Verdere inlichtingen via de website www.masiuskring.be, Facebook of via
telefoon 0476 / 48 02 48 (J. De Beul – voorzitter).
Deze nieuwe reeks Bijdragen zal officieel voorgesteld en overhandigd
worden tijdens de opening van het jaarmarktweekend op vrijdag 25
november 2016 om 20 uur in de dekenij van Sint-Kwintens-Lennik,
gelegen aan het Masiusplein (rechtover de kerk). Intekenaars zijn hierbij
uitgenodigd.
Zij die hun boek niet kunnen afhalen op 25/11 en niet in Lennik wonen,
gelieve het bedrag te verhogen met de verzendingskosten, nl. €5.
AANBOD !!!
Naar aanleiding van deze nieuwe publicatie, bieden we iedereen die
belang stelt in de geschiedenis van Lennik en het land van Gaasbeek de
mogelijkheid om voordelig de andere Bijdragen aan te schaffen: reeks
II t.e.m. VIII aan 10€ per deel bij inschrijving van reeks VIII. Dit
aanbod is geldig tot en met 31 december 2016. Reeks I is enkel nog
verkrijgbaar als onderdeel van een volledige reeks Bijdragen aan de
totaalprijs van €70 (voor reeks I tot en met VII) door storting op de
rekening van de Andreas Masiuskring (zie hierboven).

BIJDRAGEN
TOT DE

GESCHIEDENIS
VAN

LENNIK
ACHTSTE REEKS

De Andreas Masiuskring, genoemd naar een 16-eeuwse humanistische
geleerde (Maes), afkomstig uit Lennik, is een cultureel-historische
vereniging die zich richt tot allen die interesse hebben voor geschiedenis
en erfgoed, met een klemtoon op onze regio, het Pajottenland. De kring
is ongebonden en staat volledig los van partijpolitiek. Een greep uit
haar activiteiten: spreekbeurten, uitstappen, concerten, publicaties,
medewerking aan diverse culturele en historische manifestaties, enz.
U kan lid worden door storting van de jaarbijdrage van €15 op de
rekening van de kring Hierdoor kan u gartis of aan verminderde prijs
deelnemen aan onze talrijke activiteiten.Kijk ook eens op onze website of
Facebook
Een uitgave van de Andreas Masiuskring

Beste lezer,
De Andreas Masiuskring, de historische kring uit Lennik, brengt een
achtste deel uit in de reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van Lennik.
Hierin worden diverse onderwerpen uit de rijke geschiedenis van het dorp
belicht, van de Middeleeuwen tot vandaag. Een overzicht van de
onderwerpen vindt u hierna. Samen met de zeven andere delen vormt dit
nieuwe boek een echt naslagwerk over de geschiedenis van Lennik en de
regio. Ook nu weer zijn we erin geslaagd om een aantal originele en
diepgaande studies van de hand van gedreven en bekwame vorsers bijeen
te brengen. Het feit dat 200 jaar geleden Frans-Jozef de Gronckel, de
‘uitvinder van het pajottenland’, en 500 jaar geleden Andreas Masius
werden geboren, gaat zeker niet onopgemerkt voorbij. Het bijhorende
personenregister bevat talloze namen en vormt een nuttig instrument om te
zoeken naar verwanten of vrienden.
Inhoudstafel Bijdragen tot de Geschiedenis van Lennik – reeks VIII


Prins, Trots van Brabant



Lombarden in Lennik



Van Boerenbond tot Landelijke Gilde in SintKwintens-Lennik: een kleine kroniek



De kapel van Sint-Martinus in het gehucht Aa te
Anderlecht, beneficie van de pastorij van
Gaasbeek



Bij de herdenking van de 500ste geboortedag van
Andreas Masius

Joris De Beul



Enkele oud-strijders uit of verbonden met Lennik

Thomas De Mol



De Eerste Wereldoorlog in Sint-Martens-Lennik
volgens het relaas van pastoor Vennekens

Jacques Ockeley



Heibel om de poel. Een betwisting tussen dorp en
baljuw omtrent de centrale drinkplaats in 1778



IXe jaarmarkt in Sint-Kwintens-Lennik op dinsdag
25 november 1958



Het vonnis van Gaasbeek (1479)



Vergeet-mij-nietjes: onopvallend, maar waardevol
erfgoed in Lennik



Het huis de Gronckel te Lennik: enkele bedenkingen.



Frans-Jozef de Gronckel, politicus, advocaat en
letterkundige



Artistiek werk van Vital-Jan de Gronckel naar het
buitenland



Een vondst van graan uit 1592 in de kerk van SintMartens-Lennik



Personenregister

Hans Van Lierde
Joris De Beul
Frans Evens
Marcel Jacobs

Joris De Beul
Guido Dieudonné
Joris De Beul
Herman Cornelis &
Hans Van Lierde
Herman Cornelis
Joris De Beul
Jan Van Reepingen &
Joris De Beul
Bart Bartolomieux



Een bijzondere foto uit Lennik met Frans-Jozef De
Gronckel

Joris De Beul

Technische gegevens



Souvenir uit Gaasbeek uit 1916

Joris De Beul

260 pagina’s in formaat 15 x 24 cm en gedrukt op kwaliteitspapier,
gebonden in zachte kaft. Talrijke kleurenfoto’s.



Sprokkelingen uit het kerkarchief van Sint-KwintensLennik


Joris De Beul



De molens in het voormalige Land van Gaasbeek in 1784

Joris De Beul



Zuster Constantiana, de eerste directrice van het SintGodelieve-Instituut en gewezen voorzitster van het
schoolbestuur van alle katholieke scholen in Lennik



Een kindermoord te Eizeringen in 1644



Dood in Tuitenberg

Voorintekening

Michel Magnus

Joris De Beul
Frans Evens

Wie deze nieuwe Bijdragen tot de Geschiedenis van Lennik niet wil
missen kan vanaf nu intekenen aan de prijs van €24 voor leden en 27€
voor niet
leden door overschrijving op rekeningnummer BE50 8538 5255 1018
van de Andreas Masiuskring, Marktstraat 46 te 1750 Lennik. Deze prijs
blijft geldig tot en met 31 december 2016.

