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1. De buitengewone bestuursvergadering (BBV 22 maart 2021): 
 

a. Als  een van de ingekomen stukken op deze Buitengewone bestuursvergadering  
heeft het bestuur het positieve besluit van het gemeentebestuur Tervuren kunnen 

registreren om de publicatie van ons Lustrumboek over Prins Willem van Oranje met 

een mooie subsidie te ondersteunen. Het aanbieden van het lustrumboek  

“Kroonprins Willem van Oranje en Anna Paulowna in Tervuren 1815-1830” is 
gepland op donderdag 17 juni. 

b. Het bestuur dankt de 83 leden voor hun unanieme positieve respons op een 6-tal 

specifieke besluiten die onderwerp waren van het recente consultatie proces voor 
de voorjaars-ALV. Van de 83 waren er 66 leden die het daarvoor digitale formulier 

gebruikt hebben en 17 leden die per e-mail hebben geantwoord. 

c. Het (reparatie)werk in en rondom het clubgebouw vroeg opnieuw aandacht. Er was 
een daklekkage met kortsluiting. We mogen ons gelukkig prijzen met de twee 

heuse “manusjes van alles”  Rob Hoebée en Ludwina die deze bouwnarigheid of 

bouwvalligheid geheel hebben kunnen herstellen.  

d. De hazelaar in de tuin is tot een meter boven de grond 
gesnoeid omdat de boom ziek was. Gelukkig is de boom 

niet helemaal gekapt. Zoals men weet wordt de 

hazelnootboom  “Keltisch” gezien als de “wijze boom”. 
Alle wijsheid zit, zoals het gezegde luidt, ‘in een 

notendop’. Tevens  zijn de tegen de achtermuur groeiende klimop enkele takken 

ingekort voor meer licht in de tuin. 
e. Zoals in het E-blad van mei 2020 was aangekondigd had de Nederlandse Ambassade 

gehoopt dit jaar 2021 weer een volwaardige herdenking te kunnen organiseren. 

Helaas door de covid-perikelen is de Nederlandse ambassade opnieuw gedwongen 

in besloten kring een korte herdenkingsplechtigheid ter ere van de negen 

gesneuvelde Nederlandse soldaten te houden en een krans bij het monument en 

bloemstukken bij de negen graven neer te leggen.  

f. Website: Het bestuur hoopt dat met het opstarten van de (lustrum)activiteiten de 
Be- website weer vaker zal worden bezocht.  
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  UIT DE (virtuele) BESTUURSKAMER  

Uit de bestuurskamer 



Het ligt  in de bedoeling vanaf 1 mei alle informatie en mededelingen nog meer via 
de Be-website te concentreren. Zo zult U dan tegen die tijd een “mailchimp” bericht 

ontvangen met een automatisch doorkoppelingsadres naar de website waar U 

onmiddellijk bijv. het nieuw e-blad kunt vinden.  Ook zullen we op de website  een 
bredere aandacht  creëren voor de werken van de (kleiner wordende groep) 

kunstenaars van de Nederlandse Vereniging (NV).  Voor dit doel zal het bestuur 

op  de startpagina van de NV-website-be (https://www.nederlandse-vereniging.be/) 

ruimte verschaffen voor een virtuele “NV kunstgalerij”.  De startpagina is 
toegankelijk zowel voor leden als niet-leden. Het ligt in de bedoeling om de 

verschillende kunstenaars bij toerbeurt voor een periode van 3-4 weken de 

gelegenheid te geven om een aantal van hun werken  tentoon te spreiden. 
 

2. Corona/Covid 19: 
 

a. Voor het laatste nieuws zie  https://www.info-coronavirus.be/nl/news/ 

b. Het reizen naar het buitenland is nog steeds onderhevig aan de dezelfde regels. 

Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn niet toegestaan. Mogelijk wel vanaf 

19 april. 
c. Na regen komt zonneschijn....na het vaccineren komt op de club weer een gezellig 

samenzijn.  De vaccinatie campagne begint langzamerhand op  gang te komen. Op 

het ogenblik  zijn er ongeveer  1.8 miljoen mensen in BE gevaccineerd. Voor de hele  
maand april wordt verwacht  dat  er meer dan 2 miljoen vaccins  bijkomen: 

  
https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/ 

 

Namens het bestuur:   
Paul Brouwer (30 maart 2021) 
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MEDEDELINGEN van de PROGRAMMACOMMISSIE 

 

Nee, u krijgt nog geen maandprogramma. In de maand april staat maar 1 activiteit klaar: 

de Lustrum Fietstocht op donderdag 29 april. Op de website vindt u de beschrijving 

nog eens terug. 

Die tocht gaat door, waarschijnlijk met eigen boterhammen en koffie en water mee, 

desnoods in groepjes van 4. Theo Orie zal alles in goede banen leiden. Eventuele 

nadere informatie, eventuele wijzigingen zal hij u laten weten. We hopen op een grote 

groep fietsers voor deze prachtige tocht in het Mechelse. 

 

Vanaf nu is de inschrijving geopend. 
 

De fietstocht ter ere van het lustrum van de Nederlandse Vereniging zal 

plaatsvinden tussen Antwerpen, Hollandse Club en Tervuren, Nederlandse Vereniging 

en wel in de omgeving van Willebroek, Rumst en Mechelen. Het zijn vlakke wegen, 

merendeels autovrij en in totaal een schappelijke 40 km. We rijden door prachtig 

natuurgebied: langs het watersportgebied Hazewinkel, moerasgebied Het Broek, langs 

de stuifzandrug Heindonk en langs de Dijle door een "ontwateringsgebied" naar de 

prachtige stad Mechelen. Na de nodige rustpauze fietsen we weer terug naar waar we 

onze auto geparkeerd hebben in Willebroek. 

De planning is dat we elkaar ontmoeten om 11u00 op donderdag 29 april op de Parking 

Post in de Floridastraat in Willebroek. 

Er wordt aan een rustig tempo gefietst en onderweg nemen we een picknick. 

Een meer uitgebreide routebeschrijving volgt in een later stadium. 

Organisator: Theo Orie, theo@orie.be, 02-466 54 90 of 0476-27 13 68 

 

Verdere activiteiten komen er dus nog niet. We zijn volop aan het plannen, maar dat is 

vooral om de tijd op aangename wijze door te komen, want erg effectief is het niet. We 

verbijten ons geduld, we knauwen op onze knokkels. 

 

Gelukkig hebben we trouwe lezers, die schrijvers zijn geworden. Zodoende leest u over 

en met en van elkaar. We moeten deze wijze van contact houden nog wel een tijdje 

volhouden …. Het zou heel fijn zijn als nog meer mensen tijd en stilte en rust zouden 

vinden om wat op papier te zetten en ons daarvan deelgenoot te maken. Voor 

verhalenvertellers, grappenmakers en filosofen, fotografen en tekenaars hebben we alle 

ruimte. 

 

Annelies Smilde 

annelies_smilde@outlook.com 
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DODENHERDENKING 4 mei 

 

De ambassade laat weten dat de dodenherdenking op het Britse militaire ereveld van 

de begraafplaats in Evere niet op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden, evenmin als 

de lunch op de residentie. 

 

Net als vorig jaar zal de Nederlandse ambassade met een klein aantal medewerkers in 

besloten kring een korte herdenkingsplechtigheid ter ere van de negen gesneuvelde 

Nederlandse soldaten houden, een krans bij het monument en bloemstukken bij de 

negen graven neerleggen. 

 

De ambassadeur, Pieter-Jan Kleiweg de Zwaan en zijn medewerkers danken voor uw 

begrip en hopen volgend jaar weer een volwaardige herdenking te kunnen organiseren. 
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Gerard Hof, voorzitter Rotary Club Overijse-Zoniën: 

Wandel en fiets voor meer groen en natuur in de Druivenstreek 
 
Onder het voorzitterschap van Gerard Hof, is door Rotary Club Overijse-Zoniën op 21 maart de actie 
‘Wandel en fiets voor meer groen en natuur in de Druivenstreek’ gestart. De actie loopt tot zaterdag 
5 juni (Wereldmilieudag) en bestaat uit een twaalftal uitgestippelde wandelingen en drie fietstochten 
in de Druivenstreek waarvoor kan ingeschreven worden voor 10 € en dit voor alle wandelingen en 
fietstochten. Het bedrag wordt gebruikt voor de aankoop en aanplanting van duurzame bomen in de 
vier gemeenten van de Druivenstreek (Tervuren, Overijse, Hoeilaart en Huldenberg).  
 
WAT WILLEN JULLIE BEREIKEN MET DEZE ACTIE? 
In de eerste plaats willen we aandacht vragen voor de bescherming van ons milieu en het belang van 
groen en natuur in de Druivenstreek. Onze wandeltrajecten verkennen niet alleen de prachtige 
natuur maar sommige gaan langs recente of geplande milieuprojecten van gemeenten of 
natuurorganisaties. Sensibiliseren is ons hoofddoel.  
Onze bomenactie is een onderdeel van deze actie. Rotaryleden steken graag de handen uit de 
mouwen en willen iets concreets doen. Daarom koppelen we het aankopen en aanplanten van 
duurzame bomen aan onze actie. We realiseren ons natuurlijk wel dat dit een eerder symbolische 
bijdrage voorstelt, maar we willen hiervoor samenwerken met de gemeenten en natuurorganisaties.       
 
WAT MOETEN WE ONS VOORSTELLEN BIJ MEER GROEN EN NATUUR? 
Met meer groen bedoelen we vooral groen in de woonkernen maar ook langs de verbindingswegen. 
We zouden graag pleiten voor meer groene pleinen en meer bomen langs de straten. Uit diverse 
studies blijkt dat de aanwezigheid van groen in onze woonomgeving een positief effect heeft zowel 
op onze fysieke als op onze mentale gezondheid.  
Met meer natuur bedoelen we in de eerste plaats het versterken van de verbindingen tussen deze 
natuurgebieden door behoud van de open ruimte, door meer kleine landschapselementen in de 
landbouwgebieden, door bijkomende bosverbindingen. 
 
WAT DOET DE ROTARY ZELF EN HOE KOMEN JULLIE AAN INKOMSTEN ? 
De leden van Rotary club Overijse-Zoniën hebben een eigen inbreng gedaan van ruim 4.000 €. Dit 
wordt gebruikt om alle bijdragen te verdubbelen. Daarenboven heeft ons Rotary district nog een 
bijkomend bedrag van 3.500 € toegezegd. Toch al een mooi startbedrag. Ondertussen steunden ons 
nog sponsors voor 2.000 € en individuele inschrijvingen voor ruim 2.000 €. Dat vertegenwoordigt al 
ruim 45 bomen solitaire, duurzame bomen.   
Voor een bedrag van 250 € kunnen we een persoonlijke boom in de Druivenstreek aanplanten. Zo 
zijn er al verschillende inschrijvingen voor geboortebomen! Door corona zijn er blijkbaar veel baby’s 
op komst in het voorjaar! Maar ook voor herdenkingsbomen of vriendschapsbomen werd al betaald.   
 
WAAR WILLEN JULLIE DE BOMEN PLANTEN? 
De gemeenten hebben ons mooie plekjes opgegeven die te vinden zijn op onze website. Het 
aanplanten is voorzien in het najaar. 
 
HOE KUNNEN WE DEELNEMEN OF BIJKOMENDE INORMATIE VINDEN? 
Inschrijvingen kunnen op onze website www.rcoz.be. Hier is ook alle informatie te vinden.  
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DE PANDEMIE. 

WAT LEREN WE UIT DEZE SITUATIE? 

Anekdotes over doodgaan zijn er genoeg. Bijvoorbeeld: bij de vroege Inuits was 

het de gewoonte de zieke oude man/vrouw op een ijsschots te zetten en te zien 

of de persoon in leven kon blijven. Of het verhaal in Afrika dat de oude 

krijgsheer of zelfs het opperhoofd van een stam  zijn leven beëindigde als hij 

niet meer in staat was zijn boog te spannen.  Een soort zelfmoord eigenlijk, om 

het overleven  van de groep niet in gevaar te brengen.  

Vele andere verhalen  met dezelfde boodschap  zullen teruggevonden kunnen 

worden  en berusten dus eigenlijk op een bewustzijn over het belang van de 

groep.  Of misschien op het eigenbelang van enkele leden uit die groep?   De 

volgende stap was ook duidelijk, namelijk om andere groepen uit te moorden 

om de eigen groep in leven te kunnen houden. Doden voor eigen plezier was in 

feite niet normaal. Doden om een ander een plezier te doen was kwalijk, moord 

dus. Doden om een oorlog te beslechten kan vele oorzaken hebben, maar 

daarover wil ik het niet hebben. Per ongeluk en dus ongewild  iemand doden kan 

ook gebeuren en een persoon kan daarvoor gestraft worden; niet met het oog om 

oog principe: dat geldt alleen als er sprake is van opzet.  

Doden op basis van godsdienstige overtuiging is natuurlijk bij  definitie uit den 

boze, in feite boosaardig. In onze huidige samenleving – de verzorgingsstaat – 

hebben we geprobeerd  oplossingen te bedenken om dit soort excessen uit te 

bannen.  We zijn nog verder gegaan en hebben  geprobeerd er een sociale  

verzorgingsstaat van te maken  met gelijke rechten voor iedereen. SOMMIGEN 

NOEMEN HET EEN WELVAARTSSTAAT. Zelfs voor vluchtelingen en 

migranten (na gedegen onderzoek en met toepassing van nationale, Europese en 

internationale wetten en richtlijnen). We kiezen een centrale regering en vele 

lokale bestuurders  en worden geacht de besluiten van die door ons verkozen 

bestuurders  te accepteren en uit te voeren. Besluiten van die regering worden 

natuurlijk  wel pas genomen na gedegen onderzoek en het horen van ter zake 

deskundigen. We rijden rechts, geven voorrang waar nodig en noodzakelijk, 

betalen belasting en andere premies en behandelen elkaar fatsoenlijk en onder 

het motto “ primam non nocere” en met gemeenschapszin, zoals het een 

beschaafd volk betaamt. We doen zelfs meer. Goede doelen worden gesteund en 

vrijwilligers zijn er in overvloed op bijna alle terreinen, zelfs zo veel dat onze 

economie in elkaar zou storten als die vrijwilligers er de brui aan zouden geven. 

Velen hebben hun leven gelaten om dit doel te bereiken, vnl. jonge mannen die 

ten oorlog trokken.  
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Dat niet alle oorlogen terecht waren is ons bekend. Zie de laatste boeken van 

David Van Reybrouck over Congo en Indonesië.   

De huidige pandemie Covid 19 is vergelijkbaar met een wereldoorlog en zal 

ongeveer hetzelfde aantal  doden wereldwijd  opeisen, misschien wel meer.  En 

het is dus in ieders belang om  deze oorlog te beëindigen . En dat hoeft geen 4 of 

5 jaar te duren. En we weten hoe we dat kunnen doen! NL, volg de adviezen van 

de deskundigen op het gebied van virale infecties en pandemieën.  Verplicht 

vaccinatie  zoals we hebben gedaan om vele andere ziekten te elimineren of 

onder controle te krijgen. Leg even je eigen wensen, verlangens ( vakantie, 

feestjes etc )  opzij voor het gemeenschappelijk belang. Het ikke, ikke en de rest 

kan stikke-  gedrag is het beste bewijs dat we  nog lang niet leven in een 

vermeende verzorgings – en welvaartsstaat. 

J.Veerman 

 

Domenico 

Omstreeks 1980 werkte ik in de buurt van het Schumanplein in Brussel. Het 

wemelde daar van restaurants waar Europese ambtenaren tussen de middag 

konden gaan eten. 

Ik probeerde er verschillende en mijn voorkeur ging tenslotte uit naar een klein 

Italiaanse restaurant – het bevatte niet meer dan 10 tweepersoonstafeltjes – waar 

elke dag een dagschotel werd aangeboden tegen een schappelijke prijs. En wat 

de dagschotel ook was, ik vond die altijd bijzonder lekker. Op den duur at ik 

daar zowat elke doordeweekse dag.  

Ik was niet de enige die het daar bijzonder lekker  vond. Bijna iedere dag zat 

daar ook een man van een jaar of vijftig die eruit zag als een echte smulpaap. 

Als ik om half één binnenkwam zat hij daar al en als ik omstreeks kwart over 

één weer vertrok zat hij er nog, want hij nam niet alleen de dagschotel, maar ook 

een voor- en nagerecht – en een fles wijn.  

Al dat lekkers werd klaargemaakt door Domenico, een jonge Italiaan, niet ouder 

dan 25 denk ik, die af en toe eens uit de kelder, waar hij werkte, naar boven 

kwam om de boel in ogenschouw te nemen. De smulpaap en ik namen dan de 

gelegenheid te baat om Domenico te laten weten hoe tevreden wij over zijn 

kookkunst waren. Domenico weerde onze complimenten af met de opmerking 

dat het heel eenvoudig eten was en het was inderdaad zo dat de dagschotel nooit 

dure stukken vlees of vis bevatte.  
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Zo ging het ongeveer anderhalf à twee  jaar. 

Maar op een keer neem ik weer de dagschotel en op de een of andere manier 

vond ik die niet zo lekker. Lag dat nou aan mij of hoe zit dat? Ik zie de 

smulpaap ook een beetje verstoord naar zijn bord kijken en dan naar mij. Het 

blijkt dat wij het geen van twee zo lekker vinden als anders. De volgende dagen 

gaat het net zo. We vragen de patroon wat er aan de hand is. “Is er iets met 

Domenico?” De patroon zegt dat Domenico met vakantie is en dat hij over 14 

dagen zal terugkomen. 

Maar 14 dagen later smaakt het eten nog steeds niet zo lekker. Uiteindelijk komt 

het hoge woord eruit.  De patroon moet toegeven dat Domenico voorgoed 

vertrokken is.  

Daarna eet ik af en toe nog in dat Italiaanse restaurant, maar het is nu net zo 

middelmatig als veel andere restaurants daar in de buurt. Ik heb geen reden meer 

om er steeds heen te gaan.  

Enkele weken later kom ik op straat de smulpaap tegen. Glunderend vertelt hij 

mij dat hij het adres van Domenico heeft. Hij gaat ervan uit dat ik dat adres ook 

wel wil hebben, maar …. het is een adres in Italië. Ik vind dat wel een beetje 

ver. Ik hoef dat adres dan niet te hebben. De smulpaap heeft al een reis naar 

Italië geboekt – hij heeft een hele vakantie rond de kookkunsten van Domenico 

gepland. 

Maar daar heb ik later wel spijt van – dat ik het adres van Domenico niet heb 

genoteerd. Ik ben daarna nog verschillende malen in Italië geweest – misschien 

zat Domenico niet ver van mijn vakantieoord vandaan. Ik had Domenico een 

hoog bedrag kunnen bieden om mij kooklessen te geven enz…. 

Maar zo is het zo vaak in mijn leven gegaan. Ik ben een omgekeerde Edith Piaf. 

Zij had nergens spijt van en ik heb spijt over zoveel dingen. Maar dat is weer 

een heel ander onderwerp. 

Engelina Lucas 
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REVOLUSI   van  DAVID VAN REYBROUCK 

 

De opzet van dit boek is om aan de hand van voornamelijk hoogbejaarde Indonesische getuigen, 

zij die er destijds zelf bijwaren, de geschiedenis van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, 

Revolusi, te onderzoeken en te beschrijven.  Voorts gaat het over wat er aan vooraf is gegaan 

vanaf het begin van het kolonialisme ten tijde van Jan Pieterszoon Coen. Dertig bladzijden 

bibliografie doen vermoeden dat David Van Reybrouck serieus historisch onderzoek heeft 

gedaan. Uit deze gegevens gebruikt hij passages ter ondersteuning van de genoteerde interviews. 

Het gaat echter niet over de wanorde en chaos die als direct gevolg van deze Revolusi zijn 

ontstaan. De door President Soekarno in 1955 georganiseerde Aziatische conferentie wordt in het 

laatste hoofdstuk zelfs zeer positief als keerpunt in de koloniale wereldgeschiedenis 

weergegeven. 

Het is een tijdsdocument geworden, beoordeeld en geschreven met de ogen van nu, naar de 

belangstelling van de hedendaagse maatschappij. Zo wordt de slavenhandel in de VOC- tijd met 

zorg beschreven. Slavernij staat nu in de mediabelangstelling, er is zelfs een tentoonstelling over 

in Amsterdam. 

De ongeveer tweehonderdduizend Nederlanders en Indische Nederlanders die tijdens de Revolusi 

in het toenmalige Nederlands-Indië woonden, zowel de juist vrijgelaten gevangenen van de 

Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar vooral de zogenaamde Buitenkampers, 

tegen wie al het revolutiegeweld gericht was, waren in deze Bersiaptijd, zoals deze periode wordt 

genoemd, een belangrijk onderdeel van het conflict. Slechts terloops wordt deze grote groep 

personen en wat zij meemaakten in het boek vermeld.  Bij de weggeselecteerde  mensen hoorde 

ik zelf en mijn hele Indisch-Nederlandse familie. Wij woonden er tussenin en waren het 

belangrijkste slachtoffer van de Indonesische gewelddadigheden. Maar in de geschiedschrijving 

van David Van Reybrouck is daar geen plaats voor. Een groot mankement! 

President Soekarno werd in Nederland gezien als oorlogsmisdadiger, omdat hij tijdens de 

Japanse bezetting van Nederlands-Indië met de japanners heeft samengewerkt. Hij zag dat als 

voorwaarde om na de oorlog onafhankelijk van Nederland te kunnen worden. Deze 

samenwerking ging zelfs zover dat hij een paar honderdduizend jonge mannen van zijn eigen 

volk beschikbaar heeft gesteld als dwangarbeider (romusha’s) voor de Japanse oorlogsindustrie, 

zoals bijvoorbeeld aan de beruchte Pakanbaroe- en Burmaspoorwegen.  Hoeveel precies is nooit 

bijgehouden. Er zijn verhalen bekend van razzia’s in bioskopen, waarbij jonge mannen zomaar 

werden opgepakt en weggevoerd. Zij strierven bij bosjes en in nog grotere aantallen dan de 

dwangarbeiders van westerse origine. Voor Soekarno gold: het doel heiligt de middelen. 
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In Nederland en België hebben collaborateurs na de oorlog terecht gestaan en een aantal 

oorlogsmisdadigers zijn ook geëxecuteerd. Het gewone volk moest verder niets meer van ze 

hebben. 

Soekarno in de tussentijd reisde het land door naar de buitengewesten van Java en de andere 

eilanden met opzwepende toespraken om de revolutie kracht bij te zetten en onafhankelijkheid 

uit te roepen. Hij hield zich niet bezig met herstel van orde en gezag nadat de Japanners het land 

verlaten hadden en tijdens deze toestand van gezagsvacuüm liet hij toe dat duizenden opgefokte 

jongeren moordend plunderend hebben huisgehouden met de door japanners achtergelaten 

wapenarsenalen. 

 

 

 

Dit geweld en de onveiligheid van Nederlandse burgers is de belangrijkste reden geweest voor de 

latere politionele acties. Toch oordeelt Van Reybrouck opvallend mild over Soekarno, het doel 

heiligt de middelen en het resultaat was Revolusi en uiteindelijk onafhankelijkheid van 

Nederland. 
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Een berucht voorval tijdens deze bersiapperiode is het zogenaamde “Palmenlaanincident” in 

Soerabaja waarbij een konvooi vrachtwagens met ongeveer 400 juist bevrijde vrouwen en 

kinderen uit een jappenkamp op transport naar de haven van Soerabaja reed, beschermd door 

gewapende Brits-Nepalese Ghurka’s. Dit konvooi werd onderweg aangevallen en beschoten door 

een groep Indonesische vrijheidsstrijders, pemoeda’s genoemd. Er zijn veel doden gevallen en de 

lijken van de vermoorde vrouwen en kinderen zijn in een massagraf gedumpt en pas jaren later 

teruggevonden. Van Reybrouck vermeldt alleen dat er in Soerabaja tijdens schermutselingen 

vrijheidsstrijders zijn omgekomen door Ghurkageweld. In Indonesië praat men niet graag over 

dit incident en zeker niet in interviews. 

De belangrijkste focus van de 200 interviews met voornamelijk hoogbejaarde Indonesiërs is het 

geweld van Nederlandse kant door de eeuwen heen en vooral ook tijdens politionele acties, 

terwijl selectief wordt weggelaten wat de Indonesiërs aan geweld hebben gepleegd. Dat kan men 

geen objectieve geschiedschrijving noemen. 

REVOLUSI van David Van Reybrouck is de moeite waard om te lezen, maar lees het kritisch. 

Van Reybrouck heeft gelijk als hij zelf in interviews stelt dat er in Nederland te weinig 

belangstelling is voor de koloniale periode en dat het huidige geschiedenisonderwijs flink tekort 

schiet in dit opzicht. Toch is er meer objectieve kennis nodig en vooral de verhalen en 

geschiedenis van alle betrokken partijen om conflicten te kunnen begrijpen dan Van Reybrouck 

bijdraagt in zijn REVOLUSI. 

 

Trix Hilbers 
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Heleen Rottier geeft ons een bewerkte foto uit haar reeks “Maskers”. 

“Masker voor een feestdag” 
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Wijzigingen Ledenbestand 

 

Wijziging mail adres: 

Mr. M.L. HOEBERIGS (Mathieu)  

E-mail: mathieuhoeberigs@gmail.com 

 

Mevrouw E. RAMAER-BOUMEESTER (Emily) 

E-mail: erameester@gmail.com 

 

Mr. A.R. WILLEMS (Arnoud) 

E-mail: arnoudwillems@hotmail.com 

---- 

 

Jarig in April 
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