
Kvlv kersbeek-Miskom gaat in Etterbeek 

Bij de politie en de Marollen op bezoek 
  
Vertrek aan het OCMW om 08.30 uur.  Na de ontvangst en een lekkere tas koffie 

trekken we eerst naar het politiemuseum. In vier zalen 

is een grote verzameling van uniformen uit de gehele 

politiegeschiedenis te bewonderen. Wapens, 

voertuigen, decoraties, foto's, alle mogelijke 

attributen uit een lange geschiedenis zijn er smaakvol 

en overzichtelijk bijeengebracht. Hierna is het tijd 

voor de lunch (op het domein zelf)  

De Belgische cavalerie bestaat uit 180 paarden, die 

bereden worden door 150 ruiters. Elk paard heeft 2 

ruiters en dienen voor ordehandhaving, 

indrukwekkend en angstaanjagend voor 

manifestanten; natuurlijk dienen ze ook de Koninklijke 

escorte op nationale feestdagen. Ook de hele 

indeling van de politieorganisatie werd voorgesteld.  

Tenslotte op het centrale binnenplein een  

Demonstratie van een indrukwekkend waterkanon 

en zijn mogelijkheden. Met een flink applaus nemen 

we rond 14.30 uur afscheid van de politieschool die 

ons een interessante inkijk heeft gegeven in het 

leven en de taken van de Belgische politie.   

Na de politie, maken we kennis met de Marollen, een wijk buiten de stadsmuren, die 

werd bevolkt door ambachtslui. Ze mochten binnen de eerste omwalling gaan 

werken, maar bij het luiden van de avondklok werden ze netjes weer buiten gezet. 

Ze schaarden zich rond de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapelle, de eerste 

buitenparochie van de stad. Ook nadat de Marollen binnen de tweede omwalling 

kwamen te liggen, veranderde er niets aan die vreemde situatie die werd getekend 

door tal van conflicten en gekrakeel.  De traditionele weerspannigheid houdt ook 

verband met de beslissing die de leidende klasse nam in de 19de eeuw om het 

pompeuze Justitiepaleis te laten domineren over de wijk.  Onze gids vertelt ons er 

alles over. 

   

Onze prijs voor deze uitstap 55 euro voor leden en 60 euro voor niet leden 

In deze prijs zijn inbegrepen:  

✓ Vervoer per touristclass autocar voorzien van het nodige comfort  

✓ Bekwame chauffeur  

✓ 1 tas koffie   

✓ Bezoek politiemuseum  

✓ Maaltijd op het domein  

✓ Bezoek paardenstallen   

✓ Demonstratie sproeiwagen  

✓ Gids rondwandeling De Marollen 

✓ Inschrijven voor 18 Augustus, betalen bij inschrijving op reknr.be64 7343 4305 

4552 op naam van kvlv.  Of contant bij Marina of Marleen. 


