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Redactioneel

Wij willen de Vlaamse onderhandelaars

van CD&V, NV-A en Open VLD gelukwen-
sen met hun vastberadenheid om niet te
wijken (ondanks enkele uitschuivers) voor
de francofone chantage.
Formateur Leterme tracht sinds vele maan-
den een oranjeblauwe federale regering  te
vormen die naast de sociaal-economische
thema’s ook zorgt voor de splitsing B-H-V
en een ruime staatshervorming. Het wil
maar niet lukken. Francofone politieke par-
tijen, gewend te domineren, vinden nu hun
draai niet meer en liggen gewoon dwars.
Intussen werd het wetsvoorstel voor de
splitsing B-H-V in de kamercommissie
goedgekeurd en wordt het nu verwezen
naar de plenaire Kamerzitting om bekrach-
tigd te worden. Dit zal in principe geen pro-
bleem opleveren, maar intussen kunnen
francofone parlementen belangenconflic-
ten inroepen waardoor de splitsing nog
maanden op zich laat wachten.
De woede-uitbarsting van de francofonen
was na de stemming zeer groot en zij rea-
geerden met een reeks represailles. MR-
FDF gaf haar burgemeesters uit Vlaams-
Brabantse gemeenten de opdracht om de
taalwetten aan hun laars te lappen door op
dezelfde dag de gemeenteraad samen te
roepen en in het Frans af  te handelen. De
burgemeester van Wezembeek-Oppem ver-
klaarde zelfs de “oorlog” aan zijn Vlaamse
inwoners en alle Vlamingen.  
Na de schorsing der onderhandelingen zijn
alle francofone politieke partijen broeder-
lijk bijeen gekomen om zich te beraden
over de toestand. Daaruit kreeg MR-FDF en
CDH de opdracht de onderhandelingen ver-
der te zetten, als: 1) de stemming B-H-V on-
gedaan gemaakt wordt, 2) de drie burge-
meesters tegen de wet in benoemd worden,
3) de Vlaamse-Brabantse gemeenten met
faciliteiten geannexeerd worden bij Brus-
sel en 4) de Vlamingen mogen nooit meer
hun meerderheid gebruiken. Om hun eisen
kracht bij te zetten, verspreidde UF (Union
des Francophones) in heel Vlaams-Brabant
het arrogant-agressieve Bulletin d’Infor-

mation.

In tegenstelling met de Franstalige media
die voluit de francofone belangen steunen,
soms met onjuiste of uit hun verband ge-

ED
IT

O
R

IA
A

L

wett. dep. BD 25 412

37e jaargang - 2007   
oktober-november-december nr. 6

Tweemaandelijks tijdschrift van de
vzw VKD-Spoorslag
Oplage: 2 400 exemplaren

JAARABONNEMENT:
Individueel: € 10 - Steunabonne-
ment: vanaf € 15 - Losse nummers:
€ 2,50

BANKNUMMER van de vzw 
VKD-SPOORSLAG:
KBC 434-2616581-10

AANGESLOTEN VERENIGINGEN:
De Beierij van IJse, Davidsfonds
Hoeilaart, Davidsfonds Overijse,
Davidsfonds Tervuren, De IJse-
zwaaiers Overijse, ’t Genootschap
Hoeilaart, Klavertje4Zelfzorg,
Landelijke Gilde Overijse,
Marnixring Overijse De Vrijheijt,
St.-Ceciliakoor Overijse,
St.-Martinusharmonie Overijse, Tros
Toneelvereniging Druivenstreek,
UNIZO Overijse, Vakantiegenoegens
Overijse, Vlaamse Klub Jezus-Eik,
Vlaams Genootschap Overijse,
Vlaamse Jongeren Overijse,
VTB-VAB Hoeilaart

KERNREDACTIE:
Jan De Broyer, Johan Deconinck,
Ingrid De Wilde (Kronkel),
Greta Dumon, Roeland Gillis,
Jan Goossens, Stefaan Hemeleers
(tekeningen), Henri Otte,
Francis Stroobants, Dries Vanhaeght
(voorzitter en illustraties)

REDACTIEADRES:
e-post: vkd_spoorslag@yahoo.com

WEBSTEK:
www.spoorslag.org

GRAFISCHE VORMGEVING:
Jan De Mulder (Kameleon Plus bvba),

VKD-SPOORSLAG vzw:
voorzitter: Dries Vanhaeght;
ondervoorzitter: Jan Goossens;
penningmeester: Johan Deconinck;
secretaris: Henri Otte

Onze vereniging is aangesloten bij
de Vlaamse Volksbeweging -
Brabant, bij het Halle-Vilvoorde-
komitee en bij het Overlegcentrum
van Vlaamse Verenigingen.

rukte argumenten, stellen wij vast dat een
groot deel van de Nederlandstalige me-

dia de Vlaamse zaak in Vlaanderen sabote-
ren door b.v. belgicistische standpunten in
de verf zetten. Als er maar iets negatiefs
over de Vlaamse zaak kan gezegd of ge-
schreven worden! Onze staatsradio- en te-
levisie (VRT) spant de kroon. Zit het Hof
daar voor iets tussen? Daarentegen komen
uitgesproken Vlaamse standpunten best
aan bod in Nederland. 
Jammer dat Vlamingen nog altijd te weinig
weten wat er zich politiek aan het afspelen
is (door gebrek aan interesse of uit onver-
schilligheid?) zodat zij zich makkelijk laten
manipuleren en onvoldoende weerbaar
zijn.
Zoals de politieke toestand zich nu voor-
doet kan het voor Vlaanderen niet verder.
Hoe moet het dan wel? 
Wij hebben, na al wat er reeds gebeurd en
gezegd is, geen vertrouwen meer in de be-
loften van de Franstalige partijen. Op dit
ogenblik weten wij niet of de formateur
erin zal slagen een regering samen te stel-
len, die dan met de hulp van andere partij-
en zorgt voor een 2/3de meerderheid, 
vereist voor de noodzakelijke staats-
hervorming. Wij weten evenmin of de Raad
van Wijzen in staat zal zijn het communau-
tair dossier te ontwarren. Of verkiezen zij
het koudste vakje van de koelkast? 
Vandaag wordt het bewijs geleverd dat het
land met alleen deelregeringen overeind
blijft. En natuurlijk kan een oplossing uit-
gewerkt worden voor de bevoegdheden
waarvoor een federale regering bevoegd is.
Of zullen Vlamingen en Walen – terwijl 
België een paar weken ophoudt te bestaan
– buiten de constitutie zelf bepalen wat ze
nog gemeenschappelijk willen doen? En
hoewel het ons overduidelijk is dat Brussel
bij Vlaanderen hoort, kunnen wij van de
tussentijd ook gebruik maken om de toe-

komst van Brussel eens onbevangen ter
tafel te leggen. Vlaanderen wil zich terdege
voorbereiden op een nieuw confederaal
model, op onafhankelijkheid, of een grote-
re samenwerking met Nederland, van staat
tot staat.                                                         

De redactie.

(afgesloten op 23-11-2007)

De volgende VKD vergadering,

gevolgd door een redactieraad,

vindt plaats op woensdag

16 januari om 20.00 uur

in CC Den Blank te Overijse

Beste kerst- en nieuwjaarswensen. Samen werken wij
met uw steun aan onze Vlaamse toekomst in 2008

en bij voorbaat heel veel dank voor lees- of steungeld.
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Tot vandaag heeft België drie gemeenschappen en drie gewesten.

De gemeenschappen zijn: de Vlaamse, de Franstalige en de Duitstalige gemeen-
schap.
Gemeenschappen hebben specifieke bevoegdheden voor onderwijs, cultuur en
persoonsgebonden zaken.

De gewesten zijn: het Vlaams Gewest, het Waals gewest en het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest.
Gewesten zijn bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, openbare werken,
mobiliteit, het toezicht op de werking van de gemeenten, de provincies en de in-
tercommunales.

Elke gemeenschap en elk gewest heeft een eigen rechtstreeks verkozen parle-
ment en een eigen regering met ministers en voorzitter.

Hoeveel parlementen zijn er?

Aantal Parlement Benaming

1 Vlaamse Gemeenschap Vlaamse Raad
Vlaams Gewest

2 Franstalige Gemeenschap Franse Gemeenschapsraad
3 Waals Gewest Waalse gemeenschapsraad
4 Duitstalige Gemeenschap Duitse Gemeenschapsraad
5 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels Hoofdstedelijke Raad

Zoals je merkt zijn de Vlamingen verte-
genwoordigd in één parlement, de fran-
cofonen zijn vertegenwoordigd in 3
parlementen (de Brusselse Hoofdste-
delijke raad is hoofdzakelijk Fransta-
lig) en Duitstaligen in één parlement.

Het Belangenconflict

Dit kan door een van de parlementen
ingeroepen worden wanneer NA de
stemming van een wetsvoorstel in een
Kamercommissie, één van de partijen
zich benadeeld voelt. Het betrokken
parlement kan mits motivering en met
drievierde der stemmen de procedure
opstarten. 
Dit betekent dat het gestemde wets-
voorstel gedurende 60 dagen opge-
schort wordt. Er wordt een Overleg-
comité samengesteld met vertegen-
woordigers van de federale regering en
de gewestregeringen die 60 dagen de
tijd hebben een NIET-bindend advies te
formuleren. Merk op dat de Franstali-
gen hier altijd een meerderheid heb-
ben! De franstaligen kunnen dus 3 keer
het belangenconflict inroepen, uitgaan-
de van de parlementen waar ze een
drievierde meerderheid hebben. 
Voor het geval van B.-H.-V. kunnen zij
dus 3 x 60 dagen de publicatie van de
wet in het Staatsblad uitstellen. Het is
niet duidelijk wat er gebeurt wanneer

er nog geen federale regering is.
Moet/mag de uittredende regering dit
beschouwen als een lopende zaak?

De Alarmbelprocedure

Aan de alarmbel kan getrokken wor-
den na de indiening van de tekst van
het wetsontwerp of wetsvoorstel én
voordat de eindstemming plaatsheeft
in de plenaire vergadering van de Ka-
mer. Hiervoor moet bij de daaropvol-
gende zitting van de Kamer drievierde
van de parlementsleden van eenzelfde
taalgroep, een geargumenteerde motie
ondertekend hebben waarin duidelijk
gesteld wordt dat het voorgestelde
wetsontwerp of wetsvoorstel, de ver-
standhouding tussen de gemeenschap-
pen in het gedrang kan brengen. (Deze
procedure kan niet aangewend worden
voor bijzondere wetten of begrotings-
wetten).
Als de procedure ingezet wordt, zal de
gewone parlementaire behandeling
van het wetsvoorstel of wetsontwerp
opgeschort worden. De betrokken mo-
tie wordt naar de ministerraad ge-
stuurd, waar er pariteit is tussen beide
taalgroepen. Binnen een termijn van 30
dagen moet de ministerraad een gemo-
tiveerd advies (kan ook een amende-
ment zijn of een ander wetsontwerp)
geven en dit aan de Kamer van Volks-

Alarmbellen en Belangenconflicten

vertegenwoordigers doorsturen. De
Kamer kan zich hierover uitspreken.
Indien de Ministerraad binnen de 30
dagen geen advies verstrekt zal het ge-
wone parlementaire werk worden
voortgezet en zal eventueel het wets-
voorstel of wetsontwerp goedgekeurd
worden. De alarmbelprocedure kan
maar één keer worden ingeroepen
door de leden van eenzelfde taalgroep
en voor hetzelfde wetsontwerp of
wetsvoorstel. 

Besluit

Er is dus een fundamenteel verschil
tussen het Belangenconflict en de
Alarmbelprocedure. 
Met het Belangenconflict kan elk deel-
parlement op zijn beurt de publicatie
van een gestemde wet uitstellen of men
kan eventueel het advies van het Over-
legcomité volgen.
Met de Alarmprocedure is er nog geen
wet en alles kan veranderen. De loop-
tijd van de procedure is veel korter.

Henri Otte



België schaakmat!

... een paard met leeuwentanden ...
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Bijna kwam de deelneming van de eni-
ge Vlaams-nationalist (*) binnen het
formatieberaad in het gedrag.
Zonder enige twijfel had een deel van
de CD&V en de voltallige Open VLD ge-
hoopt dat Bart De Wever aan de kant
kon worden gezet met de stok die hen
aangereikt werd door de Joodse Ge-
meenschap. Karel De Gucht (Open-
VLD) verwoordde dat door te stellen
dat het tijd werd dat Van Deurzen 
De Wever uit het formatieberaad zou
gooien en voegde er snel aan toe dat
MR desnoods hetzelfde maar moest
doen met FDF-er Maingain. Het is ons
opgevallen hoe plots de francofone
partijen en de Vlaamse partijen zich sa-
men met getrokken messen aan
één kant tegenover Bart De Wever
hadden opgesteld. Merkwaardig.
De oorzaak van het incident was
de commentaar van De Wever op
de verontschuldigingen van burge-
meester Janssens (op vraag van de
machtige Joodse Gemeenschap?)
voor de jodenvervolging van de
Antwerpse oorlogspolitie. Patrick
Janssens heeft het voltallige toen-
malige korps verdacht gemaakt en hij
wist niet meer dat er bij de oorlogspo-
litie ook mensen geweest zijn die de jo-
den geholpen hebben en dat er ook een
aantal in de concentratiekampen het
leven verloren. Hij vergat zich ook te
verontschuldigen voor de houding van
de katholieke oorlogsburgemeester
van Antwerpen, baron Leo Delwaide,
(de vader van de gewezen VLD-haven-
schepen), want hij droeg door zijn laks-
heid evenzeer verantwoordelijkheid in
de jodenvervolging. 

En als reactie op de nederige veront-
schuldigingen van B. De Wever repli-
ceerde de Joodse Gemeenschap vol-
gens haar eigenheid: vergeven kunnen
wij wellicht wel, maar vergeten dat
nooit. Dus? 
Men mag er gerust van uit gaan dat
Janssens electoraal profijt heeft willen
halen uit zijn videoboodschap. Nu
maar hopen dat de Joodse gemeen-
schap massaal voor hem zal stemmen. 
De Belgische overheid wil natuurlijk
de hard stinkende potten gesloten hou-
den. In die potten zit het “onverwerkt
verleden” van de jaren ‘40. Dingen die
best het daglicht niet meer zien. 

Wij denken aan de tienduizend Belgen,
onder wie veel Vlamingen en VOSsen
die voor het uitbreken – in ons land –
van de tweede wereldoorlog, door de
overheid zonder meer werden gearres-
teerd en tegen de grondwet in uitgele-
verd aan de Franse overheid. De Fran-
sen hebben deze mensen in blauwe
houten beestenwagons van de Franse
spoorwegen gepropt en gedeporteerd
naar concentratiekampen in het zuiden
van Frankrijk. Deze transporten zijn
beter gekend als de blauwe treinen. Op
een tussenstop in Abbéville werd Joris
van Severen door Franse militairen
doodgeschoten. 

Na de oorlog werden tienduizenden
onschuldige Vlamingen (mannen, vrou-
wen en kinderen) uit hun huizen ge-
jaagd om naar Belgische concentratie-
kampen te worden gesleurd, waar
velen het leven lieten. In het concentra-
tiekamp van Lokeren werd het “Gebed
voor het Vaderland” geschreven door
G. Remy Piryns en getoonzet door Gas-
ton Feremans, beiden zonder reden op-
gesloten in de grootste miserie. 

Intussen werden alle herinneringen
aan de toenmalige kampen in België
opgeruimd, met één uitzondering:
Breendonk …

Mij ga je niet horen vertellen dat er tij-
dens W.O.II geen Belgen geweest zijn
die zich schuldig gemaakt hebben aan
oorlogsmisdaden, integendeel. Maar
tijdens de repressie waren er grote ver-
schillen in aanpak tussen Vlamingen en
Walen. Denk maar Léon Degrelle, die
de rest van zijn leven uit de handen van
het Belgisch gerecht kon/mocht blij-
ven.
En voor alle duidelijkheid: ik heb als
Vlaams-nationalist geen sympathie
voor het nationaal-socialisme. Midden
de jaren 60 heb ik een concentratie-
kamp in Duitsland bezocht. Toen was
er nog niet veel afgebroken of veran-
derd aan het kamp. Ik ben onder de

poort “Arbeit Macht Frei” doorge-
lopen en langs ellenlange houten
barakken gelopen, waar 25 jaar
voordien duizenden mensen (jo-
den en anderen) waren opgeslo-
ten en zaten te wachten op het
einde. Ik ben langs de folterka-
mers gepasseerd. Ik heb de dou-
cheruimten gezien waarin men
meer dan 100 mannen, vrouwen
en kinderen tegelijk in enkele mi-

nuten kon vermoorden met water en
giftig gas, ik ben langs de verbrandings-
ovens voorbijgegaan en langs de plaat-
sen waar mensen massaal in de grond
werden gedumpt. Het bezoek eindigde
langs een grote fotogalerij. Ik ben er
ziek van ellende buitengekomen.
Hoe is het mogelijk dat beschaafde
mensen in staat zijn tot dergelijke mis-
daden op grote schaal? Dit is nu ge-
beurd in Duitsland, maar rond dezelfde
periode vonden twintig miljoen men-
sen in Siberië de dood door beslissin-
gen van Stalin; er waren recent de vol-
kerenmoorden in Servië en Rwanda.
En hoe vele zwarten werden in Kongo
gedood onder Leopold II? De jodenver-
volging is geen alleenstaand feit, ook
dat is belangrijk. Niet alle aandacht
moet naar de Joodse Gemeenschap
gaan!
En aan de Vlaamse onderhandelaars
stel ik de vraag: had Bart De Wever he-
lemaal ongelijk?  
Laten wij de woorden indachtig zijn:
Heer, laat het Prinsenvolk der oude

Nederlanden niet ondergaan in haat,

in broedertwist en schande.

Henri Otte

(*) Alleen zij die voor een onafhankelijke

Vlaamse staat zijn, kunnen zich m.i. Vlaams-

nationalist noemen.

Spreken is zilver en zwijgen is goud!

Men mag er gerust van uit gaan dat
Janssens electoraal profijt heeft

willen halen uit zijn videoboodschap.
Nu maar hopen dat de Joodse

gemeenschap massaal voor hem zal
stemmen.
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HET verwacht BHV-dossier blijft sedert de verkiezingen van juni 2007
volop in de belangstelling. Meer zelfs, BHV splitsen lijkt stilaan moei-

lijker te worden dan… het land splitsen. Velen voelden zich geroepen om
over BHV allerlei ‘proefballonnetjes’ op te laten. Zo zou BHV gesplitst
kunnen worden in ruil voor drie, vier of alle zes de faciliteitengemeenten.
Het standpunt van vzw ‘de Rand’ hierin is duidelijk: de zes Vlaamse facilitei-
tengemeenten rond Brussel liggen in het Nederlands taalgebied, ze
behoren tot het Vlaams Gewest en tot de provincie Vlaams-Brabant.

Er kan geen sprake zijn van enige wij-
ziging aan die taal- en gewestgrens.
Ook een uitbreiding van de taalfacili-
teiten kan niet. Dit heeft niets te maken
met emoties, slogans of harde Vlaamse
standpunten, maar is een weloverwo-
gen en logische analyse vanuit de
Vlaamse en Belgische federale realiteit.
Hieronder geven we kort een aantal ar-
gumenten die dit standpunt verant-
woorden.

• De taalgrens is een historisch com-
promis tussen Vlamingen en Franstali-
gen dat in de jaren zestig van de vorige
eeuw met een grote meerderheid in het
Belgische parlement werd goedge-
keurd. Dat gebeurde niet ‘zomaar’,
maar was o.a. gebaseerd op studies van
het ‘Harmelcentrum’. Het toekennen
van taalfaciliteiten in zes Vlaamse ge-
meenten rond Brussel werd toen 
beoordeeld als een zware Vlaamse toe-
geving. Enkele gemeenten in Waals-
Brabant hebben het voorstel om ook
bij hen taalfaciliteiten in te voeren toen
trouwens radicaal afgewezen.

• Het is goed eraan te herinneren dat
de vraag om tot homogeen eentalige
gebieden te komen, met uitzondering
van het tweetalige hoofdstedelijk ge-
bied, een eis was van de Franstaligen.
Zij vreesden dat de duizenden Vlaamse
migranten in Wallonië taalrechten zou-
den krijgen.

• Het tweetalige Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest (19 gemeenten) is nu reeds
het gevolg van een lange reeks overhe-
velingen van Vlaamse gemeenten naar
de Brusselse agglomeratie. Zo werden
Laken, Neder-Over-Heembeek, Haren
en Sint-Pieters-Woluwe in 1921 en Eve-
re, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem
in 1954 naar Brussel overgeheveld.

• Vlaanderen heeft met de uitbreiding
van Brussel en met de toekenning van
taalfaciliteiten in de zes rond Brussel
zeer slechte ervaringen. Telkens leidde
dit tot een versnelde verfransing. Tot
op heden worden de taalwetten in
Brussel niet correct toegepast. Niets

Waarom de zes faciliteitengemeenten
Vlaamse gemeenten blijven

Niemand weet wat de dag van morgen brengt. Daarom
heb ik bij KBC een ‘Plan voor mijn Toekomst’ afgesloten.
Een afgewogen combinatie van spaarformules, verzeke-
ringen en beleggingen. Met al je zaken zo mooi op een
rijtje, heb je een stuk meer vertrouwen in de toekomst.
www.kbc.be/toekomstplan

Ik weet niet wat de toekomst
brengt. Maar wel wat ik wil
dat ze brengt.

KBC-Plan voor uw Toekomst

We hebben het voor u.

Praat- en eetcafé

DE FOCUS
Justus Lipsiusplein 18

3090 Overijse

Tel./fax 02 687 36 61

www.defocus.be

Bij Annie en Benny

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

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

KLAVERTJE4ZELFZORG
www.klavertje4zelfzorg.be

laat vermoeden dat het met een nieuwe
uitbreiding anders zou gaan.

• Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn
gewesten van een federaal land. Gren-
zen tussen gewesten zijn als landsgren-
zen. Het eenzijdig eisen van de annexa-
tie van een stuk van een andere gewest
is uiterst deloyaal en zet het bestaan
zelf van de federatie op het spel. Het is
ondenkbaar dat Vlaanderen een deel
van zijn grondgebied kan afgeven. Het
omgekeerde is trouwens evenzeer on-
denkbaar.

• Het uitbreiden van Brussel zou bo-
vendien niets oplossen. Het zou inte-
gendeel de hoop op nog meer uitbrei-
dingen in de toekomst alleen maar
voeden en de druk op de vele Vlaams-
Brabantse gemeenten nog vergroten.

Vlaanderen kan best leven met anders-
talige inwoners. Die inwoners moeten
wel weten dat ze ervoor gekozen heb-
ben in Vlaanderen te wonen,  en dat het
- zoals overal elders ter wereld - logisch
is dat ze detaal van de streek eerbiedi-
gen en aanleren. Dat is volgens ons niet
te veel gevraagd. 
Wonen in Vlaanderen biedt tenslotte
ook veel voordelen en kansen. Laat ons
daarom vanuit de bestaande situatie
werken aan integratie en samenleven.
Want de tijd van annexaties is definitief
voorbij.

Luc Deconinck,

voorzitter vzw ‘de Rand’
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Een taalklacht? Meld ze op VVB-webstek!

Vlaams-Brabantse afdelingen brengen
verfransingsdruk in kaart

De Vlaams-Brabantse afdelingen van de Vlaamse Volksbeweging (VVB)
versterken met enkele concrete initiatieven de strijd tegen de verfran-

sing van hun regio. Met een meldpunt op het internet wordt gepoogd de
Vlamingen er sneller toe aan te zetten taalklachten ook effectief te formu-
leren. Andere initiatieven richten zich tot de gemeentebesturen, de midden-
stand, de jeugd en de Vlaams-Brabanders in het algemeen.

Sinds kort staat een nieuwe ploeg aan
het hoofd van van de VVB in Vlaams-
Brabant. Het bestuur zag dat er nood
was aan een politiek lokaal verankerde
waakhond om de oprukkende verfran-
sing te kunnen bestrijden. Een eerste
stap was een rondvraag bij alle Vlaams-
Brabantse gemeentebesturen over de
taaltoestanden in hun gebied. Zo werd
de verfransingsgraad in kaart gezet en
konden al enkele doelgerichte acties
worden opgezet. Ook werden al in di-
verse gemeenten (Grimbergen, Meise,
Asse, Overijse) de straatnaamborden
meer dan symbolisch bijgewerkt met
een Vlaams leeuwtje. Bedoeling is dit
initiatief op korte termijn te herhalen
in zoveel mogelijk andere gemeenten.
Eerst gaat echter alle aandacht naar de
webstek vlaamsbrabant.vvb.org waar
vooral van het meldpunt veel wordt
verwacht. Al te vaak kan de verfran-
sing van Vlaams-Brabant moeiteloos
gebeuren omdat er te weinig controle
is. De VVB wil dat oplossen door alle
taalklachten te bundelen. Iedereen kan
via de webstek zijn of haar klacht for-
muleren. De VVB maakt er dan een ere-
zaak van die klacht op te volgen en de
overtreders te blijven bestoken met
alle legale middelen. Wie hardleers is,

loopt het risico te worden vereerd met
een ludiek “bezoekje” van het Taalak-
tiekomitee.
De klachten – en de overtreders – blij-
ven ook op de webstek staan. Hoewel
er aan het bestaan van het meldpunt
amper ruchtbaarheid werd gegeven,
bevatte de “zwarte lijst” in de maand
november al dertig klachten, gaande

van tweetalige reclame op handelsza-
ken en Franstalige signalisatieborden
tot de verspreiding van eentalig Frans-
talige of Engelstalige folders en affi-
ches. Bij de meeste klachten staat ook
een foto of een ingescande afbeelding
als bewijs dat het wel degelijk om een
overtreding gaat. 
Wie zelf initiatief wil nemen, kan ook
op de webstek terecht. Er staan im-

mers diverse modelbrieven ter be-
schikking om wantoestanden aan te
klagen. Zij verlagen de drempel voor
mensen die niet zo met het jargon en
de modaliteiten van taalklachten ver-
trouwd zijn.
Het bestaan van het meldpunt wordt de
komende weken bekendgemaakt via
advertenties in de regionale pers.  Zelf
staat de VVB intussen klaar om zich in
een juridisch duel te storten met het
gemeentebestuur van Wemmel. In die
gemeente wordt de Vlaamse Kring al
jaren geweerd op de jaarmarkt. Als ook
dit jaar dit verbod blijft gelden, start de
VVB een procedure bij de Raad van
State. Volgens Hilde Roosens, juridisch
adviseur van het provinciale VVB-be-
stuur, beroept Wemmel zich op een re-
glement dat kant noch wal raakt. De
Vlaamse Kring wordt dus onterecht uit-
gesloten.

Een ander initiatief, is de taalbevraging
bij de middenstand in gemeenten rond
Brussel. Op initiatief van VVB AMOW
werden al eerder twee gemeenten aan-
gedaan. In Zellik bleek dat er opmerke-
lijk veel Nederlandstalige reacties wa-
ren. In Wemmel was het slechter
gesteld en bleek het Frans al diep inge-
worteld. Een soortgelijke actie staat op
stapel voor andere gemeenten. Boven-
aan het VVB-verlanglijstje staan alvast
Vilvoorde en Zaventem.

Samen met een tweede enquête bij de
gemeentebesturen hoopt VVB Vlaams-
Brabant voldoende materiaal bij elkaar
te halen om druk te kunnen uitoefenen
op de gemeentebesturen in de hoop dat

Al te vaak kan de
verfransing van Vlaams-

Brabant moeiteloos
gebeuren omdat er te

weinig controle is.
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zij mee optreden tegen de verfran-
sing.
Een speciale actie wordt op het ge-
touw gezet om de jongeren te be-
reiken. De blitse taal die in de fuif-
zalen wordt gebruikt, is doorgaans
het Engels en dan nog wel een En-
gels van bedenkelijke kwaliteit.
Dat kan anders. Daarom wordt een
wedstrijd gelanceerd voor de origi-
neelste Nederlandstalige fuifaffi-
ches. Om deze actie te kunnen uit-
werken, zijn subsidies aangevraagd
bij de provincie Vlaams-Brabant.
In dezelfde context juicht de VVB
alvast de handelswijze toe van ge-
meenten als Overijse. Daar mogen
enkel Nederlandstalige affiches op
de gemeentelijke zuilen worden
aangeplakt. Anderstalige affiches
worden beschouwd als sluikstor-
tingen en als dusdanig ook beboet.
En de vereniging die de overtre-
ding begaat, loopt het risico haar
subsidies te verliezen.
Tot slot wordt ook in 2008 werk ge-
maakt van de actie “De Vlaamse
Leeuw heeft geen partijkaart”. In

gemeenten als Ternat, Meise en
Asse kende die een groot succes.
Het komt erop neer dat de mensen
inzien dat je geen Vlaams-nationa-
list moet zijn om bij feesten een
leeuwenvlag uit te hangen. Daarbij
werden ook veel officiële Vlaamse
vlaggen verdeeld, wat erop wijst
dat er een nieuw publiek is aange-
boord: geen Vlaamse bewegers
maar gewone mensen die niet op
de barricades staan en toch willen
tonen dat zij Vlaming zijn.

Het provinciaal VVB-bestuur van
Vlaams-Brabant bestaat uit Bart De
Valck (voorzitter), Jeroen Daem
(ondervoorzitter), Rudi Coel (taal-
klachtenbeheer), Hilde Roosens
(juridisch adviseur), Johan Laere-
mans (penningmeester), Peter Van
Windekens (dossierbeheerder),
Wart Van Schel (webstekbeheer-
der) en Chris Corbeels (secretaris).

webstek: vlaamsbrabant.vvb.org

De puntjes op de i

1. Alle Vlaamse gemeenten in de buurt van Brussel zijn vol-
waardige Vlaamse gemeenten. De  taalfaciliteiten in
sommige gemeenten veranderen daar niets aan.

2. Alle Belgische inwoners van deze Vlaamse gemeenten
zijn Vlamingen. De huistaal is een privé-zaak en omvat
uiteraard naast het Nederlands verschillende andere ta-
len. 

3. Alle mandatarissen in deze gemeenten zijn Vlaamse
mandatarissen. Zij  maken uiteraard deel uit van ver-
schillende partijen die op hun beurt hun eigen doelstel-
lingen hebben. 

4. De ‘Brusselse Rand’ bestaat niet uit Vlaamse gemeenten,
maar wel uit Brusselse gemeenten zoals Anderlecht,
Vorst of Koekelberg. Sommige Vlaamse gemeenten van
Halle-Vilvoorde zijn wel grensgemeenten met  Brussel of
met Wallonië.

5. Vermits het taalgebruik van de inwoners een privézaak
is het irrelevant te spreken van ‘taalminderheid of 
-meerderheid’. 

Zeg niet

faciliteitengemeente tegen een  Vlaamse gemeente
Brusselse rand tegen  Vlaams-Brabant
Franstalige burgemeester tegen de  burgemeester van een
Vlaamse gemeente
Franstalige meerderheid als je een politieke meerderheid
bedoelt.

Oproep

Behandel  alle Vlaams-Brabantse gemeenten op dezelfde
voet en maak geen onderscheid tussen ‘Rand’ en ‘rest’. Het
is een zienswijze opgedrongen door  sommige  Brusselse
imperialistische kringen.
De voorbije decennia heeft de Vlaamse  Overheid en het
plaatselijjk verenigingsleven enorm veel geïnvesteerd in de
Vlaamse gemeenten rond Brussel  Is het geen schande dat
sommige Vlaamse academici, die blijkbaar totaal vreemd
zijn aan het terrein en een ontstellende onwetendheid over
dit gebied manifesteren, de vloer vegen met het gerealiseer-
de werk?

Wilfried Wouters Francis Stroobants

Lid van Haviko Voorzitter Haviko

OPROEP TOT CORRECT TAALGEBRUIK

DE ondoordachte uitspraken van enkele Gentse professoren over Vlaamse gemeenten in de buurt  van Brussel
tonen nogmaals aan dat een correcte terminologie  meer dan nodig is om misverstanden  in het delicate

dossier van BHV te voorkomen of uit de wereld te helpen . De oorzaak van de verwarring rond BHV is de vermen-
ging tussen het institutionele niveau en wat tot de privé-sfeer  behoort.
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Het zijn woelige tijden, informateurs,
formateurs, ontmijners, verkenners,
wijzen, ministers van staat..., ze ko-
men, ze gaan...  De buitenlandse pers,
niet gehinderd door de Belgische cen-
suur, praat over het einde van België.  
In België zelf geraken de gemoederen
wel verhit, maar geraken ze niet uit het
slop.  Een eeuwig wederkerend pro-
bleem is Brussel, en wat ermee aan te
vangen.  Het is een stad die in Vlaande-
ren op weinig sympathie kan rekenen
en al helemaal niet op enige genegen-
heid.  
Meer en meer gaan er in Vlaanderen
stemmen op om bij een splitsing van
België, Brussel af te stoten.  Begrijpe-
lijk, Vlamingen voelen er zich niet
thuis, er zijn de klassieke grootstedelij-
ke problemen, corruptie, werkloos-
heid, vreemdelingen, meer bepaald de
zich niet integrerende moslims…
En toch zit Vlaanderen met Brussel op-
gescheept, en zal in zijn eigen belang
niet anders kunnen dan Brussel bij
Vlaanderen te houden.  En eigenlijk is
daar maar een reden voor: het gaat ge-
woon niet anders.
Eerst en vooral omdat Brussel en Wal-
lonië enkel een taal gemeenschappelijk
hebben.  Het arrogante Brussel zoekt
weliswaar soelaas in de numerieke ge-
rustheid van een grotere francofonie,
maar kijkt voor de rest met evenveel
minachting neer op de Waalse “boer-
kes” en werkmensen als op de Vlamin-
gen.  
Zijn Wallonië en Brussel dan econo-
misch verbonden? Nee.  Vele multina-
tionale bedrijven hebben een vestiging
in Brussel maar voor de rest rekruteren
ze veel meer Vlamingen, niet omdat die

‘tweetalig’ zijn, maar omdat ze ook vrij
goed Engels praten.  In heel wat bedrij-
ven werken meer “expats” dan Walen.
Dagelijks trekken 400.000 Vlamingen
richting Brussel, tegenover slechts
90.000 Walen.  Kort samengevat, er
werken evenveel Vlamingen in Brussel
als Brusselaars.  Met zo’n aantal foren-
zen heeft Vlaanderen er alle belang bij
om in Brussel meer dan een vinger in
de pap te houden.
Eenmaal verlost van het hof en franco-
fone kringen, zou Vlaanderen een be-
langrijke bondgenoot kunnen worden
van, en ook vinden in, Engeland, Duits-
land, Nederland en de VSA.
Een onafhankelijk Brussel daarente-
gen zou onvermijdelijk in de Franse in-
vloedssfeer verzeild geraken, en aldus
onverteerbaar zijn voor de meeste an-
dere Europese landen.  Bij de oprich-
ting van de EEG heeft Frankrijk gepro-
beerd om Parijs als Europese
hoofdstad naar voren te schuiven,
maar dat stootte toen op bezwaar van
Duitsland. Voor de Britten is Franstalig
Brussel al helemaal onverteerbaar.  En
dan hebben we het nog niet over wrij-
vingen tussen Frankrijk en de VSA.
Vaak hoort men de stelling dat Brussel
een soort Washington DC zou kunnen
worden, m.a.w. een stad bestuurd door
Europa.  Maar, Washington is de alge-
meen aanvaarde hoofdstad van een fe-
deraal land, terwijl Brussel, zoals eer-
der gezegd, tot een duidelijke
invloedssfeer behoort.  Het concept
van District of Columbia ontstond nu
net om te vermijden dat een staat te
veel invloed zou hebben op de hoofd-
stad.  Omgekeerd hebben de inwoners
ook geen verkozene in de senaat of
stemrecht in het congres.
Beide steden hebben een vergelijkbare
oppervlakte, en al heeft Washington
slechts de helft van het Brusselse aan-
tal inwoners, toch barst Washington uit
zijn voegen.  Wat ook nogal eens verge-
ten wordt: Washington DC is het cen-
trum van een grootstedelijke agglome-
ratie van ongeveer 4 miljoen inwoners,
m.a.w. de Vlaams-Brabantse gemeen-
ten rond Brussel staan nog maar aan
het begin van hun problemen met een
Brussels DC-scenario.  Vlaanderen zou
moeten voorzien in toegangswegen,
spoorwegen, een extra ring, luchtha-

ven, en Brussel zou er de vruchten van
plukken. 
Nu al worden enorm veel wetten door
Europa opgelegd. Een Brussel DC zou
de Europese commissie nog meer
macht geven. Teruggetrokken in hun
Brusselse burcht, zouden ze nog meer
het contact met de werkelijkheid ver-
liezen en zich nog meer dan nu met elk
detail van het menselijk leven moeien.
In het Verenigd Koninkrijk bestaat so-
wieso al een grote afkeer van ‘Brus-
sels’, een onafhankelijk Brussel zal het
er niet beter op maken. 
Een andere veel gehoorde opmerking
is dat Brussel binnen een paar decen-
nia een islamitische stad zal zijn.  In
zijn panische angst voor de steeds
groeiende invloed van de Vlaamse on-
afhankelijkheidsgedachte ging het es-
tablishment over tot het ronselen van
een regelrecht vreemdelingenlegioen,
door de snelbelgwet, regulariseringen
en gezinsherenigingen.  Een politiek
die in die mate succesvol is gebleken
dat al sinds enige tijd minder dan de
helft van de Brusselse gezinnen eenta-
lig Frans is, en dat meer dan de helft
van de gemeenteraadsleden van bij
voorbeeld Sint-Joost-ten-Node van al-
lochtone afkomst is.
Het is een feit dat Brussel een corrup-
te, en met delen onveilige stad is, waar
de politie in bepaalde wijken niet lan-
ger mag optreden. Maar dat is nog geen
reden om zo’n stad onafhankelijk te la-
ten worden.  Immers, hoe gaat Vlaams-
Brabant zich kunnen verdedigen tegen
misdaadbendes die in Brussel een vei-
lig onderkomen kunnen en zullen vin-
den? Prikkeldraad? Wachtposten? Mij-
nenvelden?
De pers verzwijgt het zedig, maar het is
in journalistieke kringen algemeen ge-
weten dat er een stilzwijgende over-
eenkomst is tussen de Belgische veilig-
heidsdiensten en allerlei islamitische
terreurorganisaties: in ruil voor rust
mogen ze hier aanslagen in de rest van
de wereld voorbereiden. Het is bijna de
evidentie zelf dat er in het hart van Eu-
ropa een ‘failed state’ zou ontstaan.
Het lijkt mij totaal onaannemelijk dat
de VSA en de meer assertieve Europe-
se staten dit zouden dulden. En ook
Vlaanderen hoeft zoiets niet binnen
zijn grondgebied te dulden.

Brussel in deze woelige tijden

Redactionele noot: Spoorslag wil van het volgende nummer (half februari 2008 nr. 1) een Brussel-nummer maken.

Een overzicht van wat u, Spoorslaglezer, de redactie, de Vlaamse Beweging en onze tegenstrevers met Brussel

voor hebben. Objectief, zonder keuzes te maken. Beschouw deze bijdrage als een opwarmertje, een aanloop…

Onderhandelingen in België.
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De angst voor het agressieve gedrag
van sommige ‘jongeren’ zit blijkbaar
diep.  Eigenlijk komt het erop neer dat
sommigen het probleem willen afsto-
ten, maar daardoor zal het niet verdwij-
nen. Trouwens, hetzelfde probleem
stelt zich ook al in Antwerpen. Wat
gaan we doen?  Antwerpen onafhanke-
lijk maken? Of de allochtonen dwingen
zich aan te passen, net als de Franstali-
gen? De vraag stellen is ze beantwoor-
den.
Een oplossing? Brussel volledig bij
Vlaanderen zal door vele Brusselaars
niet aanvaard worden. Nochtans zit in
het DC-scenario iets in. Geef Brussel
ruime autonomie, maar maak het een
District of Flandria, m.a.w. wanneer
puntje bij paaltje komt, is Vlaanderen
bevoegd en houdt het Brussel uit Fran-
se handen.

Wat is het beste voor Brussel? Met de
corrupte PS van Luik en Charleroi op-
gezadeld zitten of met Vlaanderen?
Een deel van het arme Wallonië wor-
den of liever ruime autonomie in het
rijke Vlaanderen?  
Een ruime autonomie zou natuurlijk
ook betekenen dat ze weinig of geen
vertegenwoordiging in het Vlaams par-
lement hebben, en de koers van Vlaan-
deren ook niet wezenlijk kunnen ver-
anderen.  Een beetje zoals Hong Kong.
Misschien toch beter voor Vlaanderen
om eens goed rond te kijken en een
creatieve oplossing te zoeken alvorens
de eigen hoofdstad zonder slag of stoot
op te geven.
Of dit scenario mogelijk is zal afhangen
van hoe Vlaanderen dit aanpakt.  Het
weke punt van Brussel is immers dat
het niet langer een homogeen Fransta-

lige stad is.  Vlaanderen kan aansluiting
zoeken met de niet-Franstalige, niet-
maghrebijnse bevolking van Brussel en
hen ervan overtuigen dat ook hun toe-
komst in Vlaanderen ligt en niet bij
onze Franse erfvijanden.

Willy Rodenbach

Columbia = dichterlijke benaming

(17e-18e eeuw) van Amerika, naar

Columbus.

Failed state = een land waar het cen-

trale gezag niet langer alle veilig-

heid en administratie kan controle-

ren, waardoor criminele en/of

terroristische organisaties van dit

land gebruik kunnen maken als 

basis.

Not-in-my-backyard = letterlijk, niet

in mijn tuin, vgl. met ‘niet in onze

straat’.

Beste Guido, vandaag wellen weer herinneringen in me op.

Ik proef de Voerense toeristische troeven op en top, 

en meteen voel ik ook wat Druivenstreek en Voeren bindt:

afrekenen met a-sociale vervreemding die dorps leven verslindt.

Loyaal tegenover recht en wet, pal tegen wie Vlaanderen verknecht,

Heb jij met veler hulp, met vreedzaam wandelen of bits gevecht

‘t Voerens pleit tegen retour-à-Liège-arrogantie beslecht.

Spoorslag berichtte over activiteiten in en rond het Veltmanshuis. 

En jij kwam graag naar onze Druivenstreek, kreeg op ons gemeentehuis,

– waar nimmer de plak werd gezwaaid door een vreemde luis –

Bij de viering van 15 jaar Spoorslag lof, eer en een beeldje incluis.

Op de kaftfoto van “Vlaams Archief 87” lag jij even neergeveld.

Maar Vlaams-Limburgse sterkte raakt nooit uitgeteld,

Zo sta je in menig jaarboek van Vlaams Bewegen luisterrijk vermeld.

Tovert ‘t beeldje hieronder een glimlach op vele gezichten? 

Vast staat dat ons spoorslagertje evenmin zal zwichten.

Guido, minzame vriend, ‘k hoop je nog vaak te ontmoeten,

En breng je namens V.K.D. en Haviko lovende vriendengroeten.

Francis Stroobants,

Toen (redactie)secretaris van Spoorslag – Vlaams Komitee Druivenstreek

Nu voorzitter van het Halle-Vilvoorde Komitee

OP 14 oktober ll. werd het Voerense boegbeeld Guido Sweron letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet.
In Schoten schonk de Marnixring Voorkempen Pater Stracke de Jozef Simonsprijs 2007 aan de man die ook

onze Druivenstreek in het hart draagt. Aan Guido en Simonne werd onder meer een Vriendenboek overhandigd,
waarvoor ons redactielid Francis Stroobants volgend gedicht schreef.

Voor volgend nummer verwachten wij uw reactie met de gewenste toekomst voor Brussel. 
En willen onze aangesloten verenigingen hun activiteiten van 15 februari tot aan de zomer meedelen? 

Via een redactielid, of per e-post vkd_spoorslag@yahoo.com of  jena.de_wilde@skynet.be

SPOORSLAGERTJE voor vriend GUIDO SWERON
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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.

Misleidende achterkant stratenplan Overijse

Midden oktober 2007 werd het gemeenteplan van Overijse in
alle bussen bedeeld. Dit officieel gemeentelijk stratenplan
van onze gemeente wordt met de steun van het gemeentebe-
stuur, adverteerders en BIVV tweejaarlijks gerealiseerd door
de uitgeverij Gentle NV.

Dit gemeenteplan is een nuttige hulp, niet alleen voor de
Overijsenaren die hier wonen, maar vooral voor de vele
nieuwe inwijkelingen van binnen- en buitenland.
Wij schrokken toen wij de achterzijde van dit plan bekeken
en moesten vaststellen dat de Druivenstreek, met onder an-
dere onze gemeente Overijse, heel slim binnen de Brusselse
zone werd ingepland. De vorige stratenplannen kregen op de
achterzij de lijst van straten met hun coördinaten, de adver-
teerders en nuttige adressen.
Zou de uitgever zich werkelijk vergist hebben door extra
grote letters te gebruiken voor de aanduiding BRUSSEL /
BRUXELLES of is het een slordigheid of is er kwaad opzet
mee gemoeid? Buitenlanders en ook anderen die dit plan
raadplegen krijgen hierdoor de indruk dat Overijse zich bin-
nen het Brussels stadsgewest situeert, terwijl anderzijds de
provincies Vlaams- en Waals-Brabant duidelijk als één pro-
vincie werden ingekleurd, afgezien van de kleine stippellijn
die zonder verdere aanduiding een scheiding tussen de twee
provincies zou moeten voorstellen. Ons viel ook op dat zes
Vlaams-Brabantse gemeenten binnen het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest werden ingekleurd, terwijl deze gemeenten
deel uitmaken van Vlaams-Brabant.
Wij gaan ervan uit dat de betrokken gemeentediensten het
ontwerp van het gemeenteplan nagezien hebben (ook de
achterkant) en als dusdanig besteld hebben. Wij veronder-
stellen dat dit waarschijnlijk aan het waakzame oog van de
gemeentelijke verantwoordelijken zal ontsnapt zijn.
Dit neemt niet weg dat wij, gelet op de huidige communau-
taire problematiek waarbij ook Overijse via het fameuze
paard van Troje met verfransing bedreigd wordt, het uiterst
ongepast vinden dat dit op die manier door de mazen van het
net is kunnen glippen.

Een wakkere Overijsenaar

Nuttige informatie voor adverteerders
Al meer dan 35 jaar maken tientallen winkels en instanties reclame in Spoorslag, hét Vlaams cultureel tijdschrift van de

Druivenstreek. En reclame in Spoorslag is zeker lonend: het merendeel van onze abonnees woont immers in de
druivenstreekgemeenten Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Huldenberg.

Ons voorstel voor vijf maal 2 400 nummers per jaar is:
MINI (2,5 x 6 cm) voor 70,00 EUR   •   STANDAARD (5 x 9,2 cm) voor 140,00 EUR 

SUPER vertikaal (9,3 x 9,2 cm) of horizontaal (5 x 19 cm) voor 250,00 EUR    •   MAXI (halve bladzijde) voor 440,00 EUR
HELE ACHTERKAFT (vijf nummers voor 660,00 EUR; één nummer voor 160,00 EUR)

Vraag geheel vrijblijvend meer informatie aan via vkd_spoorslag@yahoo.com
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Leuk om dit allemaal te vernemen. De hele internationale
pers is nu haar vest aan het omdraaien.
Met Vlaanderen gaat het voortreffelijk. De Franstaligen en
het  koningshuis, en de onmogelijkheid om een regering te
vormen of een staatshervorming af te dwingen radicaliseren
de Vlaamse openbare mening met de dag.
Het nationalisme gaat er psychologisch met reuzensprongen
op vooruit.
We hebben het Belgische beest bij de strot. Laat het nu maar
doodbloeden!

Toch ben ik ongerust dat Vlaanderen holder de bolder onaf-
hankelijk wordt. We hebben nog niet de nodige rijpheid om
via een internationale strijd (EU, Navo, Fransgezindheid in
heel Europa) Brussel te behouden in geval van onafhanke-
lijkheid.  
Zelfs het Vlaams Belang geeft toe nooit enige aandacht te
hebben besteed aan de diplomatieke verwikkelingen van het
onafhankelijk worden (alle soevereiniteit valt weg, alle sta-
ten moeien er zich mee, zolang Vlaanderen niet is erkend) en
het onafhankelijk zijn (VSA- en EU-steun bewaren, geen
anti-VSA- en anti-EU-standpunten zoals Mark Grammens of
de VVB) waarvoor we vooral Amerikaanse steun nodig heb-
ben, tegen Frankrijk.  
Sommige van mijn vrienden en ik zijn erg bezorgd over de
Amerikaanslievendheid van Sarkozy en de toenadering die
hij tussen Frankrijk en de VSA teweegbrengt. Dit schaadt de
Vlaamse belangen.

Brussel is de tweede belangrijkste stad in de wereld
(EU+Navo), na Washington.
België opsplitsen wordt iets anders dan Tsjecho-Slowakije,
de Sovjet-Unie of  zelfs Joegoslavië.
Het is de hele rest van de wereld die er belang bij heeft om
hier zijn neus in te steken.
Diplomatiek zijn we nog altijd een naïef boerenvolk. Onze
openbare mening weet van de prins geen kwaad, onze poli-
tici hebben er amper belangstelling voor, laat staan dat ze er
ooit over hebben nagedacht. Bovendien hebben we hiervoor
meer intellectueel leven en meer debatcultuur nodig, en hier
heeft o.a. ook de Marnixring nog massa's werk te verzetten.

Anderzijds wil ik de onafhankelijkheid onder geen beding
vertragen en juich alles toe wat ze dichterbij brengt. De
Vlaamse nationalisten moeten gewoon  grotere intellectuele
en diplomatieke inspanningen leveren en sneller werken. 
Ikzelf heb mijn webstek, maar vorder traag en vraag mij af
hoe ik beter zou kunnen bijdragen. Soms heb ik het gevoel
op het dek van de Titanic te staan, de ijsberg te zien aanko-
men, maar de trap niet te kunnen vinden om de roerganger
op de brug te verwittigen.

Toch zijn het fantastische tijden. Ik ben met de leden van
mijn MR-Nrd werkgroep de BHV-stemming in de Kamercom-
missie Binnenlandse Zaken al uitgebreid gaan vieren.
Woensdag 7 november heeft Vlaanderen eindelijk wat  rug-
gengraat gekregen. En wij hebben als dankbaarheid daar-
voor eens flink de bloemetjes buitengezet.

't Beste
Marcel G.

Beste vrienden 
van het Vlaams Komitee Druivenstreek,

VERZEKERINGEN

Justus Lipsiusplein 5 - 3090 Overijse
tel. 02 687 44 44 - CDV nr. 43364 - fax 02 688 08 82
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De druk om meer en langer te gaan
werken lijkt nog toe te nemen. Maar
gaan wij nog tijd overhouden om voor
elkaar te zorgen en vrijwillig en onbe-
zoldigd bepaalde maatschappelijke ta-
ken op ons te nemen? Vooral de druk
op vrouwen om een loopbaan buitens-
huis uit te bouwen neemt toe. 
Het zijn net vrouwen die vroeger het
grootste deel van het vrijwilligerswerk
uitvoerden en nog steeds de grootste
zorg voor anderen op zich nemen.
Blijkbaar gaat meer gaan werken van
vrouwen (nog) niet ten koste van de
zorgverlening. Het is niet zo dat, als je
als vrouw meer werkt, je automatisch
minder gaat zorgen. Maar er is natuur-
lijk een grens. Zorgtaken moeten bin-
nen en buiten het gezin beter verdeeld
worden.
De helpende hand van vrijwilligers en
mantelzorgers blijft onontbeerlijk in
een samenleving waar gezondheids-
zorg en ouderenzorg steeds meer kos-
ten. Bovendien is er ook een groot te-
kort aan arbeidskrachten in de zorg. 
Mensen willen in staat blijven om voor
hun naasten te zorgen, als de nood aan
de man of vrouw komt. Net zoals er
dringend moet gezorgd worden voor
meer kinderopvang voor ouders die
werken, moet er een arbeidscultuur
ontstaan die mantelzorg ondersteunt
via o.a. flexibel werken, thuiswerken,

cursussen voor mantelzorgers en ver-
lofregelingen.
Ook gemeenten hebben hier een rol te
spelen. Het is hun taak ervoor te zor-
gen dat kwetsbare groepen als ouderen
en gehandicapten zo lang mogelijk zelf-
standig blijven functioneren. Daarvoor
is zorg van de eigen familie onmisbaar
en moeten de gemeenten steunpunten
opzetten waar mantelzorgers voor in-
formatie, advies en praktische steun te-
recht kunnen.

Mantelzorgers redden het niet zonder
vrijwilligers. Een deel dan de duizen-
den mantelzorgers verkeert op de rand
van overspanning. De overheid moet
hun taken zo organiseren dat ze nu en
dan worden overgenomen door profes-
sionele hulp of vrijwilligers. Het is een
ramp als mantelzorgers wegvallen,
voor henzelf, voor hun gezinnen, voor
de samenleving. Komt er voor hen voor
wie de zorg te zwaar is, niet tijdig wat
opvang, dan wordt ook dat een enorme
kostenpost. 
De vanzelfsprekendheid waarmee
mensen elkaar helpen verdwijnt, dus
moet de overheid de rol van makelaar

spelen om vraag en aanbod op elkaar
te laten aansluiten.
En wat willen vrijwilligers dezer da-
gen? Mensen zijn nog wel bereid iets
voor elkaar te doen, maar vrijwilligers
die wekelijks twintig uren in de kantine
van een sportclub willen staan, vind je
bijna niet meer. De patronen waaron-
der mensen vrijwilligerswerk doen zijn
snel aan het veranderen. Vroeger wa-
ren vaste uren vanzelfsprekend, nu is
er behoefte aan flexibiliteit en diversi-
teit. Vrijwilligers willen en kunnen ook
nog andere taken aan dan een toog uit-
baten of mosselen serveren.
Mantelzorg is vaak onvermijdelijk, in-
tensief en langdurig, en vraagt van
mensen dat ze hun leven sterk aanpas-
sen. Bij vrijwilligerswerk is het meer
een kwestie van vrije keuze en het op-
doen van ervaring en het realiseren van
persoonlijke ontplooiing. Bij vrijwilli-
gerswerk speelt persoonlijke voldoe-
ning en sociaal contact een belangrijke
rol, terwijl men er bij mantelzorg veel
meer alleen voorstaat en emotioneel
sterker betrokken is.
Hoewel hun inzet niet langer vanzelf-
sprekend is, blijven mantelzorgers en
vrijwilligers als actieve burgers bijdra-
gen tot zelfredzaamheid en participatie
van anderen, met andere woorden tot
een betere, socialere samenhang!   

Micheline Baetens, Klavertje4Zelfzorg

Mantelzorg en vrijwilligerswerk: in hetzelfde bedje ziek?

SSLLAAGGEERRIIJJ    LLEEOONNAARRDD

Openingsuren:
ma.- vrij.: 8.30 u. - 12.30 u. 
en 13.30 u. - 18.30 u.
za. 8 - 18.30 u.
don. en zon. gesloten

Waversesteenweg 54
3090 Overijse
02 687 71 39

JULES PEETERS N.V.
VERZEKERINGSMAKELAARS

Gebr. Danhieuxstraat 6 - 3090 Overijse
Tel: 02 687 63 30 - Fax: 02 687 36 98

Email: verzekeringen@julespeeters.be  -  CDV nr. 11.252

Een deel dan de duizenden
mantelzorgers verkeert op
de rand van overspanning.
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Roosdaal

IN de vorige aflevering eindigden we

op de Tuitenberg en deze gaat over in

de Hunselstraat en we zijn in …

Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek

Een landelijk woondorp van 331 ha
aan de Hunsel- en Lombeek. De heren
van Aa hadden in 1295 in Lombeek een
schepenbank die op hoofdvaart ging
naar Sint-Kwintens-Lennik. Onze-Lie-
ve-Vrouw Lombeek hing af van de
heerlijkheid Gaasbeek en behoorde tot
de ammanie en het kwartier van Brus-
sel. Het leenhof van Brabant verkocht
Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek in 1683
aan J. Fariau. De molen werd om-
streeks 1690 door de Fransen platge-
brand omdat Lombeek de oorlogsbe-
lasting niet betaald had. 
Al in 1112 was de abdij van Nijvel be-
last met de bediening van de kerk. In
de 13e eeuw verhief de bisschop van
Kamerijk deze tot parochie. De Maria-
bedevaart van Lombeek zou in de 13e
eeuw begonnen zijn. Uit een onderzoek
blijkt dat in 1304 de kapelaan van de
Onze-Lieve-Vrouweprebende elke dag
voor de bedevaarders de mis opdroeg.
Na 1559 ging de parochie naar het bis-
dom Mechelen over. 
In 1768 werd Onze-Lieve-Vrouw-
Lombeek tot baronie verheven ten gun-
ste van Maria Theresia van Volden van
Weerde. Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek is
het geboortedorp van dichter en proza-
schrijver August Van Cauwelaert
(1885-1945) en van staatsman Frans
Van Cauwelaert (1880-1961), burge-
meester van Antwerpen. Een gedenk-
plaat aan de voorgevel van het voorma-
lige gemeentehuis eert hen.

De voornaamste bezienswaardigheid is
de vroeggotische Onze-Lieve-Vrouw-

kerk, groot omdat ze vroeger veel bede-
vaarders ontving. Het pronkstuk is het
O.-L.-Vrouwretabel in het koor, mees-
terwerk van de Brusselse houtsnijders
van 1525. Tegenover de kerk de oude
afspanning De Kroon van 1760.
We nemen rechts de Koning Albert-
straat en zien links het kasteel Rokken-

borg na de brand in de 19e eeuw herop-
gebouwd. De Windmolenstraat brengt
ons in de kortste keren naar een hou-
ten 18e-eeuwse windmolen, die ook de
tragische molen wordt genoemd we-
gens de vele ongelukken die de mole-
naarsfamilie overkwamen. Het mole-

naarshuis dateert van 1784. Voor vele
deelnemers zal deze molen deel uitma-
ken van hun jeugd, want het is de mo-
len van Kapitein Zeppos. Vanaf de mo-
len hebben we een mooi uitzicht op het
Pajottenland en de Dendervallei. We
nemen rechts de Molenkouter, ze
wordt achtereenvolgens Daalbeek-
straat, Ramerstraat, Kristus Konings-
straat, Broekstraat, Donkerstraat,
Knoddelstraat (totaal 4,3 km) en we
belanden in … 

Borchtlombeek

Een golvend verstedelijkt woondorp
van 963 ha, van 25 tot 75 m. Het dorp
vormde met Liedekerke een baronie
die afhing van het Hof te Stene in Aalst.
Het had zijn eigen schepenbank met
meier. De laatgotische Sint-Amandus-

kerk heeft een barok hoofdaltaar en
biechtstoelen. De rest is rococo. 
We keren terug langs de Knoddelstraat,
Donkerstraat en Broekstraat en slaan

rechts de Fariaustraat in. We komen nu
in …

Strijtem

Weer een verstedelijkt woondorp van
317 ha. Dit dorp bleef altijd Brabants
en werd in 1683 aan de Franse generaal
Jacques Fariau verkocht. De Sint-Mar-

tinuskerk is neoclassicistisch en is van
architect Louis Spaak. De Kapel van

Zeven Beuken is omringd met loofbo-
men. Nabij de kerk aan de Evenepoel-
straat, het Kasteel van Strijtem, een U-
vormig gebouw. De Rombautstraat,
rechts de Lostraat en rechts de Hert-
straat brengen ons in … 

Kattem

Dit gehucht beschikt sinds 1947 over
de Kapel van het Onbevlekt Hart van
Maria waarvoor Herman de Kuiper een
keramieken beeld van de verrezen
Christus maakte. Kattem behoorde
oorspronkelijk toe aan de abdij van
Haspres nabij Kamerijk, in 1023 aan de
St.-Vedastusabdij van Atrecht die het in
1162 verkocht aan de Sint-Corneliusab-
dij van Ninove.  De Kattemstraat en de
Profetenstraat brengen ons naar …

Ledeberg

Bergachtig gehucht gekroond met het
kasteel van de Heren van Ledeberg. De
inwoners worden waterdrinkers ge-
noemd naar de minerale bron die er
ontgonnen wordt en gebotteld in fles-
sen Léberg. De Sint-Apolloniakerk is
heel oud. In feite vormen Ledeberg en
Pamel nu één grote agglomeratie zodat

O.-L.-Vrouw-Lombeek - O.-L.-Vrouwkerk O.-L.-Vrouw-Lombeek - Zepposmolen
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we met de Dokter Roossensstraat en
de Pamelse Klei vlug aankomen in …

Pamel

Verstedelijkt woondorp van 1.086 ha
aan de Dender. De inwoners worden
arjaunen genoemd. Pamel is het hoofd-
dorp van de gemeente Roosdaal. Deze
telt 2.170 ha en 10.800 inwoners. De 
gemeenteraad bestaat uit 12 CD&V-ers,
6 mensen van Ons Roosdaal, 2 van
Vlaams Belang en 1 van Open VLD.
Burgemeester is Christine Hemerijckx
met een homogeen CD&V-bestuur. 
Toen de hogere overheid besliste om
komaf te maken met al die kleine dor-
pen die elk een eigen burgemeester en
schepencollege hadden, was Roosdaal

het proefkonijn, het pilootproject. In
een eerste fase (halfweg de jaren zes-
tig) werden drie gemeenten samenge-
voegd: Pamel, Strijtem en Onze-Lieve-
Vrouw-Lombeek. De meest voor de
hand liggende naam Groot-Pamel leek
politiek niet haalbaar. Er moest dus
een nieuwe gevonden worden. Men
zocht en vond inspiratie in een stuk
grond dat zowat in het centrum van de
drie gemeenten lag en Rozendaal heet-
te. Een tweede obstakel diende zich
aan. Er bestond al een gemeente met
een gelijkaardige naam, ergens aan de
Belgisch-Nederlandse grens. Het werd
dan Roosdaal. In een tweede fase
(1977) werd een hoekje van Borcht-
lombeek aan Liedekerke afgestaan
maar het grootste gedeelte ging naar

Roosdaal dat daardoor een totale op-
pervlakte van meer dan 21 km2 ver-
wierf. 
Het dorp Pamel zelf kreeg zijn centrum
na de bouw van de neogotische Sint-

Gaugericuskerk onder architect Goet-
hals. Een bekende figuur was de Dikke

van Pamel (zie kaderartikel). Bekende
Pamelse dranken zijn: Dikke van Pa-
mel, Arjaun, Pamels Datje. 
Met de Keer- en de Kriebrugstraat ko-
men we in de kortste keren in Impe-
gem maar dat is voor volgende maal
want Impegem behoort tot de gemeen-
te Liedekerke.

Roeland

(Wordt vervolgd)

Borchtlombeek - Sint-Amanduskerk Strijtem - Sint-Martinuskerk

VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

Stationsstraat 8

3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04
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De dikke van Pamel

Geboren te Pamel op 14 juni 1848 en er
overleden op 16 februari 1885. Victor
woonde in het ouderhuis aan de Kerk-
hofstraat, in de schaduw van de
(oude) kerk aan de Dender. 
De eerste levensjaren lieten niet ver-
moeden dat hij zo zwaarlijvig zou wor-
den (2), maar vanaf ‘zijn vierde of vijf-
de jaar begon zijn lichaam zo in
omvang toe te nemen dat hij, acht jaar
oud, niet meer op een gewone school-
bank kon zitten, ...’ (3). In de gemeen-
teschool op Ledeberg gaf de meester
hem dan ook een 'ruimere plaats'. Op
zijn elfde zou hij al 112 kg hebben ge-
wogen! Als dat zo was, zullen velen
hem toen wel al de Dikke hebben ge-
noemd. Na zijn schooltijd (4) hielp hij,
zoals toen gebruikelijk, op de boerde-
rij van zijn ouders. 
Negentien jaar oud riep men hem naar
Brussel voor de loting/keuring als mo-
gelijk soldaat. Maar gezien hij toen al
225 kg woog (5) kon hij niet in een ge-
wone treinwagon. Werd hij toch mee-
gevoerd in een goederenwagon of in
de postwagen, of voerde men hem er-
heen in een kar? Blijkbaar geraakte hij
in Brussel, waar vele nieuwsgierigen
hem opwachtten. De Dikke werd, niet
zo verwonderlijk, afgekeurd.
Weliswaar schreef pastoor Van Eynd-
hoven dat de Dikke tot zijn vijfentwin-
tig jaar een fris en gezond voorkomen
had. 'Hij was groot, zwaar en struis,
maar zo wel gebouwd dat men zich
niet zelden met verwondering afvroeg,
waar bij hem al dat gewicht verborgen
was'. Een gezellige jongeling (6) was
hij, die zich gaarne vermaakte 'in ver-
gaderingen zijner dorpsgenoten', altijd
gekleed in een blauwe lijnwaden kiel
(7). Ook Sis Barbé beweerde: recht als
een eik, met blozend gezicht, blauwe
ogen en een 'Sinterklaasbaard' (8). 

Maar daarna '... begon handenarbeid
hem al meer en meer te bezwaren en
weldra werd het hem helemaal onmo-
gelijk nog boerenwerk te verrichten.'
(9) Hij had het lastig, zeker bij warm
weer. Dan verschool hij zich in de koe-
le kelder of ging waggelend en hijgend
naar de Dender en zocht er verfrissing
langs de boord of drijvend op het wa-
ter. 
Intussen was hij ook buiten Pamel be-
kend geraakt als 'de Dikke van Pamel’
of 'le Gras de Pamel'. Vooral 's zon-
dags, wanneer hij naar de kerk ging,
kwamen vaak (rijen) kijklustigen naar
Pamel afgezakt. Anders kregen ze hem
moeilijk te zien, want de Dikke moest
niet weten van al dat nieuwsgierig ge-
doe. Het werd hem trouwens te bar,
ging niet meer naar de mis, verschool
zich in de kelder, ging achter de deur
van de herberg liggen zodat vreemde-
lingen niet binnen geraakten. Vrij ze-
ker is ook dat hij rond 1878 het voor-
stel kreeg om zich tijdens de
wereldtentoonstelling in Parijs in een
'barak' te laten 'aangapen', maar de
Dikke sloeg dit lucratief aanbod
(100 000 fr.!?) verontwaardigd van de
hand (10). 
Ook na zijn dertigste bleef de Dikke
verzwaren, zijn lichaam werd ondraag-
lijk. Het werden jaren van lijfelijke mi-
serie, van lichamelijke en mentale af-
takeling (11). Niets meer van die
vroegere frisheid en zindelijkheid, al-
leen (mede)lijden. 
Was zijn zwaarlijvigheid erfelijk, een
ziekelijke aandoening? Zeker waren
ook een onverzadigbare eetlust, zoe-
tigheden en vele pinten bier oorzaak.
Bij zijn overlijden werd met gewicht,
lengte en omvang gegoocheld, alle-
maal schattingen want de Dikke wou
niet gewogen worden, en alleen de
kleermaker mocht hem meten. Vol-

gens de 'Gazette van Gent' (12) woog
hij 'meer dan 300 kilos, was ruim 2 me-
ters lang ...', maar twee dagen later
schreef diezelfde krant dat hij maar
550 pond (ong. 275 kg) woog, 1,93 m
groot was en 'zijne billen hadden een
dikte van eenen meter omvang.' In 'De
Denderbode' (13) woog de Dikke in
eenzelfde artikel eerst 300 kg, daarna
'amper' 252 kg, zijn buikomtrek be-
droeg 2 m. Volgens pastoor Van Eynd-
hoven woog hij ongeveer 300 kg en
was hij 2 m lang, Sis Barbé schatte een
gewicht van 325 kg (14). 
Rond 1985 zorgden het Davidsfonds-
Roosdaal en het gemeentebestuur er-
voor dat de Dikke in het honderdste
jaar na zijn overlijden werd herdacht
en in 2001 kreeg Pamels beroemdheid
aan de Dender een standbeeld. 

(1) Ook De Clerck, De Klercq, De Clercq. 
(2) Toch zou hij bij zijn geboorte 7 kg hebben ge-
wogen!? 
(3) Jozef De Moortel: 'De Dikke van Pamel’ in
Toerisme, 1 augustus 1941; naar de woorden van
Sis Barbé.
(4) Het is onduidelijk hoelang de Dikke naar de
gemeenteschool is geweest. 
(5) Was toen 1,80 m groot. 
(6) Ook al typeerden anderen hem dan weer als
bazig. 
(7) Hendrik Van Eyndhoven: 'De Dikke van Pa-
mel’ in Eigen Schoon, 1912, blz. 187-191. 
(8) Jozef De Moortel: o.c. 
(9) Hendrik Van Eyndhoven: o.c. 
(10) Hoewel ook werd beweerd dat hij het voor-
stel eerst aannam, maar uiteindelijk niet wilde
vertrekken. Volgens pastoor Van Eyndhoven
zouden er meermaals voorstellen in die zin zijn
gedaan. 
(11) Hij begon te 'missen', zei Sis Barbé. 
(12) Van 20-2-1885. 
(13) Van 22-2-1885. 
(14) Enerzijds schreef secretaris De Vidts in het
bevolkingsregister: 'pesait 215 k. un an avant
son décès'. Moeilijk te geloven, want dan zou de
Dikke toen minder hebben gewogen dan bij de
keuring. Anderzijds woog hij, volgens een na-
schrift bij de doopakte van zijn broer, veel meer,
namelijk 360 kg! 

De heilige Gaugericus

Gaugericus werd geboren in het jaar 540 in het plaatsje Yvoy in Luxem-
burg. Zijn ouders, Gaudentius en Austadiola, stamden uit een vooraan-
staand Romeins geslacht en hierdoor genoot de knaap een gedegen op-
leiding van bisschop Magnericus van Trier (Duitsland). In een bewogen
leven heeft hij veel betekend voor de gevangenen en de slaven van zijn
tijd. Velen wist hij vrij te kopen en gevangenen gaf hij de vrijheid terug.
Nabij Kamerijk (nu het Franse Cambrai) stichtte hij een klooster. Op 12
augustus 625 is Gaugericus gestorven. Hij ligt begraven in de Sint-Me-
darduskerk van Kamerijk. Alternatieve namen zijn Gorik, Gau, Gageri-
cus en Géry. Feestdagen: 11 augustus, 18 november (opgraving van zijn
relikwieën) en 24 september (overbrenging van zijn relikwieën). Pa-
troon van Brussel, Oudenhoven (Zottegem), Saint-Géry (Chastre), Solre-
Saint-Géry (Beaumont), ’s-Gravenbrakel, Kamerijk, van de gevangenen
en slaven.
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Maleizen (Stationsbuurt van Terhul-
pen, tot 1963 Overijses grondgebied) :
Op 16 december 1907 richt steenkap-
per Edmond Debauche, enkele jaren
tevoren ingeweken uit Ligny, een
schrijven tot het Overijsese gemeente-
bestuur om een steenkapperij te mo-
gen vestigen op een stuk grond (sectie
O nr. 27B) van buur Désiré Van Wette-
re, rechtover het station van Terhul-
pen. Deze Désiré Van Wettere heb ik in
mijn prentkaartenverzameling gere-
geld ontmoet als uitbater van het statig
hotel-restaurant tegenover het station.
Het zal u niet verwonderen dat het op-
schrift ten behoeve van de toenmalige
bourgeoisie eentalig Frans was: “Hotel-
restaurant des Voyageurs. Pension de
Famille”.

1932 - 1932 - 1932

Overijse: In het jaar dat het middelbaar
onderwijs in Vlaanderen in het Neder-
lands moet worden verstrekt, schrijft
Soeur Angèle op zondag 26 (maand on-
leesbaar) 1932 in het Frans een prent-
kaartje naar de Schaarbeekse mejuf-
frouw Gilberte Lauwens.  “Morgen
hebben we geen schilderles en als het
mooi weer is, gaan we op bedevaart
naar Jezus-Eik. U mag gerust meeko-
men…”  Opmerkelijk hoe vlot de post
verzonden en ontvangen werd! En …
een verbinding tussen het Heilig-Hart
van Jezus en Onze-Lieve-Vrouw van
Jezus-Eik werd in 2007 opnieuw be-
leefd. De Jezus-Eikse kerkgangers

kwamen voor hun kerkdiensten naar
de H.-Hartkapel totdat de beschermde,
gerestaureerde kerk van Jezus-Eik op
14 oktober ll. heringewijd werd met
een pracht van een plechtigheid geleid
door bisschop Jozef De Kesel. 

1957 - 1957 - 1957

Eizer : Do toneelgroep ‘Arbeid adelt’
van de K. Harmonie ‘Eendracht maakt
Macht’ mag in de jaren vijftig van vori-
ge eeuw rekenen op onvervalst acteer-
talent van Louis, Vital en Henri Dewil-
der. In 1957 wordt “De lente duurt drie
maanden” opgevoerd. Voor de vertol-
king van eerste-klas-romantiek in hotel
Lentevreugd zorgen M. Decoster, H. en
J. Dehertog, A. Depré, M. Desees, H.
Dewilder, G. Foccaer, J. Goossens, F.

Hemeleers, V. Hernalsteen, X. Mariëns,
V. Moerenhout, M. Smets, F. en J. Tim-
mermans, P. Van Campenhoudt en G.
en A. Vanderlinden.

1982 - 1982 - 1982

Overijse : Dit jaar werd het 25-jarig ju-
bileum gevierd van oecumenische sa-
menwerking tussen de Protestantse
kerk van Brussel en de Kapel van Zave-
lenborre, halverwege Hoeilaart en
Overijse gelegen. Wie heeft uitgecijferd
hoeveel gezamenlijke vieringen er ge-
houden werden in Overijse en Brussel?
Hoeveel lezingen werden er georgani-
seerd door het Forum, en hoeveel bij-
bel- en gespreksavonden?
En op 1 mei 1982 werd ook het hon-
derdjarige gebouw van de gemeentelij-
ke jongens- en meisjesschool van ’t
Centrum feestelijk herdacht. De eerste
vermeldingen van gemeentescholen
dateren uit de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw, toen in Overijse niet
minder dan vijf gemeentelijke scholen
werden opgericht (en drie parochie-
kerken gebouwd). Wij zijn benieuwd er
meer over te vernemen, maar we heb-
ben geluk: deze maand verschijnt het
nieuwe boek van Beierijlid Piet Van
San ‘Het onderwijs en de Scholen in
Overijse in de negentiende eeuw’. Voor
32 euro bestelt u het werk op bankre-
kening 734 – 0209613 – 05 van de au-
teur. Maar u kunt het ook bij hem thuis
in de Vleugstraat 12 gaan halen. Een
kerst- of nieuwjaarsgeschenk voor
mensen die van onze streek houden!      

Francis Stroobants

tel.: 02 305 90 53 - francis.stroobants@telenet.be

Omdat bij de herinwijding der Jezus-Eikse kerk de klemtoon gelegd werd op

het gelovig Godsvolk, en niet op het kerkgebouw, drukken we hierbij een foto af

van de talrijke aanwezigen (eigen foto).

Op de voorzijde zien we sporen van afstempeling boven het binnengezicht van

de kapel die sinds oktober 2007 voor de eredienst buiten gebruik werd gesteld.

Bruine prentbriefkaart, gedrukt bij de Brusselse uitgever Ernest Thill (eigen
verzameling).
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Uit sympathie

Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

Marnixring Overijse

De Vrijheijt

Valse Profeten Honderden
Bijbelse woorden 
en uitdrukkingen 
te gast in het Nederlands

Bart Mesotten

Iedereen in onze Druivenstreek kent
Bart Mesotten als propagandist én
dichter van haikoes, als de speurder
naar etymologieën, maar de ijverige
veelzijdigheid van Bart breidde zich
nog uit. Wie in onze taal een verklaring
zoekt van een bijbels woord of uitdruk-
king, moet het prachtboek “Valse pro-
feten” openslaan. Het jongste werk van
de man die voelt wat er achter woor-
den schuilt
We hadden het genoegen op 13 oktober
ll. de boekvoorstelling (644 blz., 
36,50 euro, in de betere boekhandel of
rechtstreeks bij de uitgever bestelser-
vice@verbode.be) in de abdij van Aver-
bode mee te maken. Pater-uitgever 
Filip Noël, Prof. Robrecht Michiels en
Vriend Gaston Durnez gingen de auteur
met gesmaakte woorden vooraf. 
Er valt zoveel over dit magnum opus

te zeggen, te schrijven, maar het lijkt
ons niet zo gek ons te beperken tot de
inleidende alinea die Gaston Durnez
uitsprak. Hopelijk krijgt u de smaak te
pakken en komt het boek onder de
kerstboom en op uw leestafel te liggen.
“Ik voel mij hier zo’n beetje als Daniël
in de leeuwenkuil, ik zit in zak en as, ik
ben een schaap zonder herder, of erger
nog: een valse profeet. Ik moet enige
woorden richten tot een man, die zo-
veel meer woorden heeft dan ik; een
wonderlijk man, die duizenden woor-
den in hart en nieren kent, om niet te
spreken van hun ziel; een maker van
omvangrijke woordenboeken die erin
slaagt zijn eigen ziel samen te vatten in
een haikoe, dat bouillonblokje van am-
per zeventien lettergrepen. Want deze
man met name Bart met een T is ook
een Bard met een D. Hij is een dichter.

Hij kent niet alleen woorden als een
wetenschapper, hij kan ze ook poëtisch
gebruiken. Tegenover zulk een goede
woordenaar, zou ik eigenlijk, bij wijze
van hulde, een tijdje veelzeggend moe-
ten zwijgen. Maar ik moet spreken. Ik
heb mijn woord gegeven. En een gege-
ven woord moet men houden.”

Een ander verhaal,
of een narratieve analyse
van onze tijd

Kerstin Huygelen

Mannen, vrouwen, feministen, over-
tuigde betweters of weifelende post-
modernisten, begeef u naar De Kelle in
de Overijsese Leegheid of naar eender
welke kranten- of boekenwinkel van
de streek en neem “Een ander verhaal”
van de Hoeilaartse Kerstin Huygelen
uit de rekken. Bestellen van het boek
dat in januari 2006 te Utrecht ver-
scheen, kan ook via: www.mijneigen-
boek.nl

“Een trein staat stil in het Italiaanse
landschap, maar niet in de tijd. Zita Zel-
denrust zit samen met andere reizigers
uren gevangen in de hitte van de beslo-
ten ruimte. Zo zijn ze noodgedwongen
lotgenoten”.

Ter kennismaking geef ik hier slechts
twee recensiefragmenten:.

- Prof. Willem Elias: “Een ander ver-

haal  is een filosofisch essay in dia-
loogvorm geschreven, het stemt tot na-
denken, wat de grote verdienste van
het boek is. Het is een feministisch
boek, maar het haalt zwaar uit tegen
het klassieke feminisme, vanuit een
nieuw-feministisch uitgangspunt. De
boodschap luidt: mensen wat je ook
doet, zorg voor je kinderen, geef hen
liefde en vriendschap, de rest doet er
niet toe. Niet het statuut van vader of
moeder is belangrijk, al dan niet met
biologische oorsprong, de bereidheid

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!

KAMELEON PLUS bvba - Overijse

verzorgt de opmaak van tijdschriften,
boeken, catalogi, brochures 

Tel. 02 687 91 37 - Fax 02 305 38 13
E-mail: jan.de.mulder@telenet.be

tot het geven van de onmisbare aan-
dacht telt.  Een boek dat elke vrijzinni-
ge humanist van welke seksuele ge-
aardheid ook zou moeten lezen. Geen
literaire technieken, maar duidelijke
taal met een filosofische inslag. Toch
ligt het soms wat zwaar op de hand …”

- Frans Van Looveren in Tertio 8-11-
2006: “Is het harde feminisme bij ons al
passé? Of zit Vlaanderen nog vast in
een benepen politieke correctheid die
de discussie onmogelijk maakt? Of is
het misschien te klein voor zo’n debat?
Recentelijk waren er wel pogingen, zo-
als striptekenares Erika Raven met
haar boek Het Kreng dat in 2004 ver-
scheen maar bijna onopgemerkt voor-
bijging. Ook de pijnlijke manier waar-
op Kerstin Huygelen, dochter van de
destijds vooraanstaande feministe Lily
Boeykens, in haar roman Een ander

verhaal het feminisme van haar overle-
den moeder neersabelde, ging in stilte
voorbij. Tot grote woede van haar moe-
der had de auteur overigens haar jour-
nalistieke loopbaan opgegeven om zich
helemaal aan haar gezin te wijden, be-
zorgd als ze was dat haar kinderen zou-
den moeten missen wat ze zelf van
haar moeder nooit had gekregen.”

F.S.
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Zo wordt uw Spoorslag
verzendklaar gemaakt

Etiketten plakken.

Allo, met de verzenddienst van Spoorslag.

SINT-MARTINUSSCHOLEN OVERIJSE
Algemeen vormend  -  Technisch  -  Beroeps

MIDDENSCHOOL
1ste jaar: leerjaar A

leerjaar B
2de jaar: Latijn

Moderne Wetenschappen
Handel
Beroepsvoorbereidend leerjaar
Kantoor-Verkoop + Verzorging-Voeding

COLLEGE
3de en 4de jaar:

ASO: Economie (4 uur wiskunde)
Economie (5 uur wiskunde)
Humane Wetenschappen
Latijn (4 uur wiskunde)
Latijn (5 uur wiskunde)
Wetenschappen

TSO: Handel
BSO: Kantoor

5de en 6de jaar:
ASO: Economie - Moderne talen

Economie - Wiskunde
Latijn - Wetenschappen
Humane Wetenschappen
Latijn - Wiskunde
Latijn - Moderne Talen
Moderne Talen - Wiskunde
Wetenschappen - Wiskunde

TSO: Boekhouden - Informatica
Handel

BSO: Kantoor

7de jaar BSO: Kantoorautomatisering en gegevensbeheer
Verkoop en Vertegenwoordiging

MIDDENSCHOOL
Lipsius B: 1e graad tel. 02 687 82 46
Waversesteenweg 96 fax 02 687 93 07
3090 OVERIJSE middenschool@smo-vzw.be

www.smo-vzw.be
COLLEGE
Lipsius A en C: 2e graad tel. 02 687 72 70
Waversesteenweg 96 fax 02 687 93 07
3090 OVERIJSE college@smo-vzw.be

www.smo-vzw.be

Nahon: 3e graad tel. 02 687 74 83
Brusselsesteenweg 147 fax 02 687 46 49
3090 OVERIJSE nahon@smo-vzw.be

www.smo-vzw.be

De Sint-Martinusscholen behoren tot Drieklank, de scholengemeenschap Overijse-Tervuren-Zaventem

Spoorslag wordt verzendklaar gemaakt.

De toekomst is verzekerd.
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Uitspraken voor aan tafel of in bed, gerangschikt volgens ’t alfabet

• Armand Dedecker en vele Franstali-
gen blijven beweren dat er voor de
Vlaamse massale overdracht van geld
naar het zuiden een 19e-eeuwse geld-
stroom naar Vlaanderen liep. Zij dwa-
len, want professor Juul Hannes
toonde in zijn werk "Met de fiscale
bril bekeken. Vlaanderen in België
1830-1914"  wetenschappelijk aan dat
Vlaanderen niet genoot van enig fi-
nancieel voordeel. En zopas verne-
men we dat J. Hannes in een tweede
boek zijn visie herbevestigt: De my-
the van de omgekeerde transfers’,
Roularta 2007.

• Bezorgde Nederlanders: "Voeg Ne-
derland en Vlaanderen samen!". Dat
vinden 77% der Nederlanders. Had u
gedacht, beste lezer, dat zij ons zo
leuk vinden? Onze "vrolijke, Bour-
gondische levenshouding, mooie taal,
gezelligheid en zachtaardigheid" ge-
ven de spoorslag, nee de doorslag.
Wij groeien dan toch naar een Groot-
Nederland!

• Carlo Van Baelen: Van de 189 VN-
lidstaten zijn er prentbriefkaarten
met vlag te koop in New York. Het
vakje 'Belgium' is leeg en er hangt
een berichtje bij "sold out". Uitver-
kocht!

• Daily Telegraph: "The Union of Eng-
land and Scotland is over". Volgens
journalist Simon Heffer houdt de unie
tussen Engeland en Schotland op te
bestaan. En Alex Salmond, leider van
de Schotse Nationalistische partij,
beweert: “Binnen tien jaar is Schot-
land onafhankelijk”.   

• Eric Defoort, sinds kort voorzitter
van de Vlaamse Volksbeweging, be-
weging voor onafhankelijkheid en sa-
menwerking: “.... assertieve Vlaamse
politici ... ambitieuze competente lui
die investeren in een Vlaamse toe-
komst, en niet meer in een eindigend,
totaal inconsistent Belgisch verhaal."

• Franciscus van Assisi (1181 of 82 -
1226) spreekt mij nog steeds aan. Nu
vind ik er zelfs geen woorden voor.

• Gaston Feremans, in 1907 geboren,
leeft als een van de veelzijdigste post-
romantische componisten van Vlaan-
deren, voort in het fonds naar hem
genoemd. Dit jaar ging de ANV-Visser-
Neerlandiaprijs naar het fonds, be-
wierookt door Michaël Scheck, oud-
directeur van het K. Conservatorium
van Antwerpen.

• Hoeilander D.V. beweerde na de
jongste redactieraad : ”De taal van de

Hoeilanders is het Hoelands!". Gaan
onze Hoeilaartse dialect sprekende
abonnees daarmee akkoord?

• Wat zei Ingeborg van Denemarken

toen zij de bons kreeg van de Franse
koning Filips II August? Ik weet het
niet, maar wel dat paus Innocentius
III de koning een interdict aansmeer-
de.

• Jan Van de Casteele in Doorbraak:
"De koning, le roi! ... Albert negeert
een op drie Vlamingen".

• Stanley Kubrick dacht bij zichzelf:
“Waarmee zal mijn film A Space

Odyssey beginnen? Laten we het
trompetmotief nemen uit het 19e-
eeuwse orkestwerk Also sprach Za-

rathustra”.
• Limburg maakt u het hof. Woorden

van Roland Duchâtelet.
• Marie  Arena: “Als de Vlamingen

België tot een confederale staat wil-
len omvormen, is er geen gesprek
mogelijk”.

• Nicetas van Remesiana laten we
niet zelf aan het woord, maar velen
geloven dat hij bij het begin van de
vijfde eeuw de basistekst schreef
voor het Te Deum. De scheiding tus-
sen Kerk en Staat zal waarschijnlijk
verhinderen dat op de Onafhankelijk-
heidsdag een Vlaams Te Deum als bij-
zondere dankzegging zal weerklin-
ken.

• Opgetogen Lea: “Zolang we al ge-
trouwd zijn, maakten mijn man en ik
nog nooit ruzie. Hopelijk gaat het de
tweede week even goed...". 

• Politici vervallen in altijd min of
meer dezelfde denk- en gedragspatro-
nen om de simpele reden dat ze niets
anders meer kunnen bedenken, be-
toogt Frank Albers.

• Quick laat je genieten van de smaak
van gezonde frietjes. Spoorslag laat je
in 2008 een heel jaar genieten. Welk
van beide reclames vindt u het best?
Die van Quick? Akkoord, maar ver-
geet toch maar niet uw betalingsfor-
mulier te gebruiken.

• Rik Van Cauwelaert: “Elke dag dat
de onderhandeling aansleept trach-
ten de regeringsonderhandelaars het
lege Belgische vat met nieuwe absur-
diteiten te vullen. Het blijft hol klin-
ken.”

• Stefaan De Clerck: “Ik roep de
Vlaamse pers op zelfverzekerd onze
eisen te blijven ondersteunen”.

• Thielemans (dezelfde Freddy die
vorige keer de logica omdraaide en

nu blijkbaar last heeft van benevelde
ogen): Hoewel de RTBf de Belgische
betogers in mijn stad op 18-11 aan-
vankelijk op 18.000 ex. schatten, zie
ik er 35.000. En kom me niet zeggen
welke adressen van oogmeesters aan
te bevelen zijn! Zo bereken ik dat:
17.000 Walen en Franstalige Brusse-
laars, die tellen in dit land voor twee,
dat maakt 34.000 plus 1000 Vlamin-
gen, samen: 35.000. 

• Van Biesen Luk lijkt verdacht veel
op Damien Thiery. De abonnees van
Knack kunnen zelfs het omgekeerde
zeggen.

• Urmel Ric van Megadisc Records be-
weert: “De gratis CD Morehead van
Gabriel Rios is het begin van een
nieuw tijdperk”.

• Wilfried Wouters is voor correct
Vlaams-Brabants taalgebruik: “Zeg
niet Brusselse Rand tegen Vlaams-
Brabantse gemeenten, die aan Brus-
sel-19 grenzen. Want de rand rond
Brussel wordt gevormd door Ander-
lecht, Vorst, Koekelberg, enz.”.

• X.L., struise lezer van Spoorslag:
“Wie doet mee? Kunnen we niet sa-
menspannen tegen de vervuilende
brochures Carrefour en UF, die het
Belgische territorialiteitsbeginsel aan
hun laars lappen? En alle met de post
bezorgde brochures ongefrankeerd
terugzenden naar afzender of verant-
woordelijke uitgever?”

• Brigham Young, 19e-eeuwse voorzit-
ter van de Mormonen, trok met een
goeie 60 000 pioniers naar het troos-
teloze dal van het Grote Zoutmeer. In
1847 sprak hij  “Laten we hier een
Mormonenstaat stichten”. Het werd
Utah met als hoofdstad Salt Lake
City. Pas een paar weken geleden
werd het Amerikaanse muntstuk van
25 cents (quater dollar) gewijd aan
Utah vrijgegeven!  De laatste vijf sta-
ten worden in 2008 met een mooie
munt bedacht.

• Zuidpoolverkenner Dixie Danser-
coer: Ik ben blij dat we toch vertrok-
ken zijn.

Francis Stroobants

P.S.  Sprokkelen in dagelijkse lectuur brengt
me 27 uitspraken op. En waar het niet volstaat
grijp ik naar Bart Mesottens boek Van aal-

moes tot Zwitserse garde. Etymologie en be-

tekenis van duizend woorden rond religie.
Uitgeverij Altiora Averbode 2004.
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Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

Tel. (02)687 87 87 - Fax (02)687 33 33
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Over de kerstliederen geraken we maar
niet uitgepraat. Onze kontreien bezit-
ten zo een grote schat aan dit genre dat
we keus te over hebben. In zijn Verhan-
deling over de Nederlandse dichtkunst
in België (1838) schrijft Dr. F.A. 
Snellarert: “De geestelijke liederen,
welke men thans in Vlaanderen zingt,
zijn grotendeels van de tijd van de Oos-
tenrijkse aartshertogen Albrecht en
Isabella. Ook onze kerstliederen zijn in
de stijl van die eeuw. De gedachten
evenwel zijn nog omtrent dezelfde als
in de middeleeuwen … Het gehele le-
ven der Heilige Familie is dat van een
Vlaams huisgezin.” 
Dit werd wel geschreven in 1838!
De tekst:

I
Maria die zoude naar Bethlehem gaan,

Kerstavond voor de noene.

Sint Jozef zoude met haar gaan

Om haar de weg te toenen.

II
Het hageld’, het sneeuwde en ’t was er

zo koud;

De rijm lag op de daken.

Sint Jozef tegen Maria sprak:

“Maria wat zullen wij maken?”

III
Maria die zei: “Ik ben er zo moe,

Laat ons een weinig rusten”

“Laat ons een weinig verder gaan,

Aan een huizeken zullen wij rusten.”

IV
Zij kwamen een weinig verder 

gegaan

Tot aan een boereschure,

’t Is daar waar Heer Jezus geboren 

was,

Daar en sloten noch vensters noch 

deuren.

De tekst van het lied is zoals aange-
haald door De Coussemaker’s “Chants
populaires des flamands de France”
uit 1856. De melodie komt uit “Het 
Prieel der Gheestelijker Melodie”,
Brugge 1609.

Roeland

(Wordt vervolgd)

Nog maar eens een kerstlied

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.

Woorden van René De Clercq, groot Vlaams dichter

Er ligt een staat te sterven,
Was nooit geheel gezond,

Hij liet een volk verderven,
Ging zelf daaraan ten grond.

Er ligt een staat te sterven,
Heel zachtjes, zonder pijn,

Twee volkeren zullen erven,
Ik zal op de uitvaart zijn!

Maria die zoude naar Bethlehem gaan
Vlaanderen 16e eeuw



volgen en represailles, mochten wij
toch tot het stemmen overgaan. 

Zoals gewoonlijk was onze (V) BRT
nog erger dan de Franstalige kranten-
commentaren. We waren ‘geen stap
verder’; het was ‘allemaal voor niets’
geweest; het was een ‘pyrrhusoverwin-
ning’; het zou meermaals vier maanden
duren door de vertragingsmanoeuvres
van de Walen eer er echt gesplitst
wordt; als er al wel gesplitst wordt,
want er ging een gerechtelijke proce-
dure opgestart worden; de Walen zou-
den ‘niet meer’ willen meewerken voor
een staatshervorming (alsof ze dat
eerst wel wilden), de regeringsvorming
ging bemoeilijkt worden (alsof ze ge-
makkelijk was geweest); minister De-
wael had liever een onderhandelde op-
lossing gezien (alsof er die 150 dagen
alleen maar gekaart werd, en alsof die
‘milfoisnon’ niet bestond, noch de
enorme territoriale en andere eisen der
Francofonen). 
Dan maar liever naar de francofone
pers, die bleef verrassend rustig. De
Vlamingen doen het zonder negotiëren,
zonder ruggespraak! Ze hadden het
over de schande dat het Belgisch mo-
del (?), ook “le pacte belge” genoemd,
was gebroken. Ze zullen alle vertra-
gingsmiddelen inroepen. Het belangen-
conflict zou ingeroepen worden en zou
60 dagen duren (dus hier geen 4
maand). De Vlamingen hebben hun nu-
merieke meerderheid gebruikt om iets
door te drukken dat ‘zij’ niet wilden.
Zoiets heet toch democratie, zou men
denken. Zou dat niet langzaamaan tijd
geworden zijn, als dat de eerste keer is
na bijna 200 jaar? Maar als zij als min-
derheid iets doordrukten met de hulp
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Het wordt wel eens gezegd, dat de uit-
vinding van het wiel een belangrijke
stap was voor de mensheid. Ik zie meer
in de ontdekking van het “rond”, de cir-
kel en dan kort daarop de bol en dat
niet omwille van het getal ‘pi’. Dan
werd het inderdaad pas leuk, want de
mens is eindelijk ernstig beginnen spel-
letjes te bedenken en te spelen. Eerst
voornamelijk met de voeten. Toen de
techniek correctere afwerking toeliet,
werden de sporten ook technischer,
zelfs geraffineerd, met als summum, je
ziet mij al komen, de biljartsport. 
Een biljartbal, die er met het blote oog
nog perfect uitziet, is soms al lang te
zeer versleten om er nog goed mee te
kunnen biljarten. Om maar te zeggen… 
Vandaag kijken we eens naar de ‘bots’,
in Brussel ‘koeduur’ genoemd. (Eerst
nog even herhalen: bal 1 of keubal is de
bal die je aanstoot met de keu; bal 2 is
degene die als eerste aangespeeld
wordt (geraakt door keubal); bal drie is
degene die laatst geraakt wordt). Er ge-
beurt iets merkwaardigs als bal 2 vast
tegen de band ligt. Hij lijkt wel van be-
ton, dat van zich afbijt. Je kunt er bijna
niets mee aanvangen (een beetje zoals
een francofoon Belgisch politicus).
Een ding gaat echter nog goed en dat is
gebruik maken van dat vastliggen door
er dik op te spelen. Je keubal krijgt dan
een zwier van jewelste, terwijl bal 2 bij-
na niet beweegt. Niet te hard spelen
dus. Als je rustig blijft, kan je zo soms
meer dan een punt maken, zolang de
bal maar vast wil blijven liggen. Het is
wel precisiewerk dat wat oefening
vraagt. 
Genoeg over ernstige zaken voor van-
daag, nu wat over onze vrienden, de
politici. Er is inderdaad wat merkwaar-
digs gebeurd dezer dagen. Onze Vlaam-
se gekozenen zijn eens voor een keer
(nog) NIET door de knieën gegaan en
hebben eensgezind het been stijf ge-
houden, tot grote paniek van onze
Waalse medeburgers, die zo een behan-
deling niet gewoon zijn. Het moet ge-
zegd, er lagen al veel verschrikkelijke
toegevingen op tafel om die splitsing te
betalen. We zouden er niet goed vanaf
gekomen zijn en de CD&V ook niet.
Maar we hebben de Walen verrast.
Eerst door stand te houden en dan om
te weerstaan aan het handige manoeu-
vre van Reynders om op de valreep nog
gauw eens uitstel te vragen. We werden
ook bang gemaakt met allerlei erge ge-

van enkele belgicisten, zoals het ‘min-
derheden’-verdrag in het federale par-
lement tegen de wil van de meerder-
heid van de Vlamingen, dan zagen ze
daar blijkbaar geen graten in. (Geluk-
kig zal het Vlaamse parlement – naar
het voorbeeld van Frankrijk – dit ge-
drocht nooit goedkeuren.) We moeten
ook respect hebben voor de andere ge-
meenschappen. Zij willen alleen nog
een sociaal-economische regering (Is
dat nieuw? En waar is dat respect voor
de ‘andere gemeenschap’?). En dan het
toppunt, de Vlamingen hadden ‘samen
met het VB’ gestemd. Alsof men in een
democratie kan beslissen wie hoe mee
mag stemmen. Volgens Demotte is dat
alles heel slecht voor ons land, de in-
vesteringen verminderen al! Te gek. De
Vlamingen mogen hun meerderheid
nooit meer gebruiken, dat moeten ze
beloven. 
Als onze De Vadder, als professionele
journalist, vragen stelt aan Waalse poli-
tici, dan hebben die het heel gemakke-
lijk, hij legt ze telkens het antwoord in
de mond. Zo van “Is Leterme voor u
nog aanvaardbaar als formateur?”, of
“Gaat het communautair nu moeilijker
worden?”, of “Willen jullie nog mee-
werken met een Vlaamse formateur?”
en “Willen jullie nog onderhandelen
over een omvangrijke staatshervor-
ming?”. Met sommige vrienden heb je
geen vijanden nodig. Zou De Vadder al-
lergisch zijn aan “christelijke waar-
den”, misschien? Wil hij misschien rid-
der worden? In alle geval hebben,
volgens mij, de Walen gegokt en verlo-
ren. 
’t Kan verkeren, zei Bredero. 
Tot volgende keer! 

Jan Goossens
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Oplossing vorig nummer:

Horizontaal:
1. Iemand … plukken – Rik van … had ooit in Noord-Amerika

een fanatieke supportersclub
2. Concreet
3. … pro nobis – Do, …, mi
4. … Shaffy – Lady …
5. Vriend – IJzer
6. In de ‘Vlaanders’ wordt een zakdoek hier en daar nog een

‘…’ genoemd
7. Emeritus – Klinkers van Ria
8. Slapen als een … - Zijrivier van de Donau – 1 € … stuk
9. Noot – Gewicht – Muziekteken

10. Klinkers van ‘Karel’ – De Lakenhal van …
11. Beloken …
12. … Nahon werd in Antwerpen geboren – Iets per … willen

Verticaal:
1. Met veel geduld wordt … melk, zei boer Bavo. Maar je hebt

er wel een koe voor nodig – Japanse stad
2. Geheugenverlies
3. Het ... werd ontworpen in 1955 door ingenieur André Water-

keyn – Ludolfiaans getal
4. … van Trier – Japans bier
5. Land van …
6. Afkorting ‘luitenant’ – Stationcar – Pianissimo
7. Tampon - … Connery
8. Onder andere – De Antwerpse schilder Floris … werd gere-

geld de Vlaamse Picasso genoemd
9. 0,9144 meters – 69,4 cm – boom

10. … rond de wereld – Wim De …

"An De Moor" vinden was niet zo makkelijk, want er zat ook een
foutje in de opgave. Twee mooie boeken gaan in ieder geval rich-
ting Walsbets, waar Ghilaine Bavin woont. Zij werd door het lot
uitverkoren en dus beloond met twee prachtboeken.

Probeert u ook uw kans?! Verwen u met een mogelijk nieuw-
jaarsgeschenk en stuur de juiste oplossing tot uiterlijk 20 
januari 2008 op naar 

De Kronkel, Kardinaalstraat 20, 3090 Overijse, of per 
e-post naar ons Spoorslagadres of jena.de_wilde@skynet.be
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Mensen naar cultuur brengen en cultuur naar mensen
Actief Vlaams, actief christelijk, én onafhankelijk
BLIJDE-INKOMSTSTRAAT 79-81, 3000 LEUVEN, 016 31 06 00

Links Vlaams-nationaal maandblad

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

... is aan zijn 15e jaargang toe!

NEEM NU EEN ABONNEMENT
25 euro voor 10 nummers!
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Kort genoteerd

• Vooreerst twee reacties van lezers a)
Over de toestand van het Nederlands-
talig onderwijs in de Waalse facilitei-
tengemeente Komen laat Jean-Pierre
Dewijngaert, initiatiefnemer van de
Vlaamse bibliotheek, weten dat het
Vlaams schooltje nooit een gemeente-
school is geweest, maar het werd na de
tussenkomst van de regering een on-
derdeel van het Athenée Royale de Co-

mines. Door allerlei pesterijen besliste
Paul Sergier in Huize Robrecht een ei-
gen school te beginnen. Uiteindelijk
besliste hier weer de overheid, wellicht
uit pure schaamte, om dit Vlaams
schooltje te erkennen voor gemeen-
schapsonderwijs. En b) Lezer Fernand
Vandamme uit Brugge, verwonderde er
zich over dat wij wel de IJzerwake en
niet de IJzerbedevaart bespraken. Dat
is juist. Tijdens de IJzerwake, waar
Vlaams-Brabander Johan Laeremans
een opgemerkte rede hield, werden
onze voorzitter en ons komitee warm
gehuldigd. Maar we zullen volgende
keer ook over de bedevaart schrijven.
Ook de redactie van Spoorslag is im-
mers voor samenbundeling der Vlaam-
se krachten. Maar niet zoals voor 2008
met data geschoven wordt!  Wij verna-
men dat de IJzerbedevaart haar mani-
festatie met een week vervroegt, zodat
bedevaart en wake “samenvallen”.

• In de tweede week van maart 2008
wil de vzw Vlaams Komitee Druiven-
streek - Spoorslag graag een debat-

avond organiseren over de toekomst
van Brussel. Medewerking en sugges-
ties welkom!

•  Hoelang nog?  Het eentalig-Franse
reclameblaadje L’édition locale

(Chaussée de Lasne 18, 1330 Rixen-
sart) wordt in grote delen van Overijse
thuis bezorgd met de Post.

• Proficiat Vic Laureys met uw erebur-
gemeesterschap van Hoeilaart! En
prof. Dr. Els Witte met uw erepenning
Albert De Cuyper. En het Overlegcen-
trum van Vlaamse Verenigingen
(O.V.V.) met de ongezouten persmede-
deling van 22 november ll.dat Vlaande-
ren niet te koop is. Geen enkele territo-
riale toegeving! “Wanneer het principe
van een vastgelegde taalgrens wordt
opgeheven, zal de gebiedshonger bij
Franstalige imperialisten immers wor-
den gestimuleerd”. Op 5 november
drukte het O.V.V. de Vlaamse partij-

voorzitters en de media op het hart op
7-11-07 in de kamercommissie “woord
te houden”. Hetgeen geschiedde.

• Aan de heer Marc Bossuyt eveneens
onze hartelijke gelukwensen voor zijn
benoeming als voorzitter van het
Grondwettelijk Hof, maar zeker ook
voor zijn ondubbelzinnig standpunt:
BHV moet eerst opgelost zijn voor er
verkiezingen kunnen komen.

• Derde reeks gelukwensen: het Komi-
tee der Randgemeenten (de Vlaams-
Brabantse gemeenten Drogenbos,
Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-
Rode, Wemmel en Wezembeek-Op-
pem) werd voor de achtste keer in zijn
bestaan gelauwerd. Nu met de Zenne-
dalprijs van de gelijknamige Marnix-
ring te Grimbergen.. En burgemeester
Willy De Waele van Lennik hield de ge-
smaakte laudatio.

• Albert II nodigde verleden maand de
Vlaamse partijen LDD en VB NIET uit
voor een theevisite. Het Halle-Vilvoor-
dekomitee hekelde in zijn persmedede-
ling van 9 november 2007 zo’n on-

democratisch gedrag van een koning,
die ongenuanceerd partij koos voor
Franstalig België. Opletten voor uw
troon, majesteit!

•  Wie is dit jaar de Hoeilaartse parel
van het verenigingsleven? Een man die
uit dat leven al decennia niet weg te
denken is: Paul Vanloo. Van harte gefe-
liciteerd!

• Even aandacht voor “RandBelan-

gen”! Kent u het initiatief al van Hoei-
lander David Joly, die met zijn Nieuws-
brief bergen Vlaams werk verzet. In die
van half november  lazen we dat de ge-
meente Overijse koploper is om projec-
ten voor het verstevigen van het
Vlaams karakter aan te vragen. Zo
maar eventjes voor 86.500 euro. En
Meise bengelt aan de staart, met 0,00
euro. De cijfers voor Tervuren en Hoei-
laart: 44.000 en 13.000 euro.
Webstek: www.randbelangen.org en
contact: redactie@randbelangen.org. 

• 56 BHV-dienstweigeraars voor de

rechter in Brussel en Leuven. 

Op 29 november werden 7 nieuwe pro-
cessen ingeleid in Leuven en voor de
correctionele rechtbank te Brussel
werd de zaak gepleit van 49 BHV-

dienstweigeraars. Zij weigerden mee
te werken aan de organisatie van dis-
criminerende en ongrondwettige ver-
kiezingen omwille van het niet-splitsen
van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoor-
de en het niet uitvoeren van het arrest
nr. 73/2003 van het Grondwettelijk Hof
van 26 mei 2003.
De zitting in Leuven werd onmiddellijk
verdaagd omdat de verdediging de ver-
wijzing naar een Kamer met 3 rechters
vraagt.
Te Brussel  riep de verdediging o.m. de
onbevoegdheid van de correctionele
rechtbank in, vermits politieke misdrij-
ven krachtens de grondwet door een
volksjury moeten worden berecht. De
weigering mee te werken aan de uit-
voering van een discriminerende wet
kan geen misdrijf opleveren en dus
werd de vrijspraak gepleit. Ook werd
ingeroepen dat in vele gemeenten de
kiezerslijsten niet werden opgesteld
door de bevoegde colleges van burge-
meester en schepenen, waardoor de
aanduiding van de voorzitters en bijzit-
ters niet geldig was.

Ze zijn niet van mij, 

maar ‘k wil ze wel houden.

• Proficiat, Hoeilaarts gemeentebe-

stuur, omdat de kennis van onze taal
een van de vijf voorwaarden wordt om
een bouwgrond te kunnen kopen in de
sociale verkaveling 'Het Leen'.

• Het schepencollege van Tervuren

wil het arrogante, fransdolle tijdschrift
Carrefour niet meer laten bedelen in de
gemeente. Positief nieuws! En ook
hoopgevend is het charter dat op 8 ok-
tober ondertekend werd door heel wat
Vlaams-Brabantse gemeenten om het
Vlaams karakter te verstevigen.
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Oefen hier je …Frans

Met de actie “Oefen hier je Nederlands”
van onze provincie worden anderstali-
gen aangemoedigd hun Nederlands te
oefenen bij handelaars die de zelfkle-
ver van de actie uithangen. O.m. Bak-
kerij Den Atelier op de Brusselsesteen-
weg te Overijse doet mee, en er hangt
onderaan op de deur inderdaad een
verbleekte zelfklever. Mededelingen
als vakantiesluiting zijn echter tweeta-
lig, vaak met voorkeur voor het Frans.
En de aanspreking “Goeie dag. Bon-
jour” is geen aanmoediging om ons Ne-

derlands te (laten) oefenen.
Dus voortaan: een Neder-
landstalige etalage én tel-
kens een hoffelijke begroe-
ting “Goeie dag”. 

Ramen en deuren

Firma Weldimo prijst zich al
jaren aan als de specialist

voor ramen en deuren en stuurt o.m.
tweetalige folders rond in Vlaams-
Brabant. Enige gemeentebesturen
schreven vergeefs de verantwoordelij-
ke afdeling in Wezembeek-Oppem
daarover aan. Eindelijk reactie vanuit
de hoofdzetel in Bree. Op de vraag en-
kel nog Nederlandstalige publiciteit te
verspreiden in Vlaanderen werd geant-
woord: “Wij zouden de politieker 

willen kennen die zoveel onverdraag-

zaamheid propageert. Het zijn alleen

fanatiekelingen of politici van derde-

rang die zich verlagen tot dergelijke

praktijken. Al meerdere keren hebben

wij antwoord gegeven op gelijkaardi-

ge brieven. Wij zullen het niet meer

doen, wij zullen ze verzamelen en als

het moet zijn zullen wij een open brief

in de kranten publiceren” En nog “Uw

volledige briefwisseling komt in het

dossier. Wanneer dit nu nog één keer

gebeurt, roepen wij de pers bijeen. U

hebt blijkbaar te veel tijd. Anders zou

u zich bezig houden met nuttiger za-

ken. U beseft blijkbaar niet hoe bela-

chelijk u zich maakt met deze irratio-

nele onverdraagzaamheid. Bovendien

hebben wij van ambtenaren geen les-

sen te krijgen hoe wij onze publiciteit

organiseren, het is al genoeg dat wij u

mee helpen betalen.”

We willen de lezers van Spoorslag advi-
seren om vooral hun geld niet door ra-
men en deuren te gooien bij Weldimo.
Er zijn gelukkig nog andere firma’s.

Vermijd de stress…

en laat uw haar kappen bij Salon
Meung. Met deze slogan – maar dan in
het Frans – adverteert dit kapsalon in
het Franstalige blad Pénélope News.
Gecharmeerd door het aanbod ons te
laten coifferen “à deux pas du lac de
Genval” namen we contact op om vast
te stellen dat men er geen woord Ne-
derlands spreekt. Je kan er enkel in het
Engels en in het Frans terecht. Je zou
als Vlaming voor minder je haren uit
het hoofd trekken.

ING Jezus-Eik

Deze bank onderscheidt zich van de
concurrenten: zowel in de automaten-
ruimte als in het kantoor liggen er fol-
ders in vier talen en kijk je aan tegen
tweetalige affiches, b.v. “Ce n’est pas le

nom du produit qui compte mais la

performance” Inderdaad. Het is niet de

naam van de bank die telt, maar wel de
prestatie. Spoorslaglezers plaatsen hun
geld bij een bank die beter presteert in
het respecteren van het Nederlandsta-
lige karakter van onze Druivenstreek. 

“Overijse bereidt u een warm
onthaal in zijn vele restaurants”

staat  letterlijk te lezen op de gemeen-
telijke webstek. Of het onthaal er ook
in het Nederlands gebeurt, is maar de
vraag. De heropening van restaurant
Denaeyer op 11 november werd o.m.
aangekondigd met een groot spandoek
“Ouverture le 11/11. 11h”. Watertan-
dend en in de regen klopten we klok-
slag 11 uur aan … om er uitsluitend in
het Frans begroet te worden. Van de re-
gen in de drop is het bij de iets verder
gelegen en pas geopende “Millennium
bar”. Niet alleen het uithangbord maar
ook de – zeer beminnelijke uitbater – is
Nederlandsonkundig. Dit zijn slechts
een paar recente voorbeelden. Op her-
haalde vragen aan het gemeentebe-
stuur om restaurants die een loopje ne-
men met het Nederlands karakter van
de streek te verwijderen van de web-
stek werd vooralsnog niet ingegaan.
Het gemeentebestuur “overweegt “ dit,
zo kregen we op 6 april 2006 te lezen.
Reeds anderhalf jaar dus.

Tot slot

Wie af en toe een brief wil schrijven of
een ander steentje wil bijdragen om
deze en andere handelaars tot wat
meer respect aan te zetten, kan dat
door contact op te nemen met het
meldpunt taalklachten via 
taalklacht@gmail.com (R.C.)

MELDPUNT TAALKLACHTEN
Verschillende instanties en personen schrijven op dit ogenblik handelaars en bedrijven aan

die anderstalige reclame verspreiden, maar de coördinatie onderling laat dikwijls te wensen

over. Daarom wil het Vlaams Komitee Druivenstreek deze coördinerende rol op zich nemen.

Concreet betekent dit dat u nog altijd zelf uw klachten kan overmaken aan de betrokkenen, maar dat
u deze best ook aan ons meldt. Wij willen immers alle klachten bijhouden in een centrale databank,
zodat we uiteindelijk – over de jaren heen –  een beter en breder beeld krijgen van alle klachten.

Natuurlijk kunt u ons ook rechtstreeks taalklachten overmaken. Dit kan vanaf nu op twee manieren:

via e-post: taalklacht@gmail.com •   telefonisch: 0497 73 72 03

Het Vlaams Komitee Druivenstreek zal regelmatig nagaan of het nodig is om (ludieke) acties op touw te zetten om
bepaalde taalklachten aan te kaarten en onder de aandacht te brengen. Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Bezorgdheid om onze taal – Meldpunt voor taalklachten


