De Marnixring
Internationale Serviceclub
koestert en promoot
de Nederlandse taal en cultuur.

PB-PPIB-7

belgie(n)-belgique

TRIMESTERIEEL TIJDSCHRIFT - 1ste Trimester 2021
Verantwoordelijke Uitgever: zie Colofon
MARNIXRING INTERNATIONALE SERVICECLUB vzw
TRAMSTRAAT 59 – 9052 GENT

MARNIXKRANT [96]

AFGIFTEKANTOOR GENT X
ERKENNINGSNUMMER P309402

maart 2021

Winterbloeiers in
de plantentuin van Meise
Foto: Marleen Boets

Marnixkrant 96 – maart 2021
Marnixring Internationale Serviceclub vzw

Colofon
De Marnixkrant is het driemaandelijks ledenblad
van Marnixring Internationale Serviceclub vzw
en verschijnt in maart, juni, september en
december.
18de jaargang nr. 96
eerste trimester
maart 2021
Verantwoordelijke uitgever
Dirk Van Besien
algemeen voorzitter
Wagnerstraat 37
8310 Assebroek
Secretariaat Marnixring
Huis van de Bouw
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
info@marnixring.org
Stafmedewerker
Dorine Vandemoortele
Openingstijden secretariaat
maandag, dinsdag en donderdag
van 9 u tot 14 u
Telefoon: 09/334 67 88
Webstek
www.marnixring.org
De Marnixkrant
Hoofdredacteur
Marc Bulté (MR Zuid-Oost Vlaanderen)
marc.bulte@telenet.be
Opmaak, beeldbewerking
Cathy Bourgeos, (MR Zuid-Oost Vlaanderen)
cathy.bourgeos@telenet.be
Opstelraad
William Verbraecken, (MR Anton van Wilderode)
Paul Van Hauwermeiren, (MR Land van Gaasbeek)
Jan G. R. Verleysen, (MR Dilbeek)
Jozef Lamberts, (MR Land van Playsantië)
Bob Steel, (MR Voorkempen Pater Stracke)

Marnixkrant 96 – maart 2021
Marnixring Internationale Serviceclub vzw

Inhoud
Colofon
Van de redactie
Alice Nachon, een vrijgevochten vrouw
De 23ste Georges Leroyprijs
De opmars der menselijke waanzin
Nederlands opnieuw
In Memoriam
De Coronacrisis, vergelijkingspunten
De Vlaamse Eilanden
’t Kietelt
Zo kan het ook
Jans cursuefje
Over corona
De Redderstoel van Kris Martin
De verre oorsprong van de Vlamingen
Inloggen op de webstek
Hermans coronamijmeringen
De familiegeschiedenis onderzoeken
Nieuwe residenten voor het Huis van de Dichter
Een KRUISWOORD
MR Gent Borluut ging virtueel
Het Brits Monument in Doel

2

2
3
4
6
8
9
12
14
16
21
22
23
24
25
26
29
30
32
36
40
41
48

Van de redactie

Dat komt omdat alle kruiswoordraadsels hier ten
huize door mijn Hilde in een bliksemtempo worden
opgelost, nog voor ik goed en wel de publicatie heb
kunnen raadplegen. Ik heb er al aan gedacht een
groepering te stichten van mannen met eenzelfde
probleem. Ik zou die dan KWRONM noemen
(spreek uit ’krom’: kruiswoordraadseloplossers na
de middag) maar ik ben er nog niet aan begonnen.

Ongeveer een jaar geleden ging de hele gemeen
schap op slot. De impact op de samenleving en
ons gedrag was enorm. Tot op de dag van vandaag
hakken de coronamaatregelen die gericht zijn op
het indammen van de verspreiding van het virus er
diep in. Ook de Marnixring is daar niet kunnen aan
ontsnappen. Maandvergaderingen en activiteiten
werden eerst verdaagd, daarna geannuleerd.
De flinterdunne werkverslagen 2020 die ik al
ontving spreken boekdelen. Wel bemerk ik dat de
Ringbesturen de weg naar de videovergadering
gevonden hebben. Iedere computer met een
webcam (tablet of smartphone) kan daarvoor
dienen. Goedkope of zelfs gratis diensten zijn ruim
beschikbaar op het internet (Jitsi meet, zoom,
microsoft team …), er is keuze genoeg, simpel te
installeren en te gebruiken.

Die Marnixvriendschap blijkt nu toch geen holle
slogan te zijn. Bijna een heel jaar mekaar niet
kunnen ontmoeten, het is steeds moeilijker
te verdragen. Het Ringbestuur van Zuid-Oost
Vlaanderen organiseerde daarom een coronavrij
ontmoetingsmoment in het provinciaal domein
‘De Gavers’ in Geraardsbergen. Gemaskerde
bubbels van drie of vier togen rond het meer
en hielden halverwege halt voor mattentaarten
en champagne! Of er op dat ogenblik geen
coronaregels overtreden werden, daarvoor durf
ik mijn hand niet in het vuur te steken. Maar er is
meer. Nog maar net bekomen van mijn verbazing
dat ook onze algemeen voorzitter Dirk met zijn
dame meewandelde, werd ik bij hem geroepen
voor een huldiging voor tien jaar algemeen
verslaggever. Het geschenk dat ik mocht ontvangen
is chic en nuttig tegelijk. Hartelijk dank daarvoor!

Weinig of geen activiteiten betekenen echter ook
weinig of geen verslagen en dat heeft natuurlijk
zijn weerslag op de Marnixkrant want verslagen
maken soms 70% uit van de gepubliceerde teksten.
Daarom schreef ik sommige Marnixvrienden aan
met de vraag naar een artikel; de respons was
niet bepaald indrukwekkend, maar de teksten
die ik ontving zullen zeker de aandacht trekken.
Speciaal vermeld ik een essay over de ‘Vlaamse
Eilanden’ (Azoren). In een vorige Marnixkrant was
ik zo vermetel te vragen of iemand daar iets kon
over vertellen. Daarop kreeg ik van Marc Van Der
Haegen (MR Zuid-Oost Vlaanderen) een uitgebreid
artikel toegestuurd en even later ook een van de
hand van Piet Bouciqué (MR Voorkempen Pater
Stracke). Twee artikels over hetzelfde onderwerp in
dezelfde Marnixkrant kan natuurlijk niet, daarom
gaat de tekst van Piet naar de krant van juni. Beide
auteurs zijn ervaringsdeskundig met betrekking tot
de Azoren.

Beste vrienden en vriendinnen, ik hoop dat jullie
evenveel genoegen ervaren bij het lezen van deze
Marnixkrant als ik bij het samenstellen ervan.
Marc Bulté

Ik heb mij ook gewaagd aan een kruiswoord, in
de meer gespecialiseerde literatuur ook filippine
genoemd. De vragen heb ik gepuurd uit een
boekje waarvan ik de titel niet noem, omdat het
ongeveer de zin is die je moet vinden als je het
kruiswoord oplost. Dat is wel even afwachten,
misschien is het te gemakkelijk of misschien juist
te moeilijk? Ik heb er alleszins geen ervaring mee.
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De Markanten
Opvallende Vlaamse figuren en feiten

ALICE NAHON
‘De lieve mythe, een vrijgevochten vrouw’

1896 – 1933
Ze werd de populairste dichteres in Nederland
en Vlaanderen. Haar dichtbundels bereikten een
gezamenlijke oplage van een kwart miljoen. En
vrijwel iedereen kende haar ‘Avondliedeke’:

liefde voor de natuur. En Alice trekt op haar
vijftiende naar de landbouwschool in Overijse. Ze
schrijft er haar eerste versjes: jeugdig-frisse poëzie,
maar ook ondeugende verzen.

’t is goed in eigen hert te kijken
nog even voor het slapen gaan
of ik van dageraad tot avond
geen enkel hert heb zeer gedaan.

“Ik zwoeg over elke regel om hem simpel te krijgen.
zodat Jan en alleman hem kan verstaan”, bekent ze.
1914: de ‘Groote Oorlog’ breekt uit. Alice biedt
zich aan als leerling-verpleegster in het Antwerpse
Stuyvenbergziekenhuis. De zieken moeten omwille
van de dreigende bombardementen naar de
kelders verhuizen. Het is er erg vochtig. Alice
werkt tot ze erbij valt. Ze krijgt longproblemen.
Ze is nu zelf patiënte in een sanatorium, eerst in
Brecht, daarna in Schilde. Maar het gaat niet beter.
Zeer tegen haar zin wordt ze opgenomen in een
ziekenhuis in Tessenderlo. Ze verblijft er zes jaar als
tbc-patiënte. Dc dokters geven haar weinig hoop.

Ze ging de geschiedenis in als een doetje, maar nu
blijkt dat ze dat helemaal niet is geweest.
Alice Nahon wordt in Antwerpen geboren. Aan de
Grote Markt nummer 58. Vader is afkomstig uit
Noord-Brabant en de familie van moeder heeft een
boomkwekerij in Putte-Mechelen.
Kort na de geboorte van Alice verhuist het gezin
naar Mortsel. Van moeder erft ze de
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Alice wordt depressief. Alleen de poëzie houdt haar
recht. In haar dichtbundels toont ze zich enkel als
een minzame en schuchtere jonge vrouw. Want
onder druk van haar vader blijven de ondeugend
erotische verzen in de la liggen.
Alice voelt zich “een kind dat nimmer tegenmort,
maar nooit meer zingen mag”.
In 1923 gaat ze voor een herstelkuur naar het
Zwitserse Luzern. En wat blijkt? Ze heeft helemaal
geen tuberculose. Als herboren komt ze terug naar
Antwerpen en leidt er een vrolijk leventje in het
avant-garde- artiestenmilieu. Het naïeve meisje
wordt een pittige meid die met volle teugen van
het leven geniet. Ze heeft kortstondige relaties
met schrijvers en schilders, die als bosjes voor
haar vallen. Lees maar eens haar dichtbundel
Schaduwen waarin ze probeert haar imago van
braaf, deugdzaam, naïef meisje te doorbreken.
Maar een imago ombuigen is zo simpel niet.
Haar lezerspubliek blijft haar zien als een Alice in
Wonderland.

Ik heb de liefde liefgehad;
daarom wellicht heeft zij me niet bemind.
Zo doet de mooie minnaar
met een zeer verliefde kind.

In 1932 wordt ze zwaar ziek. Ze woont dan samen
met een Engelse vriendin in een flat aan de
Carnotstraat in Antwerpen. Een jaar later overlijdt
ze, zevendertig jaar oud. Vlaanderen weent en
rouwt. De kerk is te klein.
Op haar graf staat: “God ziet mij geerne.”

Ik heb de zon te lief gehad
en beu van beedlen
aan de deuren van de dagen
ben ik geworden als een varenblad
dat liever in de lommer leeft
dan zon te dragen.
En daarom bouwt mijn kommer aan een huis
waar lamp- en zonnelicht
getemperd zijn voor de ogen
en waar de soobre lijn van een gelaat
en waar de vrede van een vriendschap staat
lijk schaduw van een boom
over mijn hoofd
gebogen.
Bronnen
De Markanten/gedichten.nl/
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Veel sterke inzendingen voor
de 23ste Georges Leroyprijs
van Marnixring Waregem Leeuwercke
Waregemnaar Georges Leroy (1930-1977) was, behalve letterkundige en beeldhouwer, beroepshalve
muziekleraar. Hij trad omstreeks 1966 naar buiten als beeldhouwer, Al het jaar daarop ontpopte hij zich
als schrijver met de roman ‘De sluipwesp’. In 1968 behaalde hij de Provinciale Prijs voor Letterkunde.
Naderhand verschenen de novellen ‘Het licht’ (1969) en ‘Harry’ (1970). In 1972 werd zijn roman ‘De pees’
voorgesteld.

Georges Leroy (foto www.seniorennet)
In beide kunsttakken was hij kritisch voor zichzelf. Alleen wat hij echt goed vond werd gedrukt of
tentoongesteld. In 1970 opende hij een kunstgalerij die hij ‘Da Vinci’ noemde. Zij verwierf in korte tijd
naam en faam en groeide uit tot een trefpunt voor grafische kunst in de regio. Zo was hij de stichter van
het Gaverfonds en organiseerde hij de Gaverprijs voor schilderkunst.
In een ‘In Memoriam in Vlaanderen’, nr. 158 (1977) wordt een beeld geschetst van zijn verschillende
kunstuitingen en de ermee gepaard gaande moeilijkheden: een lange weg, niet steeds bestrooid met
rozen, een bijna onvermijdelijke innerlijke tweespalt.
Hij was een kunstenaar die het zich nooit gemakkelijk maakte, want hij was door een inwendig
vuur gedreven. Dit vuur was niet alleen een artistieke bezetenheid, maar ook, aansluitend bij de
kunstopvattingen van André Demedts, een diep meevoelen en verbondenheid met de medemens. Dit
alles kenmerkte zowel zijn literair werk als zijn beeldhouwwerk.
Zaterdag 30 januari 2021 kende de bekroning van de 23ste Georges Leroyprijs voor het kortverhaal, een
organisatie van Marnixring Waregem Leeuwercke.
We ontvingen in totaal voor de volwassenen 393 geldige inzendingen en voor de jeugd 17 inschrijvingen.
In normale omstandigheden zou de prijsuitreiking doorgaan op de ‘Winterwoordennacht’ in Waregem.
Omwille van de coronarestricties kon dit echter niet. We hebben dus jammer genoeg moeten besluiten
om de prijsuitreiking niet fysiek te laten doorgaan maar elektronisch. De winnaars van zowel de wedstrijd
voor volwassenen als die voor de jeugd werden op 30 januari 2021 bekendgemaakt op de webstek van
Marnixring Waregem Leeuwercke (www.mrwaregem.eu).
De jury van de 23ste Georges Leroyprijs bestond uit: Beerlandt Ingeborg, De Vos Mia, Roelens Arlette, Roelens
Xavier, Vanhoutte Dirk en Verbeke Marianne.
Marnixkrant 96 – maart 2021
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Uitslag van de wedstrijd voor volwassenen
De algemene beoordeling van de jury luidt: we ontvingen veel inzendingen en ook veel sterke inzendingen.
Gedichten, uitgewerkte metaforen en hartenkreten vielen genadeloos af, hoe mooi ook. Vervolgens
vonden we het belangrijk dat de auteur bewees de taal en het denken in taal te beheersen. Elke auteur
had maar maximaal honderd woorden ter beschikking. Dan moest elk woord wel op zijn plaats staan en
tegelijk ook niet meer gezegd worden dan nodig. Suggestiviteit en sfeerschepping waren daarom even
belangrijk als plot en personages. Uit een uiteindelijke shortlist van zeven verhalen werden de volgende
drie verhalen en auteurs bekroond:
Eerste prijs: ‘Latifa’ van Geert Viaene uit Brugge
‘Latifa’ van Geert Viaene wekt, zonder er ook maar één woord
rechtstreeks aan te wijden, de gruwel in een slachthuis tot leven. De
erg concrete taal, de subtiele klankrijkdom en de elliptische structuur
grepen ons naar de keel. Bij herlezen werd het verhaal alleen maar
onontkoombaarder.
Tweede prijs: ‘Ware liefde’ van René Turk uit Zevenaar – Nederland
‘Ware liefde’ geeft op een overtuigende manier een inkijk in de
Romacultuur, maar meer nog in een menselijk, feilbaar hart. Elke zin geeft
iets meer bloot. We moesten en bleven grinniken.

Derde prijs: ‘Geluk’ van Lotje Steins – Bisschop uit Utrecht – Nederland
‘Geluk’ is een sprookje met een mier, een eekhoorn en een mol. Er staat
geen woord te veel in en de auteur weet in die honderd woorden geluk
heel tastbaar te maken. Een verhaal voor alle leeftijden.
De geldprijs bedraagt 750 euro voor de winnaar en telkens 250 euro voor
de tweede en de derde plaats.
Uitslag van de wedstrijd voor jongeren
De algemene beoordeling van de jury luidt: het aantal inzendingen en de
algemene kwaliteit bij de jongeren lag ietsje lager. Daarom zijn we hier minder streng geweest en hebben
we vooral gekozen voor drie beloftevolle verhalen die elk iets bijzonders hadden.
Eerste prijs: ‘Herfstavond tussen de bomen’ van Liesl Vanoverberghe uit Kluisbergen
‘Herfstavond tussen de bomen’ werkt zoals zovele verhalen met een pointe. Maar dit verhaal slaagt er als
een van de weinigen in om ook spannend te zijn. Je haast je als lezer naar het einde.
Tweede prijs: ‘We lijken wel draken’ van Margot Vandenabeele uit Wielsbeke
In ‘We lijken wel draken’ komen kind en moeder, verbeelding en verdorring, vrolijkheid en afwezigheid
kernachtig tegenover elkaar te staan. Eenvoudig, maar toch een doordenker.
Derde prijs: ‘Elk eind is een begin’ van Margot Van Goethem uit Tiegem
‘Elk eind is een begin’ verrast door het gekozen perspectief. Pas al lezende ontdek je over wie het verhaal
gaat. Zo nodigt het verhaal meteen uit tot herlezen en om meer te ontdekken.
Alle winnende verhalen en meer informatie over de auteurs vindt u op onze webstek:
www.mrwaregem.eu
Theo Smet
MR Waregem Leeuwercke
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‘De opmars der
menselijke waanzin’
een kunstwerk van Tom Frantzen
Tom Frantzen (65j) woont en werkt in Duisburg
(Tervuren), een deel van de Druivenstreek. Zijn
beeldhouwwerken staan onder meer in Brussel.
Zo staat er een schilderende Breugel op het
marktplein naast de Kapellekerk. Op het einde van
de Tervurenlaan in Tervuren staat zijn Bandundu
Water Jazz Band met dierenmuzikanten. In de
volksmond noemt men ze ‘de jazzfontein’. Andere
kunstwerken van hem zijn op twee rotondes in de
omgeving van de luchthaven terug te vinden.

Hieronymus Bosch, met hun scherpe, komische
en plezante voorstelling, maar met zin voor
relativering. De uitwerking van de grenzeloze
verbeelding van de kunstenaar is een voorbeeld
van de hedendaagse Vlaamse fantastiek. Het
kunstwerk zal deel uitmaken van de beeldentuin op
de Waaienberg.
Peter Haesendonck en Marcel De Jonghe maakten
hierover een beklijvende non-fictiefilm van 16 min.
met als titel ‘Beeldenstorm’. De film werd gedraaid
in de tuin en de serre van de kunstenaar gelegen
op de Waaienberg, een stukje Druivenstreek
in de schaduw van het Zoniënwoud. Zij zullen
hiermee deelnemen aan het jaarlijkse filmgala
“BREEDBEELD” in Genk. Door corona dit jaar
online. De film is te bekijken op
https://youtu.be/gPNslOTLK-4

Sinds het begin van de 21ste eeuw werkt
beeldhouwer Tom Frantzen aan een honderdtal
bronzen beeldjes die samen de donkere kantjes
van de menselijke mystiek, de ondeugden, de
uitspattingen, de ontsporingen en de grilligheden
van de geest uitbeelden. De opeenvolging van
fanatisme, godsdienstwaanzin, machtsmisbruik
en geweld wordt extravagant weergegeven,
doorweven van satire, tragiek en hoop. De
beeldengroep is een kunstwerk van een 14 meter
lange stoet van de mensheid, die de toren van de
democratie wil afbreken en kreeg de naam
‘De opmars der menselijke waanzin’.
Brussel kreeg een bijzondere plaats in de optocht.

Marnixring Overijse De Vrijheijt heeft enkele jaren
geleden de indrukwekkende belevenistuin van
de kunstenaar aan de Waaienberg 17 in Duisburg
bezocht. Twee uur wandelen langs de paden van
de Waaienberg is genieten van de minimalistische
organische vormen in kortenstaal (metaallegering),
steen, beton of brons. We werden op sleeptouw
genomen door de kunstenaar en door zijn
gedreven en sappige begeleiding in het surrealisme
ondergedompeld. Zijn afkeer voor een recent
beestachtig menselijk gedrag en het kindermisbruik
van de geestelijkheid, vertolkte hij op een niet mis
te verstane wijze met een levensgroot beeld van
bisschoppelijk genot langs het parcours.
Wij kijken ernaar uit om na de coronamiserie
de ‘Opmars der menselijke waanzin’ te mogen
bewonderen wanneer het 14 meter lange
kunstwerk afgewerkt zal zijn. Zijn levenswerk rust
in een aangepaste druivenserre langs een pad in de
beeldentuin.

Tom Frantzen volgt kritisch het DNA van de
menselijke zwakheden in de geschiedenis.
Hij liet zich inspireren door Pieter Breugel en

Henri Otte
MR Overijse De Vrijheijt
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Zal de Vlaamse welvaart toenemen
door het hoger onderwijs te verengelsen?
Prof. Em. Yvan Vanden Berghe, Marnixring Brugge Gruuthuse
Drie elementaire pedagogische wetmatigheden
Opnieuw staan een aantal rectoren gereed om de in het Nederlands gedoceerde cursussen aan hun
universiteit te beperken. Je vraagt je af waarom.
Natuurlijk willen ze aan de goede kant van de geschiedenis staan. Zoals veel bekende Vlamingen
beschikken ze over een behoorlijke dosis oikofobie en als rectoren zijn ze bovendien wat megalomaan.
Maar ze willen vooral de voorbijrazende trein niet missen. Niemand weet echter waar die trein naar toe
rijdt en in welk station hij stopt.
Maar naast de gewone triomfkreten – universiteiten doen ook mee aan de spektakelmaatschappij – klagen
de rectoren dat het onderwijsrendement te laag ligt. Te weinig studenten behalen het bachelorsdiploma
in de voorziene 3 jaar. Dit wordt gegarandeerd nog erger wanneer alle bachelorsprogramma’s zouden
verengelsen want dan zal men drie elementaire pedagogische wetmatigheden overtreden.
Vooreerst: het hoogste onderwijsrendement wordt bekomen wanneer zowel docent en studenten hun
moedertaal gebruiken. Dat is nogal wiedes! We zijn als Vlamingen ervaringsdeskundigen: 100 jaar na het
ontstaan van België kregen we in 1930 eindelijk een Nederlandstalige universiteit in Gent. Die was voor
ons een flink stuk makkelijker en toegankelijker dan de Franstalige. Het gaf ons ook meer zelfzekerheid en
bevorderde ons identiteitsgevoel: onze taal was ook een wetenschapstaal. De vernederlandsing van het
hoger onderwijs was en is nog steeds een van de gangmakers van de Vlaamse sociale en economische
emancipatie in België en in de wereld.
De tweede wetmatigheid: kleinere groepen halen meer studierendement dan in grote auditoria gepropte
massa’s studenten. Makkelijk te begrijpen en moeilijk te weerleggen!
De derde kan me een brandmerk kosten en een eeuwigdurende verbanning uit alle landen van Zijne
Majesteit, maar ik schrijf het toch: onderwijs is effectiever en meer rendabel in homogene groepen. Dat
zijn dus studenten met dezelfde of zeer vergelijkbare vooropleiding. Iedere docent met enige ervaring
weet dat. Het is moeilijk lesgeven over de Tweede Wereldoorlog als er studenten zijn die niet weten dat er
ook een Eerste Wereldoorlog was. Zelfs bij de Vlaamse studenten is er al een groot verschil in kennis, laat
staan bij de vele verschillende buitenlandse studenten die in steeds grotere getale deelnemen aan onze
studierichtingen. Natuurlijk het zal het niveau dan dalen en zullen de eisen verslappen. Natuurlijk wordt
dit door de gelovigen geloochend maar onderzoek in Nederland heeft dat bewezen.
Een conclusie is wel dat de rectoren door verengelsing niet streven naar het beste onderwijs voor hun
studenten, maar wel naar internationale uitstraling, wat dit ook moge betekenen. Wat koop je daarvoor?
Is het bovendien niet zeer eigenaardig dat we de toekomstige elite van ons land willen opleiden in een
andere taal dan de landstaal. Of willen we ’stoemelings’ van landstaal of van land veranderen? Is dat niet
zeer onvaderlandslievend? Moet de vorst niet ingrijpen? Vraag het maar aan de Schotten, Welshmen,
Ieren en Catalanen. Deze laatste zullen hun taal en dus hun cultuur misschien nog kunnen redden. Dit is
ook gebeurd met de Esten, Letten en Litouwers die in 1989 tegen de Russen in opstand kwamen om hun
taal en cultuur op het nippertje te redden.
De adviesraden en hun studies
Ik schrijf deze boutades neer omdat ik geconfronteerd word met de studie: ‘De economische effecten van
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de internationalisering in het hoger onderwijs’ van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen
(VARIO) van de Vlaamse regering. Voorwaar een mooie parel in het labyrint van Vlaamse adviesorganen.
Het is een studie die vertrokken is van een vooringenomen standpunt dat men de Vlaamse regering wil
aansmeren: verengels het hoger onderwijs zo snel mogelijk en Vlaanderen is eens te meer gered!
Je zou het niet verwachten maar de auteurs gaan subtiel te werk. Ze pleiten voor veel meer buitenlandse
studenten, en dus meer colleges in het Engels omdat die studenten ons zo veel opbrengen. Jawel ze
kosten iets, maar we krijgen er dubbel zoveel van terug. Reeds na gemiddeld vier jaren is er winst. Ten
minste als ze een behoorlijk aantal jaren in ons land blijven en aan het loon van een universitair werken
en belastingen betalen. Drie niet zo evidente voorwaarden. De opbrengst zit dus in de belasting. Als
ze allemaal halsoverkop vertrekken, verliezen we er behoorlijk aan. De kunst is dus ze hier te houden
alhoewel het niet helemaal zeker is of ze dan wel degelijk zullen werken en een behoorlijk loon verdienen.
Maar klopt dat wel?
Hun belastingopbrengsten gaan niet naar het departement onderwijs maar wel naar de staatskas. De staat
levert ons diensten die we allemaal nodig hebben en die gebruiken ook de ex- vreemde studenten. Vermits
we ieder jaar een begrotingsdeficit hebben door meer uit te geven dan we aan belasting betalen zullen de
ex-vreemde studenten ook bijdragen tot de staatsschuld. Dan kosten ze ons opnieuw.
De studie is besteld bij de Leuvense Universiteit waarvan iedereen weet dat die haar ziel zou verkopen om
een volledig Engelstalige universiteit te worden. Rector Sels is trouwens medeauteur. Het eigenlijke rapport
is van de hand van dr. Kristof De Witte e.a. en is in zeer behoorlijk Engels gesteld. Het is voorafgegaan door
een Nederlandse ‘Beleidssamenvatting’ voor de eventuele oenen onder ons. Een Vlaamse adviesraad
bestelt een rapport aan een Vlaamse universiteit bestemd voor de Vlaamse regering en de Vlaamse auteur
schrijft het in het Engels. Goed voor zijn wetenschappelijke loopbaan, maar toch crazy isn’t it?
Het rapport bevat veel interessante gegevens. Zo weten we dat er in het academiejaar 2018-2019 32.964
niet-Belgen (waaronder 15.132 studenten van buiten de EU) aan het Vlaams hoger onderwijs studeerden.
Dat is 11,9% van het totale aantal studenten. Vergeleken met andere niet-Angelsaksische landen is dit een
buitengewoon groot aantal. Waarom moeten er dan nog veel meer bij? Ik ben niet de ‘peer’ van de auteur.
Onderwijseconomie is mijn vak niet. Maar ik ga er vanuit dat de meeste geleverde cijfers kloppen.
De onmisbare postdocs
De buitenlandse doctoraatsstudenten zijn een aparte categorie. Er waren er in 2016-2017 6.251. Omdat
het aantal posities beperkt is, is dit een zeer behoorlijk aantal (47% van het totaal). Dit betekent ook dat
6.251 land-genoten geen kans hadden om in eigen land te doctoreren. Doctoraatsstudenten worden in ons
land betaald en kosten gemiddeld 45.000 euro per jaar. Daarom duurt het terugverdieneffect veel langer,
soms tot veertien jaar. Vooral in STEM (wetenschappen en technieken) hebben we die afgestudeerden
broodnodig. Tegenwoordig begint het innovatief wetenschappelijk onderzoek pas na het doctoraat.
Niemand wordt nog hoogleraar tenzij met een stevig postdoc wetenschappelijk curriculum.
Harvard aan de Dijle of de paradox van de internationalisering
We moeten weten wat we willen. Er bestaat geen Vlaams beleid voor wat het aantrekken van buitenlandse
studenten betreft. Tenzij misschien: zoveel mogelijk! Indien we ons curriculum nog meer verengelsen en
de vrije markt laten spelen dan kunnen we makkelijk tienduizenden buitenlandse studenten aantrekken
omwille van onze aantrekkelijke inschrijvingskosten (collegegelden). Deze zijn bijzonder laag vergeleken
met wat in de Angelsaksische landen gebruikelijk is: 890 euro per jaar voor EU-studenten en gemiddeld
2.283 voor niet EU studenten. Gent is het meest ‘democratisch’ en houdt het op 890 euro voor iedereen.
Het is geen fabeltje dat in de Verenigde Staten een goed aangeschreven universiteit gemiddeld 50.000
dollar vraagt per studiejaar. Harvard is nog veel duurder.
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IN MEMORIAM

Ook in het Verenigd Koninkrijk betaalt een
niet-EU student tussen 10.000 en 38.000 pond
collegegeld per jaar. Uitzonderlijk is zeker dat
onze doctoraatstudenten een behoorlijk loon
ontvangen en het collegegeld verwaarloosbaar
is. In de Verenigde Staten betalen ze gemiddeld
50.000 dollar per jaar en krijgen ze geen loon. We
zijn samen met enkele meestal Europese landen
voor doctorandi de academische hemel op aarde!
Wie zou er uit de Engelssprekende landen niet naar
de prestigieuze maar spotgoedkope universiteit uit
de 15de eeuw, Harvard aan de Dijle, afzakken waar
weldra 100.000 internationale studenten studeren?
Harvard in de VS houdt zijn studentenaantal streng
beperkt tot 22.947. Ze weten wel waarom.

Uitermate bedroefd hebben wij afscheid
genomen van deze Marnixringvrienden.
Robbrecht Van Roy 1-786
MR Zuid-Oost Vlaanderen

Herman Vanheste 16-1547
MR Veurne-Zannekin

Voor de vernederlandsing van ons hoger onderwijs
is tientallen jaren een hevige strijd gevoerd. Er is
zelfs een dode gevallen. Het is van een enorme
betekenis voor onze emancipatie geweest en is
het nog steeds. Het Nederlands hoger onderwijs
belemmerde de Vlamingen niet om prominent
op het internationaal toneel aanwezig te zijn
als wetenschappers, staatslieden, diplomaten,
kunstenaars, sportkampioenen, religieuze leiders
etc. Door de zo gewenste verengelsing van de
bachelors en masters vermindert men hun kansen.
Het onderwijs wordt minder degelijk en onze
zelfverzekerdheid vermindert. Dat is de paradox
van de internationalisering.

Xavier Veys 48-2208
MR Ter Isele

Laat de internationalisering volop gedijen in
de hogere wetenschappelijke sfeer van de
doctoraten en de postdocs waar de echte
strijd om de talenten zich afspeelt. Ik denk dat
alle Vlaamse universiteiten zich daarin meer
dan behoorlijk onderscheiden maar er zijn te
weinig Vlaamse doctorandi in de STEM richting.
Let it be, maar leid onze toekomstige juristen,
medici en paramedici, ingenieurs, leraars,
ambtenaren, kunstenaars etc. die veelal geen
wetenschappers zullen worden, in de landstaal
op waarin ze ook hun beroep zullen uitvoeren
en schamen we ons vooral daar niet voor.
Het is onze verdomde plicht.

Noël Devrieze 18-446
MR Waregem Leeuwercke

Moge het medeleven van zovele
Marnixringvrienden en –vriendinnen troost bieden.
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In Memoriam Xavier Veys (Marnixring Ter Isele)
Op 20 februari 2021 vernamen we het droevige nieuws dat ons lid Xavier Veys, 82 jaar, eerder die
dag zachtjes heengegaan was.
Xavier keek iedere keer reikhalzend uit naar alweer een volgende maandvergadering. Hij was
er immer graag gezien met zijn pientere, soms wat ondeugende ogen, innemend en steeds
in voor een toffe babbel. Xavier had voor iedereen een vriendelijk woord. Ook was hij altijd
zeer geïnteresseerd in wat de spreker van de avond te vertellen had en nam hij actief deel aan
vraagstellingen en beschouwingen.
Zelf heeft hij ons op diverse maandvergaderingen verblijd met reisreportages, geschiedkundige
beschouwingen over Poperinge, fotoreportages over Ieperse huizen en monumenten, de
hoppepluk, de beroemde schilder Van Gogh, mijmeringen over de ‘trein van de vriendschap’ en
zoveel meer. Hij deed dat allemaal op zijn gekende, enthousiaste manier. Niets was hem teveel,
geregeld was hij bij de laatsten die huiswaarts trokken na een geslaagde activiteit. Hij keek zó uit
naar de eerstvolgende maandvergadering, van zodra Covid-19 dit zou toelaten. Maar het heeft niet
mogen zijn!
We zullen hem missen,
Marnixring Ter Isele verliest met Xavier een GROOT lid! Geboren verteller, wijnliefhebber, poëet,
humorist, levenskunstenaar en kunstliefhebber, daarbij nog familieman, vriend van velen, een man
met een open geest en veel mensenkennis.
Slaap zacht Xavier!
Ivo Fonteyne
MR Ter Isele

Twee jaar geleden vierden wij ‘Xavier 80 jaar’ in hotel Ogygia (Poperinge)
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Robbrecht Van Roy (1930-2020)
Juist voor Kerstmis, op 21 december 2020, ontviel ons Robbrecht.
Sedert 1978, 42 jaar lang, deelde hij het Marnixringleven in de
‘moederring’ Zuid-Oost Vlaanderen, waarvan hij het langstlevend lid
was en waar hij alle bestuursfuncties heeft vervuld. Ook in Gent, in
de MRIS heeft hij in lang vervlogen tijden, zijn verantwoordelijkheid
opgenomen.
Robbrecht was een man van principes en stond voor meer dan 100%
achter de doelstellingen van de Marnixring. Zo had hij o.m. bijzonder
veel aandacht voor samenhorigheid en het solidariteit onder alle
leden. Hij was indertijd de initiatiefnemer, zeg maar ‘aanstoker’ van
de werkgroep ‘Dienstbetoon’, zowel in onze ring als in Gent, waar
hij meedacht over de wijze waarop het dienstbetoon kon worden
uitgebouwd en beleefd.
Lang zal het ‘roosterfeest’ in het ouderlijke huis, het ’kasteelke’ in
Denderleeuw, in het geheugen blijven (1983) evenals de jaarlijkse
weekeinden in het boekendorp Redu, waar hij ’s zomers resideerde.
Groot was zijn aandacht voor het erfgoed. Zo was hij elke donderdag
te vinden in het MIAT (het Museum voor Industriële Archeologie en
Textiel in Gent) waar hij als textielingenieur de weefgetouwen hielp
herstellen en ons met plezier een rondleiding gaf. Hij was eveneens
beschermheer van het Lam Gods en gids in de Sint-Baafskathedraal
te Gent waar hij ons rondleidde en er later een lezing over gaf.
Hij had een goed gevuld adresboekje waaruit hij putte om
gerenommeerde sprekers naar onze vergaderingen te brengen,
meermaals in de jaarlijkse terugkerende reeks ‘ Vlaanderen
Waarheen? ’: minister Louis Tobback, gedelegeerd bestuurder van
het VEV René De Feyter, filosoof Gerard Bodifée en vele anderen.
En had hij geen spreker dan was hij niet te beroerd om zelf een
referaat te houden rond bijvoorbeeld de ‘Geschiedenis van het
textiel’ of ‘Het Lam Gods’.
Op zijn gestreamde corona-uitvaart mocht ik namens onze ring
afscheid van hem nemen met deze ingekaderde woorden:
Gaby Desmyter
MR Zuid-Oost Vlaanderen

Robbrecht,
Je doorliep jouw en onze dagen,
gedurende 42 jaar, in jouw en onze
Marnixring Zuid-Oost Vltaanderen.
Geboren uit het lied van het
mooiste boek dat je in je hoekje las
en zelve schreef,
met de gave van de vriendschap met
de opdracht tot solidariteit,
in het begin, wij met duwtje in de
rug, jij, geknuffeld en gebalsemd op
het einde.
Je droeg ons dagen aan
van graag zien
en tegelijk van lavend water, dat je
voor ons zegende met schouderklop
en ter bevestiging.
En thuis bleef je belofte en
vervulling tegelijk voor jouw Vic en
voor allen die je rijk maakte
in wederkerend geluk.
Wie leeft uit de lijnen van je hand
stelt zich nu geen vragen
maar zingt.
Robbrecht, zing mee en rust nu.
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De Coronacrisis,
vergelijkingspunten

levensritme. Met zo’n 7,9 miljoen besmette
personen en 432.000 doden (Worldometer 14 juni
2020) zou covid-19 op wereldschaal dan weinig
meer betekend hebben dan een voorval, althans
vergeleken met de Spaanse griep.

Tijdens de Spaanse griepepidemie in 1918-1919
telden de VS 675.000 doden, het VK 400.000
doden, Frankrijk 200.000 doden en België 282.000
doden, meer dan Frankrijk dus. Nederland had
bijna 60.000 doden. Dat België het slechter doet
dan de buurlanden is dus niks nieuw.
De meesten denken dat de Spaanse griep in de VS
ontstond, maar ook hier werden China en Chinese
inwijkelingen verdacht.
Voor de Spaanse griep werd nooit een
geneesmiddel of vaccin gevonden. De Spaanse
griep verdween spontaan en wereldwijd einde
1919. Door WO I (1914-1918) is de economische
krimp onbekend, alhoewel tussen de 20 en de
100 miljoen besmetten aan het virus overleden,
in een wereld van 1 miljard mensen. De meeste
slachtoffers vielen in ontwikkelingslanden
(kolonies). Nederlands-Indië bv. telde bijna
1,5 miljoen doden.

Een andere, meer problematische mogelijkheid is
dat het virus wegebt maar geregeld weer opduikt,
zoals de pest deed in Europa vanaf 1348. Ze
doofde immers uit in 1353, maar kwam wel ieder
decennium terug, zij het milder, voor de rest van
de 14e eeuw.
Waarschijnlijk zullen in een dergelijk scenario de
horeca en de kleinhandel, het toerisme en de
luchtvaartsector voorgoed herstructureren, met
mogelijk een economische krimp als gevolg. Meer
teleleren en telewerken, meer plaatselijkheid en
minder verbruik zullen die krimp nog verergeren.
Mogelijk helpt die conjunctuurduik het milieu,
maar dat zal waarschijnlijk maar tijdelijk zijn.
In het vervolg zullen de staten bij de eerste
tekenen van epidemie, of in geval van een
nieuwe golf van het bestaande covid-19, massaal
moeten kunnen testen en blijven testen, heel de
epidemie lang, zoals in Duitsland en in Zuid-Korea,
voldoende testmiddelen moeten hebben en het
vermogen om die op enkele dagen in eigen land te
produceren, met de wettelijke mogelijkheid voor
de staat om de bedrijven hiertoe te verplichten,
ook wat maskers en beschermende kledij betreft
(Chinese bevoorrading is onbetrouwbaar, Frankrijk
en Duitsland hielden leveringen van maskers
aan België tegen). Wie besmet is zal wettelijk tot
twee weken huisquarantaine verplicht worden en
een opsporingsnetwerk zal opgezet worden om
alle contacten van de besmetten na te trekken.
De staat zal over de wettelijke middelen moeten
kunnen beschikken om die contacten tot een test
te verplichten, zoals in Duitsland en in Zuid-Korea.

Vergelijkingen met de Amerikaanse financiële
crisis (2008-2010) en de daaropvolgende eurocrisis
(2010-2014) zijn moeilijk. Toen werden immers
vooral de financiële sector en de overheidssector
getroffen, nu de horeca en de kleinhandel, het
toerisme en de luchtvaartsector. Toen waren er
ook geen grote structurele veranderingen, nu is
het mogelijk dat het teleleren en het telewerken
sterk zullen toenemen en dat het sociale afstand
houden bovenvermelde sectoren volledig zal
herstructureren.
Wat brengt de toekomst
Of het virus dooft uit, zoals de Spaanse griep, of
er wordt een geneesmiddel tegen ontwikkeld of
er zijn genoeg afdoende, betrouwbare vaccins. Als
dat het geval is wordt het sociale afstand houden
op termijn afgeblazen, de horeca, de kleinhandel,
het toerisme en de luchtvaart keren dan terug naar
de status quo ante. Als enige blijvende resultaten
zullen dan mogelijk het teleleren en het telewerken
in de lift zitten. Mogelijk blijft ook wat meer
waardering voor de onmiddellijke omgeving, voor
een lager consumptiepeil en voor een rustiger
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Naschrift
Het Westen moet minder delokaliseren naar
lageloonlanden zoals China. De EU-landen moeten
strategische producties op eigen bodem houden,
zoals nu al met de landbouw het geval is.
De consumptieprijzen zullen stijgen, maar verder
automatiseren en robotiseren en meer telewerken

14

Het meesterwerk van Pieter Breughel de Oude, ‘De triomf van de dood’ (Museo Nacional del Prado – Madrid)
vat de fataliteit van een pandemie samen. Het schilderij toont een verschroeide wereld waar skeletten de nog
levenden aanvallen, zonder onderscheid van rang of stand. Zelfs wie zich rustig in een ‘bubbel’ bezighoudt
met gezangen, zoals het verliefde paar onderaan rechts, wordt bedreigd door een skelet.

kunnen die prijzen dan later weer milderen.
De industrie zal groeien, en we houden de
maakindustrie in eigen huis. Ook moeten de landen
van de EU zich bezinnen over hun geopolitieke
belangen tegenover de VS en tegenover China. De
EU is met die oefening al begonnen en Vlaanderen
moet dit eveneens doen.
Marcel Gunst
MR Noordrand
https://www.idgeostrat.vlaanderen/
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De Vlaamse Eilanden
In het vorig nummer van de Marnixkrant schreef ‘onze’ hoofdredacteur: “Als er een Marnixringlid is die
over de historiek van ‘de Vlaamse Eilanden’ iets meer kan vertellen, hij/zij schrijve als de bliksem een artikel
voor de volgende Marnixkrant!” Wel, bij dezen…
Een anekdote als inleiding
Het toeristisch hoogtepunt van onze huwelijksreis door Centraal Portugal in oktober 1981 was ons verblijf
in Lissabon en in 2006, naar aanleiding van ons zilveren jubileum, bezochten we – met vrouw en dochter
dus – die zachte stad aan de monding van de Taag opnieuw. Op een mooie zondag namen we de bus
naar de voorstad Belèm voor een bezoek aan de Torre de Belèm, het monument van prins Hendrik de
Zeevaarder, het klooster van de Heilige Hiëronymus en het graf van Fernando Pessoa. Uiteraard genoten
we ook van de vermaarde pastéis met een kopje bica. Op de terugweg naar het centrum van de hoofdstad
zat de bus tjokvol en als een ‘gentle’ man stond ik galant mijn zitplaats af aan een ouder dametje. Het
dametje monsterde ons vriendelijk en zei plots in onberispelijk Frans: “Jullie zijn zeker Vlamingen hé, ik
hoor dat jullie Vlaams spreken. Een van mijn verre voorouders kwam ook uit Vlaanderen, zijn familienaam
was van der Haegen en hij woonde op de Azoren.” Ik had nog net de tijd om te antwoorden dat Van Der
Haegen ook mijn familienaam is, want daar was de volgende halte al en ze maakte aanstalten om uit
te stappen, maar ik had gelukkig nog de tegenwoordigheid van geest om haar mijn visitekaartje mee te
geven. In mijn lagereschooltijd ontleende ik ooit uit de klasbibliotheek Vlaanderen zendt zijn zonen uit!
van Frans Olbrechts en uit dat boek had ik onthouden dat een Willem van der Haegen in de 15de eeuw
betrokken was bij de kolonisering van de Azoren, destijds ook de Vlaemsche Eylanden genoemd. Dat had
toen al sterk tot mijn verbeelding gesproken, maar nu was als amateurgenealoog mijn belangstelling
onmiddellijk aangescherpt. Zou dat dezelfde van der Haegen zijn, die het dametje bedoelde?
Enkele weken later kreeg ik een brief in de bus van ene Maria José Silveira uit Manadas op het eiland
Sao Jorge, die schreef dat haar vriendin Yolanda Corsépius, die we hadden ontmoet op de bus in Lissabon,
aan haar mijn gegevens had bezorgd omdat zij, Maria José dus, een tentoonstelling voorbereidde rond de
figuur van Guilherme da Silveira – de Portugese naam van Willem van der Haegen. Zij was op zoek naar
informatie over de Vlaamse wortels van de Azoriaanse familie Silveira (= haag in het Portugees).
Maria José Silveira achtte het niet uitgesloten dat Willem haar verre voorouder was, maar ze was niet
helemaal zeker, ze zat ‘vast’ in haar stamboom rond 1730. Ze schreef ook dat zij als gepassioneerd
ambachtelijk kaasmaakster van de befaamde Queijo Sao Jorge nog steeds gebruikmaakte van het recept
dat Willem van der Haegen meebracht uit Vlaanderen en dat hij in 1510 een akte zelfs ondertekende als
Guilherme Casmacre – Willem de Kaasmaker! En dat de kaas die Willem maakte op Sao Jorge bestemd
was voor de uitvoer naar Engeland, naar Vlaanderen via Brugge en later naar de andere Hanzesteden in
Europa. Wat later stuurde Yolanda Corsépius mij via e-post haar kwartierstaat waaruit bleek dat ze werd
geboren op het eiland Faial en dat ze niet alleen van Willem van der Haegen afstamde, maar ook van
nog andere naar de Azoren uitgeweken Vlamingen, nl. Joost de Hurtere, Willem van der Bruyn en Joost
van Aertrijcke. Dit verhaal werd steeds boeiender en daarom deze lange inleiding hoe ik geïnteresseerd
geraakte in de Vlaamse Eilanden.
De ontdekking van de Azoren
In de Medici Atlas van 1351 was de archipel deels al naamloos afgebeeld. Hij was toen ook bekend bij
zeelieden uit Genua en Catalonië. De (her)ontdekking van de oostelijke Azoren door de Portugezen
dateert van 1427, mogelijk door scheepskapitein Gonçalo Velho Cabral, al is dat niet helemaal zeker. Hij
zou aan de eilanden de naam Açores hebben gegeven. Daarna volgde geleidelijk de ontdekking van de
centrale eilanden, terwijl de westelijke Azoren pas in 1452 aan de beurt kwamen. Als deel van zijn erfenis
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schonk koning Duarte I van Portugal in 1433 de (toen bekende) eilanden van
de Azoren aan zijn broer Infante Dom Henrique, bij ons bekend als Hendrik de
Zeevaarder (afb), de derde zoon van koning Joao I. Hoewel zijn bijnaam anders
doet vermoeden, was Hendrik zelf geen groot reiziger, eerder de initiatiefnemer
en financier van de ontdekkingsreizen die de aanzet zouden geven tot het
omvangrijke Portugese koloniale rijk. In 1439 gaf zijn neef, de jonge koning
Afonso V, hem de toelating de eilanden te bevolken en te koloniseren.
Economische en dynastieke banden tussen Portugal en Vlaanderen
Het is bekend dat er al sinds de 13de eeuw Portugese handelaars actief waren in de havenstad Brugge.
Vanaf 1411 bouwde een groep Portugese handelaars daar een echte handelaarskolonie uit, de Portugese
Natie. Brugse handelaars kochten dan weer hun waren in Portugal, vooral in Lissabon en Porto. In 1438
werden de privilegies van de Portugese Natie in Brugge uitgebreid met het recht consuls aan het hoofd
ervan te benoemen.
Dynastieke banden tussen Portugal en Vlaanderen waren er al in de 12de eeuw toen graaf Filips van den
Elzas de Portugese koningsdochter Tarazia huwde (in Vlaanderen werd ze Mathilde genoemd). In de 13de
eeuw trouwde gravin Johanna van Constantinopel met prins Ferrand van Portugal, die door dat huwelijk in
feite Vlaanderen mee bestuurde als graaf-gemaal. In 1430 huwde Filips de Goede, hertog van Bourgondië
en Brabant, graaf van Vlaanderen enz. prinses Isabella van Portugal. In de Bourgondische Nederlanden van
de 15de eeuw speelde die dochter van koning Joao I en zus van Hendrik de Zeevaarder een belangrijke
politieke rol door meermaals haar echtgenoot te vertegenwoordigen in het bestuur en in de diplomatie.
Zij lag ook aan de grondslag van de Vlaamse emigratie naar de nog maagdelijke eilanden in de Atlantische
Oceaan, die eigendom waren van haar broer Hendrik de Zeevaarder, later van haar neef Dom Fernando.
Emigratie vanuit Vlaanderen in de 15de eeuw
In Vlaanderen waren de levensomstandigheden moeilijk door oorlogen, mislukte oogsten, dure
graanprijzen, hongersnood en epidemieën. De kolonisering van de nieuw ontdekte eilanden vergde de
inzet van heel wat menselijk kapitaal en in Vlaanderen waren zonder moeite liefhebbers te vinden voor
emigratie naar de onontgonnen gebieden met een mild klimaat en vruchtbare grond. Armoede en oorlog
zijn altijd de trekkers geweest van emigratie, toen zoals nu.
In de jaren veertig van de 15de eeuw vestigden zich de eerste Portugezen op de Azoren en wellicht al
vóór 1450 verscheen er de eerste Vlaming, althans de eerste van wie de aanwezigheid door geschriften is
gestaafd. De invloedrijkste Vlaamse kolonisten waren:
Jacob van Brugge
De eerste Vlaming die op de Azoren een rol van betekenis speelde was Jacob van Gruuthuse van der Aa
uit de bekende rijke Brugse familie. Naar de stad van zijn afkomst werd hij in akten meestal vernoemd
als Jacob van Brugge, Jàcome de Brugas in het Portugees. Jacob was een van die Brugse zakenlui die
uitstekende handelsrelaties onderhield met Portugal en zelfs meer dan tien jaar in Porto woonde. Hij
was dan ook de geschikte man om in dienst te treden van Hendrik de Zeevaarder, die hem in 1450 een
vergunning verschafte om een kolonie te stichten op het eiland Terceira. Jacob van Brugge wilde eerst
Portugezen overtuigen, maar dat lukte hem niet en hij trok naar Vlaanderen om daar kolonisten te
ronselen. De enige voorwaarde die Portugal aan buitenlandse kolonisten stelde, was dat ze katholiek
dienden te zijn, wat in Vlaanderen uiteraard geen probleem was. Jacob overtuigde zeventien Vlaamse
families en stichtte met hen op 1 januari 1451 de nederzetting Vila da Praia, maar die kolonie werd
geen succes en Jacob keerde terug naar het vasteland.
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Enkele jaren later kreeg hij een tweede kans, hij verkreeg een capitania, het ’kapiteinschap’ over het
Ilha de Jesu Christo, de eerste naam van Terceira, in feite de erfelijke functie van gouverneur. Hij was de
eerste niet-Portugees die met een dergelijk ambt werd bekleed en hij was bevoegd voor de regio van
Praia – een Portugese kapitein was bevoegd voor de regio van Angria op hetzelfde eiland.
Rond 1472 verdween Jacob van Brugge in verdachte omstandigheden – er werd gesuggereerd dat
hij bij een zeereis naar Vlaanderen overboord zou zijn gegooid. Met zijn echtgenote, de Castiliaanse
edelvrouw Sancha Rodriguez d’Arce had hij twee dochters, Antonia en Diaz d’Arce de Brugas. Verder
had hij nog twee buitenechtelijke zonen, Gabriel de Brugas en Pero Gonçalves. Geen van hen kwam in
aanmerking voor het erfelijk gouverneurschap.
Joost de Hurtere
Hij werd in 1430 geboren in Torhout als tweede zoon van Leon de Hurtere, heer van Hagebroek en
hoogbaljuw van Wijnendaele, waar de familie feodale bezittingen had. Zijn moeder was een dochter
van de vroegere regent van Portugal, Dom Pedro, wat hem later voordelig zou zijn voor zijn relaties in
Lissabon. Als jonge edelman had hij uitstekende contacten aan het Bourgondisch hof en meer bepaald
in de kringen rond hertogin Isabella van Portugal. Overtuigd dat hij op de Azoren zilver en tin zou
vinden, motiveerde hij een vijftiental Vlamingen om met hem naar de archipel te emigreren om er een
mijnonderneming op te starten. In 1465 zetten ze voet aan wal op het eiland Faial, maar na een jaar
waren hun voorraden opgebruikt en hadden ze nog geen erts gevonden. De slechte sfeer escaleerde
en zijn mede-emigranten keerden zich tegen Joost de Hurtere, die ijlings de benen nam naar Lissabon.
Gezien zijn Portugese nobele afkomst langs moederszijde kreeg hij de steun van de koning die hem
de hand schonk van de hofdame Brites (of Beatriz) de Macedo. Joost kon met een groep Portugese
kolonisten en een contingent soldaten naar Faial terugkeren en daar orde op zaken stellen.
Met de steun van hertogin Isabella ondernam hij een nieuwe poging om de
jonge Vlaamse kolonie in Almofariz opnieuw op te werken, maar dat was
evenmin een succes bij gebrek aan drinkwater in die streek. Hij verliet zijn
nederzetting voor de aangrenzende vallei (later bekend als de vallei van
Flamengos) en breidde zijn gemeenschap verder uit naar het zuiden langs
de oever van Horta Baai, waar hij de kapel liet bouwen van Santa Cruz, die
de kern van het dorpje zou worden. In 1468 werd Joost de Hurtere door
Dom Fernando benoemd tot kapitein van Faial. Dat jaar vestigden zich ook
zijn nicht Josina de Hurtere en zijn buitenechtelijke halfbroer Boudewijn de
Hurtere op dat eiland.
Joost de Hurtere cultiveerde nieuwe relaties in Vlaanderen en aan het Bourgondisch hof in de hoop op
Faial een Nieuw Vlaanderen uit te bouwen door een tweede golf van kolonisten aan te trekken. Een
van hen, Willem van der Haegen, bracht bestuurders, handelaars en andere landgenoten mee, maar
dat was een kolonie van korte duur als gevolg van een dispuut tussen de Hurtere en van der Haegen,
waarna de laatste Faial verliet.
In 1482 werd Joost de Hurtere ook aangesteld als kapitein van het naburige eiland Pico. Hij overleed
rond 1495 in Horta, hoofdplaats van Faial, waarvan wordt aangenomen dat ze naar hem is vernoemd.
Zijn zoon met dezelfde naam, alias Josse de Utra volgde hem op als kapitein van Faial en Pico. Ook zijn
kleinzoon en achterkleinzoon bekleedden later die functie, wat weinig twijfel laat over de rol die de
familie de Hurtere op die eilanden heeft gespeeld.
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Ferdinand van Olmen
Ook deze Vlaming die hier bij de ‘grote’ kolonisatoren kan worden vermeld, Ferdinand van Olmen, alias
Fernao d’Ulmo, heeft het net zoals de anderen tot kapitein gebracht. Hij was dat al in 1486 op het deel
van Terceira dat de naam droeg van Quatro Rebeiras en daar heet nu nog een dorpje Flamengos, wat
erop wijst dat van Olmen er een aantal Vlaamse kolonisten vestigde. Toch ligt zijn betekenis op een
ander vlak en moet hij enigszins als een voorloper van Columbus worden beschouwd.
Bij langdurige westenwinden spoelden op de oostkust van Terceira geregeld stukken hout aan en
van Olmen vermoedde dat er zich westwaarts een groter eiland of zelfs vasteland moest bevinden.
Samen met zijn zakenpartner Joao Alfonso do Estreito, een rijke suikerrietplanter uit Madeira, stelde
hij aan koning Joao II voor om op eigen kosten een expeditie naar het Westen te organiseren. Het is
bekend dat de Genuese zeevaarder Cristoforo Colombo in eigen land geen gehoor vond voor zijn plan
om een doorvaart naar Indië te zoeken door westwaarts te varen en ook aan het Portugese hof werd
zijn project afgewezen. Maar koning Joao II ging in 1486 wel in op het voorstel van van Olmen en do
Estreito om naar eventueel vasteland te zoeken, westwaarts van de gekende Portugese eilanden. Het
plan was om begin maart 1487 met twee karvelen vanaf Terceira te vertrekken met een proviand voor
zes maanden. Over het verloop van de expeditie is echter niets bekend. Sommige historici denken dat
ze nooit afvoeren omdat van Olmen in juni 1487 nog op Terceira zou zijn geweest. Anderen zijn van
mening dat de expeditie wel vertrok maar met man en muis is vergaan.
Willem van der Haegen
Ook voor de reeds vermelde Willem van der Haegen was een belangrijke rol weggelegd op de Azoren.
Hij was als kolonist actief op de centrale eilanden Sao Jorge, Faial en Terceira en op de oostelijke
eilanden Corvo en Flores, op dit laatste zelfs als kapitein. Over deze naamgenoot heb ik heel wat
materiaal verzameld en over hem lees je meer in de volgende Marnixkrant…
Vlaamse sporen op de Azoren
Uiteindelijk vestigden zich in de tweede helft van de 15de eeuw meer dan tweeduizend Vlaamse
kolonisten op de Azoren, vooral op Terceira, Faial en Sao Jorge. Cultureel gezien is er heel wat variatie
tussen de eilanden door de onderlinge afstanden en de verschillende perioden van kolonisatie. Hierdoor
hebben ze hun eigen dialecten, tradities, folklore en religieuze feestdagen en ze vereren elk hun eigen
patroonheiligen. Hoewel de Vlaamse migranten zich snel aanpasten aan de Portugese manier van leven en
cultuur, is hun nalatenschap er vandaag nog tastbaar aanwezig.
De Vlaamse migrantenfamilies zijn met de Portugese vermengd
geraakt en hun namen kregen al snel een Portugese vorm, maar de
huidige afstammelingen kennen nog de Vlaamse oorsprong: van
Brugge werd Brugas en de Brugès, de Hurtere werd de Hutra en Dutra
of (de) Utra, van Olmen werd d’Ulma en Dulma, van der Haegen werd
Vandraga en (da) Silveira, van der Bruyne werd Brum, van Aertrijcke
werd da Terra, Hermans werd Armao, Bulskamp werd Bulcao, Govaert
werd Goularte, de Grote werd Grotas, de Roose werd Rosas enz.
In de 15de eeuw genoot de Vlaamse landbouw met zijn systeem van
vruchtwisseling, grondbewerking en bemesting grote internationale
faam. De emigranten namen die methodes mee naar de Azoren, net
als het gebruik van windmolens dat daar door de Vlamingen werd
geïntroduceerd. Die windmolens sieren nog steeds het landschap op
Faial.

19

Marnixkrant 96 – maart 2021
Marnixring Internationale Serviceclub vzw

In het Museu de Arta Sacra van Horta op Faial getuigt ook nog een belangrijke collectie laat-gotische
sculpturen uit de Zuidelijke Nederlanden van de religieuze en culturele inbreng vanuit onze gewesten.
Volgens de overlevering zou dus ook het oerrecept van de uitstekende kaas van Sao Jorge door de
Vlamingen zijn meegebracht; wellicht is dit nog het meest levend Vlaams-Bourgondisch element op de
Azorenarchipel.
Vlaamse Eilanden
Hoewel het onomstootbaar vaststaat dat talrijke Vlamingen vooral tijdens het derde kwart van de 15de
eeuw naar de Azoren zijn geëmigreerd, blijken het verloop en de gevolgen van die uitwijking een moeilijk
grijpbaar historisch gegeven. De geschreven bronnen zijn schaars en geschiedkundigen spreken elkaar in
dezen vaak tegen. Wat ik hier schrijf, is min of meer de grootste gemene deler van de huidige stand van
het historisch onderzoek en dan nog zonder de Portugese auteurs te kunnen raadplegen bij gebrek aan
kennis van die taal. Wie niet vertrouwd is met deze materie kan allicht denken dat de benaming Vlaamse
Eilanden het bewijs is dat Vlamingen de Azoren hebben ontdekt of dat ze ooit Vlaams bezit zijn geweest.
Een dergelijke misvatting werd trouwens reeds in de 16de eeuw verspreid. De eerste cartografische
vermelding van het Vlaamse karakter van de Azoren danken we aan de kosmograaf Martin Behaim
von Schwarzbach uit Nürnberg: op de beroemde aan hem toegeschreven wereldbol uit 1492 – een
pronkstuk van het Germanisches Nationalmuseum in zijn geboortestad – werd het eiland Fayal als Neu
Flandern aangeduid. Martin was de schoonzoon van niemand minder dan Joost de Hurtere, vandaar…
En in een brief uit 1494 gebruikte hij de titel genero capitanii Insularem Azores Faial et Pico et Insularem
flemengorum (kapitein van de Azoreneilanden Faial en Pico en van de Vlaamse Eilanden).
Bij de grote 16de-eeuwse cartografen Mercator en Ortelius was de benaming Vlaemsche Eylanden
gemeengoed geworden voor de hele archipel. Maar de Azoren waren en zijn nog steeds Portugees, punt.
Dat Vlamingen er door hun economische inbreng, hun landbouw, technologie, handel en cultuur een
onuitwisbare stempel hebben op gedrukt, is evenwel niet te ontkennen.
Vandaag de dag betonen de bewoners van de Azoren nog steeds hun aanhankelijkheid aan het verleden
en zij achten de 15de-eeuwse migratie vanuit Vlaanderen van grote waarde. Daarvan getuigt ook mijn
correspondentie met Maria José Silveira en Yolanda Corsépius.
Marc Van Der Haegen
Marnixring Zuid-Oost Vlaanderen
Geraadpleegde bronnen
̵ F. M. Olbrechts, Vlaanderen zendt zijn zonen
uit!, Davidsfonds, Leuven, 1942
̵ A. Vandewalle, Vlaamse families op de Azoren
in Azoren, Vlaemsche Eylanden, Werkgroep
Azoren vzw, Brugge, 1991
̵ W. Johnson, Middeleeuwse Vlaamse
zeevaarders op de dool in de Atlantische
Oceaan in Azoren, Vlaemsche Eylanden,
Werkgroep Azoren vzw, Brugge, 1991
̵ C. Verlinden, De Vlaamse kolonisatie van
de Azoren in Vlaanderen en Portugal op de
golfslag van twee culturen, Mercatorfonds,
Antwerpen, 1991
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Marnixring Land van Loon-Nieuw Eyck
schenkt 150 kinder- en jeugdboeken
aan vzw ’t Kietelt
De maandelijkse vergaderingen in Kasteel Wurfeld
in Maaseik konden sinds maart 2020 natuurlijk niet
meer doorgaan. Om het ‘coronajaar’ af te sluiten
werd beslist om een deel van de ledenbijdrage te
besteden aan een goed doel.

een verjaardagsdoos te bezorgen, zodat zij er
ook bij horen. ’t Kietelt werkt anoniem, zodat
de kinderen niet weten dat zij het zijn die hun
verjaardag faciliteren. “In een jaar maken we meer
dan 1.000 dozen klaar. Binnenkort starten we met
de eerste 150. Ook wij vinden dat een leesboek
in zo een doos thuishoort. Wij zijn heel blij met
deze lading splinternieuwe boeken”, zegt Mark
Breemans, oprichter en verantwoordelijke van
’t Kietelt.

Als doel werd vzw ’t Kietelt gekozen. ’t Kietelt is
actief in 14 Limburgse gemeenten en heeft haar
hoofdzetel in Bree. De vzw stelt verjaardagsdozen
samen om van de verjaardag van kinderen die
het financieel moeilijk hebben een onvergetelijk
feest te maken. In zo een doos zit versiering om
de speciale dag op te vrolijken, benodigdheden
om een verjaardagstaart te bakken, een boek en
een mooi stuk speelgoed voor de jarige, snoep en
traktaties voor de kindjes van de klas.

“Kinderen stimuleren om te lezen past perfect
binnen de doelstellingen van de Marnixring.
Daarom hebben we voor 1.000 euro kinderen jeugdboeken gekocht: een pakket van 150
leesboeken en stripalbums voor jongens en meisjes
van 6 tot 12 jaar. Als we op die manier kinderen
aan het lezen kunnen zetten, zijn we in ons opzet
geslaagd”, aldus Guy Willems en Willy Van Pol van
Marnixring Land van Loon-Nieuw Eyck.

Kinderen die opgroeien in een kansarm gezin
worden vaak slachtoffer van sociale uitsluiting.
Sommigen spijbelen zelfs op hun verjaardag,
omdat ze niets hebben om uit te delen. ’t Kietelt
wil dat verhelpen door hun

Neem een kijkje op www.kietelt.be
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Zo kan het ook…

MARNIXRING

Land van Loon-Nieuw Eyck

Bloemlezing
gedichten
gekozen
door de
leden

een online activiteit in coronatijd

november 2020
Ziehier een lokaal initiatief van Marnixring Land van Loon-Nieuw Eyck in tijden van corona: aan alle leden
van de ring werd gevraagd een gedicht te zoeken dat hen om een of andere reden aansprak. Daarbij
schreven ze de motivering waarom net dat gedicht werd gekozen. De oproep leverde een verrassende,
gevarieerde en speciale reeks gedichten op die door Guy Willems werden verzameld in een fraaie
bloemlezing die kan gedownload worden op de webstek van de Marnixring-Land van Loon-Nieuw Eyck
(Gedichten Marnixringleden.pdf).
Ter illustratie pikken we er eentje uit van Joke van Leeuwen, gekozen door Paul Janssen.
Corona
Als die venijnige ijzerenheinige virusjes die je niet ziet
als die rond-hoppende in de war schoppende
piepkleine stukjes verdriet weg zullen kwijnen
en daarna verdwijnen
dat nergens nog een overschiet dan zal ik je kussen
maar ja, ondertussen doe ik dat maar niet.

Joke van Leeuwen, in DICHTER, tijdschrift met poëzie voor kinderen van 6 tot 106
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Frans. In die taal is iets als te bij een infinitief (of to
in het Engels of zu in het Duits) totaal onbekend,
maar infinitieven worden in het Frans nagenoeg
altijd met de aan andere woorden (substantieven,
adjectieven…) gekoppeld. Inutile de faire un
effort… Omdat de voor ons in de eerste plaats
‘van’ betekent, gebruiken we in de mondelinge
omgangstaal zonder erbij na te denken van als
koppelwoord. Ga maar na hoe vaak je dat doet.
Ik heb u toch gezegd van niet te veel te drinken!
Maar zodra we gaan schrijven, lijken we onbewust
een klik te maken en te zien dat die van daar
als een tang op een varken slaat. En in plaats
van het woord weg te laten… vervangen we het
merkwaardig genoeg door om.

Een mantra OM niet
mee te overdrijven

Daardoor krijg je in door Vlamingen geschreven
Nederlands dikwijls veel te vaak dat woord om. Nu,
als je goed gelezen hebt wat hierboven staat, besef
je meteen dat het geen zwart-witgeschiedenis
is: hier moet het, hier mag het niet. Een handige
vuistregel is echter: als het niet echt moet, laat het
dan weg, want het wordt sowieso te vaak gebruikt
en je zit bovendien met hetzelfde voegwoord als
je een doel wilt uitdrukken. Vorig jaar plukte ik uit
de krant deze zin: Daarbij blijft het belangrijk om
afstand te houden om besmettingen te vermijden.

Veel mensen kijken raar op als ik zeg dat om
het woord is dat ik bij mijn werk als redacteur
het vaakst schrap – tot honderden keren in
één manuscript! Het is een lastige klant, dat
tweeletterig voegwoordje.
Wat ons in de problemen brengt is met name
de vijfde betekenis (in Van Dale): verbindend
voegwoord ter inleiding van een beknopte bijzin
met een infinitief met ’te’, als nabepaling bij
een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk
naamwoord. Klinkt als Chinees?

Zie je wat ik bedoel? De tweede om is een
voegwoord van doel, wat je makkelijk kunt
achterhalen door het te vervangen door teneinde.
De eerste is zo’n ‘expletieve’ en die mag dus weg.
Het valt trouwens op hoe vaak om onnodig wordt
gebruikt na een zogeheten bepalingaankondigend
woord, in dit geval het. Het woordje kondigt het
eigenlijke onderwerp van het gezegde aan. Het
gezegde is belangrijk blijven. Wat is belangrijk?
Dat je afstand houdt. Een handige regel om (hier
noodzakelijk!) de helft van je overbodige oms te
schrappen is: keer het eens… om. Als de om dan
nergens op slaat, is hij overbodig. Nooit zul je
zeggen of schrijven: om afstand te houden blijft
belangrijk. Nee, als je het omdraait wordt het
afstand houden blijft belangrijk. En dan mag om
dus weg.

Dan kijken we even naar de voorbeelden die onze
dikke vriend zelf geeft: hij is aardig om naar te
kijken. Duidelijk. Maar dan begint het, wanneer
ook Van Dale het woord tussen haakjes plaatst,
dus het mag ook weg: de neiging (om) te veel te
willen doen; ze was bang (om) te vallen. En om het
helemaal bont te maken besluit het woordenboek
met: vaak expletief [als niet noodzakelijke
aanvulling] gebruikt: het is onnozel om hierover uit
te weiden; hij is gewoon om te wandelen.
Precies met dat ‘expletieve’ wordt door Vlaamse
auteurs zo kwistig overdreven dat het ronduit
gaat storen. Ik schrijf nadrukkelijk Vlaamse omdat
Nederlanders er minder last mee hebben. Dat
komt doordat zij niet van oudsher zo doordesemd
zijn met de invloed van een andere taal, in casu het

Jan Heyvaert
MR Zuid-Oost Vlaanderen
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Over corona
We gaan het hier niet hebben over het virus.
Daarvoor moet u bij de virologen en andere weten
schappers zijn die ons in alle televisiejournaals,
duidingsprogramma’s en persberichten bijleren
over het fameuze beestje.
We gaan het hebben over de HEILIGE CORONA,
een vergeten beschermheilige die plots opduikt
om de wereld te verlossen van het coronavirus, als
men haar met gebed en bedevaart ter hulp roept.

Noveenkaarsen voor de heimige Corona in de basiliek van Dadizele
Foto: vrtnws
omdat het onder een microscoop de vorm heeft
van een kroon.

Wie is Corona?
Er doen nogal wat verhalen de ronde maar de
grote lijn is dat ze een jonge martelares is die
omwille van haar geloof op zestienjarige leeftijd de
marteldood stierf in Egypte of Syrië rond het jaar
170. Ze wordt op
14 mei samen met
Sint-Victor door de
katholieke Kerk als
heilige gevierd. En
op 27 oktober of
11 november door
afbeelding: Kerknet
de orthodoxe Kerk.
Ze is de patrones van grafdelvers, schatgravers,
slagers en houthakkers. Blijkbaar werd ze niet
aangeroepen voor menselijke epidemieën.

Hoe wordt dan zo’n idee verspreid?
Op 13 maart 2020 vindt men op een
Facebookpagina van een parochie in Sunderland
(UK) een aanzet met een bidprentje erbij. Dat
wordt opgepikt door de National Catholic Reporter,
een katholieke nieuwssite in de US. Op 25 maart
meldt Reuter over het schrijn met de relieken van
de Heilige Corona als beschermheilige, dat zich in
Aken bevindt. In Vlaanderen neemt op 26 maart de
VRT het bericht van Reuter over, De Standaard en
Het laatste Nieuws vernoemen het een dag later en
het is vertrokken …
Om op bedevaart te gaan moeten we niet zo ver
lopen: in de basiliek van Dadizele wordt er volgens
de pastoor in de meimaand veel langsgekomen
en voor de Heilige Corona gebeden. Men kan er
ook een noveenkaars kopen met haar beeltenis en
als bonus een gebed op de achterkant (3,5 euro –
bedevaarten en noveenkaarsen behoren tot het
Vlaamse Erfgoed). Maar ook in Utrecht kan men
gaan bidden en kaarsen kopen.

Een schrijn met haar relieken werd in 997 door
Keizer Otto II naar Aken gebracht. Jarenlang
heeft ze daar in de kelder gelegen maar onlangs
werd het schrijn bovengehaald als deel van een
grote tentoonstelling. Een beslissing, zegt men,
die dateert van voor de coronacrisis. De meeste
relieken zouden zich echter nog bevinden in de
basilica van Sint-Victor en Corona in Feltre, een
bergdorpje in Noord- Italië.
De Heilige Corona is patroonheilige van BellunoFeltre en dat is precies een van de gebieden waar
de corona-pandemie voor het eerst tot een lockdown leidde. De Heilige Corona werd vooral in de
16de en 17de eeuw aanbeden in Oostenrijk en het
Oostenrijkse deel van Beieren. Er waren heel wat
bedevaarten en in Sankt Corona am Wechsel werd
ze aangeroepen als er vee-epidemieën opdoken!
Maar de naam van het virus heeft niets met een
heilige te maken. Het is zo genoemd
Marnixkrant 96 – maart 2021
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Maar vergeet niet dat er ook Coronabier is: Corona
Extra, Mexicaans door de Grupo Modelo nu van de
groep AB Inbev (4,5% met een stukje limoen in de
fles).
Ga bijgevolg in afwachting van de vaccinatie op
bedevaart naar Dadizele,
brand een noveenkaars
en drink nadien een
‘Corona Extra’. Dan komt
alles goed, als men het
maar gezond houdt…
Paul Verpeet
MR Zuid-Oost Vlaanderen
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Zeezucht

de Redderstoel van Kris Martin

Woordkunstenares Maud Vanhauwaert wijdde in het kader van het beeldenpoëzieparcours in
Knokke-Heist ook een gedicht aan de Redderstoel van Kris Martin, een minimalistisch en strak kunstwerk
op het Albertstrand vlak bij de Wandelaar in Duinbergen en door Marnixring Knokke-Heist De Blinckaert
aan de gemeente geschonken. De inox mirador is door de kunstenaar bewust opgesteld in de richting van
de zeedijk en niet van de zee.
trekt de tijd in mij terug
wanneer ik omkeer ik keer
om juttend langs de vloedlijn
langs mijn verbleekte vormpjes
hier ben ik geboren ik kan
zeggen ach ik heb de zee al
achter de rug de oneindigheid
hijgt in mijn nek waar is mijn
schopje wie zwaait er nog
als ik verder dan de boeien trek
grootste schoot, wieg mij
Meegedeeld door
Filip De Vlieghere
MR Knokke-Heist De Blinckaert
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De verre oorsprong van de Vlamingen
Vlamingen spreken een Germaanse taal, hebben een Germaanse cultuur en zijn van etnie overwegend
Germaans. Ook de andere Nederlands/Afrikaanstaligen, de Duitstaligen, de Scandinavischtaligen en de
meeste Engelstaligen zijn Germanen. Vragen waar de Vlamingen vandaan komen is dus meteen vragen
waar de Germanen vandaan komen.
Koplopers inzake kunst en cultuur waren die Germanen niet, althans niet in het begin van de
beschavingsgeschiedenis. De Egyptenaren en de Mesopotamiërs bijvoorbeeld hadden rond 3000 v.C.
op basis van hun landbouwoverschotten, al steden gesticht met veel arbeidsverdeling en vervolgens
staten samengehouden met een geschrift en met nog meer arbeidsverdeling. De Kretenzers (Minoïsche
beschaving), de Iraniërs (Meden en Perzen), de Indiërs (Harappa-beschaving) en de Chinezen
(Shangbeschaving) zouden dat over de volgende tweeduizend jaar de Egyptenaren en de Mesopotamiërs
geleidelijk aan nadoen.
Terwijl dit alles geschiedde waren de Germanen nog halfnomadische jager-verzamelaars. Dat laatste
was wat de prehistorische mens al sinds 2,1 miljoen jaar was, al sinds de Homo habilis. Wel kenden de
Germanen een beetje landbouw, een overlevingslandbouw.

De Kelten: het ontstaansgebied (geel), de verbreiding (lichtgroen), zones (donkergroen) waarin men nog
Keltisch spreekt.
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Ze spraken een Indo-Germaanse taal. Als nomaden uit Siberië waren ze tijdens hun omzwervingen ergens
op het uiteinde van het Euraziatische vasteland terechtgekomen in Scandinavië. Het is in Scandinavië dat
het weinige wat we van hen weten begint. In het uiterste noorden van Duitsland hadden de Germanen
vanaf 1000 v.C. wat contact met de Keltische cultuur. De Keltische cultuur torende toen mijlen boven die
van de Germanen uit, om te beginnen al inzake landbouw en landbouwoverschotten. Inzake sedentair
leven, inzake ambachtelijk kunnen en inzake sierkunst waren de Kelten een lichtend voorbeeld dat
de Germanen van op afstand zo een beetje probeerden na te volgen. Het ambachtelijke kunnen van
de Kelten stond op een veel hoger peil, maar let wel, het betrof hier een cultuur, geen beschaving,
want landbouwoverschotten en stedelijk leven hadden er nog niet geleid tot een meer ingewikkelde
samenleving en zij ontwikkelden ook geen schrift. Wel was er landbouw, mijnbouw, metaalbewerking, ijzer
en handel met het Middellandse Zeegebied. Een deel van de Kelten leefde sedentair. Vorsten bewoonden
er versterkte hoogtes.
Maar de Kelten raakten klem tussen de Romeinen, die weliswaar ook sedentair en kwetsbaar waren zoals
zij, maar een sterk leger ontwikkelden en de Germanen, half-nomadisch, ongrijpbaar en krijgszuchtig. De
Kelten, terechtgekomen tussen hamer en aambeeld, werden ten slotte murw geslagen.

De Hunnen (groen) drijven de Germanen voort
De armoedige landbouw van de Germanen putte de grond uit en verplichtte hen tot een halfnomadische
levenswijze met voortdurend zich verplaatsende dorpen. Bij hun verplaatsingen vochten ze veel onderling.
Iedere clan en iedere stam bevocht de andere. Voor hun overleving moesten ze dus wel krijgszuchtig
zijn. De Germanen kenden aanvankelijk geen schrift. Ze kenden weinig filosofie of wetenschap, kunst
of cultuur, bouwkunde of organisatie. Ook technisch waren ze weinig ontwikkeld. Maar ze wisten wel
ijzeren wapens te maken. In dat opzicht waren ze technisch bij de pinken. Voor de toekomst was dat
zeker niet onbelangrijk. Daartegenover stond Rome, met zijn ontwikkelde landbouw en zijn sedentaire
dorpen die genoeg overschotten produceerden om hele steden mogelijk te maken, steden met een
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arbeidsverdeling die ingewikkeld genoeg was om het schrift te ontwikkelen. De Romeinse wereld had zo
hoogstaande technieken en ambachten en wijdvertakte handelsnetwerken. En de Romeinse wereld had
Griekenlands kunst, filosofie en wetenschap overgenomen. Tot slot had Rome, op eigen kracht, ook zijn
leger en zijn bouwkunde, zijn wetgeving en zijn rechtspraak, zijn staatkunde en zijn diplomatie ontwikkeld.
Doorslaggevend was dat Rome door dat alles over een staatsleger met traditie beschikte. In veel gevallen
stond het tegenover gelegenheidslegers van stammen waarvan de leden vochten met eigen wapens,
waarmee ze goed konden omgaan, en soms niet goed konden omgaan.
Omstreeks 200 v.C. begonnen de Germanen vanuit het uiterste noorden van wat nu Duitsland is zuidelijk
door te dringen, recht het Keltische gebied in. Voorouders, die later Vlamingen zouden worden hebben
aan dat Germaanse oprukken deelgenomen. Er bestaat in Noord-Duitsland nog een wal waarmee de
Kelten probeerden de Germanen te stoppen, maar tevergeefs. Al spoedig waren Midden- en
Zuid-Duitsland veroverd.
Het was een reusachtige omwenteling. Voor velen is het moeilijk om zich voor te stellen dat Duitsland, dat
toch een kernland van het Germanendom lijkt, eerst een bijna uitsluitend Keltisch gebied was. En meer
Germaanse veroveringen zouden volgen, want vanaf 100 v.C. kwamen Noord-Gallië (de Lage landen),
Noordoost-Gallië (de Elzas) en Zwitserland aan de beurt. Het is trouwens op die manier dat langs de
Midden-Maas de eerste Germanen de Lage Landen binnengeraakten, nog voor er daar van Romeinen
sprake was. Ook vielen de Germanen Romeinse bezettingsgebieden aan, zoals Zuidoost-Gallië en
Noord-Italië.
Aangevallen, zowel vanuit het noorden als vanuit het zuiden, kwam de Keltische cultuur onder loodzware
druk te staan en zou uiteindelijk alleen in enkele Europese uithoeken van Wales en van Bretagne, van
Schotland en van Ierland overleven. Walen en Fransen, Portugezen, Spanjaarden en Noord-Italianen zijn
overigens oorspronkelijke Kelten, bekeerd tot de taal en de cultuur van Rome.
De verzwakking en het latere wegdeemsteren van de Keltische tussenwereld zou ervoor zorgen dat
het onderscheid tussen de Romeinse beschaving en de Germaanse cultuur des te flagranter werd. De
Germaanse ‘barbarenwereld’ uit de noordelijke bossen kwam in botsing met de Romeinse beschaving
aan de Middellandse Zee. Vlaanderen zou een onderdeel van die botsing worden. Vanaf 290 n.C. was de
Vlaams-Zuid-Nederlandse bufferzone een verkapt oorlogsgebied.
Franken rukten vanuit de Betuwe Vlaanderen en Zuid-Nederland binnen. Niemand zat er veilig voor de
Germanen. Maar… deze Germanen bleven niet lang. Salische Franken waren doorgestoten tot in het
vruchtbare Noord-Gallië en hadden geen redenen om in de moerassen onder de Beneden-Rijn te blijven.
Wie wil er in schaars bevolkte en onvruchtbaar moerassen wonen terwijl hij vruchtbare landsdelen en
rijke steden kan uitplunderen? Het lijkt logisch dat de Salische Franken Vlaanderen en Zuid-Nederland
verlieten al kort nadat ze er binnen geraakten. Zij zijn dus niet de voorouders van de Vlamingen en van de
Zuid-Nederlanders. De afstammelingen van deze Salische Franken zijn trouwens later Fransen geworden.
Maar waar kwam de heel kleine bevolking van Vlaanderen en Zuid-Nederland in de vroege middeleeuwen
dan vandaan? Om te beginnen voeren Saksen de kusten af, weken rechts af naar de Engelse kust, of
links af naar de Nederlandse en de Vlaamse kust. Op de doortocht hebben ze zich in Noord-Nederland
waarschijnlijk vermengd met de Friezen. Dit zou verklaren dat Fries en het latere Engels beide tot dezelfde
Germaanse taalfamilie behoren. Langs de Vlaamse kusten vestigden zich zo Saksers, waarschijnlijk tot in
Antwerpen toe, omdat Zeeland toen nog grotendeels… zee was. Maar vanaf 375 n.C. rukten de Hunnen op
en ontstond een nieuwe continentale inwijking, dit keer van Ripuarische Franken van achter de Rijn. Toen
Marnixkrant 96 – maart 2021
Marnixring Internationale Serviceclub vzw

28

Attila in 451 n.C. Gallië binnenviel had hij bijna alle Germaanse volkeren buiten het
West-Romeinse Rijk onder zijn gezag, inbegrepen de Ripuarische Franken ten oosten van de Rijn.
Mogelijk beviel dit een minderheid van de Ripuarische Franken niet en vestigden die zich in de Vlaamse
en Zuid-Nederlandse moerassen. Daar konden ze zich afzonderen van de Hunnen omdat die hun
ruiterijtactieken in een dergelijk gebied niet konden gebruiken. Indien sommige Ripuarische Franken op
die manier in Vlaanderen en Zuid-Nederland terechtkwamen, dan moet dit nog vóór 451 zijn gebeurd.
Want na Attila’s nederlaag was zich afschermen voor de Hunnen geen beweegreden meer. Waarom
is die Germaanse minderheid dan in die moerassen dan blijven wonen? Mogelijk konden ze er zich
ook onttrekken aan het daadwerkelijke gezag van om het even welke Frankische koning. Die vorm van
vrijheidsgeest of anarchie zou typisch worden voor de Germanen in de Lage Landen.
De Vlamingen en de Zuid-Nederlanders zijn bijgevolg etnisch verwant met de Franken van het Duitse
Rijnland omdat ze Ripuarische Franken zijn, en met de Engelsen en met de Noord-Duitsers omdat ze
Saksers zijn. In continentaal West-Germaans of Oudnederlands noemden die hun heimat ‘Flaumandrum’
of overstromingsgebied, in modern Nederlands ‘Vlaanderen’.
Opmerkelijk, de Bataven in Noordwest-Nederland versmolten met de Salische Franken en verdwenen
met hen Gallië in. De Friezen in Noordoost-Nederland namen daarop ook Noordwest-Nederland over. De
Noord-Nederlanders stammen allen af van de Friezen, de enige Germaanse stam die niet deelnam aan de
Germaanse volkerenstorm toen het West-Romeinse Rijk ineenstuikte.
Marcel Gunst
MR Noordrand
‘Vijftien eeuwen identiteit in Vlaanderen’
Hoofdstuk 1, samengevat door Marc Bulté
https://www.idgeostrat.vlaanderen/

www.marnixring.org
33% Marnixringleden zijn ingelogd op de webstek sedert het invoegen van de AVG-wetgeving
wetgeving in oktober 2019. De raad van bestuur vraagt aan de leden die nog niet hebben

ingelogd op de webstek om dat zo vlug mogelijk te doen.

Wist je dat …
… maandelijkse nieuwsbrieven zijn enkel voor de leden zichtbaar.
… de Marnixring een webwinkel heeft voor haar leden?
… je webdocumenten kunt downloaden zoals
• Formulier AANVRAAG SUBSIDIËRING
• Jaarverslag van de ringsecretaris
• Jaarverslag van de ringpenningmeester
Wil je meer weten over …
… protocollen en procedures van onze Marnixring? Raadpleeg
onze codex.

Hoe inloggen op de webstek?
www.marnixring.org
Daar kunt u zich aanmelden.
Wat als ik mijn paswoord niet ken?
̵ Klik op het wit vraagteken in
het oranje tabvenster bovenaan
rechts ?
Stap voor stap wordt uitgelegd
hoe je kunt in loggen op de
webstek.
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Hermans coronamijmeringen

“Dachwizer”
Ongeveer een maand geleden schoof ik aan de
winkelkassa aan en de man voor mij, vergezeld
van een kind, leek een West-Vlaming te zijn die
naar het mooie Pajottenland was komen wonen.
Hij kreeg van de winkelbediende een Druivelaar of
scheurkalender als nieuwjaarsgeschenk.
“Kektekériëre Lewitje, wûk we nu krieg’n.
Mogowzè, e dachwizèr. Wa peï doar of?”. Vrij
vertaald (denk ik): “Kijk eens aan Lowietje, wat we
nu krijgen. Wat is dat nu. Een dagwijzer. Wat denk
je daarvan?”. De West-Vlaamse vrienden zullen het
mij niet kwalijk nemen dat ik die ¨, ^, ` en andere
wellicht niet op de juiste plaats zet.

Over de maan krijg je dezelfde informatie. Ik kijk
altijd uit naar vollemaan, dan mag je een wens
doen. Ik wens dan de ideale man te zijn: hij die
begrijpt wat zijn vrouw niet zegt. ’t Is helaas
vandaag geen vollemaan en ik heb toch nog altijd
ondertitels nodig om mijn vrouw te begrijpen. Zelfs
als ze niets zegt!
Er staan ook heiligen uit de oude tijd op: Rembert,
Hadelijn, Dorothea, Mengold, Ansbert en
Austreberta zijn inmiddels al de revue gepasseerd.
Ik had er nog nooit van gehoord.
Omdat ik de dagwijzer pas op 15 januari ontving
had ik dus al een aantal heiligen grandioos gemist.
Bijvoorbeeld op 1 januari Valentinus Paquay,
bijgenaamd het Heilig Paterke van Hasselt. Hij kon
urenlang de biecht afnemen en werd daardoor
“Apostel van de biechtstoel” genoemd. In Hasselt
hadden ze misschien veel op hun kerfstok en moest
er dus meer gebiecht worden. Hij kon ook in het
geweten van mensen kijken en hen de toekomst
voorspellen. Een schitterende heilige om het jaar
mee te beginnen, vind ik. Inmiddels is de Heilige
Cornelius ook al sinds 2 februari voorbij. Het is een
heilige die mij nauw aan het hart ligt. Niet alleen
omdat ik zijn naam draag maar ook omdat hij ooit
tot paus van Rome werd gekroond. Een hele eer
voor de familie.

Toen het mijn beurt was kreeg ik ook zo’n
Druivelaar als geschenk. Maar wat die WestVlaming zei liet me niet los. Hij noemde het
“e dachwizèr”. Bij ons heette dat altijd een
Druivelaar of scheurkalender maar bij nader inzien
blijkt het ook op het voorblaadje te staan dat we
er ieder jaar achteloos afscheuren zonder ernaar
te kijken. En eigenlijk is ‘Dagwijzer’ nog niet slecht
gevonden want je wordt inderdaad elke dag wijzer.
Zo kom je bijvoorbeeld nauwkeurig te weten
wanneer de zon opkomt en ondergaat. Hieruit
kan je afleiden hoeveel minuten de dagen langer
of korter worden en van hoe laat tot hoe laat het
klaarlichte dag is en wanneer je het licht moet
aansteken. Als je even stiekem bladert weet je het
al weken op voorhand zodat je nooit meer kan
zeggen: “Ik wist het niet”.
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Goedele, de patrones van Brussel die op 8 januari
herdacht wordt, heb ik ook gemist. Zij werd als
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prille maagd ooit toevertrouwd aan Sint-Gertrudis
van Nijvel, stad met wie mijn gemeente Lennik
ooit nog nauwe banden heeft gehad. Goedele
leidde daar een voorbeeldig, streng en onschuldig
leven. Misschien is de echte Goedele, die van VTM
en nu ook nog Kamerlid, toch die dag even stil
blijven staan bij de maagd naar wie zij genoemd
werd.

al een dagje ouder en was er vroeger nog geen
opwarming van de aarde.
En wie weet ben ik, met elke dag een heilige, weer
wat katholieker geworden. Ik kijk daarom al uit
naar 22 mei. Dan vieren we de Heilige Rita. Dat is
de patrones van de hopeloze gevallen.
Herman Cornelis
Bestuurder MRIS

Wat ik ook zo mooi vind zijn de dagelijkse mopjes.
Ik vraag me af wie die toch allemaal bedenkt:
̵ Schat, vanavond tijdens de relatietherapie zullen
ze aan de mannen vragen om hun vrouw te
vergelijken met een voorwerp. Waarmee zul jij
me vergelijken?
̵ Met een kaars.
̵ Oh dat is lief! Een kaars, zo mooi, zo rechtuit, zo
rank en slank, het licht van jouw leven …
̵ Nee, van zodra we gaan slapen wordt de vlam
gedoofd.

‘De Druivelaar’ bestaat sinds 1915 en wordt
vandaag uitgegeven door uitgeverij INNI
publishers uit Heule. Van deze scheurkalender
gaan er jaarlijks bijna een miljoen exemplaren
over de toonbank, alhoewel, dat klopt niet
helemaal want de meeste kalenders worden
als relatiegeschenk weggegeven. Sinds 2013
bestaat ‘De Druivelaar’ ook als een app.
In 2015 introduceerde men de
gepersonaliseerde Druivelaar. Online kunnen
de heiligen van de dag vervangen worden
door de verjaardagen van bijvoorbeeld
familielieden.

Dat soort humor. Daar ben ik enthousiast over.
Daar geniet ik mateloos van. Ze doen me terug
denken aan die goede oude Armand Pien. Die had
op het einde van zijn weerpraatje ook altijd een
grapje in petto. Daarom bleven de mensen ook ‘De
Druivelaar’ mee als De Digitale Druivelaar, een app
voor Android (sinds 2013) en Apple (sinds 2012)
kijken.
En je krijgt er ook heel wat hints. Zo was er ergens
in januari de hint dat als ’s morgens het portier
van je auto is dichtgevroren en het lukt je niet om
na enig schudden en trekken het portier open te
krijgen, je een andere portier eens moet proberen.
Ik had er zelf nog niet aan gedacht. Tijdens het
rijden, zo gaat het verder, ontdooit de vastgevroren
deur wel vanzelf. Ik denk dan als die deuren ook
vastgevroren zijn, wat dan? Maar daar zegt de hint
niets over.

Dagwijzer

Druivelaar
-1915

2021

En je komt ook heel wat weerspreuken te weten:
“Als het op Sint-Blasius (3 februari) regent en waait,
zeven weken lang de wintermolen draait.”
Het heeft bijna alle dagen gewaaid en geregend
maar de winterprik, die begon op 5 februari, was
in een wip voorbij. Misschien wordt Blasius ook
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De familiegeschiedenis onderzoeken
een opportuniteit in coronatijden
Laat ik met de deur in huis vallen om u mee te nemen in mijn
verhaal. Wellicht kent u uw beide ouders en hun volledige naam.
Overloop nu eens de familienamen van uw grootouders … Veel
mensen blijven al hangen bij de familienaam van de grootmoeder
langs moederszijde. Hier start dan al de zoektocht bij veel mensen.
Als ik u dan de namen zou vragen van uw overgrootouders, zal u
passen. De kans is groot dat u in feite niets, maar dan ook niets
weet van uw overgrootouders. Dan nodig ik u uit om kennis te
maken met deze mensen via de registers van de Burgerlijke Stand.
Die kunt u raadplegen op het internet.
Wellicht zal u ook moeten teruggrijpen naar de doodsbrieven
en doodsprenten die in de familie bewaard zijn om een
aanknopingspunt te vinden. Omdat veel van deze documenten
verloren zijn, verzamelt de vereniging Familiekunde Vlaanderen
vzw deze documenten om haar leden en geïnteresseerde mensen
verder te helpen. In elke provincie vindt u wel afdelingen en
hun enorme collecties. In het bestuur van de Dilbeekse afdeling
leerden enkele Marnixringleden elkaar kennen.
Na de eerste kennismaking met uw voorouders via de burgerlijke stand en de parochieregisters (ancien
régime) volgen ontelbare bronnen om bijkomende gegevens over hun leven terug te vinden: kiezerslijsten,
kerkhoven, oude kranten, personeelsregisters, emigratielijsten, bouwdossiers, schadedossiers van de
oorlogen, notariaat, fiscale archieven, enz. Ik verwittig u vooraf dat deze zoektocht een passie zal worden.
En tot wat dit kan leiden vindt u op www.jammart.be
In deze geschiedkundige tuin van Eden vindt u onderaan gelukkig een zoekmachine.
De kern van uw zoektocht zal steeds rond een of meer familienamen draaien. En uw
familienaam kan vandaag misschien zeldzaam zijn, in het verleden kan hij couranter geweest zijn en
omgekeerd. Mensen met een familienaam die naar een andere taal of ander land verwijst, zullen in
het buitenland contact moeten zoeken. En omgekeerd zoeken buitenlanders met een Vlaamse naam
contacten alhier. Sinds enkele jaren gaat dat veel gemakkelijker dankzij het internet en de sociale media.
Maar waar zou uw naam dan wel voorkomen in de wereld? Lees nog even verder maar houdt u zich vast
aan uw stoel.
Familienamen in België
De webstek www.familienaam.be is al goed gekend. Onderaan kan u een familienaam intikken en
onmiddellijk een grafische vaststelling doen. Bij veel namen, bv. Verleysen, ontdek je de vermoedelijke
bakermat van de naam, in dit geval de streek rond Aalst. Bij andere namen, bv. Leuckx, zie je de emigratie
verschijnen in de 19de eeuw naar het Waalse staalbekken. Bij mijn eigen familienaam Erkelbout, zou men
denken dat het een Brusselse naam is. De naam heeft echter een West-Vlaamse afkomst. Alleen zijn de
enige resterende naamdragers nakomelingen van mijn uitgeweken overgrootvader. De naam is in WestVlaanderen zelf uitgestorven. Alhoewel, tik even ‘Herkelbout’ in.
Marnixkrant 96 – maart 2021
Marnixring Internationale Serviceclub vzw

32

En het verhaal stopt natuurlijk niet in België of het huidige Vlaanderen. Onze familienamen zijn ongeveer
800 jaar oud, dus ouder dan al onze landsgrenzen.
Familienamen in Frankrijk
Een eerste interessante webstek is www.nomdefamille.eu
Onderaan ziet u in kleine letters in hoeveel gemeenten de naam voorkomt. De exacte naam van de
gemeente zal u hier niet vinden. Maar het ‘bolletje’ geeft wel een richting waar moet gezocht worden.
Probeer altijd zeker verschillende schrijfwijzen.
Opgelet! In tegenstelling met de Belgische website is deze Franse site niet opgebouwd uit gegevens van
de burgerlijke stand, maar wel met gegevens van telefoonboeken uit de jaren 1990. Het is een Italiaans
initiatief, maar onder aan de kaart vindt u ook de doorklikpunten naar dezelfde kaart voor Nederland,
Denemarken, Duitsland, Polen, Ierland, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.
Op de versie over Frankrijk staan ook enkele indexen (classements). Hier vindt u o.a. de langste
familienamen in Frankrijk. Ongelooflijk, maar de familie Kapoulanokopolotichcvalovig bestaat wel degelijk
in Frankrijk. De zoekmachine vindt één telefoonnummer ergens in Picardië.
Wil u écht weten in welke Franse gemeente u moet zoeken kunt u terecht bij www.geopatronyme.com
Onderaan vindt u zelfs een doorklikpunt naar de akten der burgerlijke stand.
Ook op deze stek vinden we enkele merkwaardige lijsten. Zo ook een lijst van verdwenen namen. In het
Département du Nord zijn het natuurlijk heel wat Vlaamse namen die verloren gingen.
In een andere lijst vinden we ‘foute’ namen. Zo mag ik hopen dat u niet op zoek bent naar de heer Zizi,
Cocu of Têtevide. Of naar mevrouw Caca, Pipi of Frigide. Laat u nooit meer zeggen dat genealogie een
humorloze hobby is!
Familienamen in Nederland
De webstek https://cbgfamilienamen.nl/nfb/ is de beste bron voor Nederland. Dit initiatief gaat uit van het
Centraal Bureau voor Genealogie. Deze Nederlandse zusterorganisatie voor familiekunde is al veel verder
uitgebouwd dan Familiekunde Vlaanderen en staat garant voor kwaliteit.
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Met enige verbazing kunnen we vaststellen dat de naam Ulenshpigel vooral voorkomt in Rusland
en enkele naastliggende landen.
De verspreiding van een familienaam over de hele wereld
En ja, het ongelooflijke is toch waar. De website https://forebears.io/surnames gaat nog een stapje verder.
In enkele seconden kunt u nagaan waar ter wereld een familienaam voorkomt. Typ een familienaam in en
je krijgt zeer snel bericht of deze gevonden wordt, samen met spellingsvarianten. Op de wereldkaart wordt
in kleur aangeduid waar de naam is geregistreerd. Uit mijn persoonlijk onderzoek via andere bronnen, kan
ik bevestigen dat deze gegevens kunnen kloppen.
Opgepast, concludeer niet te snel dat de naam ook opduikt in Zuid-Amerika. De kans is groot dat het
Frans-Guyana betreft. Dat kleine land licht automatisch op samen met Frankrijk, waar het trouwens ook
deel van uitmaakt (les régions d’outre-mer). Ook Corsica licht zo automatisch mee op.
U krijgt ook een plaats in de rangschikking van de meest voorkomende familienamen in de
wereld. Wat dat waard is, laat ik in het midden. Het geeft misschien een aanduiding.
Squelbut
Rol nu met de muis even naar beneden. Deze toepassing suggereert opnieuw enkele mogelijke
spellingvarianten die in de wereld voorkomen. Enkele zijn mij bekend en opnieuw geeft dit vertrouwen
in bijkomende resultaten. Zo merk ik tot mijn verbijstering dat in Brazilië één persoon leeft die de
naam Ercilba heeft aangenomen. Net omdat het er maar één is, bestaat de kans dat hij de – in Brazilië
– moeilijke naam Erkelbout heeft aangepast. Dat is niet zo verwonderlijk. In Frankrijk hebben nog
naamgenoten (Herckelboudt) de naam laten aanpassen in bv. Squelbut. Ik ontdek via deze website dat
deze kunstmatige naam Squelbut intussen reeds 73 keer voorkomt in Frankrijk. Maar het computermodel
legde geen link met de originele naam Erkelbout. Zo zie je maar, het eigen opzoekingswerk blijft
essentieel!
Veel zoekplezier.
Jan Erkelbout
MR Dilbeek
Als uitsmijter volgt hierna de verspreiding van de naam ‘Veys’ in de wereld. Val niet van uw stoel
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Zoeken in de burgerlijke stand
De digitale registers vindt u ook op de webstek van het Algemeen Rijksarchief. Maar deze werden
overgenomen van de mormonen (Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen).
Daarom verkies ik ook te vertrekken van
https://www.familysearch.org/nl/
Creëer een account en ’sign in’ (geen nood, deze stek is veilig en u zal geen ongewenste berichten
ontvangen)
̵ Kies bovenaan ’search’ en kies in het rolmenu ‘Catalog’
̵ Kies een gemeente (plaats geboorte van je grootvader?)
̵ Klik op ’search’
̵ Kies om je zoektocht te starten op ‘civil registration’
• Registers van de burgerlijke stand 1798-1910
̵ Rol met je muis naar beneden.
• Je ziet allerlei nummers en namen van ‘films’
̵ Ik kies als voorbeeld het onderste lijntje
• Huwelijksafkondigingen, huwelijken, geboorten, overlijdens, bijlagen 1910
̵ Klik op het fotoapparaatje helemaal rechts bij deze film
• De microfilm opent zich
• Dubbelklik op een beeld
• Links boven kunt u op verschillende manieren manoeuvreren. Ofwel beeld per beeld, ofwel via het
icoon ‘blokjes’ in de massa.
̵ Het beeld van de foto vergroten kan door op de (Ctrl-toets ingedrukt te houden en met de muis te
rollen)
Noten
̵ Op het eind van elk jaar staat telkens een alfabetisch overzicht van dat jaar.
̵ Er bestaan ook alfabetische tabellen per tien jaar. U moet die normaal ook vinden in die lijst.
̵ U kan op dezelfde wijze zoeken in de parochieregisters. Van deze registers bestaat normaal een
alfabetisch overzicht voor hun hele bestaan, de zgn. parochiale klappers.
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Huis van
de Dichter
schrijfresidentie

NIEUWE RESIDENTEN
IN WATOU

Het ‘Huis van de Dichter’ is een residentie
voor auteurs die in Vlaanderen en Nederland
wonen en werken. Auteurs uit alle genres, van
alle leeftijden, diverse achtergrond, komaf en
cultuur zijn welkom. De schrijfresidentie biedt
bewust ook kansen aan auteurs met andere
roots, auteurs die in cocreatie samenwerken met
kunstenaars uit andere disciplines, en auteurs van
kinder- en jeugdliteratuur. In samenwerking met
Kunstenfestival Watou, Stad Poperinge en VONK
& Zonen organiseert het ‘Huis van de Dichter’ ook
activiteiten en lezingen met de schrijfresidenten.
Het ‘Huis van de Dichter’ wordt in 2021 financieel
ondersteund door Marnixring vzw en de Vlaamse
Overheid.

Persbericht
De selectiecommissie van de schrijfresidentie
‘Huis van de Dichter’ heeft volgende auteurs voor
een residentie geselecteerd:
week 01: ma. 1 feb. – vrij. 5 feb.
Sholeh Rezazadeh
week 02: ma. 8 feb. – vrij. 12 feb.
Jonas Bruyneel
week 03: ma. 01 mrt. – vrij. 5 mrt.
Wim Wauman
week 04: ma. 22 mrt. – vrij. 26 mrt.
Femke Vindevogel
week 05: ma. 29 mrt. – vrij. 2 apr.
Lieve Desmet

Op zondag 29 augustus 2021 vindt de derde editie
plaats van de Residentensessies, waarbij een
selectie van eerdere residenten eigen werk naar
voren brengt. Later meer daarover.

Voor de overige residenten volgen nog extra
persberichten. En daar is een reden toe…

‘Huis van de Dichter’ biedt de auteur één
werkweek (van maandag tot vrijdag, met
overnachting) in de woonst, die helemaal ter
beschikking staat. De jaarlijkse toewijzing van
de schrijfresidenten gebeurt na een beoordeling
door een onafhankelijke selectiecommissie en in
samenspraak met Passa Porta die verantwoordelijk
is voor de uitvoering van het residentiebeleid van
Literatuur Vlaanderen.

Het ‘Huis van de Dichter’ was tot begin 2009 de
woonst van dichter Gwy Mandelinck, oprichter,
bezieler en organisator van de legendarische
‘Poëziezomers van Watou’. De woning dateert
van 1841 en werd door de jaren heen zo goed
als in haar oorspronkelijke staat bewaard. Sinds
februari 2018 wordt het ‘Huis van de Dichter’
zestien werkweken lang per jaar opengesteld
als schrijfresidentie voor auteurs. Watou krijgt
daarmee een broedplek voor literatuur. Dichter
Michaël Vandebril was twee jaar lang ambassadeur
van het ‘Huis van de Dichter’. Zijn taak werd in
de zomer van 2020 overgenomen door Astrid
Haerens.
Marnixkrant 96 – maart 2021
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In het najaar van 2020 resideerden Eli Elise
Hoopman (NL) & Vincent Van Meenen, Sarah De
Mul, Pat Donnez, Kathleen Vereecken, Michaël
Vandebril & Bart Pluym, Joost Decorte en Katrien
Vandenberghe.
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Auteurs met interesse voor een residentie in het
‘Huis van de Dichter’ kunnen ten allen tijde via mail
contact opnemen met info@huisvandedichter.be
met de vermelding ‘verblijf schrijfresidentie’ in de
onderwerpbalk. Auteurs kunnen zich via e-mail
kandidaat stellen met een motivatiebrief en hun c.v.

van week 02: ma. 8 feb. – vrij. 12 feb.

In residentie

van week 01: ma. 1 feb. – vrij. 5 feb.

Bio: Jonas Bruyneel (1989) is auteur, performer
en muzikant. Hij publiceert regelmatig in literaire
tijdschriften als Deus Ex Machina, Het Liegend
Konijn en Literair Tijdschrift Extaze. Begin 2015
debuteerde hij met de verhalenbundel Voorbij
het licht. Die bundel werd in 2016 bekroond met
de zilveren medaille op de Prijs Letterkunde Proza
(Provincie West-Vlaanderen).
In februari 2019 verscheen zijn historische
roman ‘Vijd’ bij Uitgeverij Lannoo, gevolgd
door een lezingreeks in België en Nederland in
samenwerking met muzikanten Klaas Tomme en
Hadewych Van den Eynde. Met het op Edgar Allan
Poe gebaseerde Boonyi en met Duikbootdansje,
een voorstelling over de twintigjarige verjaardag
van de dood van zijn zus, staat Bruyneel als
podiumdichter op de planken. Tussen 2017 en
2019 was hij letterzetter van de stad Kortrijk, een
hedendaagse invulling van het stadsdichterschap.
Bruyneel was curator van Memento Woordfestival
en Literair Festival Zuidwesterzinnen. Begin 2019
publiceerde Bruyneel de novelle Symbols of
Democracy bij de gelijknamige tentoonstelling van
beeldend kunstenaar Pieter jan Martyn in Bruthaus
Gallery.

Bio: Sholeh Rezazadeh is schrijver en dichter. Ze
kwam in 2015 vanuit Iran naar Nederland. In 2019
won ze de El Hizjra literatuurprijs. Haar literaire
debuutroman De hemel is altijd paars, verschijnt
binnenkort bij uitgeverij ‘ambo | anthos’.
Ze publiceerde onder meer in De Gids, Awater, De
Poëziekrant, Papieren Helden en stond op festivals
waaronder Crossing Border, ILFU, Noorderzon en
Uitmarkt.
Quote:
‘Met bakstenen van de woorden en met cement
van het gevoel wil ik een groot vakantiehuis
bouwen voor iedereen die zich niet thuis voelt in
de wereld.’

Quote:
“Schrijven is voor mij stilstaan voor een
doorgang tussen tijden en wachten tussen twee
eenzaamheden. Alsof je alleen de muren moet
slopen en als vanzelf uit de afwezigheid schoonheid
ontstaat.”
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Reservaat traagheid gaat van start…

WATOU — Samen met afscheidnemend dichter
des Vaderlands Carl Norac organiseert literaire
organisatie VONK & Zonen in voorjaar 2022 een
festival van de Traagheid. In aanloop daarnaartoe
organiseren Vonk & Zonen en Huis van de Dichter
een ‘Reservaat van Traagheid’.

Over de dichters:
Astrid Haerens (Brussel) schrijft proza en
poëzie. Ze debuteerde in 2017 met de roman
Stadspanters (Polis). Momenteel werkt ze aan haar
poëziedebuut dat zal verschijnen bij Atlas. Zij is
tevens ambassadeur van het Huis van de Dichter
2020-2021. Haerens trok in 2019 de Westhoek rond
om verhalen te sprokkelen die ze verwerkte in het
inspirerende project ‘Iedereen Dichter’.

Tussen maart en juni 2021 dompelen vier duo’s van
Vlaamse en Franstalige dichters zich onder in de
statige stilte van het Huis van de Dichter. Ze trekken
zich terug om langzaam aan nieuwe gedichten te
werken. Ook starten ze op eigen tempo een trage
briefwisseling op, die van nu tot aan het festival zal
meanderen.

De Belgische dichter Carl Norac (1960) is de zoon
van een schrijver (Pierre Coran) en een actrice.
Hij publiceerde een tiental poëzieboeken (bij
Éditions de la Différence, l’Escampette), daarnaast
talrijke dicht- en verhalenbundels voor kinderen,
die wereldwijd vertaald zijn in 47 talen. In 2009
kreeg hij de Grand Prix de la Société des gens de
lettres toegekend. Hij schreef poëtische teksten
op muziek voor het Théâtre du Châtelet, de Munt,
de Opéra-Comique en de Philharmonie de Paris.
In 2017 is een school in het Franse departement
Loiret naar hem vernoemd. Hij is voor de periode
2020-21 Belgisch Dichter des Vaderlands. Zijn
laatstverschenen bundels zijn: Une valse pour Billie
(L’Escampette), Poèmes pour mieux rêver ensemble
(Actes Sud), Wintervuur (Lannoo), Journal de gestes
Gebarendagboek (maelström). Na 20 jaar in de
Loiret te hebben geleefd, woont hij nu in Oostende,
in een hechte vriendschapsband met de golven.

Dichter des Vaderlands Carl Norac: “In dit reservaat
kunnen anderstalige dichters elkaar in alle
traagheid leren kennen. Kunnen ze samen dwalen
in de stilte van de Vlaamse velden, langzaam
bouwen aan een nieuw landschap van gedeelde
taal.”
Komende maandag 8 maart openen dichters Astrid
Haerens (1989) en Dichter des Vaderlands, Carl
Norac (1960) het Reservaat. In de weken nadien
zullen ook de volgende duo’s er resideren:
Amina Belôrf (NL) en Jean d’Amérique (FR)
Lisette Lombé (FR) en Els Moors (NL)
Laurence Vielle (FR) en Lisette Ma Neza (NL)
Marnixkrant 96 – maart 2021
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Het Reservaat van Traagheid is een project van
VONK & Zonen in samenwerking met alle partners
van Dichter des Vaderlands, Huis van de Dichter en
met de steun van Literatuur Vlaanderen.

en Morgen: een torenhoge illustratie voorzien van
unieke fineerwerken met als centraal narratief een
‘voedzaam scheppingsverhaal’. Blauwhaus lanceert
dit jaar ook een toverformule met ‘aflaten’ voor de
ontvangst van hun Blauwblad: een reeks publicaties
boomvol* (taal)kunstige spielerei dat onregelmazig*
in brievenbussen zal verschijnen.
Meer info op www.blauwhaus.be/blauwblad

van week 03: ma. 01 mrt. – vrij. 5 mrt.

Uit het Lexicon der verstrooide woorden*
van Robin Asterisk*:
* avonduur(-lijk) ~ de avonduren zijn voor
speelvogels steevast het spannendste moment
van de dag.
* gistern ~ ‘gisteren’ maar anders gebekt.
* boomvol ~ zoals een boom vol spreeuwen of
verze vruchten*.
* onregelmazig ~ als schering en inslag met
onregelmatige tussenpozen.
* verstrooide woorden ~ als zaadjes kwistig
rondgestrooide wartaal.
* verze vruchten ~ vers geplukte vruchten met
poëtische nasmaak.
* roodborstig ~ zoals een roodborstje dat uit volle
borst zingt.

Bio: Wim Wauman (°1976) schrijft, knutselt,
organiseert, fotografeert en puzzelt traag maar
gestaag een interdisciplinair en avonduurlijk*
oeuvre in elkaar dat niet in één vogelhokje past.
In zijn werk – of het nu verzonnen, geschreven of
‘gemaakt’ werd – is zowat alles via dubbele bodems
en speelse knipogen met elkaar verbonden. De
kunstenaar is meest bekend voor zijn fotografische
stillevens maar maakt sinds enkel jaren ook unieke
gepersonaliseerde meubelstukken, picturale
artefacten en tableau’s uit hout en houtfineer.

Robin Asterisk ~ dromerspseudoniem van Wim
Wauman en roodborstig* personage dat een spoor
van sterretjes en Voetnootjes achterlaat en zich
ergens in De Tuin van Gistern* en Morgen heeft
verstopt.
Voetnootje/citaat:
[1] “Het Blauwhaus is een recreatief complex dat zich
situeert in de schemerzone van het Hiernumaals en

Wauman publiceerde vier boeken rond zijn werk
en projecten: Paraphernalia (2013), False Friends
(2015); WORK FLOW A Play with Arts, Apes and
Crafts (2018) en het (Blauwhaus) GetijdenBoek/
Book of Tides (2019). In december 2019 sloot
Wauman zijn artistiek onderzoek rond ‘Arts and
Crafts’ af en werd ‘doctor in de kunsten’ aan de
Universiteit Antwerpen. Zijn conclusie leidde tot
de oprichting van het Blauwhaus[1]: een artistiek
collectief dat vandaag wordt bezield i.s.m. Isabel
Bouttens (illustrator en animatiefilmregisseur) en
wisselende gastkunstenaars. Onder de gotische
gewelven van de Sint-Martinuskerk in Aalst kan u tot
eind 2021 gaan kijken naar hun Tuin van Gistern*

wordt ondersteund door de HekkenKruisfilosofie. De
etymologische snavel van het woord ‘recreatief’ wijst
vandaag naar het verkwikkende effect van soelaas en
herstel.” #MakingProgress since 2019.

— EINDE PERSBERICHT —

Contact residentiewerking:
Peter de Roo – MR Brugge Gruuthuse
bestuurder Huis van de Dichter
info@huisvandedichter.be – 0494 74 64 44
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Een KRUISWOORD in de Marnixkrant? Maar NATUURLIJK!
De bedoeling is de zin te zoeken die zal verschijnen in de grijze kolom, nadat je alle antwoorden hebt
ingevuld. Let wel: gelijke kleuren zijn gelijke letters. Als je de zin gevonden hebt, stuur hem dan op naar
marc.bulte@telenet.be
Je naam komt in de volgende Nieuwsbrief.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Zij leefden in Europa in de periode tussen de oudheid en de vroegmoderne tijd
Deel van het Graafschap Vlaanderen
Burcht in het hartje van de stad met smalle torentrappen en forse kantelen
Derde zoon van de Gentse burggraaf Zeger III, met een zeer slecht karakter
Vroeger hadden deze lieden bestuurlijke én rechterlijke macht
Langs deze poort treedt men in Mechelen ‘intra muros’
Dit is het oudste manuscript van de lage landen
In 1302 ‘kouter’, in 2021 ‘veld’
Voormalige abdij gelegen in Lissewege
Deze gebouwen bewaken reeds eeuwenlang de doorgang op de Leie
Vandaag huisvest deze stadspoort het orkest Anima Eterna Brugge
Gebouw als een opgestoken vuist
Graaf van Vlaanderen die openlijk weigerde eer te betonen aan de koning van Frankrijk
Hoofdstad van het graafschap Loon
Domus Pannorum
Hij was de laatste bisschop van Tongeren en de eerste bisschop van Maastricht
Een Duitse kerk in de Kempen
In dit gebouw stapelden monniken graan en hooi
Van deze rivier is er een grote, een kleine en een beneden
Oudste stad van Vlaanderen
Naam van de volgelingen van Norbertus van Xanten, verwijzend naar hun klederdracht
Deze West-Vlaamse cartograaf en predikant nam de wijk naar Holland
1

2

2

3
4

3

2
3
2
3
3
2

2
5

3

5
4

3

3
3
5
2
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MR Gent Bor
Hieronder vind je een verslag van ons wedervaren
met virtueel vergaderen, inclusief de lessen die we
daaruit trokken en wat we aan nuttige informatie
erover op het internet vonden.

van die browser niet moest weten. En wie het op
tablet of smartphone wilde gebruiken werd netjes
omgeleid, om eerst de Jitsi-app te installeren.
Er werd over en weer gebabbeld en iedereen
was blij om elkaar eens terug te zien. Veel is er
toen wel niet vergaderd, maar dat hoefde ook
niet. We hebben in het coronatijdperk een nieuw
communnicatiemiddel gevonden, getest en goed
bevonden.

Zou het werken?
Als volslagen onwetenden zijn we eraan
begonnen, midden april vorig jaar, aan een
bestuursvergadering via het scherm. Met Jitsi, op
aanraden van m’n oudste zoon Stefaan. Het was
niet alleen gratis, je hoefde er ook niets voor te
installeren op de pc, wat voor Borluters op leeftijd
al een serieus voordeel was. En Jitsi is tenminste
veilig, zeker in vergelijking met Zoom. Dat lag toen
zwaar onder vuur wegens veiligheidslekken en
privacyproblemen (zie bv. De problemen van Zoom
op een rij gezet van 6 april 2020,
www.techzine.nl/blogs/security/439556/deproblemen-van-zoom-op-een-rij-gezet)

Euforie
Onze voorzitter, Jaak Van Vooren, was in de wolken
en belegde kort daarop al een échte vergadering. Ik
citeer zijn mail van 22 april 2020:
“Jitsi! Jitsi! Wat een vreugde! Het lukt!
We stappen fier de beschaving tegemoet.
Volgende dinsdag, op 28 april te 20 uur zien
we elkaar opnieuw via het scherm. Ik probeer
voordien een agenda op te stellen. Wie graag
een item wil bespreken, geeft mij maar een
seintje.
Ik realiseerde mij pas achteraf dat ik zo weinig
aandacht had voor elk van jullie … excuus
daarvoor, maar het was al zo lang geleden dat
ik nog eens de stress voelde. Heerlijk gevoel
trouwens! Waar was Bart? Bart…waar zat je?
Jitsi zonder jou, dat kan toch niet. Ik hoop dat je
er dinsdag bij kunt zijn. Geef je een seintje?

Om Jitsi te gebruiken hoef je alleen een datum en
een uur af te spreken en een naam te kiezen. En
zo trad Borluut met https://meet.jit.si/Borluut het
tijdperk van het videovergaderen binnen. Stel je
voor: vijf verwonderde gezichten probeerden het
wonder te vatten dat zich op hun computerscherm
aan het voltrekken was: het werkte!
Voor wie het op een pc of iMac met de browser
Firefox of Chrome probeerde werkte het inderdaad
direct. Voor de anderen ging het in twee stappen.
Onze protocolmeester, Bruno de Laat, probeerde
het eerst met Edge, waarop Jitsi hem zei dat hij

Hou jullie taai.
Coronavrije Vlaamse groeten!
Jaak”
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In mei vergaderde ons bestuur opnieuw succesvol
met Jitsi, zodat Borluut zich in juni waagde aan een
virtuele ledenvergadering via Jitsi.
Onze ledenvergadering van maart hadden we
immers moeten afblazen door de eerste coronagolf
en in april en mei hadden we niet eens meer een
vergadering gepland. Onze voorzitter hield wel
contact door maandelijks een tekst rond te sturen
waarover de leden per mail hun mening konden
ventileren. Dat hield ons als ring samen.

MS Teams. Hij had die voordien al aangemaakt
en professioneel gebruikt. Maar de overstap
lukte lang niet voor iedereen. Ook ikzelf kreeg MS
Teams niet aan de praat, noch op iMac noch op pc.
Uiteindelijk wel op m’n smartphone, pas na een
half uur toen de vergadering ongeveer afgelopen
was.
“Nie Pleuje”, zoals de Gentenaars zeggen, bij de
tweede golf
Na de zomervakantie konden we elkaar
coronaveilig in levenden lijve terugzien in De
Abt in Gent. Maar de maand daarop moesten
we onze geplande oktobervergadering met
J.P. Rondas als spreker alweer schrappen. In
november organiseerden we opnieuw een virtuele
ledenvergadering. Deze keer zouden we het met
Google Meet proberen.

De bedoeling van de virtuele ledenvergadering
van juni was om elkaar nog eens te horen, wat bij
te praten en ons wedervaren tijdens de voorbije
corona-ellende te delen. We hoopten op enkele
smaakmakende anekdotes.
We hadden ons goed voorbereid. Borluut had
een minihandleiding gemaakt en rondgestuurd,
zodat ook computeranalfabeten de klip van het
virtueel vergaderen zouden kunnen nemen.
De link https://meet.jit.si/Borluut kon dagen
vooraf al uitgeprobeerd worden en er was een
noodnummer. En het bestuur was een half uur
voor de eigenlijke vergadering aanwezig om hulp te
bieden waar nodig.

Dat was geen weldoordachte keuze. Ons
bestuurslid Annick Michem had daar gewoon
ervaring mee zodat de aanmaak van de
vergadering en de uitnodigingen van de
deelnemers door het bestuur zelf konden
gebeuren. Met alternatieven als Zoom en Skype
had nog niemand van het bestuur gewerkt. Google
Meet bleek een goede keuze te zijn voor Borluut:
eveneens gratis, onze leden hadden er minder last
mee dan met MS Teams en het was veel stabieler
dan Jitsi. We hadden onze weg door het bos van
vergaderpakketten gevonden.
Tot op vandaag vergaderen we trouwens met
Google Meet.

Het werd een blij weerzien. Velen waren van de
partij. En na een tijdje te veel eigenlijk.
Een tiental deelnemers kon Jitsi best nog aan, maar
eens daarboven ging het niet meer, de technische
kwaliteit ging zienderogen achteruit. Bruno de Laat
bijvoorbeeld, hakkelde al te vaak in woord en beeld
en zo kenden wij hem niet. Ook Jaak Van Vooren
kraamde geregeld onverstaanbare taal uit, maar of
dat wel iets met Jitsi te maken had was niet echt
duidelijk. En dat Bart al eens wegviel, we werden
dat gewoon: hij vergaderde weer eens vanuit zijn
auto, ‘ergens te velde’.

De novembervergadering zou een thematische
vergadering worden. Ter voorbereiding was een
tekst rondgestuurd, met als titel Onze taal lijdt
onder minder direct contact, een krantenartikel
uit De Standaard over het Nederlands. De tekst
zou als basis dienen om een onderlinge discussie
hierover op gang te brengen. Zoals het hoort, zou
het een vergadering in twee delen worden: eerst
een informele ronde waarin we konden bijpraten,
daarna de discussieronde over de rondgestuurde
tekst.

Die mindere kwaliteit kon toeval zijn. Het kon
ook dat Jitsi overbelast was wegens zijn stijgende
populariteit of wegens ons onzalig gekozen
vergadermoment: een zaterdagochtend. Wel was
duidelijk dat virtueel vergaderen een goede, snelle
internetverbinding vereiste.
Het werd zo erg dat medelid Borluter Peter
Debrabandere ons als alternatief en noodoplossing
een link aanbood naar een videovergadering via
Marnixkrant 96 – maart 2021
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De weg naar de hel bleek met goede voornemens
geplaveid, want de informele ronde liep zodanig
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Mar-nix-rin-gen zijn er tien-tal-len in ‘t land
Gro-te-re en klei-ner, hecht of los ver-band
En de Gent-se ste-de heeft er vier of vijf
Dat Bor-luut de bes-te is staat bui-ten kijf!

lang uit dat niemand nog zin had in het ernstige
tweede deel. Geslaagde vergadering, best gezellig,
ook technisch in orde, maar niet effectief, want
een stuk naast het doel. Eens te meer bleken
een gespreksleider en een strakke agenda
onontbeerlijk voor een goede videovergadering.
Een les die je in talloze artikelen over online
vergaderen vindt.

Kom laat krach-tig schal-len ons vriend-schaps-re-frein
Dat toont dat wij a-al-len Bor-luut-le-den zijn
Ge-meen-schap en vriend-schap zijn ons i-de-aal
En niet te ver-ge-e-ten de Neer-land-se taal!

Ernst en ongewilde hilariteit
Met vernieuwde moed vergaderden we in
december weer virtueel met Google Meet
over De Vlaamse Canon. Deze keer was het wel
raak. Verwonderlijk zelfs hoeveel verschillende
meningen de leden hierover ventileerden,
voorvechters en criticasters bijeen. Boeiend.
Verrijkend. Peter Debrabandere verwees ons door
naar de analoge Canon in Nederland. Een mooie
afsluiter voor 2020.

Hilarisch was het! Enkelen kwamen niet meer
bij van het lachen. Op het geluidssignaal zit bij
videovergaderen namelijk een kleine vertraging van
pakweg twee tiende seconde. Maar als Jan met Piet
probeert samen te zingen, en Piet met Pol, zit Pol
tegenover Jan al zowat een halve seconde uit de
maat. Het resultaat is dus een kakofonie vanjewelste,
waar je dan zelf nog aan deelneemt: je kunt die niet
bijsturen, hoe goed je ook je best doet. Samenzang is
gewoon onmogelijk. Misschien wel een aanrader als
je eens een onvervalst Toon-Hermans-moment wilt
beleven.

Ook de januarivergadering ging virtueel. Niet zoals
gewoonlijk in kasteel Viteux, wel zoals altijd zonder
thema maar mét nieuwjaarsdronk, elk in zijn eigen
bubbel deze keer. Ook onze traditionele samenzang
mocht niet ontbreken. Jaak Van Vooren had voor
de gelegenheid zelf een parafrase gefabriceerd
-of laten fabriceren- op het bekende In de stille
kempen, op de purpren hei. Bruno de Laat zou
begeleiden op gitaar en ikzelf op contrabas.
Stiekem was een tweede strofe gemaakt om onze
voorzitter in de bloemen te zetten voor al de
moeite die hij deed om ons als ring levendig te
houden:

Februari werd weer een themavergadering waarin
Borluter Eric Hoebeke, manager bij Toyota, ons een
kwartiertje onderhield over transport op waterstof,
inclusief een powerpointpresentatie en een film. Het
werkte allemaal met Google Meet, al zei Eric dat het
met MS Teams wat makkelijker gaat.
MS Teams is immers een onderdeel van de hele
Office-suite van Microsoft. Presenteren en uitwisselen
van powerpoints, Word-documenten, en Excelbestanden zijn er geïntegreerd.
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Wat het ons leerde
Velen onder jullie hebben ondertussen ook wel
hun weg gevonden in het online vergaderen,
maar toch vat ik hier samen wat het ons leerde,
zonder te willen vervallen in een oplijsting van
vergadertips die je op internet vindt:

Je moet de vergadering wel verlaten zoals
het hoort, met de daarvoor bestemde knop.
Zoniet verschijn je nadien gegarandeerd
tweemaal in beeld. Zoals Chris Beckx in onze
februarivergadering. En hij was lang niet de enige
die dat op onze online vergaderingen voorhad.

Technisch:
̵ Zorg voor een goede internetverbinding. Zoniet
krijgen de andere deelnemers je in horten en
stoten te zien, met een onderbroken en dus
onverstaanbaar geluidssignaal. Soms val je zelfs
helemaal weg, moet je heropstarten en mis je
een stuk van de vergadering. Het kan helpen dat
je je mailprogramma en andere toepassingen
sluit die ook het internet gebruiken en die,
zonder dat je het misschien doorhebt, een flink
stuk uit je bandbreedte happen terwijl je aan het
vergaderen bent.

̵ Als je een pakket op je pc of iMac niet aan de
praat krijgt, probeer het dan op je smartphone
of tablet. Meestal moet je daar dan wel
een app voor installeren. Veel kans dat het
daar wel werkt. Met de meeste pakketten
kun je ook je camera- en microfoonsignaal
uittesten, voordat je aan een vergadering
deelneemt. Doen! Je vermijdt geklungel
nadien. Bovendien werken de functies van
een vergaderpakket niet noodzakelijk allemaal
op je toestel. Dat hangt in hoge mate af van
de twee volgende componenten: je versie
van het besturingssysteem (Windows, iOS,
Android …) en je versie van de internetbrowser
(Chrome, Firefox, Safari, Edge …). Persoonlijk
kan ik bijvoorbeeld in geen enkel pakket de
achtergrond aanpassen. Uitproberen is dus de
boodschap.

̵ Denk aan de geluidsvertraging. Zoals uitgelegd
zorgde die voor hilarische toestanden op onze
januarivergadering. Als zowel je luidsprekers
als je microfoon aanstaan, zorgt die vertraging
ook voor een storende echo bij alle deelnemers
(wat uit je eigen luidsprekers komt gaat weer je
microfoon in). De meesten vermijden dat door
de afspraak dat alleen wie iets wil zeggen, zijn
microfoon aanzet.
We ondervonden bij Borluut wel dat die
afspraak af en toe leidt tot potsierlijke situaties:
bijvoorbeeld wanneer iemand repliceert met
een vurig betoog maar vergeet zijn microfoon
aan te zetten! Er zit dan voor de gespreksleider
niets anders op om hem dat via gebarentaal
duidelijk te maken. Als die dan niet naar hem aan
het kijken is, kan zijn stil betoog nog wel even
duren. Daarom adviseer ik het omgekeerde: zet
een koptelefoon op of steek oortjes in en laat
je microfoon aanstaan. Het is ook leuker voor je
huisgenoten dat ze niet de hele videodiscussie
hoeven mee te maken.

Praktisch:
̵ Zoals al bleek uit onze novembervergadering
zijn een gespreksleider en een strakke agenda
erg zinvol. Ook afspraken zoals handopsteken
om het woord te vragen zijn nuttig, zeker
nuttiger dan het virtuele handopsteken van de
meeste pakketten. Op internet raden meerdere
consulenten zelfs een hele gebarentaal aan van
tientallen tekens, wat me toch wat overdreven
lijkt.
̵ Een uiteenzetting mag in een virtuele
vergadering hooguit een kwartier duren. Als de
mensen je niet in levenden lijve te zien krijgen
kun je de aandacht niet langer gaande houden.
̵ Je camera even uittesten is ook wel handig om te
zorgen dat je goed in beeld komt. Overbelichte
of onderbelichte gezichten, silhouetten op een
te klare achtergrond of kikvorsperspectief met
vervaarlijke neusgaten, we hebben het allemaal
meegemaakt in Borluut. Er was er zelfs eentje

̵ Het gebeurt al eens dat je ‘uitvalt’ of je camera
blokkeert en geen bewegend beeld meer
levert. Verlaat dan de vergadering en start de
vergaderkoppeling simpelweg opnieuw op. Dat
werkt in alle vergaderprogramma’s.
Marnixkrant 96 – maart 2021
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van wie we de hele vergadering alleen zijn
haartooi te zien kregen. Ter verschoning: die
verstrooide professor (sic) recupereerde van een
zware coronabesmetting. En het moet gezegd,
zijn haar was wel verzorgd, zoals we dat van hem
gewend zijn. Toch nog een tip: als je achtergrond
storend overkomt, kun je die in veel pakketten
automatisch vervagen of zelfs vervangen door
een foto. Bruno de Laat zat in onze laatste
vergadering voor het Gravenkasteel en Jan
dobberde op de oceaan.

Wie de vergadering opzet, nodigt de deelnemers
uit via een link en kan tijdens de vergadering hun
microfoon uitzetten. De pakketten verschillen
vooral in het extra comfort dat ze bieden en hoever
ze geïntegreerd zijn met andere pakketten (je
agenda, je mailprovider …). Je hoeft dus niet op
zoek te gaan naar de beste oplossing, een goede
is voldoende en je keuze mag afhangen van de
ervaring die in je ring aanwezig is.
Als we ons beperken tot vergaderpakketten
waarvan een gratis versie bestaat en die voldoende
deelnemers aanvaardt om bruikbaar te zijn voor
ringvergaderingen, blijven er vandaag slechts vijf
pakketten over:

Een gouden tip voor hen voor wie het allemaal
nog nieuw is. Als je ring nog niet op de virtuele
vergadertrein overgeschakeld is, is de webstek van
de Vlaamse sportfederatie een echte aanrader.
Naar aanleiding van het schrijven van dit artikel
heb ik de afgelopen dagen enkele tientallen
webstekken bezocht, en deze webstek leek
me met een lengte voorsprong de beste. Zeer
recente informatie over de actueel interessantste
pakketten. Specifiek voor verenigingen in plaats
van voor bedrijven. Zeer duidelijk gebracht. Geen
voorkennis nodig. En met doorverwijzingen naar
bijzonder goede instructiefilmpjes over installatie
en gebruik:
www.vlaamsesportfederatie.be/faq/welke-onlineoplossingen-zijn-er-om-te-vergaderen

Microsoft Teams
Teams is een onderdeel van
Office 365 en in eerste instantie
ontwikkeld voor bedrijven. De
opstarter van een vergadering
moet een Microsoft-licentie hebben. Elke
deelnemer moet een Microsoft-account hebben,
een Microsoft-mailadres hoeft niet.
Extra’s: geïntegreerd met Word, Excel, PowerPoint;
bestanden delen en samen bewerken; bevat de
mogelijkheid een lopende te grote vergadering
tijdelijk op te breken in kleinere. Een live
gebeurtenis kun je streamen naar maximaal 10.000
toeschouwers. In de gratis versie kun je tot 10
GB opslaan per team. Negatief: de app vreet alle
werkgeheugen op van je smartphone of tablet.

Een overzichtje
Alle vergaderpakketten kun je gebruiken op je
desktop (pc of iMac) en op je tablet of smartphone.
Via je browser op je desktop, via een app (die je
eerst gratis downloadt) op je tablet of smartphone.
Zoals al gezegd: als de desktopversie niet draait
omdat ze je besturingssysteem of browser niet lust,
gebruik dan de app, die zeer waarschijnlijk wel zal
werken.

Skype
Skype is eveneens van Microsoft,
betrouwbaar en gemakkelijk
in gebruik. Nico Stassen
gebruikte Skype voor zijn virtuele opleiding voor
webstekmeesters. Zowel de opstarter als de
deelnemers moeten een Skype-account hebben.
Extra’s: je kunt zien wanneer een ander
beschikbaar is, je eigen beschikbaarheidsstatus
aanpassen en goedkoop naar vaste lijnen bellen.

Chatten, schermvergaderen -met dank aan onze
voorzitter Jaak Van Vooren voor het nieuwe woordje hele scherm of een van je vensters delen met de
anderen, een mozaïek van deelnemers bekijken of
er één uitlichten, je naam instellen, je microfoon of
camera aan- of afzetten, je achtergrond aanpassen,
je installatie checken … op functioneel gebied
lopen alle pakketten ongeveer gelijk.

Google Meet
Google Meet is een onderdeel
van de G-Suite, de tegenhanger
van Office 365.
Iedereen moet een Google-
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Tot slot: onze privacy nader bekeken
De technische veiligheid is in de meeste pakketten
wel verzekerd door versleutelde verzending. In
eenvoudige mensentaal betekent het dat, als
iemand anders erin slaagt om je internetverkeer
af te tappen, hij een gecodeerd, dus nagenoeg
onleesbaar signaal krijgt.
Of de softwareleverancier zelf je privacy
beschermt, is minder zeker. Jitsi gaf hier het
goede voorbeeld: een privacyverklaring waarbij
zij garanderen dat zij alleen technische gegevens
bijhouden die nodig zijn om je vergadering te doen
draaien, dat die gegevens ontoegankelijk zijn voor
derden, dat ze die ook niet aan derden doorspelen
en dat er nadien, zodra je je vergadering
beëindigde, geen byte informatie van overblijft
in de coulissen van het internet. Zoom ging hier
in het verleden flagrant in de fout. Het beloofde
beterschap en bracht verbeteringen aan.

account hebben, een Google-mailadres hoeft niet.
Extra’s: geïntegreerd met Gmail, Calendar,
Drive; bestanden delen en samen bewerken;
een vergadering plannen in je Agenda zelf en de
deelnemers kunnen ze vandaaruit starten. Een live
gebeurtenis kun je (tegen betaling) streamen naar
100.000 toeschouwers.
Zoom
Zoom is bijzonder populair in
de academische wereld en voor
webinars. In de gratis versie is de
vergadertijd beperkt tot veertig
minuten. Deelnemers hoeven geen account te
hebben.
Extra’s: Zoom biedt duidelijk het grootste
gebruiksgemak: leuke app, schrijven en tekenen
kan je op slides en schermen; meerderen kunnen
tezelfdertijd hun scherm delen met de anderen.
Daarnaast ook nog: de meeting opslaan, inclusief
een doorzoekbare transcriptie; integratie met
Gmail, Outlook, iCal-agenda en bestanden delen.
Tip (met dank aan Erik Hoebeke): niets belet je met
de gratis versie na veertig minuten
even de benen te strekken en een nieuwe ronde
van veertig minuten te beginnen.
Negatief: je privacy. Zoom deelde data met
Facebook zonder medeweten van de gebruikers en
had nog enkele andere beveiligingsproblemen.

Ook WebEx, dat al sinds 1995 bestaat, en vooral
bij notarissen populair is, claimt superveilig te zijn.
Maar, ook al verlaagde het vorig jaar zijn prijzen,
het blijft een prijzig pakket.
In hoeverre andere bedrijven (Microsoft, Google
…) onze privacy respecteren, is niet echt duidelijk.
Wellicht is hun software voor virtueel vergaderen
ondertussen wel voldoende oké. Maar je dient
voor MS Teams en Google Meet wel respectievelijk
een Microsoft- of een Google-account te hebben
om aan een vergadering te kunnen deelnemen.
Je geeft die bedrijven dus minstens je mailadres
en bij Google ook het mailadres en/of het
telefoonnummer van iemand die je vertrouwt (om
je uit de nood te helpen mocht dat nodig zijn).
Het is informatie die zij permanent of minstens
zeer langdurig opslaan. Terecht uiteraard, want
technisch noodzakelijk. Maar of het echt veilig is in
hun handen, is maar de vraag.

Jitsi
Deze schermsoftware
is OpenSource en is
dus volledig gratis.
Schermvergaderen is ongelimiteerd in tijd, maar
het aantal deelnemers is niet gegarandeerd. Geen
account nodig, en leuke app.
Extra: de schermvergadering kun je opnemen. In
de opensourcewereld bestaan ook varianten van
Jitsi: Praatbox bijvoorbeeld. Privacy: Jitsi bewaart
geen gegevens, maar is het enige pakket zonder
volledig versleutelde verzending.
Negatief: hoe meer deelnemers, hoe meer de
kwaliteit van beeld en klank achteruitgaat.
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Volgens sommige doemdenkers staat een
Google-account aanmaken ongeveer gelijk
met je ziel verkopen. Want Google Foto’s heeft
gezichtsherkenning aan boord en Google Maps
weet waar je woont. Er circuleert trouwens een
grapje daarover:
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heeft gekocht met een niet-aangegeven
inkomstenbron, wat in strijd is met de
wet!
BELLER: Wel verdomme!
GOOGLE: Het spijt me meneer, we gebruiken
dergelijke informatie alleen met de
bedoeling u te helpen.
BELLER: Al genoeg! Ik ben doodziek van Google,
Facebook, Twitter, WhatsApp en alle
anderen. Ik ga naar een eiland zonder
internet, tv, waar geen telefoondienst
is en niemand die naar me kijkt of me
bespioneert.
GOOGLE: Ik begrijp het, meneer, maar u moet eerst
uw paspoort verlengen. Het is zes weken
geleden verlopen…

Een pizza bestellen in 2022
BELLER: Is dit Pizza Hut?
GOOGLE: Nee meneer, het is Google Pizza.
BELLER: Sorry, ik moet een verkeerd nummer
hebben gekozen.
GOOGLE: Nee meneer, Google heeft vorige maand
Pizza Hut gekocht.
BELLER: Oké. Ik wil graag een pizza bestellen.
GOOGLE: Wilt u uw gebruikelijke, meneer?
BELLER: Mijn gebruikelijke? Je kent me?
GOOGLE: Volgens ons gegevensblad met
nummerherkenning bestelde u de laatste
twaalf keer dat u belde, een extra grote
pizza met drie kazen, worst, pepperoni,
champignons en gehaktballen op een
dikke korst.
BELLER: Super! Dat is wat ik zal hebben.
GOOGLE: Mag ik je voorstellen dat je deze keer
een pizza bestelt met ricotta, rucola,
zongedroogde tomaten en olijven op een
volkoren glutenvrije dunne korst?
BELLER: Wat? Ik wil geen vegetarische pizza!
GOOGLE: Uw cholesterol is niet goed, meneer.
BELLER: Hoe weet je dat nou?
GOOGLE: We hebben uw telefoonnummer
thuis vergeleken met uw medische
gegevens. We hebben de uitslag van
uw bloedonderzoeken van de afgelopen
zeven jaar.
BELLER: Oké, maar ik wil je rotte vegetarische
pizza niet! Ik slik al medicijnen voor mijn
cholesterol.
GOOGLE: Pardon meneer, maar u heeft uw
medicatie niet regelmatig ingenomen.
Volgens onze database kocht u vier
maanden geleden slechts een doos met
dertig cholesteroltabletten bij Lloyds
Pharmacy.
BELLER: Ik heb meer gekocht bij een andere
apotheek.
GOOGLE: Dat wordt niet weergegeven op uw
creditcardafschrift.
BELLER: Ik heb contant betaald.
GOOGLE: Maar u heeft volgens uw bankafschrift
niet genoeg geld opgenomen.
BELLER: Ik heb andere geldbronnen.
GOOGLE: Dat wordt niet weergegeven op uw
laatste belastingaangiften, tenzij u ze

Ivan Lippens
MR Gent Borluut
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Het merckwaerdigste meyn bekent…

‘Het Brits Monument in Doel’
Op een verlaten plek op de Scheldedijk in Doel, weggemoffeld achter de kerncentrale op een bijna
onbereikbaar stuk niemandsland, staat een monument gekend als ‘Brits Monument’, ter herinnering
aan de Britten die met luchtdoelbatterijen Antwerpen op het einde van W.O. II tegen Duitse V-wapens
beschermden.
Het ontwerp van architect Fernand Weyers werd feestelijk ingehuldigd op 20 juli 1948, toen nog op de
Scheldedijk in Doeldorp. In februari 2011 besloot het college van burgemeester en schepenen van Beveren
het monument te laten weghalen en te verplaatsen naar de Prosperpolder. De beslissing was ingegeven
door de vaststelling dat de plaats waar het monument stond voor het havengebied was ingekleurd als
Saeftingezone. Een ‘Comité ter bescherming van het Brits Monument’ zamelde
tevergeefs 1.700 handtekeningen in om het te laten staan. Op maandag 28
maart 2011 nam het college in alle vroegte en onder politiebescherming
iedereen in snelheid: het Brits monument werd uit Doel verwijderd. Later werd
het heropgebouwd op de nieuwe locatie.
Intussen lijkt het Scheldedorp Doel van de ondergang gered. Het Saeftinghedok,
dat dwars door Doel gebouwd zou worden, krijgt een knik, waardoor het dorp
gespaard blijft. Daarom is het na twintig jaar weer officieel aangemerkt als
woongebied en dus was het verplaatsen van het monument helemaal niet
nodig.
Op de plaats waar het monument vroeger stond heeft (het comité?)
een kruis geplaatst en een plakkaat met de volgende tekst:
‘Hier stond voorheen het Brits monument opgericht op 16 juni 1948
en afgebroken in de nacht van 27 op 28 maart 2011’
Foto’s: Google maps – resp. Jonas Van der Aa/Jan Torfs/v12345vtm

