
TEN GELEIDE 

                                                                                  Steph Feremans
                                                           Wim van der Elst

ERFGOEDFEEST EN ERFGOEDDAG

LACA was op zondag 26 april met een stand aanwezig op de tweede editie
van het Erfgoedfeest van het Brussels Gewest. Onze deelname kaderde te-
vens in het programma van de Erfgoeddag van de Vlaamse Gemeenschap.
Dat het evenement doorging op de site van Tour & Taxis, tot 1897 Lakens
grondgebied, was ook een reden waarom we er niet mochten ontbreken.
Onze collega’s van “Laeken découverte” waren er trouwens ook, maar geen
geschiedkundige kringen uit andere gemeenten. Wel een ganse reeks instel-
lingen die met erfgoed te maken hebben, zoals de inrichtende Directie Mo-
numenten en Landschappen van het Brussels Gewest, de Erfgoedcel van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie,  het  Sint-Lucasarchief,  La  Fonderie,  de
Fondation pour l’Architecture, de Regie der Gebouwen, de Archives d’Archi-
tecture Moderne, Les Amis de la Forêt de Soignes, de musea van de Stad
Brussel, van de Hallepoort en van het Paleis van Keizer Karel. Ook verenigin-
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gen die wandelingen of uitstappen organiseren zoals Brussels by Water, Iti-
néraires, Pro Vélo, Klare Lijn, Korei of kinderanimaties. Spijts het overaan-
bod aan activiteiten die dag was er toch heel wat volk, al viel dat in de im-
mense hangars niet echt op. Hoe dan ook was het een gelegenheid om het
bestaan van LACA in de kijker te brengen voor een zeer divers publiek.

LACA OP BLOEMENMARKT

En op zondag 3 mei 2009 mocht LACA niet ontbreken op de jaarlijkse bloe-
menmarkt aan het Onze-Lieve-Vrouwvoorplein, stilaan een gevestigde tradi-
tie. Het pleintje is trouwens na jaren verwaarlozing een aangename plek aan
het worden, met jonge bomen in volle bloesem, degelijke zitbanken. De ar-
duinen fontein, van het type door de Stad Brussel in de jaren 1970 “en sé-
rie” besteld, is nu wel niet bepaald een artistiek hoogstandje. En de monu-
mentale portiek die het pleintje afsluit naar de kant van het oude station van
Laken, een pendant van de vroegere toegang tot het Koninklijk Kasteel die
naar hier werd verplaatst als (afgesloten) ingang tot het Koninklijk Domein,
staat er nog steeds vervallen bij. Heel wat gevels aan het Voorplein en ook
op de Koninklijk Parklaan zijn echter gerestaureerd en kregen een mooie
uniforme beschildering in aangename pastelkleuren, eindelijk het “Koninklijk
Traject” waardig (zie de LACA kalender 2010).
We lieten het gezang van de zangvogels uit onze heruitgave op CD van het
klankboek van koningin Elisabeth afspelen, en een aantal bezoekers vroeg
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zich af of ze nu echt zoveel verschillende vogels hoorden zingen in het Ko-
ninklijk Park vlakbij… 

EN DE NACHT DAAROP… VANDALISME EN DIEFSTAL OP
HET KERKHOF

Niets liet vermoeden dat na de vreedzaam verlopen Bloemenmarkt die nacht
andermaal ernstige wandaden werden begaan in de onmiddellijke omgeving.
Marcel Celis van Epitaaf meldde dat op de gevel van het Atelier Salu de zin-
ken arenden die er op stonden werden afgerukt en totaal vernield werden
teruggevonden tegen de muur van het kerkhof.

Vermoedelijk was het de bedoeling de zware beelden over de muur te slepen
en via het kerkhof, waar een stuk van de ijzeren hekkens nabij het koor van
de O.L.Vrouw-kerk was omver getrokken, te vervoeren.
Op het kerkhof zelf werd het beeld “Vers l’Avenir” van Ernest Salu II op het
graf van Strauwen van zijn sokkel gesleurd en kwam het vernield op de
grond terecht. Van datzelfde graf was in 1992 reeds de buste van Strauwen
gestolen  (zie  LACA  Tijdingen  jaargang  4  nummer  2,  december  1992).
In de nacht van 7 op 8 maart 2000 was ook de doodsengel van Julien Dillens
op het graf Moselli gestolen (zie LACA Tijdingen jaargang 11 nummer 4, juni
2000).
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En ook nu weer verdwenen er grafbeelden, en blijkbaar niet alleen wegens
hun metaalwaarde:

• de naakte bronzen vrouw van Mathieu Desmarez op het graf van de
familie Desmarez;

• het marmeren bloemenstrooiende meisje van Ernest Salu;
• twee bronzen vrouwenbeelden op het  graf  Losange-Lindekens nabij

het koor van de oude kerk;
• en ook een nieuw marmeren beeld in een grafkapel op het nieuwste

gedeelte van het kerkhof.
Wie doet zoiets?

NAKLANK HELIHAVEN

Eric Christiaens vond een merkwaardige foto, genomen op 17 oktober 1963,
van een vliegtuig type Breguet 941 dat aanstalten maakt om te landen op de
voormalige Helihaven aan de Groendreef. Wij brachten daarover een artikel
in LACA Tijdingen jaargang 20 nummer 2 van december 2008. Volgens onze
gegevens toen heeft Sabena nadat het postvervoer per helikopter in 1959 al
gestopt was, nog enkele jaren geprobeerd passagiersvluchten naar Europese
bestemmingen in stand te houden. Zo in 1964 naar Parijs via een vliegveld
in Issy-les-Moulineaux. Wellicht ligt dat aan de basis van de verwarring waar
bij dezelfde foto die op internet te vinden is staat dat die daar genomen is.
Maar we vonden niemand die zich kon herinneren dat er met vliegtuigen op
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Parijs gevlogen werd. En de foto toont onmiskenbaar de Groendreef, met op
de achtergrond het Vergotedok en de portaalkraan van een van de bedrijven
die daar gevestigd was, juist waar het dok eindigt en men kan afslaan naar
het Redersplein en over het brugje naar de Havenlaan. Het hoge gebouw
rechts is bovendien zonder twijfel de vroegere graansilo van de Meuneries
Bruxelloises, omgevormd tot appartementsgebouw, dat er nog steeds staat
evenals het gebouw op de hoek van de Masuistraat. De foto wekt wel de in-
druk dat de fotografen hun leven riskeerden, zo dicht bij de piste. Maar ze
stonden wel aan het begin van de landingsbaan, die nog een heel eind ver-
der liep tot omzeggens aan de kleine ring. Het zou kunnen dat een vliegtuig-
type dat  op  korte  afstand kon  landen pas  verder  de  grond  zou  raken.  
Ging het hier misschien om een eenmalig experiment? Of had het te maken
met het megalomane Manhattanproject van de Noordwijk daar in de omge-
ving en wou men uittesten of een klein vliegveld bijna in het centrum van de
stad mogelijk was? Wie weet er meer?

GENEALOGIE IN BRUSSEL

We krijgen regelmatig vragen om inlichtingen over personen die iets met La-
ken te  maken gehad hebben,  via  de  website  www.laca.tk,  telefonisch  of
schriftelijk. Meestal gaat het dan om genealogische informaties waarover we
zelf niet beschikken. Enkele van onze leden zijn wel actief met stamboomon-
derzoek bezig en kunnen soms hulp  bieden.  Maar onze vrienden van de
Vlaamse  Vereniging  voor  Familiekunde  VVF-Brussel  hebben  in  november
2007 reeds een beknopt maar handig boekje uitgegeven dat een antwoord
kan bieden op een aantal vragen die men zich eerst moet stellen. De “Gene-
alogische archiefgids voor het Brusselse gewest” (eindredactie Patrick Van-
houcke, bij de redactie ook Pierre Debecker, beide actieve leden van LACA)
vermeldt voor elk van de 19 gemeenten welke documenten waar en hoe te
vinden zijn en onder welke voorwaarden ze geraadpleegd kunnen worden.
Dat is allesbehalve uniform geregeld, en waar men op sommige plaatsen zelf
opzoekingen kan gaan doen moet dat elders door ambtenaren gebeuren te-
gen een tarief dat varieert van 25 tot 50 EURO per uur. Ook de kostprijs van
een fotokopie kan oplopen van 0,10 EURO in Evere tot 8 EURO in Gansho-
ren, en men kan er niet overal bekomen…
Het boekje van 48 blz. brengt hierover uitkomst. Voor Laken is het zo dat
men voor geboorten voor en tot 1907, huwelijken tot 1920 en overlijdens tot
1940 bij het Stadsarchief in de Huidevettersstraat terecht kan, waar men
een  jaarabonnement  voor  14  EURO kan  nemen of  een  dagkaart  voor  3
EURO. De registers van minder dan 100 jaar oud zijn in principe echter niet
toegankelijk tenzij met een speciale vergunning van de Rechtbank van Eer-
ste Aanleg. Voor recentere gegevens moet men naar de dienst Bevolking in
het Administratief Centrum aan de Anspachlaan, maar daar kan men zelf
geen opzoekingen doen en gelden officiële tarieven. Oudere gegevens uit de
kerkregisters 1593-1797 en de burgerlijke stand 1796-1910 kan men ook op
microfiche  raadplegen  in  het  Rijksarchief  te  Anderlecht,  Demetskaai  7.
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Het boekje kost slechts 3 EURO (verzending inbegrepen) via overschrijving
op de rekening van VVF-Brussel 734-0041286-70 met vermelding Genealo-
gische archiefgids.
Meer informatie en een paar voorbeelden van gemeenten kan men lezen op
www.geneagids.vvf-brussel.be. 

BRUSSELS LEXICON  “… een deken is ’n sozje en… ’n sozje
is een deken”

LACA woonde op 25 april in de abdij van Dieleghem te Jette de voorstelling
bij, georganiseerd door de vzw ARA! in het kader van De Weik van ’t Brus-
sels 2009, van het boek door Sera De Vriendt en Marcel de Schrijver, onder
bovenstaande titel uitgeven door De Academie van het Brussels, de sympa-
thieke vereniging die al 18 jaar bestaat en waarmee LACA steeds goede con-
tacten heeft onderhouden.
Het is geen verklarend woordenboek, maar een tweedelige woordenlijst Ne-
derlands-Brussels en Brussels-Nederlands, met telkens iets meer dan 6000
woorden.
Geen “leesboek” dus, maar een handig naslagwerk waarin men ook wel kan
grasduinen en termen die half uit het geheugen gewist waren herontdekken.
En men kan eens proberen uit te zoeken of de samenstellers geen Brusselse
woorden vergeten zijn…
Het boek (367 blz.) is te verkrijgen aan 15 EURO (+ 2 EURO verzendings-
kosten)  bij  de  Academie  van  het  Brussels  via  Mark  Quintelier,
mquindek@skynet.be of 0496 16 49 95 of  bij “De Speegelmanne” van Jette
via Marcel de Schrijver 02 428 05 86.
Het is ook te koop aan een wat hogere prijs in de boekhandels De Stan-
daard, FNAC Brussel en Passa Porta.
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“ENTRE LES DEUX, MON COEUR BALANCE…”
Het  wisselend  gebruik  van  de  Stefaniastraat  en  de  Maria-
Christinastraat  door  de  trams  om  het  oude  Gemeenteplein
(Bockstaelplein) van Laken en de Lakenbrug te verbinden.

                                                                                                   Fabien de Doncquers
                                                                                         Illustraties Eric Christiaens

In een vorig artikel over de trams op het Bockstaelplein (LACA Tijdingen
jaargang 19 nummer 4, juni 2008) hebben we gezien dat veel van de lij-
nen die dat vroegere Gemeenteplein bedienden, van daar de richting na-
men van de Lakenbrug om dan ieder hun eigen traject te vervolgen. Tot
16 april 1968, dag van de laatste tram in de Maria-Christinastraat, kozen
ze  daarbij  afwisselend  ofwel  de  Stefaniastraat  ofwel  de  Maria-Christi-
nastraat. Ik stel u voor om deze evolutie in een vergelijkende tabel voor
beide straten te volgen. Voor de duidelijkheid: door de Stefaniastraat af-
rijden verstaan we de richting van het Bockstaelplein naar de Koninginnel-
aan, ze oprijden is dan het omgekeerde. En de Maria-Christinastraat afrij-
den is van het Bockstaelplein naar beneden aan de vaart en oprijden weer
het omgekeerde.

Jaar, datum, gebeurtenis Lijnen via Stefaniastraat  via Maria-Christinastraat

1910 1 maart 49

1911 12 februari
           1 mei
          19 mei
            3 november
            1 december 

47  en 51

46
49
11

18
    
47 en 51

1913 20 april 19
                      afschaffing 47

1914 1 mei 81
                      afschaffing 51
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1917 17 december 10

1922 1 mei 12

1923 5 november 8

1927 1 januari                       afschaffing 10

1930 1 juli                        afschaffing 19

1933 11 april werken voor
bouw tunnel Koninginnelaan

8, 11, 46, 49 tijdelijk
omgeleid via Maria-Christina

1934 24 november werken
tunnel gedaan

8, 11, 46, 49 terug via
Stefaniastraat

1940 17 mei vernieling
Lakenbruggen door Engelsen

8, 11, 46, 49 onderbroken 12, 18, 81 onderbroken

          27 mei 18 hervat als pendeldienst
tussen Sint-Lambertusplein
en Havenlaan ter hoogte van
Ulensstraat

           6 juni met stukken van
vernielde brug
Saincteletteplein wordt lus
aangelegd op IJzerplein

18 verlengd van Havenlaan
aan Ulensstraat tot IJzerplein

          29 juni voorlopige
brug Saincteletteplein

18 volgt weer oud traject

          25 juli voorlopige brug
aan de Troozsquare op pijlers
oude brug stroomafwaarts

8, 11, 46, 49 volgen weer
oud traject
81 rijdt via Stefaniastraat
omdat er geen verbinding is
tussen voorlopige brug en
Maria-Christinastraat

           9 augustus 12 weer in dienst maar via
traject van 81

1944 8 mei bombardementen
in Stefaniastraat en
Havenlaan

8 omgeleid van Troonplein
tot Steylsstraat via traject 16
langs Ribaucourtstraat en dan
via traject 89
11, 12 omgeleid van

18 omgeleid van IJzerplein
tot Steylsstraat via voorlopig
traject 8
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Troonplein tot
Bockstaelplein via traject 16
tot  Ribaucourtstraat en dan
via traject 89 tot R.
Neyberghlaan en via Leopold
I-straat 
46, 49, 81 rijden niet meer

           10 mei sporen en
bovenleiding in
Stefaniastraat en Havenlaan
hersteld

81 blijft afgeschaft
12 afgeschaft op omgelegd
traject

18 volgt terug oud traject
11 volgt omgelegd traject
van 18 tot IJzerplein
46 volgt omgelegd traject
van 18 tot Antwerpsepoort

          11 mei 8 tijdelijk afgeschaft
          12 mei 49, 81 omgelegd tussen de

Brouckereplein en
Bockstaelplein via traject 18

           13 mei 12 rijdt weer via omlegging
tussen Troonplein en
Bockstaelplein via traject 18

           21 mei geen trams in
gans Brussel want de enige
dag van de oorlog dat er geen
stroom was!
            30 juli 49, 81 omleiding via traject

18 afgeschaft
            13 augustus 46 volgt weer oud traject

1946 16 juni 8 rijdt weer en volgt oud
traject
Omleiding 11, 12 via traject
18 wordt afgeschaft

1947 2 september  39

1951 20 april nieuwe brug
over de vaart rechtover de
Koninginnelaan wordt
ingehuldigd
          17 juli

  
18
                      afschaffing 49

12, 8 

90

1955 25 juni                        afschaffing 12

1957 14 september                        afschaffing 90
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1958 14 januari 81 

1960 26 juni                      afschaffing  46

1963 25 mei
         23 juni

                       afschaffing 18
40
                       afschaffing 39

1968 19 maart

         16 april

94
               afschaffing 8 en 11

                       afschaffing 40
sporen buiten dienst gesteld

2007 2 juli                        afschaffing 81

Bronnen: 

1. Historique des lignes des Tramways Bruxellois, door Mupdofer – 2002
2. Les Tramways Bruxellois van 1940 tot 1945, door P. Decock – 1982
3. Geschiedenis van het openbaar vervoer te Brussel, door M.I.V.B.
4. Revue TRAM 2000 

Een 94 boven in de Stefaniastraat aan de kermis op het
Bockstaelplein

 Een 94 in 2002 in de Stefaniastraat
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BERGKONING FELICIEN VERVAECKE TE LAKEN.
MET EEN PORTRET UIT 1936 DOOR ROGER CNEUT.

                                                                                           Wim van der Elst

                           
Op de kaft van LACA Tijdingen jaargang 17 nummer 3
van maart 2006 stond een mooie kleurenfoto van Féli-
cien Vervaecke op de fiets in een berglandschap. De
foto  werd  genomen  door  Steph  Feremans  van  een
grote kader  achter  glas die  prijkte in  het  sindsdien
jammer  genoeg  gesloten  Café  Sainte  Anne  aan  de
Sint-Annalaan. 
Die diende als illustratie bij het artikel van Johan Van
Win in datzelfde nummer, waarin voor het eerst een
overzicht van de wielersport in Laken werd gebracht.
De  auteur  vermeldt  daarin  dat  Félicien  Vervaecke
rond 1946 mee aan de wieg stond van een nieuwe
club “Olympique Laeken”, en zelfs heel even een co-

meback maakte als veteraan en prof, wel meer ter ondersteuning van zijn
zaak, een fietsenhandel in de Maria-Christinastraat.
Maar de club bleef slechts enkele jaren bestaan, en Vervaecke vervoegde
het oudere en grotere “VCL” (Vélo Club Laeken) als raadgever. 
In 1953 publiceerde een Franstalig blad een foto van Vervaecke met zijn
hond voor zijn winkel, maar voegde er aan toe dat hij in tegenstelling tot an-
dere rondekampioenen eigenlijk de weg naar het commercieel succes gemist
had. In de kleine winkel verkocht hij fietsen van het merk “Alcyon” van zijn
vroegere patroon Ludovic Feuillet, juist genoeg om in zijn levensonderhoud
te voorzien maar ook niet meer dan dat…
Ons  werkend  lid  Pierre  Schacht  speurde
echter de “Annuaires Mertens & Rozez” en
de oude telefoongidsen na en vond adres-
sen in Laken gedurende bijna 40 jaar:
-  van  1945  tot  1948  in  de  Kunstenaars-
straat 48
- van 1949 tot 1960 in de Prinses Clementi-
nastraat  50.  Hier  is  dus  de  foto  met  zijn
hond te situeren.
-  van  1957  tot  1971  in  de  Maria-Christi-
nastraat 46, dat is beneden naar de vaart
tussen de Molenbeekstraat en de Wautier-
straat.
-  van  1975  tot  1981  in  de  Maria-Christi-
nastraat 85, dat is het huis links naast het
Koninklijk Atheneum.
Félicien Vervaecke die geboren was op 11
maart  1907  (sommige  bronnen  zeggen
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1908) in Dadizele, overleed op 31 oktober 1986 te Brussel, vermoedelijk te
Laken. Hij werd dus bijna 80 jaar. Als men de opeenvolging van zijn winkels
bekijkt heeft men toch de indruk dat hij is opgeklommen naar steeds betere
liggingen, om te eindigen in het beste stuk van wat toen een ver buiten La-
ken befaamde winkelstraat was, de Maria-Christinastraat.
Hij was op verre na niet de enige wielrenner die na zijn sportieve carrière
met een fietsenzaak begon. Johan Van Win signaleerde ons de familie Aerts
aan de Houba de Strooperlaan, de familie Geus op de Antwerpsesteenweg,
Heymans op de Mutsaard, Van Genck naast Art et Métiers, Charelke Terryn
in de Birminghamstraat, en er zullen er nog wel geweest zijn. 
Maar waaraan had “onze” Félicien Vervaecke zijn bekendheid eigenlijk te
danken?
In  “ABC  Geïllustreerd  Weekblad”  (een  familietijdschrift  van  socialistische
strekking, dat veel aandacht besteedde aan allerlei sporttakken) van 9 au-
gustus 1936 stond een groot artikel in de karakteristieke bevlogen stijl van
de sportverslaggeving toen, van de hand van de reporter 
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Roger Cneut:

 EEN GROOT RONDENKONING FELICIEN VERVAECKE.
EEN PROTOTYPE VAN MENSCHELIJKE ENERGIE…

Einde juli. Op het ogenblik dat we die regels schrijven weten we precies nog
niet of Félicien Vervaecke tweede of derde zal geworden zijn na zijn vriend
Sylveer Maes in de Ronde van Frankrijk 1936. Maar nu dat de uitslagen van
de Pyreneënritten, of wat men beschouwt als de “grote beslissing”, gekend
zijn, zijn we des te zekerder dat de Menenaar zich weer als een der aller-
grootste figuren uit die Ronde zal aangesteld hebben, precies zoals hij zulks
reeds was in 1935.
Hebben die Pyreneënritten voor de Belgen over het algemeen – aannemen-
de dat het onder die landelijke ploegen precies zoveel gemeenschappelijke
kansen betreft – een vrij heuglijk resultaat gebracht met die onbeperkte su-
perioriteit van Sylveer Maes, voor dezes vriend en waardige rivaal, Félicien
Vervaecke, werden ze weer het terrein voor een echt historisch verweer.

EEN HELD.
En het was wel meer onder de spontane reacties van dit voor Félicien zo on-
gelukkig verloop, dan wel om aan een belofte te voldoen jegens onze lezers-
sportliefhebbers, dat “A.B.C.” er haast bij had u in nadere kennis te brengen
met deze, die we gerust als de tragische held der Ronde 1936 mogen be-
groeten.
Men weet het: gestart zijnde in minder beste fysieke conditie, zo had Féli-
cien als volbloed van het zuiverste soort nog wel meer dan wie ook zwaar te
lijden onder de weerslag van die killige regenvlagen, die men zo vaak te
trotseren kreeg tijdens de eerste week der Ronde.
Hij  voelde het nog het best in de eerste Alpenritten, en namelijk in hun
voorlopers, die de Vogezen en de Jura bieden, daar waar hij nu regelmatig
moest wijken voor deze, die hij vroegere jaren toch zo overtuigend beheerst
had bij de beklimming van de “Ballon d’Alsace”. Op de zware Galibier, de zo
gevreesde Alpenreus, ging het niet beter, en van dan af stond het ook vast:
Félicien Vervaecke, de grote bergkoning van 1935 is niet meer dan de scha-
duw van zijn vroegere luister.
Maar men had wel zonder de waard gerekend, en ook vergeten dat Vervaec-
ke een vechter was, die nooit genade kent en daar waar het minder goed
vergaat zich met des te meer energie in de strijd werpt, er op los stampt in
een gebroken ritme tussen twee echt Vlaamse vloeken door, en dan staat
men ook voor het onvermijdelijke! Voor Vervaecke gelden  maar twee uit-
komsten: ofwel er op ofwel er onder!...  
En hier in die Ronde 1936 is het net zoals reeds in zoveel andere gevallen
vergaan: Félicien heeft zich werkelijk weer in topvorm gestampt.
In Nice-Cannes, of de rit alover een “col de Braus” en “col de la Turbie”
kreeg men reeds een voorsmaakje dier doeltreffende herwording wanneer
Félicien in gezelschap van zijn trouwe vriend Sylveer Maes achter de haasti-
ge Spanjaard Exquerra aan, Magne voor een handicap stelt, waarvan de di-
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recte vruchten waren, dat Félicien hiermee tweede kwam te liggen na Syl-
veer in het algemeen klassement. 
Die ereplaats zou Félicien gemakkelijk behouden zonder het evenwel aan te
durven naar de leidersplaats te dingen, omdat zulks nu eenmaal in de lijn
lag van zijn beste vriendschappelijke verhoudingen met zijn West-Vlaamse
streekgenoot, Sylveer Maes.
Maar daarentegen bleef de Menenaar volgens de gezonde en bevoegde stra-
tegie van onze ploegleider Karel Steyaert, ook nog op rang om de eindzege
in geval Sylveer een of andere tegenslag mocht overkomen.
Na reeds gevallen te zijn in de afzink van de “col de Portet d’Aspet” of de
laatste berg in Perpignan-Luchon, waarmee hij de kans inschoot om Magne
voor  een  nog  grotere  handicap  te  plaatsen,  zou  de  zware  Pyreneënrit
Luchon-Pau, hem nu zo deerlijk fataal worden. Hierin was hij met zijn vriend
Sylveer goed vertrokken – Magne had deze maal de gelegenheid niet gekre-
gen om zelf aan te vallen – om een gelijksoortigen pyramidale krachttoer te
bewerken als vorig jaar in Perpignan-Luchon alsook om hun waardigheid als
Ronde-koningen van heel uitzonderlijk formaat buiten alle mogelijke betwis-
ting te stellen.
Het ware echter te schoon geworden. De sportgoden konden het maar niet
aannemen dat de Franse favorieten, en in het bijzonder Magne, in eigen
land zulk een overtuigende verplettering zou voorbehouden zijn. Een even
wreedaardig voorval als onrechtvaardig in zijn gevolgen, zou Félicien van de
zo verdiende ereplaats komen weren.
Félicien zakte door zijn fietskader op de “col de Soulor”, die in zekere zin de
grote inzet is van de werkelijke Aubisque. Het noodgedwongen nemen van
een gelegenheidsfiets, bij het langdurig wegblijven van de wagen met ver-
vangingsstukken, kostte hem een ongelijke strijd, die naderhand nog ver-
zwaard werd door de handicap van een banddefect in het afdalen van de Au-
bisque. En wanneer Vervaecke na al die tegenslagen nog heel dicht op Mag-
ne wist te besluiten, moest hij vernemen dat zijn heldhaftig verweer beloond
werd met … 11 minuten straf. Men kent de weerslag van die weerslag, waar-
bij de koersleiders het reglement op de letter hadden gevolgd om in zoveel
gevallen meer naar het gevoel of de omstandigheden te oordelen wanneer
het een Fransman betreft.

GROOT RONDEN-KONING
Als tragische held van de Ronde 1936 zal Félicien Vervaecke dus heel waar-
schijnlijk ook die Ronde niet gewonnen hebben, maar net zoals hij zich dit
jaar als een groot Ronden-koning heeft aangesteld, die in grote mate heeft
toegedragen aan die Belgische overwinning, deed hij het vorig jaar reeds
even meesterlijk.
Precies op datzelfde traject, Aubisque-Pau, dat hem dit jaar zo fataal werd,
stelde hij vorig jaar een andere historische daad, waarvan de weerklank nog
wel hoger aansloeg; hier kwam hij immers in een echt homerische strijd de
leiderstrui van Romain Maes echt triomfantelijk te verdedigen tegen de Itali-
aan Morelli. Dat verweer, waarbij Félicien zo wonderlijk schoon was in zijn
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spontaan geweld, zal wel een der fraaiste heldenfeiten geweest zijn, die de
zo rijk bewogen Ronde-historiek reeds heeft gekend!
Maar reeds in 1934 had Félicien zich als een beste Rondeman ontpopt door
dit jaar als afzonderlijke te triomferen met 4e plaats in de algemene stand,
na zich in de zwaarste bergtrajecten te hebben aangesteld als de kwaadste
concurrent  voor  de  toenmalige  grootheersers  Tonin  Magne  en  Giuseppe
Martano.
En vergeten we het niet: dat was hetzelfde jaar, dat hij in gezelschap van
zijn vriend en streekgenoot Jef Demuysere, een hoofdrol was gaan waarne-
men in de Ronde van Italië, waarin hij zelfs de zware bergrit Bari-Campo-
bassi, had weten te veroveren.

VOORAL ENERGIE-RENDEMENT!
Zijn grote waardigheid als Ronde-koning heeft Félicien Vervaecke benevens
van de aangeboren natuurlijke vermogens toch nog wel in hoofdzaak te dan-
ken aan die heel bijzondere energie.
Dit hoogste energie-rendement, dat nu ook wel meer het normaal gevolg is
van zijn vechterstemperament, is nu wel eigen aan het Vervaecke-ras. De
Vervaeckes, het zijn de Vlaamse Pélissiers, heb ik reeds vroeger geschreven,
en die sprekende vergelijking hebben ze reeds in zoveel diverse omstandig-
heden met overtuigende uitslagen en nog meer ophefmakende krachttoeren
weten te onderlijnen.
Men moet weten Félicien, die thans 28 jaar oud is – hij werd op 11 maart
1908 te Dadizele bij Menen geboren – heeft nog oudere broeders, die naam
verwierven in de wieler-, ja zelfs in de kampioenenwereld.
Alidor was de oudste en heeft jaren lang meer dan een waardige tegenstan-
der geweest voor Maurice Dewaele, Gerard Debaets, Hector Martin, Florent
Maertens,  Sintobin  en  dies  meer,  of  het  puik  der  eertijds  zo  gevreesde
West-Vlaamse juniors. Zo weet men dat Alidor in 1922 o.m. zo maar 53 eer-
ste  prijzen  won;  hij  was  vooral  een  fenomenaal  spurter,  had  misschien
meest aangeboren eigenschappen van al de Vervaeckes die men tot nog toe
kende, maar hij miste de sterke wil om zich het gestrenge kampioensleven
te kunnen opdringen.
Julien, die thans de 36 jaar voorbij is en die men nog af en toe aan de start
vindt, was in de volle zin van het woord een groot kampioen: de waardige
eenheid van het eens zo vermaarde driemanschap: Rebry – Demuysere –
Vervaecke.  Hij  won  zo  maar  een  Parijs-Roubaix,  een  Parijs-Brussel,  een
Wolber-prijs die te dien tijde nog fungeerde als virtueel wereldkampioen-
schap,  een  omloop  van  België,  werd  voor  zijn  debuut  in  de  Ronde  van
Frankrijk in 1927 zo maar eervol derde, om voorts nog zoveel andere acces-
ieten te bewerken in het internationaal wegrendomein. Hij was misschien die
Vervaecke, van wie mocht gezegd dat hij een legendarische energie had:
nooit hebben we Julien Vervaecke in normale omstandigheden weten opge-
ven in de koers.
Beschikt Félicien misschien wel over nog hogerstaande natuurlijke vermo-
gens – we bedoelen: is hij nog sterker – die morele eigenschap van onwrik-
bare wilskracht is stellig in even grote mate aanwezig. Ook Félicien zou lie-
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ver er bij vallen wanneer hij er het uiterste heeft uitgehaald, dan te moeten
begeven.

Dat  hoogstaande  energie-rendement
heeft misschien wel zijn oorsprong ge-
vonden in  het  feit  dat  de  Vervaeckes
als volksjongens in de eerste naoorlog-
se  jaren  –  we  spreken  van  de  jaren
1923-1924  –  zo  zwaar  beproefd  wer-
den  in  hun  bestaansmogelijkheden
door het verlies van moeder en nader-
hand een jongste broeder, in echt tra-
gische omstandigheden. Vandaar waren
Julien en Félicien als weeskinderen op
de dompel, maar net zoals ze zich van
kindsbeen af op eigen vleugels door het
leven  hebben  geworsteld,  zijn  ze  ook
hoog opgeklommen in het sportdomein,
met die heel uitzonderlijke energie, ei-
gen aan een “self-made-man”! 
Daarom  ook  juist  dat  heel  sportief
Vlaanderen de Vervaeckes, of de histo-
rische figuren uit onze wielersport, een
bijzondere sympathie moet toedragen.

    vlnr Julien Vervaecke, Sylveer Maes, Roger Cneut, Jef Demuysere, Felicien Vervaecke
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Zoals men ziet werd de familie Vervaecke niet door het lot gespaard. Het
zou nog erger worden. Karel Van Wijnendaele schreef in zijn boek” “Het
rijke Vlaamsche Wielerleven” uit 1943, p. 292 :  “Julien (Vervaecke) is
nooit geweest wat men in rennerstale noemt: een crack. Maar nu en dan
kwam hij toch aan uitslagen, die getuigden van meer athletieke vermogens,
dan men hem wilde toekennen.
Hij stierf een zeer treurige en geheimzinnige dood, al weet men met zeker-
heid, dat er geweld op hem werd gepleegd. Het gebeurde in de eerste dagen
van den oorlog, op 27 mei 1940 als wij ons niet bedriegen.
De Engelsen waren in aftocht voor het aanrukkende Duitse leger, en bereik-
ten op den vermelden dag de stad Menen, die onder het vuur der kanonnen
werd genomen, en de bombardementen der vliegers. Julien was, met zijn
familie en nog andere geburen, zich in een kelder gaan verschuilen. Van
daar uit kon hij zijn huis zien. Op een gegeven ogenblik ziet hij zijn meube-
len buiten brengen. Hij verlaat de kelder om te gaan protesteren, en van se-
dertdien heeft men zijn spoor verloren, al vernam men later, dat hij dood
gevonden werd op enkele kilometer van Menen, in Noord-Frankrijk.
Arme jongen, hij verdiende werkelijk een beter lot!”

Voor  alle  duidelijkheid:  Félicien  Ver-
vaecke  heeft  nooit  de  Ronde  van
Frankrijk  gewonnen.  Wel  werd hij  in
1934 4e, met 57’ 40’’ achterstand op
Antonin  Magne,  en  daarmee  beste
Belg. 
In 1935 was hij 3e op 24’ 6’’ van Ro-
main Maes, maar wel Bergkoning, de
“bolletjestrui” die pas in 1933 was in-
gevoerd.  In 1936, het jaar waarover
Roger Cneut berichtte,  werd hij  toch
nog 3e, op 27’ 53’’ van Sylveer Maes,
maar  Bergkoning werd de Spanjaard
Julian Berrendero.
In  1937  werd  hij  nog  eens  Bergko-
ning, maar zijn ploeg stapte voor de

17e rit te Bordeaux uit de Tour uit protest tegen de bevoordeling van win-
naar Lapébie door de organisatie.
In 1938 was hij nog wel tweede op 18’ 27’’ van winnaar Gino Bartali, maar
hij verloor wel zeventien minuten op de Italiaan in de Alpenetappe Digne-
Briançon. Zijn lied was uit…

Jaak Veltman, die na de tweede wereldoorlog grote bekendheid als sport-
journalist  zou verwerven,  karakteriseerde hem in zijn boekje  “Land van
Wielrenners. Een studie over den Vlaamschen Wielrenner” (Reeks “De
Seizoenen” nr. 15, Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1941, p. 35)
als volgt: “De typische uitzondering daarop vormde wel de Menense renner
Félicien Vervaecke, die niet bepaald snel te noemen was en zelfs uitgespro-

 Triomf te Brussel: vlnr Danneels, Jan Aerts, Sylveer
Maes, Romain Maes, Felicien Vervaecke
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ken lelijk van stijl, doch in zijn onblusbare strijdlust, zijn fantastische bevlie-
gingen en zijn mateloze energie, een verbazingwekkend figuur bleek te zijn.
In zijn vruchteloze pogingen om de Ronde van Frankrijk te veroveren, wel-
geteld zes keer herhaald, zat er evenveel grandezza en kinderlijk geloof als
Don Quichotte op zijn tochten dreef; hij was een bezetene, die de dreigende
verslapping van zijn spieren overschreeuwde, die wild vloekend zichzelf aan-
vuurde tot  heviger  inspanning.  Als  een figuur,  wiens illusies  voortdurend
met de werkelijkheid in botsing kwamen en er toch niet door ontnuchterd
werden, was hij wellicht één van de aantrekkelijkste renners die Vlaanderen
ooit heeft voortgebracht. Zeker kon men in de wielersport geen typischer re-
presentant bedenken van het merkwaardige West-Vlaanderen, waarin het
volk zoveel vuriger, spontaner en stoutmoediger leeft en, merkwaardig ge-
noeg, daarnaast tevens dikwijls blijk geeft van een soort van sluwe intelli-
gentie.”   

VCL in 1956 met in het midden Felicien Vervaecke en naast hem
clubmanager Susse Aerts
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EEN WANDELING IN 1909 VAN DE DIKKE LINDE NAAR
HEEMBEEK, KONINGSLO, DE BORGT EN VILVOORDE

                                                                                 J. Schouteden-Wery

                                             vertaling en commentaar Wim van der Elst
                                                  illustratie verzameling Eric Christiaens

Er heeft voor de eerste wereldoorlog een vereniging bestaan “Extension de
l’Université Libre de Bruxelles”, die wetenschappelijke excursies organiseer-
de onder leiding van professor Jean Massart (naar wie de botanische tuin
van de U.L.B. in Oudergem is genoemd).
Aandachtspunten waren geografie, geologie, botanica en dierkunde. Zo trok-
ken ze in 1905 voor verschillende dagen naar de kust. Een verslag daarover
werd geschreven door mevrouw J. Schouteden-Wery en in boekvorm gepu-
bliceerd (eerste uitgave “Sur le littoral belge” in de Revue de l’Université de
Bruxelles 1905-1906, tweede uitgave bij H. Lamertin, Brussel, 1908).

Er volgde later nog een tweede boek “En Brabant” (eerste uitgave Revue de
l’Université de Bruxelles 1907-1908, tweede uitgave in boekvorm H. Lamer-
tin, Brussel, 1913, 356 p. + XXXII platen). Dat bevat het relaas van 8 wan-
delingen van 1906 tot in 1909, weer van de hand van J. Schouteden-Wery,
“professeur à l’Ecole Normale d’Institutrices de la Ville de Bruxelles”. Die zou
later verschillende bijdragen over de geschiedenis van Tervuren publiceren,
en  in  1943  ook  een  boek  “Charles  de  Lorraine  et  son  Temps”  (Charles
Dessart, Brussel, 394 p.).

In “En Brabant” vinden we het verslag van een wandeling op zondag 18 juli
1909, pp. 176-189, dat onze interesse wekte, met de titel “Excursion entre
Bruxelles et Vilvorde”.
We proberen er hier een vertaling van te brengen, maar met weglating van
de uitweidingen over botanica die meer iets voor specialisten zijn. We lassen
er ook hier en daar wat commentaar tussen, om de latere evolutie van de
plaatsen die hier in  1909 beschreven worden te schetsen.

Vertrek

Een mooie zomerse zondag. Het is acht uur en het Rogierplein krioelt van
het volk. Mooie kledij, vrolijke animatie, een sfeer van feest over heel de
stad. Een groep op de middenberm van de laan, voor de buurtspoorweg,
valt wat uit de toon: die mensen dragen niet hun beste zondagse kleren en
lopen er zelfs ietwat verwaarloosd bij, tot ergernis van de brave provinciebe-
woners die net komen uit te stappen. U heeft het geraden: de mensen die
zich niets aantrekken van de zondagse opschik zijn de “Extensionnistes” en
hun vertrouwde gids M. Massart. We nemen plaats in de wagons naar ieders
keuze en … we rijden.
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Ziehier de Groendreef, het havendok en het oude stapelhuis die gaan ver-
dwijnen, het nieuwe Vergotedok van indrukwekkende breedte, de Leopold
II-laan, en weldra komen we in Laken, sinds kort  zodanig veranderd dat
men moeite heeft het nog te herkennen.

Het hier beschreven tramtraject is allicht datgene dat in 1908 in gebruik
werd genomen, en dat van het Rogierplein over de Sainctelettebrug en de
Leopold II-laan via de pas aangelegde Jubelfeestlaan en Bockstaellaan liep.
Het werd op 21 april 1909 geëlektrificeerd tot de Dikke Linde.1 

Laken

De halte  van de Dikke Linde. We stappen uit de verstikkende dozen van de
tram, blij te kunnen wandelen, de hemel te zien, het groen, vrij te kunnen
ademen, … zoals vogeltjes die uit hun kooi gelaten zijn.
Een blik in het voorbijgaan op de arme Dikke Linde die weldra enkel nog in
de herinnering van de oude Brusselaars zal voortleven. En onmiddellijk ver-
rijzen daar twee ontstellende dingen die te danken zijn aan een praalzieke
verbeelding: het Chinees Restaurant en de Japanse Toren. Ze steken schril
af  in  de  Brabantse  omgeving,  deze  verontrustende  gebouwen  met  hun
schrille kleuren en zware apocalyptische versieringen.
Laten we vlug die parken, brede banale wegen, spookachtige droomkastelen
achter ons laten en proberen we zo vlug mogelijk de echte buiten te berei-
ken, de echte dorpen, de nederige kleine wegen, waar de schilderachtige

1 Zie de bijdrage “Uit de tijd van de stoomtram”, in LACA Tijdingen jaargang 15 nr. 3, maart 2004)
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eenvoud, het simpele en mooie natuurlijk uitzicht, niet opgeofferd zijn aan
de pronkzucht of aan het autoverkeer.

De tram reed van het kerkje van Sint-Lambertus dwars door het Heizelpla-
teau, langs de nu verdwenen Heizelstraat, onder de “pont rustique” door,
naar de halte van de Dikke Linde. Het relaas is interessant omdat we hier
bevestigd vinden dat de Dikke Linde er op 18 juli 1909 nog stond, al was hij
op sterven na dood. Het klinkt aanlokkelijk dat men gewacht zou hebben tot
na het overlijden van zijn Koninklijke beschermheer Leopold II op 17 decem-
ber 1909 om hem te rooien.2 

Een holle weg

Laat ons hier de bekoorlijke holle weg inslaan, die voor ons begint tussen
twee groene bermen beplant  met  mooie  populieren.  Hier  voelen we ons
meer op onze plaats! Met welke vreugde horen we boven onze hoofden het
lover van de zo bekende grote bomen ritselen… zo bekend, dat ze de herin-
nering oproepen aan ons geliefde Brabantse landschap.
En nochtans, zoals ge wellicht weet, zijn die Canadese populieren niet in-
heems, maar zijn ze simpelweg genaturaliseerd vermits ze uit Amerika af-
komstig zijn. Ga kijken in de musea naar schilderijen uit de XVIIe eeuw met
landschappen uit onze streken: nergens zult ge ook maar één populier aan-
treffen want die waren toen nog niet verspreid bij ons. Maar zoals zo vele
emigranten die van overal en in alle tijden hun toevlucht gezocht hebben in
het kleine gastvrije België, hebben ze het hier goed gevonden, onder onze
hemel, in onze rijke kleigronden. Ze hebben er zich  zelfs zo goed ontwik-
keld dat ze een van de kenmerken van het Brabantse landschap zijn gewor-
den.

Men moet voor ogen houden dat er in 1909 nauwelijks enkele huizen ston-
den in deze omgeving. De Pagodenlaan werd pas aangelegd na de eerste

2 Zie de bijdrage: “Hoe oud was en werd de Dikke Linde?”, in LACA Tijdingen jaargang 12 nr. 2, december 2000
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wereldoorlog, de Vuurkruisenlaan voor de wereldtentoonstelling van 1935,
de Versailleslaan pas in de jaren 1960 en dan nog maar tot aan de Kersen-
hoek. De enige verbindingsweg hier was de aloude Beizegemstraat, afgezien
van wat veldwegeltjes. Aan het einde daarvan stond het kasteel van Beize-
gem of campagne Daumerie3, tegen de toen recent aangelegde Van Praet-
laan en naast de tuinen van het Chinees Paviljoen. Het was voor de familie
Daumerie maar een buitenverblijf, ze waren echter grootgrondbezitters wier
eigendommen hier begonnen en zich uitstrekten dwars door Heembeek tot
in Koningslo en de grens met Grimbergen aan het Tangebeekbos. Helemaal
aan de andere kant  in  Neder-Heembeek werd een zijstraat  van de oude
Wimpelberg Léon Daumeriestraat genoemd. De wandeling die hier beschre-
ven wordt liep door of langs de landerijen en bossen van de familie.

3 Zie: Martine Corbiau, “La campagne Daumerie”, in Jaarboek Ons Graafschap 33-34, 2006-2007 (Jette, 2008), pp.
43-64. Mevrouw Corbiau, een afstammelinge, doet de geschiedenis van de familie uit de doeken. De relatie met de
streek gaat terug tot Léon-Joseph Daumerie (1858-1949). Toen zijn vader César-Nicolas (1825-1871) jong overleed
werd diens broer Auguste-Désiré voogd, en naarmate de erfenis te gelde werd gemaakt en verdeeld tussen hem en
zijn twee zusters kocht die stelselmatig gronden op in de omgeving, tussen Laken en Vilvoorde. Léon Daumerie
werd advocaat in Brussel en kon in 1895 het aanpalende kasteel van Beizegem verwerven dat hij als buitenverblijf
gebruikte. Het domein werd nog uitgebreid tot een 12 ha. Toen de Van Praetlaan werd aangelegd (zie het speciaal
nummer van LACA Tijdingen van februari 2008) werd die de grens langs die kant. Het domein werd in 1930
gekocht door de Stad Brussel voor de geplande aanleg van de Vuurkruisenlaan, en toen die er in 1934 kwam werd
het kasteel afgebroken. 
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Een bos op alluviale grond

Ziet gij daar dat kleine dicht bos? Men ziet van hier al dat de populieren er
dominant zijn. Het bosje ligt op een terrein dat uitermate geschikt is voor
populieren: de alluviale gronden van de valleien. Laat ons proberen er in
binnen te dringen. Gemakkelijk is dat niet. Het is ongelooflijk dicht begroeid
met elzen, beuken, hazelaars, eiken, waarvan de takken voortdurend tegen
ons gelaat en onze handen zwiepen. We trekken er toch in op een rij na me-
kaar. Eigenaardig: de begroeiing is zo dicht dat ze zich onmiddellijk sluit na
ieder van ons en het zonder het roepen van onze gids moeilijk zou zijn de
weg te vinden. En de hoeden, de arme te grote hoeden van de dames! Ze
blijven vasthaken, worden afgerukt! Oh! Wie kan er de stille angsten van
hun eigenaars beschrijven? Eindelijk, tot hun opluchting, opent de begroei-
ing zich. We kunnen eindelijk de een de ander zien en stellen vast dat we er
ondeugend  uitzien als spijbelende schoolkinderen.
Het komt er nu op aan uit het bos te geraken. We moeten daarvoor over
een vrij brede gracht: gelukkig waren dat jaar de smalle rokken nog niet in
de mode, want anders…
Het is allemaal goed en wel uit het bos te geraken, maar misschien waren
we er beter niet in binnengegaan, want ziedaar een man met een kepie met
galons die ons staat op te wachten en naar onze gids stapt. Een vertegen-
woordiger van het gezag, helaas! Een kleine huivering van angst gaat door
ieders geweten, ook het meest zuivere. Wie weet hebben we ons niet schul-
dig gemaakt aan iets? Onmiddellijk duiken er spookbeelden op van misdrij-
ven, bekeuringen, procedures, en wij houden halt. De uiteenzetting tussen
M. Massart en de boswachter duurt voort. Maar we zijn opgelucht als ze
blijkbaar het eens geraken en M. Massart terug bij ons komt: wij bevonden
ons op privé eigendom, maar de boswachter is een brave man die rede ver-
staat en begrijpt dat de reglementen niet van toepassing zijn op de Extensi-
onnistes,  mensen met vredelievende bedoelingen,  wiens omgang met de
planten en dieren geen schade zal toebrengen aan de bossen die hij moet
beschermen, wel integendeel.

Dit bos, dat nu verdwenen is, moet gelegen hebben ergens tussen de Dikke
Linde en Heembeek. Op een landkaart uit 1847 en het kadasterplan Popp uit
1860 vinden we het als Beyseghem Bosch. Het aloude toponiem Beizegem
komt in die omgeving menigvuldig voor, zoals in Beizegemstraat, Beizegem-
veld,  Beizegembeek,  Beizegemlosweg.  Er  was daar  ook een Bosstraat  of
Boswegel,  waarvan Pierre  Van Nieuwenhuyse attestaties  terugvond vanaf
1550, die ongeveer van de windmolen van Over-Heembeek naat het Beize-
gembos liep. De Grote Bosweg (om een of andere reden in het Frans ver-
taald als grand chemin du Parc) werd na de aanhechting bij Brussel bij Colle-
gebesluit van 22 december 1922 herdoopt in Warandeveldstraat, de Kleine
Bosweg in Balsamienstraat.  Het was daar landbouwgebied, grotendeels be-
werkt vanuit het pachthof van den Bels in de Beizegemstraat. Het is onher-
kenbaar gewijzigd door de aanleg van de Van Praetwijk vanaf 1938, de aan-
palende straten, en vooral de aanleg van de Versailleslaan in de jaren 1960.
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Daar kwamen verschillende scholen, en een opeenvolging van hoge apparte-
mentsblokken met sociale woningen. De vijvers van de campagne Daumerie
waren reeds eerder verdwenen voor de bouw van de Pagodenschool,  die
omwille van de ondergrond op heipalen werd opgetrokken. 

Naar Heembeek

Onze weg daalt  langzaam af  naar het bekoorlijk  dorpje van Neder-over-
Heembeek, dat we trouwens niet zullen bereiken, want aan de eerste huizen
van het gehucht Kersenhoek slaan we links een pad in dat naar een nieuw
bos leidt, dat afdaalt van de heuvelrug. Hier zijn we aan de rand van het
bos, in een verrukkelijk hoekje, tussen hoog gras en grote planten in bloei.
We installeren ons. Oh! De goede en gezonde geur van de vegetatie: een
geur van aarde opgewarmd door de zon en van verkleurde kruiden, wilde
geuren van gekreukte planten, doordringend aroma van munt, parfum van
nectar en honing… Het is een onbeschrijflijke vreugde voor ons, arme stede-
lingen, met volle longen de geparfumeerde lucht van de buiten te genieten.
En we geven er ons zo volledig aan over, uitgestrekt in het hoge gras, dat
we opschrikken als plots de stem van M. Massart  ons terug tot de orde
roept.
Komaan vrienden, genieten is goed, maar laten we ook leren om nog beter
te genieten.
Luisteren we naar onze gids die ons ongetwijfeld nog veel mooie dingen kan
vertellen. Inderdaad, hier zit hij geknield voor een kluwen van ranken en
planten in bloei. Hij is zelf in de ban van de geheimenissen van de natuur:
hij wijdt ons in in hun wonderen en leert ons hun schoonheid te ontdekken.
Zijn enthousiasme straalt  af op de neofieten die we zijn: we staan allen
recht en buigen ons op onze beurt over de uitgekozen planten. Aandachtige
gezichten…

Het bos dat hier duidelijk herkenbaar gesitueerd wordt, bestaat nog steeds
als het Kraatbos.
Maar op de landkaarten uit 1847 en 1860 staat het als Hullegrode Bosch of
Hullegroot Bosch, een toponiem dat uit de herinnering verdwenen is, en mis-
schien ook maar een verschrijving was voor Huldergembos. De Kersenhoek
staat niet op die kaarten, wat er op zou wijzen dat die benaming maar van
latere datum is.
 Het is het eerste bos van de Heembeekse “Groene Wandeling”, waar verder
naar het Militair Hospitaal ook nog het Begijnenbos deel van uitmaakt. In het
Kraatbos en het “Stint” dat erachter ligt werd eeuwenlang zandsteen “ge-
poeld”, waardoor het grillige reliëf ontstond. Een deel ervan werd in onze
kinderjaren “de Vossenholen” genoemd, al betwijfelen wij dat er daar vossen
zouden gezeten hebben, daar zouden de boswachters wel voor uitgekeken
hebben. 
Het Kraatbos werd ook “bos van Rie” genoemd, naar een al wat oudere man
die er toezicht hield op vraag van abbé Froidure die er een speelterrein voor
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arme stadskinderen had ingericht (zoals hij ook met het domein Parmentier
in Woluwe zou doen). 
Achter dit bos ligt de sociale woonwijk “Mariëndaal” met 147 eengezinswo-
ningen, gebouwd vanaf 1956 door het “Brussels Thuis”.
En op een hoogte voor het bos, aan de Kersenhoek en de Laskouter, ligt een
domein waar nazaten van de familie Daumerie een aantal villa’s gebouwd
hebben. De eerste was de witte “La Gazella” in 1949-1950.

Volgens de specialisten van de “Groene Wandeling” vindt men in en rond het
bos onder meer in het voorjaar bosanemonen, speenkruid, klein hoefblad,
voorjaarsganzerik, de sleutelbloem en de paardenbloem, in mei en juni de
hondsdraf en het akkerklokje, de ooievaarsbek, de weegbree, de éénbes, de
geranium en het kaasjeskruid. In de herfst zijn er paddenstoelen: de vlie-
genzwam, de trechterzwam, de russula’s, stinkzwammen en de gekraagde
aardster.   
  
Een tweede bos op alluviale grond

Opstaan! En we dringen binnen in het bos. Dezelfde overvloedige planten-
groei als in datgene dat we komen te verlaten. Maar hier ontspringen kleine
bronnen in de grond en maken de aarde vochtig. Het onderhout gelijkt op
dat in het Zoniënwoud.
We bereiken de rand van het bos boven op de heuvelrug en iedereen roept
het uit: “Oh! Wat een mooi land! Pittoresk… en golvend… en afwisselend!”
Wat een weidse horizont ontdekt men hier! Brede heuvels met harmonieuze
lijnen  waarop  zich  het  veelkleurige  schaakbord  ontvouwt  van  gewassen,
gouden oogsten, weiden vol bloemen. In sommige diepten verschuilen zich
kleine dichte bosjes waarvan het donkere groen het lichtere coloriet van de
gewassen ernaast nog beter doet uitkomen. En overal, langs alle kanten, de
lange rijen populieren die trillend en lichtgevend leven brengen in gans het
landschap.
Daarginds, ver weg, naar het Zuiden, in een lichte nevel, gans blond door de
zon, ontvouwt zich het panorama van Brussel. Gans een bloementapijt van
torens en klokkentorens steekt af tegen de einder: de ranke, fijn openge-

 Het kraatbos Mariëndaal met onderaan rechts de witte
villa
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werkte spits van het Stadhuis, de koepel van Sint-Maria, de tweelingtorens
van Sint-Goedele, de zware indrukwekkende massa van het Justitiepaleis. 
Oh, onze goede stad Brussel! Welk een plotse vreugde uw bekend en mooi
silhouet te zien oprijzen tegen een hemel die baadt in licht!  
Dalen we af langs de weilanden om een derde bos te bereiken, een beetje
groter dan dit hier, dat zich uitstrekt langs de zachte helling van de heuvel.
We komen er aan, maar… stop… geen doorgang! Een nieuwe vertegenwoor-
diger van het gezag, en deze is onvermurwbaar. Enkel M. Massart geniet het
voorrecht te mogen binnendringen in dit goed bewaakt domein. Wij wachten
als brave leerlingen aan de rand…

Dit tweede bos is ongetwijfeld een deel van het Kraatbos. Hier werd in de ja-
ren 1970 het verlengde van de Versailleslaan aangelegd, van de Kersenhoek
naar omhoog tot de Bruinstraat die verder loopt naar het Militair Hospitaal.
Oorspronkelijk was het de bedoeling er een echte autosnelweg van te maken
die aansluiting zou geven op de Brusselse Ring. Na langdurig protest werden
die plannen opgeborgen en beperkte men zich tot de aanleg van één rij-
strook in iedere richting, gescheiden door een brede middenberm. Maar voor
de breedte van het oorspronkelijk geplande tracé was wel een flink deel van
het Kraatbos opgeofferd.
Opzij ervan, op de grasvelden waar af en toe nog een herder zijn kudde
schapen laat weiden, zou het “Brussels Thuis” nu 58 sociale woningen bou-
wen, meer dan de helft bestemd voor mindervaliden.

De Versailleslaan loopt omhoog tot op de heuvelrug, achter de nieuwe kerk
van Heembeek uit 1935. Van daar heeft men inderdaad het uitzicht over
Brussel dat hier beschreven wordt.
Het derde bos zou dat van het Begijnendal kunnen geweest zijn, tussen de
Bruinstraat, de Trassersweg, de Korte Groenweg en de Wimpelberg, nu ook
een deel van de “Groene Wandeling”. Dat daalt af in de richting van de vaart

 De kersenhoek
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en in de lagere gedeelten vindt men verschillende vijvers, waaronder een
visvijver op de terreinen waar het sportcomplex van de Stad Brussel is aan-
gelegd.
 
Een tweede holle weg

We slaan nu een weg in die zich langzaam ingraaft in de kleibodem, tussen
begroeide bermen. Die Brabantse holle wegen waar men plots in terecht
komt als men van de open heuvelkam weggaat, vertonen een intieme char-
me, een schaduwrijke en vreedzame atmosfeer die de wandelaar bekoren.
We ervaren een speciaal genot om langzaam langs deze ingebedde weg te
lopen die in sierlijke meanders de heuvelkam opklimt. 
Een andere holle weg kruist de onze: zelfde karakter, zelfde kleibodem, zelf-
de begroeiing. Dit kruispunt, verschillende meters onder de oppervlakte, is
zeer typisch, temeer daar een mooie linde er zijn brede kruin met prachtig
lover uitspreidt.

Het is moeilijk uit te maken welke holle wegen hier bedoeld worden. Er wa-
ren er verschillende. Er is nog een stuk van bewaard op het einde van de
Bruinstraat, opzij van de “Indringingsweg” die van de Brusselse Ring naar
Koningslo leidt, waar het “Huis van de Toekomst” ligt. Onnodig te zeggen
dat er in 1909 nog geen sprake van was…

Te Koningslo

Stilaan worden de bermen minder hoog, de weg keert terug naar de norma-
le  oppervlakte.  Er  staan huizen naast:  we zijn in  Koningslo.  Ziehier  een
vriendelijk hoekje van het dorp: een oude pomp, een pad dat in een elle-
boog afdaalt  naar  een groene diepte… het  is  mooi,  het  is  veelbelovend!
Maar… ga niet verder kijken, blijf op de weg: dat is de beste gezichtshoek,
lager is het banaal, gewoon.
Het uur voor het middageten heeft al lang geslagen als we aankomen aan
de herberg, een hele kleine herberg “In den Hond” waar we de inwendige
mens gaan versterken. Het is een echte stormaanval, ieder installeert zich
waar hij een plaats vindt: op de trappen, op de vensterboorden, op de ban-
ken, overal, maar de meeste dames hebben toch stoelen!
Gedienstige heren helpen bij  de bediening om tijd te winnen: want er is
geen sprake van te lanterfanten in de kroegen, noch van er een festijn à la
Pantagruel te houden: amper zijn onze boterhammen verorberd of het be-
kende signaal van M. Massart herinnert er ons aan dat men geen Extension-
nisten is om zich over te geven aan de geneugten van het leven… en voor-
uit!
Als we de agglomeratie verlaten houden we plots halt. Een immens panora-
ma ontvouwt zich voor ons. Zonder het te beseffen hebben we via de licht
stijgende holle weg, vanwaar we het landschap niet konden zien, de top van
de heuvel bereikt. Van dit hoogste punt (65 meter) reikt het zicht over de
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ganse streek en we hebben zowat het gevoel dat ons overvalt wanneer we
langs een donkere torentrap eindelijk het observatieplatform boven bereikt. 
We zijn nochtans maar enkele meters gestegen, maar dat is het voordeel
van platte landstreken: de minste verhoging volstaat om de ganse einder te
ontdekken.
Links,  langs die bossen, loopt de weg naar Grimbergen. Voor ons rechts
daalt de heuvel zachtjes af naar de vallei van de Zenne, waarvan we de
flank aan de overkant ver weg zien oprijzen tot waar het zicht reikt. Overal
liggen dorpen verspreid, met hun kerktorens naar de hemel, grote dorpen
dicht bij elkaar, de omgeving van de nabije stad.

Koningslo is een gehucht van Vilvoorde. Hier wordt uiteraard over de oude
dorpskern gesproken. De veel dichter bevolkte wijken aan de Mutsaard en
het  Voor  (“Beauval”)  bestonden toen  nog niet.  Van een herberg met  de
naam “In den Hond” konden wij geen spoor terugvinden.

Een derde holle weg

Onze weg daalt  met een onmerkbare helling af naar Vilvoorde; maar hij
daalt toch sneller dan de algemene oppervlakte van de heuvel en hij graaft
zich eens te meer in in de kleilaag. Een lange rij populieren zoomt de holle
weg af, die nog dieper is dan de vorige. Sommige populieren buigen sterk
over de weg die een bocht maakt, wat een mooi tafereel oplevert met een
bewogen lijnenspel. We bereiken terug de oppervlakte en lopen in het volle
licht tussen de weiden en de gewassen.

Te Borgt

Een klein wegje links, tussen de oogsten, voert ons naar Borgt, een industri-
ële voorgemeente van Vilvoorde. Het is afstotelijk, het is vuil, de huizen zijn
afschuwelijk, de kinderen ploeteren in de beken, terwijl de verwaarloosde
moeders, niet gewassen, niet gekapt, van in het deurgat ons nieuwsgierig
gadeslaan. De mannen zitten ongetwijfeld in de volle kroegen waaruit kreten
komen en valse muziek. Het is de industriële randgemeente in al haar ver-
schrikking. 
Ik loop met de ogen neergeslagen om niet te moeten zien, en vraag me
eens te meer af hoe men durft beweren dat de industrie een land rijk maakt,
terwijl  nergens anders de armoede zo afstotelijk ten toon gespreid wordt
dan in de industrielanden. Een sociaal probleem dat zonder twijfel moeilijk
op te  lossen  is,  maar  waaraan ergens  een grote  onrechtvaardigheid  ten
grondslag ligt.

De Borgt is eigenlijk een gehucht van de gemeente Grimbergen, niet van Vil-
voorde. Het is al lang een afzonderlijke parochie met een eigen kerkje. Er
was ook een kasteel Tertommen dat volledig verdwenen is.4

4 Zie de bijdrage van Marcel Steylemans, “De Borgt, oudste wijk van Grimbergen”, in het tijdschrift Brabant van
september 1981, p. 10-13
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De Senecaberg

Maar genoeg filosofie! De lucht klaart weer uit en de rust keert weer: we zijn
aan de oever van een vijver. Een grafkapel verrijst aan de rand van de weg.
Op een versleten en vervuilde steen ontcijferen we het opschrift. Deze kapel
werd hier gebouwd ter herinnering aan de eenenzeventig personen die hier
verdronken in juni 1839 toen een wolkbreuk losbarstte boven het dorp en
het gans overstroomde. Het schrikbeeld van de ramp doemt op in onze ver-
beelding, terwijl we langs de vijver met troebel water lopen.

Het relaas klopt niet helemaal. Tussen 1824 en
1828  werd  de  provinciale  steenweg  van  Vil-
voorde naar Aalst aangelegd. Waar die over de
Tangebeek komt werd de baan 10 meter opge-
hoogd. Toen op 4 juni  1839 de hemelsluizen
opengingen  konden  de  buizen  die  de  Tange-
beek onder de steenweg leidden het water niet
meer slikken, en steeg het tegen het talud tot
er  omstreeks  middernacht  een  bres  ontstond
waardoor het met volle kracht naar de Borgt
stroomde. Er kwamen geen 71 maar 74 men-
sen om. En dat op een bevolking die toen maar
een  400  zielen  telde…  De  kapel,  gewijd  aan
Sint Donatus, patroon tegen onweer en waters-
nood, langs de Borgtstraat naast de Tangebeek
opgericht, is uiteraard geen grafkapel maar een
kapel ter nagedachtenis aan die ramp.5

 
Aan de overkant, naast de molen, rijst een heuveltje op met dichte begroei-
ing, dat de archeologen veel kopzorgen heeft gekost. Het is de Senecaberg.
Is het de begraafplaats van een of andere beroemde held? Is het een oude
versterking?
Er is lang over getwijfeld. Maar de vraag is nu beantwoord dank zij de op-
zoekingen van twee geleerden, P. Saintenoy en A. de Loë. De opgravingen
die zij hier verrichtten lieten hun toe te besluiten dat de heuvel eertijds aan-
sloot bij de omgevende heuvelrug, en er van gescheiden werd voor verdedi-
gingsdoeleinden. De ontdekkingen die ze er deden (aardewerk, voorwerpen
in ijzer, brons en steen, beenderen, enz., van de VIIe tot de XIIe eeuw) to-
nen aan dat er vroeger op de heuveltop een versterkte woning moet ge-
staan hebben,  beschermd door  een houten  paalwerk  en  naar  alle  waar-
schijnlijkheid ontoegankelijk gemaakt door een brede gracht. De naam van
het gehucht geeft aan dat dergelijke verdedigingsheuvels borght genoemd
werden, in de taal van de Franken. We vinden het woord terug in het Vlaam-
se afgeleide burcht. De boeren vertellen dat het heuveltje een gouden beeld

5 Zie de bijdrage van Marcel Steylemans, “De overstroming van de Borgt in 1839”, in het tijdschrift Brabant van
november 1981, p. 14-15
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van een Saraceen zou verbergen. Onnodig te zeggen dat P. Saintenoy en A.
de Loë het niet gevonden hebben…

De Senecaberg was inderdaad geen Romeinse tumulus of grafheuvel, maar
een “motte” uit de Frankische tijd. De familienaam Seneca is vandaag nog
verspreid in de streek. Na de opgravingen van A. De Loë en Rutot in 1890
volgden er nog door Cumont en Poils in 1908, en door M. E. Mariën en R.
Borremans in 1958-1969.6  

Weer smalle, kronkelende, vuile straatjes… en dan het kanaal dat we over-
steken: we zijn te Vilvoorde. Hier valt de groep uiteen: sommigen keren te
voet terug langs de oever van de vaart, anderen gaan naar het station, en
wij  gaan  tram  53  nemen  naar  Brussel.             
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6 Zie de bijdrage van Marcel Steylemans, “De motte of de Senecaberg van de Borgt”, in het tijdschrift Brabant van
november 1981, p. 10-13
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