JAN LINDEMANS OVER OSSEGEM
VOORWOORD VAN DE REDACTIE
Het is ons opgevallen dat in de stroom van publicaties naar aanleiding van
50 jaar Expo 58 zoveel onnauwkeurigheden voorkwamen over de
voorgeschiedenis van de Heizelvlakte, waar de Expo plaats vond. In het
nummer van LACA Tijdingen jaargang 20 nummer 1 van september 2008
hebben wij geprobeerd een aantal fouten recht te zetten die in de
slotreportage van An Devroe in de reeks “Stof genoeg”, in de bijlage Agenda
van Brussel Deze Week (juni 2008) waren geslopen over het Instituut voor
Landbouwhuishoudkunde van Ossegem.
Ook ons LACA-lid Juliana Lindemans, weduwe van de betreurde Désiré
Winderickx, heeft zich geërgerd aan de vele onjuistheden en
onvolledigheden in de berichtgeving. Zij suggereerde dat wij de bijdrage van
haar vader Jan Lindemans (1888-1963) uit 1931 eens van onder het stof
zouden halen en opnieuw publiceren. De overgrote meerderheid van onze
lezers zullen daar zeker nooit kennis mee gemaakt hebben. En hoewel
seffens 80 jaar oud, is het nog steeds de basisstudie over het onderwerp,
waar later maar weinig aan toegevoegd is.
Wij bekwamen hiervoor de welwillende toestemming van het Koninklijk
Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel, dat nu al aan de 93e
jaargang van zijn tijdschrift Eigen Schoon en De Brabander toe is.
Overigens heeft dit eerbiedwaardige tijdschrift van in het begin ook veel
aandacht besteed aan Brussel. In recente jaren verscheen de reeks
bijdragen van Dr. Paul De Ridder, waarin die op basis van een doorgedreven
archiefonderzoek de mythe ontkracht heeft van een beweerde verfransing
van Brussel reeds in de 17e en 18e eeuw. Ook meerdere artikels van Dr. Guy
Liagre over het protestantisme te Brussel. Dit slechts als een paar
voorbeelden.
Een abonnement op Eigen Schoon en De Brabander kost 25 EUR, over te
maken op de rekening van het Genootschap 434-3122591-68, voor vier
driemaandelijkse nummers samen goed voor ongeveer 600 blz.
Wij brengen hierna de tekst van Jan Lindemans uit 1931 in extenso en
ongewijzigd, op een modernisering van de spelling na (uiteraard niet bij de
citaten uit archiefbronnen!).
We laten die volgen door een paar latere tekstjes van Jan Lindemans over
de lotgevallen van het domein van Ossegem na 1931.
Hier en daar brengen we in voetnoot toch zelf een kleine aanvulling op basis
van recentere publicaties. Om het onderscheid duidelijk te maken met de
oorspronkelijke tekst geven we die als voetnoot-bis, met onze tekst volledig
cursief. Wij nummeren de voetnoten wel doorlopend, waar dat
oorspronkelijk per blad gebeurde.
Wim van der Elst
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Het voormalig Affligems landgoed Ossegem te
Laken
(verschenen in Eigen Schoon en De Brabander, jaargang XIV (1931) blz. 4264)
In ons land van klein boerenbedrijf gaat steeds van de zeldzame grote
hoeven, eenzaam tronend in ’t midden van hun akker- en weiland, een
eigenaardige bekoring uit. Zij staan vergroeid in een landschap dat, men
voelt het, onveranderd bleef sedert eeuwen; waar onze dorpen, onze
landelijke gehuchten, al lang hun oude gedaante afgelegd hebben. De grote
hoeven zijn eerbiedwaardig oud; zij hebben een hele geschiedenis. Het zijn
doorgaans oude klooster- of kasteelhoeven, “pachthoven” die in huur
gegeven werden aan “pachters”.
Door eeuwenlange verkavelingen, een gevolg van ons traditioneel erfrecht,
waar alle kinderen van een gezin gelijk gerechtigd zijn tot de ouderlijke
goederen, moest alhier het landeigendom tot in ’t oneindige versnipperd
geraken, en de landbouw, van een aanvankelijk groothoeve-systeem, tot het
klein bedrijf herleid worden. Alleen de hoeven toebehorend aan kloosters,
geestelijke instellingen en rijke kasteelheren (deze laatste niet altijd!)
konden aan die fataliteit ontsnappen. Ossegem levert ons dan weer een
voorbeeld op van Frankische hoeve uit de kolonisatietijd1, bewaard gebleven
op de primitieve plaats, met ongeveer hetzelfde domein, doorheen de
eeuwen, van de vierde eeuw tot nu, door het feit dat het een eigendom werd
der abdij Affligem.
Het Ossegems domein heeft echter nog een actueel belang: de groeiende
grootstad zal het weldra geheel in beslag genomen hebben. In afwachting
dat hier de nieuwe, voorname stadswijk verrijze, de Eeuwfeestwijk, bedoeld
als een tegenhanger van het Cinquantenaire-kwartier, zal op de Ossegemse
bodem de internationale tentoonstelling van 1935 gehouden worden. Nu
reeds werd hier het groots stadion (van zeer betwiste noodzakelijkheid!)
opgericht. Over enige jaren zal gans het oud, landelijk Ossegem verdwenen
zijn; en er is veel kans voor dat het, bij dit al te schitterend lot, mede zijn
oude Frankische naam zal inboeten.
Daarom weze hier bondig geboekt wat de geschiedenis ons leert over dit
interessante hoekje Brabantse grond.
Het ontstaan van het kloosterdomein
In 1152 verkochten de zonen van Meinard van Brussel, te weten: Henric,
Everwin, Meinard, Willelm, Amelric, met hun zwager Willelm, hun grond te
Ossegem (terram quam apud Ossengem habebant), voor 70 mark aan abt
Godescalc van Affligem2. Hoe groot die grond was, wordt niet gezegd; een
gissing steunen op de koopsom, is ook zeer gewaagd3; toch mag men
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Hetzelfde konden we vaststellen voor Amelgem, een hoeve die toebehoord heeft aan de abdij Grimbergen. Zie
DELESTRE en LINDEMANS, Amelgem, in: Eigen Schoon & De Brabander, X (1927), blz. 130.
2
Bevestigingsbrief van hertog Godevaard in het Cartularium van Affligem, DE MARNEFFE, nr. 87.
3
Denkelijk zullen het wel gouden marken geweest zijn, een aanzienlijke som voor die tijden.
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aannemen dat, door dit koopverdrag, de abdij in het bezit gekomen is van
het grootste gedeelte van haar Ossegems eigendom. Dit bedroeg ongeveer
200 bunder (3bis).
Uit latere oorkonden vernemen we nog enkel het verwerven van enige
bunders in de omgeving van Ossegem, o.a.:
- in 1170, de schenking van allodiaal goed bij Bever en Ossegem, door
Radulphus, deken van Noyon (partem allodii mei de Menza quod partim
apud Bevernum jacet, partim apud Ossengem)4;
- in 1172, de teruggave, door Willelm en Henric van Strombeke, van
goederen die zij aan de abdij verkocht en weer ingepalmd hadden (partem
terrae suae quae legaliter in sortem illis obvenerat prope Ossenchem
positam accepta pecunia Hafflighemiensi ecclesiae legitime vendidisse)5. Bij
dit goed behoorden waters en weiland (liberas acquas, liberas pascuas,
liberum pecoribus pratum, exitum et introitum);
- in 1198, de aankoop van 8 bunder allodiaal goed, apud Ossengem, uit de
handen van een dochter der Strombeke’s, van Arnulf van Ossele en Iwain
van Eppengem; - 5 bunder allodiaal goed, nog aldaar, van Henric van
Senten en zijn zoon Egebert; - en 11 bunder evenzo van Henric van
Strombeke.
De andere goederen die in de bevestigingsbrief van 1198 opgesomd
worden6, te samen nog 32 bunder, staan aangeduid als liggend bij Laken
(apud Lachen) en behoren waarschijnlijk niet bij het Ossegems domein, daar
Affligem nog elders op het grondgebied van Laken eigendom bezat.
Eindelijk, in 1497, werd nog 6 ½ dagwand elsbroek aangekocht, nabij het
hof gelegen7. Dat is alles en BEDA REGAUS8 maakt ook geen melding van
andere bescheiden over het ontstaan van het kloosterdomein te Ossegem.
Opvallend is, dat in geen enkele van die oorkonden gewag gemaakt wordt
van villa, hoeve. Daaruit mag men afleiden dat die, op het ogenblik van de
verkoop (1152), in puin lag; wat misschien de eigenaars (de kinderen van
Meinard van Brussel, die denkelijk voor een verdeling der ouderlijke
goederen stonden) noopte hun goed aan de abdij te verkopen. Want stellig
heeft daar een hoeve bestaan, minstens vanaf de Frankische kolonisatie. Dat
3bis De oppervlakte van een bunder varieerde zelfs van dorp tot dorp, in het Brusselse van 81 a tot 1ha 25a.. Alleen
de onderverdeling was uniform. In Laken was 20 voet gelijk aan 1 vierkante roede, in huidige maten 30,41 ca.; 100
roeden waren 1 dagwand, 30a 41 ca., 4 dagwand waren 1 bunder, 1ha 21 a 66 ca. Als de Lakense maten
gehanteerd werden zou 200 bunder een 242 h. van tegenwoordig zijn. Die ingewikkelde maten bleven bestaan tot na
het Ancien Regime, tot in 1800 de Fransen het uniform decimaal stelsel invoerden. Zie J. OCKELEY, Maten en
gewichten gebruikt in Vlaams-Brabant en Brussel 19, in: Eigen Schoon en De Brabander, LXXXIX (2006), blz. 135183.
4
DE MARNEFFE, nr. 139.
5
Ibid., nr. 142.
6
Ibid., nr. 228.
7
Vranck van der Meulen verkoopt aan heer Willem Michiels, abt van Affligem, “9 dachw. waters ende onderhalff
dachw. elsbroecx mittten opgaende houte daerop staende… geleghen in de prochie van Jette aen de wateren ende
neven wilen Jans van der Plast goeden des jonghen, item 6 ½ dachw. elsbroecx lettel min oft meer geleghen ter stadt
geheeten ’t ossegem, tusschen de goeden des voirs. cloosters van Hafflighem in beyder seyden etc.” (Cart. A, III f°
105).
8
Bona Abbatiae Hafflighemiensis, f° 217. Wel is er nog spraak over de schenking gedaan door Henricus Diabolus,
in 1298; doch dat waren alleen mobilia. Zie de akte in Cart. A, III f° 105. BEDA REGAUS zegt evenwel mobilia et
immobilia.
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bewijzen: 1° de naam; 2° de kapel op de hoeve en de rudimentaire parochie
waarvan de kapel en de hoeve het middelpunt waren.
De naam
De oudste spellingen zijn: Ossengem (1152, 1169, 1170, 1198, cop. in
Cartul. A. ed. DE MARNEFFE), Ossengien (Nijvelse oorkonde van 1159, Cart.
A), Ossenchem (1172, ibid.), Radulphus de Ossenghem (1209, orig.). Thans
is de officieele schrijfwijze Hosseghem, alhoewel spellingen met h aan het
begin maar eerst in de 19e eeuw opduiken (Kadasterkaart van 1811). Deze
verkeerde schrijfwijze heeft ook een voordeel: ze laat een onderscheid
mogelijk met een Ossegem te Molenbeek (eigenlijk een Ossenhem, passim
14e-18e eeuw)9. Op grond van de oudste vormen kan men reconstrueren tot
Ossingahêm, woningnaam (hêm), nl. de naam van de hoeve van het
Frankisch gezin der Ossing’s. Het eerste lid is de persoonsnaam Osso, “de
os”10 (en 10bis).
Het primitief domein
Ossegem, door het feit dat het in de 12e eeuw een kloosterdomein geworden
was, is tot ons gekomen onverbrokkeld, onverminkt, ongeveer zoals het, in
het laatste kwartaal de 4e eeuw11, aan de Frank Osso en zijn gezin ten deel
gevallen was.
Naar alle waarschijnlijkheid bestond op die plaats reeds een Belgo-Romeinse
villa. De hoge ligging van de hoeve op de zuidelijke rand van een heuvel die
de hele Zennevallei beheerst, de nabijheid van de zgn. Schapenweg, een
oeroude verkeersweg, ouder dan de Romeinse steenweg Bavacum-Asse,
lopend in ongeveer rechte lijn van Elewijt naar Doornik; de rijke
archeologische vondsten op het grondgebied van Laken gedaan, en die het
bestaan van verschillende Romeinse villa’s aan het licht brachten12 (en
9

Zie kaarten van Laken van 1811 en 1850 in A. COSYN, Laeken ancien et moderne, Brussel, 1904. Zie nog A.
COSYN, Les lieux-dits de Laeken, in Folklore brabançon, III (1923), blz. 52.
10
Zulks was ook de mening van H. POTTMEYER. Zie zijn terechtwijzing op de etymologie van FOERSTEMANN,
die een persoonsnaam Anso voorstelde (Althochdeutsches Namenbuch, I, c. 164 en II, c. 188). Os uit ans zou een
ingwaeonisme zijn dat in latere persoonsnamen als Osgarde, Osgiva, wel mogelijk is (zie J. MANSION, OudGentsche Naamkunde, blz. 117), doch hier moeilijk aan te nemen. – Voortgaande op de mening dat vormen met h
oorspronkelijk waren (Honsengem, a. 1138; Huncengem, a. 1191; doch dit zijn oude vormen van Huizingen, wat ik
toen niet vermoedde!) had ik in 1912 (Eigen Schoon, II, blz. 32) een persoonsnaam Huniso voorgesteld. Op een
dergelijk dwaalspoor geraakte ook M. CARNOY (Origine des noms de lieux des environs de Bruxelles, blz. 145)
met Hodizo. De eenvoudigste oplossing schijnt ons deze van POTTMEYER.
10bis: P.VAN NIEUWENHUYSEN, Historische Toponymie van Laken, Brussel: Safran, 2009, opteert voor
“Ossinga-heim, ‘woning van de lieden van OSSO, een duiding die o.i. tevens de meest juiste en de zekerste zal zijn,
gezien de moeilijkheid het eerste bestanddeel van het toponiem, oorspronkelijk hoogstwaarschijnlijk een Germaans
antroponiem, te ontleden.’ Het OSSEGEM in Molenbeek was oorspronkelijk dan weer OSSENHEM. Het oude
toponiem zou tot in het begin der jaren 1990 blijven leven zijn, toen de Brasserie d’Osseghem aan de Théophile de
Baisueuxstraat een pizzeria werd en een nieuwe naam kreeg.
11
Zie onze studie over de Frankische kolonisatie in Brabant. E. Sch. & de B., XIII (1930), blz. 177 vlg.
12
Zie de beschrijving dezer villa’s bij L. GALESLOOT, La province de Brabant sous l’empire romain, in Revue
d’Histoire et d’Archéologie, I, (1859), blz. 269 vlg.
12bis: zie over de Schapenweg die in de 19e eeuw de naam Romeinsesteenweg kreeg, en de Romeinse villa’s in de
omgeving, als recentere literatuur: H. VERSTRAETE, Twee Romeinse villa’s opgeborgen onder de Lakense grond,
in: LACA Tijdingen 12, nr. 1, september 2000, en L. VERHAEGHE, Hoe Romeins was de Romeinsesteenweg?, in
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12bis), dit alles pleit ervoor dat het Hof te Ossegem op de puinen van een
Romeinse hoeve opgericht werd. Over enkele maanden zal het huidig hof
afgebroken worden en de heuvel gedeeltelijk afgevoerd. Er zal dan
gelegenheid zijn de theoretische gissing aan de werkelijkheid te toetsen. De
grondvesten zullen ons inlichten over het tijdperk der verschillende
herbouwingen.
In het reeds afgevoerde gedeelte van de heuvel (zuidelijke helling), op een
80-tal meter van de hoeve, werden belangrijke substructies van gebouwen
door de aardwerkers losgewerkt en als “steengruis” mee op de wagonnetjes
geladen. Niemand ter plaatse (en zo dicht bij Brussel!) om de archeologische
vaststellingen te doen. Evenzo werd een kanalisatie van dikke loden buizen,
zeer diep in de grond, blootgelegd. De werklieden hebben de buizen stuk
geslagen, onder elkaar verdeeld en elk zijn buit verkocht. Nogmaals, geen
enkele deskundige had gelegenheid om die vondsten te onderzoeken. Loden
waterleidingen zijn nochtans karakteristiek Romeins werk. Het had met
zekerheid kunnen vastgesteld worden, daar de Romeinse loodgieters hun
merk op de buizen prentten.
Het grootste gedeelte van die substructies moet echter nog afgevoerd
worden. Het lijkt een heel net van dikke muren te zijn, zodat met een beetje
goede wil van de aannemers, tenminste de tekening van de grondvesten zou
kunnen opgenomen worden. Het bouwmateriaal dat tot nog toe blootgelegd
werd is middeleeuws en bestaat uit ruwe blokken zandsteen ter plaatse
gevonden, baksteen van het groot, plat, vroeg-middeleeuws formaat, kleine
rode geglazuurde plaveitjes, rode platte dakticheltjes, pleisterwerk.
De hoeve Ossegem stond in ’t midden van een bronrijke streek, zodat er
drinkwater in overvloed was voor mensen en vee. In de dellingen, die de
heuvel omringen, was gelegenheid voor mals weiland. De kruinen der
heuvels waren bebost: de Verrebos was er een laatste overblijfsel van in de
18e eeuw. Alles was hier dus verenigd om de bewoning mogelijk te maken.
De Kapel en de Parochie Ossegem
In een oorkonde van 1159 erkent de abdij van Nijvel aan Affligem haar
tienden van Ossegem overgelaten te hebben, mits een jaarlijkse rente van
12 penningen (concessimus nostram decimam de Ossengien pro duodecim
solidis bruxellensis monetae nobis annuatim persolvendis)13, en op
voorwaarde dat Affligem zou voorzien in de kerkelijke diensten in de kapel
aldaar (sub hoc pacta ut in eadem cappella debitum divinorum offitium
procuret). Dit waren kerkelijke tienden, vermits er een verplichting van
onderhoud van de eredienst aan verbonden was. Ossegem moet dan
voorzeker, gedurende een niet te schatten tijdperk, een afzonderlijk

8xMutsaard-Laken, 2006. Een Romeinse villa opzij van de Schapenweg, in het Laarbeekbos, werd in 1965
herontdekt en op initiatief van de Geschied- en Heemkundige Kring Graafschap Jette opgegraven in 1968-1971. Zie
hierover verschillende rapporten in de tijdschriften Graafschap Jette en Ons Graafschap, en de afzonderlijke
publicaties A. MATTHYS, La villa gallo-romaine de Jette, 1973 en de tentoonstellingscatalogus Brussel voor 400.
Romeinse aanwezigheid te Brussel en omgeving, 1978.
13
DE MARNEFFE, nr. 106.
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parochiaal bestaan gehad hebben14. De oorsprong van deze kleine parochie
was zonder twijfel de kapel van het hof. Also bevestigt de kapel van
Ossegem het bestaan van een belangrijk landgoed aldaar. Deze kapel was
echter een afhankelijkheid van O.-L.-Vrouwkerk van Laken, die er de
moederkerk van was (Est enim Ossengiem membrum et appenditium.
Laches autem mater illus est capitalis parochia)15. Zij had tot dan toe de
parochiale prerogatieven gehad: doopvont en kerkhof; doch met de nieuwe
regeling gingen die op de hoofdkerk over (sine baptismi et cimiterie sicut
fuerat hactenus)16. Zoals men ziet werd, door de verkoop aan Affligem, de
afschaffing van de parochie bezegeld. De hoofdkerk van Laken, met haar
afhankelijkheid Ossegem, was in 1117 door bisschop Burchard van Kamerijk
aan de abdij van Nijvel geschonken geworden17. In 1159 kwam eerst
Ossegem, met het domein, aan Affligem; in 1176 verkreeg de abdij ook de
kerk van Laken18. Van toen af waren het de pastoors van Laken, aangesteld
door de abdij, die ook het kerkelijk bestuur van Ossegem waarnamen, zodat
het kerkje tot de rang van eenvoudige bidplaats voor de hoevebewoners
afdaalde.
In 1377 vinden wij een laatste melding van de hoeve-kapel: in een
pachtcontract van dat jaar wordt bedongen dat de pachters “de cappelle
ende huysinge” moesten onderhouden19.
Waar de kapel juist stond? Waarschijnlijk in ’t noorden van het hof, aan de
Hofstraat, ter plaats geheten Cappeleusel (1650) of Cappelleweyde (1797).
De vrije heerlijkheid
Men weet dat Laken, op feodaal gebied, op zeer eigenaardige grondslag was
ingericht. De eigenaars van zeven afzonderlijke heerlijkheden traden er
gezamenlijk op, als heren van de grond, en hadden samen een cijnshof
bekend als het zevenheerschap (heptarchie) van O.-L.-Vrouw van Laken.
Een dezer heerlijkheden was Ossegem en de pastoor van Laken, uit naam
van de abt van Affligem, was er erfheer van (erfprochiaen) tot op ’t einde
van ’t oud regiem20. In 1377 worden de pachters van Ossegem, in de even
vermelde huurceel, vermaand dat zij “des abts heerlyckheden, paternagien
ende manscapen, etc., moeten bewaeren”. De heerlijkheid bestond uit
cijnsrechten21 .

14

Zie het hoofdstuk over de tienden in J. LAENEN, Introduction à l’Histoire paroissiale du diocèse de Malines,
Brussel, 1924, blz. 117 vlg., vooral blz. 124 vlg.
15
Uitdrukkelijk aldus gezegd in de besproken oorkonde van 1159.
16
Ibid.
17
WAUTERS, Histoire des Environs de Bruxelles, II, 351.
18
DE MARNEFFE, nr. 161.
19
BEDA REGAUS, Bona, f° 217.
20
L. GALESLOOT, L’ancienne Heptarchie de Laeken Notre-Dame, 1878; A. COSYN, Les anciennes seigneuries
de Laeken, Ann. Soc. R. Arch. Brux., XXX (1921), blz. 3-64.
21
“In den register 1417 pag. 101 staen de chynsen van Ossegem” (BEDA REGAUS, l.c.).
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Het landbouwbedrijf en de pachters
Het eerste werk van de abdij, na de
aankoop van het landgoed, zal wel het
herstellen van de gebouwen geweest zijn
en de inrichting ervan voor een uitgebreid
landbouwbedrijf van bij de 200 bunder.
Zoals elders op de grote kloosterhoeven,
werd de arbeid er verricht door
lekebroeders, onder het bestuur van een monnik-priester. De Radulf van
Ossenghem, die als getuige optreedt in akten van 1173 en 1209, was
misschien zulk een hoeveleider.
Tot hoelang de hoeve van Ossegem door lekebroeders bediend werd, is ons
niet bekend. Op ’t einde van de 13e eeuw vinden we als “meester van de
hoeve” (magister curtis de ossegem) een wereldlijk pachter, Henric Dievele
(Henricus dictus Diabolus). In 1298 verschijnt hij met zijn vrouw Elisabeth
voor schepenen van Brussel, om te bevestigen dat zij, een viertal jaren
geleden, al hun havelijke goederen, als aalmoes, aan de abdij geschonken
hadden, zodat hun niets meer toebehoort op het hof (… contulerunt… ad
opus elimosinae… omnia sua mobilia acquisita et acquirenda… Item iidem
Henricus et Elisabeth eius uxor recognoverunt se nullum jus habere seu
habuisse in curte de Ossenghem seu bonis spectantibus ad eandem etc.) 22.
Met andere woorden: het havelijk bedrijfskapitaal van de hoeve (alaam, vee,
meubelen) komt in ’t bezit van de abdij.
Een honderdtal jaren later moeten de pachters, naar het getuigenis van
BEDA REGAUS23, die de thans verloren handveste gelezen heeft, doch ze
jammer genoeg niet in-extenso mededeelt, nog “vele utensilia van ’t clooster
bewaren ende naer hun afscheydt aldaer laten”. Blijkbaar houdt dit verband
met de schenking van Henric Dievele.
Deze 14e eeuwse pachters hadden naam Jan Ceytaert en Gielys de Leese. Zij
hadden jaarlijks te betalen 24 pond grooten tornoys.
Een huurceel van het midden der 15e eeuw, evenzo door BEDA REGAUS
gelezen24, zegt o.m. “dat de pachter jaerlyckx kreegh 6 ellen laken van 24
placken d’elle”. Denkelijk was dat een vergoeding voor het leveren van de
wol?
In 1618 werd Ossegem in twee hoeven “gespleten”. Wij hebben op het
splitsen van grote landbouwbedrijven reeds gewezen in onze studie over
Amelgem, dat ook in de 17e eeuw verdeeld werd in Groot- en KleinAmelgem25. Zulks was het gevolg van het invoeren van meer intensieve
landbouwmethodes.
De toenmalige pachter van Ossegem was LAUREYS DE ROYE. “Hy hadde van
ter voren 170 bunder 3 d. 74 r. ende daer syn hem noch gelaten 97 b. 2 d.
93 r.” (REGAUS). Dat is 76 b. 3 d. 39 r. winnende land en 24 b. 77 r. weide
en meers. Met juist dezelfde hoeveelheden vinden we op ’t hof, in 1653, JAN
22

Cart. A., III, f° 105. Onuitgegeven.
L. c., f° 217.
24
Reg. 1456, pag. 493-499. Thans als verloren te beschouwen.
25
L. c., blz. 167.
23
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VERBEYST; - in 1685 en 1697, GEERAERT VAN BEVER26; na hem, in de 18e
eeuw, PEETER VAN NIEUWENHOVE.
In 1697 waren de huurvoorwaarden als volgt: alle gronden onder Laken
waren tiendenvrij, niet die onder Strombeek; de pacht bedroeg jaarlijks 460
ponden, 22 mudden van elk der vier graansoorten: tarwe, rogge, gerst en
haver; 1000 “gelaye”27 stro “tot reparatie van de hoeven (nl. de daken) van
den goidtshuyse van Affligem ist bij aldien dat tselve zal bevonden worden
noodich te wesen”28. Deze laatste voorwaarde is nogal typisch in een tijd,
dat het als een eerste regel van de landbouweconomie gold, dat al het stro
van een hoeve terug naar ’t veld moest als bemesting.
Op ’t einde van de 18e eeuw was JAN VAN DER HASSELT pachter op
Ossegem met 102 bunder akkerland, weiden en bos, waarop hij een
huurceel van 9 jaren had, aanvangende op St.-Maartensdag 1791 en
bedragende een jaarlijkse pacht van 1648 gulden, 60 mudden tarwe en 14
mudden haver.
Het Hof te Ossegem, te oordelen naar de bouwmaterialen en wat zichtbaar
is van de grondvesten, moet dikwijls herbouwd geweest zijn, wat trouwens
het geval was met alle grote hoeven, die altijd meest blootgesteld stonden
aan oorlogsbeschadigingen. Het rekeningboek van 1657, waaruit BEDA
REGAUS citeert29, bewaart er ons een staaltje van: dit jaar “syn alle vensters
en deuren op ’t hof te Osseghem om stuck geslagen van de soldaten onder
de commande van Don Antonio de la Queva” (Spanjaarden).
Zoals het thans tot ons gekomen is, dagtekent het gebouw, voor een groot
gedeelte, van 1706, zoals de datum bewijst in een steen gehouwen boven
de deur van de pachterswoning. Naar het gebruik van de tijd, werden stenen
met de wapens van de abt (aartsbisschop A PRECIPIAN0) en van de abdij
mee in de muur gemetst. Zij bestaan nog en ’t is te hopen dat, wanneer het
hof zal afgebroken zijn, die stenen aan de abdij zullen teruggeschonken
worden.

26

Geeraert van Bever, geb. te Ophem in 1653, was de jongste zoon van de pachter van Amelgem, Hendrick van
Bever en Anna van Ophem. Zijn oudste broeder, Cornelis, was pachter van Affligem op het Hooghof te Zellik; zijn
andere broeder, Andries, op het Hof te Bever; hun enige zuster, Joanna, was getrouwd met een bloedverwant, Jan
van Bever, pachter op ’t Hof te Hamme. Zodat men kan vaststellen dat de pachters van de vier grootste hoeven, een
uur in ’t ronde, uit één gezin stamden. – Uit het huwelijk van Geeraert van Bever met Catharina van Bever, dochter
van voormelden Jan en diens eerste vrouw Catharina de Keyser, sproten alleen dochters: Marie, de oudste, huwde
met Peeter van Nieuwenhove en bleef op ’t hof; Barbara huwde achtereenvolgens met Hendrick van Laethem en
Andries Vleminckx (Humbeek); Catharina evenzo met J. B. Vrebosch en Michiel van Bever (Grimbergen); Anna
met Antoon Vleeracker, op ’t Hof te Berg, te Beigem; Geertruyde , met Joos Pepersack. Zie Lotinge voor notaris
Phil. Boote, Brussel, 27 april 1724.
27
Alias gheluyt, bundel.
28
Ontvangstboek van 1697, Rijksarchief Abdijen, nr. 4687.
29
Bona, L. c., f° 210.
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Het groot kaartboek van Affligem, vervaardigd door DE
DEKEN omstreeks 171830 (en 30bis) bewaart ons een
nauwkeurige tekening van het toenmalig hof. Het
woonhuis, dat in de loop der 18e eeuw vergroot werd, de
stallingen, de schuur, het ovenbuur, het duifhuis en de
steenput, kan men er gemakkelijk op herkennen.
In de 19e eeuw werd de schuur vergroot en het gehele erf
langs de straatkant toegebouwd en voorzien van een
inrijpoort.
Op ’t einde van de 18e eeuw bestond het hof uit een
woonhuis met 5 kamers en kelders (die kelders zijn
merkwaardig: er staan grote gemetste bakken in, die
dienden, zo ’t schijnt, om de voorraad olie te bewaren),
verder stallen voor 20 paarden en 32 hoornbeesten, en een schuur voor
60.000 schoven31.
Als bouwmateriaal vinden wij, in hoofdzaak, ter plaatse vervaardigde
baksteen en natuursteen uit de nabijgelegen steengroef. Het laatst
bijgebouwde gedeelte van het woonhuis is van voortreffelijk bewerkt
materiaal. Opmerkenswaardig is echter dat de deuromlijstingen van
woonhuis en stallen uit een harde, blauwe arduinsteen vervaardigd zijn, die
uit Waals-Brabant of Henegouwen naar hier moet overgebracht zijn. Die
steen, in groter blokken gehouwen, is geheel anders bewerkt dan de steen
uit de streek.
Rondom het hof lagen boomgaarden, een moestuin (“den coolhoff”) en
weiden. Een dezer, gelegen op de noordzijde van het hof, langs de hofstraat,
heet in 1650 nog de cappeleusel, herinnering, zoals wij boven zegden, aan
de verdwenen hofkapel.
Op de zuidzijde zien we, in het kaartboek van 1718, een lusttuin omringd
van een haag, met een klein gebouwtje. Het is het Speelhuys, buitentje dat
aartsbisschop A PRECIPIANO, abt van Affligem (1690-1711) had laten
bouwen. Te oordelen naar de kaart was het niet veel groter dan een kluis,
en zal het ook maar een pied-à-terre geweest zijn, waar de aartsbisschop
wanneer hij ambtshalve in Brussel moest vertoeven – en dan nam hij zijn
intrek in ’t Refugiehuis van Affligem: Precipiano overleed aldaar – enige rust
en verpozing in de vrije natuur zal komen zoeken zijn. Ook de opvolgers van
Precipiano, kardinaal d’ALSACE en kardinaal DE FRANCKENBERG, schijnen
van het eenvoudige landhuisje van Ossegem gehouden te hebben. De
Affligemse rekeningen gewagen herhaaldelijk van herstellingen aan het
“Speelhoff van Syne Eminentie tot Laeken” (o.a. in 1719 en 1785). Het moet
inderdaad een bekoorlijk oord van rustige landelijkheid geweest zijn en het
uitzicht dat men van daar op de Zennevallei en de hoofdstad geniet is
verrukkelijk.
30

Rijksarchief, Abdijen, nr. 4652a.
30bis: een selectie uit een tiental kaartboeken werd uitgegeven als “Kaartboek van de Abdij van Affligem 1717 –
1756” door het Algemeen Rijksarchief in 2003. De kaart van Ossegem komt er ook in voor.
31
Verkoopsaffiche van 27 Fructidor jaar VI, Rijksarchief.
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Met de Franse Revolutie werd het afzonderlijk verkocht. Op de “affiche”
waarop ’t Hof te Ossegem te koop gebracht wordt, staat het alleen vermeld
als een aanpalend goed (“le bien dit l’Evêché”). Wanneer het afgebroken
werd en door wie is niet geweten. In de loop der 19e eeuw is het weer bij het
hof gevoegd; een grote “paardenput” werd aldaar gegraven.
Zuidwaarts van dit perceel lag een ingesloten stuk land van 2 bunder
genaamd Het Raepblock (1650, 1718); ’t is aldaar dat thans de grondvesten
bloot komen, waarover boven spraak.
Achter het hof, langs de westkant, bergt de grond steil af naar de beek die
ontspringt te Verregat en die, beneden de vooruitspringende heuvelrug
waarboven het hof staat, langs het oud Hof ter Plast32 naar Ossegemdriesch
zwenkt (thans het St.-Lambertusplein).
Daar mondde de beek uit in de molenvijvers van de verdwenen slagmolen33.
Langs die zijde lagen de meersen en de weiden van ’t Hof te Ossegem: het
lammerhof (1650) groot 2 bunder 1 d. 35 r., de wijthammeersch (den
wijtdammeersch, 1650), 4 b. 3 d. 88 r. en de weide geheten de cromgracht
(1650), 3 b. 6 r. Die wijtham ligt in de kromming der beek (ham) en was
aanvankelijk, te oordelen naar de naam, beplant met teenwilg (Mnl. wide,
wijt)34.
Het Ossegemveld of Roo eerde (d. i. rode aarde, naar de roestkleurige
Diestiaanse grondlaag die, op sommige plaatsen, hier aan de oppervlakte
bloot ligt). Deze partij land heet in 1718 de Groote hoeve, waarschijnlijk ter
onderscheiding van de akkergronden van de Kleine hoeve, Verregat. Het
geheel vormt een hoge heuvelrug die in de goederenbeschrijving van 1650
den muysenbergh genoemd wordt (elders: aen den muysenbergh, 1582;
achter den hijsel neffens den musselbergh, 1624)35 (en 35bis).
32

Er waren te Laken twee hoven ter Plast (zie daarover COSYN, Les anciennes seigneuries de Laeken, o.c., blz. 35)
allebei bewoond door een familie van der Plast. Het Hof ter Plast beneden Ossegem schijnt het oudere geweest te
zijn. Het was in 1312 een leengoed van Brabant, gehouden door Jan van der Plast: “Jan van der Plast, Marien die
Cockx soen, houdt een huys ende hoff metten bogaerden ende drie vivers daer aen gelegen, omtrent 6 dachwant
groot in de parochie van Laken, ter stat geheeten ter plast.” (Leenhof van Brabant, nr. 18 f° 69-70, Rijksarchief). Het
wordt achtereenvolgens verheven door Jan van der Plast Janssone, Leonart v.d. Plast bij doode Jans sijns vaders (83-1462), Jan v.d. Plast sone Lenaerts (13-3-1469), Gielys v.d. Plast Janssone (27-10-1592), Gielys v.d. Plast
Gielyssone (23-6-1625). In 1547 werd het gekocht door Mr. Jan van Hoorenbeke. A. COSYN (l.c. fig II) geeft een
afbeelding van dit fraai kasteeltje volgens een kaart van 1715. Het bestond nog in ’t begin van verleden eeuw,
blijkens deze notariële advertentie: “A vendre, de la main à la main, sous la direction du notaire Beckers, une jolie
maison de campagne, avec la maison du jardinier, étang et jardins entourés de haies, sise et située sous la commune
de Laeken près de l’endroit dit Osseghemdries, nommé Ter Plast, le tout grand 1 ha. 97 a. 15 ca. ou 2 bonniers, 1
journal, 61 verges, aboutissant… du Midi et du Couchant l’abbaye supprimée d’Afflighem.” (Annonces et Avis
divers de Bruxelles, du mardi 1 Prairial an XIII (21 mai 1805), n° 41 blz. 322).
33
“Marie van Cockelberghe gielys dochter, van 3 buenderen 1 dachwant lant, beempt ende wateren ende 1
slachmolen gelegen ’t Ossegem.” (Cijnsboek 1432, cit. ap. COSYN, l.c.). Deze molen was gelegen ongeveer waar
thans het plein voor de kerk van de Heizel is. Overblijfsels van de molenvijvers waren de vijvers in de villa Van der
Borcht en de villa Martha.
34
Een tekst van 1356 vermeldt een wilgenbroek (widebroch) op die plaats: “lant ende widebroch geleghen onder den
ouwen wijngaert neven Willem van der Porte eusel dat de kiekensborre heet”; in 1406: “eusel ende widebroec gel.
onder den ouden wigaert neven den kiekensborre” (Goederenbeschrijving van St.-Janshospitaal, Brussel).
35
Vgl.: montem dictum mosbergh (1306); van den mosberghe te neerijssche (1416), naam van een berg tussen
Leefdaal en Neerijsse. In de omstreken van de Muysenbergh te Laken ligt een plaats: totte Ossenghem op de
wannecoutere bi der mosen hagen (1300, Goederenbeschrijving Begijnhof ten Wijngaarde, Brussel). –
Muysenbergh is dan wellicht een volksetymologische ontwikkeling uit moosberg, “modderige berg” of beter “berg
11

Ter Plast in de XVIIe eeuw - Cammaert

Ter Plast in 1715 - schets van Couvreur

bij de mose, bij de modderpoel”, zoals de mosehage van 1300 een bos bij dezelfde modderpoel aanduidt. – Zie
VERCOULLIE, Etym. Wdb., a. v. v. moos en mos; CARNOY, Origine des noms de lieux env. Brux., blz. 131.
35bis Ook P. VAN NIEUWENHUYSEN, o.c., beschouwt MUIZEN als een bijvorm of een volksetymologische
ontwikkeling van MOOS/MOSE: ‘modder, slijk, grond’.
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Het achterste gedeelte van dit veld, gescheiden ervan door een kleine
delling, heet de Tienbunder (1718) en is juist 10 bunder groot. Het is op dit
stuk, waarin volgens de verkoopsaffiche van 1796 nog 7 bunder bos en 3
bunder weide lagen, dat in de 19e eeuw het park De Rongé ontstond, en
thans de Landbouwnormaalschool is ingericht.
Een hoek van het Ossegemveld, tegen de Schapenweg, staat vermeld als
Rijpelscauter (1650), den Reypecauter (1718)36 (en 36bis). De delling naar ’t
Hof te Verregat toe heette de Wolfsdelle (1650).
Het Hof te Verregat, zoals
boven gezegd, ontstond in
1618 door een splitsing van
het Ossegems akkerbedrijf.
Het besloeg toen ongeveer
73 bunder. In 1653 vinden
wij daar als pachter JAN VAN
BAESRODE, met 39 b. 3 d.
70 r. land en 15 b. 6 r.
beemd. In 1697 betaalde diezelfde pachter jaarlijks 400 pond artois, 9
mudden tarwe, 18 mudden rogge en 12 m. gerst, alles tiendenvrij.
Honderd jaar later beslaat het hof 62 bunder, verhuurd voor 9 jaren, op St.Andriesdag 1790, aan JOSEPH VAN BENEDEN37.
Dit hof – dat pas in 1929 afgebroken werd – was zeer schilderachtig gelegen
in een enge delling, bij de bron (de Kiekensborre?) van een beekje dat
beneden, op Ossegemdriesch, de Hijselbeek vormt. Volgens de
verkoopaffiche van 1796 bestond het uit een woonhuis met vier kamers,
stallingen voor 12 paarden en 26 hoornbeesten, een schuur voor 40.000
schoven, het hof met stro gedekt. Een gedeelte der gebouwen, nl. de
schuur, dagtekent van 1758. In de loop der 19e eeuw werd alles met rode
pannen gedekt. Verscholen in de nauwe vallei, omgeven van boomgaarden,
was Verregat een der meest pittoreske hoekjes van landelijk Brabant. Een
paradijs voor de schilders! STOBBAERTS heeft daar menige van zijn
meesterlijke doeken gepenseeld.

36

Reipel is misschien een dialectische vorm voor repel, met de algemene betekenis “afgescheurd gedeelte”. Zie
VERCOULLIE, Etym. Wdb., a. v. v. rijp 3, repel, reep.
36bis P. VAN NIEUWENHUYSEN, o.c., noemt dit een niet van de hand te wijzen hypothese maar signaleert ook een
oude landelijke cultuurvorm die typerend is voor de manier waarop de grond bewerkt werd in REPELVELDEN,
regelmatige, langgerekte, smalle vormen, vooral op hellende vlakken. Die hadden twee toegangen, een boven en een
beneden, en werden beploegd van boven naar beneden en omgekeerd, waarbij de ploeg gekeerd werd aan de
toegang. De RIJPELKOUTER lag op de flank van de heuvelrug waarop de ROMEINSESTEENWEG loopt, en
volgens de kaart van Ferraris (ca. 1775) zou dat het geval kunnen geweest zijn.
37
Joseph van Beneden was gehuwd met Anna Catharina van Bever, geboren op ’t Klein Amelgem, zuster van P. Jos
van Bever, pachter op ’t Hof ter Haken te Merchtem.
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Verregat volgens Cosyn

Een smalle strook meersland, de delling waarin de bronnen ontspringen,
verbindt Verregat met het weiland van Ossegem. Men vindt daar het lang
eussel, het noenweyken, de peerdeweyde, de suer weyde (1650). Tussen
beide hoven, op de hoogte, lag een bos, het Verrebosch, dat in 1718
gedeeltelijk gerooid was. Daarnaast twee omheinde stukken, ’t Block (1 b. 1
d.) en ’t Verreblock (5 b. 75 r.). Dit laatste bleef steeds bij de pachting van
’t Hof te Ossegem behoren. De omheiningen bestonden uit aarden bermen,
met struikgewas begroeid38. Het akkerland van ’t Hof te Verregat lag in het
zuid-westen van de hoeve: het turrebroeck (1650) of teurrenbroeckveldt
(1718) en den deurrenbergh (1718), te samen omtrent 35 bunder, gelegen
38

L. GALESLOOT, La province de Brabant sous l’Empire romain, l. c., blz. 191 vlg., heeft op die bermen voor ‘t
eerst de aandacht getrokken. Merken we hierbij op dat die bermen ouder zijn dan de splitsing van de twee hoven en
dat zij de heining uitmaken van een bepaald stuk land. Ethnologische beschouwingen eraan vastknopen, zoals ook
COSYN, Laeken ancien et moderne, o.c., blz. 10, en G. DES MAREZ, Le Problème de la colonisation franque, blz.
56 vlg., deden, lijkt mij voorbarig.
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op de uiterste grens van Laken, palend aan Wemmel (Schapenweg) en de
heide van Jette.

Verregatse hoeve in 1927 – coll. E. Christaens
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Het Affligems kaartboek van 1718 heeft een arbitrair Verreghem de wereld
ingezonden, nageschreven door BEDA REGAUS en A. COSYN. Dit toponiem
steunt op volksetymologie: men zocht een tegenhanger voor Ossegem,
geïnterpreteerd als “ossenhoeve”. Verreghem moest dan maar de
“stierenhoeve” betekenen39. Die naam is natuurlijk uit de lucht gegrepen.
Nooit was daar enig spoor van woning voor de splitsing van Ossegem; in
geen enkele andere oorkonde komt die naam voor, die trouwens nooit
mondgemeen geworden is40 (en 40bis).
De pachters van ’t Hof te Ossegem hadden, in hun bedrijf, nog de volgende
gronden: een partij bos, groot 6 bunder, geheten den Poel of den
Bisschoppenpoel, waar de Affligemse steengroeven lagen; daarover straks
meer; - een weide, groot 3 bunder, genaamd het Broek, nevens de Poel; een groot driehoekig stuk van ongeveer 26 bunder, gelegen op Strombeek,
op de andere zijde van de Schapenweg, in de tip gevormd door de twee
heirbanen; het draagt een naam ontleend aan de vorm, een gelijkzijdige
driehoek: de Treft (vgl. treeft, “driepikkel”)41.
Bij ’t samentreffen van de twee heirbanen en van de rijweg naar Verregat,
stond een eeuwenoude lindeboom, Verregatlinde, die in 1876 door een
onweer deerlijk gehavend, enkele jaren later aan zijn einde kwam, in brand
gestoken door kwaadwilligen. Bij de Brusselaars was die boom bekend als
l’arbre du Roi en was hij even populair als de evenzo verdwenen arbre
ballon, enkele boogscheuten verder aan dezelfde baan. Hun silhouet op de
prachtige horizont die men vanuit de stad kan aanschouwen, was aan al de
Brusselaars wel bekend. Leopold I, die dikwijls zijn wandeling te paard langs
daar maakte, om er van het weids vergezicht te genieten op de hoofdstad,
had die boom bijzonder lief. Toen hij eens een boer bezig zag takken uit de
machtige kruin te kappen, liet hij hem een afstraffing van belang toedienen.
Affligem had verder nog een aantal percelen, palend aan de voorgaande
gronden, verhuurd aan verschillende landbouwers. Het voornaamste stuk
(15 bunder) is dat welk bekend staat als ’t Hoogste van Brabant (het
hoochste stuck van Brabant, 1562; thoochste van Brabant boven den
Wannecoutere, 1596; ’t Hooghveldt, (1762). Die superlatieve benaming is
echter zeer relatief. We zijn daar wel op de hoogtecurve 70 m., doch de
Molenberg van de Mutsaard haalt 74 m., de evenvermelde Muisberg 76 m.
en de Deurrenberg, aan Verregatlinde, 77 m. boven de zeespiegel.

39

COSYN neemt natuurlijk die flater over; hij vertaalt dan nog verkeerdelijk Verregem door “la porcherie”. Verre,
in ’t Brabants, is stier.
40
Verregat kan betekenen “de verafgelegen doorgang”. Doch daar zijn ook Verrebosch en Verreblok; en
turrebroeck en deurrenbergh lijken mij corrupte lezingen van copiïsten voor ’t verrebroeck en de verrenbergh;
zodat men zich afvraagt of hier niet moet een primitief Verre vooropgesteld worden, waar dan de berg, het broek,
het bos, het blok en ook het gat (“toegang tot Verre”) bij behoren. De betekenis van Verre zou hier dan niet “ver
afgelegen” zijn; het zou een zelfstandig naamwoord zijn.
40bis P. VAN NIEUWENHUYSEN, o.c., opteert op basis van de oudste attestatie uit 1410 ‘eene gatte aen den
varren’ voor VARENT, naar de plantennaam varen die op een weinig vruchtbare en relatief laat ontgonnen plaats
zou kunnen duiden. GAT wijst wellicht op de weg die het HOF TE VERREGAT met de SCHAPENWEG verbond.
41
De abdij bezat te Strombeek-Bever nog percelen op de Hasenberg, het Kerkgat, het Kerkblok, de Kattesteert en de
Leest.
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De andere Affligemse goederen lagen op de Wannekouter42(en 42bis) en op
den Hijsel (’t quaet bunder en het waegheland)43 (en 43bis); op het
Vinkeland44; den Keierberg45; de Leest46; de Bussemt47 en den Breebeemd48.
Enige percelen zijn thans begrepen in het Koninklijk Park. BEDA REGAUS
noteert daarover: “Als hun Hoogheden hun casteel tot Laeken bouwden,
hebben sy in hun hoffinge geïncorporeert eenighe van ons landen”. Dit
geschiedde in 1781; de eerste steen van het Paleis werd maar gelegd door
Prins Albrecht van Saksen-Teschen en zijn gemalin Aartshertogin MariaChristina, op 14 december 1782.
De steenpoel van Ossegem
De ontginning van natuursteen te Ossegem moet zeer oud zijn en dagtekent
wellicht uit “poelingen”, die in de 12e eeuw door de abdij op grote schaal
ondernomen werden op haar goederen.
De eerste vermelding ervan is een plaatsnaam op steenpoel, in een
goederenbeschrijving van het Begijnhof te Wijngaard van 1300. Deze
gemeenschap bezat aldaar een wijngaard, die in 1356 den ouden wijngaert
genoemd wordt, vandaar de benaming wijngaertpoel (1599, COSYN, l. c.).
42

In Wannekouter (Wanne coutre, 1300) zal het eerste lid wal hetzelfde zijn als het bekende voorvoegsel wan, met
de betekenis “ledig, ijdel, onbebouwd”. – Het koutergat aldaar heette de Wannekouterstraat en, verkort, de
Wannestraat. Officieel heet die nu rue de Wand (“de Wand” verstaan als een persoonsnaam!)
42bis P. VAN NIEUWENHUYSEN, o.c., somt niet minder dan 8 verklaringen op, waaronder die van Lindemans.
Het is wel wat in tegenspraak met de kwaliteit van de bodem die daar zeer goed is. Misschien heeft de plek in de
middeleeuwen een tijdlang ‘braak’ gelegen, zoals zou blijken uit een attestatie van 1587 waarin sprake is van
‘wannecoute(r) oft Hooge brake’. Het zou echter ook naar de Germaanse grondindeling ‘Gewannflur’ kunnen
verwijzen, gelijkvormige, recht afgelijnde veldpercelen die allemaal in dezelfde richting lopen om het ploegen te
vergemakkelijken (zie RIJPELKOUTER). WANNE kreeg ook de betekenis van grens, en het is hier inderdaad een
grenszone tussen Laken, Over-Heembeek, Strombeek en Vilvoorde.
43
Oudste spellingen: den hijsele, 1568; in den hijsel, 1571; achter den Hijsel, 1624; op den Heijssel, 1650; aen den
Heijsel, 1655; de eyselstraet, 1718 (COSYN, Lieux dits, o. c. en Affligemse oorkonden). – Het is geen afleiding van
heis, “kreupelhout”, zoals CARNOY, o. C., blz. 61 voorstelt. – Deze benaming gold eerst voor een geringe
uitgestrektheid grond, niet ver van de Lakenlinde (“Dikke Linde”) gelegen. Met de straat die van daar naar Ter Plast
liep en die de Hijselstraat heette, is de naam verschoven naar het nieuwe stadskwartier dat zich rondom de St.Lambertuskerk op Ossegemdries ontwikkeld heeft. De oorzaak daarvan is dat de eerste kern van de parochie (de
voorlopige kerk en de scholen) aan die straat ontstond.
43bis P. VAN NIEUWENHUYSEN, o.c., stelt dat het toponiem HEIZEL al heel wat inkt heeft doen vloeien en dat
het laatste woord er nog niet over gezegd is. Hij opteert niet meer voor HEIDE, en evenmin voor HEUVEL, maar
eerder voor een nevenvorm van EUZEL, ‘schrale (vee)weide’, een naam voor een perceel landbouwgrond die veel
voorkomt in de omgeving.
44
“Op het vinckelandt… ter derder de stadtroosen”, 1718.
45
Den Keybergh, 1509; den keyerberch, 1517; opten Keyerberch onder den Dongelbergh, 1524 (COSYN, l. c.); op
den Kaijerbergh velt, 1718, Affl..
46
In de Liest, 1517; op den hooghen leest, 1650.
47
In die bussemt, 1366; aen den bussempt, 1490; den hooghen Bessempt in de Gemeynte, 1666; de gemeynte
genoemt den bessem, 1682 (COSYN); in den neerbessemt, 1650, Affl..
48
Den Breebempt in de Gemeynte van Laeken, 1676; in den neer brierbempt d’elft wisselbempt; den hoeghen
brienbempt, 1650.
48bis: Er waren zowat overal in de Zennevallei in de omgeving van Brussel steenpoelen van zandsteen of “witte
arduin”. Op de linkeroever vinden we vermeldingen (of sporen) ervan in onder meer Vorst, Anderlecht, SintAgatha-Berchem, Dilbeek, Molenbeek, Jette (van de abdij van Dielegem), Laken, Neder-Over-Heembeek, Meise en
Grimbergen. Op de rechteroever nog meer: Beersel, Sint-Genesius-Rode, Ukkel, Watermaal, de drie
Woluwedorpen, Sterrebeek, Zaventem, Evere, Diegem, Nederokkerzeel, Steenokkerzeel, Perk en Erps-Kwerps. Er
was ook een concentratie rond Asse, met Meldert (ook van de abdij van Affligem), Bekkerzeel, Hekelgem, Gooik,
Pamel, enz.
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Er was denkelijk meer dan één steenpoel aldaar: aen de wanne coutere aen
de steenpoele (1406, St.-Jansgasthuis). Denkelijk worden hiermee de
steenpoelen bedoeld op de Donderberg (vroeger Dongelberg), thans
begrepen in het publiek park van Laken (la petite Suisse”). (48bis)
Over de eigenlijke ontginningen van Affligem hebben we maar
aantekeningen uit de 17e en 18e eeuw en wel deze die BEDA REGAUS voor ’t
nageslacht overgeschreven heeft uit archiefstukken, die hij nog heeft
kunnen raadplegen en die thans verloren zijn. In zijn kostbaar handschrift
Bona abbatiae Hafflighemensis f° 215, schrijft hij:
“In deselve rekening (Ontvangstboek Brussel, 1618) pag. 18 v° wort
beschreven onsen steenpoel boven Laken, alwaer beschreven worden drij
specieën van steenen, te weten:
balcksteen, herdericksteen ende grontsteen. Daer waeren gecommitteerden
voor dien steen van Scherpenheuvel voor hun werck (het gaat over de
levering van steen voor de basiliek die de Aartshertogen aldaar lieten
bouwen) ende van de Jesuieten binnen Brussel, die noch schuldigh bleven
400 gulden.
“ Item voorders uyt dien steenpoel gelight 2956 voet balcksteen, 189 voet
herderick, ende 739 voet grontsteen ende boven dien 40 hoopen refuys
(afval).
“Item voorders uytgepoelt 2244 voet soo balcksteen, herderick als
grondsteen, van welcke leste vercoght sijn aen de Jesuieten van Antwerpen
(voor de bouw van de St.-Caroluskerk) 1322 voet ½ balcksteen tot 15
schellingen den voet, beloopende die somme fl. 991-17-2.
“Item uyt den selven steenpoel vercoght voor O. L. V. van Venster Sterre
hoc est fines terrae Bruxellensis (de Finisterrekerk), voor fl. 877-1-0.
“Van den refuys is noch gecapt 1074 voet tot 2 schell., 6 penn. den voet.”
Men moet zich het ontginnen van natuursteen niet voorstellen als een immer
voortdurende onderneming: de groeven werden maar open gelegd wanneer
de vraag naar bouwsteen voldoende was om het werk, dat met grote
uitbatingskosten gepaard ging, te kunnen financieren. Eenmaal de steen
geleverd werden de putten weer toegeschoten. Zo geschiedde in 1618.
Aartsbisschop HOVIUS had de steenpoelen van Laken en Meldert laten
openen eerst en vooral om bouwmateriaal te vinden voor een gedeeltelijk
herbouwen van de kerk van Affligem. Zoals wij zagen maakten andere
kerken van die gelegenheid gebruik om hun steen daar te bestellen.
De Ossegemse steen werd te Affligem gebruikt “tot de harnasten der
vensters”, een teken dat hij van allereerste hoedanigheid was. In 1618
bezigde men hem “tot 9 pant vensters” waarvoor de aartsbisschop het glas
geschonken had, te samen “39 voyeren (wagenladingen) steen”; in 1619
nog “voor de resterende 21 vensters”. Volgens de rekeningen van dat jaar,
waaruit BEDA REGAUS citeert, “synder noch getrocken 4284 voeten steen,
soo balck, herderick als grondsteen, waarvan een deel tot Afflighem
verbruyckt syn aen de vensters van den pant. Voorder vercoght over 2.500
gulden ende bleef noch een groot deel in de loegge. Soo dat ick bevinde…
datter noch veele duysende voeten steen aldaer syn getrocken”.
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Tot hoelang het “poelen” na 1618 geduurd heeft kunnen we, bij gebrek aan
oorkonden, niet uitmaken. Alleen weten we dat in 1657 zes bunder “van de
oude ende nieuwe poelinghe”, “de storttebergen”, met eikebomen en elshout
beplant werden49 (en 49bis).
In 1685 noteert BEDA REGAUS nog “dat van Bever, pachter tot Laeken,
beginnen vullen heeft de uytpoelinge tot Laken, ende daervoor cortinge van
syn hueringhe becomen heeft met last van dit te doen 6 jaer toecomende” 50
(en 50bis).
De steenpoel, met zijn stortbergen, bestaat thans nog. Alleen de eiken
werden vervangen door ander hout, vooral beuken. Het uiterst schilderachtig
ravijn, met de reeks smalle vijvers door kunstmatige afdamming tot stand
gekomen, de bruisende watervalletjes, de wilde, weelderige plantengroei
onder de hooggekruinde beuken, de mysterieuze stilte alleen onderbroken
door vogelzang, is iets enigs in Brabant. Dit dichterlijk hoekje is voor ’t
ogenblik begrepen in het park van het Landbouwinstituut. Eerlang zal het
denkelijk publiek park worden (het is reeds “geschalmd” voor een attractie
van de Wereldtentoonstelling van 1935!) maar dan zal ook de bekoorlijke
verlatenheid ervan teloor gaan en zal, per slot van rekening, weer iets enigs
aan natuurschoon verloren gegaan zijn… Tenzij het geheel in zijn
ongereptheid bewaard bleef en beschermd als natuurreserve in de
grootstad.
Het einde van het kloosterdomein te Ossegem
Bij decreet van 20 augustus 1795, uitgaande van het Frans Republikeins
gouvernement, werden de kloosters afgeschaft en hun goederen tot
nationaal bezit verklaard. Dit lot trof natuurlijk ook Affligem. Een voor een
kwamen al de oude bezittingen van de abdij onder de hamer. Op 2 nivôse
jaar VI (23 december 1797) was het de beurt aan Verregat; 5 dagen later
49

Bona, f° 216 – In een rekening van 1697 (Rijksarchief, Abdijen nr. 4687) lezen we daarover nog: “Ontfaen van
Geeraert van Bever, over Franchois de Ridder, over de storttebergen van de poelingen onder Laeken groot 6
bunderen, bij des rendants voorsaet met elshout beplant ende eeckelen, ten gemeynen proffijte, de som van 18
pond.”
49bis: “ten gemeynen proffijte” betekent niet dat die beplanting tot openbaar nut gebeurd was, maar denkelijk dat
de opbrengst van de verkoop van het hout gedeeld werd tussen de abdij en de pachter voor zijn werk.
C. THEYS vond in de archieven nog een vermelding die hij publiceerde onder de rubriek “Uit oude Papieren” in
Eigen Schoon en De Brabander, XXX (1947) blz. 208: “ De steenpoelen van Affligem te Laken.
In 1629 (Jachtrecht 259) werd Hans Cordemans bekeurd omdat hij in zekere “Leybeke competerende den
Goidtshuyse van Affligem… ter saecken van hunne steenpoelen in de prochie van O. L. V. tot Laken… sich
vervoirdert hadde daer inne te wercken ende derselve deur te snijden teghen den danck” van het Godshuis. Niet
alleen had hij “ontgraeven ende geopent tgene de wercklieden” van het godshuis hadden gevuld, “maer oyck
deurgesneden de Leybeke om daer inne te bringen het water ende vuylicheyt uyt eenen poel van de Baersen” van
het Godshuis.
50
Affligem had, in de 18e eeuw, nog steenontginningen te Laken, doch niet meer in de steenpoel van Ossegem. Dom
RAYNERUS PODEVIJN, De Steengroeven van Affligem, in Bijdragen tot de Geschiedenis, XIV (1923), blz. 394,
zegt daarover: “In 1783 werd de abdij verplicht door het landsbestuur een paleis te bouwen in de nabijheid van het
Park te Brussel. Dewez maakte een plan op en de bouwkosten beliepen tot 430.000 gulden. Men trok de nodige
steen uit ons goed te Laken, op de plaats geheten Donderberg, nabij het koninklijk park”.
50bis: Het gaat hier niet over Schoonenberg, nu soms Paleis van Laken genoemd, maar om een herenhuis in de
Brabantstraat, de huidige Wetstraat, rechts van het Parlement. De bouw ervan begon in 1783 en was af in 1785.
Affligem werd zoals de andere Brabantse abdijen, onder druk gezet om in de omgeving van het Warandeperk een
luxueus gebouw neer te zetten, om de slabakkende urbanisatie van de daar nieuw aangelegde wijk te bespoedigen.
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Vijver van de oude steenpoel in het park van het instituut
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ging ook Ossegem in vreemd bezit over. Het Rijksarchief bewaart de
processen-verbaal van schatting, adjudicatie en ‘eindelijke toewijzing’
voorgezeten door de commissaris der Republiek, Mallarmé51. Geschat
respectievelijk op 80.000 Franse livres, werden de hoven, met al het akkeren weiland, toegewezen: Verregat aan de Brusselse gewezen notaris J. B.
Bayé, uit naam van de vlaskoopman J. B. van den Heuvel, uit Mechelen,
voor 750.000 livres; - Ossegem, aan citoyen J. Fr. Delvigne, voor rekening
van citoyen Fr. Jos. Mauris, voor de som van 1.260.000 livres (51bis). Dat
schijnen grote sommen. Toch was dat maar een “appel en een ei”. ’t Was
immers de tijd van de assignaten: dat gedwongen papieren geld was nog
het half-honderdste niet waard van de nominale waarde!
De uitbreiding van de grootstad naar Ossegem toe
Gedurende de 19e eeuw mocht Ossegem nog zijn zuiver landelijk karakter
behouden. Laken zelf was, tot het midden der eeuw, een groot boerendorp
gebleven, alhoewel de nabijheid van de Koninklijke Residentie, het groot
aantal buitengoederen en het kerkhof met zijn vele grafmonumenten, aan
dit dorp toch een eigenaardig en voornaam uitzicht gaven.
Het duurde tot het laatste kwartaal der eeuw, eer de modernisering en
uitbreiding van Laken een grote en snelle vlucht namen.
Het begon met het bouwen der monumentale kerk boven de begraafplaats
van ons vorstenhuis (1854-1872). Dan volgden: het oprichten van het
monument gewijd aan Leopold I (1880), het aanleggen van een prachtig
publiek park, het trekken van nieuwe brede lanen aldaar, en verder het
uitvoeren van al de grootscheepse verfraaiingen ontworpen door Leopold II,
de Meiselaan (1855, gebracht op een breedte van 156 m. in 1903, de inzet
van de Koninklijke laan die de hoofdstad met de handelsmetropool zou
verbinden), de Japanse Toren, het Chinees museum, de fontein van Jan van
Bologne; later, het scheppen van een nieuw gemeentelijk centrum voor het
nieuw raadhuis, en steeds nog nieuwe lanen en straten.
Doch dat alles tastte de landelijkheid van Ossegem niet aan. Een meer
rechtstreekse bedreiging was, enkele jaren voor de oorlog, het aanleggen
van de Em. Bockstaellaan, die het langzaam aangroeiende Heizelkwartier
met het Gemeenteplein een betere verbinding zou verschaffen, alsmede van
de Houba-de Strooperlaan en haar verlenging tot Wemmel, de van LimburgStirumlaan, waardoor elektrische trams, vervangend de gemoedelijke
“boerentram”, nieuw leven in deze wijk zouden brengen. (51ter) Op weinige
jaren was de Heizel (wij hebben boven verklaard hoe het komt dat deze
onbeduidende akkernaam in de plaats trad van een historisch en
51

Rijksarchief: Vente des Domaines, Procès verbaux, 28, affiche 55 nr. 22 en 56 nr. 23.
51bis: R. PLATTON, Le Heysel d’Hier à Aujourd’hui, 1977-1978, blz. 92, voegt hier nog aan toe dat het goed toen
verpacht was aan van der (H)Asselt, en dat de jaarlijke opbrengst geraamd werd op 6.000 livres. In de
schattingswaarde van 120.000 livres waren ook 400 fruitbomen begrepen… “Ajoutons que le 23 prairial an VI (12
juin 1798) le notaire Coppijn de Bruxelles informe le bureau des domaines que F. J. Mauris, qualifié d’ex-religieux,
a rétrocédé le bien à Jean Baptist Chapet et à son épouse Marie Catherine Honijn.”
Zou de kortstondige tussenkomst van Mauris erop kunnen wijzen dat hij een monnik van Affligem was, die het goed
al dan niet in opdracht van de ondergedoken kloostergemeenschap probeerde te redden?
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topografisch juister Ossegem) een volkrijk stadskwartier geworden, vrolijk
aan gebouwen, ruim en luchtig.

Verrerat-chuxelles (2~ d i•trict) - « Le Hom• ~
Vue de la P lac<: du Lotus - Lotusplaats

Laeken, L'Eglise du Heysel.

Na de oorlog werd op de Deurrenberg van Verregat een schilderachtige
tuinwijk geschapen (51quater). Reeds in 1891 was een nieuwe parochie op
de Heizel, met Sint-Lambertus als patroon, opgericht geworden. In 1926
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volgde de parochie van Christus-Koning op de Mutsaard, begrijpende o.a. de
Wannekouter en ’t Hoogste van Brabant, naast grondgebied van Vilvoorde
(Koningslo) en Heembeek. Het grootste gedeelte echter van de voormalige
Affligemse gronden werd, in 1929, bij het kapelaanschap van VerregatTuinwijk ingedeeld, zodat Ossegem voorgoed de kans schijnt verkeken te
hebben om ooit weer als parochienaam te herleven. Het is nochtans
jammer, gezien de oude parochietitel waarop het had kunnen beroep doen.
Thans leeft op of rondom het oud Affligems domein een bevolking van circa
10.000 zielen. Dat is echter nog maar een begin. Sedert enkele maanden is
men volop bezig een gans net van nieuwe brede straten te trekken over het
Ossegems landgoed, met het oog op de aanstaande Wereldtentoonstelling
en de urbanisatie die daarna volgen moet. De hoofdlaan, de Eeuwfeestlaan,
gaat dwars over het Ossegemveld en zal denkelijk uitlopen op het
Eeuwfeestpaleis en het Eeuwfeestgedenkteken, welke moeten opgericht
worden op het toppunt
van de Muisberg. Men wil hier in ’t noorden van de stad een evenbeeld tot
stand brengen van het Cinquantenaire, en over enkele jaren zal de oude
naam Ossegem de baan moeten ruimen voor Centenaire.
Het De Rongé-kasteel
In het begin van de 19e eeuw kocht een zekere Goffin, dezelfde die de
werkhuizen van Clabecq overgenomen had, het perceel boven vermeld als
“den
Tienbunder”.
Zijn schoonzoon,
Ch.
De Rongé-Goffin,
die
volksvertegenwoordiger van Brussel geweest is, vergrootte het goed door de
aankoop van het bos “den Steenpoel”, dat in ’t bezit was van de
burgemeester van Elsene Hip. Legrand. Dit alles werd in een park
herschapen en met een weelde van bomen beplant. In 1866 werd, in dit
park, het kasteel “met de twee torentjes” gebouwd, in de wanstaltige
architectuur van die tijd. Hier woonde tot haar dood (1906) Mevr. De RongéGoffin, wel bekend destijds om haar gastvrijheid voor oud-kolonialen terug
uit Kongo, en om de milde steun die zij verleende aan de Transvaalse
boeren in hun vrijheidskrijg tegen Engeland (1899).
Het landgoed Ossegem in de 20e eeuw
De familie De Rongé was ook in ’t bezit gekomen van het Hof te Ossegem en
van de landerijen die erbij behoorden. In 1908 verkochten de erfgenamen
De Rongé al hun Ossegems goed aan Koning Leopold II, die reeds eigenaar
was van de villa Van der Borght52 en vele aanpalende percelen (52bis), en
52

51ter: De Bockstaellaan werd aangelegd in 1903-1905, de verlenging ervan naar Wemmel, de Houba-de
Strooperlaan, vanaf 1905. Voor de Clementinasquare (ingehuldigd in 1904) sloeg de Bockstaellaan echter rechtsaf
naar het kerkplein van de Heizel, onder de Koloniale brug uit 1906. Dat stuk werd in 1934 herdoopt in Jan
Sobieskilaan. Zie de LACA-kalenders van 2007 en 2008.
51quater: Verregat kwam na de openbare verkoop in 1797 in handen van opeenvolgende eigenaars en geraakte ook
verdeeld. In 1896 waren de landerijen in het zuidwesten eigendom van de familie Kervyn de Lettenhove, en de
hoeve met gronden in het noorden van de familie d’Oultremont. In 1922 kocht de coöperatieve vennootschap Le
Home de zuidelijke gronden en liet er in 1922-1926 in de hoek tussen de Romeinsesteenweg en de Houba de
Strooperlaan een sociale tuinwijk bouwen naar plannen van architect H. Derée. Van de 450 geplande huizen
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werden er wel maar 177 gebouwd en 14 appartementen. Door de verkoop van een groot aantal huizen aan de
huurders kon in 1951-1953 een tweede faze uitgevoerd worden naar plannen van architect Jules Ghobert, met nog
eens 144 woningen in kleine appartementsblokken aan de Magnolialaan.
De gronden in het noorden met de hoeve zelf, die toen al een ruïne was, werden in 1925 eigendom van de Stad
Brussel, die de gebouwen liet afbreken. Daar kwam voor 1935 het Paleis 3. (Zie R. PLATTON, o.c., blz. 95).
Wij nemen ons voor aan Verregat, met de tuinwijk, maar ook de scholen daar en de parochie en kerk van het Heilig
Kind Jezus aan de Houba de Strooperlaan, een afzonderlijke publicatie te wijden.
52: Reeds in de 17e eeuw stond er een buitengoed, bij de oude molenvijvers van Ossegem-Dries, dat toen het
eigendom was van Guilliam Le Febure en Cecilia Le Mire. In 1811 hoorde het toe aan baron van Putte, en later
aan baron F. van Werde. In 1883 werd dit het eigendom van Victor van der Borght, die het in 1901 aan Leopold II
verkocht. Deze laatste – honni soit qui mal y pense! – bracht er merkelijke veranderingen aan toe. Een nabijgelegen
grond, le Parc forestier, werd beplant met een rijke verzameling allerlei houtgewas.
52bis: L. RANIERI, Léopold II Urbaniste, Brussel: Hayez, 1973, blz. 60 en voetnoot 203, vermeldt als aankopen via
de Fondation de la Couronne: de campagne Vander Borght (4 ha., gekocht in 1900 voor 254.000 Fr.), aanpalende
gronden gekocht in 1903-1904 voor 431.704 Fr., 43 huizen tussen de Medoristraat en de Vossenstraat (de latere
Sobieskilaan) voor 305.000 Fr., 3 ha. 18 a. 80 ca. terreinen tussen Vander Borght en de Meiselaan.
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die sedert lang de Ossegemse gronden mee betrokken had in zijn
verfraaiingsplannen van Laken. Evenals Tervuren in ’t zuiden van Brussel,
moest Laken een natuurreserve vormen met zijn parken, en een centrum
van koloniale propaganda met de koloniale kruidtuin (ingericht bij OssegemDries) en de koloniale proefhoeve (tot stand te brengen op ’t Hof te
Ossegem). Deze plannen konden maar half verwezenlijkt worden: de
obstinate weigering van de oude mevr. De Rongé had de koning nooit
kunnen breken, en, toen eindelijk de uitvoering wel mogelijk werd, kwam de
dood deze “te grote koning van een klein land” in ’t midden van zijn plannen
verrassen…
Doch door de taaie wil van een koning was het oud Affligems landgoed, na
een eeuw verbrokkeling, weer samengebracht en zelfs vergroot. Leopold had
zijn voorzorgen genomen, dat het niet weer uiteen zou vallen: hij schonk het
aan de Belgische Staat, op voorwaarde dat zijn plannen zouden
verwezenlijkt worden. De overdracht geschiedde in de vorm van een
schenking van ’s konings aandelen (zoveel als de totaliteit) in een
vennootschap geheten “La Compagnie industrielle et commerciale pour la
conservation et l’embellissement des sites”, kortheidshalve “La Fondation
des Sites”53(53bis).
Met Leopold II was echter de stuwende kracht verzwonden, die een stouts
en groots opzet, spijts tegenkanting en onverschilligheid, tot uitvoering kon
brengen. Weldra volgden de wereldoorlog en de economische ontreddering,
zodat alle plannen vanzelf terug in de laden mochten gelegd worden. Voor
een korte spanne tijd mocht landelijk Ossegem onbezorgd voortleven.
Het De Rongé-kasteel werd benuttigd om er het, door minister Ruzette in
1919 gestichte, Hooger Normaal Instituut voor Landbouwhuishoudkunde in
onder te brengen. In 1921 werden aldaar nieuwe gebouwen opgetrokken.
Het bloeiend gesticht waar reeds meer dan 300 meisjes, zowel uit het land
als uit de vreemde, een hoger landbouw- en huishoudkundig onderricht
genoten, is aldaar nog immer gevestigd.
53

Het Ossegems domein maakte de hoofdbrok uit in de bezittingen van gemelde Compagnie, die men niet moet
verwarren met andere stichtingen en schenkingen van dezelfde aard door Leopold aan de Staat gedaan, o.a. de
Donation royale van 9 april 1900, waardoor het landgoed Stuivenberg en andere gronden te Laken, tussen de vaart
en het koninklijk park gelegen, aan de Staat geschonken werden.
53bis: Dat is niet helemaal correct. L. RANIERI, o.c., publiceert in bijlage de stichtingsakte van de Compagnie des
Sites van 27 november 1909 (Leopold II zou op 17 december overlijden!). Op de 11.400 aandelen voor de
inbrengen in natura gingen er 3.000 naar Leopold II persoonlijk, 7.000 naar Auguste Goffinet (die de
onderliggende goederen gekocht had in opdracht van Leopold II met gelden van de Fondation de la Couronne du
Congo), 170 naar de Civiele Lijst en 222 naar Parmentier (een andere stroman van Leopold II). De barones
Janssen (Caroline-Anne-Julie-Françoise Bourgeois, erfgename van mev. De Rongé), gehuwd met Leon-GérardHubert Janssen, directeur van de Société Générale en administrateur-directeur-général van de Tramways
bruxellois) kreeg er 1.000 voor de inbreng van Ossegem (49 ha. 16 a. 11 ca., gelegen Ossegem, Wageland,
Wannekouter, Steenpoel, Ossegemstraat en Houbalaan) en haar man nog eens 10 voor een stukje aanpalend terrein
(Heizelstraat, 22 a. 10 ca.) dat hij gekocht had. Dat de echtgenoten Janssen hier nog optreden is weer zo een
eigenaardigheid van Leopold II, want ze waren vroeger al betaald door de Fondation de Niederfullbach voor de
verkoop van hun eigendommen te Ossegem.
53ter Het Eeuwfeeststadion telde 66.000 staan- en 9.000 zitplaatsen. Er was een uitneembare wielerpiste in stalen
platen. Daarop werden in 1930 nog voor de officiële opening de wereldkampioenschappen wielrennen op de baan
gehouden. Bij de plechtige opening op zondag 14 september 1930 stond een voetbalwedstrijd België-Nederland op
het programma. De week daarop werden er ‘Romeinse spelen’ gehouden, een militair liefdadigheidsfeest met
deelnemers van het 7e Linieregiment en het 8e Artillerieregiment en een dansgroep “De Jeugd” uit Mechelen. Er
was een decor opgebouwd met zuilen, triomfbogen, obelisken, maar de tribunes bleven zo goed als leeg…
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In 1927 verkocht de Staat het Ossegems domein (125 ha.) aan de Stad
Brussel. Deze neemt de verplichting over, het ganse terrein, naar ’s konings
inzicht, in de kortst mogelijke tijd te urbaniseren. Doch eerst zal de stad
aldaar haar Wereldtentoonstelling, aangekondigd voor 1935, houden. Men
zou inderdaad moeilijk een geschikter terrein kunnen aanwijzen in de
Brusselse omgeving: de afstand van het centrum der stad is niet zeer groot
(20 minuten tram), van op de heuvel waar de World’s fair zal ingericht
worden, geniet men van een schitterend panorama op de hoofdstad, het
geboomte der omliggende parken schenkt het een prachtig kader.
Reeds werd, verleden jaar, een overgroot sportplein, het stadion, te
Ossegem ingehuldigd (53ter). Andere gebouwen zullen volgen, het definitief
einde inluidend van Ossegem, verzwolgen in de grootstad.
DR. JAN LINDEMANS

Een gevuld stadion maar een verlaten omgeving
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Congres op 03/09/1950
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EPILOOG
Jan Lindemans is nog enkele keren teruggekomen op de latere lotgevallen
van Ossegem.
Zo in Eigen Schoon en De Brabander, XVIII (1935), blz. 285-286:
In de Brusselse tentoonstelling
Onze lezers zullen zich wellicht herinneren dat wij vroeger, in dit tijdschrift
(XIV, 42-64), de geschiedenis meegedeeld hebben van het voormalig
Affligems
landgoed
Ossegem,
waarop
thans
de
Internationale
Tentoonstelling van Brussel opgericht is.
Het ganse terrein gelegen tussen de Heizel, de laan op Wemmel, de
Romeinse baan en de Meiselaan – dus de huidige tentoonstelling – was
inderdaad, tot aan de Franse Revolutie, een eigendom van de abdij Affligem,
waarvan het onlangs afgebroken Hof te Ossegem het middelpunt was. Het is
misschien niet ongepast, nu dat het “uitzicht der dingen” hier totaal
veranderd werd, ten gerieve van dezen die belang stellen in het verleden,
enige herkenningspunten aan te duiden.
Het Hof te Ossegem stond ongeveer waar nu het Congo-paviljoen opgericht
werd. Het Congo-diorama en de aanpalende koloniale paviljoenen tot aan
het Stadion staan op het z. g. “Kapeleusel”, herinnering aan het oud
parochiekerkje van Ossegem. Het mooie terras van het Leopold IIrestaurant, boven de rozentuin, ligt juist op de plaats waar, in de 18e eeuw,
het “speelhuys” of buitentje van de Mechelse aartsbisschoppen (die tevens
abt van Affligem waren) stond. Het Stadion werd opgericht tegen een
natuurlijke, tamelijk steile helling, beneden het Hof, in het weiland waar het
beekje stroomde dat te Verregat ontsprong en, langs het sedert lang
verdwenen Hof ter Plast (in het lager liggend attractiepark) naar de
Valmolen (vlak bij de kerk van de Heizel) stroomde.
De grote paleizen, de feestzaal, het Rerum-Novarum-paviljoen, werden
gebouwd op de Moosberg (= Modderberg); de dellingen links en rechts van
de berg werden aangevuld: duizenden kubieke meter grond werden hier
verplaatst om een effen vlakte te bekomen.
Alleen de oude “Steenpoel”, het prachtig ravijn in het bos, werd zorgvuldig
bewaard, met al de heerlijke beuken die er stonden; de vijver werd
kunstmatig uitgebreid en het geheel in een verrukkelijk bospark herschapen.
De toverachtige belichting der hoge kruinen, bij nacht, is wellicht het
schoonste dat in gans de Tentoonstelling te zien is. Zoals de naam het zegt
is dit bos een oude steengroef, door de abdij Affligem ontgonnen, waaruit
de Brusselse witte arduin “gepoeld” werd. De laatste belangrijke
monumenten, waarvan het bouwmateriaal uit dit heerlijk bosravijn gehaald
werd, zijn de kerk van Scherpenheuvel, de Finisterre-kerk van Brussel en de
Jezuïetenkerk van Antwerpen. De groef was, omstreeks 1618, opnieuw
geopend geworden om steen te vinden voor het herstellen der Affligemse
abdijkerk.
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Bootje varen in het park in 1935 (coll. Eric Christiaens)
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De (her)aanleg van dit 17 ha. grote bospark was het werk van Jules
BUYSSENS (1872-1958), Architecte en chef des jardins, inspecteur des
plantations et promenades publiques de la Ville de Bruxelles. In “Le Livre
d’Or de l’Exposition Universelle et Internationale Bruxelles 1935” (1935, blz.
95-96) vinden wij een beschrijving van wat zo zeer de geestdrift van Jan
Lindemans opriep:
“(…) Le Parc forestier d’Osseghem destiné à devenir le parc public du
quartier… (het eigenlijke publiek park van Laken bleef buiten de
tentoonstelling).
La moitié de ce terrain étant déjà antérieurement occupée par des
plantations forestières, sur un sol très accidenté, le caractère dominant de
ce parc paysager a été respecté; une source assez abondante a permis de
créer, dans un fonds où coulait un ruisselet, un étang de 540 mètre de
longueur, sur lequel des canots automobiles ont circulé durant l’été de 1935;
ils ont reparu dès le printemps suivant et constituent pour le quartier un
attrait de plus.
Le terrain ayant dû être surélevé, de manière à se trouver raccordé au
nouveau boulevard du Centenaire, le fond de l’étang a été recouvert de
glaise plastique, enlevée des déblais effectués à d’autres endroits. De cette
façon l’eau de la source ne se perd pas.
De vieux arbres menacés d’étouffement par les remblais de 9,50 m. ont été
sauvés; des cloches en béton armé, entourant la base des troncs, ont
permis à ces arbres de vivre et de croître encore, bien que plusieurs aient le
pied à plus de 7m50 en-dessous du niveau actuel du parc. (…)
Il a fallu, pour permettre à toutes les demandes de concessions, sacrifier
cependant 16 arbres et 850 vieux arbustes. Des terrains de peu d’ étendue,
occupés par des pavillons plus petits, ont été remis en état dès le printemps
de 1936, de manière à rétablir dans son intégrité l’aspect forestier du parc.
Au centre de celui-ci, on a créé un vaste auditorium comprenant 3.000
places assises; la scène peut recevoir 400 musiciens, elle se trouve au bord
d’un prolongement de l’étang. Les gradins sont soutenus par des murets
fleuris et couronnés de petits troèmes dorés; de même les dimensions et la
peinture des guichets ont été calculées de manière à les confondre avec la
verdure environnante. 222 bancs rustiques faits de troncs d’arbres sciés en
deux, ont été disseminés dans les allées.”
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Jan Lindemans was in 1935 een bevoorrechte getuige van de grote
veranderingen. Zijn woning als directeur van het Instituut (1919-1953), de
witte villa “De bloeyende Linde”(zinspeling op de familienaam en het
geplande grote gezin), gebouwd in 1921, kwam vlak naast de grote paleizen
te liggen, waar nu de Esplanade is. Er was zelfs een aparte toegang tot het
tentoonstellingsterrein vanuit wat overschoot van het domein van de school.
Hij bracht nog een kleine aanvulling op zijn studie uit 1931 in het
“Gedenkboek van de Jubelviering 1920-1945” van het Hooger Normaal
Instituut voor Landbouwhuishoudkunde van den Staat Laken (Wetteren,
tweetalig, 1946 – door de nasleep van de tweede wereldoorlog werd de
viering van het 25-jarig bestaan met een jaar uitgesteld).
Daaruit blz. 79:
Geschiedkundige schets van het Landgoed Ossegem
(…) In 1927 verkocht de Staat het Ossegems domein (125 ha.) aan de Stad
Brussel. Deze nam de verplichting over, het ganse terrein, naar ’s konings
inzicht, in de kortst mogelijke tijd te urbaniseren. Om te beginnen zou aldaar
de Wereldtentoonstelling van 1935 gehouden worden.
Reusachtige werken van nivellering werden dan uitgevoerd; het golvende
landschap werd een effen plein. Weldra werden de nieuwe verkeerswegen
aangelegd, de vijvers en fonteinen, het Stadion, de Eeuwfeestpaleizen,
eindelijk de efemere paviljoenen van de Tentoonstelling.
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1935 bracht de toeloop van miljoenen mensen uit binnen- en buitenland,
aangelokt door de wonderen die op de Ossegemse hoogvlakte, voor enige
stonden, samengebracht waren uit alle landen van de wereld.
Toen de Tentoonstelling opgedoekt werd, verdwenen meteen de bonte
paviljoenen en andermaal was Ossegem een verlaten, blote vlakte.
Weliswaar troonden er de Grote Eeuwfeestpaleizen nog, in hun trotse
verlatenheid; het leven scheen weer geweken. En toen kwam de
wereldoorlog met zijn rampen en verwoestingen, zodat wel te vermoeden is
dat de urbanisatieplannen van Ossegem voor onbepaalde tijd zullen
geschorst worden.

Bouw van de paleizen in 1934 gezien vanuit het Instituut

Villa v d directeur voor de paleizen van 1935
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En zo komt het dat het Instituut nog steeds ter plaatse is gevestigd. Het
heeft het rustig landelijk Ossegem van 1920 gekend; het is getuige geweest
van de grondige verwoesting van het landschap, zowel als van zijn
toverachtige aanblik in 1935. Het weet dat de tijd eenmaal zal komen dat
het Ossegem zal moeten verlaten, daar het niet een hinderpaal kan zijn in
de verdere ontwikkeling van dit stadsgedeelte in wording.
En in hetzelfde Gedenkboek vernemen we nog enkele bijzonderheden in de
lange toespraak (blz. 12-46) die directeur Jan Lindemans hield op de
plechtige zitting van 24 juli 1946.
Hij deed dat in de twee talen, en het gedeelte dat ons interesseert was in
het Frans.
Blz. 23-24: Pour établir l’institut dans l’ambiance propice à ces méthodes on
fit choix, en 1920, d’un domaine sis à Laken, acquis naguère par le Roi
Léopold II et cédé à l’Etat Belge, avec d’autres biens, sous le nom de
“Donation royale”.
Il présentait le triple avantage d’être situé au centre du pays, puisque l’école
devait recevoir des élèves de toutes nos provinces; de se trouver, malgré la
proximité de la ville, en pleine campagne; et d’être pourvu de quelques
bâtiments avec dépendances, ferme, jardins, verger, permettant, avec un
minimum d’aménagements, de commencer sans tarder une première année
d’études. En 1921 on construisit le pavillon destiné à la 2 e année, ainsi que
la maison du directeur; la ferme fut modernisée et agrandie notamment
d’une laiterie et d’un atelier. En ce temps nous disposions, pout l’exploitation
agricole, de 4 ha de terres arables (porté peu après à 6 ha) et d’une dizaine
d’hectares de pelouses dans le parc, prés à pâturer ou à faucher. Tout ceci
fut, par la suite, considérablement réduit par les amputations nécessaires à
l’ Exposition Universelle de Bruxelles de 1935. Par contre la même exposition
nous valut un nouveau pavillon, la Ferme démonstrative, dont la
Commission de l’Embellissement de la Vie rurale fit gracieusement don à
l’institut. Quelques années auparavant (1929-30), pour suppléer à l’exiguité
des locaux pour l’enseignement pratique, nous eûmes l’occasion d’élever,
avec des matériaux de remploi, un bâtiment provisoire (puisque, à cette
date, l’arrêt du déplacement inéluctable de l’institut était déjà signé), mais
qui rendit et rend encore les plus grands services à l’institut. Il permet de
donner l’enseignement simultané méthodique des branches pratiques
ménagères à des groupes de 12 et même de 15 élèves.
Blz. 33-34: L’année 1927 marque une date importante dans l’histoire de
l’institut. En effet, le 27 mai de cette année, fut passée la convention entre
l’Etat belge et la Ville de Bruxelles, par laquelle l’Etat cédait à la Ville la
propriété de tous les terrains sis au plateau d’Ossegem, qu’il tenait de la
“Donation royale”, afin de permettre à la Ville de Bruxelles de réaliser les
plans d’urbanisation conçus par Léopold II et, pour amorcer ceux-ci,
d’installer en cet endroit une exposition internationale. Les Grands Palais du
Centenaire et le Stade Olympique constitueraient une première réalisation
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durable. Tous nos terrains et tous nos bâtiments se trouvaient englobés
dans la cession. Toutefois un article de la convention sauvegardait
provisoirement l’existence de l’institut et cela pour une durée minimum de
quinze années.
Il est conçu comme suit: “La Ville de Bruxelles s’engage à laisser à la
disposition de l’Institut supérieur d’Economie ménagère agricole, pour une
superficie de 6 ha environ, les terrains et les bâtiments dont cet institut
dispose actuellement, jusqu’au moment où le transfert de cette école aura
pu s’effectuer, à tout le moins pendant quinze ans à partir de la signature de
la présente convention.”
Depuis 1927 – et cela fera bientôt vingt années – nous vivons dans
l’incertitude du lendemain, le déplacement de l’institut étant inéluctable. On
peut concevoir aisément combien la conscience de la précarité de notre
établissement fut déprimante; plus question d’agrandir nos bâtiments pour
pouvoir satisfaire les demandes d’admission qui devenaient plus nombreuses
d’année en année (songez que, depuis 1941, nous devions loger quatre
années d’études dans des bâtiments à peine suffisants pour trois!); plus
question d’engager des dépenses au-delà du plus strict minimum pour
améliorer ou moderniser les installations, ou même entretenir les bâtiments
pour qu’ils soient simplement présentables. Pourquoi en effet dépenserait-on
de grosses sommes pour des installations qu’il faudra abandonner à bref
délai?
Le droit d’occupation garanti à l’institut expirait en 1942. Heureusement le
délai fixé était un minimum, de sorte que nous sommes toujours ici. Il
n’était pas possible pendant la guerre de reconstruire cet institut; et les
temps actuels sont toujours difficiles. Combien de temps occuperons nous
encore Ossegem? La décision ne nous appartient pas; nous avons confiance
que nos chefs sauront prendre, lorsque le moment sera venu, les mesures
qui assureront à l’institut un nouvel essor, en s’inspirant de ce qui fut réalisé
ici durant ces vingt-cinq années.

Gebouw 2e jaar
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Die precaire toestand zou nog bijna 10 jaar aanslepen. Lindemans zou het
niet meer meemaken als directeur. Hij ging in 1953 met pensioen, na de
functie van bij de oprichting gedurende 34 jaar uitgeoefend te hebben. Hij
bleef wel in de nabije omgeving wonen, aan de Sobieskilaan.
De hoop dat tijdig een oplossing zou gevonden worden voor het
onafwendbare ging niet geheel in vervulling. In oktober 1955 moest, in de
aanloop van de voorbereidingen voor Expo 58, het nieuwe schooljaar
begonnen worden in een tijdelijk onderkomen in een herenhuis aan de Leon
Theodorstraat te Jette. De internen moesten overnachten in de leegstaande
bovenverdieping van de Normaalschool te Laken…
Pas op 15 oktober 1958 zou men de nieuw gebouwde school aan de Zeyp te
Wemmel kunnen betrekken.
Wij hebben aan de geschiedenis van het Instituut reeds herhaaldelijk
aandacht besteed in LACA Tijdingen. Zo de bijdragen van G. Vanden
Bussche en D. Van Kriekinge, Over het Hoger Instituut voor
Landbouwhuishoudkunde (jaargang 6 nummer 4, juni 1995); van G. Abeels,
Een aanvullende kijk op het Hoger Normaal Instituut voor Landelijke
Huishoudkunde (jaargang 11 nummer 4, juni 2000); het interview met
Mevr. Fautsch, Ik heb twee verdwenen plekken in Laken gekend… (jaargang
16 nummer 4, juni 2005); en van Wim van der Elst, Expo 58: stof genoeg.
Over het Instituut van Ossegem (jaargang 20 nummer 1, september 2008).
Zie ook de zeer uitgebreide verzameling foto’s en oude postkaarten (met
commentaar) op onze website www.laken-ingezoomd.be, onder gebouwen
of verenigingen: Instituut Ossegem.
DE EXPO 58 EN DAARNA
Voor de Wereldtentoonstelling van 1958 werd, anders dan in 1935, ook het
publiek park ingeschakeld. Het ganse terrein besloeg nu een 200 ha.,
waarvan ca. 30 ha. park.
Van vroegere overblijfselen bleef alleen het park van Ossegem min of meer
bewaard. René Pechère (1908-2002), Directeur des plantations, die al had
meegewerkt aan het bospark van 1935, stond in voor de heraanleg. De
voornaamste ingreep was de bouw van een enorme loopbrug van 450 m.
lengte, op peilers van 15 m. hoog, die van voor het monument van Leopold
I over het ganse expoterrein liep, en verlengd werd door een brede weg
door het Ossegempark, langs een nieuwe betonnen brug over de vijver, tot
aan de Atomiumlaan.
Het Groentheater kreeg een hoognodige opknapbeurt, want het lag er
verwaarloosd bij.
Het park bleef grotendeels ongerept. Er werden alleen tijdelijke paviljoenen
van bosbouw, jacht en visvangst in opgetrokken, en langs de randen een
shoppingcenter, de paviljoenen van de provincie Brabant, Nicaragua, de
Rotary en het Rode Kruis, de Aluminiumnijverheid, de Protestantse Kerken,
Liechtenstein, Israel en een politiepost.
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Dat waren geen mastodonten. De rest van het voormalige domein van
Ossegem werd wel volgebouwd.
Op de plaats waar het De Rongé-kasteel stond kwam de Tuin der Vier
Jaargetijden, op zijn beurt al lang verdwenen voor de Trade-Mart (19731975) en de uitbreiding ervan Fashion Gardens, en in 1991 Buro Market.
De andere gebouwen van het Instituut en de villa van de directeur lagen
ongeveer waar de Esplanade kwam. Daar werd sindsdien nog een paleis van
het Tentoonstellingspark bijgebouwd.
De loopbrug of passerelle bleef nog vele jaren na de Expo bestaan, en nadat
ze was afgebroken werd het verlengde ervan met de brug over de vijver
behouden.
Het park van Ossegem werd beschermd bij K. B. van 16 oktober 1975 voor
een oppervlakte van 17 ha.
De toekomst van de Heizelvlakte is momenteel inzet van een debat, met de
Stad Brussel die er eigenaar van is (op het park van Laken na, eigendom
van het Brussels Gewest en beheerd door Leefmilieu Brussel) als gangmaker
voor de ontwikkeling van een gans nieuwe wijk van 67 ha met een
congrescentrum voor 3.500 bezoekers, een groot winkelcentrum,
administratieve oppervlakten (kantoren?), woningen (een Europese wijk?).
Ook een (nieuw?) voetbalstadion duikt regelmatig op, naarmate duidelijk
wordt dat het op andere plaatsen niet mogelijk is…
Maar op het ogenblik dat wij dit extra nummer afsluiten is het nog wachten
op de plannen die de Stad Brussel uiteindelijk zal voorleggen. Wordt
ongetwijfeld vervolgd.

Shoppingcenter 1958
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Trade Mart in aanbouw

Burocenter

De grote loopbrug boven het plein der Naties
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Huidige toestand (BIM)
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