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1919: Inhuldiging nieuw voetbalstadion van Union Saint-Gilloise 

Toen bleek dat de infrastructuur van Union Saint-Gilloise langs de Vorstsesteenweg te klein werd, 

besliste de raad van bestuur in 1914 om te verhuizen. De Koninklijke Schenking zou voor een periode 

van dertig jaar een terrein in het Dudenpark ter beschikking stellen maar de Eerste Wereldoorlog 

gooide roet in het eten waardoor de bouw van het nieuwe stadion werd stopgezet. 

Pas op 14 september 1919 zou het toekomstige Marienstadion uiteindelijk worden ingehuldigd: vóór 

de inhuldigingswedstrijd tussen USG en Milan Club, het huidige AC Milaan, stonden turn- en 

atletiekdemonstraties op het programma. 

Voor die gelegenheid organiseerde het College van Sint-Gillis op 13 september een receptie ter ere 

van de spelers van beide teams en van de USG-directie, en de zaakgelastigde van de Italiaanse 

ambassade, ridder Guariglia, ontving een officiële uitnodiging. Burgemeester Antoine Bréart zou 

bovendien schriftelijk de politiecommissaris van Sint-Gillis op de hoogte brengen: de spelers van USG 

gingen de tegenstander persoonlijk begroeten in het Zuidstation, om hen vervolgens tot aan het 

stadhuis te begeleiden. 

 

Bron: Inventaire des archives des Affaires Générales, série « Réceptions et cérémonies solennelles », dossier n°66. 

Tijdens het interbellum behaalde Union Saint-Gilloise zijn grootste successen en won zo ongeveer 

alle mogelijke trofeeën. De krant "La Vie Sportive" zou het enthousiasme voor de club op 14 

september 1919 als volgt verwoorden: "De inhuldigingsceremonie voor het nieuwe stadion van 
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Union Saint-Gilloise zal voor altijd in de Belgische sportanalen gegrift blijven. Het is de bekroning van 

een verbazend vitale groep, die zich vanuit het niets en op eigen kracht heeft opgewerkt […] tot een 

merk met een dermate uitstraling dat het Belgische voetbal steeds in één adem met Union Saint-

Gilloise wordt genoemd." 

Bron: Wikipedia pagina van het Joseph Marienstadion (https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Marienstadion). 


