
In december 2019 liet Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele, de abdijhoeve Hof ten Brukom 
beschermen als monument. Deze plek heeft een boeiende geschiedenis en is historisch verbonden met de abdij Ter 
Kameren in Elsene. Deze abdij van de orde der Cisterciënzers werd opgericht in 1201 en verwierf op korte tijd veel 
gronden in Vlaams-Brabant, waar ze landbouwbedrijven oprichtte. Zo was er een groot pachthof van de abdij in 
1238, al was dit toen nog gelegen aan de overkant van de Bergensesteenweg, t.h.v. de huidige BMW garage.
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Hof ten Brukom dat vandaag als monument be-
schermd is, werd door de abdij gebouwd in 1777. 
Bewijs daarvan vinden we terug in zogenaamde 
steenkapperstekens. Op de omlijstingen van de 
rondboogpoorten van de schuur vind je bijvoorbeeld 
het S-teken terug. Elke steenkapper had zijn eigen 
merkteken en plaatste dit, zoals een handtekening, 
op de stenen die hij kapte. Zo kon hij worden betaald 
voor het geleverde werk. Specialisten kunnen merk-
tekens terugbrengen naar personen en zo (delen 
van) gebouwen dateren. 

Nog een bewijs van de ouderdom van het gebouw 
blijkt uit de gevelsteen voor de toegangsdeur van 
de boerenwoning. Daarop staat het wapenschild en 
devies van Séraphine Snoy, abdis van Ter Kameren 
van 1757 tot 1794. Het lijkt logisch dat de opdracht-
geefster van de bouw van het hof op deze manier 
vereeuwigd wordt. Alleen is deze steen nog niet 
aanwezig op oudere foto’s. Hij werd dus relatief 
recent aangebracht. De kans is echter groot dat hij 
elders op de site al aanwezig was.

Tijdens het Frans Regime werden kloostergoederen aan-
geslagen en openbaar verkocht. Ook dit hof onderging 
amper 20 jaar na de bouw hetzelfde lot en kwam in 
privéhanden terecht. De opvallendste naam in de lijst van 
opeenvolgende eigenaars is Zacharie De Ro, burgemeester 
van 1911 tot 1916.

Gelukkig heeft niet elke eigenaar 
een al te eigen stempel willen 
drukken op het pand, waardoor de 
monumentale vierkantshoeve rond 
gekasseid erf vandaag nog veel 
originele delen bevat. Blikvanger 
bij het binnenkomen is de duiventil 
boven de toegangspoort, die ons 
nogmaals naar de Cisterciënzers te-
rugvoert. Voor de Franse Revolutie 
in 1789 was het houden van duiven 
immers een privilege dat enkel was 
weggelegd voor de adel en clerus. 

De duiventil werd mooi 
verwerkt in de bovenkant 
van de toegangspoort. 

©  Agentschap  
Onroerend Erfgoed


