
 



 



Beste vrienden,  

 

In januari was het de officiële installatievergadering van de nieuwe 

gemeenteraad met een nieuw college. Er zijn inderdaad enkele verschuivingen 

gebeurd, met een nieuwe burgemeester en een nieuwe schepen van cultuur. Ik 

ben ervan overtuigd dat we in de toekomst even goede contacten met het 

gemeentebestuur zullen hebben als in de voorbije jaren.  

 

Zoals medegedeeld op onze algemene vergadering telt onze vereniging 129 

leden. Dat is weliswaar enkele leden minder dan de vorige jaren. Verschillende 

redenen zijn hiervan de oorzaak. Overlijdens uiteraard, maar ook de verouderde 

structuur van ons oud lokaal. De refter van het Giso was met de jaren te klein 

geworden, met te weinig tafels en stoelen en met parkingproblemen bij de vleet. 

Na de verhuis van het Giso zijn we uitgeweken naar onze nieuwe locatie op de 

site Bosveld. Vanaf nu zullen we dan ook kunnen vergaderen in betere 

omstandigheden in … de polyvalente zaal van Bosveld. Voor de maandelijkse 

ruildagen van maart en juni, moeten we echter gebruik maken van de tweede 

zaal, de evenementenzaal, die uiteraard niet geschikt is voor onze 

bijeenkomsten wegens de te lage temperatuur. Hopelijk is het in juni al iets 

warmer.   

    

Onze vereniging geeft, na het succes van onze zes champagnecapsules in 2013, 

elk jaar een nieuwe champagnecapsule uit. Na kastelen Beaulieu & Marga en de 

St. Gertrudiskerk en St. Catharinakerk, is dit jaar onze keuze gevallen op 

Kasteel Pellenberg in Machelen. Zoals jullie weten, geven wij deze capsules uit 

samen met twee andere verenigingen, m.n. de Harmonie van Machelen en In Vino 

Veritas. Aangezien het succes van onze Vijfde Nationale Ruilbeurs van 

champagne capsules van zaterdag 23 februari jl., zijn alle capsules van In Vino 

Veritas en de Harmonie verkocht! Blijven nog over de capsules op fles. Deze 

zullen sporadisch beschikbaar zijn naar gelang de dorst van de leden van beide 

verenigingen.  

    

Vergeet niet onze website te raadplegen voor het allerlaatste nieuws 

(www.hobbyclubmachelen.be).  

 

Oh, ja … bijna vergeten: de wifi code van Bosveld is “Bosveld1”. 

 

Jean Dewaerheid 

voorzitter 

http://www.hobbyclubmachelen.be/


Rubriek … ZOEKERTJES.  
 

 
 
 
Van Rosita, 
Ik ben op zoek   naar een « naald » voor een 
gramofoon PATHE  met 78 toeren platen. 
Kent iemand een adres?   
Rosita 
rverroken@gmail.com 
0476/819365 
 
 
 

 
Van Francis Callaert: VERSCHILLENDE BIERVILTJES TE RUILEN VOOR 

DOODSPRENTJES OF SIGARENBANDEN. 
 

 
 
Van Gigi:   Zou je te veel wol hebben, kun je aan 
mij denken. Het zou mij  veel plezier doen. En 
dank U wel op voorhand.  
 
 
 

 
 
 
Van Raymond:   Ik ben uw barman, en 
zoek naar sigarenbanden om mijn 
verzameling te vervolledigen. Dank U 
wel. 
 
 

 
Op- en aanmerkingen zijn steeds welkom en worden gericht naar 

jean.dewaerheid@telenet.be 

mailto:jean.dewaerheid@telenet.be


Deelname aan de Vijfde Nationale Ruilbeurs van champagne capsules 

op zaterdag 23 februari 2019.  

Een organisatie van In Vino Veritas in samenwerking met de Harmonie 

van Machelen en de onze Hobbyclub. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurt Haesendonck 
FSMA 11233 cA-cB 
ON BE 0500.502.875 
 
 
 

Kerklaan 2 
1830 Machelen  
T +32 2 251 51 97 
F +32 2 251 51 98 
kurt.haesendonck.3345@argenta.be 
www.argenta.be 
 
 
 Openingstijden: 
 Ma  09u30 – 12u30 / 13u30 – 17u30 
 Di 09u30 – 12u30 / volgens afspraak 
 Woe  09u30 – 12u30 / 13u30 – 17u30 
 Do 09u30 – 12u30 / 14u00 – 18u30 
 Vrij 09u30 – 12u30 / volgens afspraak 
 Za volgens afspraak 
 



Aangezien het grote succes van de reeks over Napoleon, werd er een 

tweede bestelling geplaatst bij Champagnes Littière.  

 

Wie zijn bestelling niet kon ophalen op de Ruilbeurs van 23 februari 

jl., komt automatisch te staan op de tweede reeks bestellingen. 

 

Wie geïnteresseerd is, kan inschrijven  

Via jean.dewaerheid@telenet.be of 0499/72.42.40 

Via gustaaf.Humbeeck@proximus.be of 0472/48.41.35 

 

De voorwaarden blijven dezelfde:  

 50 € voor de twee flessen + capsule nummer 3 in reliëf  

 65 € voor de twee flessen + capsule nummer 3 in reliëf + boek 

 150 € voor een doos van 3 x 2 flessen + drie capsules reliëf + 

een reeks van drie gratis. 

 

De tweede levering is voorzien einde maart.  

mailto:jean.dewaerheid@telenet.be
mailto:gustaaf.Humbeeck@proximus.be


 

 

 

 RECHTSTREEKSE 

INVOER VAN DE 

WIJNBOER 
 

KWALITEIT EN PASSIE 

AAN DE BESTE PRIJS 

ZUID-FRANSE 

WIJNEN 

o.a. Languedoc, Roussillon, 

Corbières, Minervois, e.a. 

OSCAR JANSSENS 

STROMBEEKSESTEENWEG 66 

1800 KONINGSLO (VILVOORDE) 

oscarj@brutele.be   -   tel. 02.216.48.13 

OPEN IEDERE 1-ste en 3-de ZATERDAG 

van 10u30 tot 17u30 

gratis degustatie van een 6-tal wijnen 

BANCONTACT 

ONZE 

SPECIALISATIE 

mailto:oscarj@brutele.be


Fransen geven toe:  

“De Engelsen hebben champagne ontdekt, maar dat 

gebeurde per vergissing”                 Het Nieuwsblad  1/2/19 

 

De discussie is ten einde: het zijn de Engelsen en niet de Fransen die 

champagne ontdekt hebben. Dat heeft het hoofd van het Franse 

champagnemerk Taittinger verteld aan Le Figaro. “Maar het was wel per 

vergissing.” 

Vraag tien mensen op café wie champagne ontdekt heeft en wellicht negen van 

hen zullen “de Fransen” antwoorden. Dat lijkt logisch, maar de Engelsen 

betwisten het al vele jaren, zeer tegen de zin van de fiere Fransen. 

Maar uitgerekend een Fransman heeft nu toegegeven dat de waarheid is dat 

het de Engelsen waren die de ontdekking deden. Dat zegt Pierre-Emmanuel 

Taittinger, het hoofd van champagnemerk Taittinger, donderdag in Le Figaro. 

“Zij waren het eerst”, zegt hij. “Maar het was wel per vergissing.” 

Volgens de Fransman ging het zo: benedictijnse monniken brachten rode en 

witte wijn vanuit de Franse Champagnestreek naar Engeland. “Maar de 

Engelsen lieten die goedkope wijn staan op de dokken in Londen”, zegt 

Taittinger. “Daardoor koelde die af, waardoor de wijnen een tweede 

fermentatie ondergingen.” 

Die tweede fermentatie in de fles geeft champagne zijn kenmerkende 

bubbels. “Zoals alle geniale vergissingen heeft het geleid tot een grote 

uitvinding. De Engelsen hebben het dus eigenlijk ontdekt.” 

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/le-champagne-a-ete-invente-par-les-

anglais/5996253805001/ 

 

 

 

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/le-champagne-a-ete-invente-par-les-anglais/5996253805001/
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/le-champagne-a-ete-invente-par-les-anglais/5996253805001/


ONZE COLLEGA'S 

 

Ke.The.Fil. Nossegem de laatste donderdag van de maand van 20 tot 22 uur, in Bondsbureau-

blok 3-Leuvensesteenweg 510/bus 15, 1930 Zavemtem. 

Eureka kring voor champagnecapsules en koffieroomdekseltjes,“Ter IJse” Stationstraat 8 

te 3090 Overijse, tweede zaterdag van de maand, van 9 tot 13 uur (niet in juli en aug.)  

Teniers Perk, Parochiezaal, Kampenhoutsestwg., vierde zondag 9.30 tot 12 uur 

St. Hubertus Tervuren, “De Engel”, Kerkstraat 21, tweede donderdag vanaf 19 uur   

Philatelia Eppegem, Parochiezaal, Zenneweg, eerste dinsdag van de maand vanaf 19 uur en  

derde zondag van de maand vanaf 9.30 uur 

Fila Kortenberg, Cultuurcentrum, Leuvense baan, derde donderdag vanaf 20 uur 

Postzegelclub Nossegem, Zaal De Kring, St. Lambertusstraat 23, eerste en derde vrijdag 

vanaf 19 uur.  

H.V.B. Begijnendijk, Parochiezaal, derde zondag van 9 tot 12 uur (niet in juli) 

Kring voor Numismatiek en Filatelie St. Katelijne Waver, Residentie Offendonk, Den Haes 

8A, 2860 St. Katelijne Waver, eerste vrijdag van de maand van 19 uur tot 22.30 uur (niet in 

juli en aug.)   

Vilvoordse Postzegelclub, Middenschool, Van Helmontstraat 6, tweede zondag van de maand 

van 10 tot 12 uur.  

De Postiljon Boortmeerbeek, cafetaria sporthal Sportveldweg 6, eerste en derde zondag 

9.15 tot 12.15 uur 

De Posthoorn – Keerbergen, “’t Moleken”, Haachtse baan 1, elke woensdag vanaf 20 uur  

Everfila – Evere, Consciencelaan, Parochieheem, iedere vrijdagavond 20 tot 22 uur, 2de en 

4de zondagmorgen 10 tot 12 uur.  

Neder-Over-Heembeek Fila, Zaal Familia, Fr. Vekemansstraat (Katholieke Basisschool), 

tweede donderdag van 19 tot 22 uur, vierde donderdag van 19 tot 22 uur.  

Filakra Kraainem, Zaal “Cammeland”, Lijsterbessenbomenlaan 3, Kraainem, eerste donderdag 

vanaf 19.30 uur, derde zondag vanaf 9.30 uur.  

Postzegelclub Breughel Asse-Zellik, Gemeentelijke feestzaal, Noorderlaan 5, 1730 Zellik, 

Eerste en derde maandag van de maand, vanaf 19 uur.  Niet in juli en augustus. 



 MACHELEN GEDURENDE DE WERELDOORLOG 1940-1945     DEEL 1 

 

Vrijdag 10mei 1940. Noodlottige dag, waarop ook in onze gemeente de oorlog begint.  

Zes uur ’s morgens overvliegen talrijke 

vijandelijke vliegtuigen ons dorp om de 

vliegvelden van Evere en Melsbroek in de 

omtrek te bombarderen en onbruikbaar te 

maken. Onze moedige Belgen gelukten erin 

enkele van die moordtuigen neer te halen. Die 

vliegtuigen, Stuka’s genaamd, vlogen met veel 

lawaai over onze gemeente. Het gevolg hiervan 

was dat vele mensen doodsbang waren. 

 

Zondag 12 mei 1940 kwamen de eerste Engelse soldaten, maar ook de eerste 

vluchtelingen uit Aarschot toe. Sommigen ervan werden gelogeerd in de zalen van de 

zustersschool. Anderen wilden, na enige verkwikking, steeds verder naar Frankrijk want, 

volgens hen waren de Duitse soldaten reeds ver in België doorgedrongen. Dat was genoeg 

om de Machelaars schrik aan te jagen. Dadelijk werden pakken gemaakt. De jongens 

tussen 16 en 25 jaar moesten van de Belgische Overheid zich naar het zuiden van 

Frankrijk begeven en zich melden bij de Belgische militaire overheid (de CRAB).  

Vrijdag, 17 mei . In de kerk werden al de H. Hosties uitgedeeld aan de aanwezigen. Alles 

leek erop dat er een bloedige slag ging plaatsvinden. De vijand was in Vilvoorde 

opgesteld en de gealliëerden (o.a. Engelsen) te Grimbergen. De bruggen over de 

Willebroekse vaart waren vernietigd door de Engelse genietroepen. De zaterdag ‘s 

morgens reden de eerste Duitse troepen door de Machelse straten. Akelig was het. In 

de omtrek brandden enkele gebouwen o.a. de bloemmolen. Iedereen had veel schrik.Wat 

zouden de Duitse soldaten doen? Doch ze hadden geen tijd om veel gruwelen te 

verrichten. 

Dan kwam de pijnlijke dag: 28 mei 1940 . Koning Leopold III had België overgeven en 

zich zelf als krijgsgevangene aangeboden. Droevig was het te Vilvoorde, al die Belgische 

krijgsgevangenen naar de kazerne te zien trekken. Hierbij waren ook Machelse 

militairen o.a. dokter Voets. Stilaan kwamen dan ook onze vluchtelingen alsook de 

jongens vanuit Frankrijk terug. Elke dag was er toch hier of daar vreugde om de 

terugkeer van een vader, broer of een zoon. 

 



Poëzie (3) 
 

 

In de schaduw van een kerktoren.   

 

Eene staatigen kerkentooren, 

Door menschenhanden gebooren. 

 

Prijkt ten gemeenten Diegem, 

Geeneen die 't zal beliegen. 

 

En op dezen rots, 

Bouwde den Heiligen Cornelius zijne trots. 

 

Zoo ging dan menigeen, 

Ter beevaart naar Diegem heen. 

 

Zeker is dit kerkmonument; 

Door iedereen wellicht gekend. 

 

En ook al is 't gerestaureerd, 

Toch wordt het nog door velen vereerd. 

 

 

 

Frans Primus (alias  Francis Callaert) 



 

Op een bepaalde dag ging het nieuws rond. Een nieuwe burgemeester werd aangesteld, 

een voorstander van de nieuwe orde, een VNV er. Het VNV (Vlaams Nationaal Verbond) 

leunde aan bij de Duitse overheid. De vorige burgemeester Georges Meert werd 

afgezet. 

Tijdens het Duits bewind werden bijna al de jongens die van Frankrijk waren 

teruggekomen, opgeroepen om naar Duitsland te gaan werken. Sommigen gingen vrijwillig, 

anderen gedwongen, velen verstopten zich . 

De Duitse overheid ging over tot het afbreken van de kerktoren. Ondertussen hadden 

de Duitsers ook bezit genomen van de gemeentelijke jongensschool. De jongens werden 

ondergebracht in het kasteel van Belval. De lessen konden niet meer verlopen op een 

normale wijze en vele jongens gingen in de naburige gemeenten naar school. 

In maart 1944 werden twee leden van de verzetsbeweging (witte brigade) verraden en 

gevangen genomen door de Duitse geheime politie (Gestapo). Het waren de heren Peter 

Brouns en Camille François, die door de Duitsers werden terechtgesteld. Na de oorlog 

heeft burgemeester George Meert uit dankbaarheid twee straten naar deze helden 

genoemd: de Camille Françoisstraat en de Peter Brounsstraat .                 

 

                                    

 

  Roger Geraerts 



 

 

Dirk De Wulf 

 
Dorpstraat 6 

1830 Machelen 

Tel. 02/ 252 37 40 

 

info@thetravelcompany.be 

 

www.thetravelcompany.be 

 

 

 

mailto:info@thetravelcompany.be
http://www.thetravelcompany.be/


Op het internet vond ik een link naar een Encyclopedie van munten en 

papiergeld. http://www.muntenenpapiergeld.nl/ 

Deze encyclopedie is bedoeld voor een uitgebreide groep 

belangstellenden: verzamelaars, wetenschappers en algemeen 

geïnteresseerden moeten hierin hun weg kunnen vinden. Het is de 

opvolger van de papieren Encyclopedie van munten en bankbiljetten 

die tussen 1986 en 2002 verscheen in 38 losbladige afleveringen van 

64 pagina’s elk. 

Verzamelaars kunnen 

deze encyclopedie 

gebruiken om snel 

belangrijke informatie 

te krijgen over de 

achtergronden van hun 

munten en papiergeld. 

Ook is het mogelijk om 

met behulp van de 

gegevens die hier te 

vinden zijn “moeilijke” 

stukken uit de 

verzameling te 

determineren.  

Historici vinden een bijna compleet overzicht van alle muntsoorten en 

muntnamen (waaronder een aantal bargoense termen) die in de loop 

van de tijd in Nederland, België en Luxemburg in gebruik zijn 

geweest waardoor een vermelding in gedrukte bronnen of archivalia 

mogelijk meer inhoud krijgt. 

Economen kunnen veel vinden over de geldgeschiedenis en over het 

gebruik van munten en papiergeld in vroeger eeuwen.  Alvast een 

aanrader voor de verzamelaars.  

Jean Dewaerheid 

 

 

 

http://www.muntenenpapiergeld.nl/


U hebt als hobby: beeldhouwen, boekbinden, filatelie, fotografie, (glas) 

gravures, heemkunde, houtbewerkingen, ikebana (Japans bloemschikken), 

kalligrafie, kantklossen, keramiekschilderen, kruissteek, 

kerstversieringen, miniatuurtreinen, modelbouw, naaldtechnieken, 

numismatiek, naaiwerk, naald en kant, parelsierkunst, patchwork, 

pentekeningen, pixelhobby, porseleinschilderen, potloodslijpers (nieuw), 

schilderen, schrijven, tekeningen, tiffany, wenskaarten ...  

Of u verzamelt bierkartons, bierblikjes, champagnedekseltjes, 

doodsprentjes, eretekens, koffieroomdekseltjes (Krd's), luciferdoosjes, 

medailles en eretekens, penningen, pins, postkaarten, reclamespiegels, 

sigarenbanden, speelkaarten, telefoonkaarten, vingerhoedjes ... 

dan bent u VAN HARTE WELKOM bij onze 

Koninklijke Hobbyclub Machelen 

Lid Koninklijke Landbond nr. 232 

 

Onze ruildag vindt plaats van 9.30 uur tot 12 uur, de eerste zondag van 

elke maand in de refter van het GISO, Cornelis Peetersstraat 39, 1830 

Machelen (ingang Ferréstraat).  

• Lidmaatschap: 5 € per jaar.  

• Getrouwheidspremie  

• Raadplegen van tijdschriften en catalogi. 

• Driemaandelijks tijdschrift. 

• Jaarlijkse tentoonstelling in Site Bosveld, Heirbaan 9 te 

1830 Machelen. 

• Jaarlijkse ruilbeurs van champagne capsules 

• Bank: BE96 9792 5616 7305. 

Het clubverband vergroot je mogelijkheden! 

www.hobbyclubmachelen.be 

http://www.hobbyclubmachelen.be/


Voor onze liefhebbers van  SIGARENBANDJES …  

Vierde deel van onze 10-delige reeks van de duurste sigaren ter wereld ! 

Op nummer 6 staat de Cohiba Behike. 

 

Deze sigaar heeft een bijzonder verhaal. Deze nummer zes van de duurste 

sigaren ter wereld werd voor niemand minder dan Fidel Castro gemaakt.  

Van 1966 tot 1982 waren Fidel Castro (en zijn gasten !) de enigen die van de 

Cohiba Behike konden genieten. Pas sinds 1982 is de sigaar ook op de vrije 

markt verkrijgbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tabak die voor de Cohiba Behike gebruikt wordt, is de Media Tiempo 

tabak. Dit is een zeer zeldzaam tabaksblad dat afkomstig is van de twee 

bovenste bladeren van in de zon geteelde tabaksplanten. Niet iedere 

tabaksplant heeft deze bladeren en het zal u dan ook niet verbazen dat de 

Cohiba Behike een gelimiteerde jaarlijkse oplage kent. 

Bijzonder is dat een gedeelte van de sigaren vandaag de dag nog steeds in de 

El Laguito fabriek gemaakt worden. In deze fabriek werden ook de sigaren 

voor Fidel Castro gemaakt. In die tijd was het bestaan van de fabriek een 

groot geheim dat goed werd bewaard. 

 

Jean Dewaerheid 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHJ     Filatelie – aankoop en verkoop  02.757.65.03 

VAN HOEGAERDEN J.            Leuvensesteenweg 697, Nossegem 

Postzegels binnen- en buitenland. 

Benodigdheden zoals insteekalbums, albums alle merken 

Filatelistisch materiaal: DAVO – LINDNER – KABE 

Verschillende catalogussen. 

Nieuwigheden van de hele wereld en ook thema’s. 

Aanvullen van Manco lijsten. 

 

Plasticbladen voor munten, postkaarten, … 

Inlichtingen: alle dagen van 13.00 uur tot 17.00 uur. 



Waarom schrijven mijn belangrijkste hobby geworden is?        

                                                    door Jean Dewaerheid 

 

Schrijven is hard werken en enorm tijdrovend, vraag het maar aan mijn 

echtgenote. Het kan ook bijzonder emotioneel worden. Een verhaal op 

papier zetten, vraagt veel energie want het gaat erom een verhaal in 

elkaar te steken, het juist te verwoorden en de spanning erin op te 

bouwen. Wanneer het ‘af’ is, moet het verbeterd worden op stijl, 

woordkeuze en andere taalfouten. Het echte avontuur begint pas later 

want … zonder lezers bestaat het eigenlijk niet. Het is pas bij het 

uitgeven, bij de intrede van de lezer, dat die wereld vastligt. De vraag 

die zich dan stelt is financieel van groot belang. Een uitgever vinden of 

het manuscript zelf publiceren? De keuze is niet altijd evident.  

Vijf boeken werden op de markt gebracht dankzij mijn uitgever, “Les 

Presses du Midi” uit Toulon, Frankrijk. Mijn laatste boek verscheen 

echter in eigen beheer. Het werd een fictie met … echte personages. 

Eigenlijk ontstond het als reactie op de terroristische aanvallen in 

Zaventem en Brussel. Als je die beelden hebt gezien, dan sta je 

machteloos. Drie jaar werk om een verhaal neer te pennen. Drie jaar 

tussen het inleidend hoofdstuk (dat hieronder vrijgegeven wordt) en 

het openbaar maken voor een lezerspubliek. Drie jaar werk waarbij de 

gedachtegang als bij wonder in verschillende hoeken gestuurd werd. 

Vaak moest er bijgewerkt worden wegens niet voldoende plausibel. Vaak 

moest er gezocht worden naar een andere weg, naar een 

wetenschappelijke verklaring. Elke keuze moest als logisch aanzien 

kunnen worden. Hoofdstuk na hoofdstuk, ontstond er één verhaal met 

een steeds wederkomende leidraad.  

Soms val je stil, meestal bij gebrek aan inspiratie. Afwachten, het komt 

wel goed. Of juist niet. Momenteel staat mijn teller van embryo 

manuscripten op drie.    



En dan rijzen de vragen naar het waarom van het schrijven. Niet om er 

rijk van te worden want, laten we eerlijk zijn, ik ben geen J.K. Rowling 

of Tolkien. Aan Saint-John Perse vroeg men op een dag waarom hij 

schreef en hij antwoordde: om beter te leven.  

Mijn motivatie (en tevens beloning) is en blijft de erkenning van de 

lezer.  

Zin om met het verhaal te beginnen? 

 

Vanaf het begin wist ik dat dit verhaal verkeerd zou aflopen. Alles begon op een 

18de juni. Daar ben ik zeker van want op de radio was het de zoveelste herdenking 

aan de nederlaag van Napoleon in Waterloo. Het was ook een zaterdag want mijn 

buur maaide het gras. Dat kan hij niet doen in de week en op zondag wil hij de 

buren niet storen. Het jaar echter?  

Die dag zou een rotdag blijken. Het begon al eigenlijk de nacht voordien. 

Opgesloten in een achterkamertje van mijn onderbewustzijn, volgden de beelden 

zich op in versneld tempo. Mijn droomwereld, anders zo zoet en soms ook 

passioneel, ontaardde nu in duistere nachtmerries zonder enig spoor van logica. 

Echt Kafkaiaans. Drie keer moest ik opstaan. Ik probeerde mijn slapeloosheid te 

accepteren en verplichte mezelf te denken aan leuke dingen, maar eenmaal terug 

onder de lakens, belandde ik in dezelfde apocalyptische wereld. Wat een opluchting 

toen de wekker 7 uur aankondigde! Op dat moment besloot ik dat het genoeg 

geweest was en verliet zwetend de klamme lakens. 

Een jus d’orange kon normaal veel goedmaken, maar met een lege koelkast was dat 

een blije droom. Toen ik vaststelde dat de krant niet geleverd werd en dat mijn pas 

gewaste auto met een dikke laag woestijnzand bedekt was, overwoog ik een halve 

seconde om terug onder de lakens te kruipen. Geen sprake van, ik zou eerst een 

zaligmakende douche nemen, maar ook dan liep het anders dan verwacht want de 

boiler in de garage had zich mysterieus genoeg op non actief durven zetten. Dan 

maar met koud water verder boeren. Ik had het daarenboven kunnen weten dat die 

ene keer per jaar dat ik me blesseer bij het scheren ook die dag zou worden.  

Nee, die 18de juni zat echt niet mee. En dat was dan nog maar het begin van de 

ellende. Enfin, ellende is niet het juiste woord. Het avontuur dat toen begon, kan ik 

moeilijk verwoorden. Ik heb er trouwens heel lang over nagedacht of ik het al dan 

niet op papier zou zetten. Een dergelijk epos – want dat werd het uiteindelijk – is 



totaal ongeloofwaardig, eigenlijk niet te vatten, amper te beschrijven en toch waar 

gebeurd. Ik moet het vandaag bekennen, in het begin was ik verbijsterd, daarna 

veranderde de situatie langzamerhand in ongeloof, zelfs angst. Na enkele weken, 

kwam er een kentering. Ik was geen slachtoffer meer, maar een actieve deelnemer 

in een groots avontuur, een belevenis als geen ander. Het klinkt vandaag allemaal 

onwezenlijk pretentieus, maar in mijn geval was het een harde, bittere 

werkelijkheid. Jarenlang heb ik genoten, tot die dag dat ik er een einde aan maakte. 

Maar laten we niet vooruitlopen op de gebeurtenissen en komen we terug naar die 

zaterdag 18 juni. 

 

Het boek “De Avonturen van een Veritas” 

telt 213 bladzijden en kost 20 euro. 
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Liefhebbers van bijzondere postzegels vallen met hun neus in de 

boter in Bhutan; een traditioneel koninkrijk hoog in de wolken van de 

Himalaya. Postzegels maken hier deel uit van de nationale cultuur en 

elk jaar komen er prachtige nieuwe oplagen bij. De kleurrijke 

afbeeldingen variëren van flora en fauna tot kunst, technologie en 

gebouwen, en ze staan niet alleen op papier. 

 

 

 

 

 

 

De bijzondere postzegels van Bhutan zijn kleine kunstwerken, 

vandaar dat we er een kleine bijdrage zullen over leveren in onze 

volgende edities. 

Jean Dewaerheid 



  




