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Beste VNR Vrienden,
Na een lange, donkere
periode met heel veel regen en koude gaat het
weer toch stilaan terug
de goede kant op. De
eerste warme zonnestralen doen zoveel deugd,
niet alleen voor ons lichaam maar ook voor onze geest. Het is niet alleen een donkere periode
geweest op meteorologisch gebied, ook ons
mentaal welzijn heeft al
serieus onder druk gestaan.
Ondertussen zijn al meer
dan de helft van de volwassen Belgen gevaccineerd. Stilaan kunnen we
dus op een positieve manier beginnen uitkijken
naar de toekomst. Dit
jaar zal er niet zo veel
meer kunnen gebeuren
maar hopelijk kunnen we
volgend jaar opnieuw
starten met een volledig
jaarprogramma. Daar kijk
ik, samen met de andere
bestuursleden zò naar uit.
Het is al zo lang geleden
dat we mekaar nog eens
gezien of gesproken hebben; ik mis jullie!!!

Krantje lezen jullie er
meer over, maar toch wil
ik daar ook nog een
woordje over zeggen.
Ik kende Dr Segaert
reeds van het jaar 1974.
Hij heeft in al die jaren
dat hij mij behandeld
heeft zoveel voor mij betekend, en ongetwijfeld
niet alleen voor mij.
Hij maakte als dokter
maar ook als mens een
grote indruk. We zullen
hem met zijn allen heel
hard missen!
Maar niet alleen de familie van Dr. Segaert werd
getroffen door zijn overlijden. Ook tal van andere
patiënten zijn ondertussen overleden. Ook daar
moeten we even bij stil
staan. Ik wens iedereen
die onlangs iemand verloren heeft, heel veel sterkte toe!!
Genieten jullie maar van
de zomer met heel veel
warmte, niet alleen van
de zon maar ook van jullie familie en vrienden.
Doe heel veel energie op
zodat we er volgend jaar
volop tegenaan kunnen
gaan.
Hou het gezond!!!

Zoals velen ondertussen
wel zullen weten, is Dr.
Segaert overleden aan
corona. Verderop in het
http://www.nierpatientenroeselare.be/

Tot dan!
Groetjes Gino
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IN MEMORIAM
DR. MARC SEGAERT
(geboren op 13/04/1940; heengegaan op 05/04/2021)
Dr. Johan Verbanck

Beste Marc,
Sinds 1983 waren we als collega’s nefrologen met jou geassocieerd, in het
toenmalige H.Hart ziekenhuis te Roeselare. Decennialang hebben we jou leren
kennen en waarderen als een zeer fijne
clinicus, die met weinig technische of labo hulpmiddelen, een haarscherpe klinische diagnose kon stellen. Talloze collega’s in functie, en ganse eskadrons stagiairs, hebben -jaar na jaar - zich continu
kunnen spiegelen aan jouw voorbeeld. U
wees hen telkens weer, en zeer terecht,
op het niet te overschatten belang van
een zeer grondige anamnese en klinisch
onderzoek.

Daarnaast hield je al die jaren de beroepsethiek zeer hoog in het vaandel.
“Beschouw elke patiënt alsof het je eigen
moeder was”… was jouw leidmotief
….dat mijlen afweek van elke oppervlakkigheid in de zorg, of van het niet echt
betrokken zijn met de hulpzoekende patiënt.
Onder jouw impuls, beste Marc, bouwden we - met een steeds groeiende vaste staf -, de dienst nefrologie in Roeselare uit, tot een alom gerespecteerde
dienst.
Daarenboven was het bijzonder aange-
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naam om met jouw al die jaren te mogen samenwerken. Wij hebben nooit
“woorden” gehad in al die jaren …
Voor jouw lichtend voorbeeld, voor
jouw zin voor correcte wetenschap, voor
jouw uitstekende klinische en teaching
kwaliteiten, voor jouw bijzonder aangename collegialiteit en menselijkheid …
zijn we je eeuwig dankbaar!
Maar … beste Marc, je was zoveel meer
dan een gerespecteerd nefroloog!
Je woekerde met talenten …zowel als
“meester-schaker”…of als ”chef-kok”… of
nog als “getalenteerde talenknobbel”…
Je hield zowel van fijne cultuur, als van
de prachtige natuur. We hadden samen
het voorrecht, om van de wonderen van
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de natuur te kunnen genieten op soms
verre natuurreizen in vreemde continenten. Het was steeds fijn, om samen met
jou te vertoeven … dat hebben ongetwijfeld ook jouw “fietscompagnons” steeds
weer mogen ondervinden.
Beste Marc, je hebt ons nu plots fysiek
verlaten … maar jouw spirit zal eeuwig
blijven leven bij allen, die jouw leerden
kennen en waarderen. We twijfelen er
geen moment aan: Jouw waarden die je
hoog in het vaandel droeg, zullen voor
velen … en niet in het minst voor jouw
geliefden …. een blijvende inspiratiebron
zijn .
Je bent hiervoor “wreed bedankt” !

Heirweg 218
8710 Sint-Baafs-Vijve
Telefoon: +32(0)56 61 79 97
Fax: +32(0)56 61 79 98
info@espeelmetaal.be
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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“IK HEB EEN STEEN VERLEGD IN EEN RIVIER OP

AARDE. NU WEET IK DAT IK NOOIT ZAL ZIJN
VERGETEN. IK LEVERDE HET BEWIJS VAN MIJN
BESTAAN OMDAT DOOR HET VERLEGGEN VAN DIE
ENE STEEN HET WATER NOOIT MEER DEZELFDE
WEG ZAL GAAN” (BRAM VERMEULEN)
Sinds maart 2020 leerden we ermee leven. Zo goed en zo kwaad mogelijk.
Aanvankelijk werd er nog lacherig mee
omgesprongen toen die gerepatrieerde
Belg zich, tijdens zijn quarantaine, te
goed deed aan Coronapilsjes. Eerst leek
het allemaal zo ver weg maar plots werd
het bloedernstig. De kordate “blijf in uw
kot” uitspraak sloeg in als een bom! Het
Coronavirus verspreidde zich als een lopend vuur razendsnel doorheen Europa!
We volgden, niet zonder enige angst de
verontrustende berichtgevingen. Met argusogen volgden we de stijgende ziekenhuisopnames, werden we bruusk geconfronteerd met de beelden in de vollopende diensten Intensieve Zorgen, slikten
toch even bij het zien van de cijfers van
het onrustwekkend stijgend aantal overlijdens. De beelden van de TV-reeks
“Cordon” leken nu wel heel dichtbij en
aangrijpend realistisch. Het Coronavirus
had een ingrijpende impact op ons dagelijks leven en menigen hebben toen hun
leven eventjes op “on hold” gezet, noodgedwongen of niet. Als een Tsunami rolde het verwoestende virus over onze
contreien. Veel oma’s en opa’s, mama’s
en/of papa’s zelfs kinderen verloren de
eenzame strijd tegen dit niets ontziende
virus. Het bracht een rollercoaster aan
gevoelens mee. Maar eind vorig jaar was
er hoop! Er was een vaccin in de maak!
En meerdere farmaceutische bedrijven
focusten zich nu volledig op de op punt-

stelling van een veelbelovend en hoopgevend vaccin.
Waar vorig jaar nog talloze mensen, bekenden maar veelal minder bekenden,
het gevecht verloren, kwam nu stilaan
het einde van de tunnel in zicht en werd
er hoopvol uitgekeken naar het leven zoals vòòr maart 2020! En plots, die Paasmaandag 5 april, wordt je opnieuw geconfronteerd met de keiharde realiteit!
‘Weet je het al ? Dr Segaert is overleden
aan Corona !’ Eerst geloof je het niet
maar het nieuws wordt via andere bron-
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nen bevestigd. Ik denk onwillekeurig terug aan 2005 toen, nav zijn pensioenviering, menig artikel over hem verscheen
met als titel “Afscheid van Dr. Marc Segaert”, maar nu moeten we echt afscheid nemen van Dr. Segaert.
De dagen daarop gaan mijn gedachten
terug naar die dertig jaar Nefrologie en
dialyse waarin je samen niet alleen veel
lief en leed meegemaakt hebt, maar ook
heel veel mooie momenten meegemaakt
hebt! Maar besef je tevens dat met zijn
heengaan een hoofdstuk definitief afgesloten wordt!
Recent verhuisde AZ Delta (voormalig H.
Hart) met z’n hele hebben en houden
naar zijn nieuw onderkomen in Oekene.
De site van het voormalige H. Hartziekenhuis ligt er verlaten bij en blijft achter
als een stille getuige van de geneeskundige exploten en van de mensen die de
geschiedenis van dit ziekenhuis mede
hielpen schrijven.
Ikzelf heb het geluk gehad om gedurende meer dan 40 jaar co-auteur te mogen
geweest zijn van een heel mooi hoofdstuk van die rijke geschiedenis van het
H.Hartziekenhuis, waarvan 30 jaar onder
leermeester Dr Segaert: de dialyse”.
Straks alleen nog nostalgie, maar het
maakt een groot deel van mijn leven uit
waar ik heel regelmatig met een goed
gevoel op terugblik !
Dialyse staat onlosmakelijk verbonden
met Dr Segaert en het roept herinneringen op. Hierbij moet ik terugdenken aan
medio de jaren 70 toen ik als pas afgestudeerde verplegende - en een compleet groentje!- de dialyserangen mocht
vervoegen en daarmee instapte in een
verhaal dat startte op 2 januari 1973 in
de kelderverdieping van de oude H.
Hartsite.
Aan de opstart van de dialyse (en Nefrologie) ging heel wat vooraf. Dr. Segaert
had reeds contacten met de Wilgenstraat
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halfweg de jaren 60 toen hij als student
geneeskunde al mee toerde met Dr Deleu (Inwendige Ziektes) en later assistent Inwendige werd onder leiding van
Drs. Demuynck, Deleu en Tytgat.
Uiteindelijk ging zijn interesse richting
Nefrologie, een tot dan nog onbekend
gegeven voor dit ziekenhuis. In die specialiteit vervolmaakte hij zich met een 3
jaar durend assistentschap in Leuven en
een bijkomende opleiding aan de Universiteit van Wisconsin (VS). Ondertussen
werd er druk onderhandeld met de toenmalige directie voor de inpassing van de
dienst Nefrologie mèt opstart van een
dialysecentrum!
In 1972 vervoegde Dr. Segaert de rangen van de dienst Interne Geneeskunde,
met een nieuwe specialiteit, Nefrologie
maar toen nog een ontbrekende schakel
in het ziekenhuis!!
En op 2 januari 1973 was het zover! Samen met de dialysepioniers F.V, M. G. en
A M. startte Dr. Segaert een hoofdstuk
dat doorheen de jaren uitgroeide tot een
lijvig èn boeiend boek waarvan het lezen
op geen enkel ogenblik verveelt!
En klein detail uit die beginfase: er waren 3 patiënten en Dr. Segaert prikte
toen zelfs eigenhandig de fistels aan!!
Dialysefrequentie was toen tweemaal 8
uur per week!! Toen waren er nog geen
Ipad’s, Laptops, Smartphones, zelfs geen
TV’s en werd er van de verplegende enige creativiteit verwacht om verveling bij
de patiënt tegen te gaan. Meestal eindigde dat in een gezelschapsspellekje waarbij de verplegende al eens “verloor” om
de patiënt gemotiveerd te houden!!
In die beginjaren hing er een geheimzinnig sfeertje rond dat eiland in de kelderverdieping van het ziekenhuis. De lokale
“bevolking” leefde daar een beetje geïsoleerd en was voor vele zaken op zichzelf
aangewezen. Maar met het toenemend
aantal patiënten èn de daarmee gepaard
gaande groei aan problemen kwamen
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steeds meer disciplines om het hoekje
kijken. Een eigen technische Dienst, adviezen van Sociale Dienst, van Diëtisten,
enz. zorgden -gelukkig- voor een meer
multidisciplinaire aanpak.
Het eerste decennium stond Dr. Segaert
er alleen voor en de opdracht woog
zwaar, zeker gezien de wachtdiensten
niet verdeeld konden worden!! Ook vakantie werd doorgebracht in de dichte
omgeving. Toenmalig hoofdverplegende
moest regelmatig ter plaatse verslag
gaan uitbrengen over de gang van zaken.
Maar vanaf de jaren 80 associeerde Dr.
Segaert met Dr. Verbanck. Hierna volgden Dr. Vandewiele, Dr. Schepkens en
Dr. Deschoenmakere. Uiteindelijk vervoegden Dr. Maes, Dr. Vanacker en recent Dr. Malfait ook de rangen van Nefrologie.
Ik wil met jullie even doorheen het boek
bladeren maar beperk me hierbij tot die
hoofdstukken waar Dr. Segaert het project introduceerde, een aandeel hierin
had en in latere fases kon rekenen op de
medewerking van zijn collega’s. Bij de
“veteranen” onder jullie zal dit ongetwijfeld herinneringen oproepen.
Dr. Segaert was er steeds als een van de
eersten bij om vernieuwingen te introduceren in Roeselare, maar soms was hij
velen te snel af en haalde hij de innovatieve procedure of techniek als primeur
naar Roeselare.
We noteren 1975: samenwerking met
transplantatiecentrum Leuven (met

een eerste transplantatie + 2 jaar na de
dialysestart in Roeselare) de Hepatitisvaccinatie (voorheen een enorm
probleem omdat vrijwel iedereen op dialyse een groot risico liep om/of besmet
raakte met dit virus) Peritoneale dialyse (onder impuls van Dr .JV en GL uitge-
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groeid tot een toonaangevende dienst in
Vlaanderen), Informatica (‘n van oorsprong Engels dialyseprogramma, Proton! Speciaal op maat gemaakt voor dialyse èn toen een primeur in België!),
EPO (voorheen dienden vele patiënten
regelmatig een transfusie te krijgen met
ook hier alle risico’s vandien), de eerste
primitieve bicarbonaatdialyses, oprichting VNR (een soort “zelfhulpgroep”

voor dialysepatiënten en familie. Project
dat door Dr. Segaert enorm ondersteund
werd), Thuisdialyse (waarbij ondergetekende soms midden in de nacht voor
problemen allerhande opgeroepen werd
en zich ter plaatse diende te begeven),
opstart CAD’s (aanvankelijk Low Care
Centrum waarbij Dr. Segaert zelfs zijn
oog liet vallen op enkele panden in de
Wilgenstraat waar de meer valide patiënten onder het toeziend oog van een gekwalificeerd verplegende gezamenlijk
hun dialyse konden uitvoeren. Een soort
collectieve autodialyse avant la lettre!
Maar de uitvoerbaarheid bleek tè complex. Het idee verdween in de onderste
lade tot halfweg de jaren 90 de deur opnieuw op een kier gezet werd. De high
care centra konden de exponentiële stijging van het aantal patiënten niet aan.
Oplossing was oprichting van satellietcentra waar de patiënt in zijn onmiddellijk leefomgeving zijn behandeling kon
krijgen . . ).
Introductie en opstart van dialyse verwante technieken: hemoperfusie,
plasmaferese, hemo(dia)filtratie,
CAVH. Hierbij herinner ik mij het vriendelijk verzoek van Dr. Segaert om de betreffende brochure eens door te nemen
(tijdens het weekend notabene)!!. Maandagochtend werd mij de vraag gesteld of
ik de techniek zou kunnen uitvoeren? ‘Ik

heb een kandidaat voor deze techniek.
En we gaan dit vandaag opstarten . . .
‘ De eerste manupilaties werden toch
met bevende handjes uitgevoerd hoor !!
De zoektochten naar dialyse-efficiën-

http://www.nierpatientenroeselare.be/

't Krantje

-9-

April - Mei - Juni 2021

tie (KT/v en Npcr), zoektocht naar gecontroleerde Ultrafiltaratie, enz . .
Het werd steeds duidelijker, dialyse was/
is niet langer meer “de laatste strohalm” ..
Of acute dialyses op verplaatsing
waar ik met een collega ‘s avonds na de
werkuren richting Menen (toen nog geen
CAD!!) vertrok om daar een acute dialyse uit te voeren, … in weinig benijdenswaardige omstandigheden .. .

kon “ontmoeten” in zijn wereld van literatuur, muziek, concerten, films enz ..
Hij was ook een fervent schaker voor wie
de zaterdagnamiddagen heilig waren.

Ik herinner mij ook de voorafgaandelijke
meetings en talrijke vergaderingen in het
kader van de opstart van de nieuwe
technieken en procedures waar ik dan,
fier als een pauw, Dr. Segaert mocht
vergezellen. Was voor mij een hele eer!!
Ik mocht zelfs op “prospectie” naar het
verre Zwolle in Nederland voor nieuwe,
patiëntvriendelijke dialysetechnieken. (Ik
herinner mij zelfs nog de toespraak van
Prof Kolff, uitvinder van de dialysetechniek!! Wat een ervaring!!)

Nooit klopte je vergeefs aan bij Dr. Segaert. Hij was er altijd voor iedereen!
Maar hij was er zeker ook voor zijn patienten, van ‘s morgens vroeg tot ‘s
avonds laat! En neem vroeg en laat maar
letterlijk op!!!
Ook voor de minsten onder hen nam hij
tijd om te luisteren, hen moed te geven
en vooral was hij bekommerd om hen.
Ook achter de schermen was hij druk
bezig met het welzijn van zijn patiënten.
De grote problemen lieten hem niet onberoerd en steeds weer ging hij op zoek
om het comfort en het welzijn van de
patiënt te verbeteren, en zeker als die
persoon dan nog eens toestel dependent
was!

Maar ook op de werkvloer voelde ik mij
een beetje zijn “rechterhand”. Het
“toeren” op de dialysezaal was vrijwel
iedere keer een leermoment want steeds
weer zorgde hij voor de nodige uitleg bij
een bijkomend of nefrologisch gerelateerd probleem. Al die weetjes werden
natuurlijk bijgehouden. Als een stagiair
of assistent het antwoord op zijn vraag
schuldig bleef en hij zich dan tot mij
richtte om die blozende stagiair of assistent het juiste antwoord te geven, was ik
natuurlijk fier als een gieter!
Hij was een dokter met veel expertise
maar ook een man met een ruim interessegebied. Voor zijn vak als geneesheer
was hij constant bezig. Hij schoolde zich
constant bij (vb jaarlijks naar de Harvard
Universiteit in Boston voor Nefrologie en
Interne vorming) maar ook buiten het
professionele vlak had hij een zeer ruim
interessegebied. Hij straalde als je hem

Al de geleverde inspanningen eisten uiteindelijk hun tol en hij bleef zelf ook niet
gespaard van medische problemen. Maar
wat hij de patiënt voorhield deed hij zelf
ook: vechten om terug te komen, terug
naar zijn patiënten!

De uitspraak dat je, eenmaal aan de dialyse, dit ‘fin de carriere’ was, was voor
Dr. Segaert geen optie want steeds weer
ging hij onverstoorbaar op zoek naar
methode’s, middelen, materialen om dit
leven draaglijk, menselijk, zinvol en zeker nog de moeite waard te maken. Of
om het met zijn eigen woorden te zeggen ”dialyse: het leven zinvol en kwali-

teitsvol verlengen voor iedereen! Transplantatie: een nieuw leven geven” . .
“Geneeskunde is een nobele branche
binnen ons menselijk bestel” – dixit Dr.

Segaert zelf - en moest naar zijn mening
berusten op drie belangrijke pijlers, dit
steeds ten dienste van de patiënt: kennis, een hartelijke houding tegenover de
patiënt (en zelf kon hij hier zeker over
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meespreken) en -zeker in ziekenhuisverband als deze- een goede relatie en een
menselijke gelijkwaardigheid tussen dokters en alle gezondheidswerkers!! Gezondheidswerkers die hem zeer nauw
aan het hart lagen!!
Hij had niet alleen oog voor de grotere
projecten maar kon zich ook met evenveel overgave storten op de kleine, voor
de patiënt o zo belangrijke, zaken. Eén
voorbeeldje ter illustratie die ik mij hier
herinner was de invoering van de weegschaaltjes met de bijhorende rekensommetjes die moesten gemaakt worden
voor Kalium, Natrium, Fosfor enz .. om
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het dialysedieet wat patiëntvriendelijker
te maken.
Voor hen die Dr. Segaert van nabij kenden is het moeilijk dit hoofdstuk af te
sluiten maar toch zullen we die laatste
bladzijde moeten omslaan. Maar er blijven de herinneringen, de herinneringen
aan zoveel mooie dingen ...
Bronnen: ‘t Pikeurke, ‘t Krantje en mijn
eigen mooie dialyse ervaringen!
Bert Bogaert
Gewezen hoofdverpleegkundige dialyse
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VNR FINANCIEN 2020
Naar goede gewoonte volgt hieronder een overzicht van al onze inkomsten en
uitgaven in het jaar 2020.

INKOMSTEN
WINST
ADMINISTRATIE
ONKOSTEN
KRANTJE
DAGUITSTAP
WEEKEND
ELFDAAGSE
CONTACTNAMIDDAG
WARMSTE WEEK
11.272,63
JAARFEEST
STEUN
320,00
BARBECUE
SOCIAAL DIENSTBETOON
WEBSITE
VERKOOP PAASEITJES VERPLEEGKUNDIGEN
BRUNCH
VOORDRACHTEN ORGAANDONATIE
11.592,63
WINST
4.994,60

UITGAVEN
VERLIES
492,93
2.121,65
1.056,79
0,00
333,20
1.280,00
0,00
0,00
0,00
586,33
118,58
179,80
428,75
0,00
6.598,03

Zoals jullie kunnen lezen is er in de loop van 2020 een “Winst” geboekt van
ongeveer 5000 euro. Dit is volledig te verklaren doordat de opbrengst van de
Warmste Week, een activiteit van 2019 pas in 2020 gestort werd. Verder zijn
er geen activiteiten geweest, dus vallen de onkosten ook grotendeels weg.
Hopelijk kunnen we ook in de toekomst op ieders steun en medewerking blijven rekenen zodat we al onze doelstellingen kunnen blijven waarmaken.
Daarvoor alvast bij voorbaat van harte dank.
Uw penningmeester Gino
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Kantoor VANTOMME
ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN - LENINGEN
Iepersestraat 400 - 8800 ROESELARE
e-mail : kantoor.vantomme@portima.be
www.kantoorvantomme.be
Tel: 051/22.99.62 - Fax: 051/22.99.97 - FSMA 049019A

DE MEIBLOEM NV autocars - reisbureau
Kasteelstraat 149 - 8700 Tielt

SOUBRY NV
Verbrandhofstraat 51 - 8800
Roeselare

OPRUIMEN INBOEDEL
na overlijden : : opname rusthuis : : verhuis : :
Verkoop woning : : boerderij : : bedrijf : : enz …
Vrijblijvende prijsovereenkomst na bezoek!

INFO: 0475 49 63 00
B.V.B.A. VANDEZANDE
Zeepziederijstraat 5, Postbus 62, B-8600 DIKSMUIDE
Tel: +32.(0)51.50.01.17 - Fax: +32.(0)51.50.41.17
Mail: info@vandezande.com
Algemene Metaalconstructies
Drainage - Tractoren
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Telefoon 051/40 55 51
Telefax 051/40 64 20
E-mail: tielttravel@tielttravel.be
Verg. kat. A-1979
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VERZAMELDE RECEPTEN
ZOUTARM,

PERFECT VOOR DIALYSEPATIËNTEN EN

GETRANSPLANTEERDEN

VOORGERECHTEN
Asperges op Poolse wijze
Ingrediënten voor 4 personen
1 kg groene asperges
1 hard gekookt ei
125 gr boter
50 gr broodkruim
1 soeplepel gehakte peterselie
1 soeplepel gehakte bieslook

Bereiding
De asperges schillen, wassen en koken (10 à 12 minuten in kokend water).
Laten uitdruipen.
Op een schotel schikken en warm houden.
Boter in de pan laten smelten.
Broodkruim toevoegen en al roerend gedurende 5
à 7 minuten goudgeel laten kleuren.
Het broodkruim moet knapperig zijn.
Haal de pan van het vuur en voeg het geplet eigeel, de peterselie en bieslook toe.
Giet dit over de asperges.
Dien warm op met wit brood.
Bron: Fenier-Fabir
Boek: Horizon Verzamelde Gerechten

http://www.nierpatientenroeselare.be/
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FAMILIENIEUWS
CAD MENEN
Loretta Desmet telde 80 lentes op 26
maart laatstleden.
Proficiat Loretta!
Je geniet van zo'n familiemoment om dit
samen te vieren maar nog even geduld...
Je bent er eentje met het hart op de
tong! Daardoor breng je wat ambiance in
de groep en dat siert je!
Veerle Calis

Na een lange, vermoeiende werkdag neemt een vrouw plaats in de trein en sluit de
ogen.
De trein is nog maar net vertrokken uit het station als Roger die tegenover haar zit,
zijn GSM toestel uit zijn zak neemt.
En hij begint luidruchtig te spreken:
" Dag schatje, het is André. Ik zit op de trein.
Ja, die van 18u30 en niet die van 17u30 want ik heb een lange vergadering gehad.
Nee, niet met die idioot van personeel, maar met de baas.
Nee, schatje, je bent de enige vrouw in mijn leven.
Ja, ik ben er zeker van, het is beloofd enz. enz."
En zo gaat dat een kwartier lang door.
De vrouw, die geïrriteerd is door dat aanhoudende luidruchtige gebazel, schreeuwt
plots: "Hé André, stop met dat stomme telefoneren en kom terug in bed!!!"
Sindsdien gebruikt André zijn GSM niet meer in het openbaar.
Een man gaat naar de dokter en geeft hem een briefje waarop staat 'ik kan niet praten'. De dokter drukt hard op de buik van de man. "Aaaaah!" roept hij. "Goed zo,"
zegt de dokter, “morgen leren we de B."
Na een vergadering wisselen twee dokters ervaringen uit. "Ik heb een patiënt die aan
geheugenverlies lijdt", zegt de ene. "Wat zou jij me aanraden?" Antwoord van de andere: "Hem vooraf laten betalen!"
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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KRUISWOORDRAADSEL
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HORIZONTAAL
1. Hiermee zullen we de coronapandemie verslaan - ad meridium
2. Bijbelboek - Indiase god van de regen
3. Muzieknoot - Nederland in emailadressen - grote aap
4. Kolossaal dier - Fries riviertje
5. Boomvrucht - voorzetsel - oude lengtemaat - Chinese maat
6. Voorraad aanleggen - hinderen
7. Korte kous - een onomatopee - griezelig - luiaard
8. Jongensnaam - weggraaide
9. Smeerseltjes - filmterm
10. Gebuiteld - bepaald traject - landbouwkundig ingenieur
11. Universiteit in de VS - merk van douchegel - voor
12. Indianententen - aansporing - meisjesnaam
13. Duitse TV zender - moeder - sportieve bezigheid
14. Dreumes
15. Jong dier - verbrande rest - dansvorm
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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VERTICAAL
A. De VNR is er één - woordgebruik
B. Gegroet - Engels telwoord - Arabische vorst
C. Circa (afk) - naschrift (lat.)
D. Amerikaanse TV zender - buislamp - liefdesleer
E. Ijshut - vrucht - bazige vrouw
F. Edelgas (afk) - dubbele klinker - plaat van samengeperste houtvezels - snijwerktuig
G. Verbond - as soon as possible
H. Titanium (afk) - muzieknoot - aanmaning tot stilte - single van Laura Tessauro
I. Welbepaald persoon - Filipijns autokenteken - muziekgenre
J. Meisjesnaam - telwoord - anijslikeur
K. Betreffende verschillende naties
L. Slotstuk - wettelijk - Nieuw Testament
M. Dokter (afk) - pers. Voornaamwoord - Chinese deegwaar
N. Merk van wasproduct - aristocratie - voegwoord
O. Aziatisch land - terreurorganisatie - rund
Tip voor het verborgen woord: Zomeractiviteit voor kinderen en jongeren
Ann Defour

VLEESWAREN

HAVA
ZWAAIKOMSTRAAT 70
8800 ROESELARE
Tel. 051/ 20 19 39
Fax 051/ 20 91 07
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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EEN BEETJE VADERLANDSSCHE GESCHIEDENIS
Persoonlijk vind ik dat ik geboren en getogen ben in het beste land van de wereld. Althans ... ken ik er geen waar ik
liever zou leven, welteverstaan wanneer
ik alles in overweging neem, niet alleen
het weer. Daar zal misschien niet iedereen het over eens zijn, dat hoeft ook
niet, in België mag iedereen uitkomen
voor zijn mening.
Hoe dan ook, aangezien het coronabeestje nog altijd het verenigingsleven aan banden legt en we dus niet over
VNR-activiteiten kunnen verslaan, vond
ik dit een gelegenheid om een artikeltje
te wijden aan de geschiedenis van ons
Belgenlandje.
De culturele en taalkundige diversiteit
van België heeft aanleiding gegeven tot
een opeenvolging van staatshervormingen. Hierdoor is een complex politiek
systeem ontstaan dat af en toe leidt tot
absurde situaties waar noch de burger,
noch de politiek, nog kop of staart aan
krijgen. En toch valt uiteindelijk alles in
de plooi.
In principe vallen de grondgebonden materies (economie, werkgelegenheid en
infrastructuur) onder bevoegdheid van
de Gewesten (het Vlaamse, het Waalse
en het Brusselse), en de persoonsgebonden materies (onderwijs, cultuur en welzijn) onder die van de Gemeenschappen
(de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige), en is de federale overheid overkoepelend voor het hele grondgebied, bevoegd voor onder meer defensie, justitie
en sociale zekerheid. In ... principe ...
want ... in werkelijkheid overlappen materies soms of ... splitsen zich op in deelmateries waardoor niemand nog duidelijk kan zien wie voor wat bevoegd is.

Dat leidt dan tot oeverloze discussies ...
die uiteindelijk, met tijd en boterhammen, leiden tot ... een oplossing op zijn
Belgisch. Eén ding is duidelijk: de situatie
is onomkeerbaar, defederaliseren is geen
optie meer, de gordiaanse knoop valt
niet meer te ontwarren, daar zijn de
meeste politicologen het over eens.
De geschiedenis van het autonome Koninkrijk België begon eigenlijk pas na de
Belgische Revolutie van 1830 toen het
zich afscheidde van het Koninkrijk der
Nederlanden, waar het sinds 1815 toe
behoorde.

De Belgische Revolutie van 1830 (Bron:
Gustaaf Wappers - Egide Charles Gustave Wappers, Publiek domein, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=359450)
Door de ontwikkeling van zware industrie
in Wallonië werd de jonge natie een van
de voortrekkers in de Industriële Revolutie. De ontwikkeling van Vlaanderen
bleef achter. Vanaf de jaren 1960 begon
het economisch zwaartepunt echter naar
het noorden te verschuiven. In die periode werd de taalgrens vastgelegd, een
eerste stap in de richting van federalise-
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ring van het land. In diezelfde periode
werden de Belgische kolonie Kongo en
de mandaatgebieden Ruanda en Burundi
onafhankelijk.

Belgica vlak voor de inlijving bij het Romeinse Rijk in 52 v.c. (Bron: Door
User:Feitscherg - Eigen werk, CC BY-SA
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=42753)
België werd een van de welvarendste,
meest ontwikkelde en meest geglobaliseerde landen ter wereld. Op de wereldlijst van economische mogendheden gerangschikt naar Bruto Nationaal Product
(BNP) kwam België op de 26ste plaats.
Het bouwde met zijn vrijemarkteconomie
en een beperkte overheidsinmenging aan
een uitgebreide verzorgingsstaat.
Onze geschiedenis als Belgisch volk ontstond al heel lang voor 1830.
Onze contreien werden in de prehistorie,
vanaf het steentijdperk bevolkt door Keltische en Germaanse stammen, waaronder de Menapiërs, de Morinen, de
Nerviërs en de Eburonen.
Tussen 57 en 51 v.c. veroverden de Romeinen onder leiding van Julius Caesar
de streek. Caesar noemde het gebied
tussen Noordzee, Rijn, Seine en Marne,
het zuiden van Nederland,

April - Mei - Juni 2021
Noord-Frankrijk en delen van WestDuitsland la Galla Belgica. De Keltische
stammen die er woonden werden samen
aangeduid als Belgae, waar de benaming
Belgen van afstamt. Dat gebied, dat veel
groter was dan het huidige België, maakte deel uit van het Romeinse Rijk.
Tot ruim een eeuw n.c. kwamen die Belgae echter nog geregeld in opstand tegen de Romeinse overheerser. Niet voor
niets had Julius Caesar gezegd dat ...”de
Belgen de dappersten aller Galliërs” waren.
Geleidelijk aan ging de plaatselijke stammencultuur zich vermengen met Romeinse invloeden, voornamelijk op gebied
van taalgebruik, wegen- en stedenbouw,
scheepvaart, kleding en religie. De aanleg van Romeinse heirwegen bevorderde
die aanpassing.
Een voor onze streek belangrijke heirbaan was die van Boulogne naar Köln.
Een wetenswaardigheidje: de tegenwoordige A19 of E403 tussen het NoordFranse Cassel en Doornik volgt pal het
tracé van die oude heirweg.
De Romeinen stichtten veel nieuwe
plaatsen, grote en kleinere steden, vooral op en langs de heirwegen en op en
langs waterwegen. Hierdoor ontstond
afzetgebied voor de Noord-Gallische
landbouwproducten en de plaatselijke
ambachten. Er ontstond een bloeiende
handel met de rest van het Romeinse
Rijk.
Veel van die nieuwe plaatsen kregen namen die eindigden op (i)acum, wat domein betekent, castra (kamp) of castellum (kasteel). Zo heette Wervik in die
tijd Viroviacum. Het was een nederzetting aan een doorwaadbare plaats van
de Leie. Buiten coronatijden viert de huidige stad Wervik in de onpare jaren het
Gallo-Romeins weekend onder de naam
Viroviacum Romanum, een spectaculair
feest. Gallia Belgica werd een welvarende regio.
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Vanaf 256 staken Franken geregeld de
Rijn over, hielden rooftochten in heel
Gallië en verwoestten hele steden en
dorpen.
Rond 297 werd Belgica gesplitst in Belgica Prima, met hoofdstad Trier in het
zuidoosten en Belgica Secunda met
hoofdstad Reims in het westen.
In de derde eeuw bleven Germanen met
hulp van de Hunnen aanvallen plegen.
Als verdediging van hun grenzen
bouwden de Romeinen muren en
fortengordels. Een van die muren,
waarvan nog maar enkele resten
bestaan was de muur van Hadrianus in
Schotland. In onze huidige provincie
West-Vlaanderen kwamen er o.m. forten
in Oudenburg en Kortrijk.

Ca. 400n.c. Belgica Prima en Belgica
Secunda (Bron: Door User:Cplakidas Excerpt from Map of the Roman Empire,
CC BY 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=18101897)
Toen de Romeinen het pleit aan het verliezen waren konden ze een tijdlang het
zuiden blijven verdedigen achter zo’n
verdedigingsmuur terwijl het noorden al
verloren was. Hierdoor zou de oorsprong
van onze taalgrens ontstaan zijn. In het
zuiden romaniseerde de taal verder, in
het noorden onderging de taal Germaan-
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se invloeden.
Aanvankelijk bestonden de Franken uit
afzonderlijke stammen die mekaar voortdurend bekampten. Onder de dynastie
van de Merovingers, voornamelijk door
Chlodovech I (Clovis) werden ze verenigd onder één heerser. In 496 bekeerde
Clovis zich tot het christendom en liet
zich dopen. Rondtrekkende missionarissen kerstenden heel West-Europa. Alle
dorpen en steden kregen een kerk als
centrum. Kloosters en abdijen verrezen
als paddenstoelen.
Clovis verplaatste zijn hoofdstad van
Doornik naar Parijs.
Een belangrijk kenmerk van de Merovingische samenleving was de co-existentie
tussen de Franken en de Gallo-Romeinse
bevolking. Beide groepen hadden dezelfde levenswijze, voor beide golden dezelfde juridische regels en etnisch gemengde huwelijken tussen beide waren toegelaten, mits binnen dezelfde stand.
De Merovingers hadden respect voor de
technologische voorsprong van de GalloRomeinen. Die lag op een hoger peil dan
die van de Franken en was gestoeld op
die van de Romeinen. Grote delen van
de overwonnen bevolking mochten hun
bezittingen behouden en Gallo-Romeinen
konden belangrijke posten bekleden in
de regering en het leger.
Karel Martel versloeg de via Spanje
noordwaarts oprukkende Moren in de
slag bij Poitiers en breidde zijn rijk uit.
Zijn zoon Pepijn de Korte zette de laatste
Merovingische vorst af en stichtte de dynastie der Karolingen, genoemd naar zijn
vader.
De zoon van Pepijn was Karel de Grote.
Hij werd de machtigste koning van het
Frankische rijk, breidde zijn machtsgebied nog uit en verhief Aken tot hoofdstad. Op kerstdag 800 kroonde paus Leo
III hem tot Keizer van het Heilig Roomse
Rijk.
Overigens was Karel zijn naam ook toepasselijk op zijn gestalte: uit opmeting
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van zijn geraamte blijkt dat hij 1,92 meter mat en forsgebouwd was. De gemiddelde lengte van mannen uit die tijd was
1,69 meter.
Meestal wordt Karel de Grote afgebeeld
met een volle baard terwijl hij in werkelijkheid een Gallische hangsnor had (zie
afbeelding schrijn).

Karel de Grote aan de voorkant van het
Karelschrijn in zijn eigen kapel waar hij
begraven logt in het dom van Aken
(Bron: Door Onbekend - zelf gefotografeerd: Genomen op 10 september 2014 /
ACBahn, Publiek domein, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=35299822)
Onder het bewind van Karel de Grote
ontstonden veel dorpen, strategisch gelegen nabij abdijen, kloosters, versterkingen, wegen en rivieren. Veel ervan kregen namen eindigend op “heem”, “zele”
of “gem”.
Karel liet scholen oprichten in abdijen en
kloosters en zette de eerste stappen
naar leerplicht voor alle kinderen.
Onder Karel en zijn opvolger en zoon Lodewijk de Vrome kende deze streek rust
en vrede en bloeide de landbouw
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op.Lodewijk de Vrome kende deze streek
rust en vrede en bloeide de landbouw
op.
In de middeleeuwen viel het Karolingische rijk uiteen in een aantal feodale staten. Bij de dood van Lodewijk de Vrome
verdeelde het Verdrag van Verdun het
rijk onder zijn drie zonen, in West-, Midden- en Oost-Francië. De Schelde werd
de grens tussen West- en MiddenFrancië (Lotharingen). Behalve het graafschap Vlaanderen viel de rest van het
huidige Belgische grondgebied onder
(Neder) Lotharingen.
Het rijk werd bestuurlijk verdeeld in gouwen. Elke gouw werd volgens het leenstelsel bestuurd door een graaf.
Door het zwakke centraal gezag en mede door invallen van de Noormannen
kregen de leenheren steeds meer macht.
Ze maakten hun ambt erfelijk en konden
hun gebied uitbreiden door het sluiten
van huwelijken maar ook door oorlog
voeren, moorden, ...
In die tijd ontstonden het graafschap
Vlaanderen, hertogdom Brabant, graafschap Henegouwen, de Lotharingse vorstendommen Loon, het prinsbisdom Luik,
Limburg, Luxemburg en Namen.
Rond 1050 begon de economische welvaart in Noorwest-Europa te groeien. In
Vlaanderen bracht de lakenhandel grote
welvaart. Luik bloeide door de export
van natuursteen en later door de ontginning van steenkool.
Er ontstonden jaarmarkten die ook buitenlandse kooplui aantrokken.
Door de welvaart nam de bevolking sterk
toe. Mensen vestigden zich in steden
waar ze meer werk vonden in handel en
nijverheid. Steden smeedden samenwerkingsverbanden om hun handel te beschermen en uit te breiden. Zo ontstond
er een Vlaamse Hanze van Londen, een
samenwerking van Vlaamse handelaren
die handel dreven met Londen. Ambachtslieden die hetzelfde beroep uitoe-
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fenden verenigden zich in gilden en ambachten, belangenverenigingen waarin
ze hun kennis en ervaring konden uitwisselen. Die gilden bleven bestaan tot aan
de Franse Revolutie (1789), in OostEuropa zelfs nog langer.
Vernieuwingen in de landbouw brachten
ook daar grotere welvaart. Door drooglegging van moerassen en inpalmen van
zee ontstonden meer landbouwgronden.
Het feodale kastenstelsel ging langzaam
ten onder.
Waar in officiële aangelegenheden het
Latijn de voertaal was werd nu de
volkstaal gesproken.
Begin de 14de eeuw trof een aantal crisissen Europa en doofden de heersende
welvaart. De sterk toegenomen bevolking was heel kwetsbaar geworden voor
misoogsten. 1315 en 1316 waren zeer
natte jaren waardoor de oogsten helemaal mislukten. De hongersnood van
1315-1317 kostte miljoenen mensen het
leven. De zomer 1317 leverde een goede
oogst op maar het herstel duurde nog
tot 1322.
Midden 14de eeuw roeide de pest een
derde van de Europese bevolking uit. De
volgende 300 jaar staken pestepidemieen om de 12 à 20 jaar opnieuw de kop
op.
Economisch deden de gewesten die later
België zouden worden het beter dan de
rest van Europa. In Luik verschenen de
eerste hoogovens en ook de wapenhandel bracht in die tijd reeds grote welvaart. Brugge werd een belangrijke handelsstad. Via het Zwin verbonden met de
Noordzee en dus met heel Europa werd
Brugge zo machtig en rijk dat men van
“het Venetië van het Noorden” sprak.
Later verzandde het Zwin en verloor
Brugge haar economisch belang aan Antwerpen, Brussel en Leuven.
Door het huwelijk van Vlaamse gravin
Margaretha van Male met Filips de Stoute kwamen de Nederlanden, met uitzondering van het prinsbisdom Luik, in Bour-
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gondische handen. Achtereenvolgens
erfden Jan zonder Vrees, Filips de Goede, Karel de Stoute en Maria van Bourgondië onze gewesten.
Bourgondisch Vlaanderen was na Italië
het meest verstedelijkte gebied van Europa, welvarender dan Bourgondië zelf.
Steden als Gent en Brussel groeiden uit.
Het stadhuis van Gent en de Grote Markt
van Brussel zijn voorbeelden van de
macht van die steden.
Na de vroegtijdige dood van Maria van
Bourgondië en door haar huwelijk met
Maximiliaan van Habsburg kwamen de
Nederlanden in handen van de Habsburgers.
Keizer Karel (Hapsburg) breidde de Nederlanden verder uit. Met de zogenaamde Pragmatieke Sanktie legde hij in 1549

Keizer Karel V portret door Titiaan (Bron:
https//commons.wikimedia.org/wiki/
File:Titian__Portrait_of_Charles_V_Seated__WGA22964.jpg)
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een regeling voor erfopvolging vast voor
de Habsburgse Nederlanden. De 17 provinciën werden één en ondeelbaar voor
erfopvolging. Hiermee maakte hij de Nederlanden onafhankelijk onder de naam
Nederlanden of opnieuw Belgica. Het besturen liet hij over aan een landvoogdes,
eerst Margaretha van Oostenrijk en na
haar dood Maria van Hongarije.
Bij zijn troonsafstand in 1555 gaf hij de
Nederlanden aan zijn zoon Filips II en
het keizerschap over het Heilig Roomse
Rijk (de rest van West-Europa) aan zijn
broer Ferdinand.
Halfweg de 16de eeuw bereikte het protestantisme ook de Nederlanden. Filips II
stuurde vanuit Spanje de hertog van Alva om hier met bloedige maatregelen de
verdere opmars van de reformatie tegen
te gaan. Alva liet de graven Egmont en
Hoorn onthoofden op de Grote Markt van
Brussel. Er ontstond een opstand die
leidde tot de tachtigjarige oorlog (15681648).

De hardvochtige hertog van Alva kwam
de opkomst van het protestantisme onderdrukken - portret Titiaan (Bron: Door
Anthonis Mor van Dashorst - Fundación
Casa de Alba, Publiek domein, https://
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commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=159538)
Spanje verloor de Noordelijke Nederlanden definitief. De Zuidelijke Nederlanden
(België) bleef onder Spaanse heerschappij en werd bestuurd door de aartshertogen Albrecht en Isabella.
De Noordelijke Nederlanden riepen zich
uit tot Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden. Later verenigden ze zich
met Frankrijk waarna beiden aan hun
grenzen delen van “België” inpalmden.
Frankrijk nam Artesië (Frans-Vlaanderen)
en Nederland eigende zich Limburg toe.
In 1713 legde de Vrede van Utrecht
“onze” noord- en zuidgrenzen vast en
voegde de Zuidelijke Nederlanden toe
aan de Oostenrijkse Habsburg monarchie. De Oostenrijkse Nederlanden bestonden ongeveer uit het huidige België,
zonder het nog steeds onafhankelijke
Prinsbisdom Luik, het huidige Groothertogdom Luxemburg en enkele aangrenzende gebieden. Keizer Karel VI en na
hem keizerin Maria Theresia voerden geleidelijk en voorzichtig enkele hervormingen door.

De Oostenrijkse Nederlanden ca. 1713
(Bron: Door Clockwork Orange op de Nederlandstalige Wikipedia - Verplaatst
vanaf nl.wikipedia naar Commons, Publiek domein, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=1506896)
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De zoon van Maria Theresia was Jozef II,
de “keizer koster”. Hij regeerde als een
verlicht despoot over het Habsburgse
rijk, waaronder de Zuidelijke Nederlanden en over het Heilig Roomse Rijk. Hij
wilde zijn bestuur centraliseren en uniformiseren en hiervoor soms eeuwenoude rechten van vorstendommen en steden vervangen door eenvormige wetgeving. Als protest tegen die autoritair opgelegde hervormingen, die hij in hoog
tempo wilde doorvoeren, ontstond de
Brabantse revolutie van 1789. In dezelfde tijd en om dezelfde reden ontstond
ook de Luikse revolutie. De Zuidelijke
Nederlanden riepen hun onafhankelijkheid uit, enkel het hertogdom Luxemburg bleef Oostenrijks.
In 1790 ontstonden voor zeer korte tijd
de Verenigde Nederlandse Staten, een
confederatie van de verzwakte Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden en de
Zuidelijke Nederlanden. Eind 1790 zou
de Verenigde Nederlandse Staten weer
verdwijnen als gevolg van interne politieke twisten, de slechte economische toestand en door gebrek aan internationale
erkenning.
De Nederlanden kwam weer onder Oostenrijks gezag zij het onder keizer Leopold II, broer van Jozef II die zijn hervormingen voorzichtiger en tactvoller
doorvoerde.
In 1792 staken Franse revolutionaire
troepen de grens over en gingen de
strijd aan met het Zuid-Nederlandse leger dat ze in 1794 versloegen. De Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik werden bij de Franse Republiek
gevoegd.
Noord-Nederland (heette in die tijd de
Bataafse Republiek) was een vazalstaat
van Frankrijk. In 1810 besloot Napoleon
Bonaparte ook dat bij het Franse Keizerrijk in te lijven.
Op 12 oktober 1798 kwamen de brigands in opstand tegen de Franse bezetter. Deze opstand staat bekend als de
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Boerenkrijg. Aanleiding was de hoge belastingen, de antigodsdienstige politiek
van Frankrijk (sluiting van kerken en
vervolging van priesters) en de invoering
van de militaire dienstplicht. De opstand
eindigde op 5 december 1798 toen het
leger van de Vlaamse, Brabantse en
Luxemburgse boerenbevolking op Ter
Hilst (Hasselt) werd verslagen.
Hoe het met Napoleon afliep kan je lezen
in ’t Krantje van april, mei, juni 2020.
De Leeuw van Waterloo, het herdenkingsmonument voor de Slag bij Waterloo (18 juni 1815), werd op initiatief van
koning Willem I van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden opgericht.
Het zou staan op de plaats waar kroonprins Willem (later koning Willem II) gewond raakte door een schot in zijn
schouder.

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
1815-1830 (Bron: Door Joostik - Eigen
werk, CC0,
https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=18583706)
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Op 21 juni 1815 beslisten de grote mogendheden in Londen om Noord- en
Zuid-Nederland (met Luxemburg) te herenigen tot het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden. Engeland wilde na de ineenstorting van het Franse Keizerrijk een
sterke bufferstaat vormen tegen Frankrijk. Willem I legde op 21 september
1815 de grondwettelijke eed af als Koning der Nederlanden.
Hoewel het beleid van Willem I zorgde
voor verdere economische en industriële
ontwikkeling van de zuidelijke gewesten
waren en bleven er grote culturele verschillen tussen Vlaams- en Franstaligen.

Koning Willem I der Nederlanden, de
eerste koning van het huis OranjeNassau - Portret door Joseph Paelinck (Bron: www.rijksmuseum.nl, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/ind/
index.php?curid=2306363)
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Vooral de Franstalige katholieken waren
sterk tegen de politiek van Willem I gekant. In 1825 sloten katholieken en liberalen een overeenkomst en in 1828 ontstond de Unie van de katholieke en liberale oppositie.
Door de slechte economische toestand
en mede door de julirevolutie in Frankrijk
tegen het beleid van koning Charles X
ontstonden er op 25 augustus 1830 in
Brussel relletjes die zouden leiden tot de
Belgische Revolutie. Willem I stuurde
een regeringsleger naar Brussel dat
evenwel niet opgewassen was tegen het
geweld van de separatisten.
Tijdens deze gevechten kwam op 24
september het Voorlopig Bewind tot
stand, een tijdelijk gezagsorgaan die de
revolutie steunde en de opstand in de
andere steden en dorpen stimuleerde.
Op 29 september decreteerde het dat
het de macht van de koning overnam en
op 4 oktober riep het de onafhankelijkheid van de Belgische provincies uit.
Het Voorlopig Bewind deed benoemingen
in het gerecht en de administratie, het
stelde de Sociéte Générale aan als
staatsbank, organiseerde verkiezingen
en bleef optreden als uitvoerende macht
van het Nationaal Congres dat op 10 november 1830 werd geïnstalleerd.

1830 - De leden van het Voorlopig Bewind van links naar rechts: Gendebien,
Jolly, Rogier, De Potter, Van de Weyer,
de Coppin, de Mérode, Van der Linden,
van der Linden d'Hooghvorst. Portret
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door Charles Picqué - (Bron: Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Publiek
domein, https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=60624930)
Na een conferentie op 4 november 1830
in Londen erkenden de grote mogendheden op 20 december 1830 de scheiding
tussen Nederland en België. De voornaamste opdracht van het Nationaal
Congres was om een grondwet op te
stellen. De Belgische Grondwet werd
aangenomen op 7 februari 1831. Hij organiseerde België als een parlementaire,
constitutionele monarchie, met ministeriele verantwoordelijkheid voor het regeringsbeleid en scheiding tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke
macht. In afwachting van de definitieve
keuze van een koning werd een regent
verkozen als voorlopig staatshoofd.
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Erasme Louis Surlet de Chokier, politicus
en edelman, werd verkozen tot voorzitter
van het Nationaal Congres en benoemd
als regent voor vijf maanden. Door het
regentschap was de Chokier het eerste
staatshoofd van België.
Het Voorlopig Bewind werd ontbonden
op 25 februari 1831, het Nationaal Congres op 29 augustus 1831.
Op 4 juni 1831 werd Leopold van Saksen-Coburg-Gotha door het Congres tot
staatshoofd gekozen en op 21 juli legde
hij de eed af als eerste koning der Belgen.
Een maand later, een jaar na het begin
van de revolutie, viel het Nederlandse
leger, onder leiding van kroonprins Willem België binnen via Limburg en Turnhout (Tiendaagse Veldtocht). Hoewel de
Nederlanders het jonge Belgische leger
versloegen werd Nederland door Frankrijk gedwongen zich terug te trekken.
Het duurde nog tot 1839 voor Willem I
België zou erkennen.

Erasme Louis Surlet de Chokier, eerste
staatshoofd van België van 24 februari
tot 21 juli 1831 - Portret door Albert Roberti - (Bron: Royal Institute for Cultural
Heritage (KIK-IRPA), Publiek domein,
htps://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=561770)
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Leopold I, eerste koning der Belgen Portret door Nicaise De Keyser (Bron:
Royal Institute for Cultural Heritage
(KIK-IRPA), Publiek domein, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=20787542)
Bij het opstellen van de Grondwet was
België een unitaire staat. Sinds 1970 is
het land via een aantal opeenvolgende
staatshervormingen omgevormd tot een
federale staat.
De Grondwet is mee geëvolueerd met de
politieke geschiedenis, maar elementaire
principes uit 1831 zijn vandaag de dag
nog steeds van toepassing. Wel werd
besloten tot een herschikking, de
Gecoördineerde Grondwet van 11 februari 1994.
Ziezo beste vrienden, voor mij zit deze
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geschiedenis van België er hier op. De
meeste leden die ’t Krantje lezen kennen
de recente geschiedenis van de voorbije
200 jaar, weten wie de koningen na Leopold I waren, wat ze goed en slecht gedaan hebben, kennen minstens een deel
van wat de politiek in de laatste twee
eeuwen gedaan heeft. Over onze koloniale geschiedenis, de eerste en de tweede
Wereldoorlog heeft de televisie ons de
laatste jaren zowat alles getoond en verteld wat wetenswaard is.
Hopelijk verdwijnt het coronabeestje nu
gauw en definitief uit ons leven en kunnen we opnieuw als vanouds genieten
van al het plezierige dat onze dierbare
VNR te bieden heeft.
Maurice Debusschere

Een huisarts belt in het weekend een loodgieter met de vraag of hij direct wil komen,
want hij heeft water in de kelder. De loodgieter probeert de huisarts af te wimpelen
en vraagt of dat niet kan wachten tot maandag. Maar de huisarts staat er op dat de
loodgieter direct komt. Daarop zegt de loodgieter toe om direct te komen.
Bij de huisarts aangekomen neemt deze hem mee naar de kelder, doet de deur open
en de loodgieter ziet inderdaad dat de kelder vol water staat. De loodgieter vraagt de
huisarts of die een paracetamol voor hem heeft. De huisarts gaat niet begrijpend een
paracetamol halen en geeft deze aan de loodgieter. De loodgieter gooit de paracetamol in het water en zegt tegen de huisarts:
"Ik ben weer weg, maar als het maandag niet over is moet je me bellen."
Komt een vrouw bij de dokter en ze begint meteen aan een stuk door te kleppen. Ze
ratelt maar door, roddelt over haar man, kinderen, familie, buren enz. Op een gegeven moment zegt de dokter enigszins geïrriteerd: "Mevrouwtje, mag ik nu wat zeggen?" Waarop de vrouw hevig verontwaardigd is: "Maar dokter, u heeft toch een
zwijgplicht?"
Een oudere man ligt op de operatietafel kort voor de ingreep. Hij heeft er op aangedrongen, dat hij geopereerd zal worden door zijn schoonzoon, een uitstekend chirurg. Alvorens hem in slaap te doen zegt hij tot zijn schoonzoon: Wees niet nerveus,
doe uw best. En loopt het fout, wees indachtig dat erna uw schoonmoeder bij u komt
inwonen!
"Dokter, mijn handen trillen de laatste tijd zo."
"Drinkt u veel, meneer?"
"Nee niet echt, dokter, het meeste valt ernaast."
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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STEENGOED IN BOUWMATERIALEN

Roeselarestraat 89
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OVERLIJDENSBERICHTEN
De familie heeft ons gevraagd om het overlijden te melden van:
08/03/2021
De Heer Vandromme Noël (dialysepatiënt)
Weduwnaar van Mevrouw Maria Veryser
30/03/2021
De Heer Marcel Hostens (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Marcella Vandenbussche
31/03/2021
De Heer Jean Pattyn (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Lena Dessauvage
06/04/2021
De Heer Norbert Landuyt (dialysepatiënt)
Echtgenoot van Mevrouw Ginette Arteel
Wanneer een familielid overleden is kan dit in 't Krantje worden vermeldt. Alleen de familie van de
overledene kan vragen of zijn/haar familielid in 't Krantje vermeld wordt.
Alle aanvragen dienen toe te komen bij: Segaert André, Van Arteveldestraat 5, 8830 te Hooglede.

Dit kan alleen schriftelijk of via e-mail met een overlijdensbericht tav 't Krantje of VNR.
Alleen overlijdens in rechte lijn worden aangenomen (overlijden van je man, vrouw, kind, pa, ma,
broer of zuster). Foto's worden niet opgenomen.
De overledenen komen in een lijst te staan, zoals je hierboven kan zien.
Segaert André

BELANGRIJKE INFO VOOR ALLE PATIËNTEN

Heel dikwijls gebeurt het dat zendingen van onze vereniging terugkeren. Soms
omdat de patiënt overleden is, maar heel vaak omdat de patiënt verhuisd is zonder ons dat te laten weten. Dan krijgen die patiënten geen uitnodiging of Krantje
meer na gestuurd en dat is jammer. Mogen wij daarom vragen: indien u van plan
bent te verhuizen, laat ons dat dan aub weten. Dat kan in de kliniek maar ook via
telefoon of e-mail. Op blz. 3 van dit Krantje staat alle info om ons te bereiken.
Verder merken we ook dat mensen een e-mailadres hebben, maar ons dat niet laten weten. Het is voor ons veel makkelijker en sneller om u te bereiken via e-mail.
Dan kunnen we ook de uitnodigingen per mail naar u versturen en kost ons dat
veel minder. Bovendien blijft een e-mailadres vaak hetzelfde, ook bij een verhuis!
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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OPLOSSING
KRUISWOORDRAADSEL
Hier kan u de correcte oplossing vinden van het kruiswoordraadsel dat elders in dit
Krantje staat. Het te zoeken woord is: SPORTKAMPEN
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BELANGRIJKE INFO VOOR HET PERSONEEL
Al het personeel dat dialyse verlaat krijgt de mogelijkheid om verder 't Krantje te
ontvangen. Dit is dan wel betalend. Voor € 10,00 per jaar, ontvangt u de 4 nummers van ons tijdschrift via Bpost bij u thuis. U dient het gewenste bedrag over te
schrijven op het volgende rekeningnummer:
BE 89 4675 0322 6185 met vermelding 't Krantje.
http://www.nierpatientenroeselare.be/
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Industriepark Noord Zone D6
Szamotulystraat 18
8700 Tielt - België
 +32(0)51 40 45 36
 +32(0)51 40 39 64
 info@sovaplastics.com
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