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Tussen feit en fictie
Twee mysterieuze ondergrondse gangen in Brussel1
Bram Vannieuwenhuyze en
Hans Welens-Vrijdaghs
Inleiding
“Er bestaan in heel Nederland legio verhalen over onderaardse gangen”,
aldus de redacteurs van de in 2010 verschenen verzamelbundel Verhalen
van stad en streek. Sagen en legenden in Nederland.2 Daarin komen onder
meer de ondergrondse gangen van de stad Groningen naar het klooster te
Aduard en van het kasteel Toutenburg bij Vollenhove ter sprake.3 Volgens
de overlevering werden de boekencollectie, de gouden stoel van de abt en
de arm van de heilige Margareta in een ondergrondse gang verborgen toen
het klooster te Aduard werd geteisterd tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In
Toutenburg, sinds begin negentiende eeuw een ruïne, werd er in 1944 een
wichelroedeloopster bij gehaald, die bevestigde dat er ondergrondse gangen
vertrokken naar twee kloosters en een kerk. De gangen komen ook ter sprake
in de roman De strijd om de Toutenburg van Gerrit van Heerde uit 1950.
Zo’n ondergrondse gang of tunnel is een heel specifiek type weg: het
is een kunstmatig aanlegde, kokervormige doorgang onder de grond of
onder een bouwwerk.4 In het (historisch) wegenonderzoek krijgen vooral
de bovengrondse wegen aandacht, ondergrondse gangen zelden of nooit.
1

Verscheidene mensen hebben ons bij dit onderzoek en artikel met raad en daad bijgestaan en we wensen hen daarvoor hartelijk te bedanken: Philippe Beke, Virginie
Coumans (ASB), Guy De Block (Equipe Spéléo de Bruxelles - SOBERES), Paul
De Ceuster (Regie der Gebouwen), Alain Defraene, Audrey Donceel (La Fonderie),
Vincent Duseigne, Jean-Louis Haneca (voormalig gemeenteontvanger van SintGillis), Alexander Lehouck (Abdijmuseum Ten Duinen), Hans Vandecandelaere,
Laurent Vrijdaghs (Regie der Gebouwen) en het personeel van de vzw De Overmolen.
Gebruikte afkortingen: ARA = Algemeen Rijksarchief; ASB = Archief van de Stad
Brussel; KIK = Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium; RAB = Rijksarchief
te Brussel; UB Leiden = Universiteitsbibliotheek Leiden.

2

W. DE BLÉCOURT, R.A. KOMAN, J. VAN DER KOOI & T. MEDER, Verhalen
van stad en streek. Sagen en legenden in Nederland, Amsterdam, 2010, p. 21.

3

Ibid., p. 21-22 en 192-193.

4

Zie ook de definitie van ‘tunnels’ in het studierapport B. VANNIEUWENHUYZE &
H. VAN HERCK, Typologie van wegen met erfgoedwaarde inclusief methodologie
voor waardering van erfgoedwaarden, Gent, 2014, bijlage 2, p. 106.
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In volksverhalen vormen ze echter een terugkerend motief. In Engeland
wemelen de lokale verhalen bijvoorbeeld van de ‘secret passages’: “One
of the most frequent ideas among local tales and traditions is that there are
secret tunnels linking certain buildings, usually those that are old and well
known in the district.”5 Hetzelfde fenomeen doet zich voor in Brabant. In
het Brabo-verhaal dat door kroniekschrijver Hennen van Merchtenen werd
opgetekend, is bijvoorbeeld sprake van de aanleg van een ondergrondse
gang naar de ‘synagoge’ aan de voet van de Leuvense Keizersberg, in
werkelijkheid een oude romaanse kapel.6 Midden negentiende eeuw wijdde
Antoine Guillaume Bernard Schayes een alinea lang uit over deze gang, in
zijn ogen één van de restanten van de voormalige burcht:
“Au bas de la colline se trouve l’entrée d’un conduit souterrain dont
l’intérieur est aujourd’hui obstrué par des éboulements. D’après
une tradition populaire, ce souterrain se serait étendu, d’un côté
jusqu’à l’église de St-Pierre et à la grande place de la ville, et de
l’autre jusqu’au château de Kesselsteen, ancienne propriété des
Templiers et plus tard le chénil des ducs de Brabant, sur la hauteur
dite Kesselberg, à quart de lieue de Louvain. Suivant un autre conte
populaire, ce souterrain servait de retraite à des nains qui, d’un
naturel malicieux, ainsi que les dépeignent l’Edda et les Sagas du
nord, vexaient beaucoup de habitants de Louvain. Ceux-ci, pour
se débarasser de ces hôtes incommodes, s’avisèrent de les étouffer
par la fumée en allumant un grand feu de paille à l’entrée de leur
tanière. Il est probable que cette galerie avait été construite uniquement pour servir de sortie à la garnison du château.”7
In Schayes’ betoog komen enkele zeer typische elementen terug. Ten
eerste biedt hij geen duidelijke bronvermelding, maar verwijst hij naar de
volksmond (‘d’après une tradition populaire’, ‘suivant un autre conte populaire’). Hij kent de verhalen dus ‘van horen zeggen’, maar geeft in zijn
laatste zin duidelijk aan dat hij er niet veel geloof aan hecht. Integendeel,
om zijn expertise en ernst te benadrukken schuift hij zelf een veel rationelere
verklaring naar voor. Helaas is die niet gebaseerd op eigen waarnemingen
ter plaatse, want de gang blijkt – toeval of niet? – ingestort. De verhalen zelf
spelen zich af in of bij kastelen, kerken en andere belangrijke plaatsen als
de Grote Markt, terwijl de hoofdrol wordt vertolkt door heren (de hertogen
5

J. WESTWOOD & J. SIMPSON, The Lore of the Land. A Guide to England’s
Legends, from Spring-Heeled Jack to the Witches of Warboys, Londen, 2005, p. 336.

6

W. KEESMAN, De eindeloze stad. Troje en Trojaanse oorsprongsmythen in de (laat)
middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden, Hilversum, 2017, p. 287.

7

A.G.B. SCHAYES, ‘Analectes archéologiques, historiques, géographiques, etc.’, in
Annales de l’Académie d’Archéologie de Belgique, 11 (1854), p. 47.
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van Brabant), mysterieuze genootschappen (de tempeliers) en mythische
figuren (dwergen, Brabo). Er is ook een verwijzing naar de mythische stof
van de Edda.
In en om Brussel circuleren eveneens verhalen over ondergrondse verbindingen. In 1823 bezocht een rondreizende Amsterdammer een onderaardse
poort, gelegen “onder eenen straatweg” op ongeveer een half uur gaans van
de stad Brussel.8 In 1938 maakte Emiel Van der Linden in Eigen Schoon
en De Brabander melding van enkele “onlangs te Ukkel blootgelegde
onderaardsche gangen”.9 Recenter, in de zomer van 2016, zocht journalist
Jean-Marie Binst voor de lokale krant Bruzz uit hoe het nu precies zat met
de ‘geheime tunnel’ onder de Grote Markt.10 Dat hij stadhuis en koninklijk
paleis – en dus stedelijke en koninklijke macht – met elkaar zou verbinden, klopt niet: de gang verbindt het stadhuis met het tegenoverliggende
Broodhuis11, zo liet Brussels schepen van patrimonium Geoffroy Coomans
de Brachène aan een cameraploeg zien.12 Of de ondergrondse gang uit de
middeleeuwse periode stamt en diende om misdadigers vanuit de vroegere
stadsgevangenis – de zogenoemde Vroente, waar nu Hôtel Amigo staat –
naar het stadhuis voor berechting en vervolgens naar het Broodhuis voor
terechtstelling te brengen, valt echter te betwijfelen. Elders wordt de aanleg
van de gang overigens pas in 1872 gedateerd.13
Al even ongeloofwaardig lijkt het verhaal over een ondergrondse gang tussen
de crypte van de Sint-Joostkerk buiten de oude stad en een klooster op het
Barricadenplein, binnen de stad. Die gang zou de instorting van een keldervloer in de Sint-Alfonsstraat in Sint-Joost-ten-Node hebben veroorzaakt, zo

8

J. VERBESSELT, ‘Een Amsterdammer op bezoek te Brussel en omgeving in 1823’,
in ESDB, 78 (1995), p. 192.

9

E. VAN DER LINDE, ‘Over onlangs te Ukkel blootgelegde onderaardsche gangen’,
in ESDB, 21 (1938), p. 236-237.

10

J.-M. BINST, ‘Klopt het dat er een geheime tunnel onder de Grote Markt loopt en
waar leidt die dan heen?’, in Bruzz, donderdag 14 juli 2016, p. 12.

11

De verwarring is mogelijk ontstaan door een slechte vertaling of interpretatie van
Maison du Roi, eindbestemming van de gang. Dat is niet het ‘huis van de koning’ of
koninklijk paleis, maar wel het Broodhuis op de Grote Markt. Zie in dit kader ook
B. VANNIEUWENHUYZE, M.-C. VAN GRUNDERBEEK, P. VAN BRABANT
& M. VREBOS, Van Broodhal tot Museum van de Stad. Acht eeuwen Brusselse
geschiedenis, Brussel, 2013.

12

Bij het krantenartikel hoort ook een videoreportage, zie https://www.bruzz.be/
videoreeks/bruzz-24-13072016/video-jouw-vraag-klopt-het-dat-er-een-geheimetunnel-onder-de-grote (geconsulteerd op 2 juli 2018).

13

L. STEVENS, G. DEFLANDRE, G. FANUEL & C. KAHN (red.), La Belgique
souterraine. Un monde fabuleux sous nos pieds, Loverval, 2005, p. 232.
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melden enkele kranten eind mei 2007.14 Daarin komt een stedenbouwkundig
ambtenaar van de gemeente aan het woord: “Het ondergrondse complex
bestaat uit goed bewaard gebleven gangen met kamers waar de geestelijken
gingen bidden, maar waar ze zich ook konden verbergen voor aanvallers.
Bovendien was het een ideale plaats om voeding koel te bewaren.”15 Op het
Barricadenplein zelf heeft nooit een klooster gestaan. Wel waren de Engelse
dominicanessen in 1669 neergestreken in de voormalige Kriekelrijstraat
nabij de Schaarbeeksepoort en lieten ze ruim een eeuw later, in de jaren
1770, een nieuw gebouw optrekken in de voormalige Onze-Lieve-Vrouwter-Sneeuwstraat, de huidige Revolutiestraat die op het Barricadenplein
uitgeeft. In 1797 werd hun klooster echter verkocht als nationaal goed en
begin negentiende eeuw afgebroken.16 In het laatste kwart van die eeuw
werd de hele Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk heraangelegd, met als
gevolg: “Rien ne subsiste aujourd’hui de cette institution [des dominicaines
anglaises], la toponymie même ayant été complètement bouleversée”.17
Dat een onderaardse gang dat alles zou doorstaan hebben, lijkt weinig
waarschijnlijk.
De oorsprong van de verhalen rond ondergrondse gangen is doorgaans
duister. Het heeft dan ook weinig zin om na te gaan wanneer en door wie
ze voor het eerst werden verteld. Wanneer de ondergrondse gangen uit de
verhalen echt bestaan, dan is het uiteraard interessant om na te gaan in
welke mate feit en fictie samenvallen. Nader onderzoek zou bijvoorbeeld
moeten uitmaken wanneer, door wie en om welke reden de ondergrondse
gang onder de Grote Markt nu precies is aangelegd. Het is dus niet alleen
relevant en interessant om de verhalen te koesteren, te documenteren en te
blijven doorvertellen, ook de materiële relicten verdienen het om bestudeerd,
geïnterpreteerd, gecontextualiseerd, bewaard en eventueel zelfs beschermd
te worden. Vanuit die redenering willen we in dit artikel dieper ingaan op
twee andere Brusselse ondergrondse gangen, de Cellebroersgang en de
Waterloogang. Eerst komen de mysterieuze verhalen over deze gangen aan
bod. Daarna gaan we voor allebei afzonderlijk na of ze nader gelokaliseerd
14

G. Dupont, ‘Dans les catacombes!, in La Dernière Heure / Les Sports, woensdag 23
mei 2007 (geconsulteerd via http://www.dhnet.be/actu/faits/dans-les-catacombes51b7c074e4b0de6db98bc545 op 20 juli 2018); T.G., ‘Tunnel onder huizen ontdekt.
Keldervloer stort in voor voeten bejaarde’, in Gazet van Antwerpen, vrijdag 25 mei
2007, p. 5.

15

T.G., ‘Tunnel onder huizen ontdekt’, p. 5.

16

P. MAJÉRUS, ‘Norfolk’s rising Hill in Brussels. Le couvent de dominicaines
anglaises à Bruxelles (17ième -18ième siècles)’, in Cahiers bruxellois, 38 (2004-2005),
p. 59-60, 74-75 en 88.

17

Ibid., p. 88.
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kunnen worden en er nog restanten bestaan en gaan we dieper in op hun
ouderdom en mogelijke functie(s).
Twee mysterieuze ondergrondse gangen in Brussel
De ondergrondse gangen die in vele volksverhalen ‘figureren’ hebben vaak
een mysterieus karakter. Niet zelden verbinden ze gebouwen van wereldlijke
en/of kerkelijke machthebbers en staan ze symbool voor hun geheimzinnige
connecties en ‘ondergrondse’ praktijken. Andere gangen situeren zich in de
context van burchten en versterkingen en worden in de verhalen gebruikt
“om te vluchten, zich van proviand te voorzien of belegeraars onverhoeds te
overvallen”.18 Dat mysterieuze en militaire karakter komt tevens terug in de
verhalen rond de twee ondergrondse gangen die in dit artikel centraal staan:
een gang die vertrekt in de keukens van het voormalige Sint-Jorisinstituut
en min of meer parallel aan de Cellebroersstraat de flank van de Zennevallei
induikt (verder ‘Cellebroersgang’ genoemd) en één in de omgeving van de
Waterloolaan aan de Kleine Ring (verder ‘Waterloogang’ genoemd).
We kwamen de gangen op het spoor via de tentoonstellingsbrochure
Sleutel en verdediging van een stad: Brussel en haar geschiedenis uit 1984.
Hierin is een foto met onderschrift “Onderaardse gang onder de eerste
wal, Cellebroersstraat, 1953” opgenomen, helaas zonder bronvermelding
(afbeelding 1).19 Verderop in de publicatie verschijnt een foto van een gelijkaardige gang, ditmaal met onderschrift: “Waterloolaan. Ondergrondse
gang van de Naamse poort naar de Hallepoort (Copyright A.C.L. Brussel)”
(afbeelding 2).20 De foto is inderdaad terug te vinden in de collectie van het
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, kortweg KIK.21 Achter het
objectnummer schuilt nog een andere foto, al is de gang hierop niet duidelijk
zichtbaar. Beide foto’s blijken afkomstig te zijn van het Comité d’Etudes
du Vieux-Bruxelles en worden in 1900 gedateerd. Die ‘ronde datum’ mag
met een korrel zout worden genomen en wijst wellicht op het feit dat men
niet precies weet wanneer de foto is gemaakt.

18

W. DE BLÉCOURT e.a., Verhalen van stad en streek, p. 21.

19

Sleutel en verdediging van een stad: Brussel en haar geschiedenis. Stadhuis van
Brussel, 9 juni - 8 juli 1984, Brussel, 1984, p. 16.

20

Ibid., p. 25.

21

KIK, objectnr. 20058419 (zie ook http://balat.kikirpa.be/object/20058419). A.C.L.
was de gebruikelijke afkorting voor de ‘Archives centrales iconographiques d’Art
national et le Laboratoire central des Musées de Belgique’, voorganger van het KIK.
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Afbeelding 1: “Onderaardse gang onder de eerste wal, Cellebroersstraat, 1953”
in de tentoonstellingsbrochure Sleutel en verdediging van een stad uit 1984 (p. 16).
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Afbeelding 2: Foto van de Cellebroersgang, gemaakt in opdracht van het Comité
d’Etudes du Vieux-Bruxelles (KIK, objectnr. 20058419).

In de tentoonstellingsbrochure Sleutel en verdediging van een stad worden
de gangen niet toevallig gekoppeld aan de Brusselse stadsversterkingen.
De Cellebroersgang wordt in verband gebracht met de eerste stadsversterking van Brussel, waarvan een belangrijk restant is bewaard tussen
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Cellebroersstraat en Villersstraat (afbeelding 3). De tekst maakt gewag van
een gang ‘onder’ de stadsversterking, met andere woorden een gang die
de stadsversterking doorsneed. Bood hij de mogelijkheid om ongemerkt
in en uit de toenmalige stad te komen? De Waterloogang leidde van de
Naamsepoort naar de Hallepoort, stadspoorten van de tweede stadsversterking van Brussel. Hier zou het dus eerder gaan om een gang die parallel
aan de stadsversterking liep.

Afbeelding 3: Foto van de restanten van de eerste stadsversterking van Brussel tussen
de Cellebroersstraat en de Villersstraat, naast het voormalige Sint-Jorisinstituut
(foto Thomas Coomans, 29 november 2008).

Beide ondergrondse gangen danken hun mysterieuze karakter vooral aan
de boeken van Paul de Saint-Hilaire. De titels spreken boekdelen: na La
Belgique mystérieuse (1973) publiceerde de man Bruxelles mystérieux
(1976) en Bruxelles. Mille ans de mystères (1978). De ondergrondse
gangen komen in alle drie de boeken aan bod. In zijn eerste boek schreef
de Saint-Hilaire over de ondergrondse ruimtes van het voormalige
Koudenbergpaleis, restanten die ondertussen werden omgevormd tot een
archeologisch museum.22 Volgens de auteur vertrekt aan de ‘crypte’ van
de paleiskapel een ‘krans’ van ondergrondse gangen. Eén daarvan steekt
diagonaal het Koningsplein over, scheert langs de fundamenten van het
22

In 2014 verscheen een overzichtswerk over het voormalige Koudenbergpaleis en
het huidige archeologische museum, maar van onderaardse gangen is daarin geen
sprake, zie V. HEYMANS (red.), Het Coudenbergpaleis te Brussel. Van middeleeuws
kasteel tot archeologische site, Brussel, 2014.
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standbeeld van Godfried van Bouillon en loopt vervolgens naar de Grote
Zavel. Deze arm van het stervormige netwerk daalt de Cellebroersstraat
af en zou met voorsprong de langste ondergrondse gang van Brussel zijn.
Hoewel onderbroken door de Noord-Zuidspoorverbinding is de tunnel nog
steeds 400 meter lang en komt hij ‘discreet’ tevoorschijn in de turnzaal van
het Sint-Jorisinstituut. In dit ‘hol van Dracula’ zouden zich overigens de
bronnen van Manneke Pis bevinden.23
In de volgende drie kapitteltjes van zijn boek brengt de Saint-Hilaire
verslag uit van ondergrondse expedities onder de Brusselse ringlanen
in de buurt van de Hallepoort. In de jaren 1960 daalden zes mannen
in complete speleologische uitrusting gedurende twee jaar wekelijks af in een ondergrondse gang ‘tegenover de medische faculteit’.
Verdeeld over twee groepen ondernamen ze pogingen om twee armen
van de gang – de ene richting de Naamsepoort, de andere richting de
Hallepoort – te exploreren en de obstakels onderweg te overwinnen.
Of het hen uiteindelijk is gelukt, komen we niet te weten: “Mieux vaut
remettre cette tentative à la prochaine expédition…”, aldus teamlid
Vanden Abeele.24 De Saint-Hilaire voegde wel toe dat de speleologen
afdaalden in de ‘couloirs de garde’ (bewakingsgangen, weergangen?)
die langs de weermuren en bastions van de tweede stadsversterking
van Brussel liepen.
In zijn beide Brusselse boeken voegt de Saint-Hilaire nog enkele details
aan de verhalen toe. Hij bericht dat de ‘chemin de ronde’ (rondgang)
bij de Hallepoort werd ontdekt in 1825 bij de bouw van de medische
faculteit van de U.L.B. en dat de site in zijn bestaan wordt bedreigd
door de metrowerken richting de Hallepoort.25 De passage over de
ondergrondse gang in de Cellebroersstraat is aangevuld met de mededeling dat hij is omgeven door ‘nissen ten behoeve van bronputten’ en
dat een verroeste ring aan een gewelfsleutel het jaartal 1633 draagt.26
Uit een veel recenter interview met urban explorer Vincent Duseigne
in de voormalige krant Brussel Deze Week van donderdag 13 mei 2004
kwam de Cellebroersgang eveneens ter sprake. Duseigne doet enkele
opvallende uitspraken over deze “kronkelende tunnel naast de oude
stadswallen, die uit de zeventiende eeuw stamt”: “Volgens sommigen
werd hij gebruikt voor militaire doeleinden, volgens anderen had de
23

P. de SAINT-HILAIRE, La Belgique mystérieuse, Brussel, 1973, p. 101-102.

24

Ibid., p. 105.

25

P. de SAINT-HILAIRE, Bruxelles mystérieux, Brussel - Parijs, 1976, p. 136; P. de
SAINT-HILAIRE, Bruxelles. Mille ans de mystères, Brussel - Parijs, 1978, p. 151.

26

P. de SAINT-HILAIRE, Bruxelles. Mille ans de mystères, p. 145.
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galerij een religieuze functie. Vandaag de dag is het [sic] doorgang nog
honderd vijftig meter lang, vroeger was dat meer. Maar bij de aanleg
van de metrolijn werd de tunnel abrupt afgesloten, zodat hij doodloopt
op een betonnen muur.”27 In het artikel wordt verder nog aangekondigd
dat de ondergrondse gang zal worden behandeld in een boek over ondergrondse ruimtes in België. Het gaat ongetwijfeld om het hoger reeds
geciteerde La Belgique souterraine. Un monde fabuleux sous nos pieds
van Luc Stevens, Guy Deflandre, Gérald Fanuel en Claude Kahn uit
2005, al wordt Vincent Duseigne daarin niet als auteur vermeld. In het
boek is inderdaad een bijzonder korte nota over de Cellebroersgang te
vinden. Hier bedraagt de lengte 95 m, is de gang recht en had hij een
militaire oorsprong, gezien het verband met de eerste stadsversterking.28
De tegenstrijdigheden en mysteries worden er niet kleiner op… Laat
ons trachten ze op te lossen, al was het slechts gedeeltelijk.
De Cellebroersgang
Eerst en vooral kunnen we bevestigen dat de gang nog steeds bestaat,
want we hebben hem in de periode 2005-2010 meermaals bezocht in
het kader van rondleidingen (afbeelding 4). Helaas was er tijdens die
bezoeken geen gelegenheid voor een nauwkeurige plaatsbeschrijving
en terrein- en gebouwopname. De gang is bereikbaar via de refter en
keukens van het voormalige Sint-Jorisinstituut aan noordelijke zijde
van de Cellebroersstraat. Aan de andere kant van de school bevinden
zich de hoger vermelde restanten van de eerste stadsversterking, opgetrokken in de dertiende eeuw.29 De gang is inderdaad een honderdtal
meter lang, loopt min of meer parallel aan de buitenzijde van de eerste
stadsversterking en eindigt met een hoop puin en aarde. Het kronkelende tracé en de passage ‘onder’ de stadsversterking zijn dus fabels.

27

K. MERCHIERS, ‘De onder- en bovenkant van Brussel. Brussels Underground
Exploration graaft in de geschiedenis’, in Brussel Deze Week, donderdag 13 mei
2004, p. 9.

28

L. STEVENS e.a., La Belgique souterraine, p. 232.

29

Voor extra duiding over de eerste stadsversterking of -omwalling van Brussel, zie
onder meer P. BLANQUART, S. DEMETER, A. DE POORTER, C. MASSART, S.
MODRIE, I. NACHTERGAEL & M. SIEBRAND, Autour de la première enceinte.
Rond de eerste stadsomwalling, Brussel, 2001; S. DEMETER, ‘Een Brussels monument, de eerste stadsomwalling’, in Historische Woonsteden & Tuinen, 143 (2004),
p. 2-10; S. DEMETER & B. DE GHELLINCK, De eerste stadsomwalling van
Brussel. Wandelgids, Brussel, 2008.
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Afbeelding 4: Foto van de Cellebroersgang
(foto Bram Vannieuwenhuyze, 30 november 2005).

Ook in de gespecialiseerde literatuur over de Brusselse geschiedenis wordt
de ondergrondse gang gesignaleerd, zij het telkens zeer kort. Reeds in
hun befaamde Histoire de Bruxelles uit 1845 maken Alexandre Henne en
Alphonse Wauters bij hun bespreking van de Jardin de Saint-Georges mel-
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ding van “une galerie souterraine [qui] conduit aux sources appartenant à
la ville, qui sont situées sous la montagne des Géants, et dont les réservoirs
offrent encore, dans quelques parties, des restes du style ogival”.30 Die Jardin
de Saint-Georges of Sint-Joristuin is de opvolger van een stuk gracht van
de eerste stadsversterking langs de Cellebroersstraat, dat in 1388 aan de
schutters van de grote gilde werd geschonken om er hun lokalen te bouwen
en schietoefeningen te doen. Begin zeventiende eeuw liet de schuttersgilde
er een gebouw optrekken, maar om de schulden te delgen moest een deel
van de voormalige stadsgracht worden verkocht. In 1611 verleende het
Brusselse stadsbestuur daarvoor toestemming, op voorwaarde dat het altijd
een vrije toegang zou behouden tot haar ‘bronnen’. Enkele regels eerder
hadden Henne en Wauters immers gemeld: “Il se trouve en cet endroit un
grand nombre de sources qui alimentent les fontaines du Manneken-Piss
[sic], de la rue des Foulons et de l’hôtel de ville.”31 Nadat de terreinen in
de achttiende en negentiende eeuw enkele keren van eigenaar wisselden
en werden heringericht, werden ze in 1844 opgekocht om er een zondagsschool in te richten.32 In de heruitgave van Henne en Wauters’ Histoire de
Bruxelles uit 1975 voegde stadsarchivaris Mina Martens een zwart-witfoto
van de gang toe.33
Ook stadsarchivaris Guillaume Des Marez schreef in zijn Guide illustré uit
1918 over de ondergrondse gang in de Cellebroersstraat. Het laagste deel van
de straat was in zijn ogen oorspronkelijk een moeras waarin de Rollebeek
uitmondde. Die Rollebeek stroomde vanaf de Zavel naar de benedenstad,
door of langs de nog steeds bestaande Rollebeekstraat. Bij de bouw van
de eerste stadsversterking werd het moeras onderaan de Cellebroersstraat
omgevormd tot vestinggracht; na de bouw van de tweede stadsversterking
werd de gracht echter drooggelegd. Het water afkomstig van de Zavel werd
gecapteerd: “on les retrouve aujourd’hui encore emprisonnées dans de
superbes voûtes”.34 Dertig jaar later werd Des Marez’ Guide illustré heruitgegeven, geactualiseerd en aangevuld door een zekere A. Rousseau. De
Cellebroersgang werd ditmaal expliciet vermeld: “Une galerie souterraine
– inaccessible au public – conduit aux sources appartenant à la Ville. Les
eaux viennent de la Montagne des Géants et du Sablon. Elle coulent dans

30

A. HENNE & A. WAUTERS, Histoire de Bruxelles, Brussel, 1845, dl. III, p. 470.

31

Ibid., p. 469.

32

Ibid., p. 470.

33

A. HENNE & A. WAUTERS, Histoire de la ville de Bruxelles (nouvelle édition du
texte original, augmentée de nombreuses reproductions de documents choisis par
Mina Martens, archiviste de la ville), Brussel, 1975, dl. IV, p. 86.

34

G. DES MAREZ, Guide illustré de Bruxelles, Brussel, 1918, dl. I, p. 132.
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un superbe aqueduc, bordé de réservoirs destinés à recueillir le trop-plein
d’eau.”35 In de gidsen van het bouwkundig patrimonium komt de gang
eveneens ter sprake. De gebouwen van het Sint-Jorisinstituut, opgetrokken in
1959-1965 naar de plannen van architect L. Van Mechelen, geven toegang tot
een “aqueduc souterrain, avec éléments médiévaux en moellons, captant les
eaux du Rollebeek et des sources descendant du Sablon, alimentant les fontaines de Manneken Pis, de l’Hôtel de Ville et de la r. [rue] des Foulons”.36
Uit voorgaande passages blijkt dat de Cellebroersgang helemaal geen
militaire of religieuze functie had, zoals nochtans wordt beweerd. Hij
maakte deel uit van het waterleidingsysteem van de stad Brussel en zorgde
voor de bevoorrading van Manneke Pis en fonteinen in het stadhuis en de
Voldersstraat (+/- de huidige Lombardstraat). Wie oude kaarten van de
Brusselse waterleidingen opzoekt, kan de gang dan ook vrij snel terugvinden, bijvoorbeeld op een grondplan waarop de waterhuishouding van het
Onze-Lieve-Vrouwbroersklooster wordt weergegeven.37 De gang wordt
hierop stadts beke genoemd. Op kaarten van de Brusselse waterleidingen
die worden bewaard in het Archief van de Stad Brussel is de gang voorgesteld als een dubbele rode lijn (de muren), waartussen een blauwe lijn (de
waterleiding) loopt (afbeelding 5).38 De gang start naast het Klein Vleeshuis
op het toenmalige Beierenplein (+/- huidige Dinantplein), aan den grooten
put in de sortie onder de straete, en eindigt in de tuin van de Sint-Jorisgilde
(St Jooris Gulden Hof). Links en rechts van de gang zijn kleine vierkanten
putten getekend. Van de tuin van de schuttersgilde loopt de waterleiding
verder richting Manneke Pis, stadhuis en Botermarkt.39

35

G. DES MAREZ, Guide illustré de Bruxelles. Monuments civils et religieux (remis
à jour et complété par A. Rousseau), Brussel, 1958, p. 156-157.

36

Le patrimoine monumental de la Belgique. Bruxelles. Volume 1. Tome A. Pentagone
A-D, Luik, 1989, p. 12.

37

ARA, Kaarten en plattegronden in handschrift, reeks I, nr. 1459.

38

Caerte van de Fonteynen Comende uyt St Jooris Gulden Hof (ASB, Plans portefeuille,
nr. 636/2).

39

Een andere kaart, eveneens getiteld Caerte van de Fonteijnen comende uijt St Jooris
Gulden Hof (ASB, Plans portefeuille, nr. 641), toont min of meer hetzelfde beeld.
In de tuin van de schuttersgilde is hier een ontfanger aangeduid.

Afbeelding 5: Caerte van de Fonteynen Comende uyt St Jooris Gulden Hof, met rechts bij nummers 1 tot 6 de Cellebroersgang,
weergegeven als een dubbele rode lijn (ASB, Plans portefeuille, nr. 636/2).
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Punt van discussie is nog de ouderdom van de onderaardse gang. Volgens
Vincent Duseigne en Michel van Nimmen stamt de gang uit de zeventiende
eeuw40, terwijl Alexandre Henne en Alphonse Wauters melding maakten
van bogen in gotische stijl.41 In de gids voor het bouwkundig patrimonium
heeft men het over ‘middeleeuwse elementen in kalkzandsteen’.42 Of de
gang werkelijk van middeleeuwse oorsprong is, is evenwel niet duidelijk.
De historische documenten bieden in elk geval geen uitsluitsel. Voor zover
bekend wordt de gang niet vermeld in de beschikbare teksten over (de
terreinen en gebouwen van) de grote gilde of in de documentatie over de
goederen en eigendommen langs de stadsgracht.43 Maar op zich is dat geen
echt argument: de gang wordt evenmin vermeld in de achttiende-eeuwse
goederentransacties.44
In haar magnum opus over de Zenne wees Chloé Deligne op de middeleeuwse oorsprong van het Bruselse waterleidingnetwerk. In de maandrekening van de stad Brussel van november 1382 vond ze bijvoorbeeld de
uitgavepost ane den putte vore de cellebrueders in de veste terug45, waaruit
blijkt dat er in die periode reeds een waterput of -collector aanwezig was
in de stadsgracht langs de huidige Cellebroersstraat. Die speelde misschien
een rol in één van de drie waterleidingnetten die de Brusselse fonteinen
bevoorraadden, de fonteynborren der stad van Bruessel met hueren buysen,
wintgaten ende dienende tot alle den fonteynen van deser stad, zoals ze in

40

Naar de gewelfsleutel met jaartal 1633, die door de Saint-Hilaire werd vermeld, is
nog niet gezocht.

41

Respectievelijk MERCHIERS, ‘De onder- en bovenkant van Brussel’, p. 9 en
M. VAN NIMMEN, ‘De Brusselse drinkwatervoorziening in de 17de en 18de
eeuw’, in Spiegel Historiael, 16 (1981), p. 431; HENNE & WAUTERS, Histoire de
Bruxelles, dl. III, p. 470.

42

Le patrimoine monumental, p. 12.

43

Op een handvol stadsordonnanties na zijn er weinig laatmiddeleeuwse documenten
over de grote gilde bewaard gebleven. Een belangrijke toegang tot de documenten
met betrekking tot goederentransacties en hypotheken is de ‘fichier Godding’, die
wordt bewaard in het ASB. De fiches van de sectie Heergracht – de middeleeuwse
benaming van onder meer de Cellebroersstraat – werden nagekeken, maar zonder
resultaat.

44

Een snelle zoektocht in de achttiende-eeuwse reeks wijkboeken, waarin de goederentransacties binnen de stad Brussel werden genoteerd, leverde geen sporen op (RAB,
Schepengriffies van Brussel, Wijkboeken, nrs. 2305/47 en 2305/49).

45

Ch. DELIGNE, Bruxelles et sa rivière. Genèse d’un territoire urbain (12e – 18e siècle),
Turnhout, 2003, p. 118-119; voor de uitgave van de rekening, zie P. GORISSEN,
‘Les finances de la Ville de Bruxelles au XIVe siècle. A propos de trois fragments
de comptes (1371-1372-1382)’, in Cahiers bruxellois, 1 (1956), p. 189-194.
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een vijftiende-eeuwse plaatsbeschrijving worden genoemd.46 Eén van die
netten situeerde zich bij de eerste stadsversterking in het zuiden van de stad
en vormde den oerspronck van der fonteynen daer d’Menneken Pist, van
der fonteynen in de Volderstrate, van den Gulden fonteyne in den stadhuys
ende van der fonteyne op Sinter Claes merct. Deligne parafraseerde de
vijftiende-eeuwse beschrijving van het netwerk als volgt:
“Trois sources étagées entre la Steenporte et la deuxième tour de
l’enceinte avaient été maçonées. Deux d’entre elles étaient même
protégées par une petite maison couverte de tuiles. Les buses issues
de chacune de ces sources se rejoignaient pour alimenter un petit
«jet d’eau» (wintpipe) surgissant à hauteur de la première tour de
l’enceinte. De là une conduite unique menait au premier «gronttap»
de ce réseau situé à hauteur de la troisième tour et continuait jusqu’à
un deuxième «gronttap». Ensuite, la conduite passait à travers les
anciens murs de la ville pour rejoindre une rue appelée ’t Rosendael
qu’elle longeait jusqu’au «manneken pist».”47
De oprichting van een fontein op de Nedermarkt (de huidige Grote Markt) in
1302, de vermelding van een fonteinmeester in 1359 en de veertiende-eeuwse uitgaven voor schoonmaakwerken deden Deligne echter besluiten dat het
waterleidingnetwerk ouder is dan de vijftiende eeuw, en misschien wel uit
het laatste kwart van de dertiende eeuw stamt.48 Als de Cellebroersgang er
deel van uitmaakte, is hij misschien toch van laatmiddeleeuwse oorsprong.
Enkel doorgedreven bouwhistorisch en geofysisch onderzoek van de bewaarde restanten kan dit duidelijk maken.
Een andere kwestie die uitgeklaard moet worden, is het verband tussen
de ‘natuurlijke waterlopen’ en het kunstmatige waterleidingnetwerk. Is
de Cellebroersgang de overwelfde Rollebeek, die vanaf de Zavel naar de
benedenstad stroomde, zoals Des Marez suggereerde? Of gaat het om een
volledig kunstmatig aangelegde waterleiding? Ook Chloé Deligne onderscheidde enerzijds een ‘verdwenen netwerk’ van kleine zijriviertjes van de
Zenne, met onder meer de Zavelbeek/Rollebeek die naar de zuidelijke gracht
van de eerste stadsversterking liep49, en anderzijds het reeds vermelde,
kunstmatige ‘distributienetwerk voor de fonteinen van de stad Brussel’. Het
precieze verband tussen beide waternetten, die bovendien op min of meer
dezelfde plaats worden gesitueerd, is niet duidelijk. Ook de contemporaine
terminologie draagt overigens bij tot de verwarring: het woord ‘beek’ werd
46

ASB, Historisch archief, cartularium XXIII, fol. 120v-122r.

47

DELIGNE, Bruxelles et sa rivière, p. 121.

48

Ibid., p. 118.

49

Ibid., p. 85.
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in Brussel niet alleen gebruikt voor natuurlijke waterlopen, maar tevens om
kunstmatig aangelegde waterleidingen en openluchtriolen aan te duiden.50
Het woord ‘fontein’ kan slaan op een ‘spuitding’, een ‘aftappunt’ of zelfs
een ‘bron’ (zie de plaatsnaam Stadsfontein verder in dit artikel).
Wat er ook van zij, de Cellebroersgang is zeker geen ondergrondse weg die
het mogelijk maakte om ongemerkt de eerste stadsversterking binnen of buiten te komen, laat staan een (vermeend?) gangenstelsel om de Koudenberg
te bereiken. De gang maakte deel uit van het stedelijke waterleidingsysteem.
Wie de gang, die nu droogstaat, betreedt treft links en rechts overigens een
reeks waterputten met overloopsystemen aan. Op de achttiende-eeuwse
kaarten staan ze als put aangeduid. Het zijn wellicht de bronnen of bronputten waarover enkele historici het hadden.
De Waterloogang
De Waterloogang werd door Paul de Saint-Hilaire tegenover de medische faculteit van de U.L.B. gesitueerd. Dit gebouw bestaat nog steeds
(Waterloolaan 115) en neemt de hele zuidelijke zijde van het bouwblok tussen Waterloolaan, Eversstraat en Héger-Bordetstraat in beslag. Het werd in
1925-1928 gerealiseerd naar de plannen van architect Malfait ter vervanging
van een vroegere gendarmeriekazerne, die in 1840 was opgetrokken volgens
de plannen van architect Spaak.51 De zwart-witfoto’s van de gang uit het
KIK werden gemaakt door het Comité d’Etudes du Vieux-Bruxelles, dat
actief was in de periode 1903-1930. Er is dus grote kans dat dat gebeurde
halverwege de jaren 1920 toen de medische faculteit werd gebouwd. Volgens
een nota in de Atlas van de archeologische ondergrond van het gewest
Brussel uit 1997 geven de kelders van het gebouw nog steeds toegang tot
een netwerk van onderaardse gangen.52
Zowel de tentoonstellingsbrochure Sleutel en verdediging van een stad, de
Atlas van de archeologische ondergrond van het gewest Brussel als Paul
de Saint-Hilaire stellen dat de Waterloogang deel uitmaakte van de tweede
stadsversterking van Brussel, aangelegd in de veertiende eeuw en gebas50

B. VANNIEUWENHUYZE, ‘De beken van middeleeuws Brussel: complexiteit en
maakbaarheid van het waterwegennet in een middeleeuwse stad’, in Ch. DELIGNE
& T. SOENS (red.), Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2010. Steden en Water,
Gent, 2012, p. 73-99.

51

Le patrimoine monumental de la Belgique. Bruxelles. Volume 1. Tome C. Pentagone
N-Z, Luik, 1994, p. 473-474.

52

Y. CABUY & S. DEMETER, M.M.V. A. DE POORTER, Atlas du sous-sol archéologique de la Région de Bruxelles. 10.2. Bruxelles. Pentagone. Découvertes
archéologiques, Brussel, 1997, p. 222.
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tioneerd in het laatste kwart van de zestiende eeuw en in de zeventiende
eeuw.53 Het is bekend dat bij dergelijke gebastioneerde versterkingen ook
een aantal specifieke types wegen en gangen hoorden. In de woordenboeken
van vestingbouwkundige termen vindt men het vakjargon terug: een bedekte
(of gedekte) weg is een “doorlopende, door een aardlichaam gedekte weg
rond de buitengracht van een vesting” en diende “voor het verzamelen van
troepen voor een uitval, of als verdedigende opstelling”; galerij is de technische term voor een “overdekte gang in een verdedigingswerk, soms aan
een of twee zijden voorzien van openingen zoals schietgaten”; een poterne
is een “ondergrondse bomvrije gang door een fort of vesting, dienende als
verbinding met een (geheime) toegangs- of uitvalspoort”; een sortie ten
slotte slaat op een “poort of andere uitgang van een verdedigingswerk, b.v.
voor de verbinding met een voorwerk of het doen van uitvallen”.54
Vanaf de achttiende eeuw werd gesproken over de ontmanteling van de
tweede stadsversterking, maar die voltrok zich pas definitief in de negentiende eeuw.55 Over de afbraak van de stadsversterking zijn een reeks
documenten, afbeeldingen en kaarten gemaakt en bewaard gebleven, maar
ondergrondse gangen zijn daarop niet meteen terug te vinden, althans toch
niet in het stuk tussen Naamsepoort en Hallepoort. Op het Plan d’une partie
des fortifications de la ville de Bruxelles sur lequel la vente du 22 avril 1782
a été dirigé, dat een gedetailleerd overzicht biedt van het stuk versterking
tussen Hallepoort en Naamsepoort, is bijvoorbeeld geen ondergrondse gang
te zien.56 De bijhorende overzichtstabel, Tabelle Générale de la Vente des
Terreins des Fortifications et Batiments militaires de la Ville de Bruxelles,
vermeldt onder lot 11 wel de chemin couvert dont elle fait partie. Lot 11 was

53

Bastioneren is de toevoeging van bastions, bolwerken, ravelijnen, halve manen en dergelijke aan een – meestal middeleeuwse – versterking van een stad, burcht of vesting.
Voor extra duiding over de tweede stadsversterking of -omwalling van Brussel, zie
onder meer C. DICKSTEIN-BERNARD, ‘La construction de l’enceinte bruxelloise
de 1357. Essai de chronologie des travaux’, in Cahiers bruxellois, 35 (1995-1996),
p. 91-128; S. T’KINT, De tweede stadsomwalling van Brussel. Wandelgids, Brussel,
2008.
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We maakten gebruik van de woordenlijst op de website van de Stichting Menno van
Coehoorn, zie http://www.coehoorn.nl/terminologie (geconsulteerd 20 juli 2018).
Deze lijst is gebaseerd op P.J.M. KAMPS, P.C. VAN KERKUM & J. DE ZEE (red.),
Terminologie verdedigingswerken. Inrichting, aanval en verdediging. Een herziene
en uitgebreide bewerking van Vestingbouwkundige termen van A.H. Morh, 1983,
Utrecht, 1999.
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De ontmanteling van de tweede stadsversterking van Brussel wordt uitvoerig behandeld in A. LELARGE, Bruxelles, l’émergence de la ville contemporaine. La
démolition du rempart et des fortifications aux XVIIIe et XIXe siècles, Brussel, 2001.

56

ASB, Historisch Archief, liasse 502, nr. 8.

Tussen feit en fictie

373

de halve maan buiten het Sint-Michielsbastion, halverwege de Hallepoort
en Naamsepoort. Maar die bedekte weg is wellicht niet te vereenzelvigen
met de Waterloogang, want zo’n bedekte weg liep in open lucht. Als de
gang onderdeel van de tweede stadsversterking was, dan moeten we eerder
denken aan een galerij of poterne. De beschikbare kaarten en documenten
bieden hierover geen uitsluitsel.
Tijdens de zoektocht naar de mysterieuze onderaardse gang stootten we
bij toeval op de neerslag van enkele expedities van de Equipe Spéléo de
Bruxelles, een vereniging van speleologen uit het Brusselse die in 1955 werd
opgericht en nog steeds bestaat.57 Hoewel de activiteiten van de club vooral
in bergachtige streken plaatsvinden, was ze ooit ook in Brussel actief. In
1982 berichtte J. Vanderougstraete over de exploratie van een ondergrondse
beek ter hoogte van het voormalige Munthof en Jacques Franckpark in SintGillis in de jaren 1977-1979. Volgens de bijdrage had het gemeentebestuur
de speleologen opdracht gegeven om de topografie van deze beek, die in
de richting van de Hallepoort stroomde en de stad Brussel van drinkbaar
water voorzag, op te tekenen.58
In het speleologische vakblad Subterra van 1980 hadden G. De Block en
M. Vandam, twee andere leden van de Equipe Spéléo de Bruxelles, reeds
uitvoeriger verslag uitgebracht over de expedities.59 De auteurs bleven op
de vlakte over hun bedoelingen, maar stelden wel dat ze carte blanche
hadden gekregen van het gemeentebestuur van Sint-Gillis, dat kennelijk
niet op de hoogte was van het bestaan van de gang. Na een eerste mislukte
poging in mei 1977 daalden de speleologen in het voorjaar 1978 meermaals
af in de gang vanuit het voormalige Munthof, gebouwd eind jaren 1870 en
afgebroken in 1979.60 Ze ‘topografieerden’ de gang over ongeveer 80 m
stroomafwaarts, tot een muur hen verdere doorgang belette, en verkenden
57

Zie de website van de vereniging: https://sites.google.com/site/esbspeleo/ (geconsulteerd op 11 september 2018).
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J. VANDEROUGSTRAETE, ‘Des fouilles sous la ville. Recherches en milieu souterrain à Namur (Nr.), Saint-Gilles (Br.) et Leuven (Br.)’, in Archaeologia Mediaevalis,
5 (1982), p. 54.
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G. DE BLOCK & M. VANDAM, ‘A la recherche du passé… Une exploration souterraine à Bruxelles’, in Subterra, 84 (1980), p. 6-11; G. DE BLOCK & M. VANDAM,
‘Une exploration souterraine à Bruxelles. Précisions’, in Subterra, 85 (1980), p. 15.
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Het enorme complex werd gebouwd naar de plannen van architect A. Roussel en
geopend in 1890. Het lag in het oostelijke verlengde van het Sint-Gillisvoorplein
en besloeg het gehele bouwblok tussen de huidige Munthofstraat, Moskoustraat,
Jourdanstraat en Overwinningsstraat, zie het lemma Sint-Gillis, Munthofstraat 91-99
in de Inventaris van het bouwkundig erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(http://www.irismonument.be/nl.Sint-Gillis.Munthofstraat.91.html; geconsulteerd op
11 september 2018).
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de gang eveneens stroomopwaarts, tot ze na een bochtig parcours en via
een brede betonnen kanalisatie uitkwamen in het voormalige Jacques
Franckpark, het huidige Pierre Pauluspark (afbeelding 6). Navraag en lectuur brachten de speleologen tot de conclusie dat ze de zuidelijke arm van
de Elsbeek hadden herontdekt.61 Deze beek ontsprong aan de zogenoemde
Stadsfontein of Terrain des Sources aan het huidige Moricharpark in SintGillis en stroomde richting de Hallepoort en vervolgens verder naar de
Zenne.62 Ze werd in de tweede helft van de negentiende eeuw overwelfd,
mogelijk bij de vaststelling van het rooilijnplan van de Munthofstraat
(1862), de ophogingswerken van deze straat (omstreeks 1868), de afbraak
van de Stadsfontein (1877-1881) of de bouw van het Munthof (eind jaren
1870). Op het kadastraal plan van omstreeks 1837 is de loop van de Elsbeek
weergegeven tot vlakbij de Hallepoort63; op de kaarten van J. Huvenne uit
1858 en P.C. Popp uit 1862 rest enkel de bovenloop tussen Stadsfontein en
Bronstraat (huidige Jourdanstraat), de plek waar het Munthof zou verrijzen
(afbeelding 7).64
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G. DE BLOCK & M. VANDAM, ‘A la recherche’, p. 9; herbevestigd in G. DE
BLOCK & M. VANDAM, ‘Exploration souterraine’, p. 15.

62

A. GUILLAUME & M. MEGANCK (red.), Atlas van de archeologische ondergrond van het Gewest Brussel, dl. 13. Sint-Gillis, Brussel, 2004, p. 28-29. René
Dons lokaliseerde de Stadsfontein tussen de Waterloosesteenweg, Witte-Bergstraat,
Lyceumstraat, Parmastraat, Taminestraat en Roemeniëstraat (R. DONS, ‘Un aspect
d’alimentation en eau de la ville de Bruxelles. A propos du « Terrain des sources à
Saint-Gilles », propriété de la ville de Bruxelles (1661-1902)’, in Cahiers bruxellois,
19 (1974), p. 19-20).
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Ph. Vandermaelen, Atlas cadastral du Royaume de Belgique. Plan parcellaire de la
commune de St. Gilles. Avec les mutations jusqu’en 1837, Brussel, omstreeks 1837.
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J. Huvenne, Carte topographique et hypsométrique de Bruxelles et de ses environs,
Brussel, 1858 (exemplaar in UB Leiden, Bijzondere Collecties, COLLBN Port 67 N
152) ; P.C. Popp, Atlas Cadastral de Belgique, Province de Brabant, Arrondissement
de Bruxelles, Canton d’Ixelles, Commune de St. Gilles (lez-Bruxelles), développement
de l’aggloméré, Brussel, 1862 (exemplaar in ASB, Plans de Bruxelles, nr. 81). Voor
de datering van de Poppkaart van Sint-Gillis, zie S. VRIELINCK, Grootse plannen.
De kadastrale Atlas van België van P.C. Popp: genese en datering (1840-1880),
Amsterdam, 2018, [p. 120].
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Afbeelding 6: Plan van de ondergrondse Elsbeek, geëxploreerd en ‘getopografieerd’
door de Equipe Spéléo de Bruxelles in 1980 (overgenomen uit
G. DE BLOCK & M. VANDAM, ‘A la recherche’, p. 10).

376

Bram Vannieuwenhuyze en Hans Welens-Vrijdaghs

Afbeelding 7: Fragment van J. Huvenne’s Carte topographique et hypsométrique
de Bruxelles et de ses environs uit 1858, met centraal de bovenloop van de Elsbeek
tussen de Stadsfontein (Source) en de Bronstraat, tussen het centrum van Sint-Gillis
en de Louisawijk (UB Leiden, Bijzondere Collecties, COLLBN Port 67 N 152).

De korte bijdragen van de Brusselse speleologen plaatsen de kwestie van
de ondergrondse gang bij de Hallepoort, op de grens van Brussel en SintGillis, in een ander daglicht. Gaat het om dezelfde onderaardse gang? Toont
de foto uit het KIK misschien de overwelfde Elsbeek? Helaas bevatten de
bijdragen van de speleologen geen foto’s die een betere vergelijking mogelijk zouden maken. Wel moeten we zeker een onderscheid maken tussen
de activiteiten van de Equipe Spéléo de Bruxelles eind jaren 1970 en de
ondergrondse exploraties beschreven door Paul de Saint-Hilaire. Die laatste
vonden namelijk plaats in de jaren 1960 en hadden andere deelnemers. En
ook de locatie stemt niet overeen: de exploraties uit de jaren 1960 startten
in of bij de medische faculteit aan de Hallepoort, terwijl het voormalige
Munthof zich enkele honderden meters verder naar het zuiden, buiten de
tweede stadsversterking van Brussel, bevond.65 Maar misschien is de ene

65

Na de afbraak van het Munthof hebben de speleologen de gang nog een laatste keer
bezocht, op 11 augustus 1979, ditmaal vanuit het Jacques Franckpark. Ter hoogte van
het voormalige Munthof was hij niet meer toegankelijk. Het is niet duidelijk of de gang
nog steeds bestaat en, zo ja, hoe hij bereikbaar is en in welke staat hij zich bevindt.
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gang de voortzetting van de andere? In dat geval is de ondergrondse gang
beschreven door de Saint-Hilaire onderdeel van de overwelfde Elsbeek.
Jammer genoeg konden de Brusselse speleologen de bestemming van
het water van de Elsbeek niet achterhalen: “la destination finale des eaux
canalisées nous est toujours inconnue!”66
De mysterieuze gang op de foto uit het KIK kan dus een restant van de
tweede stadsversterking of van de overwelfde Elsbeek zijn. En er is nog een
derde mogelijkheid: misschien vormde hij, net als de Cellebroersgang, een
onderdeel van het Brusselse waterleidingnetwerk? Dankzij het onderzoek
van de lokale historicus René Dons is bekend dat de stad bronwater capteerde
ter hoogte van de voormalige Stadsfontein in Sint-Gillis en dat vervolgens
via een netwerk van leidingen en gangen naar de Brusselse bovenstad tussen
Hallepoort en Zavel leidde (afbeelding 8). Documenten wijzen uit dat het
Brusselse stadsbestuur er in 1661 twee terreinen aankocht, met de bedoeling de buurtbewoners van de Zavel van water te voorzien, dat water indien
nodig te gebruiken voor de brandbestrijding en om de stad te verfraaien via
de oprichting van een nieuwe fontein op de Zavel. Maar reeds vóór de jaren
1660 werd het water van de latere Stadsfontein gecapteerd, met name door
het Sint-Pieters- en kapucijnenklooster, die via een systeem van buizen
en reservoirs (ontfangers) water naar hun gebouwen in de stad leidden.67

66

G. DE BLOCK & M. VANDAM, ‘A la recherche’, p. 9.

67

R. DONS, ‘Un aspect d’alimentation en eau’, p. 15-16 en 17-18; Ch. DELIGNE,
Brussel boven water. De relatie van de stad met haar waterlopen van de Middeleeuwen
tot vandaag, Brussel, 2005, p. 41-42. Alain Guillaume en Marc Meganck stelden dat
de stad Brussel reeds in 1437 ‘reservoirs’ bezat op grondgebied Sint-Gillis, weliswaar
zonder bronvermelding (A. GUILLAUME & M. MEGANCK (red.), Atlas van de
archeologische ondergrond, p. 65). Het Sint-Pietersklooster lag bij de Hallepoort, op
de plek waar zich tegenwoordig het UMC Sint-Pieter bevindt; het kapucijnenklooster
stond op de Hoogstraat, ter hoogte van de huidige Kapucijnenstraat.

Afbeelding 8: Schetskaart van de waterleidingen van aan de Stadsfontein in Sint-Gillis (rechts bovenaan) naar de
putten en reservoirs bij onder meer het Sint-Pietersklooster, de kapucijnenkerk, de Zavel en het jezuïetenklooster,
zonder datum, vermoedelijk achttiende eeuw (ARA, Kaarten en plattegronden in handschrift – Reeks I, nr. 1133).
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Het is niet duidelijk wanneer de kloosters dit waterleidingnetwerk lieten
aanleggen en welk tracé het volgde. Dankzij enkele figuratieve kaarten kennen we wel het tracé en het uitzicht van het stedelijke waterleidingnetwerk
in de zeventiende en achttiende eeuw.68 Voor een uitgebreide beschrijving
verwijzen we naar Dons’ artikel; hier is vooral van belang dat de waterleiding
de stad binnenkwam ten westen van het Sint-Michielsbastion, ongeveer ter
hoogte van het huidige Jan Jacobsplein, waar ze via een ‘galerie maçonnée’
onder de tweede stadsversterking door liep.69 Dat het hier om hetzelfde
type gemetste ondergrondse gang als in de Cellebroersstraat gaat, blijkt uit
het feit dat deze op de kaarten ook door middel van twee parallelle rode
lijnen, met daartussen de blauwe lijn van de waterleiding, is weergegeven
(afbeelding 9). Indien we de figuratieve kaarten via geo-referentie projecteren op hedendaags kaartmateriaal, dan blijkt dit stuk gang zich effectief
onder het Jan Jacobsplein te bevinden (afbeelding 10). Het uiteinde aan
stadszijde, dat eertijds uitkwam op een klein vierkant pleintje, zou onder
het Justitiepaleis moeten liggen.

68

Caerte van de Fonteynen comende uyt de Ontfangers gelegen onder St Gillis buyten
de Halle poorte (ASB, Plans portefeuille, nr. 636/1); Caerte Figuratieff van de
Landen, Ontfangers, Craenputten ende Fontyn Buysen deser Stadt Brussel gelegen
tot St Gillis (ASB, Plans portefeuille, nr. 2578; ARA, Kaarten en plattegronden in
handschrift – Reeks I, nr. 1130). Het is opvallend dat de natuurlijke waterlopen, en
met name de Elsbeek, niet worden weergegeven op die kaarten. Ook hier blijft het
verband tussen de natuurlijke waterlopen en het kunstmatig waterleidingnetwerk
onduidelijk.

69

R. DONS, ‘Un aspect d’alimentation en eau’, p. 21.
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Afbeelding 9: Caerte van de Fonteynen comende uyt de Ontfangers gelegen onder
St Gillis buyten de Halle poorte, achttiende eeuw (ASB, Plans portefeuille, nr. 636/1).
Waar de waterleiding centraal op de kaart de tweede stadsversterking passeert,
is een dubbele rode lijn getekend, mogelijk de Waterloogang.

Afbeelding 10: De gemetste gang van de waterleiding tussen de Stadsfontein en
de Zavel, overgenomen van de achttiende-eeuwse Caerte van de Fonteynen
comende uyt de Ontfangers gelegen onder St Gillis buyten de Halle poorte en
geprojecteerd op de topografische kaart van Brussel op 1:10.000 uit 1978-1993 (NGI).
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Grote vraag is dus of de Waterloogang misschien eerder te vereenzelvigen valt met deze ondergrondse gang en – net als de Cellebroersgang
– een onderdeel vormde van het waterleidingnetwerk van de stad
Brussel. In elk geval lijkt de waterleiding de ontmanteling van de
tweede stadsversterking en de aanleg van de Waterloolaan (1823-1828)
te hebben overleefd. René Dons zocht immers uit dat het waterleidingnetwerk tussen de Stadsfontein in Sint-Gillis en de buurt van de
Zavel nog werd gebruikt in de eerste helft van de negentiende eeuw, al
voldeed het niet langer: enerzijds maken diverse documenten melding
van schoonmaak- en ruimingswerken door de stad, anderzijds werden
er tussen 1800 en 1855 door buurtbewoners talloze klachten over de
gebrekkige watervoorziening neergelegd.70 Wanneer de waterleiding
precies werd afgesloten en opgeheven, is niet bekend. René Dons
vermoedde dat de stad Brussel haar exploitatie van de Stadsfontein
omstreeks 1874 stopzette.
Vraag is dan of de gang ook de stedenbouwkundige ingrepen van het
einde van de negentiende en van de twintigste eeuw heeft doorstaan:
het optrekken van de gebouwen langs de Waterloolaan, de bouw van het
Justitiepaleis (1866-1883), de aanleg van het Jan Jacobsplein (1890),
de graafwerken voor de tunnels van de Kleine Ring en de metrowerken.
De lectuur van een recent artikel over de bouw van het Justitiepaleis
(1866-1883) en de consultatie van enkele vroege ontwerpplannen,
70

R. Dons, ‘Un aspect d’alimentation en eau’, p. 27-28.
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leverde in elk geval niets op.71 Heil valt misschien te verwachten van
de – weliswaar zeer uitgebreide, onvolledige en moeilijk toegankelijke – archieven van de Openbare Werken in het Archief van de Stad
Brussel en van de afdeling van de MIVB, die de vondsten tijdens de
metrowerken onder de Kleine Ring documenteerde. Dat is voer voor
verder onderzoek.
We moeten aan het eind van deze paragraaf dus besluiten dat we de
Waterloogang – de ondergrondse gang op de foto uit het KIK – voorlopig
niet kunnen identificeren, noch lokaliseren. Het is evenmin onduidelijk of
hij vandaag nog bestaat, laat staan toegankelijk is. Er zijn drie mogelijkheden: ofwel gaat het om een restant van de tweede stadsversterking van
Brussel, ofwel gaat het om een stukje overwelfde Elsbeek, ofwel gaat het
om een deel van het waterleidingnet van de stad Brussel. Gezien de sterke
overeenkomsten tussen de Cellebroersgang en de Waterloogang durven
we die laatste optie vooruit te schuiven. Dat zou betekenen dat de gang
moet worden gezocht onder of vlakbij het Jan Jacobsplein en – net als de
Cellebroersgang? – uit de zeventiende eeuw zou kunnen stammen.
Besluit
“Vrijwel elke stad of elk dorp in Nederland kent een sage over een onderaardse gang bij een kasteel, klooster, kerk, stadhuis of ander voornaam
gebouw. Als archeologen er al iets van blootleggen, blijken het eigenlijk
riolen te zijn.”72 Dezelfde conclusie valt te lezen in het reeds geciteerde
boek over de Engelse volksverhalen: “Those who talk or write about them
[i.e. the secret tunnels] usually believe that they exist, or did in the past, and
can sometimes point to short lengths of tunnelling that have been found in
the vicinity of some old buildings as evidence; unfortunately, these have
generally turned out, on investigation, to be the remains of drains, water
conduits, wine vaults, or ice houses.”73 En in Brussel is het eigenlijk niet
anders. Van de Cellebroersgang kunnen we met zekerheid stellen dat hij deel
uitmaakte van een waterleidingnetwerk dat Manneke Pis en de fonteinen
71

J. SNAET & E. VAN BESIEN, ‘Het justitiepaleis van Brussel. Een monumentale
krachttoer’, in Erfgoed Brussel, 3-4 (2012), p. 77-89; wat de vroege ontwerpplannen
betreft, consulteerden we een plan van het Justitiepaleis met stratenplan uit 1862,
een grondplan van het Justitiepaleis met onmiddellijke buitenaanleg uit 1866-1883
en enkele plannen van de fundamenten en onderbouw uit 1866-1868 (ARA, Archief
van de Regie der Gebouwen (en rechtsvoorgangers). Plannen van het Brusselse
Justitiepaleis, respectievelijk nrs. 2, 4 en 11-18).

72

W. DE BLÉCOURT e.a., Verhalen van stad en streek, p. 12.

73

J. WESTWOOD & J. SIMPSON, The Lore of the Land, p. 336.
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op en rond de Grote Markt bevoorraadde. De verhalen over een militaire en
religieuze functies horen thuis in de mythevorming. Wat de Waterloogang
betreft, blijft het mysterie bestaan, al bestaan er ook hier duidelijke aanwijzingen voor een verband met een waterloop of -leiding.
Los van alle mythevorming blijkt vooral dat achter het bestaan van zo’n
kleine stukjes ondergrondse wegen, waterlopen of -leidingen een complexe
werkelijkheid schuil gaat, die minstens even boeiend en intrigerend is als
de volksverhalen. Wie zo’n ondergrondse gang wil onderzoeken, mag
zich niet van de wijs laten brengen door de geruchten en fantasie die de
ronde doen en moet meerdere sporen volgen en diverse bronnen consulteren. Deze complexe speurtocht leidt langs het traditionele historische
tekstenmateriaal, maar evengoed naar materiële restanten, archeologische
sporen, oude kaarten en afbeeldingen. Die informatie zit bovendien versnipperd over talloze bibliotheken, archiefinstellingen en -fondsen en werd al
dan niet verzegeld in het bouwkundig patrimonium en/of bodemarchief.
Daarom roepen we de Brusselse monumentenzorgers, archeologen en
bouwhistorici op om de Brusselse ondergrondse gangen – en met name de
Cellebroersgang – nauwkeurig te documenteren. Zij hebben de noodzakelijke expertise in huis en kunnen op basis van hun onderzoek eveneens
uitmaken of beschermingsprocedures kunnen/moeten worden opgestart,
zodat de gangen gevrijwaard blijven. Historici en letterkundigen hebben de
taak om de verhalen op te tekenen en pogingen te ondernemen de gangen
via het beschikbare archiefmateriaal op te sporen.
We besluiten onze bijdrage met de algemene oproep om meer aandacht
te schenken aan kleinere stukjes wegen- en watererfgoed. Niet enkel de
steenwegen, rivieren en kanalen waren belangrijk en zijn interessant voor
onderzoek. Ook kleinere en verscholen relicten van wegen en waterlopen
getuigen van de interactie van de mens met het vroegere landschap. Het onderzoek naar de Brusselse ondergrondse gangen laat bijvoorbeeld zien welke
pogingen het stadsbestuur ondernam om de stad te verfraaien en indruk
te maken op bewoners en bezoekers, maar legt evenzeer spanningen rond
waterbevoorrading, stedenbouwkundig beleid en praktijken rond private
eigendom bloot. Die complexe stedenbouwkundige en maatschappelijke
geschiedenis hebben ervoor gezorgd dat restanten van de gangen nog steeds
aanwezig zijn, mysterieus verborgen onder de gebouwen, straten en pleinen.

384

Eigen Schoon en De Brabander, jg. 101, 2018

De bochtige Zenne ter hoogte van Zemst, Weerde en Eppegem
(Universiteitsbibliotheek Antwerpen, Prentenkabinet, tg:uapr:59).

De keetene in Heffen, met verderop de Dijle en de stad Mechelen
(Universiteitsbibliotheek Antwerpen, Prentenkabinet, tg:uapr:59).

