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NECROLOGIE

W

e vernamen het overlijden van Mevrouw We van der Elst, de
moeder van Wim, secretaris van LACA. Langs deze weg biedt
het voltallige werkteam van onze Heemkundige Kring, voorzitter
en leden, hem en de volledige familie van der Elst hun oprechte gevoelens van medeleven aan bij deze droevige gebeurtenis. De begrafenisplechtigheid heeft in strikte intimiteit plaats gevonden.

SUIKERBONEN EN BESCHUIT MET MUISJES... Eetgewoonten bij sleutelmomenten in het leven

O

nder deze titel verscheen
onlangs een boek, stijlvol
uitgegeven. Het drukwerk
is het resultaat van een culinair
erfgoedproject in de Benelux met
financiële steun van de Europese
Unie. Het is tevens een Europees
project dat wil bijdragen aan een
sterkere interregionale en grensoverschrijdende samenwerking.
De provincie Vlaams-Brabant was
met veel enthousiasme bij dit project betrokken en heeft de algemene leiding ervan op zich genomen. Er werd overeengekomen
om met grote en kleine partners
in vier regio's samen te werken: Hageland en Haspengouw in Vlaanderen,
Noord-Brabant en Limburg in Nederland. Het uitgebreide voorafgaande
onderzoek dekt de periode tussen 1920 en 2000.
Ook met de nadruk op de grensoverschrijdende verschillen mag het project vernieuwend worden genoemd . Het wil uiteraard een aanvulling zijn
op de bestaande literatuur over de eetcultuur vroeger en nu.
Het dient gezegd dat de geschiedenis van onze voeding tijdens de 19de
en de 20ste eeuw de jongste jaren in Nederland en Vlaanderen in toenemende mate bestudeerd werd en op de belangstelling van het grote publiek kon rekenen. De publicaties behandelen echter vooral de kwantitatieve en economische aspecten ervan. Tijdens de laatste twee decennia
werpen de uitgeverijen een steeds uitgebreider aanbod van kookboeken
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en culinaire werken op de markt.
Opvallend is echter dat de dagelijkse eetgewoonten en deze tijdens sleutelmomenten bij de gewone mensen tot nog toe te weinig aan bod kwamen. Het boek wil deze leemten opvullen en is er ons inziens "cum laude"
in geslaagd.
Even nog een greep uit de zeer uitvoerige inhoudstafel, handelend over
eetgewoonten bij:
· geboorte en doopsel (de rondgang, de babyborrel, het doopfeest);
· op weg naar het volle leven - eerste en plechtige communie
(aanloop tot het feest, de gasten, kookhulp of feestzaal, diverse gebruiken);
· leven met zijn twee - huwelijk en huwelijksverjaardagen (verlovingsfeest, aankondiging, genodigden, wettelijk en kerkelijk
huwelijk, jubileummaaltijden enz.);
· overgangsrituelen en eetcultuur in verandering: Brabantse en
Limburgse koffietafels, identiteit van de feesten, kooksters,
slotbeschouwingen enz.
Ongeveer 125 mensen komen in het boek aan het woord. De geïnterviewde personen behoren tot alle sociale lagen van de bevolking. De
tekst is zeer gevarieerd: geen ellenlange uiteenzettingen, wel korte flitsen onder steeds wisselende en duidelijk omschreven rubriektitels. Het
boek is rijkelijk geillustreerd met een uitgelezen selectie uit ingezonden
foto's en documenten. Bij elke bladomslag wordt de lezer geboeid door
verrassende aspecten van het besproken onderwerp.
Men kan het boek tegen vergoeding van portkosten bestellen bij de Provincie Brabant - Dienst Cultuur - Provincieplein 1, 3010 Leuven, of digitaal cultuur@vlaamsbrabant.be
Voor info omtrent het ganse project: www.vlaams-brabant.be/
suikerbonen
Enkele nabeschouwingen:
In aansluiting op deze boekbespreking willen we nog een voorzet geven
aan onze lezers. In de rubriek "Ten Geleide" van LACA Tijdingen Jg. 16
nummer 4 p.8, wordt verwezen naar ons nieuw project "Laken ingezoomd" en de mogelijkheid voor elkeen om actief aan dit project deel te
nemen. Ziehier nu waar we naartoe willen.
De jaarlijkse nationale heemdag 2005 van Heemkunde Vlaanderen vond
plaats op 24 september jl. in het Congrescentrum Elewijt-Center in
Zemst. Deze gebeurtenis viel samen met de jaarlijkse heemdag van de
provinciale koepel Heemkunde Vlaanderen - Vlaams-Brabant en Brussels
hoofdstedelijk gewest. Het gekozen motto van deze dag luidde: "Over
eten gesproken - Verrassend culinair erfgoed in Vlaanderen".
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Nu stellen wij ons de vraag: "Waarom zou LACA ook niet op lokaal vlak
een dergelijk studieproject, lopend over de periode van 1920 tot op heden, op het getouw kunnen zetten?". Zulk een heemkundige prospectie
zou immers kunnen uitmonden in een boeiende publicatie achteraf!
Als een aantal lezers, aangevuld met vrienden, kennissen of familieleden
bereid zouden zijn om hun albums te raadplegen en elk op zijn beurt een
aantal foto's, documenten zoals spijskaarten, opgetekende speciale recepten of eventueel specifieke documenten zou willen inscannen op de
website: "Laken-ingezoomd", vergezeld van een korte verhelderende
tekst, dan zouden we dit materiaal tot een mooi geheel kunnen samensmelten. Uiteraard moeten deze gegevens verband houden met eetgewoonten bij belangrijke momenten tijdens de levensloop: geboorte, doop, communie,
huwelijk, jubilea en feesten allerhande, begrafenis, enz.
We zouden er prijs op stellen ook informatie te ontvangen over bijzondere eetgewoonten uit andersdenkende kringen, hetgeen ons inziens in het
boek te weinig aan bod komt.
Indien onze oproep op enig succes kan rekenen dan levert dit voor ons
het bewijs dat de interactie tussen de LACA-werkgroep en de basis (onze
leden en zelfs niet-leden) een positieve richting uitgaat! Samen iets opbouwen is toch het uiteindelijke doel van elke vereniging!
Voor bijkomende informatie kan men altijd terecht bij de voorzitter en de
secretaris (zie coördinaten in colofon LACA-Tijdingen).
Laat het ons samen tenminste proberen! Met dank bij voorbaat!

AANKONDIGING VAN EEN NIEUWE ARTIKELENREEKS
“Orgelbouwers in Laken van de 19de eeuw tot op heden.”

M

et deze nieuwe reeks betreden we de ons onbekende maar boeiende wereld van het orgel. Twee toevallige factoren hebben hiertoe aanleiding gegeven.

Jaren geleden begeleidden we een groep in de abdijkerk van Averbode.
Onze opdracht was het ontstaan en de geschiedenis van het unieke koorgestoelte te verhelderen. Met het oog op de voorbereiding van deze
rondleiding gebruikten we het boek:”De rijke symboliek in het koorgestoelte van' Averbode" door L.J. Bresseleers, o. praem - 1985. Het laatste hoofdstuk van het boek was gewijd aan het nieuwe koororgel en eindigde met een verwijzing naar het grote oude orgel dat gebouwd werd in
de periode 1854-1861 door een zekere Loret uit Laken en dat achteraan
in de kerk werd geplaatst.
Voor ons betekende deze informatie een heemkundige ontdekking van
belang. Zonder dralen trokken we op speurtocht naar verschillende instellingen. Op dat moment was het archief van de muziekacademie en
het instrumentenmuseum in Brussel niet toegankelijk wegens waterinsijpeling in de lokalen. Enige tijd later wees de heer M. Celis, voorzitter van
de vzw Epitaaf - Centrum voor funeraire archeologie - ons de weg naar
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de bibliotheek van het Bestuur Monumenten en Landschappen van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap waar hij ook tewerkgesteld was.
We vernamen niet alleen dat vanaf 1972, na de oprichting van de Rijksdienst voor Monumenten en Landschappen, het orgelbeleid in ons land
vaste vorm kreeg, maar ook dat na de federalisering van deze dienst het
historische orgelpatrimonium in Vlaanderen aanzienlijk werd gerehabiliteerd.
We ontdekten ter plaatse een
uitgebreide verzameling van
werken met betrekking tot de
geschiedenis van de orgelbouw
en de evolutie van de orgelkunst. Hiertussen bevond zich
ook een reeks werken in verband met Belgische orgelbouwers en orgels, opgesteld door
de heer J.P. Felix. Tot onze
grote verrassing omvatte de
reeks een vierdelig werk, geheel gewijd aan de gebroeders
Van Bever, orgelbouwers die
een atelier uitbaatten in Laken Antwerpen—O.L.Vrouw kathedraal
en ook een tijdje in Amiens
(Fr). De titel luidde: "Inventaire descriptif des archives des facteurs d'orgues Van Bever de Laeken-Amiens (1880-1916)”. De oudste van de twee
broers was als leerjongen begonnen in het atelier van Hypolite Loret in
Laken.
De heer Felix was zo vriendelijk ons te melden dat we zijn Franse tekst
mochten gebruiken voor onze publicatie. Deze gelukkige samenloop van
omstandigheden leidde ertoe dat een grootgedeelte van het opopzoekingswerk zomaar voor het oprapen lag.
Om allerlei redenen werd het uitschrijven van deze studie steeds maar
uitgesteld. Intussen stelden we vast dat gedurende de laatste twee jaren
de gratis orgelconcerten tijdens de weekends in de zomerperiode in de
O.-L.-V.-Kerk van Laken op een grote belangstelling konden rekenen.
Deze vaststelling was dan ook de aanleiding om eindelijk met het onderwerp naar buiten te komen.
We menen ook dat ons onderwerp best voorafgegaan wordt door een historische terugblik op het ontstaan en de evolutie van het orgel door de
eeuwen heen. Daarom zochten we inspiratie in twee referentiewerken:
·
·

Het orgel en zijn meesters door M.A. R Van Wely - Uitg: Kruseman's
Uitgeversmaatschappij NV Den Haag - 1965 (NL)
Orgels van Vlaanderen door A. Fauconnier en P. Roose - Uitg: Blon4

dé Artprinting en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Bestuur voor Monumenten en Landschappen - 1991
Om dit hoofdstukje af te sluiten, hier nog een kleine waarschuwing. De
artikelenreeks kan nietals een originele studie beschouwd worden, wel als
een bewerking van teksten uit de bestaande bibliografie ter zake. Hopelijk wordt het resultaat door onze lezers met belangstelling onthaald.

LACA KALENDER 2006

I

n aansluiting op het Belgische jubileumjaar wil LACA als Lakense
Heemkundige Kring inspelen op de status van de vroegere, bij Brussel
Stad aangehechte onafhankelijke gemeente... officieel erkend als
"Koninklijke Residentie".
Daarom kozen wij als thema voor de jaarlijks uitgegeven kalender (de
veertiende in de reeks): "175 jaar Saksen-Coburgers in Laken". Uit het
bestand van ons werkend lid en verzamelaar D. Van Kriekinge werden 16
foto's en prentbriefkaarten geselecteerd, herinnerend aan ons vorstenhuis.
Die herinneringen leven voort in Lakense monumenten, kastelen, benamingen van straten en pleinen, oude nooit eerder gepubliceerde foto's door LACA van bijzondere gebeurtenissen. Deze illustraties zijn weer zoals gewoonlijk tot een mooie reportage samengebundeld in de nieuwe kalender die wij u aanbieden tegen de democratische prijs
van 2,50 euro.

Men kan de kalender aankopen op volgende plaatsen:
• Gemeenschapscentrum Nekkersdal, E. Bockstaellaan 107, 1020 Brussel;
• Openbare bibliotheek Brussel-Laken, E. Bockstaellaan 109, 1020 Brussel
• Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard/ Trefcentrum Mutsaard,
De Wandstraat 14, 1020 Brussel

HERNIEUWING LIDGELDEN

E

en groot aantal leden heeft reeds zijn lidgeld voor het werkjaar
2005-2006 overgeschreven. Wij danken hen hiervoor.
Ondanks verschillende herinneringen in onze vorige nummers van
LACA Tijdingen stellen we vast dat er nogal wat stortingen niet ingevuld
zijn. We zijn er evenwel van overtuigd dat vergetelheid "des mensen" is
en voegen aan dit nieuwe nummer een geheugensteuntje toe. Wanneer u
een rode stip aantreft op de adresstrook van de omslag, dan betekent dit
dat de abonnementsvernieuwing nog niet uitgevoerd is.
De werkgroep LACA is er de laatste jaren in geslaagd de vorm en de inhoud van het tijdschrift optimaal te verbeteren. We zijn trouwens vast
van plan deze trend aan te houden. Daarom durven wij bijgevolg de stille
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hoop te koesteren geen enkele abonnee te verliezen. Mogen wij verder
op u rekenen?

WAT NU MET HET TREFCENTRUM MUTSAARD?

I

n het weekblad ”Brussel Deze Week” van 24 november jl. gaat Steven
Van Garsse uitvoerig in op het investeringsplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de komende jaren (pp.1 en 3). Het ligt
niet in de lijn van LACA om politieke opties te becommentariëren. Voor
een keer wensen we toch even een gewettigde vrees naar buiten te brengen. Waarover gaat het eigenlijk?
Voor het eerst maakt de VGC een onderbouwd meerjarenplan bekend. Er
valt voor de komende vijf jaar 20 miljoen euro te verdelen onder de gemeenschapscentra van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Verscheidene centra worden volledig brandveilig gemaakt, andere centra
worden dan weer totaal gerenoveerd, nog andere mogen zich aan een
volledige nieuwbouw verwachten. Diverse huizen die de VGC in eigendom
heeft zullen worden verkocht om een deel van de voorziene uitgaven te
dekken. Onder deze verkoopplanning valt o.a. het huis op nummer 14 in
de De Wandstraat waarin het Trefcentrum van het Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard is gehuisvest. In Neder-over-Heembeek zou
een splinternieuw Gemeenschapscentrum worden gebouwd. Een prachtig
vooruitzicht voor Neder-over-Heembeek dus.
Waar wij het echter wat moeilijk mee hebben is de geplande afschaffing
van het Trefcentrum Mutsaard. We waren er eertijds in 1973 persoonlijk
bij betrokken toen de onderhandelingen rond de oprichting van het eerste trefcentrum in de Mutsaardwijk plaatsvonden. Het ging om een klein
huisje dat werd gehuurd. In 1978 volgde de aankoop van het pand nummer 14 en sedertdien is dit pand uitgegroeid tot een ANKERPUNT, een
Nederlandstalige stek in de wijk, een stadsdeel met duizenden bewoners!
Als mede-ijveraar van het eerste uur herinneren wij ons nog goed dat de
voornaamste reden tot inplanting van een trefcentrum in de wijk ingegeven was door de geografische ligging van deze Lakense wijk, tot stand
gekomen na Expo 1958 doch afgezonderd van het oude Laken door een
barrière gevormd door het Koninklijk Kasteel, het tegenoverliggende
Openbare Park en het Heizelplateau. Zo kwam het, dat het Trefcentrum
Mutsaard en het Buurthuis De Kleun in Neder-over-Heembeek tot één gemeenschapscentrum werden verenigd.
Waarom, zo vragen wij ons af, wil men na 32 jaar iets afschaffen dat
goed is en van waarde? We mogen als Lakenaar gerust stellen dat dit
weliswaar kleine centrum zijn nut in deze hoogbevolkte wijk in al die jaren bewezen heeft en nog dagelijks bewijst!
Een oogopslag in het maandblad Uilenspiegel (32ste jaargang) bevestigt
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onze bewering.
Wij zagen hier met de jaren al zo veel mensen vertrekken. Haal het Trefcentrum op de Mutsaard weg en er blijft niets meer over!
Mogen we als heemkundigen de beleidsmensen die zich met deze zaken
bezig houden vragen toch nog eens goed na te denken vooraleer de
knoop door te hakken. Dank bij voorbaat!
Reacties van LACA-leden zijn eveneens welkom op ons redactieadres.

Nieuwjaarswensen
Wij wensen aan al onze leden en sympathisanten een gelukkig en voorspoedig jaar 2006.
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EEN GROTE ONDERNEMING MET EEN RIJK VERLEDEN UIT LAKEN :
DE COMPAGNIE ARDENNAISE DE TRANSPORTS
ET MESSAGERIES VAN GEND S.A.
Daniel Van Kriekinge

De hoofdzetel aan de Havenlaan 112—114

D

eze onderneming werd gesticht in 1920 als Compagnie ardennaise de transports J. Lambert, door een familie Lambert uit Libramont. De maatschappelijke zetel was in de Ardennenstraat
12 te Brussel, maar de uitbatingsplaatsen waren van in het begin aan de Havenlaan 112-114 en in Libramont zelf. Later moet een fusie
gevolgd zijn met de Messageries Van Gend.
In 1922 beschikte de maatschappij nog maar over 6 vrachtwagens. In
1927, jaar waaruit de afbeeldingen stammen die hierbij worden weergegeven, was ze uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande transportbedrijven van Europa. Haar wagenpark bestond toen uit 125 vrachtwagens, en daarbij waren er nog bijna 100 paarden. Ze behaalde daarmee een belangrijk zakencijfer met alle mogelijke soorten vervoer.
In de haven van Brussel ontwikkelde ze zich als specialist in de behandeling van bulkgoederen: grint, zout, kolen, bakstenen, enz. Ze had een
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spoorverbinding met de haven en met het goederenstation van Tour &
Tassis die vooral van belang was voor het lossen van steenkool die per
spoorwegwagon werd aangevoerd. Grote magazijnen zorgden voor een
aanzienlijke opslagcapaciteit.
Na de overname van de Messageries Van Gend organiseerde ze over heel
België een besteldienst die qua snelheid van levering niet kon overtroffen
worden.
Ze beschikte over de grootste industriële garage van het land, met eigen
herstelplaatsen.
Daarnaast waren er douanediensten, een uitvoerafdeling, een verhuisfirma, en een industrieel carrosseriebedrijf.
Een foto uit 1927 brengt een soort voorloper van de mobiele marktkramen van tegenwoordig: een camion ingericht als “Expo Roulante” met
een tentoonstelling van potten en pannen van de firma S.E.M. voor de
kerk van Bande tegen Marche en Famenne. L’Ardennaise bleef dus activiteiten ontplooien in de provincie Luxemburg waar ze ontstaan was.
Een van de andere foto’s uit 1927 toont zes vrachtwagens met een bord
“Union Economique”, de coöperatieve voor staatspersoneel waarvoor ze
blijkbaar toen een deel van het transport verzorgden, trouwens met een
soort voorgangers van de huidige containers, die op de platte vrachtvloer
geplaatst werden. De vrachtwagens staan opgesteld voor de muur van
het klooster van de Ursulinen. Tussen de bomen ziet men de witte toren
van het voormalig hof van Drootbeek.
De vrachtwagens waren van het merk “Brossel”. De gebroeders Brossel
waren sinds 1912 actief in Brussel als herstellers van vrachtwagens,
maar begonnen in 1924 met eigen constructie. Oorspronkelijk monteerden ze Franse Aster motoren op zelfgebouwde chassis, maar later zouden
ze ook eigen motoren maken. In 1928 vestigde de zaak zich aan de
steenweg op Bergen in Anderlecht. In 1936 ontwikkelden ze een motor
van 100 Pk. Ze maakten ook een gans gamma dieselmotoren met een
zeer goede reputatie. Die konden ook rijden op alternatieve brandstoffen.
In 1937 maakten ze vrachtwagens van 4 tot 10 ton, tractors, autobussen
en zelfs een trolleybus. Onder haar vaste cliënteel vinden we naast Ardennaise Van Gend ook firma’s terug als Delhaize, Artois, WielemansCeuppens, Vandenheuvel, de kolenhandel Devis, Shell, en tal van openbare besturen en stedelijke vervoermaatschappijen zoals de MIVB.
En dat herinnert er ons aan dat er vroeger een tramhalte was ter hoogte
van de Compagnie Ardennaise: voor de oorlog van de lijn 18 van de Heizel naar Klein-Eiland, in de jaren 1950-1960 van de lijnen 39 en 40 van
het Bockstaelplein naar Stokkel-Tervuren.
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Binnenzicht van de garage
10

Atelier voor herstellingen van de voertuigen

Lossen en laden van de vrachtwagens
11

Klaar voor het vertrek

“Expo roulante” voor de kerk van Bande
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Vrachtwagens van het merk Brossel
13

LAKEN VERSUS BRUSSEL. AAN WIE BEHOORDE
DE OEVER VAN DE VAART ? EN WAT SPEELDE ER
ZICH AF IN DE “VOORGEMEENTE” ?
Wim van der Elst
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D

e Brusselse stadsarchivaris Alphonse Wauters publiceerde in zijn
merkwaardige bundel documenten over de geschiedenis van het
kanaal van Willebroek1 vooral oudere teksten uit de compilatie
in-folio in zes volumes Memoriaelboeck van der nieuwer scheepvaert uit het stadsarchief, waarin van bij de opening van de vaart allerlei
bijzonderheden in verband ermee werden opgetekend. Maar hij geeft ook
enkele recentere documenten, zoals de conventies tussen de Belgische
Staat en de Stad Brussel over de aanleg van de spoorwegbruggen over
het kanaal te Kapellen op den Bos (1836), Laken (1854), Willebroek
(1869). En op het einde brengt hij twee eigenaardige vonnissen uit 1876
en 1879, dus enkele jaren voor het verschijnen van zijn werk in 1882,
waar Laken en Brussel het aan de stok hadden.
Het eerste, van 29 juni 1876, is zelfs een cassatieuitspraak tegen een
vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel uit 1875, in beroep tegen een uitspraak van de vrederechter van Molenbeek uit 1874.
Het gaat erom dat de gemeente Laken een deel van de weg ten westen
van de kanaaloever, tussen de Lakenbrug en de (toenmalige) grens met
Molenbeek had laten bestraten, zonder toelating van de Stad Brussel. De
Stad voerde aan dat zij eigenaar was van het kanaal en zijn dijken, en
eiste dat de oorspronkelijke toestand zou hersteld worden. De vrederechter had de Stad wandelen gestuurd, en de rechtbank van eerste aanleg
eveneens.
Dat zat de Stad zo hoog dat ze cassatieberoep aantekende (terloops gezegd : van gerechtelijke achterstand was er in die tijd blijkbaar nog geen
sprake …).
Daarbij werd naast tal van andere wetteksten teruggegrepen naar de ordonnantie van 13 augustus 1669, waarin werd voorzien dat er naast bevaarbare waterlopen een erfdienstbaarheid van maximum 24 voet voor
een “trekweg” werd opgelegd. De rechtbank had daaruit afgeleid dat het
deel van de dijk over die 24 voet een privé eigendom van de Stad Brussel
was, en niet diende voor het onderhoud van het kanaal. Bijgevolg had de
gemeente Laken er rechten op kunnen verwerven en het beschouwen als
een onderdeel van het gemeentelijk wegennet.
In het cassatiearrest wordt verwezen naar het octrooi van Keizer Karel
uit 1531 waarbij de Stad de eigendom van het kanaal heeft verworven.
Er bestaat geen enkele beschikking van de soevereine overheid om de eigendom, door de vorst tijdens het ancien régime aan steden of particulieren toegekend, over te dragen aan het Staatsdomein. Er is geen vergelijking mogelijk met de situatie in Frankrijk met het canal du Midi en de kanalen van Orleans en Loing.
Dat het kanaal van Willebroek van algemeen nut is, en er daarom ten
eeuwigen dage een zakelijk recht op rust dat verbiedt de bestemming ervan te wijzigen of het te ontmantelen, is niet strijdig met het eigendomsrecht. Het octrooi van 1531 kende het recht toe de gronden te onteigenen, nodig voor het graven van de vaart en de aanleg van de dijken. De
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dijken maken dus een integraal deel uit van het kunstwerk en vormen
over gans hun lengte met het kanaal een enkele eigendom, die niet opgesplitst kan worden.
De ordonnantie van 1669 legt slechts een erfdienstbaarheid op, maar bepaalt geenszins hoever de afhankelijkheden van een door mensenhand
gegraven kanaal zich uitstrekken. Ze heeft bovendien geen zin als de dijken en het kanaal aan dezelfde eigenaar toebehoren.
De wet van 1 februari 1844 waarbij de gemeente Laken bevoegdheid
krijgt over de wegenis is niet van toepassing op de grote wegen, behalve
voor het vaststellen van overtredingen.
De gemeente heeft de wet overtreden door bestratingswerken uit te voeren op de dijk.
Het cassatiearrest vernietigde het vorig vonnis en verwees de zaak naar
de rechtbank van Leuven, waar op 2 augustus 1878 de gemeente Laken
veroordeeld werd om de bestrating te verwijderen. Tegen dit vonnis
kwam geen beroep meer.
Het andere vonnis is van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel,
van 19 april 1879.
De Stad Brussel klaagt dat de gemeente Laken in 1851 aanspraak maakte op vrije doorgang voor haar inwoners op de oostelijke kanaaldijk, en
dat ze die dijk als gemeenteweg opgetekend had in haar atlas. De gemeente werd toen op 8 mei 1851 bij verstek veroordeeld en ze heeft zich
daar bij neergelegd want ze heeft een conventie met de Stad gesloten
om vrije doorgang voor haar bewoners te bekomen, in ruil voor een jaarlijkse bijdrage van 220 frank, gedurende 10 jaar. Na de 10 jaar vroeg ze
de verlenging van de conventie. Maar op 1 mei 1875 weigerde ze de bijdrage te betalen omdat de conventie zou opgezegd zijn.
Ze belemmerde ook de uitoefening van de rechten van de Stad op de
oostelijke dijk. Omdat ze die als een gemeenteweg beschouwt, en zo in
haar atlas behouden heeft, heeft ze belet dat er een bareel werd opgericht en een paal geplaatst die de vrije toegang verbiedt. Ze verleent
haar bewoners vrije doorgang, bakent er rooilijnen af, enz.
De Stad had de gemeente Laken in 1876 voor de rechter gedaagd. Na
herhaald uitstel werd de zaak behandeld in 1879. In haar vonnis verwijst
de rechtbank naar het vorig vonnis bij verstek van 8 mei 1851 waarin de
eigendom van de Stad op de oostelijke dijk van de Lakenbrug tot de
Kalkovenbrug (dat was geen brug over de vaart, maar een over de Zenne, een eind nog voor waar later de Van Praetbrug en de ringlaan zouden
komen, ongeveer ter hoogte van of iets voor de familistère Godin) bevestigd werd en de gemeente Laken verboden werd zich een recht van
doorgang toe te eigenen. Daarop is op 7 oktober 1851 een conventie tot
stand gekomen tussen de Burgemeester van Brussel en die van Laken.
Die werd bekrachtigd door de permanente deputatie en door de Koning,
ze werd volledig uitgevoerd en hernieuwd in 1862.
Pas op 9 april 1875 heeft de gemeenteraad van Laken beslist dat de con16

ventie vervallen is. De gemeente Laken beweert nu dat ze ongeldig is
omdat ze aangegaan was door een mandataris die daartoe niet door een
regelmatig vergaderende gemeenteraad was aangesteld. Er zouden bij de
beraadslaging op 13 februari 1851 slechts 5 gemeenteraadsleden aanwezig geweest zijn op de 11 of minstens 10 die toen in functie waren. Dat
wordt echter niet bewezen door de gemeente, en bovendien is de beslissing goedgekeurd door de hogere instanties. De gemeente had al veel
vroeger het bewijs moeten leveren. Maar zelfs als de beslissing van de
gemeenteraad onregelmatig zou geweest zijn, is dat al lang gedekt door
de vele daden van tenuitvoerlegging, zoals het 20 jaar lang inschrijven
op het budget en betalen van de bijdrage.
Tenslotte is de verjaringstermijn van 10 jaar al lang verstreken.
Na de weigering om de bijdrage nog langer te betalen hebben de agenten
van de scheepvaart op de dijk een paal aangebracht met verbod van
doorgang, en een bareel geplaatst. De gemeente heeft die doen neerhalen, en nadat ze een tweede keer waren geplaatst, opnieuw.
Het is evident dat de Stad Brussel eigenaar is van het kanaal en van de
dijken die er onlosmakelijk deel van uitmaken. Het kanaal en de dijken
zijn bestemd voor een publieke dienst van scheepvaart, en kunnen geen
eigendom worden van een derde. De Staat heeft wel de controle en het
opperste toezicht op de kanalen, maar bij de wet van 1815 en het KB van
17 december 1819 beheert de stad Brussel het kanaal waar het hier over
gaat.
Ze heeft de verplichting het te onderhouden en te bewaren, maar heeft
er dan ook het volledige genot van, met geen andere beperkingen dan
deze der behoeften van de scheepvaart.
De gemeente Laken voert ten onrechte aan dat de oostelijke dijk sinds
onheuglijke tijd gebruikt is als doorgang door de bewoners. Het vonnis in
kracht van gewijsde van 1851 heeft beslist dat de gemeente geen enkel
recht van doorgang kon opeisen.
De gemeente kan er zich ook niet op beroepen dat ze door de wet van
1844 onder het regime van de gemeentelijke wegenis valt. Dat regime
kan nooit tot gevolg hebben dat het kanaal en de dijken onder het gezag
en het beheer van de gemeentelijke administratie van Laken zouden vallen. Zelfs als men aanneemt dat de dijken van een kanaal tegelijk een
straat of een grote weg kunnen zijn, moet men hier vaststellen dat kanaal en dijken simpelweg een waterweg vormen, dat de dijk als doel
heeft het kanaal te beschermen en niet op zichzelf en afzonderlijk een
openbare weg is waarop alle inwoners van de gemeente zich vrij kunnen
bewegen.
De gemeente Laken mag er wel politiemaatregelen treffen inzake rust en
orde, openbare reinheid, maar daaruit volgt niet dat ze haar bewoners er
vrij verkeer kan toestaan. Het is geen publieke weg in de wettelijke betekenis van het woord.
De gemeente Laken wordt dan ook over de ganse lijn veroordeeld.
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Wat te denken van deze Clochemerle-geschiedenissen? Alphonse Wauters, een inwoner van Laken nochtans, oordeelde er in zijn inleiding uit
1882 (blz. XXIX) als volgt over (wij vertalen) : “Doordat de ontwikkeling
van de gebouwen in de voorsteden een volledige transformatie had teweeggebracht van de omgeving van de Stad aan de kant van het kanaal,
ontstonden er enkele moeilijkheden tussen het bestuur van de hoofdstad
en dat van Laken dat wou :
1) de westelijke dijk langs het kanaal tussen de Oeverpoort en de Lakenbrug beschouwen als deel uitmakend van de gewone wegenis ;
2) stoppen met de betaling van een jaarlijkse bijdrage, verschuldigd aan
de Stad, voor het vrij verkeer van wagens en karren op de oostelijke dijk
stroomafwaarts van de Lakenbrug.
Het arrest van het Hof van Cassatie van 29 juni 1876 en het vonnis van
de rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 19 april 1879 hebben de
Stad bevestigd in haar eeuwenoude rechten op een bevaarbare waterweg, die ze zelf vier eeuwen geleden had ontworpen, aangelegd, onderhouden en verbeterd, steeds op haar kosten, met een zorgzaamheid die
nooit is tekort geschoten.”
Het is evident dat in de 19e eeuw de toestand niet meer te vergelijken
was met de vorige eeuwen, toen de vaart buiten Brussel door de velden
en weilanden liep, zoals op oude gravures uit de tijd van de Oostenrijkse
gouverneurs-generaal nog goed te zien is.
Op een kaart uit 1800 staat er nog, aan de overkant van de vaart, rechtover het domein van Schoonenberg, eenzaam en alleen, een windmolen,
die eveneens op meerdere gravures prijkt.
Achter de Zenne, wiens grillige loop toen de grens van Laken vormde,
lag, waar nu de sporenbundels liggen tussen het station van Schaarbeek
en het Noordstation, het domein Mon Plaisir, dat van 1752 tot 1788 gehuurd werd door Karel van Lorreinen die er experimenteerde met een
porseleinfabriek2. Er stond een kasteel dat in 1690 was gebouwd door
Pierre Roose.
Dat was dus op Schaarbeek.
Maar we vragen ons toch af of er ook geen dorpspolitiek meespeelde. In
1872 was de katholieke meerderheid in Laken gebroken door de liberalen, die toen de burgemeester J. Van Volxem leverden (1872-1877), die
na zijn dood zou opgevolgd worden door Emile Bockstael (1877-1920, hij
was van in 1872 al schepen van openbare werken). De nieuwe liberale
meerderheid leverde een felle aanval op het beleid van de vroegere burgemeester Ch. J. Herry (1849-1872), wat na aanslepende ruzies zou leiden tot het ontslag van de gemeenteontvanger en de gemeentesecretaris. De burgemeester die verweten werd in 1851 ten onrechte de conventie met Brussel te hebben getekend, was deze Herry.
De toestand zou trouwens een heel andere wending nemen. Nadat in
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1896 de N.V. Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel was opgericht,
waarin naast de Stad ook de Staat, de Provincie Brabant en een aantal
voorsteden aandeelhouder waren, speelde de gemeente Laken in 1897
een deel van haar grondgebied ten oosten van het kanaal, en het gedeelte ten westen waar de installaties van de “Gare Maritime” van Turn &
Taxis zouden komen kwijt aan de Stad Brussel. Zoals op een kaart uit
1906 te zien is liep de nieuwe grens langs de Claessensstraat over de
eerste Lakenbrug en dan een stuk parallel met maar over de Groendreef.
Laken behield op de oostelijke oever aldaar alleen de Antwerpsesteenweg
met korte zijstraatjes tot aan de Zenne en naar de Groendreef toe. De
grens volgde naar het Noorden toe verder de Zenne, tot aan de spoorwegbrug over het kanaal van waar af de oostelijke oever zelf (de Werkhuizenkaai niet inbegrepen) de nieuwe grens met Schaarbeek werd. Als
compensatie kreeg Laken een weinig bewoond deel van Neder Over
Heembeek.
En in 1921 werd de aanleg van de voorhaven als voorwendsel gebruikt
om gans de gemeenten Laken, Neder Over Heembeek en Haren bij Brussel aan te hechten. Schaarbeek speelde toen ook het stuk dat het in
1897 erbij gekregen had kwijt.
IN DE VOORGEMEENTE

D

at was de zogenaamde “Voorgemeente”, waar de vroegste industriële ontwikkeling plaats had gevonden. Arthur Cosyn3
schreef in 1904 dat er toen op het gebied dat in 1897 bij
Schaarbeek werd gevoegd drie belangrijke fabrieken waren : de
gasfabriek van de Stad Brussel, de fabriek van kachels gesticht door Godin-Lemaire4 (met de nog bestaande “familistère”) en de fabriek van chemische producten gesticht in 1824 door Capellemans.
Van deze laatste bestaat een oude lithografie waarop men duidelijk de
Zenne ziet lopen.
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Philippe Cullus5 schrijft dat Jean-Baptiste Capellemans zijn onwelriekende
productie moest stopzetten wegens de ziekte van kroonprins Leopold die
in 1869 op tienjarige leeftijd overleed. Hij geeft hier evenwel geen bron
voor op. De verwijzing naar Louis Verniers6 levert hierover niets op. In de
publicatie van ons erelid Victor Capron7 wordt hier geen enkele allusie op
gemaakt, hoewel er tientallen brieven van Leopold II en koningin MarieHenriette over de ziekte en het overlijden van hun zoontje in opgenomen
zijn. Later zou Leopold II de verantwoordelijkheid in de schoenen schuiven van de voedster die het prinsje had opgekweekt. In de Franstalige
versie is er trouwens sprake van “interrompre ses fabrications malodorantes”, wat niet noodzakelijk hetzelfde betekent. Hoe dan ook, de getuigenis van Cosyn uit 1904 toont duidelijk aan dat de fabriek toen nog in
bedrijf was.
Ze moet gelegen hebben tegenover het kasteel van Laken, waar nu de
vroegmarkt van Brussel gevestigd is.
Cullus voegt er nog aan toe dat in die fabriek van Capellemans ook kristal
en bekers vervaardigd werken. Ook dat is niet helemaal accuraat, want
bij Marie-Rose Thielemans8 lezen we dat Capellemans reeds veel vroeger,
in 1816, een fabriek had opgericht aan de Houtkaai, die later verhuisde
naar het Zaterdagplein. Er werden kristallen stukken in ruwe vorm van
de fabriek van Vonêche bewerkt, geslepen en gegraveerd. In 1821 waren
in Brussel 200 arbeiders tewerk gesteld. Toen de kristalfabriek van Vonêche kort daarna ermee stopte, schakelde Capellemans over op kristal van
Val-Saint-Lambert. Hoe dan ook, met de chemische fabriek in de Voorgemeente had dat allemaal niets te maken.
Cullus beweert ook dat rond die tijd een vijzenfabriek die 260 personen
tewerk stelde naar daar werd overgebracht. Daarbij verwijst hij eveneens
naar Verniers, die echter alleen zegt dat een vijzenfabriek die in Brussel
in 1853 was opgericht, in 1867 naar Laken was verhuisd. Ook dat gaat o.
i. terug op Cosyn, die in 1904 schreef dat een vijzenfabriek, gesticht in
1853 in Brussel, sinds 1867 in Brussel gevestigd was en 260 arbeiders
tewerk stelde.
Daarbij gaat het ongetwijfeld om de firma Visserie Belge, vlak over de
Lakenbrug, Werkhuizenkaai 9. Die bereikte haar hoogtepunt in de jaren
rond 1960. De bedrijfsgebouwen strekten zich toen uit tot aan de Zenne
nabij het Masuiplein. De fabriek bleef in bedrijf tot het einde van de jaren
1980. De meeste gebouwen zijn sindsdien gesloopt. Alleen een kleine
woning met de grote inrijpoort die toegang gaf tot de fabriek zijn bewaard gebleven.
Die bleef alleszins op Lakens grondgebied liggen, ook na 1897, zoals duidelijk blijkt uit de kaart van 1906. De grens met Schaarbeek lag aan het
kruispunt van de Koninginnelaan met de “Laanbrugstraat’ en ook een
heel eind hogerop in de Paleizenstraat. Pas vlak na de spoorwegbrug over
het kanaal kwam ze op de oever te liggen.
De fabriek Godin daarentegen kwam na 1897 op Schaarbeek te liggen,
en in 1921 op Brussel.
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Jean-Baptiste Godin had in Frankrijk reeds een origineel concept van gemeenschapsleven voor zowel arbeiders als bedienden en directie en eigenaars uitgewerkt in zijn fabriek te Guise. Het gemeenschappelijk woongebouw werd daar “familistère” genoemd.
Na de machtsovername door Louis-Bonaparte in 1852 vestigde Godin uit
voorzorg ook een fabriek in België, eerst in Vorst, in 1858 overgebracht
naar de Werkhuizenkaai 156. De “familistère” hier dateert uit 1887. Er
waren 72 appartementen, een lagere school, een wasserij en andere
voorzieningen van collectief nut. De fabriek, waarvan de identieke ateliers zeer rationeel elkaar opvolgden (ze bestaan nog, in een zeer verwaarloosde toestand) hield stand tot 1960, de laatste bewoners van de
“familistère” vertrokken in 1971. Sindsdien is het gebouw omgevormd tot
burelen, maar het is wel geklasseerd als beschermd monument op
8/8/1988.
De gasfabriek van Brussel werd in 1875 van de binnenstad naar hier
overgebracht. Ze leverde toen gas voor 3.600 straatlantaarns, scholen en
openbare diensten in de omgeving en ook aan een 8.000 gezinnen. In
1912 besloeg de gasfabriek niet minder dan 24 ha. En in 1920 werkten er
nog 900 arbeiders.
Later volgden nog de stedelijke elektriciteitscentrale (1907) en de Chantiers Houillers (1922). Nog veel later kwamen er de koelinstallaties van
Refribel.
Dat alles moest geleidelijk de plaats ruimen voor de Vroegmarkt van
Brussel en het Europees Centrum voor Fruit en Groenten in de jaren zestig, zeventig en later.
Inwoners zijn er hier wel niet veel geweest, op de speciale leefomstandigheden van de “familistère” Godin na. Enkel in het begin van de Werkhuizenkaai was er wat bewoning, en natuurlijk ook in de Paleizenstraat
naar het Masuiplein toe.

1

Documents concernant le canal de Bruxelles à Willebroeck, précédés d’une introduction contenant un résumé
de l’histoire de ce canal, Ville de Bruxelles, Imprimerie de Vve Julien Baertsoen, Grand’Place 5, 1882, XXXIV
+ 190 blz. Een exemplaar van dit werk bevindt zich in de Nederlandstalige stadsbibliotheek te Laken.
2
Hierover : Louis Robyns de Schneidauer en Jean Helbig : Contribution à l’histoire du château et de la manufacture I. et R. de Monplaisir à Schaerbeek, Antwerpen, 1942
3
A. Cosyn : Laeken ancien & moderne, 1904, p. 170
4
zie hierover : “Habiter le familistère des usines Godin”, in : Les Cahiers de la Fonderie, nr. 6, juni 1989, p. 42
e.v.
5
Philippe Cullus : Laken : geannexeerde gemeente, vergeten gemeente ?, in : Gemeentekrediet van België, nr.
153, juli 1985, p. 26
6
Louis Verniers : Bruxelles et son agglomération de 1830 à nos jours, Brussel, 1958, p. 246 en 253
7
Victor Capron : Un précieux enfant. Léopold duc de Brabant, compte de Hainaut 12.06.1859 – 22.01.1869,
octobre 1990,146 p.
8
Marie-Rose Thielemans : De aanzet van de industrie in het Brusselse voor 1838, in : Gemeentekrediet van
België, nr. 149, juli 1984, p. 177
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Produits Chimiques de Laeken, opvolger van Capellemans ?
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MULTATULI IN LAKEN

W

Wim van der Elst

e hebben vroeger al eens de aandacht gevestigd op het kortstondig
verblijf van de jonge Vincent Van
Gogh in 1878 te Laken, bij de familie Plugge aan de Trekweg 6 (het jaagpad langs
de vaart)1.
Nu willen we het hebben over een andere Nederlander, die eveneens een beroemdheid zou worden en die heel wat vroeger (1860-1861) in Laken heeft verbleven.
Dat Eduard Douwes Dekker in septemberoktober 1859 op een mansardekamertje in het
logement “Au Prince Belge”, Bergstraat 80
(thans Arenbergstraat 52) zijn boek “Max Havelaar” heeft geschreven, dat hem bekend zou maken onder zijn auteursnaam Multatuli, is vrij algemeen geweten. Een gedenkplaat aan de gevel
van het hoekhuis (waar nu de firma Bulthaup gevestigd is) herinnert er
nog aan, zowel in het Nederlands als in het Frans (al is het gebouw niet
het oorspronkelijke, dat in 1876 afgebroken werd).
Minder bekend is dat Multatuli (zo zullen we hem voortaan noemen) nadien nog iets meer dan anderhalf jaar in Laken heeft gewoond. Nadat zijn
echtgenote Tine met de kinderen Edu en Nonni uit Nederlands Indië naar
Nederland waren gekomen om hem te vervoegen, trok de familie op 15
januari 1860 “Au Prince Belge” in. Slechts voor een week, want op 21 januari 1860 verhuisden ze naar de Antwerpsesteenweg 772. Ze woonden
er op de eerste verdieping van een rijhuis dat de kaalslag van de Noordwijk niet heeft overleefd3.
In de meest recente en meest volledige biografie door Dik van der Meulen4 vinden we (p. 407): “ Eind januari 1860 betrok hij samen met Tine
en de kinderen, Edu en Nonni, een aantal “zeer lieve” kamers aan de
Antwerpsestraat nabij Laken (destijds Laeken). Laken, tegenwoordig onderdeel van de Belgische hoofdstad, was in die tijd een dorp “op een half
uur afstand van Brussel” en vooral bekend om “het koninklijk residentieslot van denzelfden naam”. (De citaten komen uit de briefwisseling van
Multatuli).
Verder (p. 407): “Van die laatste verhuizing had Dekker al spoedig spijt.
Hij klaagde vooral over de weg, die in februari “nagenoeg impraticable”
was. Onbegaanbaar, omdat de buitenwegen in die tijd nu eenmaal onverhard waren. “Over een maand of drie zal ’t hier lief wezen. Voor ’t ogenblik echter doet ons die keus van verblijf nadeel. Wij hoesten om het
hardst, en ik geloof dat dit niet zoo wezen zou als wij in de stad wonende
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tusschen de regenbuien door, in de lucht konden (trottoirs!)” (Dekker
aan Van Lennep, 31 januari 1860, Verzameld Werk X, p. 207).
De bewering dat de straat onverhard was laten we voor rekening van de
Nederlandse auteur. Men sprak immers niet voor niets al lang van “de
kassei”. Maar dat was toen een uitzondering voor de wegen buiten de
stadsomwalling. Toen de nieuwe Koninginnelaan in Laken werd aangelegd tussen 1853 en 1858 werd ze uitgevoerd in “macadam”, aangestampte aarde met steengruis, die bij regen al vlug in modder veranderde. Pas in 1890 werd de rijweg gekasseid. Wel zullen er zoals Multatuli
zegt geen voetpaden geweest zijn. Overigens vindt men nog overal in de
gevels van de huizen van die tijd en nog lang erna de “voetkrabbers”, en
die waren in die tijd zeker niet in de eerste plaats bestemd voor het verwijderen van hondenpoep...
Het was daar toen ook een arbeidersbuurt in volle expansie en dat moet
zeker een stempel gedrukt hebben op de wijk.
Multatuli heeft minstens een deel van de “Minnebrieven” in Laken geschreven. In de aanhef daarvan heeft hij het terloops over zijn muze
“Fancy”: “zij ligt in een koffer te Laeken”, wat sommige latere kritikasters
ertoe bracht te beschuldigen dat hij een vrouw “in een koffer” liet wonen… Dat één van de vele liefjes van Multatuli model heeft gestaan voor
Fancy staat wel vast, maar het ging hier over een niet voltooid manuscript waarvan ook later maar brokstukken in zijn werken zijn opgenomen. Een deel van de Fancy-fragmenten, in de eerste helft van 1860 in
Laken geschreven, werd opgenomen in 1862 in de autobiografische
teksten over “Woutertje Pieterse” in de eerste bundel “Ideeën”. Ook het
werkje “Over Vryen Arbeid” werd begin 1860 in Laken geschreven en op
25 januari in Amsterdam voltooid voor publicatie wegens de kabinetscrisis in Nederland, hoewel het nog maar half af was.
In een brief aan zijn uitgever Gunst van 4 juli 1861 bevestigt hij dat het
manuscript van de “Minnebrieven” in Laken is.
Dik van der Meulen publiceerde ook een brief van Douwes Dekker,
“Laeken 15 juli 1860”, gericht aan “WelEdelgestrenge Heer den Heer Mr.
J.W. Tydeman” waarmee hij vijftig gulden terugstuurt die deze aan zijn
vrouw had gestuurd. Typisch Multatuli: “Ik ben doodarm, ik heb hulp
noodig, ik stel Uwe hulp op hoogen prijs, ik verzoek zelfs dringend mij die
niet te onthouden, - en toch – zie, ik heb andere hulp noodig” (Bijlagen,
p. 780). Het bedrag was hem niet groot genoeg, hij beschouwde het als
een aalmoes…
Multatuli zal tijdens de Lakense periode wel af en toe naar Nederland geweest zijn, maar was toch veel meer bij zijn familie dan in de volgende
jaren. Hij was zeker in Laken de eerste helft van 1860, en van midden
december 1860 tot midden februari 1861.
Op 31 juli 1861 verhuisde Tine met de kinderen naar kamers boven een
café in de Francartstraat 14, een klein straatje in Elsene tussen de Wa29

versesteenweg en de Elsensesteenweg5. Tine zou nog twee keer verhuizen, maar telkens in dezelfde buurt van Elsene blijven.
Voor 12 oktober 1862 was ze verhuisd naar de toenmalige Berlijnstraat
31, na Wereldoorlog I omgedoopt in Elzas-Lotharingenstraat, weer een
klein straatje in Elsene tussen de Dublinstraat en de Londenstraat (of
tussen de Waversesteenweg en de Troonstraat zo men wil).
In februari 1864 kwam Multatuli vrouw en kinderen ophalen in Brussel
om in Den Haag in te trekken bij de familie Hotz. Maar Tine kon het daar
niet uithouden en kwam al in maart terug naar Brussel. Vermoedelijk
trok zij toen naar haar laatste adres in Brussel, Sans-Soucisstraat (tussen
de Waversesteenweg en de Malibranstraat in Elsene). Een minder toepasselijke naam is moeilijk te vinden, want in de periode die nu volgde stapelden de financiële problemen zich op. Uiteindelijk zou Tine in het voorjaar van 1866 uit Brussel naar Amsterdam vluchten en op 1 juli 1866
naar Milaan in Italië vertrekken waar ze door een vriendin werd opgevangen. Ze zou Multatuli, die op 17 januari 1866 uit Nederland naar Duitsland was gegaan met zijn geliefde Mimi, niet meer terugzien en ginder
overlijden in 1874. In een brief van 1 april 1866 aan Julius De Geyter
schreef Multatuli trouwens dat hij sedert 17 december 1864 niet meer in
Brussel was geweest. Kenschetsend voor een meer dan verstoord huwelijksleven…
Niet dat hij sinds Laken niet meer in Brussel zou geweest zijn. Uit de
briefwisseling valt op te maken dat hij er was (maar dan in Elsene) van 5
november 1861 tot 20 januari 1962, enkele dagen rond 12 oktober 1862
toen zijn zoon Edu gevaarlijk ziek was, midden januari 1863, enkele dagen maart-april 1863, medio oktober 1863, april 1864, en tenslotte eind
1864.
Multatuli zelf zou hertrouwen met zijn geliefde Mimi Hammink Schepel en
na rondzwervingen in Duitsland in Nieder-Ingelheim overlijden in 1887.
Het verblijf van Multatuli in Laken had uiteraard niet de symbolische betekenis van dat “Au Prince Belge” waar de Max Havelaar was geschreven.
Er is dan ook niemand op het idee gekomen een gedenkplaat aan te
brengen op het huis aan de Antwerpsesteenweg. Maar ook die aan de
Bergstraat/Arenbergstraat zou heel wat voeten in de aarde hebben. In
1908 reeds (men ging er verkeerdelijk van uit dat de Max Havelaar toen
50 jaar geleden geschreven was, maar dat gebeurde slechts in 1859)
nam een Nederlandse onderwijzer te Brussel, H.N. van Kalken, het initiatief een comité op te richten om er geld voor in te zamelen. Het resultaat
was eerder bedroevend, maar het Willemsfonds werd bereid gevonden
het tekort bij te passen. De steen werd besteld, maar op het laatste
ogenblik weigerde de huiseigenaar die op zijn gevel, volgens sommige
bronnen omdat hij vreesde dat men de vergelijking zou maken tussen de
koloniale uitbuiting in Nederlands Indië en die in Belgisch Kongo…
In 1937, bij de herdenking van de 50e verjaardag van het overlijden van
Multatuli, steekt het plan opnieuw de kop op, maar weer zonder resul30

taat.
Uiteindelijk zou het pas bij de viering van 1960 – 100 jaar na het verschijnen van de Max Havelaar – ervan komen.
De toenmalige huiseigenaar bleek ruimer van begrip, maar stond er wel
op dat de gedenkplaat tweetalig moest zijn. Het initiatief ging uit van de
Vereniging van Vlaamse Letterkundigen en de Vlaamse Club. Op 21 mei
1960 greep de onthulling plaats. Sprekers in het toenmalige auditorium
van de Kredietbank in de Arenbergstraat waren Prof. R. Foncke, L. Van
Hoorick (voorzitter Vlaamse Club), H. Liebaers (hoofdconservator van de
Koninklijke Bibliotheek)6 en de letterkundige J. Vercammen die een toespraak voorlas van de zieke J. Boon (ondervoorzitter van de Vereniging
van Vlaamse Letterkundigen). Als laatste sprak Garmt Stuiveling als
voorzitter van het Multatuligenootschap. Om halfvijf begaf het gezelschap
zich naar het huis in kwestie waar Julien Cuypers, in aanwezigheid van
onder vele anderen de Brusselse burgemeester Lucien Cooremans, de
gedenkplaat onthulde.
De Nederlandse tekst luidt: September 1859 schreef Multatuli Edward
Douwes Dekker zijn meesterwerk Max Havelaar in de herberg “Au Prince
Belge” die zich tot 1876 op deze plaats bevond, toen Bergstraat nr. 80.
De initiatiefnemers zullen wel even met rode kaken gestaan hebben toen
ze er opmerkzaam op gemaakt werden dat het Eduard en niet Edward
moest zijn…7
De hulde was ook aanleiding tot een aantal artikels, waaronder een van
ons betreurd LACA-lid Jozef Coolsaet over “Multatuli te Brussel”8 dat echter niet rept over de Lakense tijd.
Het stemt tot tevredenheid dat bij de recente opknapbeurt van de gevel
de gedenkplaat bewaard is gebleven. Helaas is dat niet altijd het geval…
Met dank aan de heer Jef Mennekens uit Jette die onze aandacht vestigde
op het verblijf van Multatuli in Laken en een aantal gegevens aanbracht.
“Vincent Van Gogh maakte een van zijn eerste tekeningen in Laken”,LACA Tijdingen jg. 15 nr. 1, september
2003. Sindsdien publiceerde dominee Guy Liagre een artikel “De jonge Vincent Van Gogh en zijn komst naar
België” in: Eigen Schoon en De Brabander, jg. 88 nr. 2, april-mei-juni 2005.
Er bestaat wat onzekerheid over het huisnummer. Philip Vermoortel houdt het op 77 in zijn “Multatuli in
Vlaanderen”, Wommelgem: Den Gulden Engel, 1987 en steunt daarvoor blijkbaar op een artikel van A.G.
Christiaens, “Multatuli te Brussel”, in: De Standaard van 22 maart 1947. Hugo Neirinckx schrijft in “Literaire
Gids voor Brabant en Brussel”, Schoten: Hadewijch, 1986, dat het nummer 73 was en beroept zich daarvoor op
een oud werk van J.B. Meerkerk, “Eduard Douwes Dekker. Multatuli: eene karakterstudie”, waarvan de eerste
uitgave al van 1900 dateert. Hans Van Straten, “Multatuli van blanke radja tot bedelman: een schrijversleven”,
Amsterdam: Lubberhuizen, 1995, schrijft dan weer nummer 70, zonder aanduiding waar hij dat gehaald heeft.
Willem Frederik Hermans, “De raadselachtige Multatuli”, Amsterdam: De Bezige Bij, 1987, brengt een foto
van dat huis dat toen al lang afgebroken was. De kwaliteit is echter zo slecht dat die niet te reproduceren is.
Dik van der Meulen, “Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker”, Amsterdam: SUN, 2002, 912
p.
 Sommige auteurs zoals Philip Vermoortel en ook de Multatuli Encyclopedie (ed. Chantal Keijsper, Den
Haag: SDU, 1995) hebben hier Trankaertstraat van gemaakt, een onbestaande straatnaam.
6
De gelegenheidstoespraak van Herman Liebaers werd gepubliceerd in De Vlaamse Gids, 1960 nr. 10, pp.
616-619, maar bevat niets dat rechtstreeks met ons onderwerp verband houdt.
7
Dit alles volgens het aangehaald werk van Philip Vermoortel.
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RUBENS SCHILDERDE EEN HOEVELANDSCHAP IN
LAKEN

I

Wim van der Elst

n de extra-editie van LACA Tijdingen, gewijd aan “De serres van
Stuivenberg en omgeving” (jg. 15 nr. 1 – september 2003) besteedden we aandacht aan het verblijf van Rubens te Laken in december
1625 en januari 1626. Hij verbleef toen meer dan waarschijnlijk op
het buitenverblijf van de familie de Cordes, dat gelegen was opzij van de
Sint-Annadreef, op de heuvel van Kauwenberg, achter de huidige Médoristraat.
Het lijkt aannemelijk dat hij toen de schetsen heeft gemaakt die gediend
hebben voor de vervaardiging van het schilderij “De hoeve te Laken” dat
zich in Buckingham Palace in de verzameling van de Engelse koninklijke
familie bevindt.
Omdat we toen geen gelegenheid hadden een goede reproductie ervan te
geven, brengen we het thans in kleur op de achterkaft.
Men herkent er zonder twijfel de oude kerk van Laken op, rechts wat hoger gelegen. Een kleine dreef in het midden van het doek zou de voorloper kunnen zijn van de Sint-Annadreef die in 1626-1628 werd aangelegd
door Franquart in opdracht van aartshertogin Isabella.
De vijver waarin twee paarden hun dorst lessen zou dan later tot de SintAnnabron zijn omgebouwd.
De heuvel die links vrij steil naar de Zennevallei afdaalt zou dan de Donderberg zijn.
Maar misschien mogen we hier toch geen exacte weergave van het landschap verwachten. Rubens gebruikte voor zijn grote landschappen collages van eerder gemaakte schetsen, die hij soms ook herbruikte. Voor de
naar rechts gekeerde os heeft een krijttekening gediend die in de Albertina in Wenen wordt bewaard. Van de staande en geknielde dienstmeiden
zijn er tekeningen in de Albertina en in Berlijn, die ook werden gebruikt
voor een “Aanbidding der Wijzen” in Marseille. Een schets van de liggende koe werd ook gebruikt voor het schilderij “De kudde koeien” in de Pinacotheek in München, en het werk “Koeien, herders en eendenjagers” in
het Kaiser Friedrichmuseum in Berlijn.
Het is bewezen dat “ons” schilderij in het bezit was van Rubens’ zwager
Albert Lunden in 1639-1640 en toen al de naam “De hoeve te Laken”
droeg. Het bleef in het bezit van de familie tot het in 1817 verkocht werd
aan een zekere de la Hante, die het naar Engeland bracht. Daar werd het
in 1821 door koning George IV gekocht van lord Farnborough.
Het is hoe dan ook een idyllische herinnering aan het landelijk Laken van
de XVIIe eeuw.
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