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  LE MOT DU PRÉSIDENT  
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Toutes et tous, très chers membres, vous sa-
vez à quel point  ‘agir – l’action’, les activités 
que nous organisons ou auxquelles nous par-
ticipons, nous tiennent plus particulièrement 
à cœur.  
La vitalité d’une association tient essentielle-
ment à ses ‘activités’, sans préjudice de toute 
une série d’autres facteurs auxquels nous 
restons tout aussi attentifs. Mais, dans l’état 
actuel des choses, ce sont ces activités qui 
sont au pinacle de nos préoccupations. 
Les nouvelles sur le front de la pandémie qui 
bouleverse notre quotidien, malgré certaines 
améliorations ne sont finalement quand 
même pas des plus réjouissantes ni encoura-
geantes. Parfois même douloureuses à vivre 
ou à apprendre, pour chacun d’entre nous à 
différents titres.  
De tout cœur j’espère que vous et tous ceux 
qui vous sont les plus chers êtes préservés, 
épargnés, … Vraiment, de tout cœur. 
Nos activités administratives et nos obliga-
tions diverses en la matière  se poursuivent 
par voie électronique et, si nécessaire, pos-
tale.  
Nous avons pris la décision aussi, en pleine 
conformité avec la loi, de reporter notre as- 
 

semblée générale ainsi que l’activité allant de 
pair au 7 octobre prochain. 
C’est l’occasion de vous réitérer une de-
mande -et excusez-moi de le faire dans cette 
introduction d’abord de cœur et non adminis-
trative. Mais nous voulons à tout prix mainte-
nir au plus près le contact avec vous.-     
    
La vie, la vie ! doit être au centre de tous nos 
efforts, aussi la vie de notre association. C’est 
pour cela, d’une certaine manière restant op-
timistes, que nous avons pris de telles déci-
sions dès à présent. 
En ce qui concerne nos autres activités, nous 
reviendrons vers vous au plus tôt. En effet, la 
situation pour les autres associations avec 
lesquelles nous avons l’habitude de collabo-
rer ou aux activités desquelles nous partici-
pons aussi, n’est guère meilleure que la 
nôtre.         
 
Les convoyeurs attendent ! 
Plus forts que jamais ! C’est bien ce que nous 
voulons ardemment être ! 
Courage et prenez bien soin de vous et de vos 
proches, … 
Au grand plaisir de vous revoir très bientôt. 
 

 
Pourriez-vous nous faire parvenir une 
adresse électronique, un courriel, par voie 
électronique (info@socol.be) ou postale 
(SOCOL, Place Jourdan 14-1, 1040 Bruxelles). 



HET WOORD VAN DE VOORZITTER  
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Allen weten jullie hoe bijzonder we ‘aktivitei-
ten’, de activiteiten die we organiseren of 
waaraan we deelnemen, ter harte nemen.  
De vitaliteit van een vereniging is hoofdzake-
lijk van activiteiten, dergelijke activiteiten, af-
hankelijk, zonder evenwel aandacht te verlie-
zen voor een reeks andere factoren. 
In de huidige situatie zijn we echter erg be-
zorgd over dit geheel, de activiteiten, in het 
bijzonder.  
De nieuwsberichten over de pandemie die 
ons dagelijks leven overhoop haalt, zijn hele-
maal niet verheugend en bemoedigend hoe-
wel er een aantal verbeteringen te bespeuren 
zijn. Soms zelfs pijnlijk om met te leven of te 
vernemen. 
Van harte hoop ik dat jullie en al jullie meest 
dierbaren gespaard mogen blijven,…  
Werkelijk van ganser harte. 
 
Onze administratieve activiteiten en onze 
verscheidene verplichtingen ter zake worden 
verder electronisch verdergezet en, indien 
nodig, per post. 
 
Volledig in overéénstemming met de wet 
hebben we tevens besloten om onze alge-
mene vergadering met de daaraan gekop- 
 

pelde activiteit te verschuiven naar 7 okto-
ber. 
Het is tevens een gelegenheid om jullie aan 
een vraag te doen herinneren – en neem me 
niet kwalijk dat ik dit in de inleiding schrijf, 
een voorwoord vanuit het hart en niet louter 
administratief.  
 
Onze inspanningen moeten in ons leven cen-
traal staan, zo ook in het leven van onze ver-
eniging. Optimistisch zoals we zijn, hebben 
we daarom deze beslissing genomen. 
Zo snel mogelijk zullen we jullie inlichten over 
de andere activiteiten. 
De situatie bij andere verenigingen waarmee 
we gewoonlijk samenwerken of waarmee we 
aan de activiteiten deelnemen, is zeker niet 
beter dan de onze. 
Allen wachten we op …! 
 
Nog sterker dan voorheen!  
Dit is wat we willen. 
 
Moed en draag zorg voor jezelf en voor jullie 
naasten,… 
 
Het zal heel fijn zijn om jullie spoedig terug te 
zien.  
 

 
We wensen ten alle prijze zo nauw mogelijk 
het contact met jullie te bewaren. Is het mo-
gelijk om ons jullie email adres te laten ken-
nen op info@socol.be of per post (SOCOL, 
Jourdanplein 14-1, 1040 Brussel).  
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COMMENT LEOPOLD II CONSTITUA LA  

DONATION ROYALE 

 
A la mort de son père, Léopold II avait hérité 
entre autres d'un peu plus de cinq hectares 
de terrains qui constituaient un agrandisse-
ment du château de Laeken réalisé par  
Léopold 1er. Mais, dès son accession au trône, 
lui-même procéda à l'acquisition de plusieurs 
propriétés, notamment la campagne Van 
Volxem, le Hoogleest, le Nederleest, la cam-
pagne La Coste et de nombreuses parcelles 
de terrain qu'il incorpora dans la résidence 
royale, de manière à l'agrandir d'environ 80 
hectares.  
  
En dehors des limites de cette résidence, il 
acheta 21 hectares de terrains pour agrandir 
le Stuyvenberg, occupé durant de nom-
breuses années par la reine Elisabeth. Il fit 
aussi l'acquisition de la villa du Belvédère, qui 
devint plus tard la résidence de la princesse 
Clémentine (aujourd’hui, le Roi Albert et la 
reine Paola), ainsi que de nombreuses autres 
parcelles destinées soit à l'assiette du détour-
nement de l'avenue Van Praet, soit à l'embel-
lissement des environs du domaine de Lae-
ken. La Tour japonaise et le Pavillon chinois, 
achetés par le Roi à l'Exposition de Paris en 
1900 et érigés dans le voisinage immédiat du 
parc de Laeken témoignent aussi de son 
souci d'agrémenter les alentours du château. 
C'est sur une partie de ses biens personnels, 
incorporés dans le domaine de Laeken, que 
Léopold II fit édifier, entre 1876 et 1892, cet 
ensemble de serres, d'une superficie de 
14.000 mètres carrés, reliées entre elles par 
400 mètres de galeries, que le public est ad-
mis à visiter annuellement au début du mois 
de mai et parmi lesquelles il convient de citer 
le jardin d'hiver, qui contient une collec-
tion de palmiers, dont les plus grands exem-
plaires furent importés d'Afrique du Sud, des  

 
fougères arborescentes de 8 à 10 mètres de 
hauteur, également originaires des mêmes la-
titudes et quantité d'autres spécimens de la 
luxuriante flore tropicale. La galerie des géra-
niums et des fuchsias uniques en son genre. 
Enfin, une mention spéciale revient à l'oran-
gerie. La collection des orangers, âgés de 100 
à 200 ans, est une des rares existant en Eu-
rope à l’époque. Un spécimen encore bien 
vert date de L'époque d'Henri IV, soit la pre-
mière moitié du XVIIème siècle.  
 
Véritable féerie des yeux, les serres de Lae-
ken constituent une des réalisations qui ca-
ractérisent le mieux, chez le Roi, l'amour de 
la nature et particulièrement des fleurs, ainsi 
que le souci du décor architectural. On se re-
présente volontiers L'intime, la suprême sa-
tisfaction qu’il devait éprouver lorsqu'au soir 
d'assujettissantes journées, le Souverain soli-
taire allait se recueillir dans ce vaste laby-
rinthe vitré, aux couleurs chatoyantes, aux 
perspectives sans cesse renouvelées, où seul 
le vol effrayé d'un pinson ou d'un rouge-
gorge égaré trouble parfois le silence, pour y 
trouver dans la contemplation muette des 
chefs-d’œuvre de la création, l'oubli des sou-
cis de l'heure, à moins que ce fût pour y mûrir 
de nouveaux et vastes projets, mais  
Léopold II avait aussi recueilli, dans la succes-
sion de son père et en indivision avec sa sœur, 
l'impératrice Charlotte, le Domaine d'Ar-
denne d'une superficie de 4.135 hectares 
comprenant plusieurs châteaux, de nom-
breuses fermes, ainsi qu'environ 2.000 hec-
tares de bois. Cette succession comportait 
aussi 307 hectares de bois à Tervuren. C'est 
particulièrement au Domaine d'Ardenne que 
va s'intéresser Le Roi, comme l'avait d'ail-
leurs fait avant lui, son père.  
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Et tout d'abord, comment ce domaine avait-il 
été constitué par le fondateur de la Dynastie? 
Comment fût-il agrandi par Léopold II? 
  
Dès le 21 mars 1837, donc moins de six ans 
après son accession au trône de Belgique, 
Léopold 1er fit l'acquisition à M. Urban, ingé-
nieur en chef des Ponts et Chaussées, de ce 
qu'on appelait alors « la terre d’Hardenne et 
de Férage », d'une étendue de 708 hectares. 
La région était pauvre, le sol sec et froid ne 
produisait que de maigres récoltes d'avoine 
et de pommes de terre; les méthodes de cul-
ture et d'élevage étaient arriérées, la misère 
grande dans les chaumières. Dans son livre si 
intéressant sur les Ardennes, édité en 1854, 
Victor Loly raconte comment Léopold 1er, par 
son labeur patient et obstiné, sa volonté te-
nace, a réussi à transformer ce coin déshé-
rité.  
 
Autour du manoir, qui n'est autre qu'une 
« simple » maison de campagne, d'aspect plu-
tôt modeste, va bientôt s'étaler un parc spa-
cieux planté d'arbres, d'essences les plus di-
verses, de jardins fleuris tapissés d'espaliers, 
de charmilles ombragées, de pépinières où 
les habitants de la région peuvent venir s'ap-
provisionner gratuitement d'arbres fruitiers, 
dont les espèces ont été soigneusement sé-
lectionnées. Le sol est aride, qu'importe! on 
le fertilise par tous les moyens connus de la 
science. La couche arable est mince, la roche 
affleure le sol, on creuse le schiste pour plan-
ter les arbres et on comble les cavités avec de 
la terre végétale prise sur les bords de la 
Meuse.   
 
Mais le Roi ne s'en tient pas là, Il se mue en 
professeur d'agriculture et d'arboriculture. Il 
visite les fermiers, tient des conférences en 
plein champ, leur apprend à cultiver la terre  

selon la technique moderne, leur fait aban-
donner la méthode sauvage de l'écobuage,  
qui consiste à laisser les terres en jachère 
pendant de nombreuses années puis de livrer 
aux flammes la végétation, dont les cendres 
devaient, croyaient-ils, fertiliser le sol.  
Les conseils royaux sont écoutés et suivis par 
les paysans avec une bonne volonté sans 
cesse soutenue par les encouragements et 
les récompenses du Roi. Et les résultats ne se 
font pas attendre. Bientôt les plateaux sté-
riles et les côteaux rocheux tapissés de ge-
nêts font place à des prairies artificielles, des 
métairies et des fermes proprettes, des ver-
gers prometteurs.  
 
Le Roi, a par ailleurs trouvé, dans cette con-
trée désertique, un terrain propice à ses ex-
ploits cynégétiques. Chasseur émérite, tireur 
adroit, il va, au grand soulagement des habi-
tants, purger la région des loups et des re-
nards, qui non seulement détruisent le gibier, 
mais saccagent les poulaillers et les berge-
ries. Ses grandes battues aux renards sont 
restées célèbres dans ce pays et consti-
tuaient, chaque fois, un événement chaleu-
reusement fêté par les autochtones.  
 
Si notre premier Souverain ne modifia guère 
l'aspect extérieur de sa maison de campagne 
d'Ardenne, à laquelle il ajouta seulement 
deux petites tours et quelques annexes, il fit 
construire, dès 1843, à l'extrémité du parc, 
sur un rocher surplombant à pic l'incompa-
rable vallée de la Lesse, une tour carrée de 
trois étages à l'allure imposant et aristocra-
tique et qu'on appelle la Tour du Rocher. 
C'est là que, dans le calme et la solitude, il ré-
sida habituellement lors de ses séjours à Ar-
denne. Avec Ardenne, le Roi avait acheté les 
fermes de Sanzmne, de Harroy et de Férage, 
ainsi que le château de Férage, grosse de- 
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meure bourgeoise située dans un parc fores-
tier de grande allure. Il devait cependant très 
rapidement agrandir son domaine en y ajou-
tant la terre de Custinne, d'une superficie de  
583 hectares, qu'il acheta le 17 janvier 1838. 
Custinne comprenait un ancien château féo-
dal, trois corps de ferme, une distillerie et une 
huilerie. Un an plus tard, le 30 mars 1839, c'est 
la ferme de Briquemont, d'une étendue de 
218 hectares, qui vient enrichir le domaine 
royal.  
 
Enfin, le 12 mai 1840, Il acheta, à Ciergnon, 
une propriété de 220 hectares. C'est là qu'en 
1842, pour répondre à un désir exprimé par la 
reine Louise-Marie, il fait construire au som-
met d'un côteau escarpé dominant la Lesse, 
et suivant les plans de l'architecte Duvinage, 
un château en briques, précédé d'une ter-
rasse d'où L'on découvre, aussi loin que la 
vue peut porter, un immense et pittoresque 
panorama. Ce château d'aspect noble et im-
posant se composait, d'après les gravures de 
l'époque, d'un corps de logis encadré, du 
côté de la vallée, de deux tours rondes et sur-
monté d'un petit clocheton. Des serres re-
nommées, soigneusement abritées des vents 
qui balayent sans cesse ce plateau, un des 
plus élevés d'Ardenne, produisirent des fruits 
exotiques qui firent les délices de la Cour. La 
reine Louise-Marie ne séjourna cependant 
que très peu à Ciergnon, dont l'air était trop 
vif pour sa santé délicate. Le Roi lui-même n'y 
fit que de brèves apparitions, préférant, ainsi 
que le vient de le dire, sa retraite de la Tour 
du Rocher. De sorte que le château, toutes 
persiennes closes, parut longtemps aban-
donné et put être comparé, par Victor Loly, 
au manoir de la Belle au Bois dormant.  
 
Poursuivant avec méthode l'agrandissement 
de son domaine, Le Roi, fit encore l'acquisi- 

tion, le 7 janvier 1844, de la terre de Montgau-
thier, d'une superficie de 418 hectares. Il se-
rait fastidieux et sans intérêt d'énumérer ici 
les nombreuses autres acquisitions de bois et 
de parcelles isolées auxquelles il procéda, 
d’étendre ses biens ou d'en rectifier certaines  
limites. On ne compte, en effet, pas moins de 
cinq cent vingt transactions immobilières 
conclues par lui de 1837 à 1865.  
C'est ce magnifique domaine, réalisé en l'es-
pace d'un quart de siècle qui, lors du partage 
des immeubles dépendant de la succession 
du premier Roi des Belges, fut attribué indivi-
sément au roi Léopold II et à sa sœur l'impé-
ratrice Charlotte du Mexique. Une conven-
tion conclue le 31 mars 1874 entre le nouveau 
Roi et le prince Philippe, comte de Flandre, 
agissant « comme se portant fort pour leur 
auguste sœur», l'impératrice Charlotte, auto-
risa Léopold II, moyennant certaines obliga-
tions financières, à gérer ce domaine,  
comme s'il en était ,le seul propriétaire et à y 
faire tels changements qu’il jugerait néces-
saires. Bien que Léopold II eût versé, en 1906, 
à l'administration de la fortune de l'impéra-
trice Charlotte, des titres représentant la va-
leur de la part indivise de sa sœur, il fallut une 
nouvelle convention conclue le 18 mars 1912 - 
donc après la mort du Roi - et approuvée par 
la loi du 30 mars 1914, pour régulariser la si-
tuation vis-à-vis de l'impératrice Charlotte et 
de l'État belge.  
 
Voilà donc Léopold II maître du domaine d'Ar-
denne où il continuera inlassablement 
l'œuvre de son père. Il s'attachera principale-
ment à embellir les propriétés et aussi à les 
agrandir, et ce royal bâtisseur, cet urbaniste 
avant la lettre, amoureux des beautés de la 
nature,  trouvera dans ce vaste domaine un 
champ d'action idéal. Aussi bien, c'est par la 
maison de campagne d'Ardenne qu'il com- 
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mence. À L'emplacement de l'ancien pavillon 
de chasse de son père, il fait ériger le château 
actuel, dont il confia la réalisation à l'archi-
tecte Balat. En même temps, le parc était en-
core agrandi et embelli sous l'habile direction 
d'un autre familier du Roi, l'architecte de jar-
dins Lainé. Il manquait cependant au pay-
sage, si beau fût-t-il, un élément que  
Léopold II jugeait indispensable : un miroir 
d'eau. On sait combien le Roi eut toujours le 
souci d'associer L'eau à l'embellissement des 
sites, et on peut dire qu'il creusa autant 
d'étangs qu'il érigea de monuments.   
Ardenne ne pouvait échapper à cette règle. 
  
Sans doute l'entreprise était particulière-
ment difficile : pas une source sur ce plateau 
schisteux et la roche qui affleure le sol! Aussi, 
le Roi dût-t-il se contenter d'un bassin aux di-
mensions relativement réduites et aux 
formes régulières. Creusé dans le schiste de-
vant l’entrée principale du château. Cette 
pièce d'eau est ornée de groupes décoratifs 
dus au ciseau du sculpteur Vinçotte, et l’eau 
en est pompée de la Lesse, à plus d'un kilo-
mètre de là.  
 
On pouvait croire à l'époque qu'une fois ce 
château terminé, le Roi allait y transférer sa 
résidence. Telle n'était pas l'idée du Souve-
rain, car s'il aima les réalisations grandioses 
comme les bâtiments somptueux qui atteste-
ront devant l'Histoire la puissance de son gé-
nie et l'ampleur de ses vues, c'est avant tout 
pour embellir sa patrie, tandis que lui-même 
préfère vivre dans quelques pièces sans ap-
parat. Ne l'a-t-on pas vu renoncer à la pein-
ture intérieure du Palais de Bruxelles pour ob-
tenir, du ministre des Travaux publics, la 
construction d'un monument dont Il avait 
rêvé d'embellir la capitale? Avec le château 
d'Ardenne, le Roi voit l'occasion de réaliser  
 

une des préoccupations de toute sa vie. Pres-
sentant le développement et l'importance 
qu'allait prendre le tourisme, le Roi voulut 
créer à Ardenne, dans une des régions les 
plus pittoresques du pays, un hôtel de grand 
luxe, susceptible d'attirer une clientèle de 
riches étrangers. Pour réaliser ces vues, il 
s'adressa à la Compagnie internationale des  
Wagons-Lits, qui exploitait alors quelques 
grands palaces dans le monde. Comme celle-
ci prétexta que le nombre de chambres - une 
quarantaine n'était pas suffisant pour per-
mettre une exploitation lucrative, le Roi fit 
construire en 1897, par L'architecte Cham-
bon, un bâtiment en forme d'équerre com-
portant une centaine de chambres. Cette 
construction, édifiée à quelque distance du 
château, est reliée à celui-ci par une galerie 
souterraine invisible de l'extérieur.   
Ainsi fut évité le déplorable effet que n'eut 
pas manqué de produire L'agglomération, 
corps à corps, de ces deux bâtiments, de style 
d'ailleurs très différent.  
 
L'hôtel fut ouvert en 1899, avec un luxe et un 
confort parfaits pour l'époque. Une voiture 
spéciale, à destination d'Ardenne, était ac-
crochée au train Paris-Cologne. La liaison 
avec Ostende, qui était alors la cité balnéaire 
la plus réputée, était assurée par le train Os-
tende-Jemelle, dont les wagons-restaurants 
étaient retirés à Jemelle et tirés jusqu'à Ar-
denne, où une gare spéciale desservait le châ-
teau. Malgré tous les efforts déployés par la 
Compagnie des Wagons-Lits, L'exploitation 
fut déficitaire et elle cessa en 1909, à la mort 
du Roi, pour être reprise en 1913, sur les ins-
tances du roi Albert et avec L'appui de la So-
ciété des Grands Hôtels belges. Le château 
d'Ardenne fut réquisitionné par l'occupant 
durant la guerre de 1914-18 pour servir de 
centre de repos pour officiers. Après avoir  
 



9

été complètement pillé, il put être remis en 
exploitation dès 1921 et attira dans L'entre-
deux-guerres une nombreuse clientèle sé-
lecte. Hélas, la seconde guerre mondiale revit 
l'occupation de l'hôtel par l'ennemi.   
 
Grâce au dynamisme de M. Georges Marquet, 
il fut de nouveau accessible au public le 31 juil-
let 1945. Mais par suite de restrictions de  
change, les étrangers ne purent plus fréquen-
ter Ardenne et l'exploitation périclita de plus 
en plus. Si bien qu’après la saison de 1949, 
l'hôtel dut fermer ses portes. Peut-on en dé-
duire que l'entreprise du Roi, poursuivie avec 
désintéressement et persévérance par ceux 
qui répondirent à son appel, fut un échec? 
  
Oui, sans doute, sur le plan strictement finan-
cier. Mais on ne saurait nier que le château 
d'Ardenne joua un rôle considérable dans 
l'histoire touristique de notre pays. Il fut pen-
dant longtemps un pôle d'attraction de pre-
mier ordre pour les grands personnages qui y 
séjournèrent nombreux. Grâce à la propa-
gande intense dont il fut l'objet dans le 
monde entier, le château d'Ardenne acquit 
une renommée universelle et draina vers nos 
Ardennes un puissant courant touristique qui 
lui survit. C'était le but poursuivi. Le château 
d'Ardenne pose à présent un problème cru-
cial. Son exploitation comme hôtel de grand 
luxe, telle qu’initialement préconisée, est-elle 
encore possible à notre époque? C'est la 
question que doivent résoudre ceux qui ont 
la délicate mission de veiller sur ses desti-
nées.  
 
Lorsque vous quittez Ardenne par Sanzinne, 
vous apercevez à votre gauche, dans le parc 
même du château, une construction origi-
nale, en calcaire du pays, qu'on appelle la 
Tour Léopold. Elle fut édifiée en 1878 par  

l'architecte Balat, en remplacement d'une 
autre tour, construite celle-là par Léopold Ier 
sur le point culminant du parc d'Ardenne et 
fait en quelque sorte le pendant de la Tour du 
Rocher, bien que d'aspect très différent. As-
sise sur un large soubassement avec terrasse, 
la Tour dresse vers le ciel sa silhouette élé-
gante, surmontée d'une espèce de lanterne 
en pierre qui domine les frondaisons du parc 
et la fait ressembler à un phare. La Tour a tou-
jours été considérée comme une dépendance 
de l'hôtel du château d'Ardenne. Le roi Carol 
de Roumanie, en exil, y séjourna longuement.  
C'est à Ciergnon que Léopold II vint s'installer 
quelque temps après son avènement et le 
château resta par la suite la résidence habi-
tuelle de la Famille royale. Mais là comme ail-
leurs, il fit apporter d'importantes modifica-
tions aux bâtiments, sous la direction de l'ar-
chitecte Balat. Deux grosses tours carrées fu-
rent édifiées aux angles du bâtiment du côté 
du parc. Elles encadraient une galerie vitrée 
courant le long de cette façade et coupée au 
milieu par un perron. Le petit clocheton du 
centre fut supprimé et la brique extérieure 
des murs fit place à des moellons en pierre du 
pays.   
 
Tout en consolidant la construction exposée 
de toute part aux intempéries, ce revêtement 
conféra au château un aspect plus cossu, ca-
drant mieux avec le site grandiose environ-
nant. Quant au parc, d'une superficie de 70 
hectares, il fut dessiné tel qu'il est encore ac-
tuellement, avec ses terrasses et ses pièces 
d'eau, par l'architecte paysagiste français 
Lainé, conseiller habituel du Roi en la matière. 
L'eau des étangs est pompée de la Lesse à un 
niveau plus bas de quelque 150 mètres. Le 
château est resté, dans l'ensemble, tel qu’il 
nous fut laissé, mais en 1948, le prince Char-
les, régent du Royaume, qui séjourna très  
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souvent à Ciergnon, suggéra à la Donation 
Royale de remplacer la galerie vitrée par une 
construction définitive à deux étages, dans le 
style et avec les mêmes matériaux que le sur-
plus de l'édifice. Une nouvelle chapelle fut 
également construite dans le parc à la de-
mande du prince, de manière à rendre dispo-
nible la pièce du château réservée jusqu'alors 
au culte; le vitrail central du chœur de cette 
chapelle représente le roi Albert sous la bure 
de saint François d'Assise.  
 
La terre de Ciergnon avait été acquise par 
Léopold pour permettre la construction d'un 
château à l'endroit choisi par la reine Louise-
Marie. Mais cette propriété formait un îlot 
complètement séparé du surplus du do-
maine. Aussi, un des soucis constants de Léo-
pold fut de réunir Ciergnon à Ardenne. Il y ré-
ussit en acquérant, le 14 janvier 1891, de la fa-
mille Delvaux de Fenffe, le château de Fenffe  
avec sa terre d'une étendue de 564 hectares. 
On peut situer la construction du château ac-
tuel à la fin du XVIème siècle ou au début du 
XVIIème siècle. Entièrement en briques, il se 
ressentait déjà cruellement des griffes du 
temps, lorsque l'ennemi le saccagea pendant 
la guerre de 1914-18. Fenffe resta abandonné 
pour devenir durant la seconde guerre mon-
diale un refuge du maquis. Après les hostili-
tés, la Donation Royale entreprit de restaurer 
ce vieux monument qui fait partie du patri-
moine pittoresque et historique de notre 
pays et auquel le Souverain témoigna tant de 
sollicitude.   
 
Quant à la « ferme de Hérock », elle fut com-
plètement restaurée. A cette occasion, fu-
rent encastrées dans la façade principale du 
logis, de part et d'autre de l'entrée, à gauche 
une pierre aux armes du Souverain, à droite 
une autre pierre trapézoïdale trouvée sur  

place, portant en relief le millésime 1628 et 
les armes accolées des de Waha et des 
Houyet de Harroy, sommées du heaume.  
 
Comme toujours, toutes les belles choses 
qu'il crée ou qu'il met en valeur, le Roi ne veut 
pas les garder pour lui seul. Il désire, au con-
traire, qu'un nombre de plus en plus grand de 
Belges puissent les admirer et ne néglige, à 
cet effet, aucun effort : une ligne de chemin 
de fer Dinant-Rochefort par Houyet et Villers-
sur-Lesse est créée, de nombreuses routes 
sillonnent en tous sens le domaine et le Roi 
trace lui-même, à travers bois et dans les sites 
les plus pittoresques qu'il sait choisir, avec 
une sûreté remarquable, des chemins et des 
sentiers touristiques d'une longueur totale 
de près de 70 kilomètres. Le plus connu 
d'entre eux est, sans aucun doute, le chemin 
de la Reine, ainsi nommé parce que la reine 
Marie-Henriette aimait à le parcourir dans 
une voiture à cheval qu'elle conduisait elle-
même. À peine le Roi avait-il acheté le châ-
teau de Fenffe que déjà il songeait à de nou-
velles acquisitions. Le 19 avril 1892, il devint 
propriétaire du domaine de Villers-sur-Lesse, 
d'une étendue de 1.640 hectares. Ce domaine 
appartenait alors aux, comtes Ferdinand et 
Félix de Cunchy et comprenait le château de 
Villers-sur-Lesse ainsi que les fermes de Jam-
bline, Jambjoul, Génimont, Naron, Nanfal, Vi-
gnée et Villers-sur-Lesse. Je signale en pas-
sant qu'une légende féodale qui a inspiré le 
roman de chevalier de De la Coste: « Le Pas 
d'armes de Villers-sur-Lesse » se rattache à 
cet antique manoir où le roi Léopold III et la 
reine Astrid, alors duc et duchesse de Bra-
bant, résidèrent si souvent de 1930 à 1934,  
 
Bien que son activité et ses préoccupations 
fussent orientées résolument vers l'embellis-
sement de son domaine, le Roi ne se désinté- 
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1

 Extrait d'une conférence faite au Palais des 
Académies sous les auspices de l'Association 

ressa pas pour autant de ses fermiers. Bon 
nombre de bâtiments de ferme furent restau-
rés et améliorés et le rêve du Souverain était 
d'en faire des fermes modèles. Un problème 
retint particulièrement son attention : celui si 
important de l'approvisionnement en eau. 
Déjà à l'époque, il conçut un projet de distri-
bution d'eau dans la région, mais il n'eut pas 
la satisfaction de le voir réaliser. 
 
Qu'adviendrait-il après sa mort du magni-
fique domaine d'Ardenne et de toutes les 
autres propriétés acquises par le Souverain 
dans plusieurs régions du pays? Il s'en ouvrit 
un jour à son secrétaire, le comte Edmond 
Carton de Wiart :  
« j’ai recueilli, dit-il, à la succession de mon 
père, environ quinze millions, je veux que mes 
filles les retrouvent dans mon héritage. Mais le 
surplus de ma fortune, que je ne dois qu'à moi-
même, m'appartient sans réserve. Mes filles et 
les princes étrangers qu'elles ont épousés ou 
épouseront n'y ont pas de droits et je le donne-
rai au pays. » 
En réalité, les princesses trouvèrent dans leur 
héritage 21 millions, ce qui met à néant les cri-
tiques formulées dans certains milieux au su-
jet de la spoliation dont elles auraient été vic-
times de la part de leur père. Cette nouvelle 
et généreuse intention du Roi reçut sa consé-
cration dans une lettre émouvante qu'il 
adressa le 9 avril 1900 au chef du gouverne-
ment. L'acte de donation annexé à cette 
lettre énumère les biens qui en font l'objet. 
  
La loi portant approbation de la donation 
sous les conditions imposées, fut enfin votée 
par les Chambres et sanctionnée par le Roi, le 
31 décembre 1903.      (René LEFÉBURE1)  

Notre périodique était en production lors-
que nous avons appris un changement au ni-
veau de la « Donation ». C’est par un arrêté 
royal du 14 avril 2020 que Jan Smets, l’ancien 
gouverneur de la Banque nationale de Bel-
gique, a été nommé président du conseil 
d’administration de la Donation royale.     
« M. Smets est une très grande personnalité. 
Je le connais bien. Au niveau international, il 
a toujours représenté le pays d’une façon re-
marquablement positive », dit de lui son pré-
décesseur, le comte Paul Buysse, qui a démis-
sionné de ses fonctions le 17 mars, jour de ses 
75 ans, ayant atteint la limite d’âge pour sié-
ger à la Donation. 
Comme le veut la procédure, “le conseil 
d’administration, à l’unanimité, a proposé 
une candidature au ministre des Finances”, 
Alexander De Croo. Le nom de Jan Smets 
s’est vite imposé. « Il n’y avait pas beaucoup 
de personnalités qu’on avait en vue. J’étais 
très heureux qu’il accepte. Il aura à accom-
plir un travail pas facile », continue M. 
Buysse, qui pointe les attaques « de gens peu 
attachés à la monarchie ou au statu quo des 
organes » de l’État. Et il sait de quoi il parle 
… 
 
 
 
 
 
 

patriotique d'entr'aide des membres de 
l'Ordre de Léopold II.  
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DE KONINKLIJKE SCHENKING1 

 
De Koninklijke Schenking is een weinig of 
slecht gekende instelling. Ten onrechte 
wordt er gedacht dat het een onroerend 
patrimonium betreft ter beschikking van de 
Vorst gesteld door de Belgische Staat. Maar 
dit is helemaal niet het geval. Naar aanleiding 
van zijn vijfenzestigste verjaardag besloot 
koning Leopold II om de onroerende 
goederen die hij de voorbije jaren had 
verworven en die bijdroegen tot het 
natuurschoon, aan het land te schenken. Hij 
liet dat op 9 april 1900 per brief weten aan de 
regering.  
Op 9 april 1900 richt de Koning aan het hoofd 
van de regering, graaf de Smet de Naeyer, 
een schrijven waarvan de eerste regels 
luiden:  
”Beste Minister,  
Ter gelegenheid van mijn vijfenzestigste 
verjaardag hou ik eraan aan, om mijn 
eigendommen aan de Staat over te laten, die 
bijdragen tot de bevalligheid en de mooiheid 
van de plaats waar ze zich bevinden.  
Door de wens bekommerd om het 
verfraaiingsdoel van deze goederen te 
behouden, heb ik steeds gedurende mijn 
heerschappij, erover gewaakt dat ze door geen 
enkele verbouwing hun karakter zouden 
verliezen.  
Het zou jammer zijn, (...), na mijn heengaan, 
hun huidige bestemming te zien verliezen ten 
nadele van het uitzicht en de heilzaamheid van 
de verschillende meer en meer bevolkte, 
agglomeraties. Overtuigd dat het gewenst is 
dat deze goederen tot het Land toebehoren, 
heb ik de beslissing genomen, die geen enkele 
gegronde kritiek kan oproepen, om ze aan 
België te schenken en vraag ik U aan de Kamers 
de akte van Schenking voor te leggen ...”  
 

 
Met een andere brief van 15 november 1900 
werden aan de inventaris van 9 april nog 
enkele goederen toegevoegd.  
Aan de oorsprong van het Koninklijke 
initiatief liggen twee voorname 
bezorgdheden: enerzijds, zijn zeer 
persoonlijke en zeer duidelijke opvattingen 
nopens het successierecht; anderzijds, zijn 
hartstochtelijke belangstelling voor 
urbanisme en bescherming van 
natuurgebieden. 
 
De Koning wacht inderdaad niet tot hij 65 
was om een persoonlijke mening te hebben 
over de toepassing van het successierecht op 
de Koninklijke familie. Vanaf zijn jeugd heeft 
hij een mening ter zake en meer bepaald ter 

betreft de materiële aspecten voor het 
huwelijk van zijn zuster prinses Charlotte met 
Aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk in 
1857. Toen stelt hij een lange nota op, die hij 
besluit met volgende woorden: “Mijn 
systeem bevoorrecht de mannelijke 
erfgenamen van de Koning, dit wil zeggen: 
het Belgische vorstenhuis. Ik denk dat het 
overbodig is te werken ten voordele van 
toekomstige kleine aartshertogen”. 
In feite wil de Hertog van Brabant een 
speciale wet doen stemmen die afwijkingen 
aan de bepaling van het Burgerlijk wetboek 
toelaat voor de Koninklijke familie, opdat de 
koning zijn testament zou kunnen opstellen 
volgens zijn goeddunken.  
Hij bestijgt de troon in december 1865 en zal 
vechten voor zijn gedachten. Tussen al zijn 
initiatieven in verband met het 
successierecht zal één enkele overblijven: de 
Koninklijke Schenking.  
 

gelegenheid van de onderhandelingen dat
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Wanneer hij in 1869 zijn enige mannelijke 
erfgenaam verliest, wordt de gedachte 
onverdraagzaam, dat na zijn dood zijn 
eigendommen verdeeld zouden worden 
tussen zijn drie dochters.   
Een basisgedachte zal hem steeds leiden en 
dit tot zijn dood: als het Burgerlijk wetboek 
voor hem ook toepasselijk is, mag dit slechts 
voor de goederen die hij van zijn ouders 
erfde. Hij bepaalt zelf de waarde ervan op 15 
miljoen en zal deze nooit veranderen. Hij 
oordeelt dat hij over het overblijvende vrij 
moet kunnen beschikken ten voordele van de 
Staat.  
 
Gezien de tegenstand van politiekers zal de 
Koning zijn inspanningen concentreren op 
wat hem het meest dringend blijkt: het lot 
van zijn onroerende goederen. Hij wenst 
eerst en vooral dat zijn werk verdergezet zou 
worden na zijn dood.   
Graaf de Smet de Naeyer, regeringshoofd 
sinds 1899, deelt zijn zienswijzen, o.a. op dat 
gebied.  
Dat wetsvoorstel geeft aanleiding tot hevige 
discussies in het Parlement. De meest 
hardnekkige tegenstanders zijn MaIou, 
Beernaert en vooral de Lantsheere.   
 
De Koning biedt weerstand met de hulp van 
uitstekende juristen zoals Woeste en Van den 
Heuvel. Hij is het die proclameert: ... In het 
geval van de Koninklijke Schenking, betekent 
het sociale belang dat de uitzondering 
rechtvaardigt, het belang zelf voor het Land. 
De wet nopens de Koninklijke Schenking 
wordt uitgevaardigd op 31 december 1903.  
Een woordje uitleg dringt zich op. Het is 
volgens de Procureur generaal Charles, totaal 
onjuist te beweren dat de Koninklijke 
Schenking begunstigd werd door 
opbrengsten uit de Congo-Vrijstaat. Het  

betreft de eigendommen die uitsluitend hun 
oorsprong hebben in het persoonlijk fortuin  
van de Koning met deze geërfd van zijn 
ouders en vergroot door investeringen en 
besparingen.  
 
Welke zijn de voorwaarden van de Schenking 
en wat behelst deze?  
De Koning had de Schenking onderworpen 
aan volgende voorwaarden:   
de gronden en gebouwen mochten nooit 
verkocht worden, sommige moesten hun 
oorspronkelijke functie en uitzicht bewaren 
en zij moesten ter beschikking staan van de 
troonopvolgers.  
Het juweel van de Koninklijke Schenking is 
ontegensprekelijk het Domein van Ardenne.  
Leopold II vergrootte de 4.000 Ha door zijn 
vader in 1837 aangekocht, tot 7.000 Ha. 
Ontegensprekelijk behield de Lessevallei 
haar mooiheid en charme dankzij de 
Koninklijke Schenking.  
Vervolgens werden aan de lijst toegevoegd:  
* Laken en Stuivenberg; 
* De Koninklijke Serres;  
* De Japanse toren en het Chinees paviljoen;  
* In Tervuren, het Kapucijnenbos; 
* Het Arboretum;  
* Het Ravensteindomein en zijn golfterrein;  
Drie golfterreinen zijn trouwens te danken 
aan de Koning en maken deel uit van de 
Koninklijke Schenking: dat van het 
Ravenstein, van Ardenne en van Oostende.  
* In de Brusselse agglomeratie zonder enig 
belang te hebben op het vlak van 
landsbescherming, doch niettemin van groot 
belang op financieel vlak;  
* In Oostende vinden we het Koninklijk 
paviljoen met het park;  
* Hertoginnedal (Oudergem) werd aan de 
Koninklijke Schenking geschonken na de 
dood van de Koning.  
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De Staat aanvaardde de schenking bij wet 
van 31 december 19032. Daarnaast vinden 
sommige onroerende goederen van het 
patrimonium hun oorsprong bij het Verdrag 
tot Afstand van de Ona�ankelijke Staat 
Congo van 28 november 1907 en de 
Bijkomende Akte aan dit verdrag van 5 maart 
1908, goedgekeurd bij wetten van 18 oktober 
19083. 
Vandaag de dag kunnen de overige 
bestanddelen van het onroerend 
patrimonium worden beschouwd als 
privédomein van de Instelling en worden 
aldus beheerd. Deze goederen worden 
volgens de best haalbare voorwaarden 
verhuurd. De opbrengsten moeten toelaten 
dat de Koninklijke Schenking zoals de wet het 
heeft voorgeschreven, haar uitgaven dekt 
met haar eigen inkomsten. 
Een greep uit de voornaamste bestanddelen: 
* Ardenne: 700 ha landbouwgronden 
gespreid over 11 landbouwexploitaties, 710 
ha in pacht door de plaatselijke bevolking en 
208 ha die de Instelling zelf uitbaat; 
jachtrecht op ongeveer 4.200 ha (land en 
bos); opbrengst van het jaarlijkse 
houthakken van ongeveer 4.800 ha bossen; 
golfterrein in het park van het voormalig 
Kasteel van Ardenne. 
* Tervuren: Golf en kasteel van Ravenstein en 
gronden van de British School of Brussels. 
* Kust: In Oostende, de Venetiaanse 
gaanderijen en aanpalend park, gronden 
ingelijfd bij de Wellingtonrenbaan, de zgn. 
Noorse stallen, de 'eerste' Koninklijke 
residentie in de Langestraat en het 
golfterrein van Klemskerke. 
* Brussel en omgeving: Het Dudenpark in 
Vorst met het kasteel (waarin Narafi-
Nationaal Radioen Film Instituut gehuisvest 
is) en met het sportstadion (Royale Union), 
de vijvers van Bosvoorde, de installaties van  

de Bruxelles Royal Yacht Club in Laken langs 
het zeekanaal, de bioscoop Vendôme in 
Elsene, de kantoorgebouwen Coudenberg, 
Jan Jacobs en Quatre-Bras in Brussel, die het 
hoofdbestanddeel van de inkomsten 
opleveren. 
* Daarnaast is de Koninklijke Schenking 
eveneens eigenares van de Kapel van 
Küssnacht in Zwitserland, dat 
een gedenkteken is ter nagedachtenis van 
koningin Astrid. 
De Koninklijke Schenking bezit ook roerende 
goederen waaronder een thesauriereserve 
van ongeveer 35 miljoen euro, en een 
belangrijke verzameling oude wapens die zij 
van graaf en gravin de Ribaucourt ontving 
(tentoongesteld in het Legermuseum aan het 
Jubelpark te Brussel). 
 
Het Juridische karakter 
Laten we het nu hebben over het juridische 
karakter van de huidige instelling 
"Koninklijke Schenking" en over de manier 
waarop het administratief en financieel 
beheer van de goederen door Leopold II aan 
de Staat geschonken, verzekerd wordt.  
Onmiddellijk na het stemmen van de wet van 
1903 nam de Koning een besluit waarbij een 
Comité werd benoemd, dat belast werd om 
volgens zijn zienswijze de eigendommen 
overgedragen aan de Staat, te beheren 
Belangrijk is dat het beheer moet geschieden 
door middel van de fondsen ter beschikking 
gesteld zonder enige onkosten voor de Staat.  
Zoals de belofte dat de Schenking niets aan 
België zou kosten dacht hij ook aan de 
Kroonstichting die na zijn dood zou moeten 
verder bestaan, zo wordt toch 
verondersteld. Dit was een illusie maar toch 
kostte de Schenking niets aan het Land.  
Na de dood van de Koning op 17 december 
1909, werden gedurende een ganse periode  
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de intenties van de Schenking niet nageleefd. 
De Administratie van de Koninklijke 
Schenking werd overgeheveld naar het 
Ministerie van Financiën. Dit alles verlamde 
de actie van de Beheerraad. Om aan de 
toestand te verhelpen werd na verloop van 
tijd de Koninklijke Schenking opgericht als 
een zelfstandige openbare instelling van de 
Staat en onder het toezicht geplaatst van de 
minister van Financiën4.  
De Koninklijke Schenking bezit een eigen 
rechtspersoonlijkheid en een volledige 
financiële autonomie.  Zij moet zelf 
bedruipend zijn, zonder lasten voor de 
belastingplichtige. 
De instelling moet dus alle onkosten dragen 
zonder tussenkomst van de Schatkist. Is dit 
uitvoerbaar? Het kan dankzij het bestaan 
binnen de Schenking, van een zeker aantal 
terreinen en gebouwen in de Brusselse 
agglomeratie die verhuurd worden.  
Vandaag de dag is de Koninklijke Schenking 
dus een autonome, openbare instelling met 
een eigen rechtspersoonlijkheid “en is 
financieel volledig ona�ankelijk 5”: zij staat 
zelf in voor haar eigen inkomsten en 
uitgaven, beheert zelf haar goederen en haar 
personeel.  
Een deel van de bezittingen zijn nog altijd ter 
beschikking van de Koning, zoals het park 
van Laken, de Kastelen van Belvédère, 
Stuivenberg, Ciergnon en Fenffe. Andere 
goederen zoals kantoorgebouwen in Brussel 
of landbouwgrond worden echter verhuurd 
om de Schenking inkomsten te bezorgen6. 
 
De beheerraad bestaat uit tien leden bij 
Koninklijk Besluit benoemd, waarvan vier 
dignitarissen of gewezen dignitarissen van 
het Hof, een functionaris of oud-functionaris 
van de Centrale Administratie van Registratie 
en Domeinen, en een andere van de Centrale  

Administratie van Waters en Bossen.  
Wanneer hij/zij een eigendom van de 
Koninklijke Schenking bewoont, kan elke 
vorst(in) die geregeerd heeft of de 
overlevende echtgeno(o)te zich laten 
vertegenwoordigen in bovental, door een 
dignitaris of gewezen dignitaris. De leden 
worden benoemd bij Koninklijk Besluit. De 
intendant van de Civiele Lijst maakt evenwel 
van rechtswege deel uit van de beheerraad. 
Er geldt een leeftijdsgrens van vijfenzeventig 
jaar. 
Een lid van de Raad is beheerder-
afgevaardigde. Het dagelijks beheer berust 
bij de secretaris van de Schenking, bijgestaan 
door een beperkt personeel.  
Huidige samenstelling van de beheerraad: 
Voorzitter: 
 Graaf P. Buysse 
Afgevaardigde-beheerder:  
 Ph. Lens, adviseur bij de 
 Algemene Administratie van de 
 Patrimoniumdocumentatie (FOD 
 Financiën) 
Beheerders: 
- A. d’Aspremont Lynden, ere-  
 professor aan de universiteit Lille 3 
- N. De Bruyne, intendant van de 
 Civiele Lijst 
- J. Hennes, vleugeladjudant van de 
 Koning 
- H. D’Hondt, voorzitter van het 
 Directiecomité van de FOD 
 Financiën, administratief adviseur 
- M. Evenepoel, administrateur-
 generaal van het Agentschap voor 
 Natuur en Bos van de Vlaamse 
 overheid, technisch adviseur 
- G. Noels, chief economist en 
 vennoot van de nv Econopolis  
- V. Pardoen, vertegenwoordiger 
 van Z.M. Koning Albert II 
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- Br. Quévy, directeur-generaal van 
 het Directoraat-generaal 
 Landbouw, Natuurlijke hulp-
 bronnen en Leefmilieu van de 
 Waalse overheidsdienst, technisch 
 adviseur 
- P. Warnauts, ere-protocolchef van 
 het Huis van de Koning 
  
Anno 2019 beheerde de Koninklijke 
Schenking 77 gebouwen en 7500 hectare 
grond. 
Het jaarlijks budget bedroeg 294 miljoen 
uitgaven en 299 miljoen inkomsten. 
De Koninklijke Schenking is niet de enige 
instelling die door Leopold II in het leven 
geroepen werd om aan België prestigieuze 
verwezenlijkingen te schenken op initiatief 
van zijn Vorsten.   
We hebben de Kroonstichting al eerder 
vermeld. Leopold II diende ervan af te zien in 
1908. De Stichting had als opdracht interesse 
te hebben voor werken van openbaar nut 
o.a. voor België om geen enkele last op te 
leggen aan Belgische belastingplichtigen. 
  
Op het einde van zijn leven, poogde de 
Koning nog een nieuwe stichting in het leven 
te roepen om aan zijn opvolgers toe te laten 
realisaties van nationaal belang te 
verwezenlijken: de Stichting Niederfulbach 
(1907). Deze werd nietig verklaard na de 
dood van de Koning. De fondsen kwamen de 
Staat ten goede.  
 
Tot besluit kunnen we stellen dat onder alle 
initiatieven van de Koning nopens het lot van 
zijn patrimonium, tot heden er nog één blijft 
bestaan zoals hij het wenste, zoals ze 
geïnspireerd werd door zijn vaderlandsliefde: 
de Schenking aan de Staat van het overgrote 
deel van zijn onroerend patrimonium.  

We mogen stellen dat het initiatief van 
Leopold II edelmoedig en doorzichtig was.  
Het is temeer merkwaardig daar het jaren 
hevige strijd door de Koning vergde.  
Zoals Koning Leopold II enkele maanden voor 
zijn afsterven in 1909 zei: "Het recht van de 
Vorst is om de Natie te verrijken".  
 
Nawoord - Onderzoek7 
Journalisten van De Tijd, Knack, Apache en 
VRTNieuws onderzochten hoe het staat met 
de financiële situatie van de Koninklijke 
Schenking en wie van de goederen geniet. 
Het resultaat werd gepubliceerd onder de 
titel 'Immo Royal'. Daarbij bleek dat de 
instelling geen zicht heeft op de totale 
waarde van de bezittingen die in 1999 werd 
geraamd op omgerekend 221 miljoen euro. 
Men neemt aan dat de waarde veel hoger 
ligt8. Opmerkelijk is, volgens de journalisten, 
dat de kosten voor al deze goederen volgens 
de jaarrekeningen amper 6,45 miljoen euro 
bedroegen in 2018. Het koninklijk domein in 
Laken (amper 2 % van het totale 
patrimonium) kostte 2,91 miljoen euro en een 
groot deel van de rest van het bedrag ging 
naar de eigen werking. De conclusie van het 
onderzoek was dan ook dat het overgrote 
deel van de kosten ten laste is van de 
Belgische belastingbetaler9.Philippe Lens, 
afgevaardigde-bestuurder, stelde in een e-
mailinterview met de betreffende 
journalisten: "De bewering dat de meeste 
kosten die de Koninklijke Schenking maakt, 
gericht zijn op de plekken waar de koninklijke 
familie gebruik van maakt, is ongegrond". En 
verder liet hij noteren: "Sinds 2011 zijn onze 
jaarrekeningen stelselmatig in evenwicht. En 
onlangs kregen we opnieuw een 
controlerapport van het Rekenhof zonder 
opmerkingen10." Anno 2019 heeft de 
Koninklijke Schenking 102 mensen in dienst. 
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Kort nadat het onderzoek van de journalisten 
in november 2019 in de pers verscheen, 
deelde men na afloop van de raad van 
bestuur mee, dat de Koninklijke Stichting "zo 
snel mogelijk en op proactieve wijze" een 
maximum aan informatie ter beschikking zal 
stellen via het internet11. 

 
Ons tijdschrift was volop in ‘productie’ toen 
we hoorden van een verandering in de 
"Schenking". Bij Koninklijk Besluit van 14 
april 2020 werd Jan Smets, de voormalige 
gouverneur van de Nationale Bank van 
België, benoemd tot voorzitter van de raad 
van bestuur van de Koninklijke Schenking. 
'De heer Smets is een geweldige 
persoonlijkheid. Ik ken hem goed. 
Internationaal heeft hij het land altijd op een 
opmerkelijk en positieve manier 
vertegenwoordigd ', zegt zijn voorganger, 
graaf Paul Buysse, die op 17 maart, zijn 75ste 
verjaardag, ontslag nam omdat hij de 
leeftijdsgrens om op de ‘Schenking’ te 
zetelen had bereikt. 
Zoals de procedure het vereist, "stelde de 
raad van bestuur, met eenparigheid van 
stemmen, de minister van Financiën, 
Alexander De Croo, een kandidaat voor”. De 
naam van Jan Smets vestigde zich al snel. 
“We hadden niet veel mensen in gedachten. 
Ik was erg blij dat hij het accepteerde. Hij zal 
het niet gemakkelijk hebben, wel 
integendeel, … “, vervolgt Paul Buysse, die op 
aanvallen wijst, door mensen die weinig 
gehecht zijn aan de monarchie of aan de 
status-quo van onze democratische Staat, … 
En hij weet waar hij het over heeft ... 

7https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Schenki
ng 
8 Immo Royal. Koningshuizen.be. Geraadpleegd 
op 2020-03-27. 
9 Ibid. 
10 VRT NWS, De Koninklijke Schenking bijt van zich 
af: "Onze jaarrekeningen zijn stelselmatig in 
evenwicht". Vrtnws.be (2020-03-27). 
Geraadpleegd op 2020-03-27. 
11 VRT NWS, Koninklijke Schenking gaat zo snel 
mogelijk "maximaal" informatie online zetten 
over haar werking en financiën. Vrtnws.be (2020-
03-28). Geraadpleegd op 2020-03-27. 

1Naar een conferentie door Baron Raymond 
Charles, ere-administrateur van de Koninklijke 
Schenking.  

2 Belgisch Staatsblad van 1 januari 1904. 
3 Belgisch Staatsblad van 19 oktober 1908. 
4 Koninklijk besluit van 9 april 1930, Belgisch 
Staatsblad van 29 mei 1930, in uitvoering van een 
wet van 10 mei 1929 waarbij de Koninklijke 
Donatie een openbare instelling is onder 
autonome toezicht van de Minister van Financiën. 
Dit is het actueel juridisch statuut van de Donatie. 
5 https://www.monarchie.be/nl/koninklijke-
initiatieven/koninklijke-schenking (2020-03-27) 
6 Ibid. 
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DE MILITAIRE FASTEN VAN DE BELGEN  
 
Dit artikel spruit voort uit een voordracht ge-
geven door Jacobus Hermans, onze Vicevoor-
zitter en van Clément Forges, Erebestuurder. 
Deze lezing was geïnspireerd op een boek ge-
publiceerd in 1916, geschreven door Maurice 
des Ombiaux12, ambtenaar, politicus (kabinets-
chef), gastronoom en schrijver van ongeveer 
108 boeken en artikels. Het 104 jaar oude boek 
lijkt vandaag de dag (mei 2020) gedateerd. In 
de vroege Belgische geschiedschrijving werden 
de Slag bij Woeringen aan de Rijn en de Slag 
der Gulden Sporen (Kortrijk, 1302) beschouwd 
als de grondslagen voor de Belgische ona�an-
kelijkheid tegenover Duitsland en Frankrijk. De 
auteur heeft het in de middeleeuwen over “les 
Belges”. Het lijkt een anachronistische projec-
tie van de moderne 19e eeuwse natiestaat op 
een middeleeuws feodaal grondgebied. Er wa-
ren in de middeleeuwen geen oude Belgae (Kel-
tische en Germaanse stammen) meer en nog 
geen moderne Belgen uit België te bespeuren 
“die een eigen grondgebied zochten”. Het mid-
deleeuwse grondgebied bestond uit een moza-
iek van kleine en grote heerlijkheden, winge-
bieden van de heersers. Van een land, in de zin 
van natiestaat, was er nog geen sprake. De ten-
dens van een nationalistisch Belgicisme à la Pi-
renne3 is sterk doorgedrongen in dit boek. Heel 
begrijpelijk want de opdracht in volle oorlog, 
van minister graaf Charles de Broqueville was: 
“De vaderlandsliefde der Belgen aanwakke-
ren.” Des Ombiaux heeft zich als kabinetschef 
uitstekend gekweten van deze opdracht, dat 
mag gezegd zijn. 
Wegens een gebrek aan bronvermeldingen en 
een bibliografie in het originele werk, kon in 
een kort tijdsbestek niet ingegaan worden op 
de details van de verhalen. Vermoedelijk 
haalde de schrijver veel informatie uit kronie-
ken. De meeste kroniek- en geschiedschrijvers  
 

 
 
waren in dienst van een edelman en “diens 
brood men eet … “. (De vergelijking met Des 
Ombiaux is treffend). Het is niet de bedoeling 
om een dergelijk monumentaal tweedelig 
werk te controleren en te herschrijven. De fei-
ten en getallen zijn belangrijk en zullen groten-
deels correct zijn, over de al dan niet anekdoti-
sche details kunnen we ons niet uitspreken. Ge-
schiedenis is een wetenschap met een voort-
schrijdende kennis naar een betrekkelijke 
waarheid. We laten het werk zoals het is. We 
kunnen het zien als een belangrijk tijdsdocu-
ment en ontdekken daarbij de denkwijze en 
opvattingen van een 19e eeuwse auteur, van 
dus bijna zeven generaties terug in de tijd.  
De tekst van de voordracht, die een vertaling is 
van passages uit het Franstalige boek, werden, 
op vraag van de redactie, bewerkt door ge-
schiedkundige Ludo Van der Stock4 (LVdS), 
een lid van onze vereniging, met alle respect en 
voorzichtigheid dat dit mooie werkstuk ver-
diend. 
 
Inleiding door Jacobus Hermans 
De Nederlandse en Franstalige literatuur 
heeft in België, einde 19e en begin van de 20e 
eeuw, verschillende grote schrijvers gekend. 
Onder de Nederlandstalige schrijvers kunnen 
we als voorbeeld Cyriel Buysse, Willem Els-
schot, Guido Gezelle, Hendrik Conscience, 
Maurice Roelants en August Vermeylen ver-
melden. Van de Franstalige schrijvers halen 
we onder andere Charles De Coster, Emile 
Verhaeren, Hubert Krains, Maurice des Om-
biaux en Camille Lemonnier aan. Elk van deze 
gewaardeerde auteurs verdient een uiteen-
zetting voor de leden van onze Vereniging. 
Onze keuze is echter naar Maurice des Om-
biaux gegaan en specifiek naar één van zijn 
werken, gepubliceerd in twee delen, met de  
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titel: "De Militaire Fasten der Belgen". Deze 
schrijver verdient het om uitgekozen te wor-
den, o.a. wegens het belang van zijn werken 
voor ons land en voor zijn oprecht patriot-
tisme in die bepaalde periode van ons Belgi-
sche verleden.  
Maurice des Ombiaux werd geboren in 1868. 
Hij publiceerde meerdere romans, historische 
werken en zelfs verzamelingen van sprook-
jes. Het Duitse Keizerrijk werd in het begin 
van de 20e eeuw als een bedreiging aange-
voeld voor de Belgische ona�ankelijkheid. 
De auteur nam daarbij een nieuwe oriëntatie 
en speelde een voorname rol. Voor 1909 wa-
ren de Belgische soldaten vrijwilligers en lote-
lingen. Dat jaar tekende koning Leopold II de 
wet op de verplichte militaire dienst voor één 
zoon per gezin. In 1913 werd de militaire 
dienst verplicht gemaakt voor alle jonge man-
nen vanaf 18 jaar. Met de oorlogsdreiging 
wou Charles de Broqueville, Minister van Oor-
log, de vaderlandsliefde der Belgen aanwak-
keren. Hij vroeg aan de populaire veelschrij-
ver Maurice des Ombiaux, zijn vlotte pen in 
de inkt te doppen om een boek te schrijven 
over de roemrijke militaire heldendaden der 
Belgen. Des Ombiaux schreef daarop het eer-
ste volume van "De Militaire Fasten der Bel-
gen". In 1914, bij het uitbreken van de Grote 
Oorlog, vestigde de Belgische regering zich 
nabij Le Havre. Charles de Broqueville, voor-
zitter van de regering en ook Minister van 
Oorlog, benoemde Maurice des Ombiaux tot 
zijn kabinetschef. Gedurende deze tijd heeft 
Maurice des Ombiaux meerdere politieke en 
militaire verhandelingen gepubliceerd zoals 
o.a. "Koningin Elisabeth" en "De Generaal Le-
man" alsook het tweede volume van "De Mi-
litaire Fasten der Belgen". Hierna volgt een 
bloemlezing uit het boek. 
 
Brabant en de Slag bij Woeringen. 
 

VAN HET GRAAFSCHAP LEUVEN TOT HET HERTOGDOM 

BRABANT.  
Gedurende de 11e eeuw werd het graafschap 
Leuven bestuurd door Lambert I met de 
Baard en zijn opvolgers. Ze poogden hun on-
a�ankelijkheid te beschermen tegenover 
het prinsdom Luik en de graafschappen van 
Henegouwen en Namen. In 1095 profiteerde 
de graaf van Leuven, Godfried I met den 
Baard, van de onenigheid tussen de Duitse 
keizers Hendrik IV en zijn zoon Hendrik V om 
zich meester te maken van het markizaat Ant-
werpen. Erkend als zijnde hertog van Brabant 
door Hendrik IV in 1106, behield Godfried I zijn 
hertogdom (1106-1140), niettegenstaande de 
betrachtingen van de prins-bisschop van Luik 
en de hertog van Limburg ondersteund door 
Hendrik V. De zoon van Godfried I regeerde 
maar twee jaar en liet de kroon aan zijn zoon 
Godfried III die nog een kind was. De omge-
ving van de kleine hertog maakte geen ge-
bruik van het feit dat de hertogelijke macht 
feitelijk niet uitgeoefend werd om zich voor-
delen te verschaffen. Integendeel, de Bra-
bantse ridders versloegen de Berthouts, he-
ren van Grimbergen en Mechelen, die Brussel 
bedreigden en hun versterkt kasteel beleger-
den. Juist voor de eindaanval een aanvang 
nam, wilden de Brabantse ridders dat hun 
piepjonge hertog bij de aanval aanwezig was. 
Zij brachten hem aan de voet van het ver-
sterkt kasteel en hingen de wieg aan de tak-
ken van een wilg en … ze behaalden de over-
winning. Ze bewezen de gehechtheid van de 
krijgers van Brabant ten aanzien van hun soe-
verein.  
Gedurende de lange heerschappij van God-
fried III (1142-1190) werden de leenmannen 
van Mechelen en Grimbergen trouwe bond- 
genoten van de hertog en zijn burgers. De 
hertogen die hem opvolgden verdedigen ge-
stadig de belangen der burgers en verleen-
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den hen belangrijke vrijheden. Daarentegen-
over stond dat de burgers aan de hertog een 
vastberaden infanterie leverden, die veel 
slagkrachtiger was dan het vroegere geron-
selde feodale volksleger.  
 
HET HERTOGDOM BRABANT, VOORLOPER VAN BELGIË  
Hendrik I, bijgenaamd de Krijgshaftige, kreeg 
de steun van de aartsbisschop van door tus-
senbeide te komen bij de twisten tussen de 
kandidaten voor de keizerlijke kroon van het 
Heilig Roomse Rijk. Aldus kon hij de tol af-
schaffen die de transporten op de Rijn en de 
Maas belasten, wat de handel in het Bra-
bantse bevorderde. Gedurende zijn heer-
schappij (1190-1235) moest hij zijn hertogdom 
verdedigen tegen twee machtige buren: de 
prinsbisschop van Luik en de graaf van Vlaan-
deren.  
Hendrik II de Edelmoedige legde het diploma-
tisch aan boord om de neutraliteit van het 
prinsbisdom Luik tegenover Brabant in stand 
te houden. Hij vestigde zich op de rechteroe-
ver van de Maas, een eind uit de buurt van 
Maastricht. Gedurende zijn heerschappij 
(1235-1248) weigerde hij de Kroon der Romei-
nen (H. Roomse Rijk) en steunde hij de kandi-
datuur van Willem van Holland, die daarop 
zijn bondgenoot werd. Hij ontpopte zich als 
zeer liberaal en rechtvaardig, doordat hij het 
recht van onvervreemdbaarheid van eigen-
dommen in heel zijn hertogdom annuleerde. 
Hij versterkte de beteugeling van de misdrij-
ven die begaan werden door schepenen en 
andere openbare ambtenaren.  
Hendrik III de Zachtmoedige had een rustige 
heerschappij (1248-1261). Toen hij overleed 
was zijn oudste zoon en erfgenaam Hendrik  
nog een kind van 10 jaar en verkeerde niet in 
goede mentale gezondheid. Hendrik’s moe-
der, Aleidis van Bourgondië, werd regent van 
het hertogdom. Ze stelde voor om de her- 
 

togskroon over te dragen op Jan, de jongere 
broer van Hendrik. Wat gebeurde in mei 1267, 
hij was toen een uit de kluiten gewassen 
knaap van 15 jaar. Hij stelde een einde aan een 
burgeroorlog doordat hij voor een volkspar-
lement bijeengeroepen te Kortenberg, aan 
zijn rechten verzaakte in het voordeel van zijn 
broer Godfried van Brabant, heer van Aar-
schot. Dit volksparlement wijst naar een ont-
wikkeling van de democratie in onze gewes-
ten.  Jan I van Brabant, de Overwinnaar, zal 
de politiek van zijn voorgangers voortzetten.  
 
DE HEERSCHAPPIJ VAN JAN I DE OVERWINNAAR (1261-
1294)  
1. De eerste twee decennia  
Ridderlijke Prins, voortdurend verliefd op één 
of andere dame, bezeten door steekspelen 
en duels met de sabel, weldoener der kun-
sten en letteren, dichter in zijn vrije tijd5, lief-
hebber van een goede pint bier, bezat Jan I 
een fijne geest en ook een buitengewone mi-
litaire kennis. Als groot politicus, kon hij reke-
nen op de steun van de gemeenten en de 
kooplieden doordat hij hun belangen trouw 
behartigde.  
In het midden der 13e eeuw was Brabant in 
volle expansie, de handel bloeide, Brussel, 
Antwerpen en Mechelen waren florissante 
steden dankzij hun wevers, lakenhandelaars 
en talrijke andere ambachtsmensen; de grote 
kloosterboerderijen van de Orde der Premon-
stratenzers, gaven aan de landbouw een im-
puls die te vergelijken was aan deze die later 
de industrie ontving van de steden.  
Daarenboven was Jan I van Brabant gehuwd 
met Margaretha van Dampierre, dochter van  
de graaf van Vlaanderen, ze stierf na één jaar 
huwelijk in het kinderbed. Jan was een fer-
vente bondgenoot van koning Lodewijk XI 
van Frankrijk en van zijn zoon Filips III, die Ma-
ria van Brabant, zuster van Jan I huwde in  
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1274. Jan I vergezelde het leger van Filips III in 
zijn strijd in Aragon. Als vriend van de koning 
van Frankrijk was hij ook zeer gewaardeerd 
door de Engelsen. Hij sloot een verbond met 
de koning van Engeland door het huwelijk te 
arrangeren van zijn zoon, de toekomstige  
Jan II, met Margaretha van Engeland, de 
dochter van de koning. 
In het binnenland van zijn hertogdom verze-
kerde Jan I de veiligheid van de verbindings-
wegen, vervolgde hardnekkig de bandieten 
en de plunderaars, vervulde streng zijn rol als 
verdediger van het land tussen Maas en Rijn, 
behartigde de constructie van gebouwen van 
openbaar nut, zoals het eerste deel van het 
stadhuis van Brussel en de vergroting van de 
Sint-Goedele kathedraal.  
 
2. De gebeurtenissen die de Slag van Woerin-
gen voorafgingen  
Een feodale twist werd het voorwendsel 
voor "de Drang naar het Oosten" der Braban-
ders. Irmgard, hertogin van Limburg, over-
leed in 1283 zonder rechtstreekse erfgena-
men. Jan I kocht van de naaste familie, de 
graaf Adolf van Berg, zijn rechten op het her-
togdom Limburg. Hij liep daarbij op de vijand-
schap van de heren tussen Maas en Schelde, 
geschaard rond Reinoud I, graaf van Gelre en 
weduwnaar van Irmgard. Reinoud eiste het 
vruchtgebruik van Limburg op. Jan I legde 
het zeer handig aan. Hij verzekerde zich eerst 
van de neutraliteit van het machtige Vlaande-
ren, door een alliantie aan te gaan met  
Floris V van Holland, die een geduchte waak-
hond was tegenover Vlaanderen. Hij bekwam 
ook de neutraliteit van het prinsbisdom Luik 
door een verdrag te sluiten. Vervolgens, na-
dat hij een overeenkomst had afgesloten met 
de graven van Gullik en Kleef, veroorzaakte 
hij een opstand van de Keulse burgers tegen 
hun prinsbisschop Siegfried van Westerburg, 

bondgenoot van Reinoud I. Dit was de vonk 
die de oorlog deed ontbranden.  
Jan I stormde naar de Rijn, gevolgd door de 
ridders van Brabant, de volksmilities van Leu-
ven, Brussel, Antwerpen, Tienen, Geldenaken 
en Nijvel. Op de weg verzamelde hij daaren-
boven nog troepen uit Luik, Kleef en Gullik. 
Deze tocht tot in het centrum van het vijan-
delijk gebied kwam voor als een totale gek-
heid. Siegfried van Westerburg verheugde 
zich al in een gemakkelijke overwinning. Hij 
stuurde aan zijn verbondenen van de Rijn tot 
aan Gelre wapenboden met het volgende be-
richt: "Maak U klaar, want er is in ons land een 
walvis aangespoeld die ons rijk zal maken. Hij is 
zo diep in onze dijken naderbij gekomen dat 
wij er een harpoen kunnen inplanten maar hij 
is zo groot en zo zwaar dat ik hem alleen niet 
kan overmeesteren. Kom dus om er uw deel 
van te nemen". Een belangrijk leger verza-
melde zich daarop te Neuss rond de prelaat 
en de graaf van Gelre.  
 
3. De slag van Woeringen  
Bij de dageraad van 5 juni 1288, vorderde het 
leger van de aartsbisschop van Keulen in slag-
orde, niet zo ver van de muren van het ver-
sterkt kasteel van Woeringen6 langs de Rijn. 
De rechtervleugel van het leger, zijdelings be-
schut door de Rijn, werd aangevoerd door 
Siegfried van Westerburg; het centrum werd 
bevolen door de graaf van Luxembourg en de 
linkerkant werd aangevoerd door de graaf 
van Gelre, die Brabantse leger moest omsin-
gelen. 
Tegenover de vijand bevond de hertog zich in 
het midden, vergezeld door de zeven belang-
rijkste baronnen van Brabant en manschap-
pen van hun heerlijkheden met daarbij con-
tingenten van de Brabantse steden. Rechts 
stonden de manschappen van de graaf  
Arnold V van Loon en Gullik en links deze van  
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A�eelding van de Slag bij Woeringen uit de Codex Manesse 
(1305-1340). De voorstelling toont o.a. de banier van Hertog 
Jan van Brabant (Bron: Wikipedia)

De strijdende partijen

Hertogdom Brabant

Graafschap Loon

Vrije Rijksstad Keulen

Graafschap Berg

Graafschap Gelre

Graafschap Luxemburg

Hertogdom Limburg

Keurvorstendom Keulen

Hun leiders en commandanten

Jan I

Arnold V

Adolf B

Reinoud I

Hendrik VII

Aartsbisschop, keurvorst 
Siegfried van Westerburg

Troepensterkte

1500 ridders 2200 ridders

Verliezen

Ongeveer 40 Ongeveer 1100

(Uit Wikipedia, )h�ps://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Woeringen
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de graaf van Berg en van andere graven van 
het verbond nog versterkt door de vrije bur-
gerij van Keulen.  
De aartsbisschop viel de graaf van Berg aan 
die zich een weinig terugtrok en op deze 
wijze een beweging maakte naar zijn bondge-
noot. Onmiddellijk veranderden zijn tegen-
strevers hun opstellingen en snelden vooruit 
naar het centrum van de Brabantse troepen, 
zodat de drie vijandelijke korpsen samen-
smolten tot één enkele kolom, wat verwar-
ring en wanorde in hun rangen teweeg-
bracht. Jan I had aan zijn soldaten bevolen 
om in gesloten gelederen aan te vallen, zodat 
zij zich niet in het chaotische strijdgewoel 
zouden storten waar maar enkel man tegen 
man zouden vechten.  
Op een zeker moment werden de paarden 
van de hertog en de vaandeldrager gedood 
en de banier van hertog Jan van Brabant viel 
op de grond. De muzikanten die noch de her-
tog noch zijn kleuren bemerkten hielden op 
met te spelen: een rilling van onrust viel over 
het leger. Plots was er een ridder die het her-
togelijke vaandel hoog ophief en hertog Jan 
had een ander strijdros gevonden. De kopers, 
trommels en hobo’s klonken terug als voor-
dien. De hertog van Brabant en zijn ridders 
doodden de graaf van Luxemburg, terwijl de 
infanterie van het graafschap Berg gevormd 
door gewapende boeren, met hun knotsen  
met ijzeren punten een bloedbad aanrichtten 
tussen het briljante ridderschap van de pre-
laat van Keulen.  
De slag die ‘s morgens begonnen was duurde 
tot de avond. Ten slotte, nadat verschillende 
edelen en negenhonderd man van de aarts-
bisschop van Keulen gesneuveld waren sloe-
gen de overblijvende op de vlucht. Jan I de 
overwinnaar was heer en meester van het 
slagveld. De Brabantse trompetten speelden 
vrolijk tijdens de hergroepering, terwijl aarts- 
 

bisschop Siegfried van Westerburg en graaf 
Reinoud van Gelre, in gevangenschap wer-
den afgevoerd.  
 
DE VRUCHTEN VAN DE OVERWINNING TE WOERINGEN  
De overwinning van Woeringen was een be-
slissende mijlpaal in de politieke evolutie der 
gebieden die eens België zullen vormen. 
Door de verwerving van het hertogdom Lim-
burg, controleerde de hertog van Brabant de 
weg van Duitsland naar Vlaanderen. Hij domi-
neerde terzelfdertijd de benedenloop van de 
Maas. Anders uitgedrukt: de hertog van Bra-
bant heerste over Brabant, het markizaat 
Antwerpen, het hertogdom Limburg dat zich 
tot aan de Rijn uitstrekte, daarbij kwam nog 
het graafschap Dalhem, het markizaat Aarlen 
en de bewaking der wegen tussen Rijn en 
Maas. Noch de prinsbisschop van Luik noch 
de aartsbisschop van Keulen betekenden nog 
enig gevaar voor het roemrijke hertogdom 
Brabant.  
De overwinning van Woeringen heeft de on-
a�ankelijkheid van Brabant ten opzichte van 
het keizerrijk en zijn vazallen bewerkstelligd. 
Een gevaar van inlijving bij het H. Roomse Rijk 
van de Duitse Natie was er niet meer. Nu kon 
zich in het hart van het ‘Belgische’ territorium 
een duurzame en rijke staat vestigen, waar 
de goede verstandhouding tussen het volk  
en de heerser, de burgerlijke vrijheden zullen 
ontwikkelen die de Grondwet van 1831 aan-
kondigen.  
 
In dienst van Spanje 
 
DE TACHTIGJARIGE OORLOG  
Er moet een woordje gezegd worden over de 
tachtigjarige oorlog! In de zestiende eeuw 
bestond België nog niet. De gebieden die te-
genwoordig grofweg Nederland, België en 
Luxemburg beslaan behoorden tot het Habs- 
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burgse Rijk van keizer Karel V en werden de 
‘Zeventien Provinciën’ genoemd. Het Habs-
burgse Rijk omvatte ook nog Spanje, Zuid-Ita-
lië en grote delen van Midden-Europa. De Ne-
derlanden vormden, als gevolg van allerlei 
besluiten van Karel V, steeds meer een auto-
nome staat, die alleen theoretisch nog onder 
het Rijk viel en waar keizer Karel, geboren in 
Gent in 1500, zelf aan het hoofd stond. 
In 1555 volgde koning Filips II van Spanje zijn 
vader op als vorst der Zeventien Provinciën. 
In dit raam waren naast onze huidige regio, 
volgens bepaalde auteurs, de Nederlanden 
geen eenheidsstaat, maar een personele 
unie. Dat betekende dat hun eenheid erin be-
stond dat zij dezelfde vorst hadden. In de 
praktijk waren de gewesten nog behoorlijk 
autonoom en was er weinig sprake van een 
gevoel van culturele verbondenheid. In 1559 
verliet Filips onze streken voor Spanje en be-
noemde zijn halfzus Margaretha van Parma 
tot landvoogdes der Nederlanden. 
De belangrijkste bron van wrijvingen tussen 
de Habsburgse heerser en bepaalde bewo-
ners van onze streken, dan vooral de noorde-
lijke Nederlanden, was ongetwijfeld de reli-
gie. Daarom staat de Tachtigjarige Oorlog 
ook wel bekend als één van de grote gods-
dienstoorlogen die toen in Europa woedde.  
In zijn strijd tegen de ketters had Karel V in 
1550 de zogenaamde ‘bloedplakkaten’ uitge-
vaardigd, waarin stond dat het schrijven, ver-
spreiden en bezitten van ketterse boeken en 
a�eeldingen, het bijwonen van en prediken 
tijdens protestantse bijeenkomsten of het 
huisvesten van protestanten met de dood 
zou worden bestraft. Filips II zette die poli-
tiek, samen met de vervolgingen van de In-
quisitie met ongekende drift voort. 
Niet iedereen in onze provincies was protes-
tant, ver van daar, maar veel mensen sympa-
thiseerden met de vervolgde slachtoffers, die 

vaak vroom en standvastig hun lot ondergin-
gen. Ten gevolge van economische malaise 
raakten steeds meer mensen overtuigd van 
het calvinisme. Margaretha van Parma wist 
niet wat ze daartegen moest doen en 
schortte de vervolgingen tijdelijk op. Dat be-
sluit leidde tot de Beeldenstorm in 1566. Met 
het vernielen van katholieke beelden en an-
dere kunstwerken werd de ontevredenheid 
over de Spaanse overheersing omgezet in ge-
weld en was het startschot van de Tachtigja-
rige oorlog gelost. 
In de aanloop naar deze geweldsuitbarsting 
hadden verschillende Nederlandse edelen, 
waaronder Willem van Oranje, al gepoogd de 
boel te sussen door de Spaanse vorst te ver-
zoeken vrijheid van geweten en godsdienst in 
te stellen en de vervolgingen op te schorten. 
Dat mocht niet baten. Nadat de hertog van 
Alva, de nieuwe landvoogd, in 1567 in Brussel 
was aangekomen, werden veel van hen, ge-
vangengenomen of bij verstek veroordeeld 
door zijn nieuw ingestelde Raad van Beroer-
ten, bijgenaamd de ‘Bloedraad’. Lang niet ie-
dereen in onze regio’s was het daarmee eens 
of sloot zich aan bij de opstandelingen.  
De Pacificatie van Gent in 1576, waarin alle ge-
westen zich eendrachtig verklaarden in een  
zogeheten Generale Unie, was een uitzonde-
ring op de verdeeldheid. Dergelijke pogingen 
tot eendracht mondden al snel uit in een reli-
gieus, militair en politiek conflict. Drie jaar la-
ter, in 1579, werd de scheuring tussen de 
overwegend protestantse Noordelijke ge-
westen en het katholieke Zuiden bezegeld 
met de Unie van Atrecht en de Unie van 
Utrecht. Op 26 juli 1581 tekenden de Noorde-
lijke provinciën het Plakkaat van Verlatinghe7, 
een éénzijdige ona�ankelijkheidsverklaring 
waarin zij Filips afzetten als hun vorst. 
Er volgen jaren van strijd en oorlog tussen de 
Spaanse troepen van Alva, de katholieke sym- 
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pathisanten, de protestantse geuzen en de 
‘staatse legers’ van Oranje. Op 27 augustus 
1585, bezegelde de val van Antwerpen, door 
veldheer Alexander Farnese, de latere hertog 
van Parma, de definitieve scheiding tussen de 
Noordelijke- en de Zuidelijke gewesten. Na-
dat tevergeefs de soevereiniteit over de 
Noordelijke Nederlanden was aangeboden 
aan de vorsten van Frankrijk en Engeland, 
werd in 1588 besloten dat de Staten-Generaal 
dan maar zelf de Noordelijke gewesten 
moesten besturen.  
De Tachtigjarige Oorlog kreeg door de defini-
tieve scheiding het karakter van een ‘ge-
wone’ oorlog tussen twee staten, hoewel de 
politieke en religieuze drijfveren onveran-
derd bleven. Ook kon de strijd door de af-
scheiding worden voortgezet op zee: de 
Spaanse vloot was vanaf dat moment regel-
matig doelwit van Nederlandse kaapvaart8. 
Tijdens het Twaal�arig Bestand werden de 
Nederlanden bestuurd door de aartshertog 
Albrecht van Oostenrijk, Isabella’s gemaal, en 
functioneerde onze streken als een auto-
noom gebied. In die jaren bloeiden de handel 
en kunsten op en ontstonden er eveneens 
nieuwe religieuze twisten binnen protes- 
tantse kringen. In 1621 overleed Albrecht kin-
derloos, waardoor onze regio’s weer direct 
onder Spaans gezag kwamen en de strijd op-
nieuw oplaaide. De volgende jaren waren we-
derom een afwisselend succes voor de 
Spaanse en Staatse troepen.  
 
DE DERTIGJARIGE OORLOG  
Van 1618 tot 1648 waren de landen van Oost-
Europa het theater van lange oorlogen o.a. 
omdat het Huis van Oostenrijk het keurvor-
stenschap en het federaal Duitsland9 wou 
omvormen tot een overdraagbare en gecen-
traliseerde macht en bovendien omdat er een 
grondige vijandschap bestond tussen katho- 
 

lieken en protestanten.  
Inmiddels was de Dertigjarige Oorlog uitge-
broken, een grootschalig conflict, waarbij 
grote delen van Europa betrokken waren. 
Vanwege de strijd die Spanje ook voerde met 
onder meer Frankrijk, Italië, Portugal en En-
geland was het in 1640 uiteindelijk bereid tot 
vrede. In het volgende jaar kwamen de grote 
Europese mogendheden overeen om in Os-
nabrück en Münster parallel vredesonder-
handelingen te voeren. De Staatse Republiek 
mocht daarin als volwaardige staat mee-
doen. In 1648 ondertekenden alle deelne-
mers de Vrede van Münster.  
Charles Bonaventure de Longueval, graaf de 
Bucquoy en de Waalse Dragonders hebben 
zich meermaals onderscheiden. Kolonel 
Saint-Hilaire en de Dragonders hebben onder 
andere Wenen omsingeld om Ferdinand van 
Oostenrijk, die door de protestanten in het 
Weense Ho�urg gevangen was gezet, te be-
vrijden. Als beloning mochten de Dragonders 
voortaan, met trompetten en tromgeroffel, 
Wenen doorkruisen. Kort daarna heeft graaf 
de Bucquoy, ook Baron de Vaulx en de groot-
baljuw van Henegouwen, op de Bohemers 
nabij Nadelitz (1619) de overwinning behaald.  
Zijn eskadrons Dragonders hadden niet ge-
aarzeld om zich al vechtend in een bres te 
storten die de Bohemers gelaten hadden. 
Daarbij splitsten ze de Boheemse troepen-
macht en desorganiseerde het protestantse 
leger. Kort daarop besteeg Ferdinand II de 
troon van Oostenrijk maar moest zich we-
derom keren tegen de Bohemers, die Wenen 
belaagden. De graaf de Bucquoy, gesteund 
door onder meer Jean de Mérode, kon dank-
zij de Waalse infanterie, een belangrijke 
Weense brug, die ingenomen was door de vij-
and, heroveren. Er bestaat een lied die deze 
heldendaden herinnert genaamd “La Chan-
son du pont de Vienne”.  
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In 1620, rukken de Oostenrijkse troepen op 
naar Praag en onderwierpen op hun tocht 
verschillende steden. Ferdinand II behaalde 
een belangrijke overwinning, deze van de 
Witte Berg, op de koning der Bohemiërs Fré-
déric V. De officieren en soldaten van Zuid-
Nederland droegen bij tot deze overwinning. 
Velen van hen sneuvelden in dit gevecht zoals 
Jean de Mérode, kapitein Fourdin d'Ath en 
kolonel Pierre de la Croix, heer de la Motte. 
Het was Philippe de Mérode, broer van Jean, 
die in naam van de heersers, de overgave van 
het garnizoen van het koninklijk paleis op de 
top van de Witte Berg mocht ontvangen. En 
zo gaf Ferdinand II, in 1621, een groot feest 
om de overwinningen van zijn legers te vie-
ren. De Belgen en hun leider, graaf de 
Bucquoy, die zich onderscheiden hadden in 
tientallen gevechten, legden aan de voeten 
van de vorst 85 vlaggen, vaandels en banie-
ren neer, die door hen veroverd waren tij-
dens hun veldslagen.  
Graaf de Bucquoy zal helaas Henegouwen 
nooit terugzien, want hij sneuvelde tijdens 
het beleg van Neuhausel, bezet door de Hon-
garen. Een veldslag met de Tartaren zal hem  
het leven kosten en zijn dode lichaam werd 
door een groep Belgische kurassiers meege-
nomen om te verhinderen dat de vijand het 
lichaam zou schenden.  
 
DE SPAANSE SUCCESSIEOORLOG  
Spaanse troon zal blijven behoren aan de 
Bourbons maar de Nederlandse Provincies 
zullen naar Oostenrijk gaan.  
Tijdens deze oorlog, in 1707, zal de Hertog 
van Havré, welke kolonel is van een regiment 
Waalse Gardes, zich onderscheiden in Al-
manza, door onder andere de aanval van En-
gelse bataljons af te weren. Tijdens deze slag 
zal Jean-Louis d'Huart, een Belgische Dragon-
der, met zijn bajonet Lord Galloway, com- 

mandant van het leger, van een oog beroven 
maar hijzelf werd gedood door een sabelslag. 
De markies das Minas, commandant van de 
Portugese troepen, raakte gewond. Zijn min-
nares, die hem vergezelde vermomd als mili-
tair, verloor daar eveneens haar leven. De 
persoonlijke troepen van deze twee mannen 
verspreidden zich tijdens hun vlucht. Men 
schreef de superioriteit van het leger toe aan 
de Belgische Dragonders in de gevechten 
met blanke wapens. De Dragonders waren 
grote mannen in die tijd. Men moest inder-
daad, voor een aanwerving bij de Waalse Dra-
gonders, minstens 5 voet en 3 duim, d.w.z. 
1,70 m groot zijn, wat vandaag zou overeen-
komen met 1,90 m. De Waalse Gardes onder-
scheidden zich nog op verschillende plaat-
sen, onder andere in Spanje: Lérida, Zaragoza 
en in Villa-Viciosa. Men beweert dat Filip V, 
die aan deze laatste slag deelnam, de nacht 
van de overwinning op drie vaandels sliep, 
die veroverd werden door een heldhaftige 
kapitein van de Dragonders. De Waalse Gar-
des namen nog deel aan andere veldslagen 
zoals deze rond de bezetting van Barcelona. 
 

Volgens een Conferentie van 
Jacobus Hermans, onze Vicevoorzitter en 

Clément Forges, Erebestuurder, 
Herwerkt en aangevuld in mei 2020 door: 

Ludo Van der Stock, MA Gesch. 
(Wordt vervolgd) 
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1 Michel Hubert, « Un Grand Auteur Wallon : Mau-
rice des Ombiaux », website Génédinant, ge-
raadpleegd 12 mei 2020, https://www.gene-
dinant.be/site/un-grand-auteur-wallon-maurice-
des-ombiaux (LVdS) 

2 Maurice des Ombiaux, Faste militaires des Belges  
(Paris etc. : Bloud & Gay, 1916).  

Gratis e-book op website: 
https://play.google.com/books/rea-
der?id=DFxbAAAAQAAJ&hl=nl&pg=GBS.PA3 
(LVdS) 

3 Henri Pirenne (1862-1935) was hoogleraar in Gent 
en Luik. (LVdS) 
4 MA Gesch. (UA), MSc Crim. (UGent), BSc Soc. & 
Mil. Wet. (KMS) 
5 Van hem is een minnezang bekend: “Eins meien 

morgens fru” met het Provençaalse zinne-
tje Harba lori fa. (LVdS, Wiki) 

6 Nu is “Worringen” een noordelijk deel van de 
stad Keulen, op de linkeroever van de Rijn (LVdS). 

7 Website IsGeschiedenis: https://isgeschiede-
nis.nl/nieuws/26-juli-1581-plakkaat-van-verlatinghe-
ondertekend 
8 Kaapvaart: piraterij met toestemming van de re-
gering. Een kaper kreeg van een staatshoofd een 
zogenaamde kapersbrief en een piraat niet. In de 
kapersbrief stond dat de kaper toestemming had 
vijandelijke schepen te kapen. Ze voeren dus offi-
cieel in dienst van hun land en moesten daarom 
de opbrengst met hun opdrachtgever delen. 
(https://isgeschiedenis.nl/nieuws/kaapvaart-ten-
tijde-van-de-republiek-0 ) (LVdS) 
9 Verkeerde terminologie. Het gaat hier eigenlijk 
niet over Duitsland en zeker nog niet federaal, dat 
ontstaat in 1867 onder Bismarck, maar over het 
keizerlijke Heilig Roomse Rijk (“van de Duitse na-
tie”) vanaf de late 15e eeuw. Het was de zgn. ver-
derzetting van het West-Romeinse Rijk. (LVdS) 
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EEN FIERE BELG DRAAGT ZIJN ERETEKENS 

ZOALS HET HOORT … 

 
Ten einde te kunnen antwoorden op verschil-
lende vragen van onze leden deden we beroep 
op de Heer Eddy Van den Bussche, gewezen 
protocolchef van de Federale overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken. Voordien was hij als infan-
terieofficier, studiedirecteur in de Koninklijke 
Kadettenschool te Laken. Nadien was hij gedu-
rende twee jaar werkzaam op het kabinet van 
de Minister van Landsverdediging en werd hij 
protocolchef op de Generale Staf van de Krijgs-
macht.  
De Heer Van den Bussche is een echte specialist 
wat betreft het protocol in ons land. Hij is trou-
wens de auteur van een referentiewerk, dat 
aan zijn derde uitgave is, "Het protocol in Bel-
gië", gepubliceerd bij UGA Kortrijk-Heule in 
2013. 
 
Het dragen van eretekens op de burgerkle-
dij. 
Met dit artikel willen we aansluiten op wat de 
heer Eric Tripneaux ooit schreef voor onze 
vereniging en tijdens een mooie conferentie 
uitlegde over de verschillende soorten erete-
kens. Alleen de Leopoldsorde heeft een mili-
taire, een maritieme en een burgerlijke ver-
sie. De Kroonorde en de Orde van Leopold II 
niet.  De nationale orden en andere eervolle 
onderscheidingen, vb. de militaire en burger-
lijke kruisen en medailles, de eretekens van 
de arbeid, … werden ingesteld bij wetten en 
koninklijke besluiten en uitvoerig beschre-
ven. Over de wijze van dragen of de gelegen-
heden en de omstandigheden waarbij erete-
kens en hun diminutieven kunnen of moeten 
gedragen worden, bestaan weinig of geen 
teksten, al zeker geen wetteksten besluiten,  
decreten of ordonnanties. Er bestaan hier-
over wel militaire onderrichtingen, maar die  

 
gelden uiteraard niet voor mensen buiten mi-
litair dienstverband.  
We menen dan dat de meeste bezitters van 
officiële eretekens intuïtief weten wanneer 
het gepast is om ze te dragen. Het moet bo-
vendien duidelijk zijn dat het dragen van een 
ereteken nooit een verplichting inhoudt! Het 
is een strafrechtelijke inbreuk om een offici-
eel ereteken te dragen dat u niet met een bre-
vet of oorkonde (Nat. Orden) met daarop het 
afschrift van het koninklijk of ministerieel be-
sluit, werd toekgekend. Het is af te raden om 
decoraties te dragen van een private vereni-
ging vb. een medaille van 25 jaar lidmaat-
schap bij een (zelfs vaderlandslievende) ver-
eniging, samen met de officiële onderschei-
dingen. Het dragen van fantasiemedailles 
verwijzen we naar de carnavalstoeten.  
Het is evident dat decoraties, onder geen en-
kele vorm, gedragen worden in intieme of pri-
vésfeer, tenzij het gebeurtenissen zijn in het 
openbaar, met een zeker ceremonieel ni-
veau, in aanwezigheid van vreemden en met 
een zekere praal zoals huwelijken, dopen en 
begrafenissen. Als men naar een intiem feest 
gaat met de naaste familieleden of in het bij-
zijn van nauwe vrienden, heeft het weinig 
meerwaarde om lintjes en rozetten te dra-
gen. Op restaurant, op bezoek bij vrienden of 
thuis draagt men evenmin die uiterlijke te-
kens. Als het om een officieel of plechtig di-
ner gaat in stadskledij kan dit wel. Er zijn veel 
van zulke gelegenheden waarbij het aankomt 
op aanvoelen (feeling) en gezond verstand. 
Men kan met betrekking tot het dragen van 
eretekens, geen tabel aanleggen waarbij er 
een opsomming gemaakt wordt van alle mo-
gelijke evenementen of bezoeken met in een 
kolom ernaast de "ja's" en de "neens". Het is  



31

aangewezen, maar dat is inherent aan een 
plechtigheid met een zekere praal (vb. fastes, 
korpsmaal), om eretekens te dragen in aan-
wezigheid van de Vorsten of leden van de Ko-
ninklijke Familie, op militaire plechtigheden 
en als de officiële uitnodiging deze voorziet.  
In principe draagt men de lintjes en rozetten 
op de linker revers van de vest, jacquet en 
smoking. De dames kunnen dit dragen op de 
kraag van het mantelpak of jas(je). Op plech-
tigheden mag men eveneens de diminutie-
ven dragen op de linkerkant van de vest etc. 
Dit laatste is nieuw omdat er anders weinig 
gelegenheid is om ze te dragen, vermits veel 
ceremoniële kledij, zoals staatsierok, jacquet 
en rokkostuum praktisch uit beeld verdwe-
nen zijn. Men draagt ze op de klassieke man-
tel, maar niet op de regenjas noch op vrije-
tijds- of sportieve (vb. anorak, windjekker) 
kledij. Oud-strijders, veteranen, militairen bui-
ten dienst en oprustgestelde leden van de 
veiligheidsdiensten mogen bij officiële plech-
tigheden, vb. 21 juli, 11 en 15 november, het of-
ficieel model van de eretekens dragen op de 
linkerzijde van de burgerkledij: geklede jas, 
kostuumvest, blazer. Uitzonderlijk kan men 
een commandeurslint dragen of een borst-
ster (of plaque) van grootofficier op de borst 
samen met diminutieven, als het anders te 
overladen zou worden.  
Er is een vastgelegde orde van opspelden 
voor de officiële eretekens voorzien, die ge-
lijkloopt met het militaire reglement terzake. 
Ze krijgen een vaste rangschikking. Er wordt 
voorrang gegeven aan de Belgische orden, 
verdeeld in klassen: grootkruis, grootofficier, 
commandeur, officier, ridder, palmen en me-
dailles. In gelijke klasse is de Leopoldsorde 
belangrijker dan de Kroonorde, die op zijn 
beurt voorrang heeft op de orde van  
Leopold II. De hoogste medaille komt op  
zijde van het hart, links bovenaan. Verder  
 
 
 

naar rechts met een rij van drie of vier en ver-
volgens daar onder: het militair Kruis, het bur-
gerlijk Kruis, de eretekens van de arbeid en 
andere militaire, brandweer en burgerlijke 
medailles (vb. van het Carnegie Hero Fund). 
De buitenlandse orden en medailles worden 
in België steeds na de Belgische gedragen, 
ongeacht hun klasse. Een buitenlands com-
mandeurslint komt zo onder het Belgische.  
Enkele voorbeelden. Het ridderkruis in de 
Orde van Leopold II prevaleert op de gouden 
medaille in de Kroonorde, alhoewel de 
Kroonorde op zich, voor de orde van  
Leopold II komt. Het officierskruis in de 
Kroonorde wordt links gespeld van het rid-
derkruis in de Leopoldsorde. Het komt ook 
rommelig over om twee rozetten naast of on-
der elkaar te dragen. Op de revers van een 
vest wordt het belangrijkste lintje bovenaan 
gedragen. Ter herinnering: men mag slechts 
de hoogste medaille per Orde of soort me-
daille (vb. burgerlijke, militaire, humanitaire 
operaties, arbeid, landbouw, …) dragen. Een 
adjudant draagt ook geen strepen van korpo-
raal en sergeant. Simpel is het geenszins. 
Voor verdere inlichtingen over de hiërarchi-
sche rangorde: zie de website van FOD Bui-
tenlandse Zaken: https://diplomatie.bel-
gium.be/nl/Diensten/Protocol/nationale_or-
den/hierarchie_met_fotos_van_de_erete-
kens  
 
Op het uniform of de burgerlijke ceremonie-
kledij 
Op de uniformen van de militairen, de politie, 
brandweer, civiele bescherming, het Rode 
Kruis … worden voor plechtigheden even-
eens de decoraties groot model gedragen. 
Dezelfde regel geldt voor magistraten, advo-
caten en hoogleraren aan de universiteiten, 
hogescholen en faculteiten, die ze op hun 
toga dragen bij bepaalde plechtigheden, vb.  
 
 
 
 



32

Hof van Assisen, opening academisch jaar. De 
verkleinde modellen kunnen in principe en 
naar keuze worden gedragen op de ceremo-
niële kledij, als er te veel decoraties zijn. Men 
moet, en dat geldt vooral voor geüniformeer-
den, het "full metal jacquet" effect trachten 
te vermijden.  
 
Men draagt op het Belgische uniform geen 
eretekens uit landen waarmee België geen di-
plomatieke betrekkingen onderhoudt of van 
niet erkende organisaties. Bij twijfel stelt men  

de vraag aan de dienst eretekens (protocol) 
van FOD Buitenlandse Zaken. In het buiten-
land mogen Belgische lintjes en rozetten ge-
dragen worden, alweer rekening houdend 
met de omstandigheden. Indien men een ere-
teken heeft van het land dat men bezoekt, is 
het aangewezen dat ereteken te dragen in 
dezelfde voorwaarden en omstandigheden 
als in ons land.  
Het komt er eveneens op neer: draag uw ere-
tekens, lintjes en rozetten met fierheid én 
met smaak!  
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La synthèse du procès-verbal de notre AG 
2018 a été publiée dans notre périodique des 
mois juin-août 2019. Le budget 2019, tel 
qu’approuvé vous est présenté dans le pro-
longement de la convocation ci-après, de  

même que les comptes 2018 et 2019. Le rap-
port d’activité 2019, les comptes 2019, le bud-
get 2020, le procès-verbal de l’AG 2018, se-
ront disponibles et accessibles à tous les 
membres avant l’AG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Assemblée Générale 2019 se tiendra le 7 
octobre 2020 à 9h30 (accueil dès 9h00 – café, vien-

noiseries) au Musée Royal de l’Afrique cen-
trale, Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren. 
(Tram 44 terminus STIB, Buslijn 410) 
 
Elle comportera quatre parties : 
- L’Assemblée générale proprement dite ;  
- La séance académique ;  

- Le repas de midi ;  
- La visite guidée du Musée (offerte par 
SOCOL). 
Sans préjudice des nouveaux membres de-
puis 2017, pour pouvoir participer aux débats 
et voter à l’AG, il convient d’être en ordre de 
cotisation pour les trois dernières années. 
PROCURATION > Possible pour les membres 
ayant dûment cotisé. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
7 octobre 2020

CONVOCATION

Société des Ordres de la Couronne
et de Léopold II

Association Royale sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi

ASBL N° d’entreprise 0410.058.194
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ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
Ordre du jour 
1. Inscription et signature (présences et 
procurations) (9h00 – 10h00) 
2. Accueil par le Président 
3. Approbation du rapport de l’Assemblée 
générale 2019 tenue le 5 avril 2019. 
4. Rapport d’activité pour l’exercice 1er jan-
vier 2019 – 31 décembre 2019 par le Secré-
taire-général.  
5. Rapport financier pour l’exercice 1er jan-
vier 2019 – 31 décembre 2019 par le Trésorier. 
6. Rapport des vérificateurs aux comptes.  
7. Décharge à donner aux administrateurs.  
8. Présentation des prévisions budgétaires 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 par 
le Président et approbation.  
9. Nomination - démission d’administra-
teurs (3 postes vacants (2Nl, 1Fr)). 
Les candidatures doivent parvenir pour le 21 
avril 2020 au plus tard au siège de l’associa-
tion. 
Elles seront accompagnées d’un curriculum 
vitae et d’une lettre de motivation. 
10.  Délégués provinciaux. 
Appel URGENT est lancé aux candidats délé-
gués provinciaux pour les provinces. Leur 
rôle est de grande importance dans le cadre 
du recrutement et des contacts avec les 
membres.   
Les candidatures, avec curriculum vitae, sont 
attendues au secrétariat pour le 21 mars 2020 
au plus tard.  

11. Vérificateurs aux comptes 
Deux places sont vacantes.  
Les candidatures, avec curriculum vitae, sont 
attendues au secrétariat pour le 21 avril 2020 
au plus tard.  
 
SCEANCE ACADEMIQUE 
Une conférence sera donnée par Monsieur le 
Directeur général Guido Gryseels : « Présenta-
tion générale du Musée de l’Afrique cen-
trale » (Een algemene introductie over het 
AfricaMuseum). 
REPAS DE MIDI (facultatif) 
La participation au repas de midi implique le 
versement avant le 15 mai 2020, de la somme 
de 42,50€ par personne au compte BE56 0682 
4806 4288 de l’Association. 
Menu TEMBO 
Apéritif 
Potage du jour 
Poulet, Moambe, Saka et riz ou Tagliatelle 
avec scampi 
Dame Blanche 
Vin, eau  
Café, Thé  
 
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE 
Nous vous prions instamment de déjà nous 
communiquer (pour des raisons organisa-
tionnelles – Réservations restaurant 
guide(s)) au plus tôt vos intentions et notam-
ment les parties de cette journée auxquelles 
vous compter participer. 

A   ONTHAAL
B   MUSEUMGEBOUW
C   DIRECTIE
D   STANLEYPAVILJOEN
E   CAPA-GEBOUW
F   FINANCIËN
G   AFRIKAPALEIS
H   VILLA
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PROCURATION
(Peut être donnée par et à un membre effectif en ordre de cotisation)

Je soussigné(e)

Adresse

Déclare donner par la présente
pleins et entiers pouvoirs avec

pouvoirs de substitution à

An d’agir en mon nom et de me représenter à l’Assemblée
Générale du 7 octobre 2020.

Fait à  ......................................                     Le  ...... / ....... / 2020

Signature et « Bon pour Pouvoir »
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ALGEMENE VERGADERING 2019
7 oktober 2020

BIJEENROEPING

Vereniging van de Kroonorde en van
de Orde van Leopold II

Koninklijke Vereniging onder de Hoge Bescherming van
Zijne Majesteit de Koning

Vzw Ondernemingsnummer 0410.058.194

De synthese van het proces-verbaal van onze 
Algemene Vergadering 2018 werd gepubli-
ceerd in ons tijdschrift van juni-augustus 
2019. Het budget 2019 zoals goedgekeurd 
wordt in bijlage aan deze uitnodiging ge-
voegd tezamen met de resultaatrekening van  

 
 

 
2018 en 2019. Het activiteitenverslag 2019, de 
resultaatrekening 2019, het budget 2020 en 
het proces-verbaal van de Algemene Verga-
dering 2018 zullen beschikbaar gesteld wor-
den aan alle leden voor de Algemene Verga-
dering.  

 

 
De Algemene Vergadering zal gehouden wor-
den op 7 oktober 2020 te 9u30 (onthaal vanaf 

9h00 – koffie met koffiekoekjes ) 
In het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 
Leuvensesteenweg 13 
3080 Tervuren  
Onderverdeeld in vier delen: 
- De feitelijke algemene Vergadering; 
- De academische sessie; 
- Het middagmaal 

 
  

- Begeleid bezoek aan het Museum (aan-
geboden door SOCOL) 
 
Onverminderd de nieuwe leden sinds 2017, is 
het nodig in orde te zijn met de bijdragen van 
de laatste drie jaren om deel te kunnen ne-
men aan de debatten en om te kunnen stem-
men op de AV.  
VOLMACHT: Voor de leden die hun bijdragen 
betaald hebben. 
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ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 
DAGORDE 
 
1. Inschrijving en handtekening der aanwe-
zigen en van de volmachten (09h00 -10h00). 
2. Onthaal door de Voorzitter. 
3. Goedkeuring van het verslag van de Al-
gemene Vergadering 2019 gehouden op  
05 april 2019. 
4. Activiteitenverslag voorgesteld door de 
Secretaris-generaal voor de periode  
1 januari 2019 – 31 december 2019. 
5. Het financieel verslag van het boekhoud-
kundig jaar 1 januari 2019 - 31 december 2019,  
voorgesteld door de schatbewaarder.  
6. Verslag van de rekeningtoezichters. 
7. Kwijting aan de bestuurders. 
8. De budgettaire vooruitzichten van 1 janu-
ari 2020 tot 31 december 2020  
voorgesteld door de Voorzitter en goedkeu-
ring ervan. 
9. Benoeming – ontslag van de beheerders 
> 3 vacante posten (2NL en 1Fr). 
De kandidaturen, met curriculum vitae en 
motivatiebrief, worden op de zetel van de 
vereniging verwacht, ten laatste op 21 april 
2020. 
10. Provinciale afgevaardigden. 
Kandidaat provinciale afgevaardigden wor-
den DRINGEND verwacht voor ALLE provin-
cies. Hun rol is van groot belang in het kader 
van de rekrutering en voor het onderhouden 
van het contact met de leden.  
De kandidaturen, met curriculum vitae, wor-
den op het secretariaat verwacht, ten laatste  
op 21 maart 2020. 

 
 
 
11. Rekeningtoezichters. 
Er zijn twee vacante plaatsen. 
De kandidaturen met curriculum vitae wor-
den op het secretariaat verwacht, ten laatste 
op 21 april 2020. 
 
ACADEMISCHE SESSIE 
Toespraak zal gehouden worden door de 
heer Guido Gryseels, Algemeen Directeur 
met als onderwerp: “Algemene Voorstelling 
van het Museum voor Midden-Afrika. 
 
MIDDAGMAAL (facultatief) 
De deelneming aan het middagmaal behelst 
de storting van 42,5 € per persoon voor 15 mei 
2020 op rekeningnummer van de Vereniging 
BE56 0682 4806 4288  
 
Een « Belgisch-Congolese » maaltijd : 
Menu Tembo 
Aperitief 
Verse dagsoep 
Kip Moambe, Saka en rijst of Tagliatelle met 
scampi’s 
Dame Blanche 
Wijn, water 
Koffie, Thee 
 
BEGELEID BEZOEK AAN HET MUSEUM 
Om organisatorische redenen (reservatie res-
taurant-museumbezoek met gids) verzoeken 
we u met aandrang om uw intentie tot deel-
name ten spoedigste te laten weten. 
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VOLMACHT
(Mag gegeven worden door en aan leden die hun bijdragen betalen)

Ik, ondergetekende

Adres

Verklaar bij deze
volle en volledige volmacht te

verlenen aan:

Om te handelen in mijn naam en om mij te
vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering

van 7 oktober 2020.

Te  ......................................                          op  ...... / ....... / 2020

Handtekening en ‘Goed voor Volmacht’
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MARKANTE MILITAIREN VAN EIGEN BODEM 

 
houd. Gaandeweg waren daaraan ook “ti-
tels” verbonden. Hertog betekent legerlei-
der. H(e)er of heir = leger en -tog is verwant 
met het Griekse strategos, strateeg. In het 
Frans Duc (ducere = leiden) en in het Engels 
werd dit Duke. 
Tussen 1717 en 1795 waren onze streken een 
deel van de Oostenrijkse of Keizerlijke Neder-
landen. In het Latijn werden onze streken 
ook « Belgium Austriacum » genoemd. Napo-
leon Bonaparte maakte van onze graafschap-
pen en hertogdommen Franse departemen-
ten.  Er is in de moderne historiografie geen 
“Belgische geschiedenis” voor 1830. 
 
In dienst van het Heilig Roomse Rijk 
1. De Ottomaans – Oostenrijkse conflicten 
Vanaf midden van de 14eeeuw was er een ex-
pansie geweest van het Ottomaanse Rijk 
(1299-1922) naar Oost-Europa en Noord-
Afrika. Het Oostenrijkse Huis van Habsburg 
kwam over lange periodes redelijk goed over-
een met zijn grote buur maar het was eerder 
een gewapende vrede. Meerdere malen wa-
ren er diplomatieke en militaire conflicten. 
Een aantal vorstendommen in de Balkan, la-
gen vierhonderd jaar in de invloedssfeer van 
het Turks Ottomaanse wereldrijk. Servië met 
zijn hoofdstad Belgrado, viel vanaf 1459 on-
der Ottomaans bestuur. In 1716 verklaarde de 
Ottomaanse grootvizier Halil de oorlog aan 
de Oostenrijkse keizer Karel VI in Wenen. 
Pasja Halil sneuvelde dat jaar in de Slag bij Pe-
trovaradin. In 1717 belegerden de Oosten-
rijkse keizerlijke troepen Belgrado, onder de 
leiding van veldmaarschalk Eugenius von 
Savoye. Bij deze troepen bevond zich een 
korps vrijwilligers van Hoei met als bevelheb-
ber generaal d’Arberg, heer van Ahin. Hoei, 
gelegen in het Prinsbisdom Luik, was sinds  
 

 
België bestaat sinds 1830. Voorheen kan er 
moeilijk sprake zijn van een “Belgisch volk” of 
van “Belgische militairen”. Het idee om een 
Vaderlandse Geschiedenis te schrijven, is op 
het einde van de 18e en begin van de 19e eeuw 
gesproten uit het romantische gevoel en de 
politieke wil om aan de bevolking een Natie-
staat voor te spiegelen met een lange voor-
geschiedenis. Het was voor een deel een his-
torische legitimatie voor de ona�ankelijk-
heid van de nieuwe jonge staat. In de school-
boekjes werd steevast begonnen met Julius 
Caesar. Deze veldheer schreef in zijn De Bello 
Gallico: “Horum omnium fortissimi sunt Bel-
gae”. Deze Belgae waren Keltische en Ger-
maanse stammen met een Keltische cultuur. 
Daarom noemde Ceasar hen Galliae, het La-
tijn voor Kelten. Deze al gemengde bevolking 
trok de daaropvolgende eeuwen zeer gelei-
delijk naar andere gebieden en werden ver-
mengd met Latijnse inwijkelingen, waardoor 
een Gallo-Romeinse bevolking én cultuur ont-
stond. In het Romeinse leger dienden Gallo-
Romeinse militairen. In de 4e eeuw, kwamen 
o.m. de Salische Franken, opgejaagd door de 
Hunnen, uit het Oosten. Het maakte een 
einde aan de Romeinse “Belgae” provincies. 
Rex Romanorum Syagrius, in 486 geëxecu-
teerd door Clovis, was een Gallo-Romein. 
De Vaderlandse Geschiedenis kaderde in heel 
Europa in een emancipatiebeweging vanuit 
de moderne bourgeoisie, die de overblijfse-
len van het Ancien Regime wou afschudden. 
Er moesten evenwel tal van compromissen 
worden gevonden. Daardoor werd ook Bel-
gië een Koninkrijk. De adel was van in de Oud-
heid al begaan met oorlogsvoeren. Eigenlijk 
ging het andersom. Bevelhebbers van de 
troepen kregen als geschenk een grondge-
bied, dat moest voorzien in hun levensonder- 
 
 
 

 
 



40

1715 een stad in de Oostenrijkse Nederlanden 
van het Heilig Roomse Rijk. De keizerlijke 
troepen verpletterden op 16 augustus 1717, in 
de Slag van Belgrado, de Turkse Janitsaren en 
Spahi’s. Negeri standaarden met paarden-
staarten, een symbool van macht en de vaan-
dels van de pasja’s werden aan de vijand ont-
nomen. Drie staarten vielen in handen van de 
Hoeise soldaten van generaal d’Arberg. Deze 
overleed kort na de veldslag ten gevolge van 
opgelopen kwetsuren. De standaarden wor-
den bewaard in de kerk van O.L.V. de la Sarte 
te Hoei1 .  
 
2. De Zevenjarige Oorlog  
De Zevenjarige Oorlog vond plaats van 1756 
tot 1763 tussen vnl. Frankrijk, Oostenrijk en 
Rusland enerzijds en Groot-Brittannië en Prui-
sen anderzijds. De Oostenrijkse keizerin Ma-
ria-Theresa verzette zich tegen Frederik II, ko-
ning van Pruisen, om territoriale redenen en 
Frankrijk en Groot-Brittannië vochten om de 
koloniën. In 1757 belegerde Frederik II Praag, 
dat verdedigd werd door Karel van Lotharin-
gen. Keizerlijke troepen en Waalse Dragon-
ders geleid door kolonel de Thiennes werden 
als versterking naar Praag gestuurd. Een be-
langrijke veldslag had plaats bij Kollin. De slag 
verliep in den beginne in het voordeel van de 
Pruisen. Graaf de Thiennes, waarvan de eska-
drons in reserve gehouden waren, vroeg aan 
de maarschalk Daun, om zijn ruiters in te mo-
gen zetten. Deze gaf toe maar “twijfelde”, zo 
zei hij, “dat deze melkmuilen resultaat zou-
den behalen”. Maar deze onverwachte aan-
val versloeg de linkse vleugel van de Pruisen 
en bezorgde de overwinning aan het Rijk van 
de Habsburgers. Helaas verloren de “moe-
dige melkmuilen” de helft van hun officieren 
en zes tienden van hun ruiters. De Dragon-
ders werden voortaan de Melkmuilen ge-
noemd en kregen van Maria-Theresa de toe- 
 
 
 
 

lating om geen baard of snor te moeten dra-
gen, zoals toen de gewoonte was. 
Een jaar en enkele overwinningen later, le-
gerde koning Frederik II, zijn troepen in het 
dorp Hochkirchen, met de bedoeling Silezië 
aan te vallen. De Oostenrijkers, in contact 
met de Pruisen, stuurden op 14 oktober 1758 
de Melkmuilen op pad om het dorp te ver-
woesten en paniek te zaaien bij de vijand. De 
operatie slaagde maar kolonel Jacques de 
Thiennes liet er zijn leven.  
 
Ten dienste van Frankrijk  
1. De Naakte Mannen  
Al in het begin van de Franse periode (1794 -
1814) werden er in onze contreien rekruten 
geronseld voor het Franse leger. Soldaten uit 
de toenmalige Oostenrijkse Nederlanden 
dienden als Chasseurs-tirailleurs van de 
Franse Republiek. Na de slag van Fleurus (26 
juni 1794) vorderde het Franse leger naar het 
noorden en moest halthouden aan het kanaal 
van Mechelen naar Leuven, waarachter Han-
noveraanse soldaten zich verschanst hadden. 
Een compagnie uit onze streken kreeg de op-
dracht het kanaal al zwemmend over te ste-
ken om de Hannoverianen te neutraliseren, 
terwijl de genie een brug zou bouwen. Ze 
zwommen het kanaal over, enkel voorzien 
van hun wapens, en slaagden erin verwarring 
te zaaien en de vijand te verjagen. Deze epi-
sode van de Franse invasie kreeg de naam 
van de Slag der Naakte Mannen.  
De beruchte compagnie van de Naakte Man-
nen bemachtigde, enkele dagen later, ver-
schillende Nederlandse oorlogsschepen, 
vastgelopen in het ijs van Texel, een eiland 
ten noorden van Nederland.  
 
2. Van de Republiek naar het Consulaat en 
het Keizerrijk  
Vanaf 1795, vormden soldaten van Vlaande- 
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ren, Brabant en Luik de 112e halve Brigade van 
de republikeinse troepen. Ze boekten roem 
in de oorlogen van de Franse Republiek, het 
Consulaat en later van het Keizerrijk, zoals de 
veldslagen tegen de Oostenrijkers in Ro-
veredo (Italië, 1796) en in de Tarvis bergpas 
gelegen tussen Italië en Oostenrijk een jaar 
later. De officier Louis Lahure heeft zich 
meermaals onderscheiden. Hij was de bevel-
voerder van de Chasseurs-Tirailleurs, die 
maarschalk Bernadotte en generaal Murat 
steunden bij de gevechten aan Tagliamento 
rivier in Noordoost-Italië. Louis Lahure onder-
handelde bij de overgave van de kleine ves-
ting van Gradisca. Generaal Murat zou, om 
hem te bedanken, zijn eigen pijp in wortel van 
heidekruid geschonken hebben. Deze pijp 
stelde een zeegod voor waarvan de muil de 
opening van de pijpenkop vormde. Later be-
kwam generaal Lahure de titel van Baron de 
l’Empire, Baron van het Keizerrijk.  
De befaamde Voltigeurs, een lichte infanterie 
samengesteld uit soldaten uit onze departe-
menten, onderscheiden zich in de versterkte 
stad Raab in Hongarije (1809) en te Wagram 
in Oostenrijk (1809). De Voltigeurs verloren te 
Wagram hun kapitein Laurent-François de 
Jacquier de Rosée.  
Tussen al deze uitzonderlijke militairen past 
de Vervierse bakker Henri-Etienne Jardon, die 
zich van bij het begin bij de Republikeinse 
troepen voegde. Hij bevestigde zich als luite-
nant en klom snel op tot de graad van briga-
degeneraal. Deze bijzonder listige officier ge-
bruikte bluf en bravoure en misleidde zo de 
vijand die de Franse macht overschatte. Dit 
liet hem toe, met een paar man, Nederlandse 
en Duitse steden zoals Elburg en Campen in 
Gelderland te veroveren en Wiemer op de 
Ems. Deze officier deelde het droevige lot 
van veel moedigen: hij sneuvelde in 1809, tij-
dens de veldslag bij A Coruña in Spanje.  
 
 
 
 
 

3. De Canaries  
Een stoutmoedige Brusselse architect, Jean-
Baptiste Dumonceau, vormde een compag-
nie van vrijwilligers uit de omgeving van Na-
men. Deze compagnie bestond eerder uit 
kleine mannen, die precies om deze redenen, 
elders als militair geweigerd waren. Boven-
dien had Dumonceau als stof voor de unifor-
men, enkel afgekeurd bleekgeel laken gevon-
den. Deze soldaten werden daarom “de Ca-
naries” genoemd maar schitterden, zoals hun 
kledij, in de napoleontische veldslagen. Hun 
leider, Jean-Baptiste Dumonceau werd na 
verschillende hoge posten bekleedt te heb-
ben, door de keizer benoemd tot Comte de l-
Empire, graaf van Bergendal en generaal. Na 
de Slag bij Waterloo werd hij adjudant van ko-
ning Willem I van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden.2 
 
4. In Algerije  
Tijdens de regering van de Franse koning, 
Louis-Philippe (1830-1848), schoonvader van 
Leopold I, namen vierentwintig Belgische of-
ficieren dienst bij het Franse leger in Algerije. 
Onze eerste Vorst had als prins van Saksen-
Coburg-Saalfeld gediend in het leger van de 
Tsaar. Hij nam met het Russische leger deel 
aan acties tegen keizer Napoleon. In 1815 
werd hij benoemd tot veldmaarschalk.  
De Koning besloot dat 24 Belgische officieren 
de vuurdoop zouden ondergaan en krijgser-
varing zouden opdoen op vreemde slagvel-
den. Een eerste toepassing van dit idee ge-
beurde in Frans-Algerije van 1840 tot 18513. 
Onder deze officieren bevonden zich majoor 
Gillain, majoor Lahure, Vandervreken, kapi-
tein Nalinne en de onderluitenants Blanc, 
Bormans, Dupré, Nypels en Vandevin. Ze on-
derscheiden zich onder meer in de gevechten 
tegen de strijders van de Berberse emir Abd-
el-Kader. Ze trokken zich nadien terug bij Mi- 
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liana maar in de bergpas van Tenyah werden 
ze het slachtoffer van een hinderlaag. Majoor 
Gillain en kapitein Nalinne verloren daar het 
leven. De hertog van Orleans, zoon van de 
Franse koning, verklaarde bij het vernemen 
van dit slechte nieuws, dat hij koning Leopold 
zou aanschrijven “om zijn verdriet uit te druk-
ken en om de moed van deze officieren te 
prijzen”.  
Lahure, Gillain, Nalinne en Vandervreken wer-
den met het Legion d’Honneur vereremerkt. 

 
Volgens een Conferentie van Jacobus Her-

mans, onze Vicevoorzitter en Clément For-
ges, Erebestuurder, Volgens het werk van 

Maurice des Ombiaux: Militaire Fasten van 
de Belgen (2 Delen) 

Herwerkt en aangevuld in mei 2020 door: 
Ludo Van der Stock, MA Gesch.

 (Wordt vervolgd) 

1  Jean-Pierre Rorive, Les misères de la Guerre 
sous le Roi Soleil. Les populations de Huy, de 
Hesbaye et du Condroz dans la tourmente du 
Siècle de malheur (Liège: Editions de l’Univer-
sité de Liège, 2000), 300 

2 De online encyclopedie Wikipedia : 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Bap-
tiste_Dumonceau (12 mei 2020) 

3  Mario Draper, The Belgian Army and Society 
from Independence to the Great War, (Cham, 
Zwitzerland: Springer International Publish-
ing AG, 2018), 51.  

                                                           

Generaal Lahure, Baron de l’Empire
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CLUBDAS VAN DE VERENIGING
 

CRAVATE DE L’ASSOCIATION
 

 

U bent in de Kroonorde of in de 
LeopoId ll Orde onderscheiden en u 
bent er fier over! Draag uw kIeuren!  

Om uw besteIIing te pIaatsen vragen 
we u het bedrag van de das met ver-
pakking en portkosten op onders-
taand rekeningnummer te storten 
met vermelding ‘Das van de Kroon-
orde of Das van de Leopold II Orde’. 
 

Portez vos couIeurs et soyez en fiers!
 

Pour votre commande
 
(frais de port 

inclus)
 

utiIisez Ie même numéro de 
compte que ci-dessous

 
et précisez 

votre choix, cravate de l'Ordre de la 
Couronne ou de l'Ordre de Léopold II. 
 
 

BE56 0682 4806 4288  

SOCOL ll  

PLACE JOURDAN PLElN 14/1  

1040 BxI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das van de Kroonorde /  

Das van de Leopold II Orde 

Cravate de l’Ordre de la Couronne/ 

Cravate de l’Ordre de Léopold II 
 

Das / Cravatte 

25 €  
 

Verpakking en portkosten / EmbaIIage 
et frais de port 
 

BeIgië / BeIgique 

2,50 € 

Europa / Europe  

4,50 € 

WereId / Monde 

7 € 
 
De penning werd verwezenIijkt ter geIegenheid 
van ons 80 jaar bestaan (2015). Het eerste exem-
pIaar werd aan Zijne Majesteit Koning FiIip aan-
geboden op 9 september 2015.  

Penning van de Vereniging / Médaille 
de l'association 
 

MédaiIIe / Penning 

25 € 

Gravure 

10 €  
 

Verpakking en portkosten / EmbaIIage 
et frais de port 
 

BeIgië / BeIgique 

2,50 € 

Europa / Europe  

4,50 € 

WereId / Monde 

7 € 
 
La médaille a été réaIisée à I'occasion de nos 80 
ans d'existence (2015). Le premier exempIaire fut 
offert à Sa Majesté Ie Roi Philippe Ie 9 septembre 
2015. 



VERENIGING VAN DE KROONORDE EN VAN DE ORDE VAN LEOPOLD II  VZW
SOCIÉTÉ DES ORDRES DE LA COURONNE ET DE LÉOPOLD II  ASBL 

N° d’entreprise - Ondernemingsnummer : 0410.058.194

 
Bureau de dépôt / Afgitekantoor 

Bruxelles 1040 Brussel Belgique - België 
 

Numéro d'agrément / Erkenningsnummer 
P.P. - P.B. 

P 705262 Bruxelles 4 Brussel 
1  / 4461 
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