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Redactioneel

Het blijft verdacht stil rond een onderhandelde oplossing voor BHV. Dat belooft niet veel goeds.
Ofwel vindt men geen oplossing, ofwel is het de bedoeling om ons in een sneltempo voor voldongen
feiten te plaatsen: goedkeuring van de voorgestelde “oplossing” door de federale regering met een
Franstalige meerderheid, gevolgd door de federale kamer. Onderhandeld? Door wie en met wie? Wij
weten het niet.
Hoe zal de Vlaamse regering reageren? Dehaene (K.O.) vraagt uitstel tot na de paasvakantie. Ook na
Pasen is er misschien nog de verrijzenis van het Vlaamse bewustzijn om eindelijk de echte Vlaamse
slagkracht te laten zien. Wij zijn benieuwd.

En intussen houden trein- en natuurrampen de media bezig. De Vlaamse regering wordt
geconfronteerd met de (bijna?) sluiting van Opel in Antwerpen, de sluiting van tientallen Franse
Carrefour-grootwinkels in Vlaanderen, naast de vele faillissementen van kleinere bedrijven. Dit is
voor een groot deel het gevolg van de economische crisis. Duizenden openstaande jobs in
Vlaanderen geraken niet ingevuld, omdat ofwel het profiel niet goed is, ofwel dat de opleiding
helemaal niet past. Maar de wil om te werken is er in Vlaanderen zeker wel.

In Gent en Antwerpen zitten de Vlaamse basisscholen overvol, natuurlijk niet met Vlaamse kinderen.
Onze kinderen vinden geen Vlaamse school meer en hun studiepeil is aan het dalen. Zullen
bijkomende scholen het probleem oplossen? Er is geen geld meer en er zijn nu al leerkrachten te
kort. Allochtonen en Franstaligen naar Vlaamse scholen sturen om zogezegd te integreren en onze
taal te leren, kan maar lukken als zij in de Vlaamse klassen nooit meer dan 30% vertegenwoordigen.
Vandaag is dat heel anders! 
In Brussel is de situatie zelfs catastrofaal. In Ganshoren heeft men enkele jaren geleden reeds een
Vlaamse school moeten sluiten omdat er geen Vlaamse leerlingen meer waren. Het gevolg is dat
Vlamingen die in Brussel  wonen, in het belang van hun kinderen, nadenken om naar Vlaanderen uit
te wijken. Wat zal de Brusselse regering doen? Niets natuurlijk, tenzij belachelijke
vertaalprogramma’s naar het Nederlands met de PC inschakelen! 
Vlaams minister Pascal Smet was even geschrokken en verklaarde dat elk Vlaams (?) kind in
Vlaanderen op 1 september zeker een plaats heeft in een Vlaamse school in de wijde omgeving van
hun woonplaats. Vlaams minister Muyters trekt aan de budgettaire alarmbel, met de mededeling dat
er voor dergelijk project nu geen centen zijn!
In Wezembeek-Oppem (Vlaams Gewest) wordt de Vlaamse gemeenteschool door het francofone
gemeentebestuur weggepest. Hoe reageren de ministers G. Bourgeois en Pascal Smet hierop?

De Vlaamse regering zou voor eind maart een beslissing nemen voor de Oosterweelverbinding;
Vlaams minister-president K. Peeters is van zijn paard gevallen.
De burgemeester van Antwerpen organiseerde een volksraadpleging. Nu, is er iets populistischer?
En dan de eerste zijn om de relatieve begrippen ”populisme” en “politiek correct” naar het hoofd te
slingeren van politieke tegenstanders.

En er wordt nog eens vastgesteld dat er in Vlaanderen véél meer boetes worden uitgeschreven dan
bij onze zuiderburen. De inkomsten van de boetes verdwijnen voor het grootste deel in een Waalse
kas. En er zijn de veel strengere belastingscontroles in Vlaanderen. Hoe zou dat komen? Eén van
broertjes Clouseau verweet de Vlamingen onlangs nog niet tolerant te zijn.

Y. Leterme riep de zes regeringen in dit belgenland (3 Franstalige, 1 Nederlandstalige, 1
Duits/Franstalige en 1 federale) in een soort superministerraad samen in het Egmontpaleis, om met
een Francofone meerderheid het overleg voor het “samenwerkingsfederalisme” te ondersteunen. De
vertegenwoordiger van de Vlaamse regering kreeg al direct van federaal minister Guy Vanhengel
(Open VLD)  te horen dat zij aan “conflictfederalisme” doet, door het aan te durven om BTW-
verlaging te vragen voor de bouw van nieuwe scholen in Vlaanderen. Dit is getreiter van Vlaanderen,
zei hij. 

Niet België, niet Wallonië en zeker niet Brussel zullen deze problemen correct oplossen, maar wél
Vlaanderen als onafhankelijke staat!

Redactie afgesloten op 21-03-2010
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Voetbalsport en de Nederlandse taal in Overijse.

Feest van de Vlaamse Gemeenschap – Guldensporenviering Overijse 2010
op vrijdag 25 juni 2010 

Gezamenlijke viering gemeentebestuur Overijse en VKD Spoorslag

Raadzaal gemeentehuis (officieel gedeelte) en binnenkoer Den Bonten Os (feestgedeelte)

Muzikale omlijsting door de Jingelbell Blaaskapel uit Beringen. Zij brengen naast Egerländer, Tsjechische
en Boheemse succesnummers ook gekende toppers

In ons vorig Spoorslagnummer
publiceerden wij een artikel rond
“Voetbal en Taal” op de voetbalvelden
in Hoeilaart.

Wie dacht dat Overijse er op
voetbalgebied beter voor staat, heeft
het verkeerd voor.

Op verschillende sportterreinen
werden door het gemeentebestuur, in
samenspraak met De Rand,
spandoeken opgehangen om de
sporters vriendelijk aan te moedigen
de Nederlandse taal te gebruiken. Deze
spandoeken worden afgetrokken en
vernield. Wie de daders zijn, weten wij
niet, wij hebben alleen vermoedens. De
jeugdploegen worden bijvoorbeeld
getraind door personen die geen
woord Nederlands spreken. Wanneer
ouders hen hierop attent maken,
reageren zij woest en worden zij
uitgescholden voor racist! Officieel
wordt geargumenteerd dat er geen
keuze is. Men zou een beroep moeten
doen op francofone trainers bij gebrek
aan Nederlandstalige trainers. Is dat
zo? Het gevolg daarvan is dat Vlaamse
ouders consequent hun kinderen uit de
clubs terugtrekken. Was dat de
bedoeling van het gemeentebestuur na
alle inspanningen die zij reeds
ondernomen hebben? Waarom geen
passender maatregelen van de
clubverantwoordelijken? Het opnieuw
en beter ophangen van de spandoeken
kan b.v. toch geen probleem zijn?!   

Dat dergelijke boodschappen (niet
alleen op de sportterreinen, maar ook
aan de schoolpoorten) een doorn in het
oog van Franstaligen zijn, is gekend.
En waarschijnlijk nemen (georgani-
seerde) francofone groepjes de
afgerukte spandoeken als trofee mee,
niet alleen in onze gemeente.  

Wij kunnen ons toch niet bij de feiten
neerleggen en voor de lieve vrede laten
begaan. En dus geen spandoeken meer
ophangen op sportterreinen en aan
sommige schoolpoorten?! 

Gelukkig zijn er andere sporttakken als
atletiek en zaalsporten (basket,
badminton, enz.) die tot  - vandaag
althans - minder onderhevig zijn aan
verfransing.

Henri Otte

Pasen. Zonder beloofde splitsing
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Cursus Nederlands – Vlaamse cultuur
Het is soms interessant om eens te luisteren
naar de verhalen van mensen die een cursus
Nederlands volgen. In een groep werd
gevraagd om het te hebben over
vooroordelen over de verschillende
nationaliteiten in die groep. Iemand
opperde dat Belgen hard werken. De enige
Waalse in de groep sprak dit onmiddellijk
tegen, waarop iemand anders verbaasd
stelde dat Vlamingen wel degelijk hard
werken.  Het laconieke antwoord van de
Waalse was “Dat klopt, maar dat zijn dan
ook geen Belgen”.

Een eurocraat die Nederlands studeert,
vertelde mij een opmerkelijk verhaal uit de
jaren zestig, in tempore non suspecto, toen
de Vlaamse boertjes nog hun klak afnamen
voor de Franstalige Übermenschen. Toen
zijn kindjes eens kastanjes aan ‘t rapen
waren op straat, werden ze door een man
met een jachtgeweer bedreigd die hen
toeriep “Vous êtes des Belges ou des
Flamands ?”.  Blijkbaar mochten sommigen
meer dan anderen.

Uit de samenstelling van een groep
cursisten blijkt dat onze Franstalige
medelanders het niet nodig vinden
Nederlands te leren. Het grootste deel van
Cafe Combinne zijn wel Europeanen, maar
geen Franstaligen, hoewel er b.v.in Overijse
dubbel zoveel Franstaligen als andere
buitenlanders wonen. 

De cursussen zijn zo politiek correct als
maar kan zijn. Wie wil weten waarom
Vlaanderen zo’n sterk streven naar meer
autonomie en naar volledige
onafhankelijkheid heeft, blijft op zijn
honger zitten. Het culturele blijft b.v. netjes
beperkt tot wat artikels over mode. Een blik
op de Vlaamse cultuur laat immers zien dat
er in dit land twee totaal verschillende
volkeren leven.

Toch bestaat er grote belangstelling voor
cultuur, zeker bij groepen die Nederlands
studeren met het oog op universitaire
studies. Zo werd bij Linguapolis in
Antwerpen een groep meegenomen naar

een twee uur durende rondleiding in het
museum voor muziekinstrumenten en -
geschiedenis in het Vleeshuys. Ieder was
verbaasd over de talrijke linken tussen
muziek en schilderkunst of boekdrukkunst.
In Leuven besloot een studente een
spreekoefening te houden over
spreekwoorden, met als uitgangspunt het
schilderij “Nederlandse spreekwoorden”
van Brueghel in het Rockoxhuis te
Antwerpen. Het is handige, geslaagde  band
tussen cultuur en het aanleren van een taal!
En men stelde vast dat vele spreekwoorden
van Patagonië tot Vladivostok dezelfde zijn.

In een vorig artikel schreef ik al hoe tijdens
inburgeringscursussen geprobeerd wordt
nieuwkomelingen te recupereren voor “la
Belgique une et indivisible”. Ook tijdens
cursussen Nederlands lijkt het woord
“Vlaanderen” voor velen een brug te ver;
maar sommige studenten zijn blijkbaar
vrijer in hun denken dan het regime wel wil.

W. Illysee

Transfers in de sociale sector 2003-2007. 
Een studie van het AKVSZ of Aktie Komitee Vlaamse Sociale Zekerheid.
‘Samenvatting van een samenvatting’
De studie van het ‘Aktie Komitee Vlaamse
Sociale Zekerheid’ toont aan dat in 2007 de
totale geldoverdracht of transfer in de
sociale sector uit Vlaanderen naar de
andere gewesten 4,7 miljard euro bedraagt.
Dit betekent een stijging met 10,3 %
tegenover 2003. Deze stijging gebeurde
grotendeels in 2004. Nadien bleven de
transfers in absolute bedragen ongeveer
constant. 
In procent van de uitkeringen is er in
Vlaanderen sedert 2004 een lichte daling. Er
is een verschil in het beeld dat we krijgen in
de sociale zekerheid en de sociale bijstand.

Achter deze globale trends zijn er enkele
scherpe trendbewegingen :

1)  Voor de sociale zekerheid (kinder-
bijslag, werkloosheid, pensioenen,
geneeskundige verzorging en ziekte-
uitkeringen, arbeidsongevallen en
beroepsziekten) wordt bij de absolute
bedragen het volgende vastgesteld:
* De transfers in de pensioensector zijn
gedaald met 23 %,
* We zien een stijging in de sector van de
kinderbijslag (15 %), werkloosheid (26 %),
geneeskundige verzorging (13%) en ziekte-
uitkeringen (14 %),
In het procent van de uitkeringen zijn de

transfers heel erg gestegen in de
werkloosheidstak, gelijk gebleven in de
kinderbijslagtak en gedaald in de andere
takken. De transfer in de tak van de
werkloosheid bedroeg in 1990 8% van de
totale transfers in de sociale sector, in 2007
32 %.
Het is duidelijk dat de transferdiscussie
binnen de sociale zekerheid zich steeds
meer toespitst op tewerkstelling en
werkloosheid.

De inkomende transfers in Brussel zijn
lager dan algemeen werd aangenomen en
tonen een dalende trend.
In Wallonië zijn de inkomende transfers
veel groter dan gedacht, maar ook hier is er
een dalende trend.

2)  In de sociale bijstand (maatschappe-
lijke integratie (= OCMW) , tegemoetkomin-
gen gehandicapten, IGO (inkomensgarantie
voor ouderen) vertonen de absolute
bedragen een enorme stijging van de
transfers in de tak maatschappelijke
integratie met 46 %.  In de sector van de
gehandicapten blijft de transfer constant.
In het totaal is er een stijging van 30 %, die
ook na 2004 verder liep.
In 2007 is er in de tak van de maatschappe-
lijke integratie in Brussel een inkomende

transfer van 127 miljoen en in Wallonië van
66 miljoen.
Vlaanderen betaalt met andere woorden 
70 % van de uitkeringen verdeeld door de
Brusselse OCMW’S.

Wat betekenen deze transfers voor
Vlaanderen?
In 2007: 10 % meer dan alle Vlaamse
gemeentebelastingen, of 70 % meer dan het
budget Welzijn en Gezondheid van de
Vlaamse Gemeenschap.

De transferbedragen die door een splitsing
van de sociale zekerheid voor Vlaanderen
zouden vrijkomen wegen niet op tegen de
kosten van de vergrijzing in de nabije
toekomst.
In de periode 2010-2014 wordt hier voor
Vlaanderen een tekort van 3,5 miljard euro
voorzien. De Vlamingen zullen in de
toekomst dus geen geld meer hebben om
solidair te zijn!

Wie hierover meer wil weten kan terecht bij
AK-VSZ uitgave van februari 2010,
Hoogstratenplein 1 te 2800 Mechelen, tel
015 28 90 94 of akvsz@vnz.be

VHK
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De partijen die willen onderhandelen over toegevingen inzake
BHV vallen terug tot minder dan 50 % van de stemmen.
Opnieuw historische opiniepeiling in La Libre Belgique.

De twee federale regeringspartijen CD&V
en Open VLD die in de federale regering
onder de leiding van Jean-Luc Dehaene
momenteel onderhandelen - zonder
meerderheid in Vlaanderen - met o.a.
Maingain over Vlaamse toegevingen inzake
BHV, halen volgens een nieuwe peiling in La
Libre Belgique nog nipt 1/3e van de Vlaamse
stemmen (nl. 33,8 %): CD&V komt op 20 %
en Open VLD op 13,8  %.
Beide partijen hebben nog nooit zo laag
gescoord in een peiling. De derde
traditionele partij SP.a die vanuit de
oppositie een onderhandeld akkoord wil
steunen, landt op 15,5 % . Samen komen de
drie traditionele partijen zelfs niet meer aan
de helft van de stemmen in Vlaanderen
(49,3 % of -3,9 % t.o.v. de verkiezingen van
juni 2009).
Daartegenover halen de drie Vlaamse
partijen (VB, N-VA en LDD) samen 40,7 %,

een nieuw historisch maximum:  N-VA
wordt zelfs de tweede partij in Vlaanderen
(17,9 %) en Vlaams Belang de derde (17,3 %)
terwijl LDD terugvalt tot 5,5 %.
Als nieuwe verwittiging kan dit tellen: als de
traditionele partijen (tegen alle vroegere
beloften in) toegeven in een onderhandeld
akkoord inzake BHV wacht hen een ware
afslachting bij de verkiezingen in 2011.
Vlaanderen zal niet aanvaarden dat twee
kleine partijen (CD&V en VLD, samen 
33,8 %) een voor Vlaanderen catastrofaal
akkoord afsluiten met de steun van een
derde kleine partij uit de oppositie (SP.a),
terwijl het enkel gaat over de opheffing van
een discriminatie tegenover Vlaams-
Brabant zoals vastgesteld in een dwingend
arrest van het Grondwettelijk Hof.
Deze discriminatie van Vlaams-Brabant kan
immers onmiddellijk opgeheven worden
door BHV te splitsen met een gewone wet,

die trouwens ook werd ondertekend en
ingediend door CD&V-boegbeeld en
Europees voorzitter Herman Van Rompuy
zelf. Diezelfde wet werd reeds twee jaar
geleden goedgekeurd in de kamer-
commissie, in de eerste plaats door CD&V
zelf. Heeft CD&V schrik van haar eigen
schaduw en moet Vlaanderen daarom
opnieuw een prijs betalen enkel en alleen
voor het opheffen van een grondwettelijke
discriminatie tegenover haar eigen
inwoners?
Waarop wacht de Vlaamse vleugel van de
CD&V om uit de schuilkelders te komen?

Guido Moons                            

Voorzitter werkgroep BHV

EU: Vlaanderen betaalt,  maar speelt niet mee
De Vlamingen zijn de grootste nettobetalers
van de hele Europese Unie. Elke Vlaming
draagt gemiddeld 286 euro af aan de EU.
Dat is ruim 12 euro meer dan de gemiddelde
Nederlander, die totnogtoe algemeen
beschouwd werd als de grootste
nettobetaler. De Vlaams Belang-delegatie in
het Europees Parlement onderzocht echter
het respectievelijke aandeel van Vlaanderen
en Wallonië in de bijdragen die België
levert, en de situatie is zodanig
scheefgetrokken dat Vlaanderen - per hoofd
van de bevolking - helemaal bovenaan de
lijst van de nettobetalers komt te staan.

Grootste nettobetaler
De Europese Unie wordt via drie bronnen
gefinancierd door de lidstaten:
suikerrechten, douanerechten en
landbouwrechten (de zogenaamde
traditionele eigen middelen), een bijdrage
op de BTW-inkomsten (normaal 0,3 %), en
een bijdrage op basis van het bruto
nationaal product. Daar waar de informatie
over het verschil tussen Vlaanderen en
Wallonië niet beschikbaar was, ging het
Vlaams Belang uit van een voor Wallonië
flatterende veronderstelling, namelijk dat
de bijdrage van de Walen in verhouding
staat met hun aandeel in de totale bevolking
van België. De slotsom is echter dat de
Vlaming 286 euro bijdraagt, tegen 143,2
euro per Waal. Met andere woorden: voor
elke euro die Wallonië aanbrengt, betaalt
Vlaanderen twee euro.

Er zullen in de Europese Unie natuurlijk
altijd nettobetalers (lidstaten of regio’s die

meer aan de EU bijdragen dan ze
terugkrijgen) en netto-ontvangers zijn. En
niemand kan iets zinnigs inbrengen tegen
het principe dat de sterkste schouders de
zwaarste last moeten dragen. Alleen rest de
vraag waarom de bijdragen van Vlaanderen
(en in iets mindere mate van Nederland) zo
buiten verhouding zijn in vergelijking met
die van de andere nettobetalers. Zo betaalt
een Vlaming meer dan het dubbele van een
Duitser, driemaal meer dan een Italiaan,
viermaal meer dan een Fransman en
vijfmaal meer dan een Brit. Een dergelijke
scheeftrekking valt niet te verantwoorden.

“I want my money back”
Merkwaardig genoeg bestaat hierover in
Vlaanderen niet het minste debat. Andere
landen proberen hun afdracht zoveel
mogelijk te beperken. “I want my money
back”, zei Margaret Thatcher ooit. Het is
geen toeval dat ‘Belgische’ politici populair
zijn binnen het gesloten wereldje van het
EU-establishment. Als vertegenwoordigers
van een onbestuurbaar land worden hun
arrangeurskwaliteiten geroemd en … hun
vrijgevigheid op kosten van de Vlaamse
belastingbetalers. Onlangs nog sloot
minister van financiën Didier Reynders niet
uit dat België het virtueel failliete
Griekenland zou bijspringen, terwijl België
zelf nauwelijks beter af is.

De grote paradox van de hele toestand is
dat Vlaanderen als grootste nettobetaler
van de Europese Unie niet eens aan tafel zit
wanneer over de besteding van de middelen
beslist wordt. België vertegenwoordigt

Vlaanderen slecht - of helemaal niet - in
Europa. En alleen de lidstaten, niet de
regio’s, spelen mee binnen de EU. 

“No taxation without representation” lag
als fundamenteel democratisch principe
aan de basis van de Amerikaanse Revolutie
en geldt evenzeer voor de hedendaagse
context in de EU. Het vormt een bijkomend
argument voor Vlaamse onafhankelijkheid,
zodat Vlaanderen als volwaardige lidstaat
kan meespelen op Europees niveau.

Philip Claeys 

Europarlementslid
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Negentien Brusselse Baronieën onder één Brussels Keizerrijk.

Wie bent U ?

Het zou de titel van een sprookje kunnen
zijn, ware het niet dat het de schrijnende
realiteit is.
Met de discussie rond de veiligheid in de
hoofdstad enerzijds en de splitsing van het
kiesarrondissement BHV anderzijds, stak
weer even de bestuurlijke organisatie van
Brussel 19 het hoofd boven water. 

Sinds de eenheidswet van 1961 moesten de
gemeenten fusioneren met een andere,
meestal grotere en rijkere  gemeente. Dit
verliep in verschillende fazen, waarvan de
laatste en belangrijkste plaats vond in 1977.
In Vlaanderen bleven nog 308 gemeenten
over voor een bevolking van 6,2 miljoen
inwoners op een oppervlakte van 13.521
km². Meer efficiëntie en een
kostenbesparend effect, voor gemeentelijk
personeel, voor politieke mandaten, voor
administratie en infrastructuur!
Voor grotere agglomeraties was de
eenheidswet eveneens van toepassing. De
Antwerpse agglomeratie 204,5 km² met 0,5
miljoen inwoners, de grootste van
Vlaanderen, verdween en sinds 1983
werden er zeven van de Antwerpse
randgemeenten, districten met een
adviserende bestuurlijke functie, gebracht
onder de hoed van één burgemeester, acht
schepenen, één OCMW voorzitter/schepen
en 47 raadsleden.

Maar de Brusselse agglomeratie, met een
oppervlakte van 161,4 km² en 1,1 miljoen
inwoners verdeeld over 19 gemeenten,
heeft voor onbepaalde tijd “uitstel”
gekregen. Vandaag wordt de Brusselse
agglomeratie bestuurd door 19
burgmeesters, 140 schepenen, 19 OCMW-
voorzitters/schepenen en 498 raadsleden.
Overkoepeld door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor de

Brusselse agglomeratie met 1 minister-
president, 7 ministers en 89
parlementsleden (inclusief de
ministerportefeuilles). Er zijn globaal 766
politieke mandaten in Brussel die
maandelijks met belastingsgeld betaald
worden. Op jaarbasis zijn dat enkele
miljoenen euro! Voeg daarbij de kosten van
de gemeentelijke administraties,
secretarissen, ontvangers, personeel,
wagenpark, gebouwen, energiekost, … dan
zit men ver boven de middelen die Brussel
ter beschikking heeft om zijn bestuurstaken
te volbrengen. De belastingsinkomsten, met
steeds meer arbeidslozen en het stijgend
aantal inwoners rond de armoedegrens,
volstaan al lang niet meer. De interessante
Brusselse lokvogel, om via de lagere
belastingen op de inkomsten van de
bedrijven met hun maatschappelijke zetel
in Brussel, kunnen het gat niet meer
dichten.
Brussel heeft héél veel bijkomend geld
nodig om zijn luxe(wan)beleid te kunnen
betalen. De meeste centen komen van
Vlaanderen. Daarom alleen al verdient de
Maddens-strategie onze volle steun. Al
geven we toe dat de geldverspilling in
Brussel ook voor stuk te wijten is aan de
Vlamingen zelf. Wij herinneren ons het
voorstel van Brussels minister B.Grouwels -
misschien te goeder touw maar naïef - om
de Brusselse tram- en metrolijnen tot ver in
het arrondissement Halle-Vilvoorde door te
trekken. 

Gesteld dat Brussel zoals Antwerpen van
zijn 19 gemeenten, districten met een
adviserende districtsraden en
districtcolleges maakt, dan blijft er één
burgemeester over met 55 raadsleden , het
maximaal aantal zitjes dat wettelijk
vastgesteld is. Maar mandaten verdwijnen

dan, mét vergoedingen en zitpenningen. Zal
dat snel gebeuren? 

Volgens een Franstalig persbericht zouden

vier faciliteitengemeenten geannexeerd
worden door Brussel, waardoor de kosten
die door Brussel gedragen moeten worden
nog een stuk groter zullen zijn, of zijn die
vier gemeenten bereid te degraderen tot een
district, wanneer de Brusselse agglomeratie
op de duur toch fusioneert? 
Mogen wij even dromen? Waarom niet bij
een volgende grote staatshervorming het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest opheffen,
nu de geestelijke vader van dit gedrocht Vic
Anciaux, ook ingezien heeft dat het een
vergissing was.Waarom niet meteen een
fusie der 19 gemeenten? Zolang ons
koninkrijkje het hoofd boven water houdt,
kunnen deze gemeenten onder toezicht
komen van de federale overheid.    

De veiligheid wordt in Brussel 19 sinds 2001
verzekerd door zes interpolitiezones (IPZ),
geleid door zes zonechefs. Er zijn daardoor
ook zes politieraden. En dan hebben wij het
nog niet gehad over de verplichte

tweetaligheid bij de politiediensten. De idee
om alles te herleiden tot één politiezone en
één zonechef met dezelfde effectieven werd
afgeschoten. Wat moest er immers
gebeuren met de vijf andere zonechefs?

Met ons streven naar Vlaamse
onafhankelijkheid, worden twee opties naar
voor geschoven: met Brussel als het kan en
zonder Brussel als het moet. Het is
misschien iets gemakkelijker om Brussel
met gefusioneerde gemeenten te integreren
in de toekomstige Vlaamse Staat.

Henri Otte

Omdat ik nogal anglofiel ben en een flink
deel van mijn leven Engels heb gepraat, was
ik, in tegenstelling tot de vaderlandse pers,
niet gechoqueerd door de verbale uitval van
Nigel Farage aan het adres van Herman Van
Rompuy, voorzitter van Europa. Om te
beginnen heb ik Van Rompuy, toen hij nog
op de oppositiebanken zat, schaamteloos
stemmen weten ronselen op een betoging te
Halle voor de splitsing van BHV en de
ondersteuning van de burgemeesters.
Diezelfde Van Rompuy liet de sleutels van
de vergaderzalen in het parlement
vervangen om te vermijden dat Vlaamse
volksvertegenwoordigers konden
samenkomen om de splitsing door te
voeren.

Bovendien ging de belangrijkste uitspraak
van Nigel Farage niet over natte dweilen of
lagere bankbedienden. Neen, dat was

slechts het logische antwoord op de vraag
“Wie bent u?”.  Want in Europa kent
niemand H. Van Rompuy, en hij werd
allerminst “verkozen” tot “president”.  Of
heeft u wel een stembriefje gekregen en is
men vergeten er mij ook eentje te bezorgen?

Blijkbaar waren nogal wat Europese
parlementsleden ook niet helemaal
overtuigd van de belangrijkheid van de
Europese “president”, want op het filmpje
was te zien dat Van Rompuy voor een
nagenoeg leeg parlement stond te praten.
En toen hij concludeerde dat hij “in dit
parlement de wil voelde om samen aan het
Europees project te werken” toonde hij
ongewild aan dat er geen reden is om hem
meer te doen verdienen dan de president
van de VS. 

Nigel Farage kreeg een boete van € 3.000,00

van de voorzitter van het Europese
parlement, wat hem deed opmerken dat
vrije meningsuiting een dure zaak is. Vooral
omdat hij zich herinnerde zelf in dat
Europese parlement voor nazi uitgemaakt
te zijn door Martin Schulz, lid van de
socialistische fractie en … overtuigd van
zijn eigen grote gelijk. Heeft Schulz
daarvoor ooit een boete gekregen?

Van Rompuy kon achteraf mooi beweren
dat hij plaatsvervangende schaamte voelde,
in werkelijkheid wist hij zich geen houding
aan te meten. Hij had duidelijk geen
ervaring met de debatstijl in het Engelse
Lagerhuis. Een vinnig antwoord kwam er
niet, te veel rustige vastheid? 
Farage lijkt de situatie in België wel redelijk
goed te kennen, want toen Verhofstadt
tijdens zijn voorzitterschap ook probeerde
allerlei grootse Europese dingen te
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verwezenlijken, stelde Farage vast dat
Verhofstadt premier was van een land waar
de helft van de Vlaamse bevolking
onafhankelijkheid wil en dat er tegelijk in
twee Europese landen een duidelijk “nee”
tegen de nieuwe Europese grondwet was
gekomen, waarop hij vroeg: “Welk deel van
het woord NEE begrijpt u niet?”

En om Farage nog even verder voor te
stellen, want tenslotte kennen de meesten
hem hier ook niet . In november 2004 bracht
hij aan het licht dat de Franse kandidaat
voor Europees commissaris Jacques Barrot,
in Frankrijk een gevangenisstraf van acht
maanden had gekregen wegens het
verduisteren van ongeveer 3 miljoen euro
aan overheidsfondsen. Eerst werd Farage
bedreigd met “legale gevolgen”, maar toen
bleek dat hij de waarheid sprak, kon

Barosso niets anders dan toegeven dat hij
niets geweten had van deze veroordeling en
een andere kandidaat zoeken.

In de lente van 2005 trok Farage weer aan
de alarmbel en vroeg waar elke Europese
commissaris zijn vakantie had
doorgebracht. En het leek hem een
bijzonder eigenaardig toeval dat Barosso
zijn vakantie had doorgebracht op het jacht
van een Grieks miljardair die kort daarna
voor 10 miljoen euro aan staatssteun kreeg
voor een van zijn verlieslatende bedrijven.

Ook de verkiezing van een andere
Fransman, Joseph Daul, bij de EVP zorgde
voor heibel, toen Farage aan het licht
bracht dat de man verdacht werd in een
fraudezaak van 16 miljoen euro. Daul
dreigde met een proces, maar liet de zaak

uiteindelijk (wijselijk ?) op zijn beloop.

De man spaart trouwens niets, ook geen
oerdeftig Engels symbool als de koninklijke
familie.  Toen prins Charles in het EP een
toespraak hield over de globale opwarming,
bleef Farage ostentatief zitten en
repliceerde dat hij zich beter zorgen zou
maken over het gebrek aan democratische
inspraak in de EU dan over het geven van
nog meer bevoegdheden.

Om het kort te houden, men kan voor of
tegen de EU in zijn huidige vorm zijn, maar
het Europese parlement kan wel wat meer
kritische mensen gebruiken. En het zou de
Vlaamse pers sieren wat kritischer te zijn…

W. Illysee

Het Vlaams Nationaal Zangfeest, een succes...?  
Hoog tijd voor vernieuwing en verjonging!

Zondag 28 februari 2010.  In de Lotto-Arena te
Antwerpen heeft voor de 73e keer het Vlaams
Nationaal Zangfeest plaats,  met als thema
“Vlaanderen aan zet”.

Het dateerde van mijn jeugdjaren (en dat is
intussen al een hele tijd geleden) dat ik nog
eens deelgenomen had aan deze ode van het
Vlaamse lied en aangezien onze Vlaamse politici
meer dan ooit onze steun nodig hebben en we
er, als Vlamingen, nog nooit zo zeer van
overtuigd zijn geweest dat we het eigen heft in
handen moeten nemen, vond ik het
vanzelfsprekend om dit jaar nog eens van de
partij te zijn.  

Met zijn 14 waren we (waaronder verscheidene
trouwe bezoekers van het VNZ maar ook enkele
nieuwelingen) en we vertrokken met drie
wagens richting Lotto-Arena.  Weer en wind
hielden ons niet tegen maar heeft blijkbaar toch
één wagen naar de Groenplaats gewaaid, maar
dat is een gans ander verhaal. Onze chauffeur
had geen zin om in de lange rij auto’s te gaan
staan richting parking, en we hadden geluk, we
vonden al snel een mooi parkeerplaatsje in een
straat vlakbij.  

Bij het binnenkomen heerst er al een
aangename drukte en alles verloopt vlot en
netjes.  We zijn ruim op tijd en vinden al vlug
ons gereserveerd zitje en een jarige onder ons
trakteert op een rondje in afwachting van de
aanvang van het zangfeest. Wat rondkijken
terwijl twee muziekkappellen optreden. Tegen
14.30 uur is de arena vol op enkele lege stoelen
na. Misschien zijn er nog op de Groenplaats
beland…

Na een inleiding van Paul Cordy over onze
Vlaamse identiteit en een verwelkoming van
Anton Aldi, die besluit met “En niet België, niet
Wallonië en zeker niet Brussel, maar
Vlaanderen zelf, is nu aan zet !”, zijn we
voldoende opgewarmd om eraan te beginnen.
Het orkest Brassband Scaldis, een
zangfeestkoor, het mannenkoor Gaudeamus,
dirigenten en Micha Marah geven het beste van
zichzelf. Erik Stoffelen, voorzitter van het

Algemeen Nederlands Zangverbond, houdt een
inspirerende toespraak. Applaus en het
liedjesprogramma wordt verder gezet, af en toe
vergezeld door mooie dansoptredens, en
afgewisseld met het optreden van een
sopraansoliste en een hommage aan Nonkel
Bob. Het hele traditionele Vlaams
liedjesrepertoire wordt te berde gebracht en
natuurlijk sluiten we rond 17 uur af met onze
eigen “Vlaamse Leeuw”.  Het 73e Vlaams
Nationaal Zangfeest was afgelopen.  En….ik
was blij dat het afgelopen was.  

Ondanks het smetteloos verloop van een zeer
goed georganiseerd en soms indrukwekkend
schouwspel waartoe honderden vrijwilligers
hebben bijgedragen, kon ik een gevoel van
ontgoocheling niet onderdrukken. Waar was het
feest? Waren mijn verwachtingen te hoog?
Blijkbaar wel! Ik had meer jong volk op de zitjes
verwacht, meer humor, meer vuur in de
speeches, meer enthousiasme van het publiek,
meer hedendaagse liedjes, minder perfectie.

Dankzij de 60-plussers zat de zaal vol. Van
verjonging viel weinig te merken.  Laten we ons
niets wijsmaken. Deze oudere generatie is
grootgebracht (ik ook trouwens) met onze
traditionele Vlaamse liederen. Ik weet het niet,
maar ik vraag me af of onze huidige Vlaamse
jeugd, b.v. chiromeisjes en scouts, nog liederen
aanleert en/of zingt zoals “Gebed voor het
Vaderland”. Indien ja, des te beter. Indien nee,
zit het VNZ met een probleem in de nabije
toekomst. Ja, de recentste liedjes dit jaar waren
liedjes die 40 jaar geleden succes kenden, en
intussen echte klassiekers, maar daarmee breng
je het jonge volkje en de jongvolwassenen niet
naar het zangfeest. Vernieuwing in het
repertoire is dringend noodzakelijk.

Waar was de goedlachse humor ? Oh ja, in de
inleiding en de welkomstwoorden zowel als in
de toespraak van de voorzitter, zat wel degelijk
humor. Fijn gevonden zelfs. Maar meer dan een
glimlach kon er bij het publiek niet af.  Ja, de
speeches werden alle gebracht met de gepaste
articulatie en intonatie, maar … van vuur en

spontaniteit was geen sprake.  En de reacties
vanuit het publiek waren lauw en getuigden van
weinig enthousiasme.  Waar zat die jovialiteit
die ik gehoopt had te vinden? Waar was het
feest?

Ik vond het te perfect, te bombastisch, een
beetje elitair, en … een beetje langdradig. Te
stijfjes en te serieus. Trek dat zangfeest open
naar iedereen en zet naast een sopraansoliste
ook een schlagerzangeres op dat podium. Zang
afgewisseld met een humoristisch
tussendoortje, een presentator die alles aan
mekaar praat en wat leven in de brouwerij
brengt.

Wat ik bedoel, maak er een gezellig feest van!
Maak het volkser, minder zwaar, minder
kunstmatig. Vernieuw geleidelijk aan het
repertoire en creëer een gezellige sfeer door
o.a. een warmere aankleding van de zaal.

Denk nu niet dat ik ondanks mijn kritische
bemerkingen niet af en toe genoten heb van het
zangspektakel. “Heimwee doet ons hart
verlangen” gezongen in canon door 5000
mensen, het is indrukwekkend. En ja, “Onze-
Lieve-Vrouw van Vlaanderen”, bestaat er een
mooier lied?  Maar dan denk ik ook, hoor ons
hier eens zingen over Onze-Lieve-Vrouw, maar
onze kerken lopen leeg en de moskeeën lopen
vol. Inderdaad, dit lied behoort tot ons cultureel
verleden, maar toch …  En moesten we nu
persé drie nationale liederen zingen? Volstond
onze eigen Vlaamse Leeuw niet ?

Geluk met de parkeerplaats? Toen we aan de
wagen kwamen stak er onder de ruitenwissers
een boete van 23 € voor verkeerd parkeren
(blauwe schijf, niet gelezen op het overvolle
verkeersbord dat dit ook op zondag verplicht
is). Bedankt Antwerpen! Wat napraten in de
wagen tijdens de terugrit. En wat bleek? Ik was
niet alleen met mijn ontgoocheling, we vonden
het allemaal nogal zwaar en stijfjes.  

Ik weet niet, volgend jaar….?                                          

I.D.W.



Dinsdag 16 maart 2010: vrijspraak!
10 BHV-dienstweigeraars vrij-
gesproken door de correctionele
rechtbank in Brussel 

Op dinsdag 16 maart ll. werden tien
BHV-dienstweigeraars uit Halle-
Vilvoorde vrijgesproken. De 51e Kamer
van de correctionele rechtbank te
Brussel zag in de door hen ingeroepen
reden om niet te zetelen wegens de niet

splitsing van de kieskring BHV een
geldige reden voor hun dienst-
weigering. De werkgroep BHV
verheugt zich over deze uitspraak, die
een hart onder de riem is voor al wie de
rechtsstaat hoog in het vaandel voert.
Elke burger heeft immers het recht zijn
medewerking aan de uitvoering van
een discriminerende wet (zoals deze
die verkiezingen organiseert op basis
van de discriminerende kieskring BHV)

te weigeren. Daarvoor strafrechtelijk
veroordeeld worden zou strijdig zijn
met alle principes van de rechtsstaat en
van gezond verstand.Gelukkig zijn er
ook nog rechtbanken die het hoofd
koel houden en deze elementaire
rechtsprincipes bevestigen. 
De noodzaak om BHV op korte termijn
op een grondwetsconforme wijze te
splitsen wordt door deze uitspraak
alleen maar bekrachtigd. 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens: parlement
kan geen rechter zijn over eigen verkiezing! 
Heel wat juristen in België verkondigen
dat het mogelijk is “zo nodig” nogmaals
ongrondwettige  verkiezingen te
organiseren, omdat het parlement
achteraf toch zijn eigen verkiezing kan
goedkeuren (en men voegt er meestal
meteen aan toe dat het ondenkbaar is
dat het parlement de eigen verkiezing
niet zou goedkeuren). 
Het is een sterk staaltje van incivisme
en juridisch cynisme: de wet (en de
grondwet) mogen overtreden worden,
zolang er maar geen effectieve sanctie
tegen de overtreders bestaat. Het komt
erop neer te zeggen dat een bindende
uitspraak van het Grondwettelijk Hof
gewoon genegeerd kan worden. 
Het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens steekt nu een stokje voor die
redenering. In het recente arrest
“Grosaru tegen Roemenië” van 2 maart
2010 werd Roemenië veroordeeld
omdat de verkiezingscommissie die in
laatste aanleg oordeelde in
meerderheid uit politici bestond (en
niet uit onafhankelijke rechters). 
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.
asp?item=1&portal=hbkm&action=ht
ml&highlight=grosaru&sessionid=4804
7054&skin=hudoc-fr . Zie ook voor
analyse van het arrest EHRM van 2
maart 2010: weblog Matthias Storme:
http://vlaamseconservatieven.blogspot.
com/2010/03/wie-gelooft-de-von-
munchhausens-nog.html = http://inflan-
dersfields.eu/2010/03/wie-gelooft-de-
von-munchhausens-nog.html

Het Europees Hof oordeelt dat
inzonderheid de beslissingen over de
toepassing van de verkiezings-
wetgeving, in laatste instantie genomen
moeten worden door organen die
voldoen aan de regels van
onpartijdigheid. Bovendien mogen die
organen hun beslissingen niet op een
“autonome appreciatiebevoegdheid”
stoelen, maar enkel op de precieze
regels van het recht. Het Hof oordeelde
dat een verkiezingscommissie waarvan
de leden voor het grootste deel uit
vertegenwoordigers van politieke
partijen bestaan, geen voldoende
garantie van onpartijdigheid biedt.Het
spreekt vanzelf dat die redenering ook

opgaat voor parlementsleden die over
hun eigen verkiezing moeten beslissen,
want wie zou immers beslissen dat zijn
eigen verkiezing ongeldig is?
Meteen wordt één van de laatste
“kapstokken” om toch maar
ongrondwettige verkiezingen te
organiseren en om burgers te
veroordelen die weigeren hun
medewerking te verlenen aan
ongrondwettige verkiezingen, onderuit
gehaald.

Werkgroep BHV 

Guido Moons, Francis Stroobants en
Roel De Leener

TASTENHOYE bvba

HOUTHANDEL - DOE-HET-ZELF -
DAKTIMMER - PLANCHETTEN - DEUREN -
ISOLATIE - RAMEN - VELUX - IJZERWAREN

Duisburgsesteenweg 128/135, Overijse
Tel. 02 687 72 45 - 687 65 98

KUNSTHANDEL JEAN RIGAUX
Justus Lipsiusplein 15 - Overijse centrum

www.jean-rigaux.be   02 687 73 26

Alles voor de knutselaar, de 
kunstenaar en de kunstliefhebber.

Wijnkelders SONIËN  (Pips Luppens)

Brusselsesteenweg 538, 3090 Overijse
Tel. 02 657 33 20

Open van 8 u. tot 12 u.
en van 13 u. tot 18 u.
Zondag gesloten!
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Vlaanderen aan zet !
Tijdens de laatste zondag van februari vond
voor de 73e keer het Vlaams Nationaal
Zangfeest plaats. Vlaams nationaal? Niets
verkeerd mee, dit zangfeest legt sinds lang
het accent op een eigen Vlaamse natie in
wording, dus is Vlaams nationaal een niet
mis te verstane verwoording! Belgicisten,
voorstanders van de Belgische natie zijn
toch ook Belgische staatsnationalisten? Of
zien wij dat verkeerd?

(Even tussen haakjes: bij de Jury voor
Ethische Praktijken inzake reclame (JEP)
werd door de royalisten en Belgische
staatsnationalisten een klacht ingediend
tegen de affiche van Zangfeest, omdat ze
“vernederend” zou zijn “voor alle Belgen”.
Op een schaakbord brengt de pion (een
Vlaamse leeuw) de koningspion ten val. Er
werd een  stopzetting van de campagne
geëist 
Wij echter willen dat Vlaanderen aan zet
blijft en zich inzet voor de eigen toekomst.
Onze welvaart en welzijn mogen door het
Belgisch immobilismeniet wegkwijnen,
Vlaanderen moet de institutionele
patstelling doorbreken.)

Alle zitplaatsen waren bezet, het
middenplein werd vrijgehouden voor de

dansgroepen, ballet en jeugdmuziek-
korpsen. Volgens de pers waren er 5.000
aanwezigen. Men kan het Zangfeest zeker
niet vergelijken met populaire concerten
van De Kreuners, Raymond van het
Groenewoud, Nathalia e.a.

Het was een totaalspektakel in regie van
Paul Cordy. Anton Aldi schreef in zijn
inleiding: “Maar ge zijt niet allen naar hier

gekomen om samen te zingen en te

dromen, maar ook, om aan wat er van

België nog rest, geestdriftig gesteund door

koor en orkest uit duizenden monden te

laten horen dat ge niet van plan zijt, om u

nog langer te laten ringeloren”. 

Een “hommage” aan Jacques Brel werd hier
en daar op boegeroep onthaald. De vraag
werd gesteld: wie is Vlaming? Hij was een
rabiaat Franstalige en hevige tegenstander
van de Vlaamse ontvoogdingstrijd, maar
bleef, zo werd gezegd, in zijn artistieke
wortels doordrongen van een zekere
“Vlaamsheid”. Wij herinneren ons in een ver
verleden, een optreden van Brel in de
stadschouwburg van Leuven, er waren toen
tomaten en eieren te kort en toch bleef hij
voort provoceren. 

Voorzitter Erik Stoffelen : Het wordt dus

tijd dat Vlaanderen België en zijn koning

schaakmat zet! Het schaakspel is ingezet.

De pionnen zullen moeten bewegen. We

hebben Vlaams-nationalisten nodig

binnen én buiten de Vlaamse Regering.

Binnen de Vlaamse Regering om onheil te

voorkomen rond BHV én om Vlaanderen

eindelijk assertiever te maken. Vlaanderen

is aan zet en we wachten dan ook vol

ongeduld op waardevolle initiatieven als

een Vlaamse kinderbijslag en

hospitalisatieverzekering!  Een zoveelste

halfslachtige staatshervorming zal geen

soelaas meer bieden. De enige

staatshervorming die nog nuttig is, is een

grondige die onze staatsvorming

voorbereidt. Dan kan de échte schaakpartij

beginnen, die de ontbinding van dit

kunstmatig land beoogt. Doen we dat niet,

dan moeten we stilaan gaan vrezen voor

onze toekomst. Vandaag zijn we reeds een

Franse kolonie aan het worden. Parijs

beheerst onze ganse energiesector en sinds

kort het gros van onze banken. Vlaamse

verankering is geen overbodige luxe! En hij
besloot: En wat met Brussel, zult u

zeggen? Als het van ons afhangt, zullen we

er alles aan doen om Brussel welkom te

heten in een onafhankelijk Vlaanderen.

Maar wie het ultieme schaakspel om de

scheiding aanvangt, heeft geen garanties

op de uitkomst. Het Brusselse vraagstuk

mag ons niet weerhouden om dit

schaakspel te spelen!

Micha Marah bracht het eerste gordellied
“Ik hou van alle zes” in herinnering en
bracht hulde aan de pas overleden bewuste
Vlaming Bob Davidse. Het liedje “Vrolijke
vrienden” weerklonk uit duizenden
monden.

Bij de uitleiding schreef Anton Aldi : “En

omdat eerst Y. Leterme en daarna H. Van

Rompuy roemloos hebben gefaald, heeft

sire Albert, dan maar zijn zwaarste knol

van stal gehaald, met de dwingende vraag,

om nog voor Pasen en met zijn volle

gewicht, de verdomde BHV-storm, die

maar niet wil luwen, via een

onderhandeld compromis alsnog door de

Vlaamse strot te duwen”. Hij besloot: “Geef

aan het prinsenvolk der oude Nederlanden

eindelijk datgene waar het al zo lang op

wacht: een eigen Vlaamse staat en

Vlaamse macht”.

Met het gebed voor het Vaderland en het
zingen van drie nationale liederen werd dit
prachtig feest afgesloten

Henri Otte

Geen tronen blijven staan. Dekolonisering …
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Kardinaal Sterckx  (zie blz. 11)

Engelbertus Sterckx werd geboren te Oppem op 2
november 1792. Na middelbare studies te Edingen en
Leuven en een filosofisch-theologische opleiding aan het
Groot-Seminarie werd hij op 18 februari 1815 priester
gewijd. Hij werd leraar aan het Groot-Seminarie in
Mechelen en pastoor in Boechout (1821) en pastoor-deken
te Antwerpen (1824) en in 1827 was hij reeds vicaris-
generaal.
Nauwelijks 40 jaar oud werd hij aartsbisschop van
Mechelen. In 1838 werd hij opgenomen in het
kardinalencollege. Mgr. Sterckx muntte vooral uit door zijn
organisatietalent. Hij gaf structuren aan het aartsbisdom die
nu nog altijd doorwerken. Hij bouwde ook een stevig
georganiseerd godsdienstonderwijs uit in de scholen. Van
zijn hand is de fameuze catechismus van Mechelen. In zijn
residentiestad, alsook in Hoogstraten en Waver werden
Klein-Seminaries opgericht en in Leuven opende de
katholieke universiteit opnieuw haar deuren, die tijdens het
Hollands bewind waren gesloten. Bij dat alles werd de
aartsbisschop niet zelden tegengewerkt door de overheid.

In 1857 kwam een antiklerikale liberale regering aan de
macht onder premier Rogier en naderhand Frère-Orban.
Sterckx verzette zich krachtig tegen allerlei inmengingen,
bij voorbeeld  de wet op de kerkhoven (1862) en die op de
studiebeurzen (1864). Binnen het katholieke kamp was er
geen politiek tegengewicht en men kan zelfs spreken van
polarisatie: aan de ene kant de liberale katholieken die de
grondwettelijke scheiding tussen kerk en staat
aanvaardden. In ruil voor de vrijheid van godsdienst en
onderwijs, los van elke staatsinmenging, kon men de
overige liberale beginselen, zoals de vrijheid van drukpers,
van mening e.d. erbij nemen. Daartegenover stonden de
zogeheten Ultramontanen, degenen die trouw de richtlijnen
volgden van «over de bergen», van Rome dus, en die zich
schaarden achter de encycliek «Mirari vos» van 1832,
waarin de liberale vrijheden en de idee van scheiding tussen
kerk en staat, krachtig worden veroordeeld. Ervan
overtuigd dat de katholieken zich op een of andere wijze
moesten organiseren, en dit niet alleen op kerkelijk maar
ook op politiek gebied, richtte kardinaal Sterckx de
succesrijke katholieke Congressen van Mechelen in (1863 -
1864). Hij overleed op 4 december 1867.

Links Vlaams-nationaal maandblad

Drukpersstraat 20, 1000 BRUSSEL
Tel. 02 223 31 40 • Fax 02 223 31 41

... is aan zijn 18e jaargang toe!

NEEM NU EEN ABONNEMENT
25 euro voor 10 nummers!

Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

Tel. 02 687 87 87 - Fax 02 687 33 33

VERZEKERINGEN

Justus Lipsiusplein 5 - 3090 Overijse
tel. 02 687 44 44 - CDV nr. 43364 - fax 02 688 08 82

Niks aan de hand. Albert II wil naar bloedig Kinshasa.
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MEISE (vervolg)

Aan de kerk nemen we de August van Doorslaerlaan en
komen in …

Amelgem

We bereiken de kapel van O.-L.-Vrouw-Geboorte uit 1637.
Even weder zijn we aan het hof van Groot Amelgem met de
legendarische Duivelsschuur uit 1636. Op dit hof werd in
1792 kardinaal Sterckx geboren. Nog even verder de hoeve
Klein Amelgem, waar de opnamen van het TV-feuilleton
‘Een mens van goede wil.’ werden gemaakt.
We keren terug op onze stappen en nemen links de
Kaarlijkstraat tot een groot kruispunt waar we de
Kruisblokweg nemen en rechts de Oppemkerkstraat naar …

Oppem

Landelijk dorp van 530 ha en zeer heuvelig terrein tot 80 m.
Het ongeschonden glooiend landschap nodigt uit tot
wandelen. De inwoners worden ‘kloskes’ genoemd (naar de
oude herberg De Klos). Het Sint-Stefanuskerkje is met zijn
witgekalkt torentje erg typisch voor de streek. Vlakbij de
pastorie. 
We nemen de Oppemstraat en belanden in …

Wolvertem
Een verstedelijkt dorp van 2.039 ha. De benaming Wolvertem
vinden we voor het eerst terug in de stichtingsakte van de
abdij van Dielegem in 1095: ‘Vulvrethem’. Deze naam zou
Frankisch uit de 4e of 5e eeuw zijn. Het eerste deel ‘vulvret’
is de vervorming van de Germaanse persoonsnaam Wolfhart
en het achtervoegsel ‘hem’ duidt op huisvesting. De
waarschijnlijkste verklaring  is dus dat Wolfhart zich hier
kwam vestigen en de plaats zijn naam gaf.
Daarnaast leeft ook de mythisch, folkloristische verklaring
dat Wolvertem ‘plaats waar de wolven woonden’ betekent.
Wolvertem lag langs een weg, er was water en vruchtbare
grond. Wolvertem-centrum bestond uit een kern van
boerderijen langs een straat of plein. In documenten van
1095 is er voor het eerst sprake van een Heer van Wolvertem:
Onulfus. De abdijen van Dielegem, Grimbergen en Groot-
Bijgaarden verwierven grote delen van Wolvertem. Vanaf de

dertiende eeuw gaan de abdijen grote delen van het dicht
beboste Wolvertem rooien om nieuwe landbouwgrond te
verwerven. Zo ontstaan er drie bevolkingskernen:
Wolvertem-centrum, Imde en Meuzegem, onafhankelijk van
elkaar met eigen parochies. 
De handel draait goed in Wolvertem en het is een gegeerd
dorp om te wonen. In de nabijheid van Brussel en toch met
landelijk karakter. De inwoners worden ‘strontstrijkers’
(jongeren bestreken de eerste auto’s met uitwerpselen),
‘strontrapers’ (mensen raapten paardenvijgen op om te
mesten) of ‘profijtelijken’ genoemd. Bezienswaardig is de
Sint-Laurentiuskerk. Vlakbij het in Vlaamse stijl
gebouwde gemeentehuis.
We verlaten Wolvertem langs de Merchtemsesteenweg en
slaan rechts de Meuzegemstraat in naar …



Meuzegem
Zeer landelijk gehucht met de kerk van O.-L.-Vrouw-

Boodschap. De inwoners worden ‘bosuilen’ genoemd. In de
Lovegemstraat staat het Onze-Lieve-Vrouwhof uit 1671.
De Meuzegemstraat en de Veilinglaan brengen ons in de
kortste keren naar …

Rossem

Een stille landelijke woonkern met een driebeukige Sint-

Medardus- en Sint-Gildarduskerk van 1874. De inwoners
noemt men ‘papeters’.
De Kleine Dries en de Kouterbaan brengen ons weldra naar
…

Imde

De neoclassicistische Sint-Kwintinuskerk staat nabij het
Imdehof en het Hof te Eldern, nu een paardenfokkerij. De
Barbierstraat en de Dreef leiden naar het Kasteel van Imde

in een prachtig wandellandschap. Aan de Beekstraat begint
een pad dat leidt naar de boskapel O.-L.-Vrouw-

Behoudenis der Kranken waar sinds 1658 miraculeuze
genezingen plaatsvonden;  de prinses van Chimay legde in
1695 de eerste steen van de kapel, die nu jammer genoeg
naast de lawaaierige A12-autoweg ligt. De inwoners van
Imde noemt men ‘heren’ omdat ze jaren achtereen de
burgemeester van de gemeente leverden.
Nu moeten we die grote verkeersader oversteken en hiertoe
nemen we de Drijpikkelstraat die overgaat in de Vier Eiken.
Aan de Verbindingsweg dwarsen we de A12, rechts de
Ossegemstraat en links de Hoekstraat en we komen in …

Sint-Brixius-Rode

Naast het gotische Sint-Brixiuskerkje met schip uit de 13e
eeuw vindt men er ook het Hof Ten Rode met de nog
zichtbare wallen van een verdwenen kasteeltje, ook uit de
13e eeuw maar de huidige gebouwen zijn 19e-eeuws. De
inwoners van Rode noemt men ‘schutters’ of ‘slijkstampers’.
We nemen de Broekstraat, links de Grensstraat, rechts de
Schriekstraat, rechts de Neromstraat, links de Patatestraat,
rechts de Jan Hammeneckerstraat en komen in …

Westrode
Hier staat het
neogotisch kerkje van
O.-L.-Vrouw van de

Rozenkrans. Op het
kerkhof de roodgekapte
grafkapel van
priesterdichter Jan

Hammenecker. Van
1951 tot 1975 leefde in
het dorp priesterdichter
Jef Rademaekers en
nu woont er weerman
Frank Deboosere. De
inwoners worden ‘die
met de kleinste’
genoemd naar de toren
van hun kerk.
De Londerzeelsesteen-
weg brengt ons terug
naar de A12 die we
oversteken en de kerkhofstraat wordt maar dan zijn we al in
Londerzeel en dat is voor volgende aflevering.

Roeland                

(Wordt vervolgd)
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Taal in het hoger onderwijs 
Beter Engels of beter Nederlands?

Even terugkomen op één aspect dat tijdens het symposium
op 13 maart te Antwerpen werd gehouden.
Waarom is de dreiging van verengelsing in het hoger
onderwijs mogelijk?  Het onderliggend basisprobleem is dat
Nederlanders en Vlamingen veel te weinig taalfierheid
bezitten. De schrijver Willem Frederik Hermans stelde ooit
dat er geen volk ter wereld meer zijn taal haat dan de
Nederlanders (en de Vlamingen).
In de Nederlandse grondwet wordt er geen enkele
bescherming voorzien voor het Nederlands. De regering
Balkenende had in haar regeringsakkoord gesteld dat er een
wetsontwerp zou worden ingediend om het Nederlands in de
grondwet vast te leggen als officiële taal van Nederland.
Door de val van deze regering komt daar dus niets van. En in
een volgende regering zal mogelijk ook de partij D66 zitten,
die een erge tegenstander is. 
In Vlaanderen is de toestand anders door de taalwetten,
maar in de praktijk worden die niet altijd toegepast.
Met afgunst kijken de taalverdedigers in de Nederlanden
naar Frankrijk waar de wet-Toubon geldt. Deze wet is sinds
1994 van kracht. Ze bepaalt het gebruik van het Frans in het
openbaar leven in Frankrijk. Enkele voorbeelden: in alle
overheidsorganen is het verboden woorden uit vreemde
talen te gebruiken in de teksten. Reclamevoering en
adverteren van producten moet in het Frans (art 4). Voor

privépersonen die subsidies ontvangen geldt dat hun
publicaties
die in een vreemde taal geschreven zijn, tenminste een
samenvatting in het Frans moeten bevatten (art 7). In
Frankrijk bestaat er dus geen gevaar voor het verengelsen
van het universitair onderwijs.Meer gegevens over de
Toubon-wet worden in de laatste Nieuwsbrief
Taalverdediging behandeld (www.taalverdediging.nl).

Nederlands, Landstaal

Stationsstraat 8
3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04
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Op bezoek bij keramiekkunstenaar Johan Lewi
Mama en papa, met name Mariette De
Vocht en Leo Lewi, waren
professionele kunstenaars, die eerste
prijzen wonnen aan de Koninklijke
Academie en het Hoger Instituut voor
Schone Kunsten te Antwerpen.

Hun vijf kinderen groeien op in een
wereld van portret schilderen,
stillevens en landschappen in olie,
aquarel, pastel en houtskool. Mama
werkt ook met klei en subtiele kleine
keramiek-sculpturen behoren tot haar
kunstwerkrepertorium.
De kinderen zijn artistiek bijzonder
begaafd en krijgen, al spelend, hun
inwijding in de wereld van kleur en
creativiteit…

Voor Johan Lewi was klei (aarde, die
zich in de hand laat vormen en op
temperaturen van ongeveer 1000° C tot
“scherf” (steengoed) kan gebakken
worden) geen vreemd medium. Als
kind had hij er reeds mee gespeeld en
gefantaseerd.Maar toen hij op een
cruciaal moment in zijn leven opnieuw
een blok klei voor zich kreeg, was deze
vormeloze aarde toch erg
confronterend. Aarzelend, zoekend
was de aanraking van dit levend,
vochtige, kille materiaal…

“Duimpotjes” worden geboren: een
brokje klei wordt rond de duim
gevormd en gemodelleerd tot er een
potje uit groeit. Emoties… telefoons
met mama over hoe en wat?... Alles in
een schoenendoos mee naar Turnhout
bij mama. Haar goede raad: ja, Joke,
héél goed! Doordoen, Joke! Altijd

opnieuw proberen en uitdiepen!

Aan die “duimpotjes” komen beestjes:
een kikker, een hagedis, een vogeltje.
De potjes en schoteltjes verdwijnen en
de beestjes en figuren gaan hun eigen
leven leiden. Telkens wordt de goede
raad van mama ingeroepen!

Er wordt een keramiek-oven gekocht
om de gedroogde, maar uiterst
kwetsbare kleicreaturen te kunnen
bakken tot harde steen.
Op de gebakken scherf, soms ook
direct op de gedroogde klei, worden
oxydes van mangaan, ijzer, chroom,
kobalt, magnesium, koper, tin, enz.
aangebracht, om na een nieuwe bak
van ongeveer 1000° C een verrassend
kleurenpalet te voorschijn te toveren. 

Het ene avontuur voert Johan Lewi
naar het volgende: het ogenblik dat de
oven opengaat staat hij en zijn familie
vol verwachting te kijken! Oh, prachtig!
Amaai, dat rood is helemaal
weggebakken. Dit moet opnieuw de
oven in! Niet genoeg nuance! “Je moet
geen schrik hebben, Joke, om nog eens,
en nog eens te bakken” horen we mama
zeggen. Zo gezegd, zo gedaan. Een
drukke bezigheid gonst door het huis,
overdag het wetenschappelijk werk en
’s avonds of liever ’s nachts
”keramieken”.

De handgrote sculptuurtjes beginnen te
groeien en worden menshoge totems
en piramides.
Aangetrokken door het architecto-
nische aspect van keramiek groeit een
subtiel spel tussen kunst, ambacht en

engineering. De ingenieur, de werkman
en de kunstenaar gaan hier hand in
hand, om zulke grote sculpturen te
realiseren.
En nu is er de jongste jaren een
terugkeer naar het handgrote, uit de
hand gegroeide sculpturen, waarin de
afdruk van duim en vingers duidelijk
zichtbaar is.

Nooit gebrek aan inspiratie! De Muze!
Een stroom van beelden altijd naar
hem toekomend.
Verschillende thema’s worden
uitgewerkt in bas-reliëfs, sculpturen en
sculptuur-composities.
Daar zijn de vogels en mythische
dieren…
De gezichten, die vroeger “maskers”
werden genoemd…
De kandelaars om het licht te dragen…
De boommannetjes, die later muziek
beginnen te spelen…
De vogelwezens, die evolueren naar
gevleugelde vrouwen en mannen…
De huisgodjes en huisgodinnetjes, op
het karikaturale af soms…
Alles met een vriendelijke, tot glimlach
uitnodigende ziel en ”zo vrij als een
vogel, de mens, de kunstenaar, de
professor Lewi” zoals collega Paul Van
Rompaey in 1990 schreef.

D.S.

Johan Lewi stelt tentoon 
in het cultureel centrum 

Den Blank, Overijse-Centrum 
van 19  tot 26 september 2010.

Vernissage op zondag 
19 september om 15 uur.
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Vrijdagavond, 12 maart, hoog tijd om weer op stap te gaan
naar een volkscafé om ons artikel te schrijven. Deze keer
trekken we naar Jezus-Eik, een gehucht van Overijse waar
we tot nu toe geen cafébezoek brachten. Jezus-Eik is, met
enige voorsprong, het gehucht van Overijse dat met Maleizen
en Tombeek, het felst onder druk staat door Franstalige en
buitenlandse immigratie. Vandaar dat we graag een beetje
historiek koppelen aan dit artikel.
Jezus-Eik kondigt zichzelf aan, op de website van de
Dorpsraad, als Vlaams, groen en gastronomisch. De webstek
kwam tot stand in 1999, in het kader van ‘125 jaar
Gemeenteschool Jezus-Eik’ en is gebaseerd op de eerder,
door de Vlaamse Klub Druivenstreek uitgegeven brochure
‘Jezus-Eik van bedevaartsoord tot villadorp’ (1984). Het
ontstaan en de groei van het dorp zijn grotendeels verweven
met het woud. Heden ten dage is Jezus-Eik nog altijd een
prachtige uitvalsbasis voor een bezoek aan het bos. Na een
stevige wandeling kan je nagenieten bij een frisse pint in een
paar van de oudste herbergen van Vlaams-Brabant.
Voor 1800 was de belangrijkste bezigheid de bouw van de
kerk en de opvang van pelgrims en bedevaarders. Naast die
taak waren de ongeveer honderd inwoners bezig met
bosontginning en landbouw. Jezus-Eik was onder Frans
bestuur even een zelfstandige gemeente die in 1810
fusioneert met Overijse. Na 1800 gaat de groei van het dorp
iets sneller om vanaf 1950 in een stroomversnelling te
komen. De expansie van Brussel en de verbeterde mobiliteit
zorgen ervoor dat eerst de landbouw en daarna de
druiventeelt verdwijnen. Grote verkavelingen worden een
feit en Jezus-Eik krijgt een nieuwe bestemming: het
villadorp.  Jezus-Eik is één van de Vlaamse gemeenten met
een ruime internationale bewoning. Het Vlaamse karakter is
zoek, de autochtone jeugd heeft het moeilijk om langer ter
plaatse te blijven wonen. Het is al lang niet meer het
onooglijk, rustig dorpje, omgeven door het Zoniënwoud. Een
residentiële slaapstad is in de plaats gekomen met tientallen
nationaliteiten en de vele nadelen van het woon-
werkverkeer. De komst van het gemeenschapscentrum ‘De
Bosuil’ zou het plaatselijke karakter moeten helpen bewaren
en weerstand bieden aan de internationalisering (en
verfransing). De sinds eeuwen gastvrije ‘bosuilen’ zoals de
Jezus-Eikenaars zichzelf noemen, denken er het hunne van.
(Zeer lezenswaardige bron : www.zonien.com/Jezus-
Eik/frames/Fr_dorp.htm )
We vragen ons dan ook af of we nog wel in een echt

dorpscafé gaan terecht komen of eerder in een herberg met
toeristen en anderstaligen. En jawel, ondanks die druk is er
toch een levendig café, met voornamelijk Vlaamse
bezoekers, bewaard gebleven.  Het café heeft een niet
alledaagse naam, met name ‘Punt op de i’ en is gelegen op de
Brusselsesteenweg 559.  Spijtig genoeg kan de huidige
uitbater ons niet vertellen waar de naam vandaan komt.    
We vertrekken een beetje vroeger dan we gewoon zijn met
de bedoeling om voor de vrijdagavonddrukte onze
vragenlijst rustig te kunnen doornemen met de cafébaas.
Maar dat is verloren moeite. Het is druk op de steenweg, de
week zit erop voor de dagelijkse pendelaars naar Brussel,
maar geen probleem, want klanten van ‘Punt op de i’ kunnen
hun wagen gemakkelijk kwijt op de ruime parking aan de
achterkant van het pand. Het is dan ook via de achterdeur
dat we het etablissement  betreden. Het is 16.45 uur en al de
barkrukken zijn bezet alsook enkele klanten aan een tafeltje
en er heerst reeds een gezellige sfeer. Greta kent enkele
klanten en voor we goed geïnstalleerd zijn aan een tafeltje,
wordt er al druk gebabbeld en gelachen. En als één van ons
dan nog per ongeluk (niet door drankmisbruik, want eerste
drankje) onze halfvolle Duvels omvergooit worden we pas
goed bestookt met grappige opmerkingen zoals van de
cafébaas: “Zeg, moet ik mijn vod hier op tafel laten liggen?”
en van de klanten: “Wat gaat dat zijn als die nog een pint
meer drinken?”.  We lachen mee en laten het niet aan ons
hart komen. Ondertussen beseffen we al dat er voorlopig van
een rustig gesprek met Jean-Pierre, de cafébaas, niets in huis
gaat komen en beginnen we alvast wat foto’s te trekken van
het interieur en de stamgasten.  Jean-Pierre gaat vlug zijn
vrouwke halen om mee op de foto te kunnen. Een ‘tournée
générale’ verder, als dank voor hun goede wil om te poseren,
en we staan eveneens aan de toog en zo kunnen we dan toch
tussendoor enkele vragen stellen aan Jean-Pierre. En zoals

een gemoedelijke cafébaas betaamt, beantwoordt hij joviaal
en met de nodige humor onze vragen. Zo komen we te weten
dat zijn volle naam Jean-Pierre Wolfstyn is, in Hoeilaart werd
geboren in 1952 en één van zijn voorvaderen zou afkomstig
geweest zijn van Polen. Ondertussen houdt hij ‘’t Punt’, zoals
het café ook al eens genoemd wordt in de volksmond, al 18
jaar open. Zijn vader werd in het cafépand geboren maar
heeft het café nooit uitgebaat. Van zijn grootouders Polidoor
en Esther heeft Jean-Pierre de cafémicrobe meegekregen; zij
hielden de herberg open van ongeveer 1930 tot 1959 met een
onderbreking tijdens de oorlogsjaren met verhuizing naar de

Punt op d’i



‘Luxemburg”, een vroeger café in het centrum van Jezus-Eik.
Vanaf 1959 werd het café verhuurd en is het door
verschillende uitbaters open gehouden. Tot Jean-Pierre het
pand volledig vernieuwde in 1991.   Hoe de voorgevel er in
het verleden uitzag kan men vaststellen op een oude foto die
een ereplaats heeft in het café. Voordat de grootouders van
Jean-Pierre de zaak overnamen zou het al een herberg
geweest zijn, maar dat wist hij niet met zekerheid te
vertellen; het gebouw zou dateren van begin jaren 1900. De
grootvader was ook een beetje ‘coiffeur’ zoals dat toen vaker
voorkwam.  Jean-Pierre toonde ons een prentkaart waarop

duidelijk te zien was dat, naast de huizenrij waartussen het
cafépand staat, de steenweg in die tijd nog grotendeels een
straat was met bomen langs beide kanten.  
Jean-Pierre baat het café uit samen met zijn echtgenote Olga,
die van Russische afkomst is en vijf jaar geleden aankwam in
België.  En waar vele van onze Franstalige buren falen, slaagt
Olga er wonderwel in om op deze korte tijd reeds vlotjes
Nederlands te spreken.
Ondertussen zijn er nog stamgasten bijgekomen waaronder
een groepje jonkheid. Blijkbaar hebben ze hier met V.O.K.
(Voetbal Ontspanningskring) hun vaste vrijdagavond. Ja, we
zijn aangenaam verrast. De leeftijd varieert echt van jong tot
oud. Op vrijdagavond rond 19 uur nemen de kaartspelers
plaats rond een tafeltje voor hun eerste spelronde ‘belot’.
Olga neemt de bediening over want Jean-Pierre speelt graag
een spelletje mee met zijn vaste klanten.   Ondertussen gaan
de gesprekken aan de toog verder, en het actuele BHV-
onderwerp wordt daarbij geenszins geschuwd.  Het is
duidelijk dat een grote meerderheid van de klanten echte
Jezus-Eikenaren zijn en ze laten niet na om te vertellen dat
het ‘Punt op de i’ nog het enige echte café is waar de lokale
bevolking graag een pintje komt drinken.  En allemaal in het
Vlaams. Met een blije voldoening zien we dan ook dat in een

ingebouwd nisje naast de vogelpik, twee Vlaamse
leeuwenvlagjes hangen. Waarom zijn we dat eigenlijk nog
nooit in onze vorige cafés tegengekomen ?
Op de voorgevel, vroeger geplakt en nu voorzien van een
rustieke gevelsteen, vinden we in grote letters de naam van
het café en een lichtreclame van Jupiler. Binnen bevindt zich
aan de rechterkant een muurbank met tafeltjes ervoor die
over de hele diepte van het café loopt.  Links achteraan de
bar en links vooraan is er duidelijk rekening gehouden met
de vogelpikspelers, de Bosuilen. Zij beschikken over twee
hoge tafels om erbij te staan als de ploeg op dinsdagavond
hun competitiematchen spelen. En ze hebben alvast prijzen
gewonnen, de talrijk tentoongestelde bekers getuigen ervan.
Jean-Pierre is niet gebonden aan een vaste brouwerij. Wat de
prijslijst betreft kunnen we meedelen dat je er het
traditionele aanbod kan vinden met enkele goede trappisten
waaronder de Westmalle en Chimay. Chocolade, chips,
sauciskes en soepjes zijn eveneens te verkrijgen.  De prijzen
vallen heel goed mee, voor een pint 1,45 € en voor een
zwaarder biertje betaal je 2,60 €. Wanneer het rookverbod
wettelijk wordt zal het Jean-Pierre toch dat een beetje ‘tort’
doen, maar gelukkig beschikt hij over een ‘achteruit’ waar
eventuele rokers terecht kunnen.
Geen elektronische spelen in ‘t Punt, wel een TV en een meer
dan degelijke muziekinstallatie.  We vermoeden dat het er
soms heel feestelijk kan aan toe gaan. Vroeger stond er ook
een biljart met ‘toppen’ in een ruimte achteraan, maar bij
gebrek aan interesse werd die afgevoerd en werd de
speelruimte een garage.
Wat de voortzetting van het café aangaat kan Jean-Pierre ons
vertellen dat zijn zoon geen interesse betoont maar dat hij
alvast nog minstens vijf jaar verder doet.
Sluitingsdagen zijn zaterdag en zondag en de sluitingsuren in
de week variëren naargelang van de aanwezigheid van
klanten.
We vertrekken ook wat vroeger (wegens andere
verplichtingen) dan onze gewoonte is en als we bij het
buitengaan iemand horen zeggen: ”Allee, zijn jullie weg, het
gaat hier ineens stil worden”, zijn we duidelijk gecharmeerd
door de aangename gasten waar we ons ‘klappeke’ mee
hebben kunnen doen.

Greta & Ingrid

www.volkcafes.be
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AANNEMER
PLAFONNEERWERKEN

Kanunniksteen 25 - 3090 Overijse
TEL 02 687 27 74

GSM 0496 90 84 56

Stas Bernard

Biljarten op zijn Belgisch
De zetduivel heeft bij mij toegeslagen!
Mijn aandachtige lezers hebben het
kunnen zien. Bij mijn tekst stond de
tekening van de vorige keer nog eens
en niet deze die erbij paste. De tekening
moest tonen wat bedoeld wordt met
“passage”. Ik heb het grondig
nagekeken en heb kunnen vaststellen
dat niet ik de schuldige ben. Als
tegemoetkoming krijgt u vooralsnog de
bewuste tekening en dan zal de vorige
tekst merkelijk meer genietbaar zijn.
Onze welgemeende excuses hebt u
alvast. 

Men spreekt wel eens van
“compensatie”. Dat bekijken we
vandaag. Men kan de loop van de
keubal bepalen door min of meer “dik”
op bal 2 te spelen. Om echter een goede
opstelling van de ballen te krijgen voor
een volgende punt, kan men niet altijd
zo maar kiezen hoe dik men bal 2 raakt.
Dan heeft men compensatie nodig,
door de keubal verticaal effect mee te
geven. Zo kan men de richting van bal 1
variëren zonder de aanspeeldikte te
veranderen. Dat ziet men hierbij op het
tekeningetje, waar men de keubal raakt
van “laag” (trekstoot) tot “hoog”
(doorloopstoot ofte ‘coulé). 

Men ziet hier duidelijk dat bal 1 zowel
naar M als naar N kan gaan met
dezelfde baldikte, dankzij de
“compensatie”. Naar M zal men het een
halve “coulé” noemen, naar N wordt
het een trekstoot. Het spreekt vanzelf
dat men een drijvende keustoot zal
moeten toepassen om het effect
volledig te benutten. 
In België stijgt de spanning ten top.
Onze eerste minister heeft als goede
“Belg”, die hij geworden is, al zijn
verkiezingsbeloften ingeslikt. Dat heet
een “staatsman” worden in goed
Belgisch. Eric Van Rompuy wordt de
Vlaming van dienst en schijnt als
opdracht te hebben de Vlamingen nog
wat aan het lijntje te houden en wat
hoop te geven. Jean-Luc Dehaene
daarentegen speelt het handig
achterbaks en geloof me dat er de
nodige paniek bestaat bij alle
rechtgeaarde burgers, die denken dat
de grondwet geen vodje papier is. Er
zouden geen wettige verkiezingen
kunnen plaatshebben zonder de
splitsing van BHV zou men denken.
Volgens sommigen is er geen probleem,
omdat de regering de verkiezingen kan
goedkeuren. Europa zegt dat
verkiezingen niet zomaar door de
gekozenen zelf legitiem kunnen
verklaard worden; dat moet een

onpartijdige instantie doen.
Onmiddellijk zeggen de Walen daarop
dat er een voetnota bij staat, die zegt
dat die regel niet geldt voor o.a. België
en Luxemburg, omdat daar speciale
“democratische” regels bestaan. Of wat
dacht dat naïef Vlaams boerke? We
hebben heel actieve landgenoten, die
weten wat te doen en wanneer. Dat
Dehaene nog maar eens een deel van
Vlaanderen zal proberen te
verkwanselen staat spijtig genoeg in de
sterren geschreven. Speciale gunsten
voor Franstalige imperialisten staan er
ook bij. We moeten dus waakzaam zijn
want we hebben specialisten met
spitstechnologie om ons nog eens een
ongewenste regeling in een treinvaart
door de Vlaamse strot te rammen. De
altijd goedlachse Milquet en
konsoorten kunnen ons nog eens bij de
bok zetten. Wij kennen alvast een
recept om dat alles door te slikken: we
drinken een glas, we doen een plas,
enz. Alle Vlaamse verenigingen staan
echter op scherp, met recht en reden
hebben ze er geen goed oog in. Deze
keer zullen ze het niet bij dit recept
laten, dat is maar al te dikwijls gebeurd
en in Halle is al eens bewezen dat er
gelukkig nog wat wakkere Vlamingen
zijn, die het beu zijn bij die bok. Hou
dus allemaal een paar stevige schoenen
klaar, een warme trui en wanten, want
misschien moeten we de boer op en
eens duchtig aan de boom schudden
opdat de volksbedriegers en ander
ongedierte eruit zouden vallen. Ik ben
alvast aan een vitaminekuur begonnen,
want de jaren beginnen mij te wegen.
Pasen, nee het wordt nu “vijgen na
Pasen”, zal ons klaarheid brengen.
Tegen volgend nummer zullen we
weten hoever onze oude Jean-Luc heeft
willen gaan om zijn vriend Leterme, de
man die nooit regeerde, in het zadel te
houden. (Samenwerkingsfederalisme
of is het niet eerder collaboratie-
federalisme?) Een mens zou er zijn
goesting door verliezen! 

Tot volgende keer. 

Jan Goossens

jonne.bvba@skynet.be

BOUWEN

VERTROUWEN

= OP
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Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groen
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Moederliederen

De moederfiguur is altijd bezongen geweest, in alle talen. Denk maar aan “Mei Muattal woa a Weanarin”, aan
het “Mama” van de Italianen en onze talrijke Vlaamse moederliedjes.

Een van de bekendste was wel “Als Moeder zong”. De tekst is van Jozef Simons (Oelegem 1888 – Turnhout 1948), de
muziek van Lodewijk De Vocht (Antwerpen 1887 – 1976), beiden eerder al aan bod gekomen. 

Hier volgt de tekst:

I Als moeder zong bij ’t schuivend wieggeschemel,
Vergleed haar lied als harpenzang zo teer.
Dan streek er vast een Seraf uit de hemel,
Op zachte wieken bij haar wichtje neer.

Refr. Als moeder zong was heel het huis in vreugde,
Als moeder zong van liefd’en levensmoed.
Als moeder zong en ons het hart verheugde,
Als moeder zong was alles, alles goed.

II Als moeder zong van plicht en vrome blijheid,
Glom in haar oog een held’re zielengloed.
Maar als zij zong van ’t Vlaamse volk en vrijheid,
Trild’ in haar stem een snaar van heldenmoed.

III Als moeder zong: “Welaan, bemin elkander.”
Dan rees voor ons het voorbeeld dat zij gaf.
Niet voor zichzelf, zij leefde voor een ander,
Zij was voor ons in zorg tot aan het graf.

IV Zing, moeders, zing, zoals uw moeders zongen,
Gij maakt de wereld beter met uw lied.
Zing vroeg en laat, zing vrij en ongedwongen,
Alleen de boze mensen zingen niet.

Roeland
(Wordt vervolgd)
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ALS  MOEDER  ZONG
Jozef SIMONS Lodewijk De VOCHT
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Wasserij IRIS nv

Winddroog - Halfklaar - Kastklaar - Droogkuis: Luxe
Verhuur Unisteam tapijtreiniger 
Ophaling en levering aan huis

Brusselsesteenweg 542 • Jezus-Eik - Overijse
Tel. 02 657 05 02

Uit sympathie

Het gebeurde    75 - 25 - 100 - 50 ...     jaar geleden

1910 - 1910 - 1910

Vlaanderen : « Dans tous les établissements il y aura pour
chaque classe à humanités deux heures de flamand par
semaine ». In Vlaanderen was het dus blijkbaar niet
verboden een paar uur Nederlands per week te onderwijzen
…  Ja, dit is een fragment uit de reactie van de Belgische
bisschoppen op de wet van 1910 (bij inschrijving aan de
universiteit is voor studenten uit het Vlaamse landsgedeelte
een minimum kennis van het Nederlands vereist).

1935 - 1935 - 1935

Overijse : In een historisch pand langsheen het Justus
Lipsiusplein wordt Jean Rigaux op 16 juni 1935 geboren. Hij
zal na een leven vol afwisseling waarschijnlijk de diepste
sporen nagelaten hebben als kunstschilder. Om zijn
charmante uitstraling in de verf te zetten, wordt hier in
piëteitsvol aandenken ook het volgende jaartal aan hem
gewijd.

Gedenkprentje van Jean Rigaux (1935 – 2008)

1960 - 1960 - 1960 

Overijse: Jean Rigaux was niet alleen kunstschilder, hij had
als heemkundige ook veel belangstelling voor het volkse
leven van zijn dorp. Zo stelde hij voor de periode 1950 – 1960

een lijst samen van de Overijsese herbergen. Op de lijst die
we nog eens onder ogen kregen, telde hij voor het Centrum
zo maar eventjes 38 cafés. In Eizer 9, in Maleizen 8 en zowel
in Terlanen als Tombeek kwam hij op acht drankhuizen uit.

1985 - 1985 - 1985

Overijse: In memoriam Luk Bennekens. Niet te geloven, …
1985, het is al een kwarteeuw geleden dat er een
moordende roofoverval op het grootwarenhuis Delhaize
werd gepleegd. Luk Bennekens, militant en bestuurslid van
de plaatselijke CVP-afdeling werd samen met vier andere
onschuldigen het slachtoffer van waanzinnig geweld, van
moorddadige terreur. Wie weet intussen wie de schuldigen
zijn?

Francis Stroobants

De ene zwarte is de andere niet.
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Uitspraken voor aan tafel of in bed
Gerangschikt volgens ‘t alfabet

• Margaret Atwood : “In de lente moet
je op het eind van de dag naar aarde
ruiken”.

• Bieke Ilegems  : “Voor altijd jong
willen zijn is gewoon zielig”.

• Mortimer Collins : “Een man is zo
oud als hij zich voelt, een vrouw zo
oud als ze eruit ziet”.

• Filip Dewinter : “Nederland is nu het
gidsland voor alle Europeanen die
ervoor kiezen baas te zijn in eigen
land”.

• Frederik Endrikat : “De beste
mensen hier op aarde, dat zijn de
honden en de paarden”.

• Frits Bolkestein over Europa :

“Lissabon is beter dan Nice, maar het
is een stap in de verkeerde richting”. 

• Gelukszoekster Ferris : “Overal ter
wereld zoeken mensen het geluk bij
hun familie en vrienden. Op de voet
gevolgd door gezond zijn en gezond
blijven”.

• John Hay : “Er zijn drie soorten
wezens die als men denkt dat ze
komen, weggaan, en dat als men
denkt dat ze weggaan, komen:
diplomaten, vrouwen en krabben”.

• iTunes, de onlinemuziekwinkel van
computergigant Apple : “Joeipie! Het
miljardste nummer is verkocht”.

• Jos Ghysen : “Een echte luierik staat
elke morgen om zes uur op. Dan kan

hij veel langer genieten van het
niksdoen”.

• Kai Eide, hoofd van de VN-missie :

“Het is hoog tijd dat er samen met de
taliban een politieke oplossing wordt
gevonden om het conflict in
Afghanistan op te lossen”.

• Luuk Van Middelaar, politiek
filosoof : “De Amerikanen zorgden
dat er een wiegje voor de E.U. stond,
in een goed bewaakte slaapkamer.
Aan die beschutte wereld kwam in
1989 een einde, maar eerst dachten
we nog dat de hele wereld een
prettige slaapkamer zou worden”.

• Molière : “De zwakheid van de mens
is dat hij dingen wil weten, die hij
liever niet zou willen weten zodra hij
ze eenmaal weet”.

• Nederlands spreekwoord : “Een
vrouwenhaar trekt meer dan een
marszeil”.

• Otto Weiss : “Vaak is er maar één
hard woord nodig, om iemand
vriendelijker te stemmen”.

• Publilius Syrus : “Terwijl wij
stilhouden om na te denken, laten wij
dikwijls de gelegenheid voorbijgaan”.

• Pasquier Quesnel : “Men opent het
hart van anderen wanneer men zijn
eigen hart opent”.

• Rembrandt : “Een vroom gemoed
acht eer voor goed”.

• Sainte-Beuve : “Men kan beter één
mens lezen dan tien boeken”.

• Tzvetan Todorov, Fransman van
Bulgaarse afkomst en Europakenner
: “We hebben een moedertaal,
gewoontes en tradities die onze
persoonlijke identiteit vormgeven.
Als dat cement oplost in grotere
gehelen, door de Europese
eenmaking en de mondialisering,
voelen we ons in ons diepste wezen
geraakt. En dan zoeken de mensen
een vijand om op te schieten”.

• Miguel de Unamuno : ”Er zijn geen
ziekten, doch enkel zieke
mensen” zeggen sommige doktoren,
en ik zeg dat er geen meningen zijn,
doch enkel mensen die iets menen.

• Vondel  : “Maar nauwelijks staat ’t
gebruik der beste dingen open, of ’t
misbruik komt terstond schijnheilig
ingeslopen”.

• Walter Bagehot : “Om een principe
te illustreren moet men sterk
overdrijven en veel weglaten”.

• X, nee ’t was Aeschylus, die het zei :

“Het metaal is de spiegel van het
gelaat, de wijn van de geest”.

• Edward Young : “Hij bouwt te laag,
die bouwt onder de sterren”.

• Zinkgref hebben we al gehad.

Francis Stroobants

Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

Marnixring Overijse

De Vrijheijt

Mensen naar cultuur brengen en cultuur naar mensen
Actief Vlaams, actief christelijk, én onafhankelijk
BLIJDE-INKOMSTSTRAAT 79-81, 3000 LEUVEN, 016 31 06 00
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Wie kent Castor niet? Dé tekenaar van het maandblad De
Randkrant, die zich als Vlaams-Brabander vaak laat
inspireren door gebeurtenissen uit de streek rond Brussel.
Of die gebeurtenissen echt waar zijn, een grond van
waarheid bevatten of fictieve legenden zijn, doet er niet
zoveel toe. Het resultaat is telkens een over twee bladzijden
gespreid, mooi, kleurrijk, tof en soms erg realistisch
stripverhaaltje. U kan zich het werk bij de auteur of bij onze
redactie aanschaffen. We verklappen al wat de titels zijn…

- Van een boerenmeid die slimmer dan de duivel was.
- Een weerwolf op Duisburg-Kermis

- De legende van de welriekende.
- Een sinistere asielzoekster in Tervuren
- Sed in vanem quae sivi
- ‘t Maske van Zoovetoem
- De duivelschuur van Vilvoorde
- Het “oud kasteel” van Linkebeek
- Tooveressenpeerd te Assche
- De verkeerde haan
- Het Neckersgat
- De quade-wegen van Vlezenbeek
- Spokerijen in de Begijnhofkapel
- Een Schindlers list voor Wezembeek-Oppem
- De klokkeputsbron van Wemmel
- De aanslag op Jan IV van Brabant
- Arnout III heer van Kraainem
- De verdoemde ridder van Sint-Pieters-Leeuw
- De heksenkring
- Keizer Karel op vrijers voeten
- De steen der wijzen
- De blauwbaard van Rode

En over Brabant Strip komt u achteraan in het boek ook heel
wat te weten.
Het boek is tegen € 9,00 te verkrijgen bij auteur-tekenaar
Castor, in de wereld Chris Vandendriessche,
Windmolenstraat 9 bus 5 te 3070 Kortenberg; tel. 02 759 34 64
en e-post: creachris@hotmail.com of bij Francis Stroobants.

In de Rand 
Sagen en legenden uit de Vlaamse rand rond Brussel,

door Chris Vandendriessche (alias Castor).

Waversesteenweg 26, 3090 Overijse - Tel. 02 687 74 65
Openingsuren: di-vr: 9 u. - 12.15 u. en 13.45 u. - 19 u.

zaterdag tot 18.30 u. - maandag gesloten
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• Op zondag 2 mei organiseert de Toeristische Dienst van
Tervuren een gegidste wandeling langs het fotoparcours

tussen het Hof van Melijn en het honderdjarig museum

van Midden-Afrika. Start om 14 uur op het Marktplein, de
deelname is gratis maar zich vooraf aanmelden bij de
Toeristische Dienst is nodig: info@tervuren.be

• Op 13, 14, 15 en 16 mei 2010 organiseert de dienst
toerisme van Tervuren opnieuw een ArTiesTenToer. De
formule is eenvoudig: Tervuurse kunstenaars zetten de deur
van hun atelier wijd open voor het publiek, de dienst
toerisme organiseert een overzichtstentoonstelling in GC
Papeblok, waar elke deelnemer één werk tentoonstelt.

• Op 16 maart heeft een vergadering plaatsgehad over de
Structuurvisie van het Zoniënwoud - Harmonisatie van de
Identiteit van het Zoniënwoud. Aan het Studiebureau
Catapult werd de opdracht gegeven een logo te ontwerpen
voor het Zoniënwoud. Dat logo (voor de drie gewesten -
Vlaams, Waals en Brussels), wordt op 1 juni voorgesteld. De
panelen, verbodstekens, bewegwijzering, enz… zullen
ontstaan naar het voorbeeld van dit logo,  telkens hetzelfde
voor de drie gewesten. De vzw VKD – Spoorslag staat

erop dat in het Vlaams gewest alle borden en

aanduidingen eentalig Nederlands zijn. Ze mogen gerust
eentalig Frans zijn in het Waals gewest en tweetalig in het
Brussels gewest. Onze Vlaamse hogere overheid dient
hiervoor het nodige te doen!  

• Van 8 tot 12 maart 2010 vonden de 13e Europese

Kampioenschappen Wushu plaats in Turkije.
Om en bij de 600 topatleten uit 26 Europese landen namen
eraan deel. Voor België waren dat Barbara Drieskens, Salie
Lewi, Randy Fernandez en Francky Petit, begeleid door
teamleader Dirk Severens en nationaal coach prof. Marc
Theeboom. Ook Alan Winner hoorde tot de ploeg als trainer
en levensgezel van Salie Lewi. De competitie was
bikkelhard. Vooral Rusland en Oekraïne gingen met de
medailles naar huis. Daar wordt dan ook getraind in ideale
omstandigheden. Toch behaalde Salie Lewi een vijfde plaats
voor Jian Shu (het rechte zwaard) en Barbara Drieskens
kreeg brons voor Tai Chi.

• Kappee dicht. Op 27 maart was er al geen kappee meer,
want die de laatste kilo’s vonden de dagen tevoren al goeie
afnemers. Eugène Vanherenthals sloot de deur van een
winkel die in 76 jaar zowat 24 ton worsten draaide, 51 ton
steak verkocht, 45 ton kappee en 35 ton ”préparé” maakte.
Jèn gaat nu met pensioen, met de duiven spelen, de gazet
lezen in het zonnetje en … hopelijk nog vele jaren gezond
genieten van zijn derde leeftijd…

• Het honderdste nummer van Zonnestraal werd verleden
maand rondgedragen door de vrijwilligers. Het contactblad
van Welzijnszorg Onthaal Overijse is een formidabel
initiatief, voornamelijk van Frans Demol. Al 33 jaar houdt
het blad stand en brengt met een oplage van 640 exemplaren
heel wat zon brengt bij bejaarden en zieken. 

Woensdagavond 24 maart was de bijeenkomst der

vrijwilligers iets feestelijker. En burgemeester Brankaer

kwam in Ter IJse langs om een hart onder de riem steken.

Schepen Dewolf is zelf een der vrijwilligers…. (foto FS)

• Op zondag 25 april organiseert Wabo – kort bij
tramhalte Delleur in Watermaal-Bosvoorde - Zoniënmarsen

door het woud. Keuze tussen 5, 10, 15 en 25 km en misschien
krijgt u bij de inschrijving tussen 8 en 15 uur een leuke
verrassing, want elke 50e inschrijver heeft prijs. Zoniënmars
mét sportieve en muzikale animatie!

Kort genoteerd
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Leegheidtentoonstelling 2010

vrijdag 23 juli opening met receptie om 18 uur
open op zaterdag 24 en zondag 25 juli 

van 10 tot 19 uur – gratis toegang

Flupke en Lut, onze serristen 
op ’t kasteel

Foto’s en serristenmateriaal van de hele Druivenstreek 
uit grootmoeders tijd, bijeengesprokkeld door Kappee 

m.m.v. de gemeenschap van Overijse. 

Hielpen mee: Lut Michiels, Lucien Nemegeer, 
Francis Stroobants en Eugène Vanherenthals

• En tot slot een ferme pluim voor het Sint-Ceciliakoor

van Overijse. Op vrijdagavond 26 maart was de Sint-
Martinuskerk bomvol gelopen om in het kader van het
Russisch Lentefestival drie Russische groepen, een prachtig
kinderkoor, een toffe folkloregroep en verrukkelijke jonge
violisten te zien en te horen. Maar vele toeschouwers zeiden
achteraf dat ons eigen koor bij het beste van het programma
hoorde. Proficiat zangers en zangeressen en dirigent
Philippe Beullens.(NS)

VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86
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De Kronkel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 A7 D A M M E E U S

2 I S2 H T A R4 T9 C

3 M E T E O R E N H

4 E E L L O

5 N E R O E N I G E

6 S G E6 N E N

7 L O N D E N O R A1

8 I F R E T U8 L E

9 E M E R C A T O5 R

10 F E T3 O F T

11 O D E C E L I S

12 V O E T B A L K

A1 S2 T3 R4 O5 N6 A7 U8 T9

Sommigen vonden de Kronkel niet gemakkelijk, anderen
een beetje moeilijk. Maar ja, ASTRONAUT worden vraagt
enige inspanning. Al geraden wat de oplossing van vorige
keer was?
De mooie boekenprijs gaat dit keer na lottrekking naar
Jezus-Eikenaar Hugo Vande Broek.
En om uw oplossing van onderstaand raadsel op te sturen
moet u niet wachten tot er verkiezingen komen. Meteen

opsturen naar 

De Kronkel, Kardinaalstraat 20, 3090 Overijse. 

Of per e-post naar vkd_spoorslag@yahoo.com of

jena.de_wilde@skynet.be

Oplossing vorig nummer:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1

2

3

4 11

5

6 7 9

7 10

8 2

9 8 5 3

10 6

11

12 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontaal:

1. In … waren er in 1900 amper 2.537 inwoners en een
goeie honderd jaar later meer dan 64.000 – Waterloo

2. Een … vol tegenstrijdigheden – De aarde draait iedere
24 uur om zijn … - Wurgt

3. Zij gelooft … wat hij zei – Een … in de goede richting –
Grand Prix

4. Hij kwam pas … hij driemaal was geroepen - … fornuis
5. Dyne – Een … glas fruitsap – Een bouwvergunning

dien je in bij …
6. … with the Wind – ‘reden’ zonder begin en einde
7. …, vidi, vici - … Thomas
8. Uitgave – De grote … aanvaarden – Nederland
9. Ivonne … - Meng de letters van ‘tol’
10. Medeklinkers van ‘doen’ - … Derek – Nederlandse

jongensnaam
11. … is een roos ontsprongen – Ik sien a … (dialect)
12. Het was priester Frans … die in 1880 de leuze ‘Alles

voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus’ lanceerde 

Verticaal:

1. Wannes …
2. Frank … (zanger) – De Hof van …
3. Een vriendje uit de ruimte – Medeklinkers van ‘geen’ –

Malcolm … - Wie waren … aanwezig ?
4. …-vivre – Om iets heen lopen als de kat om de hete …
5. In 1817 werden in Ieper voor het laatst levende …van

de belforttoren gegooid
6. Suid Afrika – ‘Vlaanderen is meer dan een …, het is een

land’.  Die uitspraak leverde Johan Bruyneel flink
applaus op in New York – Germanium

7. De … van de St.-Gothard - … Sels (Vlaamse zangeres)
8. Dierenactiviste – De koekoek … de jager – Beter een

…in de pot dan helemaal geen vlees
9. De mannelijke tegenhangers van de begijnen waren de

… - … was een stad in het zuidelijke deel van
Mesopotamië

10. Men moet een oude … geen smoelen leren trekken –
Afkorting van Onderzoekseenheid – Een … heet ook
paardenbijter.  Ze bijt geen paarden maar wel de
insecten die de paarden bijt

PANORAMA
EETCAFE
Hengstenberg 77 - 3090 Overijse
Tel. 02 687 71 98 - Fax 02 687 43 86
www.hotelpanorama.be - hotel.panorama@scarlet.be

Vrijdagavond, zaterdag en zondag

Verhuur van restaurant
en zalen

voor al uw feesten!

Open van maandag tot vrijdag
van 11.30 tot 14.30 u en van 18.30 tot 22.30 u.


