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ERFGOEDFEEST EN ERFGOEDDAG zondag 26 april 2009
LACA zal op zondag 26 april 2009 deelnemen met een stand aan de tweede editie van het Erfgoedfeest van het Brussels Gewest, met als thema:
“Het Erfgoed Leeft”
Wij zullen ons daar voorstellen op de site van Turn & Tassis (gratis toegang) van 10u00 tot 18u00 met demonstraties van de website www.laken-ingezoomd.be, van de CD Zangvogels van Laken, met de kalender
2009 en de speciale uitgaven over de Verdwenen Brouwerijen van Laken
en de Aanlag van de Van Praetlaan. Iedereen is van harte welkom!
Het vormt tevens onze deelname aan de Erfgoeddag van de Vlaamse Gemeenschap op dezelfde dag en plaats, in samenwerking met de Erfgoedcel
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

OVERLEVERINGEN EN VOLKSVERHALEN
Van de hand van ons erelid Pierre Van Nieuwenhuysen verscheen recent “Traditions & Récits populaires du Nord-Ouest de Bruxelles”, een (laatste) vervolg op zijn “Récits populaires du NordOuest de Bruxelles” uit 2003, dat in 2005 ook in
het Nederlands werd uitgebracht door het Gemeenschapscentrum De Zeyp uit Ganshoren als
“Volksverhalen
uit
Noord-West
Brussel”.
Het is het resultaat van vele jaren speurwerk,
voor een klein deel ook al verschenen in LACA Tijdingen. Overigens zijn er 19 langere of (meestal)
kortere verhalen in opgenomen die betrekking
hebben op Laken. En in het indrukwekkend notenapparaat wordt niet minder dan 20 keer verwezen
naar bijdragen van verschillende LACA-auteurs.
Tijdens de voorstelling in het (Franstalig) Cultureel Centrum La Villa te
Ganshoren wees Pierre er met nadruk op dat al de verzamelde verhalen
uit een homogeen Vlaams milieu stammen. Gans de streek maakte deel
uit van Vlaams-Brabant en onderscheidde zich in niets van andere dorpen
van het Brusselse hinterland. De verdienste om de vertelselschat voor latere generaties op te tekenen komt trouwens toe aan Vlaamse volkskundigen uit het begin van de 20e eeuw zoals Isidoor Teirlinck en Alfons De
Cock. Maar het werk bevat ook recentere herinneringen, zoals aan Flor
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Van der Vinnen, de legendarische hovenier die als eenzaat in een klein
boerderijtje beneden de Araucarialaan op de Mutsaard woonde en in gans
de wijk bekend stond.
De illustratie op de kaft van het boek door Xavier Carion stelt de processie
naar Onze-Lieve-Vrouw van Laken voor, die aangeroepen werd bij hevige
koude. Met toelating van de auteur brengen we ook nog twee tekeningen
in kleur die te maken hebben met Laken op onze cover.
Het werk (112 p.) is een realisatie van de Geschied- en Heemkundige
Kring Graafschap Jette. Het is zoals het vorige mooi versierd met tekeningen van Xavier Carion, waarvan een aantal in kleur. Het kan aangeschaft
worden tegen 23 EURO in de Abtswoning van Dielegem, Tiebackxstraat 14
te Jette, op maandag, dinsdag en woensdag van 14h30 tot 16h en in het
Trefcentrum van de Wandstraat 14, alle werkdagen van 9h tot 16h.
TOPONYMIE VAN LAKEN
En daarmee is de kous niet af wat de publicaties van ons erelid Pierre Van
Nieuwenhuysen betreft… De aandachtige lezers van LACA Tijdingen is het
zeker opgevallen hoe vaak we teruggrijpen op diens doctoraatsthesis “Toponymie van Laken”, niet enkel voor de verklaring van plaatsnamen, maar
ook voor de meest uiteenlopende historische details. Het is dan ook een
merkwaardige prestatie. Toen Pierre Van Nieuwenhuysen aan de Université Catholique de Louvain Germaanse filologie studeerde, opteerde hij in
1976 voor Gotisch als studievak. Zo kwam hij in contact met Professor Robert Van Passen, een autoriteit op het gebied van plaatsnaamkunde. En
onder diens invloed maakte hij in 1979 zijn licentiaatsverhandeling “Bijdrage tot de Toponymie van Sint-Jans-Molenbeek”. De erkenning die dit
werk te beurt viel (onder meer een bekroning door de Koninklijke Academie van België in 1980) zette hem ertoe aan op de ingeslagen weg voort
te gaan, en een doctoraatsverhandeling te maken over de toponymie van
Molenbeek, Laken en Neder-Over-Heembeek. Maar het materiaal bleek zo
overvloedig dat het gaandeweg noodzakelijk bleek het onderwerp te beperken tot Laken (en de grenszone met Heembeek). Uit die periode stammen talrijke bijdragen over Lakense plaatsnamen, verschenen in de eerste
jaargangen van LACA Tijdingen. En zelfs zo,
na jaren opzoekingswerk, en een beurs van
het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek om in 1990-1991 het proefschrift
te voltooien, gevolgd door nog een tweede
jaar 1991-1992, zou het nog aanslepen tot in
1998 eer het werk zou klaarkomen. Het is
dan ook een monumentale prestatie, vijf dikke boekdelen op A4 formaat, 2042 blz…Naast
2160 toponiemen, waarvan telkens een selectie van attestaties in archiefbronnen, een
woordverklaring, een aanduiding van de ligging en een aantal historische bijzonderheden worden gebracht, zijn er
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ook uitgebreide inleidende hoofdstukken over geografie, geschiedenis,
volkskunde, dialectologie. In feite is dit werk daarmee de meest volledige
en wetenschappelijke historische studie over Laken.
Een werk van zulke omvang kon echter niet voor het publiek uitgegeven
worden. Wel stelde de auteur een exemplaar ter beschikking van LACA, en
is er ook een raadpleegbaar in de (Franstalige) bibliotheek van Laken.
Maar pogingen om het een grotere verspreiding te geven zouden nog eens
10 jaar aanslepen. Nu is het eindelijk zover: in juni verschijnt een ingekorte versie (toch nog een 600 blz….), waarin het aantal plaatsnamen is
gereduceerd tot een 1.500 en de attestaties beperkt tot de oudste, tot ongeveer de jaren 1850.
Onnodig te zeggen dat voor die periode, op enkele archiefbronnen in het
Latijn en het Frans na, alles in het Nederlands (het “Diets”, zo men wil)
tot ons is gekomen. Het boek is dan ook in het Nederlands, met wel een
Franse inleiding en samenvatting.
Het kan besteld worden bij de uitgever Safran, Jeneverbomenlaan 32,
1020 Brussel of via de website www.safran.be tegen de speciale voorintekenprijs voor leden van LACA van 78 EURO (tot 10/6/2009, daarna 98
EURO) + eventueel 6 EURO verzendingskosten op rekening 310-146417950 van Safran (tel.02 479 36 47).

VLAAMS, SOCIAAL, LIBERAAL IN BRUSSEL
Onder deze titel publiceerden Herman Mennekens,
Johan Basiliades en Kurt Deswert een boekje over de
geschiedenis van het Vlaams liberalisme in de hoofdstad. In het kort bestek van 58 blz. kan dat natuurlijk
maar een schets zijn, maar wel intrigerend genoeg.
Misschien moeten we zelf ooit eens aandacht besteden aan de situatie in Laken en het Willemsfonds
daar. Er was voor 1971 wel geen aparte afdeling in
Laken, naast die van Brussel uit 1873 was er enkel
een in Schaarbeek. Maar reeds in 1881 werd er een
eerste voordracht gehouden, en werd er een “volksboekerij” ingericht in de Masuistraat, toen nog Laken.
In 1886 vinden we als leden uit Laken: Karel Bogaerd,
letterkundige (aan hem wijdde Hilde Verstraete meerdere bijdragen in LACA Tijdingen); Pieter Bras, suikerbakker; Karel Delbarre; Xavier Mellery, kunstschilder; Auguste Nuyens, schoolbestuurder;
Karen Nuyens, onderwijzer; Ernest Salu; Van Haecht, onderwijzer; A. Van
Minsel, “beambte bij den staatsspoorweg”; E. Van Minsel, onderwijzer.
In 1890 waren er daarvan een aantal verdwenen, maar verschijnen als
nieuwe: Emile Bockstael, burgemeester; L. Delpire, leraar aan de middelbare school; A. De Meyer, bureeloverste ministerie van Financiën; Lod. De
Vos, wijnhandelaar; Lefèvre, schepen; Aug. Maenhout, onderwijzer; Neyssens, schepen; Victorien Van de Weghe, gepensioneerd kapitein (over
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hem de bijdrage van Wim van der Elst: “Victorien Van de Weghe (18341900), officier en dichter, bracht zijn levensavond door in Laken”, in LACA
Tijdingen jg. 14 nr. 4, juni 2003). Zoals men ziet had het liberale gemeentebestuur zijn intrede gedaan. In 1897 was het nog vertegenwoordigd
door burgemeester Emile Bockstael en schepen van Financiën E. Delva.
Op de 18 leden uit Laken waren er toen trouwens 9 uit het (officieel!) onderwijs.
Waarschijnlijk was het antiklerikalisme een sterker bindmiddel dan het flamingantisme, waarvan men de leden van het schepencollege bezwaarlijk
kan verdenken… Op de begrafenis van Karel Bogaerd in 1906 hield burgemeester
Bockstael
een
grafrede
–
alleen
in
het
Frans!
Anderen toonden zich dan weer radicaler Vlaamsgezind. Lodewijk Delpire
(1846-1927) was bekend om de open brieven die hij als “Didaskalos” aan
ministers stuurde om de achteruitstelling van de Vlamingen aan te klagen,
en die als brochures op grote schaal verspreid werden. In 1898 stelde hij
op de Algemene Vergadering van het Willemsfonds het ontbreken van een
Vlaamse rijksnormaalschool om regentessen voor het middelbaar onderwijs te vormen aan de kaak. In 1916 kwam die er in Laken, onder de
Duitse bezetting. Misschien een van de redenen waarom Delpire zich tot
het activisme bekeerd had… Na de oorlog zou hij op hoge leeftijd nog op
lijsten staan van het Vlaams Front, zo voor de gemeenteverkiezingen in
Schaarbeek. Men ziet: een bont, maar boeiend gezelschap…
Het boekje is gratis en kan besteld worden bij Herman Mennekens op
02/549.66.00 of hmennekens@vanhengel.irisnet.be of bij Kurt Deswert op
02/213.71.50 of kurt.deswert@vldbrussel.be.

HIPPODROOM
In De Nekker van februari 2009 verscheen een kort artikel over grootse
bouwplannen op de voormalige Fourcroy site, tussen de Steylsstraat en
het verlengde ervan de Jules Lahayestraat, de Delvastraat en de spoorweg. Enkele jaren geleden werd onze vereniging gecontacteerd door het
architectenbureau Benarchitects in Hasselt, met de vraag naar historische
informatie over die plek. Wij bezorgden hen toen wat we wisten over de
vroegere hippodroom daar, maar ook over de latere gasfabriek van SintJoost. Blijkbaar vonden de promotoren de naam “hippodroom” het meest
aantrekkelijke voor het project…
Wij hebben in LACA Tijdingen nooit aandacht besteed aan wat een grensgeval tussen Laken en Jette is. Misschien ook wel omdat de onvermoeibare Robert Van den Haute ons voor is geweest. Van hem verscheen een bijdrage “Feu les hippodromes de Jette et environs”, in het Jaarboek 22 –
1992 van Ons Graafschap (Geschied- en Heemkundige Kring van het
Graafschap Jette en Omgeving), pp. 42-57.
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Daaruit leren we dat de paardensport in het Brusselse al teruggaat tot
1706, toen edellieden uit het gevolg van de hertog van Marlborough die
de stad veroverd had op de Fransen van Lodewijk XV, wedstrijden hielden
op de vlakte van Monplaisir, waar nu het station van Schaarbeek ligt. De
landvoogd Karel van Lorreinen had aan zijn kasteel van Tervuren grote
paardenstallen en zou nadat hij ook het kasteel van Monplaisir gehuurd
had daar regelmatig tornooien organiseren.
Maar de grote mode waaide pas over vanuit Engeland op het einde van de
19e eeuw. Er was daarvoor wel al een hippodroom op de vlakte van Linthout (het Jubelpark) en er waren projecten geweest om er een aan te leggen in de weiden van Drootbeek (1840, waar Turn & Tassis zou komen)
en in Anderlecht, waar niets van in huis zou komen. Rond 1880 kwam er
wel een in Vorst, die in 1910 naar Stokkel zou trekken. Er ontstond er ook
een in Evere, aan de Leuvensesteenweg, al voor 1894, ongeveer gelijktijdig met die van Laken-Jette. Er kwam er een in 1906 te Dilbeek die het
tot WO II zou uithouden, en een andere in Zellik die eveneens met de oorlog zou ter ziele gaan. In Laken was er een kortstondig van 1909 tot de
eerste wereldoorlog in Verregat aan de Romeinsesteenweg (zie het stukje
over de exploten van de vliegenier Chanteloup daar op 21 december
1913, in LACA Tijdingen 15/2 van december 2003).
En er zou er een bestaan hebben aan de Spiegel in Jette, achter de Madeleinekerk…
Maar degene die ons hier interesseert ontstond in 1897 toen een Société
en Nom collectif pour l’Exploitation du Champ de Courses de Laeken-Jette
van een aantal families terreinen aankocht, die in hun bezit waren gebleven nadat een deel van hun gronden daar in 1856 waren onteigend voor
de aanleg van de spoorweg Dender en Waas. Er kwam een heuse hippodroom, met een piste van 1.000 m, tribunes, stallingen, een hooimagazijn, en natuurlijk een drankgelegenheid. De hoofdingang lag aan de
Steylsstraat, op de grens van Laken met Jette, juist daar waar veel later
de ingang van Fourcroy zou komen.
Maar de renbaan zou slechts een kort bestaan kennen. De aanleg van de
de Smet de Naeyerlaan en de urbanisatie van de wijk zouden de doodsteek betekenen. Om een overweg te vermijden werd de laan die er juist
naast kwam op een talud aangelegd, om met een brug over de spoorlijn
te lopen. In 1904 waren er al onmiskenbare tekenen van verval. En op 2
augustus 1907 werden de terreinen verkocht aan de Société Anonyme de
Gaz de Saint-Josse, die er een fabriek voor stadsgas zou bouwen.
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Want dat was de volgende bestemming. En weer moeten we te rade gaan
bij Robert Van den Haute, in een bijdrage “Feu les gazomètres de JetteLaeken”, Jaarboek 23-24 (1993-1994) van Ons Graafschap (pp. 58-73).
Er was in deze omgeving,
maar aan de andere kant van
de spoorweg, al een gasfabriek
geweest sinds 1876, waaraan
de Gasstraat nog herinnert.
Die werd met de jaren uitgebreid, maar botste op de urbanisatie van de wijk met de
aanleg van de Houba de
Strooperlaan, de Leopoldsquare en de de Smet de Naeyerlaan. De Kelderstraat waaraan ze paalde werd de Fransmanstraat en de Molenbeek werd
overwelfd om de Ramaekersstraat aan te leggen. In 1911 werd de fabriek
ontmanteld en in 1921 werden de terreinen verkocht aan de Lakense
Haard die er de sociale woningen van de Ramaekersstraat zou bouwen.

Plan van de gasfabriek
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Maar intussen was de fabriek reeds lang verhuisd. In 1907 werden zoals
we zagen de terreinen van de voormalige hippodroom gekocht en werd
daar de nieuwe gasfabriek opgericht, wel langs de kant van Jette, naast
de de Smet de Naeyerlaan. Er kwamen vier “gazometers”, een kleine van
12 m diameter, twee van 28 m en een grote van 33 m. Maar er stonden
niet alleen reservoirs. Men ziet op oude plannen ook grote gebouwen, de
installaties waar gas uit steenkool gewonnen werd. De grondstof werd allicht langs het spoor aangevoerd, dat er vlak naast liep. Een idee hoe het
proces verliep vindt men in de bijdrage over de grote gasfabriek van de
Stad Brussel aan de Werkhuizenkaai in LACA Tijdingen 19/2 van december
2007.
De productie zelf werd in de
loop der jaren stopgezet, maar
de grote reservoirs bleven nog
lang bestaan en vormden een
vertrouwd beeld voor iedereen
die langs de de Smet de Naeyerlaan kwam. In 1963 werd alle
activiteit gestopt en in 1964
werden de reservoirs afgebroken. De terreinen, of tenminste
een deel ervan, werden verkocht aan de Jetse Haard die er
sociale woonblokken bouwde.

De gasfabriek in 1960

Hoe en wanneer Fourcroy in het bezit is gekomen van de terreinen langs
de kant van Laken is ons niet bekend en zou verder onderzoek vergen.
Er heerst nogal wat ongerustheid in de wijk nu concrete plannen zichtbaar
werden voor de bouw van 450 wooneenheden. Een soort effectenstudie
zou wenselijk zijn, men vreest vooral de impact op de mobiliteit en stelt
zich vele vragen omtrent de maatschappelijke effecten. Dat er een zoveelste potentiële groene plek verdwijnt is ook een zorg, omdat het geplande
groen wel heel erg beperkt zou zijn, enkel de bufferzone met de spoorweg
zou dat etiket verdienen. Er blijven ook vragen rond een mogelijke sanering van de terreinen: behalve een, naar het schijnt, weinig vervuilende
installatie van de gazometers is er blijkbaar voorbijgegaan aan het bestaan van de Sint-Joost gasfabriek. Of diens toenmalige activiteiten niet
veel meer vervuilend waren, Joost mag het weten!
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LAKEN BESCHREVEN IN 1889
Emile Leclercq
Inleiding en vertaling Wim van der Elst
We troffen in het volumineuze verzamelwerk La Belgique Illustrée. Ses
Monuments. Ses Paysages. Ses Œuvres d’Art, uitgegeven onder leiding
van Emile Bruylant1 enkele interessante zaken aan. Het werk kondigt op
het titelblad aan: « avec le concours des principaux écrivains et artistes
du pays. » Er zijn inderdaad niet minder dan 29 medewerkers, waarvan
sommigen dan nog meerdere hoofdstukken voor hun rekening namen. En
daarnaast nog een groot aantal gravures, waarvan vooral die van E. Puttaert en Louis Titz voor ons van belang zijn. De hoofdstukken over Brussel
en het arrondissement zijn van de hand van Emile Leclercq, inspecteurgeneraal voor Schone Kunsten. Hoewel het werk geen jaartal draagt, kunnen we uit verwijzingen in de tekst opmaken dat die van ten laatste 1889
dateert.
Leclercq eindigt zijn hoofdstuk over Brussel in dat deel van Laken dat zich
aan de overkant van de (toenmalige) vaart bevond (pp. 158-160):
“De Groendreef, oude wandeling van de welgestelde Brusselaars, langs
het kanaal van Willebroek, ligt er vandaag verlaten bij. Op sommige momenten van het jaar trekken de roeiverenigingen nog een menigte liefhebbers van wedstrijden voor kano of skiff, met de halfnaakte roeiers die zich
in cadans over de riemen buigen. De oevers van het kanaal staan dan vol
met toeschouwers van beide geslachten; de heldere jurken en de veelkleurige parasols van de dames zijn kleurrijke accenten in de verzameling
van kijklustigen. De oude Groendreef wordt zo af en toe, en slechts voor
enkele uren, tot leven gewekt; de gewoonlijke melancholie komt des te
meer tot uiting eens de taferelen van de sportieve wedstrijden zijn verdwenen.
Er is al lang sprake van het kanaal van Willebroek te verbreden en te verdiepen, zodat grote zeeschepen hun lading kunnen komen lossen in Brussel. Delen van de terreinen op het grondgebied van Laken, ten westen van
het kanaal, zouden aangewend worden om er de nodige dokken te graven
en de kaaimuren te bouwen die een toegenomen goederenverkeer zeker
noodzakelijk zou maken. Die maritieme ontwikkeling zou weldra een levendige activiteit in dat deel van de agglomeratie meebrengen, en de
Groendreef zou waarschijnlijk in korte tijd een drukke verkeersader worden, maar met een nieuw karakter, bebouwd met belangrijke handelszaken.
1

Brussel: Bruylant-Christophe et Cie, Editeurs, Successeur Emile Bruylant, rue Blaes 49, s.a. Tome I 612 p.,
Tome II 544 p., Tome III 500 p.
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Molenbeek en Laken raken mekaar in deze omgeving; Molenbeek stopt
aan de Groendreef waar de voorgemeente van Laken begint. Het goederenstation brengt in die hoek van de voorstad een luidruchtige agitatie.
Gans de dag is het een komen en gaan van karren, van wagens bedekt
met een lederen dekzeil, van stootkarren. De Antwerpsesteenweg die naar
het centrum van Laken voert, snijdt dit gebied in twee. De Zenne, in
openlucht vanaf de Antwerpselaan, is de oostelijke grens: het is deze rivier die Laken van Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek scheidt.
Er is niets te signaleren in deze voorstad. Het is een conglomeraat van industriëlen, handelaars, arbeiders, die vooral begaan zijn met wat de dag
van morgen zal brengen en voor wie het bestaan een zware strijd is die
elke morgen opnieuw begint. Geen kunst in de straten, niets pittoresks
aan de woningen: het hoogstnodige en het nuttige zijn hier absoluut
meester.”
In het hoofdstuk over het arrondissement Brussel bespreekt Leclercq Laken zelf (pp. 255-262):
“Als men van Brussel naar het noorden gaat, hetzij te voet, hetzij met de
spoorweg naar Oostende, hetzij met de tram van de Vooruitgangstraat, is
de eerste gemeente waar men komt Laken. Er is eigenlijk geen andere
verbinding tussen de hoofdstad en haar ambitieuze buur, tenzij de Antwerpselaan. Laken is tegelijk voorstad en landelijke gemeente. De Koninginnelaan, die begint aan het Liedtsplein in Schaarbeek, verlengt met een
bocht de Paleizenstraat, die eigenlijk de voortzetting is van de Koningsstraat. Men kruist de spoorweg over
twee viaducten, steekt het kanaal van
Willebroek over langs tweelingbruggen,
en men staat tegenover de nieuwe
Onze-Lieve-Vrouwkerk.
De band tussen Brussel en Laken is zo
zeer hecht, en als in de toekomst de
slokop die de hoofdstad is, de omliggende voorsteden annexeert, zal Laken
zeker opgeslorpt worden, samen met
Anderlecht en Etterbeek.
Laken was eertijds de geliefde uitgaansbuurt voor de Brusselaars; de burgers gingen er wafels eten; de
jeugd ging er dansen in openlucht, in etablissementen met
allerlei vermakelijkheden. De
Groendreef was de aantrekkingspool voor de liefhebbers
van min of meer landelijk plezier. Vandaag is Laken wat uit
de mode geraakt. Het is nochtans een echte Koninklijke zo9

merresidentie, waarvan de charmes sinds een kwart eeuw alleen maar
toegenomen zijn. Dank zij het initiatief van Leopold II werd een uitgestrekt park aangelegd nabij het Koninklijk Domein, waarvan het slechts
door een weg gescheiden is. Dit openbaar park geeft aan het deel van de
gemeente waar het zich bevindt een uitzicht van beschaving, dat goed
overeenstemt met het karakter van “hart van het koninkrijk”. Het is met
smaak ontworpen in een heuvelachtig gebied, waarin de architect de kans
heeft gezien een plaats voor te behouden voor een “Klein Zwitserland” dat
kan wedijveren met dat van het Terkamerenbos. We houden veel van zulke “kleine Zwitserlanden” in streken waar het reliëf relatief plat is. Wat we
zelf niet hebben krijgt in onze ogen des te meer waarde!
Op het hoogste punt
van het park heeft
men een monument
opgericht in gotische
stijl ter nagedachtenis
aan Leopold I. De
Curte is de architect
ervan. Een koperen
beeld van de Faam
bekroonde het, een
werk van De Groot.
Maar het kon niet
weerstaan
aan
de
windstoten die het op
die hoogte te doorstaan kreeg, en men
heeft
het
moeten
weghalen van dat gevaarlijk voetstuk. Het
is een elegant monument, de spits waarin
het uitloopt doet denken aan die van het
stadhuis van Brussel.
In het centrum, onder
de gewelven waar
schemering heerst die
bijdraagt
tot
de
plechtstatigheid
van
de plek, heeft men
het bronzen beeld van
Leopold I geplaatst.
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De Koninklijke Residentie, gescheiden van het openbaar park door de weg
die naar Strombeek-Bever en verder naar Temse leidt, is een verwezenlijking van het eind van de 18e eeuw, gebouwd voor de gouverneur-generaal
van de Nederlanden, de hertog van Saksen-Teschen, op
de heuvel die men toen
Schoonenberg noemde, en op
de top van de steile helling
die als Donderberg bekend
bleef. Men zegt dat de prins
zelf de plannen tekende, of er
tenminste de grote lijnen van
aangaf, maar de uitvoering
gebeurde door de architect
Monnoyer. Het zicht erop vanuit het oosten is heel aangenaam, niet zozeer door de stijl van het gebouw
die tenslotte eerder banaal is, dan door de ligging op een terras van gazon, dat zachtjes afdaalt naar het kanaal tussen twee massieven van bomen. De voorgevel en het plein dat als ingang fungeert vertonen een
meer monumentaal karakter.
Als men door het park
wandelt krijgt men de
indruk 10 mijlen van
Brussel te zijn, in
werkelijkheid is het
amper 4 kilometer.
Het is op het kasteel
van Laken dat Napoleon de oorlogsverklaring
aan
Rusland
heeft getekend: een
bijgelovige geest zou
kunnen zeggen dat
zulks geen geluk gebracht heeft voor de moderne Caesar.
Het is hier ook dat op 10 december 1865 de eerste koning der Belgen
overleed, Leopold van Saksen-Coburg.
De residentie is aanmerkelijk verbeterd door Leopold II. Een uitgestrekte
wintertuin, samengesteld uit gigantische serres, is gebouwd ten noordwesten van het kasteel en geeft er een nieuw, meer levendig en meer
aantrekkelijk karakter aan.
Een keer per jaar opent de koning de deuren van zijn geliefde “home”
voor talrijke genodigden, die vrij zijn het tot in alle uithoeken te verkennen en zo de vernuftige inrichtingen ervan te bewonderen, en die dikwijls
deze
vrijheid
misbruikt
hebben
tot
wangedrag
toe…
Van op het terras ziet men gans de noord-oost kant van de hoofdstad, en
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het tafereel getuigt van een zekere grootsheid. In het oosten bevinden
zich aan de overzijde van het kanaal, het reusachtige spoorwegstation van
het Noord en dat van Schaarbeek, de verspreide boerderijen van Evere,
en enkele landhuizen die wit opdoemen tussen de parken die ze omgeven.
De vlakten van Monplaisir, waar vroeger paardenkoersen werden gehouden, zijn nu nog slechts weilanden doorsneden door de spoorweg van de
Staat.
Laken gaat terug tot lang vervlogen tijden. De geleerden hebben er zelfs
sporen gevonden van Romeinse constructies, een Romeinse weg liep niet
ver ten westen, met twee vertakkingen naar Grimbergen en Vilvoorde. Alles is verdwenen, maar de lommerrijke wegen die zich uitstrekken voorbij
het kasteel, de pittoreske Sint-Annadreef die vertrekt van de kerk om uit
te komen aan de kapel en de bron, beroemd door de herinnering aan de
Infante Isabella, zijn verrukkelijke oorden voor wandelaars die van de stilte en de natuur houden.
De oude kerk, waarvan men
slechts het koor en de toren
bewaard heeft, was in gotische stijl uit de XIIIe eeuw.
Het schip vormde een latijns kruis, met in het midden de vierkante massieve
toren erboven. De lichamen
van koningin Marie-Louise
en koning Leopold I werden
voorlopig onder-gebracht in
een grafkelder onder de
linkse kapel.
Het kerkhof is zeer rijk aan
kunstvolle graven. De meest merkwaardige monumenten zijn die voor Marie-Félicie-Garcia Malibran-de Bériot, gebeeldhouwd door G. Geefs, en dat
van Nicolaï, de bizarre filantroop, een werk van Fraikin in een eenvoudige
stijl. Deze laatste rustplaats wordt bezocht door alle wandelaars uit Brussel.
De nieuwe kerk, opgetrokken in de nabijheid van de oude, en die men ziet
op het einde van de Koninginnelaan, is het werk van Poelaert; ze is opgedragen aan de eerste koningin der Belgen. Het heeft veel moeite gekost
om dit bouwwerk in gotische stijl te voltooien; er zijn constructiefouten
gemaakt; er werden verkeerde steensoorten gebruikt; zodanig dat nog
voor het bereiken van de geplande hoogte barsten in de muren deden
vrezen dat het monument op een dag zou instorten. Het heeft nochtans
weerstand geboden, en men was begonnen met de details te beeldhouwen,
maar die afwerking schijnt weer
opgegeven te zijn.
Het geheel is nogal origineel en geeft van op afstand een mooi effect. Onder het achthoekig koor, met een dak in de vorm van een piramide en
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met op de punt een kroon, bevindt zich een crypte die als grafkelder dient
voor de Koninklijke familie en waar de graven van Leopold I en MarieLouise d’Orléans een definitief onderkomen hebben gevonden.”
P.S. Wij voegen als illustraties nog
vier andere lithogravures toe uit
een werk van omstreeks 1900: de
TOURS, C., La Belgique pittoresque
en 200 gravures (Paris, s.d.). Deze
werden afgedrukt in het mededelingenblad SILENUS 50 oktober-december 2008 van Graafschap Jette.
Wij danken onze zustervereniging
voor de toelating ze over te nemen.
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Een Oud Lakenaar vertelt :
Georges Lienart, Haarkapper en Kunstschilder
Fernand Sonck
Het regent pijpenstelen die namiddag toen ik de Jacobs-Fontainestraat insloeg. Ik had immers een afspraak met Georges Lienart, 85 jaar, die jarenlang een kapperssalon heeft uitgebaat in de Prudent Bolslaan nr 64. Ik
herinner mij nog levendig hoe gezellig het was in zijn salon. Vooral in de
winter als het sneeuwde of vroor en wij onze beurt
afwachtten verdiept in Robbedoes of Kuifje, rond
een gloeiend kolenkacheltje waarop steeds een
pannetje water stond te dampen. Hij had immers
dikwijls warm water nodig om te scheren of koppen te wassen. Ei zo na lieten wij onze beurt overslaan om nog een tijdje langer te mogen blijven.
Ik bel aan en word verwelkomd door Georges en
het geblaf van zijn braaf hondje. De regen kletst
tegen de ruiten maar dat geeft niets. Een lekker
kopje koffie en Georges haalt zijn herinneringen
boven.
“Gij zijt er nu 85 geworden, Georges, maar waar zijt gij geboren
en wat deden je ouders ?”
Ik ben geboren in 1923 en wij woonden in de Kroonveldstraat. Thuis waren wij met 10 broers en zussen. Ik zeg altijd dat ik in Brussel geboren
ben en niet in Laken. Onze gemeente was immers sedert 1921 opgenomen door Brussel. Mijn vader werkte bij “Inter Brabant”, een elektriciteitsfabriek aan de Van Praetbrug en mijn moeder had thuis haar handen vol
met haar tien gasten. Omwille van zijn kennis en technische ervaring werd
mijn vader dikwijls gevraagd om ter gelegenheid van de wijkfeesten, de
zogenaamde “braderijen”, het vuurwerk af te steken. Van vuurwerk gesproken, een kleine anekdote: mijn vader had de eigenares van ons huisje
voorgesteld elektriciteit te plaatsen. Zij heeft dit steeds geweigerd want zij
“ had schrik van den electriek” zei ze. De straat was verlicht door lantarens en ‘s avonds op wel bepaalde tijdstippen kwam de lantarenman langs
om met een grote stok, waar aan het uiteinde een klein vlammetje brandde, het gasbekken aan te steken. 's Morgens bij daglicht kwam hij dan
langs om het licht te doven.
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“en de school ?”
Toen ik drie was geworden ging ik naar de kindertuin. Dat was in de Leopold I straat de zogenaamde “Château des Canons”. Ik heb nog een foto
teruggevonden uit die tijd.

Georges is de 2de van links, gehurkt. Jean, de 1ste jongen,
staand, rechts

Dit moet rond 1926-27 zijn geweest. Die is getrokken in de hof van de
school, die uitmondde aan de Laneaustraat. Men ziet de zijgevel van het
gemeentehuis.
Er is een anekdote verbonden aan die foto. Ik loop deze winter juist voor
Kerstmis even te winkelen en kom neus aan neus te staan met een heer.
Wij bekijken elkaar en vallen onmiddellijk in elkaars armen. Het was immers Jean, mijn beste vriend uit de tijd van de kindertuin.
Wij hadden elkaar al meer dan 80 jaar niet meer gezien en hadden ons
onmiddellijk herkend.
Van toeval gesproken. Op de foto is Jean de eerste jongen staande rechts
terwijl ik als tweede links op de eerste rij zit.
Wij zullen ons ditmaal niet meer uit het oog verliezen.
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Op mijn zes jaar heb ik
dan mijn basisonderwijs
aangevat. Dit in de “Gemeenteschool 32”, Thijs
Vanhamstraat nr 21. De
“Gemeenteschool 33” die
daaraan paalde, JabobsFontainestraat , was voorbehouden aan de meisjes.
Beide scholen deelden de
binnenkoer maar de uurregeling was zo dat wij
nooit, jongens en meisjes,
samen de koer op mochten. De turnzaal paalde
aan de Steylsstraat nr 16-34, juist boven de douches in de kelder.
De douche-instellingen waren tijdens de week voorbehouden aan de leerlingen maar tijdens de weekend waren zij ook toegankelijk gesteld voor
het publiek.
Uit die tijd heb ik nog goede herinneringen. Met Sinterklaas trokken alle
scholen van de buurt samen, in stoet, voorafgegaan door de Grote Sint
met zijn Zwarte Piet en een ezel naar de bioscoop Rio in de Maria-Christinastraat, waar er een mooi feest werd opgezet. Wij kregen daar ook een
klein geschenk, meestal een stuk speelgoed. Wij hadden vooraf op school
al iets gekregen. Op elke bank lag immers een pen of twee, een potlood,
een nieuwe lei, een appelsien en een grote Sinterklaas in speculaas.
Ik herinner mij ook nog de snoep en speelgoedwinkel “Chez Dimard”, op
de hoek van de Thijs Vanhamstraat en de Breeschstraat. Daar vond men
alles, snoep, een vieruurtje en speelgoed: soldaatjes, vliegtuigjes, camions en natuurlijk ook een hele collectie indianen en cowboys.
Wat wij het liefst hadden dat waren de uitstapjes, de dagexcursies om de
maand of twee. Meestal gingen wij naar het Zoniënwoud maar wij zijn ook
naar het Kasteel van Beersel geweest, dat toen nog niet gerestaureerd
was en meer op een bouwvallige ruïne leek. Ik herinner mij ook dat wij
schrik hadden in de vergeetput te vallen toen die werd opengetrokken om
er een oogje in te slaan, griezelig !
Op de vraag van één van mijn vriendjes of “het voor altijd was wanneer
men stierf” antwoordde een andere bengel : “ ja, dat is voor gans het leven” !
Natuurlijk waren wij opgetogen wanneer de voorbereiding van de jaarlijkse schoolreis aanving. Dit was meestal een driedaagse trip. Zo zijn wij
naar Luxemburg geweest, naar de Ardennen en naar ...zee. Je moet we-
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ten dat in die tijd heel wat kinderen nooit de zee hadden gezien. Alleen de
welstellende families konden zich veroorloven aan zee hun vakantie door
te brengen.
Een merkwaardige figuur was het schoolhoofd van de Gemeenteschool
32 , dhr Neirinckx.
Streng maar rechtvaardig kon hij alleen maar eerbied en respect afdwingen. Hij heeft zich eens begin jaren vijftig kandidaat gesteld voor de verkiezingen. Hij werd niet verkozen maar was er trots op dat hij achthonderd voorkeurstemmen had gekregen terwijl hij maar “ zeshonderd foldertjes had laten verspreiden” zei hij. Later ging ik regelmatig bij hem aan
huis zijn haar kappen Ik heb een blijvende herinnering aan die mens,
wanneer ik aan mijn schooljaren en belevenissen in de gemeenteschool 32
terugdenk.
“Hoe was het dagelijks leven toen in Laken , vertel eens ?”
Er was toen nog geen tv en de mensen sloegen graag een babbeltje met
elkaar op de drempel, vooral in de zomer. Er werden stoelen buiten gehaald en iedereen had zijn verhaal. Er werd ook veel gefeest: de braderijen! De meest bekende was deze van de Maria-Christinastraat maar ook in
andere wijken waren deze volksfeesten zeer populair. Ik weet nog goed
dat men ter hoogte van de Breeschstraat een groot wit doek over de Thijs
Vanhamstraat spande en men daar dan ‘s avonds een stomme film vertoonde.
Om mijn moeder bij te staan ging ik
dikwijls boodschappen doen en dat
was meestal in de Fransmanstraat.
Daar waren drie bakkers : Wiewauters, Vermonden en Haleyt.
Wel, ik heb nog de allereerste broodsnijmachine aan het werk gezien bij
Haleyt. Wat een spektakel! Het was
een ijzeren kast van bij de twee meter
hoog, voorzien van een dik glazen
venstertje waardoor men kon zien hoe
een groot mes, snee na snee het brood bewerkte.
Wij gingen ook vrij dikwijls naar de bioscoop. In de Maria-Christinastraat.
Ik heb nog de “Christine” weten inhuldigen. Het is ook in die zaal dat de
eerste kleurenfilm in Laken werd vertoond: “La ville dorée” (de film uit
1942 van Veit Harland, “Goldene Stadt”, over Praag) , om niet te spreken
over “ Autant en emporte le vent” met Clark Gable. Die film duurde drie
uur wat door velen als te lang werd beschouwd . Immers drie uur in de
donker zitten : “daar moet je oogpijn van krijgen“, dachten de meesten
onder ons. En toch liep de zaal vol.
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Aan het J.-B.Willemsplein was er de Astra, een voormalige garage. Begin
van de jaren 1900 was daar zelfs een bekende danszaal gevestigd: de Pavillon waar de jeugd ‘s zaterdags uitging. Een zeer beroemde Lakense
sportman zou daar, naar verluidt, ook dikwijls over de dansvloer zijn geweest, nog voor hij de grote carrière zou opbouwen die men kent: wielerkampioen Miel Aerts.
Als kleine bengel gingen wij wekelijks naar de stadsbibliotheek, gevestigd
in het gemeentehuis met ingang Tielemansstraat. Daar vonden wij alle
boekjes en strips: o.a. alle ingebonden Kuifjes. Men moest evenwel opletten niet te veel kabaal te maken. Dat zou de dame belast met het toezicht
op de leeszaal niet geduld hebben. Wij mochten amper een woordje wisselen met elkaar en dan nog fluisterend of we kregen een berisping of
werden de zaal uitgezet.
In 1932 of 33 zijn wij dan verhuisd van de Kroonveldstraat naar de Victor
Mabillestraat en op mijn vijftiende, na het voltooien van mijn “vierde
graad”, twee jaar na het basisonderwijs, ging ik op stiel zoals men zei. Ik
heb toen gekozen voor het haarkappen en ben als leerjongen begonnen
bij een kapper in Anderlecht.
“En toen is de oorlog uitgebroken, wat weet je nog van die moeilijke tijden ?”
In mei 40 was ik zeventien en wist niet goed of ik mij moest aanmelden
bij het leger of niet. Ik ben dan maar zoals vele jongens naar Frankrijk
gevlucht om niet gepakt te worden door de Duitse troepen die ons land
waren ingetrokken. Ik ben evenwel snel teruggekeerd maar dan met één
zorg: mij niet laten oppakken voor de verplichte arbeid in Duitsland. Ik
heb mij dan een tijdje moeten verstoppen. Aangezien ik een werkgelegenheid had bij mijn kappersbaas kon ik wel vrij vlug opnieuw de straat op.
Toch werd ik enkele keren tegen gehouden door Duitse patrouilles en een
paar keer werd ik uit de rangen gehaald . Men had iets verdachts in mijn
zak waargenomen. Bij nader toezicht bleek dat het ging om mijn kappersmateriaal : scheermessen, scharen en ijzeren kammen. Men moet weten
dat in die tijd de leerjongens zelf hun basisbenodigdheden moesten aankopen en uit eigen zak betalen. Ik sleurde dit dan ook mee wanneer ik
naar het werk ging.
“En de bevrijding ? dat moet iets geweest zijn ! “
Bij de bevrijding kon ons geluk niet op. De mensen liepen als bezetenen in
een onbeschrijfelijke roes. Ik weet ook nog dat er veel geplunderd werd
bij het vertrek van de bezetters. Ik geloof dat het slachthuis van Anderlecht letterlijk onder de voet werd gelopen. Uit alle hoeken van het slachthuis zag men halve varkens wegsleuren. Ook de treinen op het spoor onder de brug aan de Emile Bockstaellaan werden leeggeplunderd. En dit al-
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les onder meestal welwillend toezicht van de laatste Duitse soldaten nog
aanwezig ter plaatse.
Er werd af en toe een schot gelost maar ik moet eerlijk toegeven dat in
vele gevallen het de soldaten waren, die zelf de wagons openbraken voor
de bevolking.
Ik zie nog een man met een wel twintig kg wegende koffiezak op de rug
de Bockstaellaan afstappen, op de voet gevolgd door een bende bengels
die erin geslaagd waren een gat te boren in die zak, waar de koffiebonen
begonnen uit te stromen terwijl zijzelf hun zakken volpropten. Ik vraag
mij af hoe die man niet gewaar geworden is dat de zak die hij droeg
steeds lichter begon te wegen. Tegen dat hij aan het Gemeenteplein zal
aangekomen zijn, zal hij wel beseft hebben wat er gebeurd was.
Eén film die in die tijd erg in de smaak viel was een stomme film: “Malheur aux Vaincus” . Ik weet niet meer waarover het ging maar ik vermoed
dat deze betrekking zal gehad hebben op de oorlog en de bevrijding.
Kortom er werd plezier gemaakt. Ik weet nog dat er zich zelfs tot twee circussen tegelijk op het gemeenteplein kwamen installeren. Eén op het plein
zelf en een ander op de brug, waar nu de Brico gevestigd is. Er werden
ook vuurwerken afgestoken op het gemeenteplein.

De wijkfeesten konden opnieuw heropleven. Iedereen deed zijn best om
er iets van te maken, niet altijd met evenveel succes. Zo het initiatief van
cafébaas “Chez Orban” Leopold I straat. Deze drankgelegenheid was gelegen tussen de Richard Neyberghlaan en het Gemeenteplein. Welnu, die
Mijnheer Orban was een gewezen bokser. Hij had er dus niets beters op
gevonden dan tijdens de braderij van de Leopold I straat een boksring op
te stellen waar hij de strijdlustige kandidaten uitnodigde om voor hem als
sparringpartner op te treden. Wanneer hij een paar glazen op had bleef
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het echter niet bij een demonstratie maar klopte hij er lustig op los. Meerdere heldhaftige sparringpartners dienden te worden afgevoerd met een
bloedende neus of open geslagen wenkbrauw. Het bleef daar vrij vlug bij
want op politiebevel heeft hij deze show moeten stopzetten.
Drijvende krachten achter deze wijkfeesten in de Leopold I straat waren
groentehandelaar Wolput, wiens winkel gelegen was op de hoek van de
Leopold I straat en de Prudent Bolslaan en Charles Buydens, die een fietsenzaak had, gelegen tussen de Louis Wittouckstraat en de Prudent Bolslaan.
Handelaar Wolput organiseerde ‘s avonds een zangwedstrijd (een soort
karaoke zou men nu zeggen) die veel volk trok .
Charles Buydens was nog voor de oorlog
wielrenner geweest bij de liefhebbers.
Het is dan ook niet te verwonderen dat
hij de man was achter de vele wielerwedstrijden in de straat. Ik heb daar nog
Kwik Van Kerkhoven en de gebroeders
Glorieux, allen van de VC Laken, weten
rijden evenals de lokale vedette: Theo
Lossie uit de Breeschstraat.

Rik (Kwik) Van Kerckhoven in Hoeilaart
Charles Buydens zou later uitgroeien tot een welstellend industrieel vermits hij zelf motoren en bromfietsen ging bouwen (*). In de jaren zestig
zou hij trouwens een gebouw zetten, Leopold I straat 147 en concessionaris worden van een welbekend automerk. Ik weet nog zeer goed dat men
om dit gebouw te zetten, een aantal kleine werkmanshuisjes diende te
slopen.
Eén van die huisjes was een snoepwinkel “Au Petit Bénéfice” genoemd en
gehouden door een kleine oude dame, Mevrouw Julia, waar wij regelmatig
langs kwamen op onze weg naar de Gemeenteschool Thijs Van Hamstraat.
Ik was in die tijd ook erg bevriend met de broer van een jonge dame die
later de wereld zou veroveren als Annie Cordy en die haar begin heeft gemaakt, vlak na de oorlog, in de Lion Rouge, een drankgelegenheid in de
Maria-Christinastraat. Wij gingen met moeder af en toe bij Annie's moeder. Ik heb ook haar zuster goed gekend. Ook zij had talent en een prachtige stem maar heeft nooit carrière willen maken.
“Waar heb je dan gewerkt, na je leerjaren als leerjongen haarkapper in
Anderlecht, en wat weet je over die periode? Je moet wel enkele anekdotes te vertellen hebben?”
(*) zie artikel “ La Buydens 125 “ in L.T. jg. 20 nr 2 december 2008- februari 2009 blz.
9-12. Jean Pierre Van Hautegem meldt dat Buydens inderdaad verdeler werd van Toyota.
Bij zijn pensioen verkocht hij de garage en de concessie aan derden die de naam en de
naambekendheid mee overnamen. De zaak ging echter in faling en de familie Buydens
verkocht het pand aan de doe-het-zelf-zaak Van Elewijck (voorheen in de Maria-Christinastraat, waar nu de Prémaman is). Die is intussen ook over de kop gegaan. De echtgenoten Buydens zijn overleden.
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Na mijn leerjaren in Anderlecht ben ik in een kapperssalon aan het SintKatelijneplein beland. Ik mag zeggen dat ik daaraan mijn schoonste herinneringen overhoud.
Eerst en vooral moet je weten dat dat salon gevestigd was tussen twee
zeer speciale etablissementen: een bordeel langs een kant en een club
“Chez Paul”, langs de andere kant, waar koppels zich discreet konden ontmoeten. Daar heb ik trouwens de schok van mijn leven meegemaakt. Stel
je voor dat mijn baas mij op een dag vraagt even bij Paul wat geld te gaan
wisselen. Ik doe de deur open en val op een koppel dat aan het vrijen
was. De dame stond met haar rug naar de deur. Plots draaide ze zich om
en ik stond oog in oog met de vrouw van één van mijn beste vrienden. Ik
heb gedaan alsof ik haar niet herkende en vloog zo vlug mogelijk de deur
uit. Zij had mij evenwel herkend want wat later kreeg ik een telefoontje
van haar met de smeekbede dat toch niet aan haar echtgenoot te vertellen. Daarop antwoordde ik maar dat ik niet wist waarover zij het had en
vroeg waarom ik haar en mijn vriend al een tijdje niet meer had gezien
noch gehoord.
Er liepen ook in stad veel bloemen- en fruitverkopers rond. Blijkbaar hadden zij niet alle gewenste toelatingen want zij waren permanent op de loer
naar mogelijke politieagenten. Weet je dat ik mij altijd heb laten vertellen
dat het hen wel verboden was handel te drijven op een vaste standplaats,
want zij hadden daarvoor een speciale vergunning nodig, maar dat men
hen niet kon verbaliseren zolang zij in beweging waren. Zij hebben daar
onmiddellijk een kunstgreep op gevonden . Wanneer een agent op komst
was reden ze weg met hun kar verder de straat op en verkochten dan al
rijdend met een sliert klanten die hen lopend moesten volgen.
Het kapperssalon aan het Sint-Katelijneplein zal mij altijd bijblijven en
vooral de fauna die daar rondkwam. Het gros van ons cliënteel bestond
immers uit de “vismarchanten” van de Vismarkt.
Altijd bekvechtend maar met het hart op de hand. Weet je dat één van die
vishandelaars, onder de meest bekende, een verwoed wielersupporter was
bij zoverre dat hij in de periode van de ronde van Frankrijk, speciaal voor
de Belgische ploeg brood bakte en naar de ritaankomsten ging dragen .
Onder ons cliënteel telden wij bekende artiesten: Gustave Libeau, de
rondborstige Brusselse theater- en filmacteur, beroemd geworden als Beulemans in “Le Mariage de Melle Beulemans”.
Ik citeer verder: Ernest Delmarche, de bekende tenor van de Munt, Simone Max die dikwijls haar echtgenoot vergezelde wanneer hij bij ons kwam.
Van Simone Max weet ik alleen nog dat zij vrij sip keek en men tegen
haar niet teveel moest zeggen in tegenstelling met het imago dat men van
haar had wanneer zij op de planken stond.
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Wij hebben ook Franse artiesten over de vloer gehad: filmacteurs Albert
Préjean en Armand Bernard. Er werd zelf een film gedraaid in onze salon:
“ Dans l'attente” met Jean Tissier.
Het meeste plezier heb ik echter beleefd aan de lotgevallen van onze “vismarchanten”. Ik was inmiddels als eerste gast aangesteld en moest de
baas vervangen wanneer hij even weg moest. Op een dag moest hij een
boodschap doen en liet hij mij de verantwoordelijkheid van het salon. Welnu, plots komen daar twee welbekende vishandelaars binnen die om één
of andere reden het met elkaar niet konden stellen. Het ene woord bracht
het andere mee zodanig dat zij, na een paar minuten, vechtensklaar stonden. Ik heb mij tevergeefs tussen hen beide gesmeten maar zonder succes. Om het nog gemakkelijker te maken lieten ze plots hun broek zakken
en stonden tegenover elkaar in onderbroek met gebalde vuisten... juist op
het ogenblik dat mijn baas binnen kwam.
Wat heb ik toen mogen horen: “nog geen paar minuten alleen en dit
dan... in mijn salon”, tot groot jolijt van de voorbijgangers die in rijen
voor het raam stonden aan te schuiven om niets van het spektakel te
missen!
U moet weten dat de vishandelaars steeds op houten blokken rondliepen.
Wanneer zij echter het salon moesten betreden waren zij verplicht hun
blokken aan de deur te laten. Op een dag had één van onze trouwe klanten, vooral bekend als grappenmaker, er niets beters op gevonden dan onopgemerkt naar buiten te sluipen om in de blokken van een collega te
gaan ...pissen !
In 1952 ben ik dan zelf een kapperszaak begonnen, Prudent Bolslaan 64
en ben daar toch een tiental jaren actief geweest voor er mee te stoppen.
“Wij hebben het nog niet gehad over een hobby die stilaan is uitgegroeid tot een ware kunst: het schilderen. Hoe ben je daarmee
begonnen ?”
Ik heb altijd aanleg gehad voor
het tekenen. Op een dag ontmoet ik een persoon die een
kunstschildersatelier hield. Wij
spreken over koetjes en kalfjes
tot ik hem zeg dat ik goed kon
tekenen bij zover dat ik steeds
zelf mijn kapperssalon versierde
tijdens de feesten
Hij nodigt mij uit op één van zijn
wekelijkse samenkomsten in zijn
atelier en dringt aan opdat ik het eens zou proberen met olieverf. Tot dan
had ik nooit met olieverf gewerkt. Dit eerste experiment is niet meegeval-
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len. Ik kreeg te horen dat men met olie niet mag tekenen maar wel schilderen. Daarmee wilde hij zeggen dat tekenen en schilderen niet dezelfde
kunst zijn. Ik heb dan toch volgehouden en ben nu al meer dan tien jaar
bezig. Ik heb al meer dan driehonderd schilderijen gemaakt en neem af en
toe deel aan tentoonstellingen.
Ik schilder graag landschappen maar nooit
in open lucht. Het stoort mij immers wanneer men over mijn schouder zit te kijken
terwijl ik aan het werken ben. Ik trek er
dikwijls op uit met mijn fototoestel, neem
de gewenste taferelen op en thuis gekomen, wanneer ik er zin in heb, begin ik te
schilderen naar het model van de genomen
foto’s. Er is nog een andere reden waarom
ik niet in open lucht schilder. Een schilderij
is niet op één dag af wat betekent dat
naarmate de dag vordert of van één dag op
de andere, de belichting van het onderwerp dat men op het doek tracht weer te
geven sterk kan veranderen en dat stoort
mij.
Het is een aangenaam tijdverdrijf en eens
ik begin is het alsof de klok blijft stilstaan.
Van klok gesproken, het is tijd dat ik nog even met mijn hondje een wandeling doe, of het nu regent of niet.
Ik neem afscheid en dank hem voor de aangename namiddag. Buiten is
het nog steeds aan het stortregenen maar ik merk het amper op, het
hoofd nog vol van de verhalen uit de oude doos van Georges, haarkapper
en kunstschilder maar vooral ooggetuige van mensen en dingen in Laken
uit de tijd van toen.

2de is hier Van Genechten van VCL in 1953
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EEN TERUGBLIK: EXPO ’58 EN DE OMGEVING
VAN LAKEN
Wim van der Elst
De bedoeling van dit artikel is louter wat bouwsteentjes aan te brengen,
niet het ganse verhaal.
We leggen hierom het accent op de grote infrastructuurwerken, die al dan
niet sporen hebben nagelaten. We zullen het dus ook niet hebben over de
verwezenlijkingen op de Heizelvlakte zelf, het terrein van de Expo, maar
over de werken die ook vandaag nog de verkeerssituatie rond en in Laken
grotendeels bepalen.
De voornaamste bronnen zijn:
• Het maandblad “Achtenvijftig” waarvan 37 nummers verschenen
van maart 1955 tot april 1958, de opening van de tentoonstelling.
De vooruitgang van de werkzaamheden wordt erin beschreven.
• Een boek “Brussel. Kruispunt van het Westen”, in 1956 uitgegeven
door het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw, met de
werken die door het Wegenfonds werden gepland. Daaruit komen de
tekeningen met de toestand voor en na van de verschillende wegen.
• Het Gedenkboek in acht delen, uitgegeven door het CommissariaatGeneraal van de Wereldtentoonstelling.
• Foto’s uit de verzamelingen van Eric Christiaens en Pierre Schacht.
GROTE WERKEN
Als we beginnen aan de grens van Heembeek, hebben we eerst de werken
aan de Lambermontlaan, de Teichmannbrug en de tunnel naar de Van
Praetbrug.
De “grote ringlanen”, zo genoemd hoewel ze geen gesloten ring vormden,
en er van de huidige grote ring alleen nog maar een klein stuk tussen
Groot-Bijgaarden en Strombeek werd uitgevoerd, werden gemoderniseerd
en verbreed vertrekkend van de Rooseveltlaan, via de Generaal Jacqueslaan, de Louis Schmidt-, Sint-Michiels- , Brand Whitlock- en Reyerslaan
en dan de Generaal Wahislaan en de Lambermontlaan. Dat is al de toegang tot Laken.
De Lambermontlaan was 43 m. breed, met rijbanen van 16 m. De totale
breedte bleef behouden, maar de centrale berm met twee rijen bomen, 14
m. breed met daarin een fietspad van 2 m., werd teruggebracht tot 2,75
m. voor een verbreding van de rijbanen.
“De linden en platanen tussen het hospitaal van Schaarbeek en de Teichmannbrug moesten echter worden prijsgegeven, de eerste omdat ze niet
konden worden verplant wegens het daar aanwezige dichte ondergrondse
kabelnet, de tweede omdat ze een overplanting niet zouden hebben overleefd aangezien ze reeds tot volle wasdom waren gekomen. Een groot
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aantal van de prijsgegeven kastanjebomen waren overigens slecht gegroeid of ondergebleven.
Bij de nieuw aan te leggen beplantingen op de zijbermen zal met de opgedane ondervindingen rekening worden gehouden; de bomen zullen het
voorwerp zijn van nauwlettende zorgen en voortdurend in het oog worden
gehouden, zodat mag worden verwacht dat zich op de drie bermen fraaiere bomenrijen zullen ontwikkelen dan die welke zo pas werden verwijderd.”

De Teichmannbrug had een rijvak van 18 m., met in het midden twee
tramsporen, en aan weerskanten een voetpad van 6 m. Die voetpaden
werden versmald tot 3,50 m., en er kwam een strook van 6 m. uitsluitend
voor het tramverkeer langs de kant van de gasfabriek.
Voorbij de Teichmannbrug was de rijbaan 30 m. breed, met twee tramsporen in het midden.
Daar sloot de drukke Vilvoordelaan aan, met de trams. Dat zorgde voor
opstoppingen, en daarom werd beslist een tunnel van 14 m. breed met
twee rijstroken in elke richting aan te leggen tot iets voor de Van Praetbrug. Naast de tunnel kwamen aan weerskanten laterale rijbanen van 7
m. breed, die aansluiten op de Vilvoordelaan en via de Lambermontafrit
op de Werkhuizenkaai. De trams werden doorgetrokken naar de Van
Praetbrug via een viaduct over de Lambermont-afrit.
De Van Praetbrug, die nog steeds een voorlopige heropbouw was van deze
die in mei 1940 vernield was, werd vervangen door een nieuwe van 30
meter breed met een rijvak van 18 m., twee trottoirs van 3 m. en een
strook van 6 m. voor het tramverkeer.
We hebben een tekening van gans het project. Daarop ziet men nog een
reservoir van de gasfabriek van Schaarbeek, waar nu het Europees Invoercentrum voor Groenten en Fruit is.
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Daarachter kwam tijdens de Expo een American Wild West Show and Rodeo, van juni tot oktober 1958, in een tent die 10.000 toeschouwers kon
bevatten.
Hieronder een fotoreportage van die grote werken.

De Vilvoordsesteenweg tot de Vuurkruisenlaan had een 12,50 m. breed
rijvak, met aan weerskanten een brede berm, een van 5 m. als fietspad
en een van 7 m. met twee tramsporen.
De rijbaan werd verbreed tot 21 m. met zes rijstroken, drie in elke richting. Van het voetpad bleef langs de kant van het Koninklijk Domein
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slechts een breedte van 0,50 m. over, en langs de kant van het kanaal 3
m.
Hierna de Vilvoordsestwg voor en na.

De trams dalen eens voorbij de Van Praetbrug af naar een reeds onder Leopold II aangelegde spoorwegtunnel om zo een bedding in open lucht beneden het talud van de Van Praetlaan naast de Vuurkruisenlaan te bereiken.
De Vuurkruisenlaan had een 8,50 m. brede rijbaan met daarnaast een 5
m. brede berm met de tramsporen. Die werd ingelijfd bij de rijbaan waardoor de breedte op 13,50 m. kwam.
Waar er voordien slechts twee rijstroken richting Antwerpen werd dat nu
verdubbeld tot vier, een echte autostrade voor de huizen… Slechts enkele
jaren geleden werd dat opnieuw teruggebracht tot twee, met een aparte
rijstrook voor lokaal verkeer langs de kant van de huizen met een betonnen scheidingsmuur, en een parkeerstrook langs de kant van de huizen.
Voorbij de Araucarialaan kwam er ook een parkeerstrook langs de andere
kant van de scheiding en op sommige plaatsen een stukje groene berm.
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De trams kwamen aan de overkant naast de Van Praetlaan, waar ze voordien langs de kant van de huizen op de Vuurkruisenlaan reden tot aan de
Dikke Linde om dan af te slaan naar links en langs de overkant van de
Meiselaan (de huidige Madridlaan) naast het terrein van de Tentoonstelling te rijden tot een eindstation Astrid aan de Astridlaan (zo genoemd bij
besluit van het Brusselse College op 8 juli 1932, op 5 juni 1934 Koningin
Astridlaan geworden.)
Die laan die van het huidige Belgiëplein naar de Meiselaan liep, door het
terrein waar nu de Trade Mart staat, verdween voor de Expo 58.
Een gevolg van de veranderingen op de Vuurkruisenlaan met een duidelijke impact was de afschaffing van tram 47 en vervanging door een autobus vanaf 2 juli 1957.
De Van Praetlaan werd verbreed van 7 m. tot 10,50 m. en daarvoor moest
de rij kastanjebomen langs de kant van het Koninklijk Domein worden opgeofferd.
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“Aan het mooi uitzicht van die lanen zal niet worden geraakt. De beplantingen langs de Vuurkruisenlaan zullen immers ongeschonden blijven (bij
de aanleg voor de Wereldtentoonstelling van 1935 waren er aan weerskanten telkens 300 platanen geplant. Die aan de kant van de trams zijn in
elk geval al lang verdwenen). Alhoewel voor de verbreding van de Van
Praetlaan de dichtst bij het Koninklijk Domein staande rij kastanjebomen
moest worden prijsgegeven, is daardoor praktisch geen lege ruimte ontstaan vermits nu het dicht geboomte van het Koninklijk Domein in het
zicht is gekomen. Nu reeds kan worden vastgesteld dat de modernisering
van de Van Praetlaan uit alle oogpunten een succes is.”
In 1958 kon men inderdaad nog door
de spijlen van een hekken kijken,
maar later werden er metalen platen
aan bevestigd, en nadien zelfs een
muur over de ganse lengte opgetrokken…
Aan de Dikke Linde werd een groot
verkeersplein aangelegd. De Vuurkruisenlaan en de Van Praetlaan sluiten
rechtstreeks aan bij de nieuwe rijba29

nen van de autosnelweg Brussel-Antwerpen. Via tunnels onder de twee
rijbanen wordt het overige verkeer verdeeld.
De trams in eigen bedding worden via een (nog bestaande) tunnel onder
de Vuurkruisenlaan en een diepe gleuf geleid voorbij dit verkeersplein, om
dan langs een helling naar een berm opzij van de Meiselaan te rijden.
De trams van de buurtspoorwegen komen voorbij het Sint-Lambertusplein
in een tunnel die onder gans het expo-terrein loopt. Kort voor de autosnelweg splitst de lijn naar Londerzeel zich af en komt terug aan de oppervlakte om de overkant van de Meiselaan (de latere Madridlaan) te volgen. Die naar Grimbergen blijven nog in een tunnel om onder de autosnelweg en onder de sporen van de stadstram langs de Meiselaan te lopen en
dan via een helling naar de Wandstraat te gaan. De tunnel was 415 m.
lang en werd al in april 1957 in gebruik genomen. Die tunnel werd buiten gebruik gesteld sinds de afschaffing van de boerentram en vervanging
door autobussen in 1978, maar wordt sedert enkele jaren terug benut
door de trams van de MIVB 19 en 23.
Hieronder de plannen van gans dat complex en een fotoreportage van de

werken die er uitgevoerd werden.
Er werd ook een voetgangerstunnel aangelegd die uitkomt aan het Amerikaans theater.
De Meiselaan, in totaal hier 156 m. breed, had een middenrijbaan tussen
de kastanjebomen van slechts 8 m. breed en die werd daarom enkel in de
richting van Antwerpen naar Brussel gebruikt. Het verkeer naar Antwerpen ging over de laterale zijbaan langs de kant van de Mutsaard, 6,50 m.
breed, met daarnaast een berm van 5,50 m. breed voor de trams.
Er werden nu twee autosnelwegen van 10,50 m. breed aangelegd aan
weerszijde van de twee dubbele rijen kastanjebomen langs de middenrijbaan. De laterale rijbaan langs de kant van de Tentoonstelling (de latere
Madridlaan) wordt op 10,50 m. breedte gebracht.
Die middenrijbaan zal gebruikt worden als toegang tot de parkeerruimten
die tussen de kastanjes aangelegd worden.
De sporen van de buurttram naar Londerzeel komen langs de laterale rijbaan (de latere Madridlaan), die van de stadstram blijven langs de overkant van de Meiselaan en volgen die tot het eindpunt Esplanade aan de
Romeinse steenweg, waar een draaicirkel wordt aangelegd.
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De Romeinsesteenweg had een totale breedte van 36 m. met een rijbaan
van 9 m. en aan weerszijden telkens een voetpad van 5,50 m. en een
“zone de recul” van 8 m.
De rijbaan wordt op 14 m. breedte gebracht door inlijving van een deel
van de voetpaden die teruggebracht worden tot 3 m.

De brug aan het einde van de Houbalaan en begin van de Limburg-Stirumlaan wordt verbreed. De oude brug werd echter niet afgebroken, maar
er werd een nieuwe naast gelegd.
Vanaf de Romeinsesteenweg kon men daar afdalen naar (of opklimmen
van) de Houba de Strooperlaan, langs de Gallische oprit die rond 19251927 werd aangelegd en zijn tegenhanger de Romeinse oprit die maar van
1932 dateert.
Voorbij de brug werd de Romeinsesteenweg, die daar veel smaller werd
en niet veel meer dan een veldweg was, verbreed tot aan de “Arbre ballon”, om daar aan te sluiten op een nieuwe baan van 2.500 m. lang, de
Tentoonstellingslaan, in het verlengde van de Poplimontlaan die uit Koekelberg komt, en die een verbinding met Wemmel maakt. Die nieuwe
baan volgde voorbij de Ancienne Barrière de oude steenweg op Dielegem,
die als bedding diende voor een van de rijbanen met twee rijstroken. Voor
de andere werd een strook van 15 m. breed onteigend.
Maar er kwamen ook ingrijpende veranderingen in andere delen van Laken. De Groendreef was in totaal 37,50 m. breed, met twee rijbanen van
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8,30 en 8,40 m. breed, gescheiden door een middenberm van 11,40 m.
met twee fietspaden. Die moesten er aan geloven.
Het nieuwe dwarsprofiel omvatte drie rijbanen, twee van elk 7 m. voor het
snelverkeer, en een baan van 6 m. voor het lokaal verkeer langs de kant
van Schaarbeek, gescheiden door bermen van 2,85 m. breed. Naast die
baan voor lokaal verkeer kwam een fietspad van 1,25 m., een parkeerzone van 2,50 m. en een voetpad langs de huizen van 2 m. Langs de kant
van het kanaal moest ook een parkeerzone van 2 m. komen en een voetpad van eveneens 2 m.
“Hoogstammige bomen, te planten op de bermen, zullen de nieuwe
Groendreef het fraai uitzicht verlenen, dat haar tot nog toe ontbrak”. Aan
de gebruikers van deze troosteloze stedelijke autosnelweg om erover te
oordelen…

De Koningsstraat, de Paleizenstraat en de Koninginnelaan werden eveneens gemoderniseerd en verbreed. De Paleizenstraat van de Mariakerk in
Schaarbeek tot het Liedtsplein, en de Koninginnelaan tot de de Troozsquare, hadden een totale breedte van 20 m., waarvan een rijbaan van 12 m.
met twee tramsporen in het midden en twee voetpaden van elk 4 m. aan
weerkanten. De rijbaan werd nu op 16 m. gebracht door een halvering
van de voetpaden van 4 tot 2 m….
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Het vak van de Koninginnelaan tussen het kanaal en de O.L.V.-kerk van
Laken behield wel zijn profiel met een middenrijbaan van 12 m. breed,
“met daarlangs twee rijen van prachtige beplantingen”, en twee laterale
rijbanen van 5,50 m. voor lokaal verkeer.
De Koninklijk Parklaan had een rijbaan van 10,50 m. breed, en aan de
kant van het Koninklijk Domein een fietspad van 2 m. en een voetpad van
4 m. breed. Langs de kant van het Park was er een voetpad van 3,50 m.
breed. De rijbaan werd nu op 14 m. gebracht door het afschaffen van het
fietspad en het versmallen van de voetpaden tot 2,75 m.
De fietspaden werden pas enkele jaren geleden terug aangelegd, maar
wel versmald.
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PARKINGS

Ook de aanleg van parkings heeft zijn invloed gehad op de wijk. Naast de
nog bestaande parkings tussen de Romeinsesteenweg en de Ring, werd er
een aangelegd op de terreinen achter de Meiselaan, waar later de Rode
Kruislaan zou komen, de Mutsaardlaan en de Romeinsesteenweg. Daar is
later de ganse Forumwijk gekomen. Oorspronkelijk had men 11 ha voor 4
à 5.000 plaatsen op het oog, maar dat werd uitgebreid tot 21 ha voor
8.000 wagens. Om van de parking naar de Expo te gaan had men het
kruispunt van de Dikke Linde, met de voetgangerstunnel, verschillende
voetwegjes naar de Meiselaan (sinds kort allemaal naar hondenrassen genaamd), en aan de Romeinsesteenweg de voetgangersbrug of “passerelle”
over de A 12 naar de Esplanade.
Of die parking een groot succes was durven we te betwijfelen. Er schiet
niets van over, heel de wijk is verkaveld. Maar naar het schijnt zitten er
onder de grond nog overblijfselen van de funderingen.
Slechter nog verliep het met een parking die werd aangelegd voor 4.000
plaatsen in Heembeek, op de terreinen aan de “Zuiger” (allicht zo genoemd omdat daar, op de vroegere Gemene Beemden van Heembeek, het
slib werd opgespoten dat werd uitgebaggerd voor de aanleg van de voorhaven). Die terreinen lagen tussen de Vilvoordsesteenweg, de Vuurkruisenlaan, de Ankerstraat en de Generaal Biebuyckstraat. De Oorlogskruisenlaan, die toen nog niet bestond, loopt er nu door. De gebouwen van de
Euroveiling en de installaties van de voetbalclub Black Star staan er nu.
De verbinding met de Expo, 4 km verder gelegen, schrikte blijkbaar af, al
waren er bussen voorzien. Getuigen betwijfelen of er meer dan 20 auto’s
tegelijk stonden…
Ook de parking voor autocars werd geen succes. Op de middenberm van
de Meiselaan was er plaats voor 1.000, met mogelijkheden tot uitbreiding
tot 2.000, onder meer op de Zuiger. Maar de gemiddelde bezetting be34

droeg maar ongeveer 310. De chauffeurs verkozen hun reizigers te laten
uitstappen en verder een gratis parkeerplaats te zoeken in plaats van 70
tot 100 frank te betalen…
We hebben verschillende plannetjes waarop deze parkings staan aangeduid.
LOGIES
In Strombeek (op terreinen van het OCMW van Brussel) werd een Expo
Welfare opgetrokken met 1.250 bedden, dat reeds open ging op 29 januari 1957 voor de arbeiders die op de Expo werkten. In 1958 werden de prefab-gebouwen verbeterd voor het onthaal van bezoekers. Er waren toch
een 144.500 overnachtingen, wat overeenstemt met een bezetting van
79.000 personen.
In februari 1958 werd een tweede goedkoop privé-initiatief geopend, het
Welcome Expo in Meise, ik meen aan de Zeyp naar Wemmel. Daar waren
5.000 bedden in 2.500 kamers. Er waren 210.295 overnachtingen, goed
voor 110.000 personen. Na de Expo werd de uitrusting van dat Motel verkocht, en daar zullen zeker ook mensen uit Laken en Heembeek gebruik
van gemaakt hebben. Bij ons thuis werd er onder meer een stevige kapstok en een stel hotelservies aangeschaft.
Iets verder, in het Domein Drie Fonteinen te Vilvoorde, kwam er een grote
camping, maar ook met vaste bungalow-tenten met twee kamers voor
vier personen en een tentendorp voor jeugdbewegingen. Men maakt gewag van 140 ha, maar de camping nam maar een stukje van het domein
in. Er was plaats voor 2.000 kampeerwagens en 4.000 tenten, goed voor
een 17.000 kampeerders. Er waren 346.869 overnachtingen, wat neerkomt op meer dan 150.000 personen.
Er werd ook aangekondigd dat er een boothotel aan de Heembeekkaai zou
komen, het schip “Amsterdam” met 50 kajuiten voor 100 personen, maar
we betwijfelen of dat er echt is geweest. Het Gedenkboek maakt er geen
melding van. De verbinding naar de Expo was nu ook niet erg aanlokkelijk… Jean Hemmerechts getuigt nochtans dat er een boothotel geweest is.
Iemand van de familie van zijn echtgenote heeft er gewerkt als kuisvrouw.
Maar hij meent dat er maar een 10 kajuiten waren? Misschien is dat grotere schip, toen bleek dat het geen succes werd, vervangen door een kleiner?
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