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Vlaams-Bra bant mag dan de jong ste pro vin cie van Vlaan de ren zijn, maar daar ‐
aan gaat een eeu wen lange geschie de nis vooraf. Jong bete kent niet dat er geen
tra di ties, ver ha len of erf goed zijn, in tegen deel. Beziens waar dig he den zijn er
even zeer in over vloed, niet alleen in de his to ri sche ste den trou wens.
Onder weg com bi ne ren we erf goed, cul tuur, monu men ten en andere beziens ‐
waar dig he den met het aan we zige groen. Geniet van een pauze onder weg. Via
de Uit je kot-tips bren gen we alvast wat ideeën aan. Groen is aan we zig op alle
tien de wan del tra jec ten, zowel in wat gro tere als in klei nere ste den.
 
Laat je ver ba zen door de land schap pe lijke, bouw kun dige, cul tu rele en gas tro no ‐
mi sche rijk dom van de jong ste pro vin cie van België. De ste den die je aan doet in
deze gids bie den alle ruimte om volop te genie ten. Ont dek ze in alle rust.
 
‘Uit je kot komen’ voor een wan de ling is ten zeer ste aan be vo len. Onder weg heb ‐
ben we regel ma tig aan dacht over hoe men vroe ger besmet te lijke ziek ten aan ‐
pakte. Dat moest uiter aard gebeu ren zon der de medi sche ken nis en inzich ten die
van daag ter beschik king staan. Covid-19 bestond niet, maar de men sen had den
wel vaker te kam pen met cho lera, lepra of pest.
 
Iedere gids uit de ‘Uit je kot’-reeks heeft een  ‘sur prise van de chef’. In Vlaams-                      ‐
Brabant nemen  we een kijkje  in Gal maar den. Het stadje aan       de  Mark  en keent een

  lange  tra di tie, de       Pau wel vie rin gen.
 

     
Robert Declerck
 

Voorwoord

Tips
De redac tie van deze gids is afge slo ten in najaar 2021 toen Vlaan de ren lang zaam
ont waakte uit de corona-iso la tie. Uiter aard heb ben we gepro beerd de gebo den
infor ma tie zo actu eel en accu raat moge lijk weer te geven. Toch kun nen er
onvol ko men he den en fou ten in de tekst voor ko men. Odys see aan vaardt daar ‐
voor geen ver ant woor de lijk heid. Voor reac ties, aan vul lin gen en sug ges ties:
info@ odyssee- reisgidsen. nl.
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Rijk bewerkte façade van het stadhuis in Leuven. Foto Dreamstime

Vlaams-Brabant is met Waals-Brabant de jongste provincie van België, maar
kent wel ondanks haar jonge bestaan een lange geschiedenis. De provincie
ontstond op 1 januari 1995 toen de provincie Brabant gesplitst werd in een
Nederlandstalig en een Franstalig deel. De grens tussen beide provincies
loopt langs de Taalgrens, die werd vastgelegd in de jaren 1961-1963. Leuven
werd provinciehoofdstad. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hoort bij geen
van beide provincies en is – opvallend – helemaal omgeven door de provin‐
cie Vlaams-Brabant.
 
De vroegere provincie Brabant ontstond in 1831 bij de Belgische onafhanke‐
lijkheid, toen de onder het Hollandse gezag bestaande provincie Zuid-Bra‐
bant werd hernoemd tot Brabant. Daarom dus dat in het huidige Nederland
de provincie Noord-Brabant bestaat. Nog verder terug in de tijd was er het
hertogdom Brabant, waarvan het huidige Vlaams-Brabant en Brussel de
kern vormden, maar verder ook grotendeels bestond uit de huidige provin‐
cies Antwerpen, Noord-Brabant en Waals-Brabant. Ook de Landen van
Overmaas, het zuidelijk deel van Nederlands Limburg en het Duitse Herzo‐
genrath, hoorden erbij.

Een eerste kennismaking met Vlaams-Brabant
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Leu ven was een van de belang rijk ste ste den van het her tog dom Bra bant samen
met Ant wer pen en Brus sel. Afge zien van tij de lijke ver an de rin gen bestond de
hoofd moot van het her tog dom van 1183 tot 1795. In het jaar 1183 werd het land ‐
graaf schap Bra bant offi ci eel het her tog dom Bra bant, na toe voe ging van het
graaf schap Aar schot. Het land graaf schap Bra bant omvatte toen al de graaf ‐
schap pen Leu ven en Brus sel en het mark graaf schap Ant wer pen.
 
De eer ste her tog was Hen drik I van Bra bant, ook wel Hen drik de Krijgs haf tige
genoemd. Onder zijn gezag waren er ver dere uit brei din gen. Her tog Jan I (1254-
1294) zorgde even eens voor land winst. Zijn belang rijk ste aan winst was het her ‐
tog dom Lim burg, dat hij defi ni tief bin nen haalde bij de Slag van Woe rin gen in
1288. Hij ver huisde zijn hoofd stad van Leu ven naar Brus sel. Hen drik was de eer ‐
ste her tog die oor kon den over we gend in het Neder lands opstelde en niet lan ger
in het Latijn.
 
Jan I is de enige Bra bantse her tog die nog voort leeft in de volks cul tuur, zij het
dan mede door de naam van het bier Pri mus (brou we rij Haacht), dat naar hem
ver wijst en zijn beel te nis draagt. De legende wil dat hij na de slag van Woe rin gen
zijn man schap pen toe sprak geze ten op een bier vat. Van daar is het maar een
kleine stap om te ver on der stel len dat hij model stond voor bier ko ning Cam bri ‐
nus (ook Gam bri nus), dat een ver bas te ring zou zijn van Jan Pri mus.

Via huwe lij ken en erfe nis sen kwam het her tog dom
Bra bant in han den van de Bour gondiërs. De eer ste
met die naam was Anton van Bour gondië in 1406.
Bekende opvol gers waren Filips de Goede, Karel de
Stoute en Maria van Bour gondië. Nog beken der
natuur lijk is de latere kei zer Karel V, die vanaf 1506
her tog van Bra bant was onder de naam Karel van
Luxem burg, eerst onder voog dij van zijn groot va der.
 
Op het einde van de 16 de eeuw werd het her tog dom
Bra bant gesplitst in een noor de lijk en een zui de lijk
deel. Dit laat ste als Konings-Bra bant onder het gezag
van de Spaanse Habsbur gers. Toen die uit stier ven
namen de Oos ten rijkse Habsbur gers het gezag over
wat wel eens Kei zers-Bra bant genoemd werd.
In 1789, tij dens de Bra bantse Omwen te ling, ont wor ‐
stelde de regio zich aan het gezag van kei zer Jozef II
(de kei zer-kos ter), maar het jaar nadien her stel den
de Oos ten rij kers hun gezag met kei zer Leo pold II. In
1795 maakte de Franse Revo lu tie een defi ni tief einde
aan het her tog dom Bra bant. Na de defi ni tieve neder ‐
laag van Napo leon kwam de regio onder Neder lands bestuur en volgde de opde ‐
ling in pro vin cies.

Beknopte geschiedenis van Vlaams-Brabant

Brabant onder de Bourgondiërs en de Habsburgers

Historische kaart Zoutleeuw.
Foto BigStock

Vlaams-Brabant vandaag
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Sinds de split sing van de voor ma lige pro vin cie Bra bant in Vlaams-Bra bant en
Waals-Bra bant gin gen beide nieuwe pro vin cies reso luut hun eigen weg. Vlaams-
Bra bant koos voor het fiere Leu ven als hoofd stad ter wijl in Waals-Bra bant die eer
te beurt viel aan Wavre (Waver), een stad met onge veer 35.000 inwo ners. Staat ‐
kun dig hoort Vlaams-Bra bant tot het Vlaamse Gewest en Waals-Bra bant tot het
Waalse Gewest. De negen tien gemeen ten die Brus sel vor men maken geen deel
uit van de pro vin cies, maar horen tot het Brus sels Hoofd ste de lijk Gewest. Een
eigen aar dig heid van de Bel gi sche staatstruc tuur is dat het Brus sels Hoofd ste de ‐
lijk Gewest vol le dig omslo ten is door de pro vin cie Vlaams-Bra bant en dus niet
grenst aan het Frans ta lige lands ge deelte.
Sinds de split sing gaan beide nieuwe pro vin cies reso luut een eigen weg. De tijd
dat er gezocht moest wor den naar taal- en bij ho rende even wich ten hoort tot het
ver le den. Meer dan vroe ger is er aan dacht voor toe risme, met veel waar de ring
voor wat de diverse regio’s in petto heb ben. Er valt veel te ont dek ken in Vlaams-
Bra bant, dat merk je wel in deze gids.

Het heuvelachtige Pajottenland. Foto BigStock

Her ken bare toe ris ti sche regio’s zijn een een vou dige wijze om een pro vin cie in te
delen, ook land schap pe lijk. Soms zijn de onder linge gren zen wat ondui de lijk en
lopen de land schap pen in elkaar over. Onder staande inde ling, van oost naar
west, lijkt de meest her ken bare.

Vlaams-Brabant vandaag

Landschap

Haspengouw
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