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1.        Opening XXIII Lustrumviering:   
Het bestuur dankt iedereen die aanwezig was bij de opening van het XXIII Lustrumjaar op 26 
augustus. Er waren meer dan 50 mensen aanwezig. Onze voorzitter Ton Meijer hield een 
welkomstspeech met  een  positieve  balans zowel voor de terug- als de vooruitblik. De voorzitters 
van de  jubilerende Koninklijke Heemkundige Kring Frank Rutten, van de Vrienden van de school 
van Tervuren Michel De Brauwer en van de Culturele  Raad Tervuren Rob Bartholomees en  het 
bestuurslid van ArTervuren Bartha de Kok waren allen aanwezig. Door met hen samen te werken is 
de NV erin geslaagd vanaf 19 september een tweetal parallel exposities op te tuigen  op onze 
vereniging. De voorzitter van de Lustrumcommissie Herman Hensen gaf een energieke toelichting 
op het komende Lustrum programma en schrijver en lid Frans Vollenbroek liet het licht schijnen 
over het lustrumboek “Kroonprins Willem van Oranje en Anna Paulowna in Tervuren 1815-1830” . 

Een van de genodigden zei in haar e-mail dankwoord:  “We voelden ons heel welkom en zagen er 
ook nog vele bekenden terug. De dynamiek van de vereniging was heel merkbaar bij de leden. 
De voorstelling van het Lustrumboek was perfect. We hopen dat het vervolg ook een mooie 
aanvulling kan worden.”   
2.      Vrijwillig(st)ers als “suppoost”  gevraagd!   
Dank aan allen die reeds als vrijwillig(st)ers  zich als suppoost hebben opgegeven bij Herman 
Hensen.    

3. Contante betaling:  
Vanaf 1 september kunnen de leden op de Vereniging weer met contant geld betalen. Als alternatief  
voor contant betalen is het gebruik van “payconiq”. Hiervoor moet je wel beschikken over de 
app(licatie) van payconiq. Bij de meeste banken is deze  applicatie ingebouwd in hun mobiele 
programma op de mobiele telefoon. 

4. Corona/Covid-19: http://crisiscentrum.be/nl/newsroom 
 Vanaf 1 september wordt het verenigingsleven op de club genormaliseerd. Vanaf deze 

datum zijn er geen beperkingen meer voor activitieiten in georganiseerd verband t.a.v. 
aantallen, afstand, .... Voor de NV betekent dit ook dat het dragen van het mondmasker niet 
meer verplicht is.  Onverlet blijft het inschrijven voor de clubactiviteiten als het de organisatie 
helpt om mede de personeelsbezetting te bepalen, bijv. vrijwilligers. (Vanzelfsprekend altijd 
verplicht bij maaltijden). 

 Ook zijn er geen beperkingen meer voor samenkomsten thuis, bruiloften en begrafenissen. 
 Verplicht blijft overigens het dragen van een mondmasker en het respecteren van een 

veilige afstand in winkels en winkelcentra, bij verplaatsingen in horecazaken en in kerken. 
 De reisvoorschriften bij terugkomst in België zijn niet gewijzigd: zie de website 

referentie   https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ . 
 Zoals aangekondigd door de regering op 19 juli zullen de (verscherpte) controles op het 

invullen van het Passenger Locator Form en het bezit van een digitaal coronacertificaat 
blijven bestaan 

  

Namens het bestuur: Paul Brouwer 31  augustus  2021            3  

Uit de bestuurskamer 
September 2021 
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Programma SEPTEM BER 2O2I

DE CLUB IS ALTIJD OPEN EEN HALF UURVOOR DE ACTIVITEIT BEGINT,TENZIJ ANDERS VERMELD.

,iíoensoag 1 19:00-21;30 Happy Hour en Haringavond
donderdag 210:30-14:30 # Duplicate donderdagbridge
vrijdag 316:00-18:00 Biljarten

16;00-19:00 x Van Thee tot Borrel

maandag 6 14:30 # Heeren XVII
dinsdag 7L9:3O-22:3O x Bridge
woensciag 8 12:00 Bibliotheek open

72:30-74:3A x/+ Lunch
vrijdag 10 16:00-18:00 Bitjarten

18:00-21:00 */+ Indonesische maaltijd

maandag 13 14:30 # Heeren XVII
dinsdag 14 15:00-18:00 Schaken
woensdag 15 10:30-14:30 x cultuurhistorische Lustrumwandeling

in Overijse
donderdag 16 10:30-14:30 # Duplicate donderdagbridge
vrijdag 17 16:00-18:00 Bitjarten

16:00-19:00 x Van Thee tot Borrel
zaterdag 18 14:30-16:00 x Academische Zitting in de warandepoortzondag 19 14:00-16:00 */+ Lustrumconcert

maandag 2O t4:30 # Heeren XVII
dinsdag 2L 19:30-22:3O x Bridge
woensdag 22 LL:00-21:00 */+ Golfdag op Duisburg
vrijdag 24 16:00-18:00 Bitjarten

16r00-19:00 x Van Thee tot Borrel

maandag 27 tq:ZO # Heeren XVII
dinsdag 28 10:30-16:30 */+ Lustrumbridgedrive
woensdag 29 t2:AO Bibliotheek open

12:30-14r3O x/+ Lunch
14:30:16:30 Leeskring

donderdag 30 10:30-14:30 # Duplicate donderdagbridge

x inschrijving van te voren verplicht /+ deelname tegen betaling
# activiteit georganiseerd door externen

I/OORUITBTIK OKTOBER

woensdag 6 18:00-21:30 Happy Hour
donderdag 7 2O;OO Lezing
vrijdag 8 18:00 Filmavond met maaltijd
zondag 24 t3:OO Jazzconcert



MEDEDELINGEN VAN DE PROGRAMMACOMMISSIE 

SEPTEMBER 2021 

 

 

 

WOENSDAG 1 september van 18:30 tot 21:30 

 

HAPPY HOUR en HARINGAVOND tegelijk 

En we eren de jubilarissen van 2020. 

 

 

VRIJDAG 10 september om 19:00 

 

INDONESISCHE RIJSTTAFEL 

U kent het recept, u herinnert zich talloze gezellige en verrukkelijke diners, u hebt 

geen aanmoediging nodig. 

 

 

WOENSDAG 15 september vanaf 10:30 aan De Tram in Overijse 

 

CULTUURHISTORISCHE LUSTRUMWANDELING 

Verderop in dit e-blad leest u meer over deze boeiende wandeling. 

 

 
 

 

ZATERDAG 18 september om 14:30 in De Warandepoort 

 

ACADEMISCHE ZITTING 

ter viering van jubilea 

Koninklijke Heemkundige Kring, Nederlandse Vereniging en Vrienden van de School 

van Tervuren 

Lees verderop het programma. 
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ZONDAG 19 september om 14:00 

 

KLASSIEK LUSTRUMCONCERT 

door TRIO PROFUNDO 

 

Na afloop tijd voor een gezellig samenzijn. 

Kosten: €5 

Lees verderop het artikel over dit concert. 

 

 

WOENSDAG 22 september vanaf 11:00 

 

GOLFDAG op DUISBURG oftewel PARK TERVUREN 

met een gezamenlijke maaltijd op de Nederlandse Vereniging 

ter afsluiting van het seizoen 

 

 

DINSDAG 28 september om 10:30 

 

LUSTRUM BRIDGEDRIVE 

Tussen het bridgen door is er tijd voor een broodjeslunch 

 

 

 

Vooruitblik oktober 

Woensdag 6 oktober Happy Hour 

Donderdag 7 oktober Lezing over “Oosterbeek” 

Vrijdag 8 oktober  Filmavond met maaltijd 

 

Vrijdag 15 oktober  Wijnclub 

    Clubavond 

Zondag 24 oktober Lustrum Jazz concert 
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Lustrumwandeling Overijse langs de mooiste historische plekjes  

op woensdag 15 september.  
 

Vertrek om 10.30 uur bij Brasserie Den Tram, Stationsplein 3. 
 

Overijse kent een bewogen geschiedenis. Sinds de Keltische tijd is er op het 

grondgebied onafgebroken bewoning geweest. Het gebied behoorde ooit tot het 

Heilige Roomse Rijk van Keizer Karel de Grote. Diens zoon, Lodewijk de 

Vrome, liet hier vanaf 832 het beheer over aan leenmannen, in ruil voor militaire 

steun. In de eeuwen die volgden, vonden prinsen, hertogen en burggraven er hun 

thuis, maar ook begijntjes, bierbrouwers, graanhandelaren, lakenwevers en 

serristen. En niet te vergeten de beroemde filoloog en humanist Justus Lipsius. 

Overijse heeft welvarende tijden gekend, maar ook tijden van grote armoede, 

plunderingen, brandstichtingen en ziektes zoals de pest. 

 

De wandeling neemt ons mee naar de plekjes waar de vroegere bewoners van 

Overijse hun sporen hebben achtergelaten. 
  
Duur van de wandeling :  1 1/2 tot 2 uur. 
  
Na afloop is er gelegenheid om gezamenlijk iets te nuttigen in Brasserie Den 

Tram (facultatief). Parkeren mogelijk met Parkeerschijf. 

 

Elly Blom-Rietveld 
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Academische zitting in de Warande op 18 september van 14:30 tot 16:00 

 

 

Viering van 2 jubilerende verenigingen: 

 

De Koninklijke Heemkundige Kring en de Nederlandse Vereniging,  

 

Met ondersteuning van de Vrienden van de School van Tervuren.  

 

De voorzitters van de verenigingen spreken kort: Franco Ruttens, Ton Meijer en 

Michel De Brauwer. 

 

De Burgermeester Marc Charlier spreekt. 

 

Muzikaal intermezzo door Nederlands Trio Profundo: Max Bruch: uit Opus 83. 

 

Lezing van Peter Vandermeersch oud hoofdredacteur van De Standaard en de NRC. 

 

Muzikaal intermezzo door Trio Profundo: Max Bruch: uit Opus 83. 

 

Lezing van Peter Carpreau: Het Pleinairisme in de 19
e
 eeuw. Met evt. een  

ppt-presentatie. 

 

Muzikale afsluiting door Trio Profundo: Mikhail Glinka: Pathétique. 

 

Dankwoord  Schepen van Cultuur Christine Tinlot. 

 

Slotwoorden van Wim De Vilder, ceremonie- en spreekstalmeester. 

 

Receptie. 
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Klassiek Lustrumconcert «Trio Profundo» 

19 september 2021, 14.00 uur 
  
Het Trio Profundo bestaande uit Adam Cohen (klarinet), Carla Vermeulen 
(piano) en René de Vries (cello) gaan  op dit Zondagmiddaglustrumconcert een 
tweetal trio’s spelen: Beethoven (1770- 1827) Opus 11 en Carl Frühling (1868-
1937) Opus 40. 
Het mag bijzonder heten dat je de gelegenheid hebt om naar een trio te 
luisteren met piano, cello en klarinet. Als Lustrumcommissie zijn we verheugd 
dat deze beide «speelse» composities voor de eerste keer worden gespeeld op 
de Nederlandse Vereniging. Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn 
volgens F. Nietzsche 
 
Ludwig van Beethoven (1770- 1827) Opus 11: 
Dit trio wordt ook wel het «Gassenhauer» trio genoemd omdat het voor een 
deel gebaseerd is op een toenmalig fameus thema uit een populaire opera  van 
Joseph Weigl. Het is een driedelige compositie van de 27-jarige Beethoven 
voor een (nieuw) instrument dat sterk aan popularitieit won. Het is  melodieus 
en zachtmoedig met een aan Beethoven fijne toevertrouwde pianopartij. Het 
derde deel met de 9 variaties wordt genoemd naar het thema (straatlied)lied 
Pria di’io l’impegno: wat zoiets betekent als «eerst eten dan werken». 
 
Carl Frühling (1868-1937) Opus 40:  
In tegenstelling tot andere laatromantische componisten waarbij een zekere 
somberheid niet weg te denken is, is het trio piano, klarinet en cello van Carl 
Frühling meer optimistisch en ontspannen. Het eerste deel is gematigd snel, 
charmant met de klarinet als een basso continuo versiering. Het tweede deel 
(Grazioso) is een combinatie van dansen waaronder een Weense wals. Het 
langzame derde deel (andante) is overdenkend en getuigt aan het slot van een 
liefdesduet tussen de klarinet en cello. Het laatste deel is dan weer levendig en 
ritmisch. 
 
Voor de (muziek) liefhebbers onder ons: kom en luister op de Nederlandse 
Vereniging. 
 
Paul Brouwer (29 aug 2021) 
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KBC De Haan blijkt zelfbedieningszaak voor fraudeurs 

 

In het zonnige rustieke badplaatsje De Haan denk je niet onmiddellijk aan 

grootschalige bankfraude. 

Welnu, vorige week was het plaatselijk KBC-kantoor warempel een 

zelfbedieningswinkel voor internetfraudeurs. 

Net terug van een heerlijke zeeduik gaat de telefoon. Een keurige stem, met een 

Nederlands accent, vertelt me dat hij Vervoort heet en van het Fraudeteam van KBC 

is. Er was zojuist een seintje bij de bank binnengekomen dat er 2000 euro van mijn 

zichtrekening was overgeboekt naar een rekening in Polen. Of ik daar iets van wist. 

Hij zei dat zij dat beschouwen als een ‘ongebruikelijke transactie’. Bovendien, zo zei 

hij, was er een kaart aangevraagd op mijn rekening van uit Brussel. Ik vraag vanuit 

welke gemeente. Jawel, Schaarbeek. Hij stelt voor mijn rekening te blokkeren. 

Ik merk op dat ik door die 2000 euro voor Polen negatief zou staan, wat hij beaamde. 

Erbij zeggend dat er op mijn spaarrekening nog zo’n 40.000 euro stond. Al tijdens het 

gesprek zegt hij dat ik nu weer positief sta. Dat zou kunnen omdat mijn pensioen 

ongeveer die dag zou komen. Ik zei dat, waardoor hij opmerkte dat ik dan wel een 

groot pensioen had . Volgens hem was er 10.000 euro op mijn rekening overgemaakt! 

Hij vertelt dat dit van mijn spaarrekening was overgeboekt. Dit klinkt allemaal zeer 

verontrustend. 

Nu legt hij uit dat hij mijn rekening gaat blokkeren en nog een paar keer extra 

beveiligen. Steeds krijg ik van hem sms’en. Voor het blokkeren van elke rekening. 

Tot slot een sms dat ik op donderdag om 11 uur bij het KBC-kantoor een afspraak 

heb, de paar codes moet meenemen van de sms en mijn computer tot die tijd moet 

sluiten. Er zou eens malware kunnen worden aangebracht. Voor de extra beveiliging 

had hij mijn kaart en doosje een keertje nodig. De code wilde hij vooral niet horen 

maar moest ik wel indrukken. Hij had daar kennelijk een scherm voor zich met mijn 

bankrekening. Ik had dat scherm zelf helemaal niet aan. 

Ik kom donderdag om elf uur bij een verbaasde bankbediende aan. Er was helemaal 

geen afspraak voor mij geboekt. Mijn rekening bleek helemaal niet geblokkeerd. 

Toen viel het kwartje. Er was niet 10.000 euro, maar 14 000 euro van mijn 

spaarrekening overgeboekt naar mijn zichtrekening. Er was in kleinere porties totaal 

11.350 euro van mijn rekening afgeschreven naar fancy namen en een bank met het 

nummer 30. De bankbediende was een knulletje dat van niks wist en aan wie ik geen 

vragen mocht stellen. Hij dacht dat er ruim 8000 euro weg was. 
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Bij de politie van De Haan zat een pientere dame die meteen zag dat het om 

11.350,00 euro ging. Het echte Fraudeteam van KBC zoekt de boeven op met de 

politie. De fraudeurs zijn aan mijn gegevens gekomen door een groot datalek begin 

dit jaar, hoorde ik. In Nederland is net ook een hele fraudegolf aan de gang. Ik vroeg 

nog aan die man hoe het kwam dat hij als Nederlander bij de KBC was gekomen. 

Daar had hij ook meteen een antwoord op. Hij komt uit Maaseik. 

Die mensen doen het zo slim. Je tuint erin voordat je het weet. Ik ben bij de KBC 

verzekerd tegen internetfraude. Hopelijk krijg ik de schade te zijner tijd vergoed. Het 

waren een paar slapeloze nachten hier in De Haan, 

Maar vanmiddag weer heerlijk in de golven geweest, zie voorbeeldplaatje: 

 

 

 

Gerda Meursing-van Utenhove in De Haan. 
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Gezegend door de Paus 
 
Niet lang na de, voor mij onverwachte, bevordering tot exportmanager medische apparaten, 

vond er in Rome een congres plaats over radiologie. Er was ook een tentoonstelling van 

röntgenapparaten aan verbonden. Wat lag er meer voor de hand dan een bezoek aan die 

tentoonstelling? Weliswaar luidt een (mij) bekende stelling uit de wereld van de marketing: 

“In de verkoop moet je niet gehinderd worden door kennis", maar het leek me toch verstandig 

wat meer te gaan begrijpen van hetgeen waarmee ik mij bezig zou gaan houden. Daarom 

besloot ik die tentoonstelling in Rome te bezoeken. De tarieven in de luchtvaart in de jaren 60 

waren aanzienlijk hoger dan wat nu gebruikelijk is. Het reisbureau had toch een wat 

goedkoper ticket gevonden, maar dan moest ik wel één dag extra in Rome blijven, de dag 

nadat de tentoonstelling al afgelopen was. Geen probleem, er is veel te zien in Rome, dus een 

sightseeing tour genomen. Wat bleek, die dag zegende de Paus de mensen op het Sint 

Pietersplein. Dat gebeurde niet vaak, dus de gids van onze tour besloot dat die kans gepakt 

moest worden. We hadden geen inspraak, ons hele tourgezelschap werd gezegend. 

 

De volgende dag vloog ik terug met een tussenstop in Milaan. Op het vliegveld toonde een 

wildvreemde, zenuwachtige man mij zijn ticket en vroeg zoiets van: “Wat moet ik hiermee?” 

Normaal verwijs je dan naar een incheckbalie, maar deze man was zo opgewonden dat ik 

maar even naar z'n ticket keek en wat bleek, hij zat op dezelfde vlucht als ik: met Alitalia naar 

Milaan als tussenstop. Hij vervolgde de reis naar Stockholm en ik naar Amsterdam. Dat legde 

ik hem uit, waarop hij vroeg of ik hem dan verder behulpzaam wilde zijn, want hij had nog 

nooit gevlogen, sterker, hij was erg bang van vliegen. Dat leidde natuurlijk tot mijn vraag hoe 

hij dan in Rome terecht gekomen was. “Met de trein" zei hij, “omdat ik vreselijk bang voor 

vliegen ben". Maar, zo legde hij verder uit, "Ik ben radioloog en omdat ik hier voor een 

congres naar toe moest, heb ik er een korte vakantie van gemaakt. Na het congres een paar 

dagen extra om de stad eens goed te bezichtigen en dan met de trein terug naar Zweden." 

Maar hij was door zijn ziekenhuis gecontacteerd en moest onmiddellijk terug voor een 

spoedzaak, de treinreis zou te lang duren. Hij had geen keus, hij moest vliegen. Dit alles werd 

op uiterst nerveuze wijze verteld, de man leek totaal verward. 

 

Hoewel ik nog steeds niet goed wist wat mijn nieuwe werk in zou gaan inhouden, het 

verkoopinstinct maakte mij meteen duidelijk: dit is een potentiële klant, hier moet ik iets mee 

doen. Ik legde uit dat ik ook op het congres geweest was en dat wij op dezelfde vlucht naar 

Milaan zaten en zei: “Ga maar mee". We gingen inchecken, zorgden ervoor stoelen naast 

elkaar te hebben en eenmaal gezeten probeerde ik hem verder tot rust te krijgen. Dat was bijna 

onmogelijk en net toen ik enig succes leek te hebben, begon het vliegtuig te taxiën. Hij raakte 

volledig in paniek en dat werd pas minder toen we uiteindelijk op vlieghoogte waren en de 

stewardess koffie en iets te eten had geserveerd. De riemen mochten los. Langzamerhand 

werd het mogelijk een normaal gesprek te voeren en als onderdeel daarvan wisselden we 

ervaringen uit over ons verblijf in Rome. Het feit dat ik door de Paus gezegend was, viel 

verkeerd, “Dat zou ik nooit doen,” was zijn reactie, "Ik ben atheïst!” Het uitroepteken staat er 

niet voor niets, hij was overtuigd atheïst liet hij weten, en met religie moest je bij hem niet 

aankomen.  
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Nu behoor ik ook niet tot de club van ex-koorknaapjes en bovendien ben ik op mijn achtste 

van school moeten veranderen door een conflict: ik weigerde psalm 68 tien maal uit te 

schrijven. Dat moest, omdat ik het niet uit mijn hoofd geleerd had.  

 

Met het atheïst zijn op zich had ik dus geen moeite, maar als reactie erop vroeg ik hem toch 

een iets milder standpunt in te nemen over de religie. Daar had hij duidelijk geen oren naar, 

einde discussie! 

 

Om het gesprek gaande te houden werden het de gebruikelijke gespreksthema’s over de 

service van de luchtvaartmaatschappij waar je op dat moment mee vliegt en soortgelijke 

onbenulligheden. Onbenullig of niet, mijn gesprekspartner begon steeds kalmer worden, het 

leek erop dat hij vliegen aangenaam begon te vinden.  

 

Dat bleef zo tot het moment waarop de Alitalia-piloot besloot de landing in te zetten. Dat 

gebeurde zonder eerst te waarschuwen dat daarbij enige turbulentie kan ontstaan. Ik had, bij 

het vliegen met de Caravelle al wel eens eerder vastgesteld dat soms, als de landing wordt 

ingezet, het toestel gaat trillen.  

 

 
 

 

Ongeveer zoals bij een auto wanneer een vlak geasfalteerd wegdek in kinderhoofdjes 

verandert. Maar in mijn ervaring werd, bij die vorige vluchten, het mogelijke trillen van te 

voren aangekondigd, ter geruststelling. Dat was nu niet het geval geweest, dat wil zeggen die 

aankondiging niet, de turbulentie wel. De gemiddelde passagier fronst bij zo’n onverwacht 

schuddend vliegtuig het voorhoofd en kijkt eens om zich heen hoe de andere passagiers 

reageren. Mijn Zweedse medepassagier reageerde heel anders, er was duidelijk sprake van 

een ernstige angstaanval. Om te spreken van "op het voorhoofd parelende zweetdruppels" 

schiet te kort, ze spoten eruit. Het was duidelijk, hij wist zeker dat we neer zouden storten. En 

toen gebeurde het: in vrijwel volkomen geparalyseerde toestand, de ogen wijd opengesperd, 

lispelde hij: “Jij bent tenminste gezegend.” Was deze man zo geestig dat hij in al zijn ellende 

een cynische grap wist te maken of was hier sprake van een atheïst die wel heel snel van zijn 

geloof viel? Ik heb het nooit geweten. 

 

Jaap van der Horst 
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Brood en Spelen 
 

Er dreigen klimaatrampen, er is een corona-crisis, de woningnood is nijpend, Poetin 

doet onaardige dingen en de helft van de kinderen komt als analfabeet van school af. 

Dit vraagt om drastische maatregelen en daar is een bekwame regering voor nodig,  

maar wij hebben al een half jaar geen ministersploeg en gek genoeg maakt niemand 

er zich druk om. Dat komt omdat Nederland een groter probleem heeft, er is geen  

bondscoach voor het Nederlands elftal. 

 

Had, moet ik zeggen, want dit is inmiddels opgelost; van Gaal is de nieuwe redder 

des vaderlands, we kunnen weer gerust ademhalen. Als onze kleinkinderen over twin-

tig jaar tot aan de nek in het water staan, praten ze er vast nog over: “Weet je nog 

toen van Gaal trainer was, dat waren nog eens tijden.” 

 

Inmiddels verschuift de discussie naar de manier hoe hij zijn mannetjes neerzet, het 

systeem! 

 

Even, er zijn veel systemen , 4-3-3, 5-3-2, 3-4-3 en zelfs 4-2-3-1. De oplettende lezer 

zal zeggen, dat zijn er 10, maar dat komt omdat ze de keeper nooit meetellen, want 

die beweegt niet. Zelf zou ik opteren voor 4-3-4, want dan weet je zeker dat je een 

overwicht hebt, maar dat schijnt niet te mogen. Zo gauw het spel begint, valt trou-

wens het systeem in duigen, want ze rennen allemaal door elkaar. 

 

Voetballers werken twee keer drie kwartier en dan gaan ze alweer schaften en het be-

taalt buitengewoon goed, ruim boven de Balkenendenorm, een jaarsalaris van 10 tot 

20 miljoen euro is geen uitzondering en iedereen vindt dat normaal. 

 

Volgens mij is voetbal één groot complot om het volk rustig te houden, de Romeinse 

dichter Juvenalis had het al over “ brood en spelen “ . Cicero schreef : “Het kwaad 

was niet zozeer in het brood en de spelen, maar meer in de bereidwilligheid van de 

mensen hun rechten als vrij mens op te geven voor een volle maag en de opwinding 

van de spelen. “ 

 

Als ik zelf een keer kijk zie ik 11 mensen die ik niet ken voetballen tegen 11 mensen 

die ik ook niet ken, maar dan juich ik voor het team met de oranje hemdjes. 

 

Er zijn er voor minder opgenomen!  

 

Edu Klobbie 

jeugdvriend van Hans Bender 
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