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Genootschap voor Heemkunde
Anderlecht
OVERZICHT ACTIVITEITE 1995-2004
1995
22 januari 1995 – Algemene Ledenvergadering
Op de algemene ledenvergadering werd de heer Roel Jacobs uitgenodigd om n.a.v. zijn nieuw
uitgegeven boek onder de titel “Brussel de geschiedenis in de stad” , een diavoorstelling te
geven.
Het geheel was zeer boeiend en sloot volledig aan op deze publicatie.
19 februari 1995 – “Ik was 20 in ‘45“
Er werd die zondagnamiddag een geleid bezoek gebracht aan de veel besproken
tentoonstelling “ Ik was 20 in ‘45” in de Bordiauhal van het Koninklijk Museum van het
Leger en van de Krijgsgeschiedenis in het Jubelpark te Brussel.
12 maart 1995 – Wandeling Jubelpark
In het verlengde van het bezoek aan de tentoonstelling “Ik was 20 in ‘45” in het Jubelpark
werd een geleide wandeling georganiseerd omtrent het verleden en de architectonische
aspecten van het Jubelpark zelf met een bezoek aan de aldaar gevestigde moskee en een blik
op het zeer beroemde werk van Jef Lambeaux.
Dit alles ging door onder leiding van mevrouw Annemarie Swaelens.
23 april 1995- Wandelzoektocht
Myriam Van Varenbergh stelde een tekst op voor een historische wandelzoektocht door de
gemeente.
Het geheel werd georganiseerd in samenwerking met het Gemeenschapscentrum De Rinck.

25 juni 1995 - Laken
Die dag werd een bezoek gebracht aan het welbekende kerkhof te Laken dat door sommigen
zelfs vergeleken wordt met Père Lachaise in Parijs.
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In de 19e en begin van de 20e eeuw hebben talloze beeldhouwers en architecten opdrachten
gekregen voor grafmonumenten. Het is ook in die periode dat het kerkhof van Laken een
opmerkelijke ontwikkeling kende.
Allerlei burgemeesters, hoflieden , kunstenaars en schrijvers, en edele filantropen kregen er
een merkwaardige rustplaats.
Er werd ook een bezoek gebracht aan de kerk van Laken.

27 augustus 1995 – Bezoek Lennik
Die zondagnamiddag werd een bezoek gebracht aan de gerestaureerde hoeve “Hof ter
Vijverzele” in Lennik.
Het behoort toe aan één onzer leden en tevens oud bestuurslid, de heer Jan Leyssen.
De restauratie heeft jaren in beslag genomen maar het is nu dat wij een prachtig beeld van
deze mooie hoeve kunnen krijgen.
19 september 1995 – St. Guido
Er werd opnieuw een beroep gedaan op de heer Roel Jacobs die zich verdiept heeft in het
leven van St. Guido om een uiteenzetting te geven over deze heilige.
Het geheel ging door in het Gemeenschapscentrum De Rinck.
15 oktober 1995 – Edingen
Heel wat geruchten deden de rond dat het beroemde Capucijnenklooster met het museum van
de familie Arenberg in Edingen binnenkort niet meer voor het publiek toegankelijk zou zijn.
Daarom werd er een bezoek georganiseerd, gecombineerd met een bezoek eveneens aan de St.
Niklaaskerk met de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Mesen en het retabel, de glasramen en de
schilderijen , een bezoek aan het huis Jonathan - een oud Romaanse donjon, het Museum van
de Edingse wandtapijten en van de kunstschatten en tenslotte een bezoek aan het
Capucijnenklooster met het museum van de familie Arenberg.
19 november 1995 – St. Hubertusgalerijen
Waarschijnlijk wel één van de meest bekende galerijen zijn de Brusselse St. Hubertusgalerijen
en het leek ons dan ook wel nuttig om hieraan een bezoekje te brengen onder leiding van
mevrouw Annemarie Swaelens.
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1996
14 januari 1996 – Algemene ledenvergadering
Op deze algemene ledenvergadering, die doorging in De Rinck te Anderlecht, werd een
diavoorstelling gegeven door mevrouw Annemarie Swaelens onder de titel “ Van thee huisjes
en tuinen”.
25 februari 1996 – Het broodhuis
Die zondagnamiddag werd een exclusief bezoek gebracht aan het Brusselse Broodhuis op de
Brusselse Grote Markt .
24 maart 1996 – “Kant in Anderlecht”
Sinds het Anderlechtse Begijnhof gerestaureerd werd, heeft men ook talrijke initiatieven
genomen om publiek te trekken, zo ook een tentoonstelling “Kant in Anderlecht” waaraan
wij een geleid bezoek gebracht hebben.
21 april 1996 – Schaarbeeks Biermuseum
Dit biermuseum, dat slechts op 9 maart 1993 opgericht werd en dat een uitbreiding kende,
was zeker een niet te missen kans.
Wij maakten kennis met de geschiedenis van het bier, enkele ouderwetse machines die
gediend hebben voor het brouwen en het vervaardigen van bier, een verzameling bestaande
uit een 1000 tal Belgische bierflessen, honderden verschillende bierkaartjes, verschillende
bierglazen , een verzameling café reclameborden, enz...
5 mei 1996 - Familiezoektocht
Opnieuw werd in samenwerking met Gemeenschapscentrum De Rinck een familiezoektocht
georganiseerd door de gemeente Anderlecht. De auteur was opnieuw Myriam Van
Varenbergh.
23 juni 1996 – Verbroedering HAGOK
Die dag gingen we op uitstap onder de leiding van de Haachtse geschiedkundige- en
oudkundige kring in hun gemeente.
We brachten een bezoek aan het informatiecentrum HAGOK waarna een bezoek gebracht
werd aan de gemeenten Rotselaar, Keerbergen en bijzondere aandacht verleend werd aan de
opgravingen en de restauratie van een oude molen en de Botermolen en het Karrenmusuem.
21 augustus 1996 - Schaarbeek
Onder de kundige leiding van vzw Korei werd een stukje onbekend en bekend Schaarbeek
van naderbij bekeken waarbij ook de binnen- en buitenkant van de bekende kerk St. Marie
Royale en het Huis der Kunsten op de Haachtse steenweg op het programma stonden.
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28 september 1996 – Boottocht op de Dijle
De provincie Vlaams Brabant organiseerde educatieve milieu- en natuur boottochten en het
leek ons dan ook gepast om op die zaterdagnamiddag in Mechelen te vertrekken voor een
vaart op de Dijle naar Kampenhout toe waarbij we deskundige uitleg kregen.
6 oktober 1996 – Bezoek aan ondergrond van Brussel
Op het Koningsplein te Brussel heeft men sporen teruggevonden van de oude middeleeuwse
stad.
Wij hebben onmiddellijk een bezoek gebracht aan dit mooie stukje geschiedenis.
Mevrouw Annemarie Swaelens stond opnieuw in voor een geslaagde uitleg over de evolutie
van de verschillende gebouwen en het architecturale uitzicht van de 12e tot de 18e eeuw .
18 oktober 1996 – Uitgave van een kalender 1997
Met het oog op het jaar 1997 zijn wij overgegaan tot de uitgave van een kalender met daarop
pentekeningen aangereikt door Anderlechtse kunstenaars.
Het geheel werd medegesponsord door het gemeentebestuur.

24 november 1996 – Museum voor miniatuurvoorwerpen
België bezit een uniek museum nl. het museum voor miniatuurvoorwerpen.
De motor achter het museum is de heer Ferdinand De Schepper die piepkleine voorwerpen en
poppenhuizen in diverse materialen creëert en verzamelt.
Wij zijn dit alles gaan bezoeken onder zijn kundige leiding op genoemde datum.
Het museum is gelegen in Etterbeek, Kolonel Van Gelestaat 59.
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1997
12 januari 1997 – Algemene ledenvergadering
Zoals het een gebruik is houden wij onze algemene ledenvergadering onder de vorm van een
gratis aangeboden koffietafel voorafgegaan door één of andere activiteit.
Ditmaal stond een bijzondere diareeks op het programma gebracht door mevrouw Annemarie
Swaelens.
Zoals te verwachten was ging het over kunst en architectuur.
16 februari 1997 – Tentoonstelling “kruistochten”
Het Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis richt regelmatig
exclusieve tentoonstellingen in en ditmaal ging het over de kruistochten.
Het geheel werd voorafgegaan door een uiteenzetting over de middeleeuwen.
23 maart 1997 – Anderlechtse vertellingen, legenden en wetenswaardigheden
Ons medeoprichter en bestuurslid Jan Lanckmans, die ook erkend wordt als de heemkundige
van Anderlecht, werd bereid gevonden om een voordracht te geven in het Anderlechtse
Gemeenschapscentrum De Rinck rond vertellingen, legenden, en wetenswaardigheden.
Het was een niet te missen activiteit waar velen op af kwamen.
20 april 1997 – Kerkhof Ukkel
Nadat we al eerder Laken bezocht hadden, leek het nuttig om ook een bezoek te brengen aan
het oude kerkhof van Ukkel onder de kundige leiding van mevrouw Annemarie Swaelens.
Dit kerkhof dat iets minder dan een eeuw in gebruik was, nl. tot 1958, is ook de begraafplaats
geweest van de Joodse gemeenschap van heel Brussel.
In de funeraire monumenten kunnen wij een waaier van stijlen ontdekken van neo over art
nouveau tot art deco.
25 mei 1997 – Literaire wandeling
Onder de kundige leiding van Machteld De Schrijver, Culturama vzw , werd een literaire
wandeling georganiseerd door de Brusselse hoofdstad.
Onderweg kregen wij ook een beschrijving van beroemde gebouwen en dingen zoals o.a. het
Justitiepaleis, Onze-Lieve-Vrouw van de Zavelkerk, het graf van Breughel etc.
Er werd ook geciteerd uit de pennenvruchten van Verlaine, Multatuli, Roggeman e.a.
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22 juni 1997 – Haacht
We hebben op onze beurt de leden van het genootschap voor heemkunde te Haacht, Hagok ,
op bezoek ontvangen en hebben met hen een bezoek gebracht aan het Erasmushuis , het
Begijnhof, de collegiale kerk en een wandeling door het centrum van onze gemeente.

31 augustus 1997 – Kerkhof Ukkel
Omdat tijdens ons vorig bezoek de tijd ontbrak om alles volledig te bekijken werd ditmaal het
accent volledig gelegd op het Joodse gedeelte van het kerkhof en stond opnieuw mevrouw
Swaelens in voor de uitleg.
Na het kerkhofbezoek (het kerkhof sluit om 16 uur) werd een onbekend stukje Brussel al
wandelend verkend.
28 september 1997 – Soignies
Die dag brachten wij een meer dan interessant geleid bezoek aan de stad Soignies met in de
eerste plaats ook een bezoek aan de collegiale kerk St. Vincentius en daarna een bezoek aan
het unieke museum en documentatiecentrum van de blauwe hardsteen dit alles gevolg door
een geleide wandeling door het centrum van de stad met accent op bijzondere gevels.
19 oktober 1997 – Tentoonstelling “ Met de tram naar Congo”.
Onder de deskundige leiding van de Conservator, Maurits Wijnants, brachten wij een bezoek
aan de tentoonstelling “ Met de tram naar Congo ,Tervuren en de koloniale tentoonstelling
1897”.
Daarna konden wij onder leiding van mevrouw Annemarie Swaelen genieten van een
prachtige wandeling met deskundige uitleg in het park rond het museum
23 november 1997 – Slachthuizen
De slachthuizen van Anderlecht zijn, zeker buiten de eigen gemeentegrenzen, meer dan
bekend .
Weinigen hebben echter de kans gehad om een bezoek te brengen aan de kelders die zich
daaronder bevinden.
Recent werden ze volledig gerenoveerd en doen nu dienst als tentoonstellingsruimte en
feestzaal.
Wij konden het geheel bezoeken onder de deskundige leiding van de heer Paul Thielemans.
Het geheel werd afgerond met een verkennende wandeling in de buurt met bijzondere
aandacht voor de smedenschool, de metrohalte, Clémenceau en het Weststation, dit alles
onder leiding van Machteld De Schrijver.
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1998

18 januari 1998 – Algemene Ledenvergadering
Wij slaagden erin om de heer Lucien Van Der Sloten een uiteenzetting te laten geven over het
thema “ 20 jaar Anderlechtse kunstenaars”.
De heer Van Der Sloten is in Anderlechtse kunstkringen geen onbekende en dit was dan ook
een unieke gelegenheid om een zicht te krijgen op wat zoal in de kunstwereld bestond binnen
onze gemeentegrenzen.
Zoals gebruikelijk werd het geheel afgesloten met een koffietafel waar iedereen de
mogelijkheid om wat bij te praten en suggesties te doen voor andere activiteiten.
1 februari 1998 - Elst
Jaarlijks organiseert men in Elst, een deelgemeente van Brakel, de grote Geutelingenfeesten.
Wij wilden er zeker bij zijn en konden dit combineren met een bezoek aan het ovenmuseum,
een heemkundige wandeling door de streek en natuurlijk het proeven van de overheerlijke
koeken die enkel daar te verkrijgen zijn.
15 maart 1998 – Vrouwenwandeling
Iedereen kent wel de grote namen die sporen achtergelaten hebben in de Brusselse
geschiedenis.
Weinigen weten echter dat ook heel wat beroemde vrouwen hier hun stempel gedrukt hebben.
Daarom werd een wandeling georganiseerd in de voetsporen van beroemde vrouwen : van
begijnen en abdijstichteressen, van ketterse vrouwen en vrijheidstrijders tot belangrijke
leraressen en kunstenaressen.
Namen als Bloemardine, Petit, Marie Pleyel, Charlotte Brönte, Neel Doff, Clara Hasaert, en
vele anderen waren geen onbekenden meer na deze wandeling die doorging onder de kundige
leiding van vzw Culturama.
5 april 1998 – Museum van het witloof
Recent werd een museum van het witloof geopend in Evere.
Het geheel werd ondergebracht in een oude hoeve.
Het leek ons dan ook meer dan gepast om dit alles eens te bezoeken onder de deskundige
leiding van de persoon die de ware motor achter het geheel is.
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Het witloofmuseum is trouwens gevestigd in de wijk genaamd “Geuzeberg” te Evere
(Lekaertstraat 29)
17 mei 1998- Elsene
Elsene kan men omschrijven als een moerassig gebied rond de Maalbeek met ook een
bijzondere fraaie burgerlijke en deels koninklijke buurt.
Nu wij dit jaar het Eeuwfeest van de Cistercienzen Orde herdenken bezochten wij natuurlijk
eerst de abdij Ter Kameren die aan het einde van de 12e eeuw door een vrouw werd gesticht.
Daarna hebben wij een wandeling gemaakt door de buurt met bijzondere aandacht voor de
woningen uit de Belle Epoque stijl, de herenhuizen in nieuw en eclectische stijlen en de
typische Art Deco woningen die bekend zijn rond de vijvers van Elsene.
14 juni 1998 - “ De schatten van het OCMW van Brussel”
Onder de deskundige leiding van Machteld De Schrijver van vzw Culturama werd op die
datum de tentoonstelling “ De schatten van het OCMW van Brussel” in de Galerij van het
Gemeentekrediet bezocht.
De tentoongestelde werken waren zeer verschillend van aard : retabels, schilderijen ,
beeldhouwwerken, keramiek, oude documenten , archiefstukken, wandtapijten en nog zoveel
meer.
30 augustus 1998 – Wandeling St Gillis
In een poging om alle Brusselse gemeenten eens op een bijzondere wijze te verkennen werd
ditmaal de gemeente St. Gillis onder de loep genomen onder de kundige leiding van mevrouw
Annemie Swaelens.
Deze gemeente was in de eerste helft van de 19e eeuw nog landelijk en begon slechts haar
verstedelijkingsproces vanaf de jaren ‘60i
De gevangenis en het Gemeentehuis zijn de twee “eye catchers” die we natuurlijk uitvoerig
ging bewonderen, alsook het duidelijk aangeven van de verschillen tussen wat men in Brussel
hoog en laag St. Gillis noemt.
26 september 1998 – Erasmus als pedagoog
Erasmus en het Erasmushuis zijn voor de Anderlechtenaren bekenden.
Daarom was het nuttig om een bezoek te brengen aan de bijzondere tentoonstelling opgezet
onder het motto “Erasmus als pedagoog”.
Het geheel werd gegidst door vzw Culturama
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22 november 1998- Bedrijfsbezoek “Zuidbrabantse fruitwijnen”.
Niemand onder ons kende dit bedrijfje dat nochtans in de buurt gelegen is, meer bepaald in
Halle, en dat volwaardige producten aflevert.
We mochten niet alleen kennis maken met het bedrijf doch ook overgaan tot het proeven van
de door hen gebottelde wijnen .
Het was een zeer geslaagde activiteit.
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1999
17 januari 1999 – Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering ging opnieuw door in het Gemeenschapscentrum De Rinck en
er werd een voordracht gegeven door mevrouw Swaelens onder het thema “1599 – 1999 “ of
het Van Dyck jaar.
Het evenement van 1999 was inderdaad het Van Dyck jaar waarbij Antwerpen drie maanden
lang boeiende tentoonstellingen en kunsthappenings organiseerde rond haar befaamde
schilder en ereburger Antoon Van Dyck (1599-1641).
We poogden een inleiding daartoe te geven.
14 februari 1999 – Koninklijk Legermuseum
Wij brachten een bezoek aan de nieuw geopende zaal die gewijd was aan het verzet en het
dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog en de deportatie.
21 maart 1999- Museum rond geschiedenis en tradities van de rijkswacht
Toen de pers bol stond van grootse plannen om politie en rijkswacht samen te smelten , leek
het moment aangebroken om een bezoek te brengen aan het door de meeste niet bekende ,
doch zeer interessante, museum rond de geschiedenis en tradities van de rijkswacht te
Etterbeek.
Het geheel werd gegidst door de conservator, Luitenant-Kolonel Dennis Guido.
25 april 1999 – “Over tuinen en parken”
Die dag nodigden wij het op rust gestelde hoofd van de Anderlechtse Groendienst, de heer
Segers, uit voor een spreekbeurt onder de titel “over tuinen en parken”.
Hij werd bijgestaan door de heer Jan Lanckmans
Het geheel ging door in het Gemeenschapscentrum De Rinck.
30 mei 1999 – Thurns & Tassis
Het lot van deze site was onduidelijk en dus leek het ons meer dan nuttig om een bezoek te
brengen aan het geheel onder leiding van Annemarie Swaelens.
13 juni 1999- Koninklijke Heemkundige Kring St. Hubertus- Tervuren
Die dag zijn wij op bezoek geweest naar Tervuren en werden aldaar ontvangen door de
Koninklijke Heemkundige Kring St. Hubertus die ons vergastte op een boeiende wandeling
met bezoek aan unieke gebouwen.
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29 augustus 1999 – St. Lambrechts-Woluwe
Die dag, brachten wij door middel van een bijzondere wandeling een bezoek aan de bekende
tuinwijk Kappelleveld in St. Lambrechts Woluwe.
De tuinwijk wordt zelfs in het buitenland als referentiepunt aangeduid en werd door ons onder
leiding van mevrouw Annemarie Swaelens uitvoerig bezocht.
26 september 1999 – Museum - Justitiepaleis
Velen zijn geïnteresseerd in justitie maar weinigen hadden reeds het Brusselse Justitiepaleis
van de nok tot de kelder kunnen bezoeken met inbegrip van een bezoek aan het daarin
gevestigde museum van criminologie.
Het was een overweldigende succes.
10 oktober 1999- Lessines
Die dag werd een bezoek gebracht aan het prachtige gasthuis Onze Lieve Vrouw met de Roos
gevolgd door een bezoek aan de gemeente Lessines.

17 en 18 oktober 1999 – “Anderlecht mijn geheime tip “
In het kader van de activiteiten georganiseerd onder de noemer “Anderlecht mijn geheime tip”
heeft het genootschap voor heemkunde De Swaene, meer bepaald Mevrouw Nadine Asseau,
een wandeling opgesteld door de gemeente waaraan talrijke mensen deelnamen.
21 november 1999 – Museum “Album”
Die dag werd onder leiding van mevrouw Machteld De Schrijver een bezoek gebracht aan het
unieke museum “Album” gelegen in de die Kartuizerstraat te Brussel en dat ontstond op
initiatief van een jong Belgisch echtpaar dat een historisch pand uit de 17e eeuw tot een leuk
interactief museum ombouwde verspreid over drie verdiepingen en talloze hoekjes, en waar
een ware ontdekkingsreis gemaakt wordt door 1000 jaar Brusselse en 2000 jaar Belgische
geschiedenis.
Daarna werd een wandeling georganiseerd door de Karthuizewijk en een modewandeling
langs de Dansaertstraat.
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2000
16 januari 2000 – Algemene ledenvergadering
Die dag hebben wij een algemene ledenvergadering gehouden in het Gemeenschapscentrum
De Rinck en verzochten wij de heer Jef De Keyser, van vzw Academie van het Brussels, een
voordracht te geven met gedichtjes van “het Ketje”.
20 februari 2000 – Geneeskundemuseum
Weinigen weten dat wij op het grondgebied van de gemeente Anderlecht ook een uniek
geneeskundemuseum hebben gevestigd in een deel van het Erasmusziekenhuis.
Wij brachten aldaar een bezoek.
19 maart 2000 – Margritte museum
In de naburig gelegen gemeente Jette bevindt zich nog steeds het Margritte museum zijnde de
woning van één der meest beroemde Belgische schilders en surrealisten, René Margritte.
VZW Culturama zorgde voor een boeiende uitleg.
28 mei 2000 – Luizenmolen
Na lange inspanningen is de vzw Anderlechtse Luizenmolen erin geslaagd deze terug herop te
bouwen en het leek ons dan ook wel de moeite waard om er een bezoek aan te brengen op een
ogenblik dat hij ook in volle werking was (deze molen is gevestigd in de Anderlechtse
Vlinderstraat).
25 juni 2000 – Ateliers Salu
Nadat wij eerder al eens een bezoek gebracht hadden aan het Lakense kerkhof en de Lakense
kerk, leek het moment aangebroken om ook een uniek bezoek te brengen aan de Ateliers Salu
die vaak instonden voor het aanmaken van de grafmonumenten.
De lange geschiedenis van dit pand en het levenswerk van drie generaties grafbeeldhouwers
van 1883 tot 1983 werd ontdekt onder de kundige leiding van mevrouw Linda Van Sandvoort
medewerkster van Epitaaf, vereniging voor funeraire archeologie.
21 augustus 2000 - Brussel- Laken-Jette
Als afsluiter van het werkjaar werd een wandeling georganiseerd met bijzondere aandacht
voor het Brugmannziekenhuis, dat ook bezocht werd, de Stichting Koningin Elisabeth in 1993
opgericht op de site van het Brugmann hospitaal, het Dielegembos , de Dielegemabdij uit de
18e eeuw met bezoek aan de fototentoonstelling over Horta , Lacoste , en hun werken, dit
alles onder de kundige leiding van mevrouw Annemarie Swaelens.
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16 september 2000 – St. Michiels en Sint Goedelekathedraal
Omwille van een unieke tentoonstelling rond wandtapijten leek het ons nuttig om opnieuw
een bezoek te brengen aan de St. Michiels en St. Goedelekathedraal met bijzondere aandacht
voor de tentoonstelling “De Gouden Eeuw van Brussel – Wandtapijten van de Spaanse
Kroon”.
22 oktober 2000 – Kerk HH Pieter en Guido
Gezien deze kerk volop in restauratie was leek het een uniek ogenblik om een blik achter de
schermen te werpen van deze restauratiewerken.
Dit gebeurde dan ook met een rondleiding, waarbij niet alleen stilgestaan werd rond het
ontstaan, de historiek, en de aanwezige zaken in de kerk, doch waarbij ook de mogelijkheid
geboden werd, althans voor zij die durfden, om de toren te beklimmen en een blik te werpen
op de glasramen die sinds jarenlang voor het oog verborgen waren.
19 november 2000 – Stad onder de grond
Een aantal werken op het Koningsplein hebben jaren voor ergernis gezorgd doch op dat
ogenblik waren een aantal gerestaureerde panden te bezichtigen en dit hebben wij dan ook
gedaan onder leiding van vzw Culturama.
Aansluitend werd een wandeling gemaakt door het Warandepark en de Kunstberg.
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2001
14 januari 2001 – Algemene ledenvergadering
Er werd een ledenvergadering gehouden waarbij iedereen vergast werd op een uiteenzetting
met dia’s door de heer Bert Matthys.
Deze persoon , die vertrouwd is, met De Marollen kon zeer boeiend vertellen op basis van een
aantal boeken die hij ook al rond De Marollen heeft uitgegeven.
3 maart 2001 – Koninklijke Bibliotheek
Die dag werd een geleid bezoek gebracht aan de Nassaukapel gecombineerd met een bezoek
aan de Koninklijke Bibliotheek van Brussel.
25 maart 2001 – Van Coudenbergh naar Katelijne
Onder de kundige leiding van de heer Roel Jacobs, auteur van heel wat werken en trouwens
ook een uitstekend Brusselkenner, werd een geleide wandeling georganiseerd in de
voetsporen van Keizer Karel onder de titel “van Coudenbergh naar Katelijne” door de
Brusselse hoofdstad.
22 april 2001 - Triomfboog
Heel uitzonderlijk zijn wij die dag erin geslaagd om een geleid bezoek te brengen aan de
voorgebouwen van de Triomfboog waarbij ook een blik geworpen werd op de curiosa uit de
militaire periode van de 17e , 18e en 19e eeuw en waarbij toegang gegeven werd tot het terras
van waarop men een prachtig en uniek panorama heeft over de stad Brussel en haar
omgeving.
20 mei 2001 – Daguitstap : Leiestreek in West-Vlaanderen
Die dag werd een daguitstap georganiseerd in de Leiestreek gelegen in West Vlaanderen.
Het geheel ging door in samenwerking met het genootschap voor heemkunde De Semse uit
Zemst.
Bezoeken aan Wervik met zijn Kruiskensmolen, het Tabaksmuseum, en Harelbeke met
bezoek aan Brouwerij Gaverhopke stonden op de agenda.
Het was een zeer boeiende dag.
10 juni 2001 – Edingen
Die dag stond niet zozeer een bezoek aan Edingen op het programma dan wel een bezoek aan
het bijzondere mooie park waarna wij een multimediashow te zien kregen met een combinatie
van een park- en natuurwandeling.
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26 augustus 2001 – Boven-Elsene
Die dag werd een wandeling georganiseerd in de wijk gekend als Boven Elsene onder leiding
van Mevrouw Annemarie Swaelens.
De St. Bonifasiuswijk met de kerk gewijd aan Bonifasius, het gemeentelijk museum , en
talrijke huizen werden onder de loep genomen alsook ontdekten wij een ijskelder en een
atelier waar August Rodin gewerkt heeft alsook een beluik.
22 september 2001 - Muziekinstrumentenmuseum
Hoewel het Brusselse muziekinstrumentenmuseum al meer dan één eeuw oud is, is het pas
sinds 1999 gevestigd in de voormalige bouw van het grootwarenhuis Old England,
Koningsplein.
Het bouwwerk van staal en glas is een schitterend voorbeeld van Art Nouveau architectuur en
werd in 1898 ontworpen door Paul Saintenoy.
Het was dan ook een zeer boeiend bezoek aan dit Brussels museum.
21 oktober 2001 – Wandeling Onze Lieve Vrouw ter Sneeuwwijk
Die zondagnamiddag werd een wandeling georganiseerd door genoemde wijk gecombineerd
met een bezoek aan de Congreskolom en het Administratief Centrum.
Er werd ook een bezoek gebracht aan het monument van La Brabançonne en er werd aandacht
besteed aan het huis waar Victor Hugo’s echtgenote nog woonde om te eindigen in de
Kruidtuin
25 november 2001 – Museum « Maison Camille Lemonnier »
Weinigen weten dat één der Brusselse Burgemeesters, nl. Camille Lemonnier , ook een
bekend schrijver was.
Rond hem werd een gans museum opgericht dat ook een museum is van de Waalse literatuur.
Het geheel is gelegen te 1050 Brussel, Waversesteenweg 150.
We hebben er een uniek bezoek kunnen aan brengen.
8 december 2001 - Muziekinstrumentenmuseum
Er werd gevraagd om een tweede maal een bezoek te organiseren aan het
muziekinstrumentenmuseum wat dan ook op die dag gebeurde.
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2002
20 januari 2002 – Algemene ledenvergadering.
Wij verzochten onze medestichter en lid, de heer Jan Lanckmans, om een uiteenzetting te
geven over volgens zijn mening hoogtepunten in de geschiedenis van Anderlecht. Het geheel
werd afgerond met de beroemde koffietafel.
17 februari 2002 - St. Augustinuskerk te Vorst
Dit merkwaardig gebouw van beton gebouwd op een heuvel en in 1995, niettegenstaande
klassering, bijna afgebroken is de St. Augustinuskerk van Vorst .
De kerk heeft grondige restauratiewerken ondergaan in 1996-1998 en is op dit ogenblik ook
een gekend referentiepunt op de “hoogte honderd” of door Brusselaars steevast aangeduid als
“ l’attitude 100”.
Het leek ons nuttig om een bezoek hieraan te brengen.
24 maart 2002 – Tentoonstelling “2002 teruggevonden objecten van de expo ‘58”
Er werd die namiddag een bezoek gebracht aan deze tentoonstelling waarin in een ruimte van
bijna 1.000 m2 objecten , maquettes, designkastjes, documenten , foto’s en films, en
souvenirs getoond werden uit de jaren ’50 en in het bijzonder van de internationale
tentoonstelling die in 1958 in Brussel werd gehouden rond het Atomium en die meer dan 40
miljoen bezoekers trok.
Het geheel ging door in de hall van het Brusselse Atomium.
21 april 2002 – Biermuseum
Velen kenden de Grote Markt te Brussel, maar weinigen hebben al een stapje binnen gezet in
het biermuseum gelegen op de Grote Markt.
Wij brachten er een gegidst bezoek aan.
26 mei 2002 – Nederhinnehoeve
Die dag werd uitzonderlijk een bezoek gebracht aan de in privé bezit zijnde Nederhinnehoeve
gelegen in Broechem.
De hoeve is volledig gerestaureerd en de bewoner leeft in de voetsporen van Dr. Weyrs die
erkend wordt als diegene die heemkunde Vlaanderen terug op de kaart bracht.
23 juni 2002 - Ninove
Het leek een unieke kans om een bezoek te brengen aan de zogenaamde oudste, de stoutste
en wijste stad gelegen op de grens tussen Brabant en Oost-Vlaanderen.
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Er werd een bezoek gebracht ook aan de abdijkerk, de archeologische site, de beroemde
Koepoort en het oude stadhuis.
25 augustus 2002 - Laken
Laken heeft ook een industrieel landschap waarvan de basis in de tweede helft van de 19e
eeuw is gelegd. Het is toen dat Laken uitgroeide van een landbouwersdorp tot een industriële
gemeente.
Het leek ons dan ook nuttig om dit op te sporen door een bezoek te brengen aan enkele
gangen , impasses en sociale bouwprojecten van de Lakense Haard uit de jaren ’20.
Voor deze Lakenwandeling werd opnieuw beroep op mevrouw Annemarie Swaelens.
21 september 2002 – Paleis van Karel Van Lotheringen
Na de ondergrond al bekeken te hebben leek het ons toch wel het moment om een bezoek te
brengen aan het Paleis van Karel Van Lotheringen dat lange tijd niet toegankelijk was voor
het publiek.
Het was de laatste maal te bezichtigen in 1987 en sindsdien dicht.
Het ging hem om een boeiende ervaring.
20 oktober 2002 - Causerie “ 1302- 2002 : 700 jaar Gulden sporenslag”
Gans het jaar 2002 draaide voor een groot deel rond de herdenking van de beroemde Gulden
Sporenslag.
Het leek ons dan ook nuttig om de heer Roel Jacobs uit te nodigen om een causerie te geven
onder de titel “1302 – 2002 : 700 jaar Guldensporenslag.”
De aanwezigen in het Gemeenschapscentrum De Rinck vonden het meer dan boeiend.
17 november 2002 – Causerie : De Zenne
Regelmatig worden autoloze zondagen in het Brussels gewest georganiseerd en daarbij
probeert men ook terug de Zenne onder de aandacht te brengen.
Daarom vonden wij het nuttig om een voordracht te organiseren rond deze zeer gekende
waterloop die trouwens van een enorm belang was voor de Anderlechtse industriële
geschiedenis.
Wij klopten daarvoor aan bij de vzw Zenne-Senne en vonden als spreker de heer Eric
Baptiste.
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2003
19 januari 2003 – Algemene ledenvergadering
We ontdekten dat een zekere journalist, de heer Eric Raspoet, een boek geschreven had over
de missionarissen van Scheut .
We vonden het dan ook nuttig om hem uit te nodige op onze algemene ledenvergadering voor
het geven van een causerie.
16 februari 2003 – Van Prehistorie tot Galloromeins België.
Zelfs in het buitenland verschenen artikelen over de geroemde tentoonstelling “Van
prehistorie tot Gallo-Romeins België” georganiseerd door het Koninklijk Museum voor Kunst
en Geschiedenis.
Wij vonden het dan ook nuttig om daar een bezoek aan te brengen.
23 maart 2003 – Clockarium
Een vrij nieuw museum startte op in een Brussels Art Déco huis. Het is gewijd aan
schouwgarnituren en faillance.
Op drie verdiepingen worden meer dan 1.000 ensembles tentoongesteld.
Het geheel bevindt zich te 1030 Brussel, Reyerslaan 163 en het was met heel genoegen dat
wij dit bezoek afgesloten hebben met een echte high tea.
13 april 2003 – Museum voor arbeid en industrie
La Fonderie is een vzw die probeert het archeologisch industrieel verleden van het Brussel
gewest onder de aandacht te brengen.
Zij hebben in hun eigen maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Ransfortstraat 27, een
museum voor arbeid en industrie ingericht en het leek ons nuttig om daaraan een geleid
bezoek te brengen.
27 april 2003 – Wandelzoektocht
Samen met supportersclub R.S.C.A. en “Centrum en vertrouwen” werd een familiale
wandelzoektocht door het centrum van Anderlecht georganiseerd.
Een onze bestuursleden, Nadine Asseau, stond in voor de organisatie en redactie.
18 mei 2003 – De Carrières de Quénast.
Normaliter zijn dergelijke carrières niet toegankelijk voor het publiek en zeker tijdens het
weekend blijven ze gesloten .
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Wij zijn er echter in geslaagd om onder de kundige leiding van mevrouw Rivière er een
bezoek aan te brengen gevolgd door een geleide wandeling door het sympathieke stadje
Rebecq.

20 juni 2003 – de Marollen (1)
Wij verzochten ons lid, Bert Matthys , een geboren Marollien, om een geleide wandeling te
organiseren door de Marollen vertrekkende van aan het Justitiepaleis.
31 augustus 2003 - Flagey + tentoonstelling
We hebben een geleid bezoek gebracht aan de verzameling Heinrich Simon , de belangrijkste
buitenlandse privé-collectie van moderne en Belgische kunst en die voor het eerst , op dat
ogenblik aan het publiek werd voorgesteld in het museum van Elsene.
Daarna wandelden we door naar het voormalige NIR-gebouw op het Elsense Flageyplein.
Wij hebben aldaar een bezoek gebracht aan het oude televisiegebouw . Gedurende jaren had
dit vlaggenschip van architect De Jonge, verkommerd gestaan aan de vijvers maar sinds 1998
werd dit gebouw uit 1938, dat wereldwijd om zijn akoestische kwaliteiten van zijn studio’s
gekend was, van schipbreuk gered en hebben wij er dus een bezoekje aan gebracht.
21 september 2003 – Brussel in de kijker
In een opmerkelijk souterrain aan de St. Hubertus galerijen krijgt men een voorsmaakje van
de Brusselse legende die men daarna zelf beleefd in de bovengrondse stad.
Het geheel werd georganiseerd onder de noemer “Brussel in de kijker”.
Wij zijn erin geslaagd om quasi als één van de eersten hieraan een geleid bezoek te brengen.
19 oktober 2003 – Wandeling : Brusselse haven
Op genoemde zondagnamiddag werd een wandeling georganiseerd met aandacht zowel voor
het havengebied als voor de Zenne onder de titel “Brussel als scharnier van de Europese
handel”.
We brachten een bezoek aan de haven rond de Sainctelettesquare, met aandacht voor het
Decodok, de Havenlaan, de Akenkaai, het belang van handel via de Zenne en andere wegen
en waarbij ook stilgestaan werd aan het Kaaitheater, de grote Citroën garage, het luxueuze
KBC gebouw etc....
Het geheel was in handen van vzw Culturama.
16 november 2003 – Broederschap van St. Guido
Weinigen weten dat er nog een actieve broederschap is van St. Guido en de Voorzitter ervan,
de heer Jan Longin, werd bereid gevonden om een uiteenzetting daaromtrent te geven in het
Gemeenschapscentrum De Rinck. Hij bracht ook een aantal voorwerpen mee.
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2004
18 januari 2004 – Algemene Ledenvergadering
Wij organiseerden zoals gebruikelijk, onze algemene ledenvergadering in het
Gemeenschapscentrum De Rinck, en verzochten de heer Franz Denys een uiteenzetting te
geven over zijn pas verschenen boek “De vrijkorpsen van West Vlaanderen 1792”.
22 februari 2004 – Huis Fovel
In de Thieffrystraat te Schaarbeek is een unieke stokerij gevestigd die al bijna 150 jaar aldaar
gevestigd is.
Het gaat hem om het huis Fovel dat gesticht werd in 1864 en de oudste jenever- en
likeurstokerij is van de hoofdstad.
Leuk detail is dat het in handen is van oorspronkelijke Limburgers, uitgeweken naar Brussel,
waardoor het ons meer dan nodig leek om een bezoekje te brengen aan het geheel.
14 maart 2004 – Onze Lieve Vrouw ter Rijkeklarenkerk
Een gids verbonden aan Kerk en Toerisme Brussel heeft ons opgewacht om een geleid bezoek
te brengen aan de Onze Lieve Vrouw ter Rijkeklarenkerk en haar onmiddellijke omgeving.
Op die manier ontdekt men zeer boeiende stukjes geschiedenis van de hoofdstad.
25 april 2004 – Brusselse Brandweer
De Brusselse Brandweer, gelegen aan de Helihavenlaan te 1000 Brussel, is een bekend begrip
maar weinigen weten hoe ze precies functioneren.
Het was dan ook uniek om onder leiding van de lokale korpsoversten een bezoek te brengen
aan de ganse kazerne en een deskundige uitleg te krijgen.
10 mei 2004 – Ateliers Hannecourt
Oorspronkelijk waren de fabrieken Hannecourt gevestigd in het centrum van de gemeente
Anderlecht maar ze hebben zich na een tijdje moeten verplaatsen naar de gemeente St.
Agatha Berchem.
Het atelier is van uniek belang omdat ze quasi de enigen zijn die overgaan tot het aanmaken
van allerlei Heiligenbeeldjes en zaken die te maken hebben met religie en instanties daar rond.
Het was dan ook uniek om door de eigenaar een rondleiding te krijgen in zijn ateliers
gevestigd te 1082 Brussel, Groot-Bijgaardenstraat 483
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12 juni 2004- Berg van Barmhartigheid
Het pandjeshuis was in vroegere tijden een begrip, doch weinige zijn er nog van over
gebleven.
Bovendien is er in Brussel een unieke Berg van Barmhartigheid en het was dan ook onder de
enthousiaste leiding van de heer Ophalvens dat wij een blik mochten werpen achter de
schermen van dit Brusselse pandjeshuis gelegen in de St. Gislaintraat 23.
29 augustus 2004 – Wandeling Vrijmetselarij
Om het werkjaar af te sluiten organiseerden we opnieuw een wandeling door de Brusselse
Hoofdstad maar waarbij ditmaal op zoek gegaan werd naar sporen van vrijmetselarij en dit in
urbanisme, architectuur en commemoratieve monumenten.
Tussendoor werd een historisch verhaal opgehangen over het ontstaan en de ontwikkeling van
de massonieke beweging in ons land en in Brussel.
Annemarie Swaelens deed dit op meer dan enthousiaste wijze.
26 september 2004 – Marollen (II)
Het tweede deel van de wandeling door de Marollen onder leiding van Bert Matthys werd
georganiseerd.
20 oktober 2004 – Noordwijk
Naar aanleiding van de uitzonderlijke uitgave van het boek ‘De grote en kleine geschiedenis
van de kassei “ brachten wij een bezoek aan de gelijknamige tentoonstelling naar aanleiding
daarvan georganiseerd en een wandeling door de Noordwijk onder leiding van een
buurtbewoner de heer Leopold Vodak.
21 november 2004 – Tentoonstelling “België in het Interbellum”
Die dag brachten wij in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis een
bezoek aan de tentoonstelling “ België in het interbellum en de aanloop tot de Tweede
Wereldoorlog”.

