noyer le poisson". Inderdaad na wat st~tistische 
gegevens verstrekt te hebben (een school verhoogde zijn aantal leerlingen op 
drie jaar tijd van 20 tot 100; in de begroting werd voor het onderwijs de 
uitgaven van 1872 tot 1878 verhoogd van 28.171 F tot 83.042 F), komt de 
Schepen tot het besluit dat de situatie van de scholen te Laken als "très 
satisfaisante" kon beschouwd worden. 

Maar de oppositie gaf zich niet gewonnen (2). Een ander raadslid, Haager, 
sprong op de kar en beweerde dat het onderwijs voor behoeft i ge kinderen 
slechts op papier bestond. Hij beweerde dat 90% van de kinderen konden lezen 
noch schrijven. Ook had hij een schrijfboek gezien waarin twintig schrijffou
ten voorkwamen en waarbij de onderwijzer had genoteerd "très bien". 

Vandergeten merkte hierbij op dat zulks niet verwonderlijk was daar een 
onderwijzer na een dag lesgeven de werken van 100 tot 120 leerlingen moest 
verbeteren. 

Onze Vandergeten beet zich in het probleem vast. In een persoonlijk rapport 
(d.d. 28 april 1879) (3) ging hij dieper op de problematiek in. Oe slechte 
resultaten waren te wijten aan overbevolking, aan onregelmatige aanwezigheden 
van leerlingen . . . en onderwijzers (een hoofdonderwijzer kwam dagelijks te laat 
en hij vertrok te vroeg). Maar een belangrijke oorzaak was, hetgeen men nu de 
verfransingspolitiek zou noemen. Want hoe leerde men de kinderen lezen ? 

"Ceux-ci, généralement flamands, ne comprennent absolument rien au français, 
"reçoivent l'instruction en cette langue et apprennent la lecture française 
"avant la lecture flamande. Nous ne connaissons rien de plus inepte; si l'on 
"avait recherché les rnayens pour engourdir l'intelligence des enfants, les 
"ennuyer à mourir et les dégoGter de l'école à tout jamais, on n' aurait pas 
"su mieux réussir. De cette façon, on apprend à lire à l'enfant, comme on 
"apprend à parler au perroguet. Quelle dérision !" 

Het gemeentebestuur vroeg dan advies aan een provinciale inspecteur van het 
lager onderwijs (M. Jacobs). Deze was in zijn rapport (d.d. 19 juni 1879) ook 
erg negatief over de verfransing van de kinderen (4). 

"O'après ce programme, (het programma van de jongensschool, Maria Christina
"straat), la lecture française et la lecture flamande sont enseignées 
''simultanément dans les quatre classes inférieures; dans les trois divisions 
"suivantes, il n'est plus du tout question de flamand, et les instituteurs 
"sont obligés de donner tout l'enseignement en français. 
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"En admettant, ce qui n'est pas aujourd ' hui, que les enf ants savent 
"suffisamment bien le flamand après avoir passé par les quatre cl asses 
"inférieures , il est à remarquer que ces enfants, tous flamands, presque sans 
"exception, ne savent pas assez bien le français pour su ivre avec fruit une 
"leçon donnée en cette langue . Pour s'en convaincre, on n'a qu ' à passer par 
"les classes. 

"Et, en effet , Messieurs, nous nous ferions illusion si nous devions croire 
"que ces enfants de 8 à 10 ans, qui ne parlent que le flamand dans la famille , 
"attachent à leurs idées des expressions françaises, alors que nousleur 
"adressons à l'école laparoleen français . Non, les élèves flamands de nos 
"écoles primaires continuent d'y penser en flamand et traduisent pour nous 
"répondre en français. La construction de leurs phrases en offre le meilleur 
"témoignage. Par conséquent, vous ne pouvez leur faciliter l'étude du 
"français que par la comparaison de cette langue avec la langue maternelle des 
"enfants. Des vers i ons et des thèmes offrent à eet effet les mei lleures 
"occasions." 

x 
x x 

Wat deed het gemeentebestuur aan deze problematiek? Er werden een paar nieuwe 
scholen geopend (om de overbevolking per klas weg te werken). Maar over de 
taalmoeilijkheden werd met geen woord meer gerept in de volgende notulen. Er 
was blijkbaar geen probleem meer; men ging eenvoudig door met het papegaaien 
onderwijs ! 

(1) Bulletin Communal 1879, pagina 28 
(2) Ibidem, pagina's 97 en 98 
(3) Ibidem, pagina ' s 133 tot 136 
(4) Ibidem, pagina 200 e.v. 

Joris DILLEN. 
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