De Meerlenhoveniers stoppen met hovenieren
Francis De Decker en Frans Janssens

De stem van de buurt
“Op een mooie lentedag in mei 1996 verhuisden wij van Aartselaar (…) naar Hoboken. (…). Toen ik hier
kwam vond ik het fantastisch dat er veel meer groen was dan in Aartselaar. In het parkje was het zalig in
alle seizoenen: vogels kwetterden volop en ik en mijn buren wandelden er met hun hondjes. Praatjes en
grapjes werden gewisseld. De verschillende boomsoorten, struiken en vooral de mooie grote bloembak
voor het kasteel gaven een gevoel van vrijheid en zaligheid.
Helaas, enkele jaren geleden is dit alles veranderd: ruiten van het kasteel kapot, banken beschadigd,
bloembak weg, en niet te vergeten de nodige afval die zich sindsdien meer en meer ophoopte…”1
Zo schetste, ongeveer een jaar geleden, een
van onze buren de situatie in het Meerlenhof.
Wellicht zonder te beseffen tekende zij in
deze enkele alinea ’s zowel de problematiek
als de mogelijkheden van het parkje. Als je de
foto’s bekijkt uit die periode, dan lijdt het
geen twijfel: de deskundige diensten van de
stad en het district konden de toestand niet
meer aan. Kwatongen begonnen zelfs te fluisteren dat de schandelijke verwaarlozing van
het parkje paste in een god weet welke duistere strategie.
Tot… enkele, zoals nu blijkt, naïeve buren
dachten het tegendeel te kunnen bewijzen.
Zij staken de koppen bijeen, sloegen de handen in elkaar en zetten daarna hun neuzen in dezelfde richting. Zij begonnen aan een heus
opknapprogramma. Zij herschilderden de twee banken, bekwamen na enig aandringen een vuilbakje daartussen, een eerste hondenstrontactie kende reeds enig succes… De Meerlenhoveniers waren gelanceerd!
Zelfs de deskundige diensten lieten zich niet onbetuigd. De oostingang werd opgekuist en heraangelegd
met taxussen, die nu een voor een staan te verrotten. Kwatongen beginnen zelfs te fluisteren en stellen
zich de vraag of de deskundige diensten daar wel zo’n deskundige ingreep hebben gepleegd. Maar goed! Op
dat moment koesterden wij de, zoals nu blijkt naïeve, illusie dat de heraanleg en het onderhoud van het
Meerlenhof een gezamenlijk project kon worden tussen buren en district.

In ieder sprookje…
Ondertussen hebben we wel wat gerealiseerd. Onze nestkastjes kenden een ongehoord succes. Van de 11
waren er 8 bezet. Voor het eerst hebben pimpel- en koolmeesjes hier gebroed en zijn de eerste jonge mezen uitgevlogen. Deze vogeltjes waren reeds lang trouwe bezoekers van het Meerlenhof, maar broeden
was er tot nu toe niet bij.
Met bijna dagelijkse rondes hielden we het parkje zuiver, we verwijderden het onkruid in de plantsoenen,
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snoeiden de struiken die over de wandelwegen groeiden, bonden de strijd aan tegen de mineermot …
Tussendoor bezorgden we een haan een betere plek om zijn
vreugde uit te kraaien en verzorgden we een overbemoederende
legkip. We organiseerden een burendag in het park, hadden het
daarvoor een extra opknapbeurt gegeven, en last but not least:
onder onze impuls hielden wij een inzameling voor door brand
getroffen buren.
Maar vóór alles hoorden we de roep van onze buurt naar een
fleuriger en kleuriger parkje.
En het werkte. Onze aanwezigheid was zichtbaar en voelbaar.
Door die vorm van sociale controle viel de overlast van drugdealers en –gebruikers stil. Dank zij onze anti –drollen vlaggetjes
bleef het gazon zuiver en speelden kinderen terug in het gras.
Oudere mensen zaten weer op de opgeknapte banken. Jeugd
flaneerde in het parkje en koppeltjes genoten van de romantiek.
Meer en meer buurtbewoners kregen respect voor het bekomen
resultaat.
Stilaan werd het terug zoals in de tijd van toen, toen Hoboken
nog Hoboken was en zelf instond voor het onderhoud van zijn
parken. Toen stond het hier vol bloemende planten. Een streling voor het oog. Na jarenlange verloedering
en totaal gebrek aan onderhoud, voornamelijk sinds de fusie met Antwerpen, slaagden we er in het parkje
terug een aangenaam, verzorgd en vooral fleurig uitzicht te bezorgen2.
De Hobokenaren weten wat we bedoelen. Zij hebben er ons dikwijls genoeg op aangesproken, met nauwelijks verholen heimwee.

… komt een draak
Maar plots verscheen er …een Ggrrrroendienst. Hij was gestuurd door De Ggrrrroote Stad Antwerpen. Meteen verslond hij 2 hele bossen prachtige en gezonde laurierstuiken
van meer dan 40 jaren oud en spuwde er vurig verschroeide
rododendrons in de plaats. Tevoren had hij 13 berken verorberd en vervangen door 8 nog altijd onzichtbare beuken. In
de oostingang pootte hij 6 taxussen neer, waarvan er al 2 zijn
verrot. Even leek er redding in zicht: “Canadezen” moesten
speciaal komen overvliegen om o.a. de paden af te boorden
maar, overgeleverd aan diezelfde Groendienst, is van die ingreep al lang niets meer te zien.
De Groendienst is voor …‘t groen. En dus moest alles wijken
van een andere kleur of gezindheid. Om te beginnen onze
bloemetjes waarnaar de buurt zo had gevraagd. In de plaats
daarvan kwam, wat dacht je, groen gras en saai gazon.
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Ze legden het heel sluw aan boord. Onder het voorwendsel van een buurtcontract over bloembakken werden wij op 7 augustus 2007 naar het districtshuis gelokt. In werkelijkheid werden wij daar gemaand onze
aanplantingen te verwijderen, anders zou De Groendienst dat wel doen. Als extra werd ons de les gespeld
over het begrip “openbaar domein”. Het betoog stond bol van 19de eeuwse retoriek: het park is openbaar
domein, en daar blijft de buurt met haar poten af3.
Het moet gezegd: zoveel arrogantie sloeg ons waarlijk met verstomming. Zeker omdat het district klaarblijkelijk vergeten was, dat het juist dank zij de buurt is, dat het bestuur het parkje nog tot zijn openbaar domein mag rekenen. Weten ze daar in ’t districts- en stadhuis écht niet meer dat ze het, nog niet
zo lang geleden, gewoonweg wilden verkwanselen aan een bouwpromotor? En dat de houding van het district in die periode ronduit lafh… heu… zwak was te noemen?

Openbaar domein in de 21ste eeuw
De dames en heren in die dure gemeenschapshuizen hebben duidelijk heel wat minder last van “onverwerkt
verleden” dan sommige andere politici, maar die episode uit de recente geschiedenis van onze buurt, heeft
wel haar consequenties. Zij toont aan dat in een democratie van
de 21ste eeuw “openbaar domein” heel wat meer is geworden dan
een lap grond waar je de openbare instanties zomaar hun absolute alleenheerschappij mag aan toevertrouwen. Integendeel!
Ondubbelzinnig is gebleken dat een doodgewone buurt met
doodgewone mensen niet zelden een betere behoeder is van het
gemeenschapsdomein dan de officiële instanties die nochtans
wij daarvoor kiezen en … betalen.
Welnu, geachte dames en heren in de dure gemeenschapshuizen, vanuit die optiek vinden wij dat er, na jullie dictaat, absoluut geen evenwicht meer bestaat tussen de wensen en belangen van de buurt, en de manier hoe jullie de opdrachten namens
die kleine gemeenschap in dat kleine parkje uitvoeren. De foto’s
die we op onze website hebben geplaatst, spreken boekdelen.
Nochtans ontbrak het, vanwege jullie, op die beruchte
“overleg”-vergadering niet aan ronkende verklaringen over dat
evenwicht.

Over paaltjes en de deskundigheid van de deskundigen
Bijzonder typerend in de hele discussie was de onwetendheid van de “deskundige diensten” over de paaltjes in het Meerlenhof. Die stonden er al jaar en dag, en nog veel meer dan de twee die nu overblijven.
Vandalen trokken die uit, en smeten die gewoon neer op het gazon. Dat vandalisme hield pas op nadat wij
er onze bloempotjes hadden aangehangen. Maar vanaf dan worden die paaltjes plots een probleem. Vanaf
dan hinderen zij het onderhoud en worden zij een doorn in het oog van De Groendienst. Kan je geloven dat
ze de mening waren toegedaan dat wij die paaltjes er hadden ingeheid? Ja hoor, echt waar!
Bij zoveel onwetendheid mag je je toch de vraag stellen of wij ONS openbaar domein wel aan de juiste
mensen hebben toevertrouwd, is het niet? Hebben deze ivoren -toren bestuurders nog wel voeling met
wat leeft in de wijk? Of straalt de stralende A vooral, om de burgers te verblinden?

De Meerlenhoveniers stoppen met hovenieren…
Maar kom! Niet langer meer gezeurd! De Meerlenhoveniers stoppen met hovenieren en vertrouwen voortaan volop op de “deskundigheid van de deskundige diensten”. Zo is het toch hoe de bestuurders het
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wensen. Aan de hand van de foto’s kunnen wij ons al een beeld vormen van wat ons te wachten staat. Wij
van onze kant, hebben gered wat er nog te redden viel, en de rest laten we over aan hun vernielzucht. Wij
halen zeker geen halsbrekende toeren meer uit om de paardekastanje –mineermot te bestrijden. De perken mogen ze voortaan zelf wieden (je moet eens komen kijken hoe ze er momenteel bijliggen, nu wij het
niet meer doen). In de verf van de banken zal je geen zweetdruppels meer vinden van ons. Heb je trouwens al gemerkt hoe ze er uit zien, nu dat terug de zorg is van de “deskundige diensten”? En de hondenstront? Daar zal de stad ook wel een deskundige dienst voor hebben, zeker?
Misschien vinden ze bij de deskundige diensten dat we eerst de toelating moeten vragen aan Europa, om
te beletten dat onze leghen zich kapot broedt op niet
bevruchte eitjes, maar sorry, hier laten we onze dierenliefde en warme menselijkheid primeren op mogelijke bureaucratische regelneverij.
En de bloembakken waarmee ze ons zo listig naar het
districtshuis hebben gelokt? De bedoeling was dat De
Groendienst die in het park zou plaatsen en wij die
gingen onderhouden. Maar in die omstandigheden hebben wij daar feestelijk voor bedankt. Ha nee, hé! Wij
zijn niet de vuilmeiden van het district of de stad.
Wij weten ook wel dat iedere organisatie een stel
nuttige idioten nodig heeft om te functioneren, maar
het is niet omdat uw verslaggever de pensioengerechtigde leeftijd heeft, dat hij zich als vanzelfsprekend
in die rol moet laten duwen.

… maar niet met ‘t Meerlenhof
Dat De Meerlenhoveniers stoppen met hovenieren betekent natuurlijk niet dat wij de buurt in de steek laten. Zoals je ziet blijven wij ons blaadje uitgeven. Dat zal vanzelfsprekend minder handelen over ónze activiteiten. Maar wees gerust, er is over ons parkje genoeg te vertellen om nog enkele jaren voort te kunnen. En vanzelfsprekend kijken wij met argusogen uit, hoe de “deskundige diensten” het nu verder aanpakken. En ja, wij volgen dat nauwgezet op en plannen daarover uitgebreid verslag uit te brengen. Voorts had
een van onze medewerkers reeds vroeger een afspraak met de dienst Opsinjoren over het opruimen van
het domein, dus ook dat zal wel blijven loslopen. En een kip die zich dreigt kapot te broeden, ook die laten
we niet in de steek.
Zoals je ziet: De Meerlenhoveniers stoppen dan al met hovenieren, maar zeker niet met ’t Meerlenhof. Ik
zou zeggen, beste buur: tot onze volgende ontmoeting.

Beste lezer,

bij dit artikel horen 2 fotoreeksen.
1. In ieder sprookje...
2. ... komt een draak
Wij hebben echter niet de middelen om ook daarvan gedrukte exemplaren te verspreiden. U kan die eventueel bezichtigen op onze website. Ga naar http://www.meerlenhof.be en klik op de rubriek De Meerlenhoveniers . Daar vindt u meteen de passende linken.
Onze excuses voor dit ongemak.
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