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Het is weer zover: dit is het laatste nummer van onze 19de jaargang. U heeft
vier driemaandelijkse nummers ontvangen, plus een extra-nummer over de
aanleg van de Van  Praetwijk. U zal ook gemerkt hebben dat we de lay-out nog
wat aangepast hebben en op de cover telkens een kleurenfoto brengen, naast
een kleurenafbeelding van een ander wapenschild van de gemeente Laken als
embleem.
In september verschijnt het eerste nummer van onze 20e jaargang, een jubile-
um. Naast vier gewone nummers zullen we een speciaal nummer brengen over
de (verdwenen) brouwerijen van Laken. We bekijken nog wat we in dat jubile-
umjaar als extra kunnen doen en kijken uit naar uw suggesties daar voor.
We zijn verheugd dat we de afgelopen maanden meerdere nieuwe leden moch-
ten verwelkomen, sommigen ongetwijfeld als reactie op het Van Praetnummer
dat we in de wijk verspreid hebben. Die kunnen zich wellicht afvragen hoe het
komt dat ze nu opnieuw hun lidgeld moeten betalen, terwijl ze dat nog maar
een goede maand geleden al gedaan hadden.

Daarom nog eens deze toelichting: ons werkjaar loopt van september tot sep-
tember, met een eerste nummer in september en een vierde in juni van het
jaar daarop. We hebben ze wel alle nummers van jaargang 19 bezorgd die
reeds verschenen waren. We hopen dan ook dat ze ons trouw zullen blijven.
Mogen we U allen vragen Uw lidgeld te betalen door overschrijving van het
sinds  jaren  ongewijzigd  bedrag  van  7,50 EUR  op de  rekening  van LACA
068-2095230-57
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LACA KALENDER 2009 

De voorbereidingen voor de nieuwe kalender zijn reeds achter de rug. Het the-
ma wordt dit keer het Koninklijk Traject op het grondgebied van Laken, van
aan de Lakenbrug(gen), via de Koninginnelaan en de Koninklijk Parklaan naar
het Kasteel van Laken en het Belvédère. 
We brengen terug een 28 afbeeldingen van oude postkaarten en foto’s, waar-
van twee in kleur op de kaft. 
De kalender zal zoals in vorige jaren te koop zijn vanaf midden september aan
de eveneens ongewijzigde prijs van  2,50 EUR in het Gemeenschapscentrum
Nekkersdal, in de bibliotheek daar, en in het Trefcentrum in de Wandstraat.  
Maar voor diegenen die er de voorkeur aan geven: als U samen met het lidgeld
2,50 EUR overschrijft op onze rekening, dus samen 10,00 EUR, dan kunnen
wij U de kalender thuis opsturen samen met het nummer van september. 

IN MEMORIAM LEO LINDEMANS

Wij betreuren het overlijden van ons LACA-lid van in de eerste jaren Leo Linde-
mans (Brussel 31 januari 1923 – Jette 1 mei 2008), nog geen half jaar nadat
zijn echtgenote Clara Fransen (Gent 16 november 1927 – Jette 22 november
2007) hem was voorgegaan.
Wij gaan niet uitweiden over zijn verdiensten als C.V.P. politicus, maar over
zijn werk op het vlak van de plaatselijke geschiedenis In LACA Tijdingen publi-
ceerde hij drie bijdragen:

- De herkomst van Emile Bockstael (LT jg. 3 nr. 2 december 1991)
- Uit vroeger tijden naar ons vorstenhuis (LT jg 16 nr 1 september 2004)
- Van de boeren van Drootbeke (LT jg 17 nr 4 juni 2006)

Zoals men ziet gaat het telkens om genealogische studies. Hij volgde daarmee
in het voetspoor van zijn vader Jan Lindemans, stichter en tientallen jaren de
bezieler van Eigen Schoon en De Brabander waarin die ononderbroken de re-
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sultaten van zijn genealogische opzoekingswerk bracht, zoals een reeks Oude
Brabantse Geslachten, die afzonderlijk gebundeld niet minder dan 91 deeltjes
telt.  Leo Lindemans nam die passie over,  en ook de immense verzameling
steekkaarten die zijn vader had aangelegd. Hijzelf publiceerde meerdere Jaar-
boeken van de familie Lindemans, een Geschiedenis van de familie Lindemans
(1979), en honderden bijdragen in Eigen Schoon en De Brabander maar vooral
in tal van gespecialiseerde tijdschriften.
Maar hij  schreef ook zijn jeugdherinneringen neer in een zeer humoristisch
maar waarheidsgetrouw boekje De Prinsen van Ossegem (Brussel 1989, in ei-
gen beheer, 166 p).
Hierin beschrijft hij hoe hij met de uitgebreide familie opgroeide in de jaren
1930 op het Instituut van Ossegem, waar zijn vader directeur was. In de be-

ginjaren  strekte  dat  zich  nog  uit  over
het  grootste  deel  van  de  Heizelvlakte,
maar het verloor een groot stuk met de
wereldtentoonstelling van 1935 en ver-
dween met de Expo 1958 helemaal, op
het Bospark na.
Zo  is  de  beschrijving  door  Leo  Linde-
mans een enige en onvervangbare ge-
tuigenis aan een vroeger stuk Laken. Op
de foto uit 1933 ziet men het gezin Lin-
demans met acht kinderen (er zou later
nog een negende komen) aan de ach-
terzijde  van  de  “Bloeyende  Linde”,  de
woonst van de directeur. Rechts achter
de  bank  staan  de  oudste  zonen  uit

1921, de tweeling Jan en Paul. Rechts op de bank zit Leo, met een kleiner
broertje of zusje voor zich.

IN MEMORIAM SUZANNE PULINCKX

We vernamen het overlijden van Suzanne Pulinckx (Brugge 15 juli 1925 – Ne-
der-Over-Heembeek 6 mei 2008), de weduwe van onze stichter en erevoorzit-
ter Joris Dillen.
Suzanne heeft jarenlang het typewerk en de lay-out verzorgd van LACA Tijdin-
gen. Zij heeft na het overlijden van Joris diens lidmaatschap voortgezet, maar
ook diens boeken en documentatie over vooral Laken en Brussel overgemaakt
aan LACA. 
Wij bieden aan haar twee dochters, ook leden van LACA, onze deelneming aan.

BAREELWACHTERSHUISJE BESCHERMD?

Enkele verenigingen en buurtcomités sloegen alarm toen bekend raakte dat
het vroegere huisje van de bareelwachter aan de overweg van de Antwerpse-
steenweg openbaar verkocht zou worden door de FOD Financiën. Zij vreesden
– en terecht – dat het zou gekocht worden door een promotor die reeds enkele
belendende gebouwen verworven had, en afgebroken voor een nieuwbouwpro-
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ject. Maar enkele dagen na de verkoop meldden de kranten dat staatssecreta-
ris Emir Kir het in extremis toch nog beschermd had (of beter: de Brusselse re-

gering  heeft  de  beschermingsprocedure  opge-
start).
Daniel Van Kriekinge publiceerde in LACA Tijdin-
gen jaargang 14 nummer 3 van maart 2003 het
droevig verhaal van “Muske van de Kasaai”, die
er meer dan 50 jaar als bareelwachter gewoond
heeft,  maar  op  25  november  1906  door  een
trein die uit het Groendreefstation kwam gegre-
pen werd en ’s anderendaags aan zijn verwon-
dingen bezweek. Hij was toen al 70 jaar en zou
op 1 december met pensioen gegaan zijn (nu

klagen de spoorwegmannen dat ze niet voor 55 kunnen vertrekken…) Hij was
wel niet de laatste bareelwachter, want er reden nog treinen tot 16 januari
1954. Daarna werd het oude Groendreefstation, van waaruit de eerste trein op
het vasteland in 1835 vertrok naar Mechelen, afgebroken om plaats te maken
voor de Helihaven. 
Het huisje was wel de laatste getuige van het industrieel en spoorwegverleden
van de Noordwijk. Maar men moet zich toch de vraag stellen wat men er mee
kan aanvangen. Het idee om er een buurtmuseum van te maken klinkt wel
sympathiek, maar wie gaat de kosten daarvan dragen en waar gaat men de
vrijwilligers vinden om dat open te houden?
Nog dit: de benaming “Blauw Huizeke” is helemaal niet historisch, maar kwam
in zwang toen de laatste bewoonster de gevel blauw liet schilderen. Het zou nu
met  de  Commissie  voor  Monumenten  en  Landschappen  als  waakhond  niet
meer waar zijn…

PONT DES SOUPIRS

Ons trouw lid Marcel Verheyleweghen heeft gelezen dat de voetgangersbrug
over de spoorweg in de Fransmanstraat zou afgebroken worden en vervangen
door een nieuwe. Dat zou oorspronkelijk de brug geweest zijn die Leopold II
had laten  bouwen tussen het  domein  van Stuivenberg  en  de  villa  Vander-
borght, waar zijn maîtresse barones Vaughan verbleef.
Die lag over de thans verdwenen Heizelstraat die van het Sint-Lambertusvoor-
plein naar de Dikke Linde liep, ongeveer waar nu de trams naar de tunnel on-
der de Heizel rijden.
Pierre Schacht heeft in zijn collectie een plakboek met krantenknipsels, aange-
legd door  de architect  en  socialistisch politicus  uit  Laken Fernand Brunfaut
waarin die artikeltjes verzamelde, verschenen in Le Peuple, niet alleen van zijn
eigen optredens maar ook van allerlei gebeurtenissen in Laken. En zo is er het
volgende berichtje, gedateerd 11 mei 1910:
Le pont des Soupirs
La  fameuse  passerelle  que  feu  le  septuagénaire  tourtereau  franchissait
maintes  fois,  porté  par  les  ailes  de  Cupidon,  va  disparaître.  En  effet,
l’administration communale de Laeken vient de racheter ce pont qui reliait la
villa Vander Borght au domaine royal, afin de le réédifier, très prochainement,
au-dessus de la ligne de chemin de fer qui traverse la rue Fransman.
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Quelle déchéance !
Als dat waar is lijkt het erop dat sommigen niet snel genoeg die smet op het
koninklijk blazoen konden verwijderen, want Leopold II was nog maar in de-
cember 1909 overleden…
Maar ons erelid Gustave Abeels bevestigt dat in een grondige studie “Laken: in
de schaduw van het vredegerecht…1”. Hij schrijft dat de gemeente Laken de af-
schaffing van de gevaarlijke overweg daar vroeg, en die wou vervangen door
een loopbrug die ze had kunnen afkopen van de Koninklijke Schenking. Maar
de werken zouden pas in 1915 aangevat zijn?
Hij vond in de archieven van de N.M.B.S. ook een (niet nader gepreciseerd)
document terug:
Cette passerelle provient de la passerelle établie par la Liste Civile au-dessus
de la rue du Heysel à Laeken, près de l’ancienne campagne Vanderborght,
mais la largeur utile qui était de 4,00 mètres a été ramenée à 3 m 10. Le
tablier qui était constitué de voussettes en briques recouvertes de 0,10 m de
béton et  macadam a été remplacé par  des madriers  en chêne de 0,04 m
d’épaisseur. La passerelle à établir est donc dans des conditions beaucoup plus
favorables au point de vue de résistance et il suffira de faire une vérification
des principaux éléments : si ceux-ci ont été bien calculés, il  sera inutile de
vérifier  tous  les  détails,  la  passerelle  ayant  fait  ses  preuves  dans  des
conditions plus défavorables.
Als dat zo is uitgevoerd geleek die loopbrug in niets meer op de sierlijke brug
van Leopold II met de elegante overkapping. In feite heeft men niet meer her-
gebruikt dan een versmald brugdek. Dat blijkt alleszins als men een oude post-
kaart vergelijkt met een foto van de huidige verloederde toestand die Pierre
Schacht is gaan nemen. De brug zoals ze nu is heeft geen enkele esthetische
of architecturale waarde, hoogstens kan men het een herinnering heten uit de
“chronique scandaleuse” van ons vorstenhuis…

POLITIECOMMISSARIAAT HOUBA DE STROOPERLAAN 

We kregen een vraag van een inspecteur daar (waar nu ook het commissariaat
van de Bockstaellaan tijdelijk is ondergebracht in containers tot de renovatie
van hun oud gebouw naast het vroegere gemeentehuis is voltooid) of we wis-
1 In: Ons Graafschap. Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring van het Graafschap Jette en Omgeving 27.
1998-2000. Liber Amicorum Robert Van den Haute, pp. 174-199
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ten van wanneer de politie daar gekomen was. We hebben doorverwezen naar
ons lid commissaris Patrick Wouters, en die meent dat het prefab-gebouwtje
wel degelijk uit de Expo 58 stamt, en onderdeel was van de Wereldpoort daar.
Het is sindsdien wel gerestaureerd. Misschien was er in 1958 al een antenne
van de politie  (de hoofdpost  was onder de Grote Paleizen).  Maar is  die er
sindsdien ononderbroken gebleven? Wie kan uitsluitsel geven?

PARK VAN LAKEN

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer, dat onlangs zijn naam wijzigde in
Leefmilieu Brussel (blijkbaar is dat in de mode, zie de politieke partijen…) ver-
trouwde een studieopdracht toe aan Mimi Debruyn, die in Antwerpen speciali-
seerde in Monumentenzorg. Bedoeling is de geschiedenis van het park van La-
ken uit te zoeken. Maar zij betrekt in haar onderzoek ook sites in de omgeving,
zoals de Sint-Annadreef, de Koninklijk Parklaan, delen van het Koninklijk Do-
mein, Belvédère en Stuivenberg. Wij  hebben haar een massa documentatie
daarover bezorgd, zoals de in eigen beheer uitgegeven werken van onze erele-
den Victor Capron en Roger Platton, en de bijdragen van Jan Lindemans over
het voormalige landgoed Ossegem van de abdij van Affligem en het Instituut
voor Landbouwhuishoudkunde dat daar na WO I gekomen was en waarvan hij
de eerste directeur was. 
De studie zou moeten bijdragen tot een verantwoorde restauratie en ontslui-
ting van de “Kattenbergen”, ook wel eens wat pompeus “Petite Suisse” ge-
naamd. Dat waren de steengroeven van de abdij van Affligem, die een fel ge-
accidenteerd reliëf achterlieten. Doordat de bomen niet meer gekapt werden
en maar bleven groeien werden de steile hellingen instabiel. Ravottende ben-
gels zullen daar ook wel toe bijgedragen hebben. Gans het gebied werd reeds
jaren geleden afgesloten. Sindsdien schijnen er duizenden konijnen te zitten,
die met hun holen en pijpen alles nog meer ondermijnden.
Wij hopen in december of de maanden daarop een eerste synthese van de be-
vindingen van de studie te kunnen brengen.

 Collectie E. Christiaens – april 1976
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EEN NIEUW HANDBOEK EN GIDS OVER DE BRUSSELSE
KANALEN EN HET HAVENERFGOED* 
 
Thierry DEMEY, verdienstelijk auteur van ontelbare boeken over geschiedenis
en erfgoed van de hoofdstad heeft zijn schouders gezet onder een nieuw pro-
ject: een handboek en gids over alle delen van de Brusselse haven (Brussel-
stad en Brusselse kanaalgemeenten) en de kanalen zelf  (Kanaal  van Wille-
broek, Kanaal van Brussel naar Charleroi) en de oeverbebouwing en activitei-
ten. Het veel belovend boek verschijnt in juni 2008. Vooralsnog enkel in het
Frans  voorzien,  “Nederlandstalige  uitgave:  onder  voorbehoud  van  publieke
steun”. Brussel, Badeaux, 2008, 160 pp, 250 illustraties. Prijs: 27 €, indien be-
steld via  internet 24 €.  Alle verdere informatie: zie www.badeaux.be (P.V.)

* dit bericht werd grotendeels overgenomen van “P.V.” uit de SIWE (Steun-
punt voor Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed) nieuwsbrief nr. 41-42

BRUSSELSE WAFELS

De Academie voor Streekgebonden Gastronomie bereidt over dit  onderwerp
een publicatie voor ter gelegenheid van de Week van de Smaak in het najaar,
trouwens in samenwerking met de Erfgoedcel van de VGC en het steunpunt
volkscultuur FARO. Zij vroegen ons of we gegevens hadden over de versprei-
ding van wafels in Laken. Wij konden hen wel een en ander bezorgen over
Brussel, maar voor Laken vonden wij alleen een vermelding bij Arthur Cosyn
uit 1904 dat het Maison Rouge (het Roodhuis) bekend stond om zijn wafels, en
een postkaart uit de jaren 1920 van het Chalet du Grand Tilleul waar men op
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de gevel reclame  voor “gaufres” ziet. Maar het kan toch niet dat er in de vele
Laiteries  die  Laken rijk  was geen wafels  zouden opgediend zijn?  Wie weet
meer?
Ze vroegen ook of wij wisten waar er tegenwoordig nog verse wafels (met vers
gemaakte deeg i.p.v. diepvries…) te vinden zijn. In Brussel schijnen die gele-
genheden op één hand te tellen te zijn… Weet iemand hoe het zit in Laken?

 

EPITAAF EN EXPO 58

Onze  vrienden  van  Epitaaf  organi-
seerden  op  Erfgoeddag  13  april
2008 een (zeer) kleine tentoonstel-
ling in het Atelier Salu, gewijd aan
het  grafmonument  voor  Paul  Van
Ostaijen  met  een  “luisterende
engel”, dat figureerde op de Expo 58
in de grote tentoonstelling “50 Jaar
Moderne Kunst”.
Toen  Van  Ostaijen  op  17  maart
1928 overleed in een sanatorium te
Miavoye-Anthée, werd hij eerst daar
op het plaatselijk kerkhof begraven
met een eenvoudig houten kruis op
het graf.
Een aantal vrienden van de dichter
vormden  een  comité  en  ijverden
voor  een  waardiger  rustplaats.  Ze
slaagden daarin, want in 1932 werd
Van  Ostaijen  herbegraven  op  het
Antwerpse  Schoonselhof.  Maar  ze
waren ook een campagne begonnen
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om geld in te zamelen voor een grafmonument. Een ontwerp van de beeldhou-
wer Oscar Jespers werd al vlug uitgekozen, maar door allerlei perikelen zou het
duren tot 17 juli 1937 eer het beeld ingehuldigd werd op het kerkhof. 
Toen de Expo 58 in aantocht was vond Oscar Jespers, die geselecteerd was
voor  de  tentoonstelling  Moderne  Kunst,  dat  hij  daar  ook  met  groter  werk
moest vertegenwoordigd zijn (er was van hem een kop van Henri Van de Vel-
de) om op te kunnen tegen inzendingen van bv. Brancusi en Zadkin, en begon
hij een kruistocht om zijn engel daar tentoon te stellen.
Een aantal vrienden van de overleden dichter vond dat een soort van graf-
schennis en verzette zich ertegen. Maar op 18 maart 1958 gaf de Antwerpse
burgemeester  Lode  Craeybeckx  toch  de  toestemming  om  het  beeld  van
Schoonselhof tijdelijk over te brengen naar Brussel, voor de duur van de Expo
58. Overigens: de grote tentoonstelling 50 Jaar Moderne Kunst was het minst
bezochte evenement van gans de Expo…

EXPO 58 UND KEIN ENDE…

Zoals te verwachten viel worden we in dit jubileumjaar overspoeld door een la-
wine van Expo-herinneringen. Men kan geen krant of tijdschrift openslaan of er
staat wel een getuigenis of een artikel over 1958 in. En op TV zien we dagelijks
reportages, door de toenmalige BRT gemaakt, maar ook amateurfilmpjes. 
Niet dat wij ook niet onze duit in het zakje doen: in dit nummer vindt u een
uitgebreid artikel over de attracties en Vrolijk België. Voor september plannen
we een bijdrage over Belgisch Congo op de Expo, en in december willen we te-
rugblikken op de grote werken die de wegeninfrastructuur in de omgeving van-
daag nog grotendeels bepalen.

An Devroe is bezig met een ganse reeks over re-
licten  van  de  Expo  in  Agenda,  de  bijlage  van
Brussel  deze  Week.  Daarin  kwamen reeds  aan
bod, van de overblijfselen die Daniel Van Kriekin-
ge in ons vorig nummer behandeld had, het pa-
viljoen  van  Joegoslavië  (nu  een  deel  van  het
Sint-Pauluscollege in Zwevegem) en het IBM pa-
viljoen aan de A12 (met de precisering dat dit
sinds vorig jaar geen showroom meer is van de
firma  Verbist,  maar  van  de  baksteenfabrikant
Wienerberger).  Verder  nog  het  paviljoen  van
Chocolade Jacques (nu de bar in het zwembad
van  Diest),  dat  van  Côte  d’Or  (nu  de  dancing
Carré langs de A12), de kinderopvang Koningin
Astrid (in situ bewaard als een kleuterschool), de
Heizelpaleizen die voor 1958 bijgebouwd werden,
en het paviljoen van Rusland (dat in Moskou zou
heropgebouwd zijn als een tentoonstellingshal).

Er zijn ook her en der tentoonstellingen, tot in de kleinste gemeenten toe…
De stroom aan boeken kunnen we niet meer bijhouden. Een uitzondering wil-
len we graag maken voor een uitgave van ons LACA-lid Wijnand Plaizier: Karel
Scheerlinck, Peter Wever en Robert Lucas:  Affiches 58, met een selectie van
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58 affiches die in de aanloop van Expo 58 werden ontworpen (te koop bij Plai-
zier in de Spoormakersstraat en in de boekhandels aan 12,50 EUR). 

BROSELLA IN LAKEN

Op 20 maart laatstleden raakte bekend dat Brosella na 30 jaar een eigen kan-
toorruimte krijgt.
Sinds 1977 organiseert de vzw Brosella het jaarlijkse internationale Folk en
Jazz festival in het openlucht Groentheater in het Ossegempark, aan de voet
van het Atomium. De organisatie werkt al 30 jaar zonder kantoor en personeel
en op kracht van vrijwilligers. Nu krijgt Brosella een eigen lokaal ter beschik-
king in het Lyceum Martha Somers in Laken, van waaruit de organisatie zich
kan  professionaliseren.  Bert  Anciaux,  Vlaams  minister  van  Cultuur,  Jeugd,
Sport en Brussel zorgt voor een investeringsbijdrage van € 20.000 voor de
aankoop van archivering- en stockagemateriaal, bureaumeubilair, informatica-
toepassingen en keukenmateriaal.

De plannen van het "Groentheater" werden getekend door de landbouwkundig
architect, de heer Buyssens, en dateren van 1932. Deze was toen directeur
van de Plantsoendienst van de Stad Brussel. Het werd dus ontworpen voor de
wereldtentoonstelling van 1935 en niet die van ’58 zoals sommigen zich dat
vandaag gemakkelijk verkeerdelijk inbeelden. Het werd ter gelegenheid van de
laatste expo wel grondig vertimmert en intensief gebruikt. Het "Groentheater"
kan bogen op een prachtige akoestiek. In 1935 heeft men er zelfs "Elcker-Ick"
opgevoerd. In 1958 hebben allerlei fanfares, harmonieën en orkesten er hun
opwachting gemaakt. Sindsdien ... niets meer, de vergetelheid, de verwaarlo-
zing. Tot plotseling, in 1977, de Jeugddienst van de Stad Brussel het plan op-
vatte om deze mooie plek een nieuw leven te geven. Om er BROSELLA JAZZ &
FOLK te kunnen organiseren werd het Groentheater totaal opgeknapt. Thans is
dit openluchttheater weer één van de mooiste van ons land. Het Brosella festi-
val programmeert ook dit jaar weer een fijne keuze aan top artiesten, en wie
enig muzikaal gehoor heeft zou zeker de afsluiter op zondag 13 juli niet mogen
missen: de Belgische Big Band met internationale renommee, de Flat Earth So-
ciety treedt dan met een “Expo ‘58” project in samenwerking met VeeJay from
Zumo del Scumos.

 1935                                                                    -                                                                  1978
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De Brusselse stadstrams op het Gemeenteplein van
Laken, ook Bockstaelplein.

                                                                                      Fabien de Doncquers

Op het grondgebied van Laken waren twee trambedrijven actief. De eerste
was de “N.V. Spaarzame Spoorwegen” beter gekend onder zijn Franstalige
benaming “S.A.de Chemins de fer  Economiques” (C.F.E.)  of  de Brusselse
“chocolattentrams”.  De tweede was de “Tramways Bruxellois ”  (T.B.).  De
twee stadstrambedrijven verenigden zich op 1 januari 1928 in één enkele
vervoermaatschappij.
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1905 De “T.B. ” beslissen dat hun tramlijnen een nummer zullen krijgen

om beter herkenbaar te zijn. Het nummer zal in een middenstaan-
de cirkel geschreven worden; van beide zijden van die cirkel zal
het traject aangeduid worden op een gekleurde achtergrond.

           De “C.F.E. ” geven hun lijnen nog geen nummer.

1908 16 juli:          Verbinding  Laken  -  Beurs

geel

via  Leopold  I  straat,  R.  Neyberghlaan,  Ch.  Demeerstraat,  A.  
Clessestraat, J. Dubrucqlaan, Scheldestraat, Picardstraat, Sint-Jan-
Baptistvoorplein, De Witte de Haelenstraat, Begijnhof, Lakenstraat,
A. Ortstraat (Beurs) .   

 
 1910 01 maart:     Verbinding Gemeenteplein Laken  -  Bos

groen     49

via  Lakensebrug, Paleizenstraat,  Masuiplein, Vooruitgangstraat,
Rogierplein,  de  Brouckèreplein,  Grondwetplein,  Bethlehemplein,
Bareel van Sint-Gillis, Alsembergsesteenweg, Albertlaan, Vander-
kindereplein, Churchilllaan

      
Het eindpunt “Bos ” bevindt zich aan de ingang van het Ter Ka-
merenbos, vlakbij de Waterloosesteenweg, op de Churchillaan .

                        
 1911   12 februari:   Verbinding Gemeenteplein Laken  -  Bos
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 47 geel

   via dezelfde reisweg als lijn 49

           12 februari:   Verbinding Gemeenteplein Laken  -  Betlehemplein

          51 groen

           via dezelfde reisweg als lijnen 49 en 47

              01 mei:  Verbinding Gemeenteplein Laken  -  Zuid

geel 18 groen

via Claessensstraat, Havenlaan, Saincteletteplein, Antwerpselaan,
Jacqmainlaan, de Brouckèreplein, Grondwetplein

              19 mei:  Verbinding Gemeenteplein Laken  -  Veeweide

rood 46 rood

         via Lakensebrug, Antwerpsesteenweg, Van Arteveldestraat, Ander-
lechtsepoort, Kuregemsebrug, Wayezstraat, Veeweidestraat (t.h.v.
Bergensesteenweg)
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               01 december: Verbinding Gemeenteplein Laken – Globe

groen 11 groen

              via Lakensebrug, Paleizenstraat, Masuiplein, Vooruitganstraat, Ko-
ninginnelaan,  Liedtsplein,  Koninginnestraat,  Koninginneplein,  Ko-
ningstraat, Paleizenplein, Naamsepoort, Louizaplein, Stefaniaplein,
Ma Campagne, Vanderkindereplein, Brugmannlaan, Globe (Danco-
plein)

                              
 1912 01 april:  Lijn 11 wordt verlengd van Laken (gemeenteplein) tot  

Jette en wordt  Jette - Globe
             

via Fransmanstraat, Steylsstraat, J. Lahayestraat, L.Theodorstraat,
Kardinaal Mercierplein.

02 september: Enkele diensten van de lijn 18 worden verlengd van
het Grondwetplein tot aan de Bareel van Sint-Gillis. 

1913   20 april: Lijn 51 wordt verlengd van Bethlehemplein tot Flagey-
plein en wordt  Laken – Heilig Kruisplein.

via Bareel van Sint-Gillis, M.Van Meenenplein, Drievuldigheidsvoor-
plein, Lesbroussartstraat, Heilig Kruisplein.  

                   
20 april: Verbinding Gemeenteplein Laken – Bos 

19 geel

14



via Claessensstraat, Havenlaan, Saincteletteplein, Antwerpselaan, 
Jacqmainlaan, de Brouckèreplein , Grondwetplein, Bethlehemplein,
Bareel van Sint-Gillis, Alsembersgsesteenweg, Albertlaan, Vander
kindereplein, Churchilllaan.

Deze dienst rijdt enkel op de piekuren! Op te merken valt dat de
platenkleuren van de lijn 19 dezelfde zijn als deze van  Lijn 47.

20 april: door de in dienst stelling van de nieuwe Lijn 19 worden 
de verlengde diensten van Lijn 18 tussen Grondwetplein tot aan de
Bareel van Sint-Gillis afgeschaft.

              20 april:  afschaffing van Lijn 47 ( Laken – Bos )

1914 01 mei:   Verbinding  Gemeenteplein Laken - Tervuursepoort
            

81 groen

via  Lakensebrug , Rogierplein, de Brouckèreplein, Grondwetplein,
Bethlehemplein, Bareel van Sint-Gillis, M.Van Meenenplein, Drie-
vuldigheidsvoorplein,  Lesbroussartstraat,  Heilig  Kruisplein,  Sint-
Antoonplein, De Jacht, Tervuursepoort.

01 mei:  afschaffing van Lijn 51  ( Gemeenteplein Laken – Bethle-
hemplein ).
Op te merken valt dat de platenkleuren van de lijn 81 dezelfde zijn
als deze van de lijn 51

1917 17 december: Verbinding Gemeenteplein Laken – Globe

groen 10

15



            via dezelfde reisweg als lijn 11; het doel  is niet de frequentie te
verhogen, maar wel het aantal ritten naar Jette te beperken.

1918 februari:   Lijn  19  wordt  beperkt  tot  het  Vandekindereplein  en
wordt Gemeenteplein Laken – Vanderkindereplein

1922 01  mei:   Verbinding   Gemeenteplein  Laken –  Vanderkindere
plein

groen 12 blauw

              die lijn is een versterkingsdienst van Lijn 11  
            
1923 juli:  Lijn 19 rijdt weer op haar vroegere reisweg tot Bos en wordt

opnieuw Gemeenteplein Laken – Bos 

              05 november : Verbinding  Gemeenteplein Laken – Vanderkin
dereplein  

 

              8 rood

            via  Lakensebrug,  Paleizenstraat,  Masuiplein,  Koninginnelaan,  
Liedtsplein,  Koningstraat,  Regenstschapsstraat,  Poelaertplein,  
Louizalaan, Stefaniaplein, Ma Campagne, Vanderkindereplein

1924 Tot nu toe hebben alle lijnen hun eigen nummers, zelfs als ze maar
een gedeelte van het traject afleggen; vanaf nu, om het aantal
lijnnummers te doen dalen,  zal men gebruik maken van  “door-
streepte nummers” Om meer duidelijkheid te bewaren voor de rest
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van het exposé, zal ik alleen rekening houden met het volledige
lijntraject.

             
1926 18 juni: het baanvak gelegen tussen de Lakensebrug en het kruis-

punt tussen de Vooruitgangstraat met de Koninginnelaan via de
Paleizenstraat,  het  Masuiplein  wordt  afgeschaft.  Het  traject  ge-
beurt nu tussen deze twee plaatsen  in rechte lijn via de Koningin-
nelaan.

                                         
1927 01 januari:  afschaffing van Lijn 10 (Gemeenteplein  Laken 

– Globe)

1928 24 mei: de “C.F.E. ”-Lijn Laken – Beurs krijgt in het kader van de
vereniging met de “T.B. ” het nummer 89

geel 89 geel

1930 01 juli:   Lijn 18 wordt verlengd van Zuid tot Klein-Eiland en wordt
Gemeenteplein Laken – Klein-Eiland

                     
               via Baraplein, Barastraat, Tweestationsstraat (Klein-Eiland)

              01 juli:   afschaffing van Lijn 19  (Gemeenteplein Laken – Bos)

16 december:  Lijnen 8 en 12 worden verlengd van Vanderkindere
plein tot Churchillrondpunt en worden  Bockstaelplein – Rond
punt Churchill

1931 14 juli:   de platenkleuren van Lijn 49 veranderen en worden

groen 49

1932 14 juni:  Lijn 18 wordt verlengd van Gemeenteplein Laken tot Sint
-Lambertusplein en wordt   Heisel – Klein-Eiland

via Prins Leopoldsquare

1934 13 februari: ter gelegenheid van een voetbalmatch tussen het Bel-
gisch Leger en het Frans Leger, werd het nieuwe tramstation in de
nabijheid van de Grote Paleizen ingehuldigd; Lijn 18 zal op die dag
tot daar rijden, op de nieuwe aangelegde bedding vertrekkend van
het Sint-Lambertusplein.
Dit nieuwe tramstation zal intensief bediend worden  door meerde-
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re doorgetrokken lijnen ter gelegenheid van de Wereldtentoonstel-
ling van 1935, tussen 27 april en 03 november, en nogmaals in
1958 tussen 17 april en 19 oktober.

1935 27 april: afschaffing van de bediening van Bockstaelplein door Lijn 
89

1936 26 mei:  Lijn 8 wordt verlengd tussen Bockstaelplein en St-Lam
bertusplein, en wordt   Eeuwfeest – Rondpunt Churchill

    1947      02 september: Verbinding tussen Bockstaelplein -  Stokkel

39 rood

            via  Claessensstraat,  Havenlaan,  Saincteletteplein,  Rogierplein,
Schaerbeeksepoort,  Madouxplein,  Ambiorixsquare  (zuidgedeelte),
Cortenberghlaan,  Yserlaan,  Tervuursepoort,  Montgomerysquare,
Tervurenlaan, Madouxlaan, Dumonplein.

                                              
1951   17 juli:  afschaffing van Lijn 49  ( Bockstaelplein – Bos )

17 juli: Wijziging van de reisweg van Lijn 18 tussen Lakensebrug 
en de Brouckèreplein

via  Lakensebrug,  Koninginnelaan,Vooruitgangstraat,  Rogierplein,
de Brouckèreplein

17 juli: Verbinding  Bockstaelplein – Bos – Noord
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groen 90
             

via Claessensstraat,  Havenlaan,  Saincteletteplein,  Antwerpselaan,
Jacqmainlaan, De Brouckèreplein, Grondwetplein, Bareel van Sint-
Gillis, Vanderkindereplein, Churchilllaan, Bos, Waterloosesteenweg,
Gen.  Jacqueslaan,  Montgomerysquare,  Meiserplein,  Rogierlaan,
Liedtsplein, Rogierplein.

1953 17 november:  Lijn  81 wordt  verlengd tussen Tervuursepoort  en
Montgomeryplein en wordt

                                                   Bockstaelplein – Montgomerysquare

1955 25 juni: afschaffing van Lijn 12 (Bockstaelplein – Rondpunt  
Churchill)

1956 18 september: een deel van de diensten van Lijn 46 wordt ver-
lengd tot aan het Brugmannziekenhuis

          via Fransmanstraat, Steylsstraat, Delvastraat, Salustraat, de Lau
bespinstraat, Hubertstraat, Masoinstraat, Van Gehuchtenplein

1957 14  september:  afschaffing  van  de  bediening  van  Bockstaelplein
door Lijn 90 

17 december: in dienststelling van de Grondwettunnel, in de nabij-
heid van het Zuidstation;  daarmee zal een vlottere doorstroming
ontstaan van de 17 tramlijnen die het Zuidstation bedienen

                                      
1960 26 juni:  afschaffing van Lijn 46 (Brugmannziekenhuis  – Vee

weide)

1963 25 mei: afschaffing van Lijn 18 ( Eeuwfeest – Klein Eiland )

              25 mei: Lijn 81 wordt aan haar beide eindpunten verlengd en  
wordt Eeuwfeest  -  De Meudonsquare

tot Eeuwfeest via Prins Leopoldsquare, tot De Meudonsquare via
Brand Whitlocklaan,  Georges Henrilaan

              23 juni:  afschaffing van de bediening van Bockstaelplein door lijn 
39

              23 juni: Verbinding  Bockstaelplein – Tervuren
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rood 40 rood

via  Claessensstraat,  Havenlaan,  Saincteletteplein,  Rogierplein,
Schaerbeeksepoort,  Madouplein,  Ambiorixsquare  (zuidgedeelte),
Cortenberghlaan,Yserlaan,  Tervuursepoort,  Montgomerysquare,
Tervurenlaan, Vier Armen .

1968 19 maart: afschaffing van Lijn 8 ( Eeuwfeest – Rondpunt Chur
chill )

        
19 maart: afschaffing van Lijn 11 ( Kardinaal Mercierplein – E.
Dancoplein )

             19 maart: Verbinding tussen Kardinaal Mercierplein en
 Marie-Joséplein

 94 blauw
                        

via Lahayestraat, Steylsstraat, Fransmanstraat, Bockstaelplein, La
kensebrug,  Liedtsplein,  Koninginnestraat,  Paleizenplein,  Naamse
poort  ,  Louizaplein,  Stefaniaplein,  Louizalaan,  Terkamerenlaan,  
Gen. Jacqueslaan, Solboschsquare, Marie-Joséplein.

              16 april: afschaffing Lijn 40 ( Bockstaelplein – Tervuren )
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            16 april: Lijn 81 wordt ingekort en wordt
                                       Bockstaelplein  -  De Meudonsquare

               gedurende de piekuren rijden nog enkele trams tot Eeuwfeest.

1971 30 maart: de reisweg van Lijn 94 tussen Koninginnestraat en het 
Louizaplein gebeurt vanaf nu via de Regentschapsstraat en het  
Poelaertplein.

1973 11 mei: het laatste rijtuig met een houten dakplaat, met de mel-
ding van het lijnnummer en het traject is definitief de remise bin-
nengereden; vanaf nu spreken wij over “films”.                      

                               
1975 15 februari: Lijn 81 wordt ingekort en wordt
                             ( Eeuwfeest ) – Bockstaelplein -Montgomerysquare

1976 04 oktober: Lijn 81 rijdt nu tussen het Noordstation en het Zuid-
station ondergronds via de nieuwe premetro-as (as nr 3 ) en de
Grondwettunnel.

1979 29 januari: ten gevolge van de metrowerken op het Bockstaelplein
wordt  het  eindpunt  van  Lijn  81  verplaatst  tot  de  Prins  Leo-
poldsquare.

1982 26 oktober: alle trams van Lijn 81 rijden verder door tot Eeuw
feest.

1983 1 juni: begin van het gebruik van de unidirectionele films, met het
aanduiden van lijnnummer en eindpunt.

1984 08 juni: het tramstation van de Grote Paleizen wordt gesloten. De
trams van Lijn 81 worden beperkt tot Eeuwfeest.

1984 01 oktober:  Lijn  81  wordt  verlengd van Eeuwfeest  tot  aan  het
nieuwe  tramstation  Heysel,  gelegen  naast  het  metrostation  en
wordt  Heizel – Montgomery

1985 15 augustus: Lijn 94 wordt verlengd tot L.Wienerplein in Bosvoor-
de en wordt      Jette – Wiener

                                     
via  Woudlaan,  Terhulpsesteenweg,  Delleurlaan,  Wienerplein,
Bischoffsheimplein
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15 augustus: vanaf nu worden de films eenkleurig, met het num-
mer links geplaatst. Lijnen 81 en 94 worden respectievelijk

  

81 groen

94 groen

01 oktober: Lijn 81 rijdt enkel nog  tussen Eeuwfeest en Heizel als 
er grote evenementen plaats vinden

1988 01 juli: Lijn 94 gebruikt nu haar nieuwe eindpunt t.h.v. het kerkhof
van Jette en wordt   Kerkhof Jette  -  Wienerplein

1990 26 februari: alle ritten van lijn 81 worden doorgetrokken tot Hei
zel.

1994 29 april: met de aankomst van nieuwe rijtuigen type 2000 worden
digitale films gebruikt, met gele karakters op zwarte achtergrond;
dit is o.a. het geval op Lijn 94

2000 01 september: de filmkleur van Lijn 94 wordt veranderd om elke
verwarring te vermijden met de filmkleur van Lijn 81.

94 geel

2006 04 september: Lijn 94 wordt verlengd van L.Wienerplein tot aan
Hermann-Debroux  in  Oudergem en  wordt  Kerkhof  Jette  –  Her-
mann-Debroux.

2007 02  juli:  afschaffing  van  de  bediening  van  Bockstaelplein  door  
Lijn 81
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02 juli: Lijn 94 wordt verlengd van het Kerkhof van Jette tot Hou-
ba-de Strooperlaan en wordt  Stadion – Hermann-Debroux

Bronnen :
Historique des lignes des Tramways Bruxellois door Mupdofer – 2002
De Brusselse “chocolattentrams ” door Carlos Van den Ostende – 2003
Revue TRAM 2000 
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DE “ATTRACTIES” OP DE EXPO 58 EN “VROLIJK
BELGIË”  

                                                                                  Wim van der Elst
                                                      Illustraties: Eric Christiaens, 

                                                                                  Karel Puttemans,
Pierre Schacht,

                                                                                  Wim van der Elst
                                                                                                  
                                                                                                    
Brussel zou Brussel niet zijn als men niet gedacht zou hebben aan vertier
en vermaak.
Dat was reeds het geval geweest in 1910, toen men op de terreinen van
Solbosch een groot aantal horecazaken in voorlopige materialen optrok,
die trouwens ten dele de prooi van de vlammen zouden worden… 
Ook in 1935 was er op de Heizel een gans dorp “Oud Brussel” met tijdelij-
ke gebouwen voor de horeca. In 1958 wou men daar zeker niet voor on-
derdoen.

In augustus 1957, dus minder dan een jaar voor de opening, werd het
programma zo omschreven:
“Het Vermakelijkhedenpark zal in 1958 werkelijk de wereldhoofdstad van
nieuwe en traditionele vermakelijkheden worden. Dankzij de grote opper-
vlakte van de tuin – nagenoeg 7 ha. – was het mogelijk de vestiging van
zeer belangrijke ambachten en neringen te beogen, evenals de constructie
van ruime voorstellingszalen en verbruiksgelegenheden.

Sensationele en totaal ongekende attracties zullen het publiek lokken, zo
bv. de grootste “Scenic Railway” van Europa, een “Swan Ride” of spook-
trein, een rutschbaan, gans nieuw in haar opvatting. Een “Flying Car”, een
soort van reactievliegtuig, zal grote bijval vinden bij de waaghalzen. De
grootste scooter ter wereld, waarvan de afmetingen en de versiering een
enige aantrekkingskracht zullen uitoefenen, zal worden aangebracht. Een
tweede auto-scooter, speciaal gebouwd voor de Tentoonstelling, volgens
een onuitgegeven plan, zal, in zijn revolutionaire architectuur, opgetrok-
ken worden tegenover de indrukwekkende en meer klassieke gevel van
een gans nieuw “Meli-complex”. In dit gebouw van meer dan 60 m. lengte
zal een cirkelvormige zaal aangelegd worden waarin honderden toeschou-
wers de grootste dansende licht- en klankfonteinen van de wereld kunnen
bewonderen.

Een beetje verder, naar het centrum van de Tentoonstelling toe, zal zich
het groot Italiaans Panoramisch Rad verheffen, naast een afdeling voor
reactievliegtuigen die worden voortgedreven door samengeperste lucht.
Wij zouden nog vele andere vermakelijkheden kunnen vernoemen: in de
Tuin zullen immers brouwerijen, snackbars, degustatiezalen, enz. worden
ondergebracht.
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Een van de grootste verrassingen van 1958 is stellig de Super Night Club,
waar de grootste vedetten van de amusementswereld zullen optreden. De
organisatie ervan wordt thans uitgewerkt in de Verenigde Staten en vergt
belangrijke investeringen, die zullen toelaten dat deze Night Club een wer-
kelijke wereldsensatie wordt.
De Cinerama, die men voordien nooit gezien heeft in Europa, zal ongetwij-
feld zijn panoramisch scherm ontspannen in de Vermakelijkhedentuin.
Last but not least zal een bijzondere aandacht besteed worden aan de
bloemen en lichtversieringen, die er het hunne zullen toe bijdragen om
van de tuin een echt ensemble te maken.”

En in  het  laatste  nummer van het  maandblad “achtenvijftig”  van april
1958, aan de vooravond van de opening van de Expo, wordt de inventaris
gebracht van wat er werkelijk zou komen.

BUITEN HET ATTRACTIEPARK

* De Internationale Music Hall
Een werkelijk zwemstadion van bijna 5.000 zitplaatsen; een uitgestrekt
bad dient voor de fraaie en fantastische evoluties van een waterspel. Een
elektrisch bewogen piste kan de baan overdekken om variétévoorstellin-
gen mogelijk te maken, waarin de meest populaire en vermaarde interna-
tionale artiesten zullen optreden.

* De Cinerama
De Amerikaanse maatschappij die met het gekende succes de cinerama’s
gelanceerd heeft te Londen, Parijs en Milaan, zal te Brussel in 1958 de
nieuwste technische verbeteringen van dit revolutionaire procédé demon-
streren.

* Het Hawaïaans Dorp 
Een grote Belgische groep brengt in samenwerking met de Hawaiaanse
overheden een authentiek Hawaïaans dorp van 4.000 m2. Elke dag wor-
den er klassieke en traditionele voorstellingen uit de eilanden gegeven,
zoals bv de rituele voorbereiding van een met ananas gevuld speenvar-
ken… (We weten niet of het daarmee te maken had, maar dit dorp was
wel de enige attractie die in 1958 met een felle brand te maken kreeg.) 

* De Reinaert-roman 
van Bernard Lorjou. Die grote, non-conformistische Franse schilder wacht
de bezoekers niet op in tentoonstellingen of musea: hij komt ze tegemoet
en stelt ze een levendig en figuratief schilderij voor.

* Meli
De gekende liefhebber van bijen en bloemen trekt een groot gebouw op
van 60 m. lang om er de modernste lichtende en dansende geluidsfontei-
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nen onder te brengen. Op originele wijze wordt het leven der bijen voor-
gesteld in een andere afdeling van dit honingpaleis. 
(Dit gebouw zou na de Expo nog lang blijven bestaan, zeker tot in de ja-
ren 1970, als een feestzaal waar onder meer bals werden gegeven. Bij de
Meli hoorde ook een kleine dierentuin. Naar het schijnt zouden de groene
halsbandparkieten die men veelvuldig in Laken maar ook al in andere de-
len van het Brussels Gewest aantreft, van daar afkomstig zijn.

* De Cabaret-Dancing 
Onze Nederlandse vrienden zullen zich thuis voelen in dit ronde gebouw
dat in een modern kader de romantische atmosfeer van de Jordaan, de
schilderachtige wijk van Amsterdam, schept.

* De Kikvorsmensen
Echte diepzeeduikers van beroep zullen voor het publiek al de geheimen
van hun gevaarlijk beroep voorstellen. Ze zwemmen in een reusachtige
kuip voorzien van grote spiegels waarin de toeschouwers de uitvoering
van verschillende opdrachten kunnen volgen.

Veel andere voorstellingen nog worden de bezoekers geboden. Noemen
we onder meer een elektronische robot met de meest perfecte uitrusting:
hij  kan spreken, rekenen, roken, dansen en verscheidene instrumenten
bespelen.
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DE GROTE ATTRACTIES

* De Sky-Scraper
Het is een speciaal voor de Tentoonstelling gebouwde scenic-railway die
de hele lengte van de bovenkant van het attractiepark in beslag neemt. 

* De Interplanetaire Vuurpijl en de Grote kunstmatige Satelliet
Het  snelste  voertuig  van  de  Tentoonstelling:  een
boeiende reis van twee minuten dertig seconden in
een atomische raket  van 8 meter  doorsnee,  even
hoog als een gebouw van 12 verdiepingen, die 75
passagiers kan vervoeren naar een grote kunstmati-
ge satelliet die rond de planeet Mars graviteert. 

* De Panoramische Uitkijktoren
Verschaft toegang aan 52 passagiers, 26 bij het op-
stijgen en 26 bij het dalen, die de Tentoonstelling
van op een hoogte van 80 meter in ogenschouw wil-
len nemen. Elke reiziger zit in een gemakkelijke ze-
tel naar het landschap gericht. 

* De Bliksem
Honderden meters baan met scherpe dalingen en uiterst scherpe bochten.

* De Tyfoon
Combineert  de  sensaties  van  een  zeer  snelle
draaischijf met die van een volle looping waar-
van de stand telkens verandert. 

* De Dolle Muis
Het brevet van die attractie werd zopas verkocht
aan Walt Disney. Elke wagen met twee reizigers
rijdt altijd sneller in dolle zig-zags. De passagiers
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hebben tot het laatste ogenblik de indruk dat zij bij elke draai de ruimte
worden ingeslingerd. 

* De Autodroom
Met twee verdiepingen en een prachtige rijweg op een uiterst snelle baan,
waarop twintig sportieve bestuurders zonder het minste gevaar autowed-
strijden kunnen betwisten. 

* Het Grote Wiel
Met  drievoudige  draaibeweging.  Een  Italiaans
escadrille  van  12  vliegende  schijven  met  elk
vier plaatsen. 

        

* De Round Up
Buitengewoon spectaculair en nog nooit gezien in Europa. 35 passagiers,
tegen de gerasterde wand gedrukt, zonder een hechtpunt nochtans, wor-
den in de ruimte geslingerd, gedurende een fractie van een seconde zullen
zij in een wervel van kleuren de duizenden gespannen toekijkende gezich-
ten van de massa zien en het uitspansel naar hetwelk zij ronde na ronde
opklimmen. 

* De Rotor
De grootste ter wereld. Meer dan 350 personen kunnen de eigenaardige
evoluties volgen van de moedige passagiers van de grote cylinder van 18
m. diameter. 

ANDERE INRICHTINGEN

Onder de andere belangrijke inrichtingen dienen de eet- en drankgelegen-
heden vermeld. Zij worden beheerst door het principe: zeer lage prijzen.
“Het beste maal tegen de redelijkste prijs” is de algemene leuze in de Tuin
der Attracties. Die leuze wordt hoog gehouden door:

* Oberbayern
Traditioneel en toch modern, meer dan 3.200 m2 groot. 
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Voor de gevel zat op een soort
terras een gehurkte leeuw, em-
bleem  van  de  brouwerij,  die
met de regelmaat van de klok
een grote pint omhoog stak en
brulde “Löwenbräu”. 
Dit  gebouw werd  na  de  Expo
nog terug opgetrokken als een
groot baancafé in Kontich.

* Rome - Wenen
Ontstaan  uit  Belgisch-Italiaan-
se samenwerking zal die fraaie

inrichting Italiaanse specialiteiten opdienen in “Romeinse kelders” en op
de verdieping vindt men een Wiener café.

DE PALEIZEN VAN DE LACH

Een van die paleizen ligt eveneens binnen de scenic, het andere ligt bij het
folklorecentrum.
Elk paleis is voorzien van de nieuwste snufjes en brengt het publiek wer-
kelijk knaleffecten.

* De Boomerang
Die Anglo-Amerikaanse attractie is bestemd voor de liefhebbers van ster-
ke emoties. Vier ronde wagens met elk zes personen aan boord draaien
steeds sneller rond een as en op zichzelf; wanneer ze een hoge snelheid
hebben bereikt schieten ze uit  hun baan en verdwijnen in een tunnel-
mond. 

* De Autoscooters
De eerste valt op door zijn monsterachtige afmetingen en door de duizen-
den lichtjes, de tweede is iets kleiner maar is in zijn soort de modernste
ter wereld. 
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* De Baan voor Reactievliegtuigen
Twee ultramoderne, speciaal voor de Tentoonstel-
ling  gebouwde  en  gedecoreerde  banen,  laten
stijgsnelheden toe van meer dan vier meter per
seconde en klimmen tot twaalf meter dank zij een
nieuw systeem van hyperelevatie. 

* De Swing-O-Plane
Het is in een heel ander genre de meest ge-
schikte Amerikaanse attractie voor aspirant
piloten van acrobatische vliegerij. 

* Het Schietscherm
De jacht op groot wild in het bereik van al-
len, werd na jarenlange voorbereiding ein-
delijk  verwezenlijkt  door  een Duits  ingeni-
eur. Een everzwijn, een hert of een vos ver-
schijnen op een klein scherm, een open plek

in een dicht woud. Het dier aarzelt een ogenblik en blijft staan terwijl een
witte schijf zichtbaar wordt op de schouder, amper de tijd om met een ka-
rabijn twee of drie schoten te lossen. Naargelang de schutter doel treft of
niet, blijft het dier staan of slaat het op de vlucht. 

* De Flying Cars
De Amerikaanse attractie kende in de V. S. een enorm succes. In een
groot gebouw dat vier- tot vijfduizend personen kan bevatten, draait een
grote cylinder waarin zes kleine renwagens staan. Dank zij een krachtig
systeem van gangwissels kunnen die wagens met de cylinder meedraaien
of op gelijk welk punt blijven staan. 

* Trianon
Een café-restaurant van originele conceptie en inrichting biedt een ruime
keuze van uitgelezen schotels. De inrichting wordt geleid door een Ant-
werps animator.
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* De Snack-Drankslijterij Caulier
Op een belangrijk kruispunt ligt deze voor het Belgische bierbedrijf repre-
sentatieve inrichting.

* Het Zwitsers Chalet
Dit eethuisje met Zwitserse specialiteiten wordt gebouwd en open gehou-
den door een van de belangrijkste wijnbouwersverenigingen van Wallis.

VERVOERMIDDELEN

* De Grote Spooktrein
De ronde van de wereld in tachtig seconden en de emoties van een reis
met een monorail met twee verdiepingen.  

* De Swan Ride
Het feeëriek traject is bedoeld als een familieattractie. Het overspant een
deel van het terrein dat binnen de grote scenic-railway ligt. Afzonderlijke
wagens in de vorm van een zwaan evolueren gratievol in een fantastische
doolhof.

Het Attractiepark kwam op de terreinen tussen het
Heizelstadion en de Verregatwijk. Er was een af-
zonderlijke  Attractiepoort  die  men  kon  bereiken
vanaf de Houba-de Strooperlaan. 

Het was wel niet altijd rozengeur en maneschijn.
De concessiehouders hadden blijkbaar veel moeten
betalen  en  kwamen  moeilijk  uit  hun  kosten.  Ze
probeerden dat te verhalen op hun personeel. En-
kele weken terug toonde men op TV een filmpje
van toen, waar het attractiepark er desolaat bijligt
omdat alles een week gesloten was door een sta-
king van het personeel.

VROLIJK BELGIË 

Dit is een verhaal apart. Maar het kadert wel in een traditie. Voorloper
was “Oud-Antwerpen” op de Wereldtentoonstelling van 1894 aldaar. Het
idee zou ontstaan zijn in 1892, toen naar aanleiding van het 50 jarig be-
staan van de Belgische Academie van Oudheidkunde tot drie keer toe een
historische optocht door de stad trok. In een officiële publicatie (Oud-Ant-
werpen / Le Vieil Anvers. Tekst door Max Rooses. Waterverfschilderingen
en teekeningen door Frans Van Kuyck, Brussel: E. Lyon-Claesen, 1894,
105 p.) werd het project als volgt beschreven:
“Men kwam tot het besluit eene wijk van het Antwerpen uit de XVIe eeuw
af te beelden, in wier huizen het leven en de bedrijven van den tijd zou-
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den vertoond worden en op wier markt en straten de feesten dier eeuw
zouden gevierd worden; in andere woorden men wilde het feestvierend
Antwerpen der XVIe eeuw heropwekken, verzekerd dat de eigenaardige
luister  dier feesten en het schilderachtig midden in hetwelk zij  gevierd
werden, eene machtige aantrekkelijkheid voor de bezoekers der Tentoon-
stelling van 1894 zouden opleveren.”  
Er werden een 70 huizen opgetrokken (waarvan een 10 als herberg of res-
taurant,  de  overige  meestal  allerhande winkels),  die  effectief  bewoond
werden door hun uitbaters, gekleed in zogezegd historische kostuums. 
Marnix Beyen (De massa en het volk, in: De poppen aan het dansen. Hon-
derd jaar Antwerps Volkskundemuseum. Nieuwe visies op erfgoed en mu-
sea, Nijmegen: Van Tilt,  2007, 270 p) analyseerde het verschijnsel als
volgt (p. 19): “De orkestratie van de wereldtentoonstellingen, die uitgere-
kend in deze periode (1880-1914) een grote bloei beleefden, is in dit ver-
band sprekend. Hoewel zij in de eerste plaats waren opgevat als een ode
aan de technische vooruitgang en de mondialisering, ruimden ze vrijwel
onveranderlijk ook plaats in voor een reconstructie van ‘oude steden’. In
België betekende dit in de eerste plaats een evocatie van de glorieuze pe-
riode  van de late middeleeuwen en de renaissance. 
De rijke burgers van de betrokken steden gingen daarin vaak zo ver dat
ze, verkleed als hun grote voorouders, rondliepen in deze werelden van
karton.”
Ook op de Wereldtentoonstelling van 1935 in Brussel was er nog zo een
wijk “Oud Brussel”.

 Terugkeer van de jacht
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Maar dat ophemelen van verleden en  tradities kwam na de Tweede We-
reldoorlog onder vuur te liggen. Marnix Beyen schrijft daarover (ibidem,
pp. 26-27): “Symptomatisch  voor de ruimere draagwijdte ervan is het
gewijzigde statuut van de historische reconstructies tijdens de wereldten-
toonstelling van 1958. Er werd niet langer, zoals bij voorgaande gelegen-
heden,  gesproken van ‘Oud België’  (of  een variant  daarop),  maar van
‘Vrolijk België’. Het verleden werd op die manier expliciet gereduceerd tot
een vrijblijvende vermakelijkheid en er werden ook nauwelijks pogingen
gedaan om een illusie van authenticiteit op te wekken. (…)
Overigens bleek ook de populariteit van de historische reconstructies fel
gedaald. Terwijl in 1894 ‘Oud Antwerpen’ nog dé publiekstrekker van de
wereldtentoonstelling was geweest, kon ‘Vrolijk België’ hooguit een rand-
verschijnsel zijn in de ode aan de moderniteit die Expo 58 was.”
Oorspronkelijk was het blijkbaar de bedoeling geweest het “België 1900”
te heten, de naam die behouden bleef door de inrichtende Samenwerken-
de Vennootschap met zetel in het Brouwershuis op de Grote Markt. Er za-
ten ook nogal wat brouwers in de raad van bestuur. 
Er was ook een vrij uitgebreide raadgevende commissie voor de Folklore,
waarvan onder meer Jan Verbesselt deel uitmaakte.
En er was aan apart “gemeentebestuur”, met Jean-Marie de Ronchêne als
burgemeester, Robert Lussac en Pierre Poloff als schepenen, A. Prevost
als muziekdirecteur van de eigen fanfare en Jean Delhez als leider van het
amusementsorkest. 
‘Vrolijk België’ had ook een afzonderlijke ligging, tussen het Atomium, het
eindstation van de trams en de Wereldpoort, met een eigen toegangspoort
rechts van het Heizelstadion naar de Houbalaan. In augustus 1957 werd
het als volgt beschreven: 
“Vrolijk België is een dorp van 150 huizen, waarvoor de inspiratie werd
gezocht in verscheidene periodes uit de Belgische en Europese architec-
tuur. 
1900 is een gelegenheid om zich een snor op de bovenlip te kleven, om
zich een lolmuts over de oren te stulpen, of nog om de jacht van deze tijd
een krachtdadig halt toe te roepen.
België ten jare 1900, een jolig en onverwoestbaar België, belichaming van
geest en geestigheid, van goede luim, van Breugel, Uilenspiegel, Toone,
van de Gilles en de gehele folklore.
Dit dorp van 5 ha., zonder enige regelmaat in vorm of lijn, verrezen op
een oneffen terrein,  zal  13.000 m2 tellen, verspreid over gebouwen in
hout, gips of staff, drie straten en zes pleinen, 150 huizen van bont kar-
ton, 50 herbergen met helkleurige luifels, schaduwrijke terrassen en bloe-
men in het raam, vijf  schouwburgen, drie vijvers, 2.000 m2 hovingen,
trappen, podiums, met één woord: een geheel van lijnen die speels en on-
berekenbaar kriskras door elkaar lopen, bezeten als het ware door de zot-
ternij van de tijd om de jongste eeuwwisseling.
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LEGENDE

A Theaterpoort

B Poort der kunstambachten

C Poort van 1900

D Poort der aartshertogen

E Poort der boogschutters

1 Gaai

2 Uilenspiegelplaats 11 Galerij van de “Belle Epoque”

3 Café-concert 12 Hertogelijke plaats

4 “Diable au Corps” 13 Tuin van het moderne kunstambacht

5 Plaats der aartshertogen 14 Panorama-restaurant

6 Stadhuis 15 Theater

7 Podium 16 Dancing

8 Fourquetplaats 17 Restaurant “Paviljoen

9 Feestzaal 18 Galerij

10 Vaux-hall 19 Tuinterrassen
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Daar zullen zes maanden lang zangers en dansers, muzikanten en “girls”,
acrobaten, conferenciers en kunstenmakers het hoge woord voeren. Een
ereplaats krijgen ook de kunstambachten uit hoofde van de vruchtbare
wisselwerking welke er tussen deze tak en de folklore bestaat.
Men zal er de werkplaatsen en de winkels van deze kunstenaars naast el-
kaar aantreffen. Al het talent waarvan ze blijk zullen geven bij de binnen-
inrichting en de verfraaiing van de uithang- en straatnaamborden, zal ook
spreken uit de kleinste voorwerpen, het weze smeed-, glas- of geëmail-
leerd werk, kant, geelkoperen vaatwerk of pottenbakkerskunst; het zijn
stuk voor stuk uitgelezen souvenirs voor vreemde bezoekers en evenveel
getuigenissen van een levenskrachtige, nieuwe en oorspronkelijke kunst.
Kortom, in een karnavalatmosfeer, onder de lampions en de fanfares, tus-
sen de rammelkasten van het jaar 1900, de folkloristische en de bloemen-
stoeten, de French Cancan’s, tussen de decors en de figuranten, zal ieder-
een zich thuis voelen, zich ontspannen en vaststellen dat mensen van elke
huidskleur achter het masker en op de tonen van de harmonica de weg tot
elkander vinden.”
In tegenstelling tot de rest van de Expo waren de horecazaken van Vrolijk
België dag en nacht open, met hoogstens enkele uren sluiting ’s morgens
om de boel wat op te kuisen. Maar om 9 u werden de eerste busladingen
uit de provincie al aangevoerd. Er waren bezoekers die de ganse dag in
Vrolijk België bleven hangen en van de Expo niets anders gezien hebben…
François Hemmerechts uit Heembeek herinnert zich dat hij met enkele ka-
meraden elke zaterdagavond laat naar ginder reed, en dat ze daar telkens
bleven tot 6h ’s morgens. Dan reden ze met de auto (van alcoholcontroles
had men toen nog niet veel gehoord…) terug naar Heembeek en gingen
onderweg vader Hemmerechts oppikken die nachtwaker was op de par-
king aan de Meiselaan en op dat uur zijn dienst beëindigde. In Heembeek
trokken ze dan dadelijk naar de kerk voor de vroegmis, waar ze wel zullen
zitten knikkebollen hebben… 
Ze waren zulke trouwe bezoekers dat ze op het einde van de Expo een
speciaal souvenir kregen.

Ook Lisette Wijns herinnert zich dat ze met de
Harmonie  Sint-Lendrik  van Heembeek om de
twee weken optraden in Vrolijk België, de da-
mes  in  zogezegd  folkloristische  kledij.  Ze
brachten er dansen, en de absolute topper was
toen “Ziet de boerinnekes hun rokskes zwaai-
en..”. 

INHOUD
Ten geleide W. van der Elst – St. Feremans 1

Trams op het Bockstaelplein F. de Doncquers 11

Attracties op Expo 58 W. van der Elst 24
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 Uylenspiegel als huis uit Antwerpen

 Vrolijk België: de Grote Markt

 Vrolijk België

Foto's van Karel Puttemans op volgende blz.
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