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Biljarten

Vertwijfelde Yves Leterme: “Moet ik nu echt
WOORD HOUDEN om m’n Pasen te kunnen houden?”

Octopus baart ons (zorgen)

– tegen half februari een flinke zoon of dochter?

– of tegen 23 maart een miskraam, een MISKLEUN ?!
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Redactioneel

In de zaal van Brussels Kart Expo werd de
nationale nieuwjaarsreceptie van de CD&V
gehouden. E. Schouppe, voorzitter ad inte-
rim van de CD&V, had het over het doel en
de middelen. De staatshervorming is voor
hem geen doel, maar een middel om tot het
doel, het vormen van een regering-Leterme,
te komen. 

Heiligt het doel de middelen? Waren het
niet de Jezuïeten die ooit stelden dat voor
een belangrijk doel ook slechte middelen te
verdedigen zijn?

Het is nogal evident dat een toekomstige
regering oog zal moeten hebben voor het
sociaal-economische. Verbeteren van de
koopkracht, een goed vangnet voor de ar-
moede en het verminderen van de werk-
loosheid. Maar waar is de nood het hoogst?
Waar gaan de vele miljarden Vlaamse euro’s
naar toe? Wie heeft er belang bij de massa-
le geldtransfers? Hoe krijgt men de Walen
aan het werk? Enz. enz.

Op 23 maart moet de Octopuswerkgroep
o.l.v. van Yves Leterme (CD&V - N-VA) een
sluitend akkoord voorleggen over de
staatshervorming.  Daarnaast is er de  
werkgroep met Didier Reynders (MR-FDF)
die pas van start zal gaan na de krokusva-
kantie en als men enig zicht zal hebben op
de staatshervorming.

In de Octopuswerkgroep zitten 18 politici
(CD&V, Open VLD, SP.a, Groen en hun te-
genhangers langs Waalse kant). Zij kwamen
voor de eerste keer bijeen op 15 januari.
VB met bijna 20% van de stemmen in Vlaan-
deren werd niet uitgenodigd en Groen met
de hakken over de kiesdrempel wel. Het ge-
brek aan democratische vertegenwoordi-
ging aan Vlaamse zijde ondermijnt hoe dan
ook de geloofwaardigheid van de besluiten.

Voorlopig is men alleen bereid om te
praten over een staatshervorming. De
Vlaamse, fel afgezwakte eisen, liggen al
maanden op tafel en het francofone NON is
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er niet op verminderd. De francofone reac-
ties op de nota van premier Guy Verhof-
stadt over een nieuw federaal pact liegen er
niet om.

Intussen staat wel de uitbreiding van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de
agenda en moet er nog gebabbeld worden
over de splitsing BHV met als mogelijke op-
lossing het opnieuw invoeren van een fede-
rale kieskring.

Over de communautarisering van de socia-
le zekerheid wordt niet gepraat. 

De machtige unitaire vakbondskoepel
ACW (Algemeen Christelijk Werknemers-
verbond) heeft verschillende tentakels in
de werkgroep. Het ACW wil geen staatsher-
vorming. Zijn aandacht gaat naar een nieu-
we regering waarbij het verstevigen van de
unitaire staatsvorm, het versoepelen van
het migratie- en asielbeleid, een federale
sociale zekerheid, meer participatie en een
sociaal Europees beleid prioritair moeten
zijn.

Het Overlegcentrum van Vlaamse Vereni-
gingen – zie de OVV-persmededeling verder
in dit nummer – vraagt aan de Vlaamse
 politici dat ze alle voorstellen tegenhouden
die knagen aan Vlaams grondgebied,
Vlaamse macht, Vlaams geld.

CD&V-voorzitter E. Schouppe heeft reeds
gezegd dat hij met zijn partij de Octopus-
werkgroep verlaat wanneer er manifeste

onwil blijkt bij de andere partijen. Hoe
moeten wij dat interpreteren? Moeten wij
dit ernstig nemen? 

Wij weten vandaag nog niet of er een
 akkoord rond de staatshervorming komt,
wat er eventueel zal instaan en of er met
Pasen een nieuwe regering zal zijn. 

Is er enige reden voor optimisme? Wij zijn
er niet gerust in.

De redactie

(afgesloten op 28 januari 2008)

De volgende VKD-vergadering, 
gevolgd door een redactieraad,

vindt plaats op woensdag
12 maart 2008 om 20 uur

in CC Den Blank te Overijse. 

Het eerste deel is de statutaire 
jaarlijkse algemene vergadering,
waarop alle betalende lezers van
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Voor een hereniging van Brussel en Vlaanderen

DE verkiezingen van 10 juni 2007 stonden in belangrijke mate in het
teken van de Belgische staatsinrichting: de vennootschapsbelastingen

regionaliseren, het arbeidsmarktbeleid overhevelen… ‘Brussel’ bengelde
een beetje onderaan de verlangenlijstjes. 

Toen de brede Vlaamse beweging van-
af de jaren ’60 aanstuurde op Vlaams
zelfbestuur, had men steeds een twee-

ledig federalisme voor ogen. De ‘gren-
delgrondwet’ van 1970 heeft daarente-
gen voor een drieledige territoriale
indeling gekozen. Brussel werd een
volwaardig gewest. 
Sedert de consecratie van het Derde
Gewest in 1989 gaat het met Brussel
steil bergaf. Het Brussels aandeel in
het BNP daalt van jaar tot jaar (nu nog
19% tegen 25% tien jaar terug);
de werkloosheidsgraad is de
hoogste van België (22%). Er
wordt nog amper geïnvesteerd
in huisvesting of sociale huis-
vesting. De bedrijven nemen de
wijk naar de rand. De midden-
klassen trekken weg. Brussel
wordt in galopperende vaart een
stad van steuntrekkers en zeer welge-
stelden.
Ook op taalvlak gaat het van kwaad
naar erger. Het taalrapport 2005 van de
vicegouverneur spreekt boekdelen:
slechts iets meer dan een kwart van
alle personeelsaanstellingen in de 19
Brusselse gemeenten en OCMW’s ge-
schiedden in dat jaar conform de taal-
wetgeving. De schorsingen die de vice-
gouverneur om die reden uitvaardigt,
blijven dode letter, omdat de Brusselse
regering er geen gevolg aan geeft. De
Brusselse openbare ziekenhuizen zijn
zelfs aan alle taaltoezicht onttrokken.
Deze negatieve ontwikkelingen zijn het
gevolg van de onzinnige constructie
die het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west is, wat een dubbele breuklijn met
de realiteit betekent:

Vooreerst een ‘technische’ breuk: het
grondgebied van het BHG werd om
taalredenen beperkt tot de 19 gemeen-
ten, dit is: tot de vooroorlogse agglo-
meratie. We mogen echter gerust stel-
len dat ondertussen zo goed als geheel
Vlaams-Brabant (en maar een klein
stukje van Waals-Brabant), met Brus-
sel-19 vergroeid is en dat het er, micro-
economisch en verkeerstechnisch, een
eenheid mee vormt. 

Het Vlaams Gewest neemt best de kos-
ten voor de werking en de uitbouw van
de hoofdstedelijke zone voor zijn reke-
ning. Brussel ligt immers met al zijn ve-
zels verankerd in de Vlaamse economi-
sche ruimte.
Hier stoten we op de tweede breuk:
een autonoom Brussel betekent een
politieke kloof tussen de grootstad en
haar uitgestrekte complementaire ach-
terland. Brussel vormt in elk opzicht de
economische hoofdstad, het kloppend
hart van Vlaanderen. Brussel en Vlaan-
deren worden best als één geheel be-
stuurd. 
De Franstaligen in en om Brussel moe-
ten zich helemaal niet bedreigd voelen.
Net als de Duitstaligen in het Waals Ge-
west, kan Franstalig Brussel een auto-
nome taalgemeenschap worden. 

Anderstalige burgers komen intussen
vanzelf tot het besef dat Nederlands
een troef is op de arbeidsmarkt. De tal-
rijke anderstalige nieuwkomers zitten
niet met historische complexen ten
aanzien van het Nederlands, zoals de
autochtone Franstalige Brusselaars,
die zelf een minderheid zijn.
In een volgende communautaire be-
spreking moet Vlaanderen de fusie van

het Brussels Gewest met het Vlaams

Gewest ter tafel brengen. Zo zal de
Vlaamse regering de grondgebonden
bevoegdheden over Brussel-19 uitoefe-
nen. De materiële en sociale verloede-
ring van het BHG enerzijds en de ster-
ke Vlaamse economie anderzijds zijn

daarbij doorslaggevende argu-
menten. 
De Vlaamse deelstaat staat an-
derzijds financieel garant dat de
Franstalige gemeenschap haar
bevoegdheden qua cultuur, on-
derwijs, gezondheidszorg en an-
dere persoonsgebonden mate-
ries in Brussel-19 en de
faciliteitengemeenten kan uit-

voeren. Brussel-19 wordt dan weer
best een fusiestad met één gemeente-
raad, schepencollege en burgemeester,
aangevuld met districtsraden.
Dit voorstel vormt een win-winsituatie
voor de Brusselaars én de Vlamingen.
Hier ligt een serieuze uitdaging, een
combinatie van ambitie en generosi-
teit, voor de Vlaamse politieke klasse.

Julien Borremans

(actief in Meervoud,

het IJzerbedevaartcomité

en de debatclub ‘Arm en Rijk’)

De bedrijven nemen de wijk naar de rand. 
De middenklassen trekken weg. Brussel
wordt in galopperende vaart een stad

van steuntrekkers en zeer welgestelden.
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Vivant pleit voor Brussel als Europese autonome regio

Wintersolden: Duchâtelet geeft Franstaligen 
fikse korting op Brussel en Vlaams-Brabant
Interview

“Wanneer men het in het kader van de

staatshervorming over Brussel heeft,

dan kijkt men te veel naar het verle-

den, redeneert men nog altijd vanuit

een Belgische context en heeft men het

nog altijd over Brussel als hoofdstad

van België. Dat is verleden tijd. We

moeten internationaal denken. Waar

willen we naartoe met Brussel? Welke

is de mogelijke rol van Brussel binnen

het Europees project? Kan en wil

Brussel de hoofdstad van Europa

zijn?”, vraagt senator Roland Duchâte-
let (Open VLD) zich af in een gesprek
met de redactie van Het Belang van
Limburg op 7 januari 20081. Duchâtelet
vindt het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west met zijn 1 miljoen inwoners op
162 km² te klein om zijn internationale
rol naar behoren te kunnen vervullen.
Hij stelt een uitbreiding voor van Brus-
sel tot de provincies Vlaams- en Waals-

Brabant. Goed voor 2,4 miljoen men-
sen op een oppervlakte van 3.200 km². 
In zijn uitbreidingsvoorstel tilt Roland
Duchâtelet Brussel op “tot een vol-

waardig stadsgewest met één centraal

bestuur dat op die manier uit één

hand heel gemakkelijk haar proble-

men inzake bijvoorbeeld ruimtelijke

ordening, mobiliteit of veiligheid kan

aanpakken. Nu moet men overleggen

met heel veel overheden, met de negen-

tien gemeenten, met het Brussels ge-

west, met de Vlaamse regering, met de

Waalse gewestregering, met de Franse

gemeenschapsregering en met de Bel-

gische regering om iets gedaan te krij-

gen.” Volgens de senator zou hiermee
ook het taalprobleem vanzelf opgelost
zijn. “In het stadsgewest Brussel zou-

den er vier officiële talen zijn: het Ne-

derlands, het Frans, het Duits omdat

het ook in België een officiële taal is,

en het  Engels als internationale taal.

Hiermee is ook het probleem Brussel-

Halle-Vilvoorde meteen opgelost. De

kieskring splitsen hoeft dan niet

meer.” 

Op de vraag wie over zo een uitbrei-
ding van Brussel moet beslissen ant-
woordt Duchâtelet dat dit via een refe-
rendum kan gebeuren, of langs
parlementaire weg in het kader van een
staatshervorming.

Reacties

In een persbericht2 kort na het verschij-
nen van het interview wees Open VLD-
parlementslid Sven Gatz het voorstel
van Duchâtelet resoluut af. Volgens
Gatz heeft Brussel geen gebiedsuitbrei-
ding nodig, maar wel functionele sa-
menwerking met Vlaams- en Waals-
Brabant: “Uitbreidingen, aanhechtin-

gen, annexaties en ander strategisch

inkleuren van kaarten en territoria

zijn denkbeelden uit de 20e eeuw. Is

het echt absoluut noodzakelijk dat ge-

bieden die meer willen samenwerken,

ook tot dezelfde bestuurlijke/electorale

eenheid behoren? Wel integendeel. Uit

welbegrepen eigenbelang en in de

overtuiging van een vruchtbare sa-

menwerking, werken overal ter wereld

steden en regio’s samen, daar waar ze

dat zelf nodig vinden. Neem nu bij-

voorbeeld de ‘Euregio Rijsel-Kortrijk-

Doornik’. Gemeenten en steden uit

Zuid-West-Vlaanderen, Henegouwen

en de Communauté Urbaine de Lille

Métropole werken daar samen, met

veelbelovend succes, in materies zoals

werkgelegenheid, mobiliteit en cul-

tuur.”

Vlaams Belang noemt het Brussel-
voorstel van Duchâtelet ‘knettergek’ en
‘bijzonder schadelijk’3. Toch legt Du-
châtelet met zijn waanzinnige uitspra-
ken de zwaktes bloot van de Vlaamse
strategie ten aanzien van Brussel vin-
den Bart Laeremans en Joris Van Hau-
them: “Het zijn immers Vlaamse pro-

fessoren en politici die voortdurend

herhalen dat het Brusselse ‘stadsge-

west’ veel groter is dan Brussel zelf.

Argumenten die door de Franstaligen

in Brussel en Halle-Vilvoorde kwistig

gebruikt worden om hun Anschluss-

discours te legitimeren. ‘Bruxelles

compte 62 communes’ kopte het huis-

aan-huis-blad van ‘Union des Fran -

cophones’ eind november triomfante-

Van balorig Vlaand’ren naar ‘n horig.
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lijk, op basis van een KUL-studie in

opdracht van de federale regering.

Ook het beleid van de Vlaamse rege-

ring inzake het ‘Vlaams stedelijk ge-

bied rond Brussel’, dat erop gericht is

grote stukken rond de hoofdstad inten-

sief te verstedelijken, speelt volledig in

de kaart van de Franstalige politici en

zal bovendien de rode loper uitrollen

voor verdere verfransing en interna -

tionalisering.” De twee Vlaams Belang
mandatarissen uit respectievelijk
Grimbergen en Lennik herhalen tevens
hun oproep om de Europese hoofdste-
delijke functies te spreiden over alle
Europese hoofdsteden.
“Dat Brussel-19 financieel en

economisch onleefbaar is, stond

in de sterren geschreven, maar

waarom moet een leefbaar Brus-

sel ten koste gaan van een leef-

baar Vlaanderen?”, vraagt Jan
Van Ormelingen4 zich af in een le-
zersbrief (De Standaard, 8 januari
2008). Een andere lezer verwijst
naar enkele andere hoofdsteden
met evenveel of minder inwoners
die het zeker niet slecht doen: Ot-
tawa (1.150.000), Dublin (1.045.000) en
Den Haag (490.000).

Europese autonome regio

Twee dagen na de publicatie van het in-
terview in Het Belang van Limburg,
verscheen op de webstek van Vivant -
de politieke beweging opgericht door
Roland Duchâtelet - een tekst met als
titel ‘Brussel, de staatshervorming en

directe democratie’ 5. Hierin wordt het

standpunt van Vivant verduidelijkt met
betrekking tot de uitbreiding van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de
tekst wordt Brussel bijvoorbeeld om-
schreven als kosmopolitische stad om-
wille van de aanwezigheid van interna-
tionale bedrijven, diplomaten en
lobbyisten: “De website van het Euro-

pees parlement heeft een lijst van

5108 geaccrediteerde lobbyisten: dat

betekent dat ze een toegangspasje heb-

ben en gebruik kunnen maken van de

infrastructuur en de koptelefoons.

Maar lang niet alle Brusselse lobbyis-

ten zijn bij het Europees parlement

geaccrediteerd. De meeste publicaties

over lobbyen in Brussel melden dan

ook hogere aantallen. Volgens de Ne-

derlandse waakhondorganisatie Cor-

porate Europe Observatory (CEO)

zijn ze gemakkelijk met meer dan

15 000. Burson-Marsteller hanteert

het cijfer van 50 000. De overgrote

meerderheid – volgens CEO 60 pro-

cent – zijn naar verluidt bedrijfslob-

byisten. Bovendien is er een belang-

rijke migratie van mensen uit Afrika

en Azië, die er werk en een beter leven

zoeken.” Volgens Vivant behoort Brus-
sel om deze redenen niet tot België en
zijn burgers, maar tot de gehele wereld.
Piet De Pauw, de auteur van de Vivant-
tekst, stelt voor om een referendum te
houden over het statuut van Brussel als
Europese hoofdstad. De vraag zou dan
kunnen luiden: “Is het wenselijk aan

Brussel en het hoofdstedelijk gewest

het statuut te geven van een Europese

autonome regio, die als hoofdstad kan

fungeren voor zowel Europa en de Bel-

gische regio’s als daar zijn Vlaande-

ren en Wallonië?” 

Is de beslissing van het referendum po-
sitief, kan vervolgens “de discussie

worden geopend over het gebruik

van talen in Brussel en zijn 19

gemeenten. Waarom de mensen

die naar Brussel trekken ook niet

welkom heten in het Engels,

Duits of Spaans?” De Pauw is als
inwoner van het Oost-Vlaamse
Oudenaarde blijkbaar niet ver-
trouwd met de Brusselse taaltoe-
standen. Probeer als Nederlands-
talige maar eens in je eigen taal
inkopen te doen, verzorgd te wor-

den in een ziekenhuis, een beroep te
doen op de politie, je papieren in orde
te brengen op het gemeentehuis, enzo-
voort… Nog steeds beschikt een groot
deel van het Brussels gemeenteperso-
neel niet over het wettelijk vereiste
taalbrevet, en is het dus niet tweetalig.
En nu wil Vivant dat die brave mensen
Engels, Duits en Spaans leren? Get
real!

David Joly

1 Zie: http://www.vivant.org/site/nl/actueel/nieuws/article/een-visie-voor-brussel-als-hoofdstad-van-europa/ 
2 Zie: http://www.gatz.be/page.php/politiek/stadsproject/2008010701 
3 Zie: http://www.vlaamsbelang.be/1/542 
4 Van Ormelingen is redactieraadvoorzitter van het links Vlaams-nationaal maandblad Meervoud, en mede-initiatiefnemer van de Sociaal Flamingantische Landdag.
5 Zie: http://www.vivant.org/site/nl/actueel/nieuws/article/brussel-de-staatshervorming-en-directe-democratie 

“Dat Brussel-19 financieel en
economisch onleefbaar is, stond in de

sterren geschreven, maar waarom
moet een leefbaar Brussel ten koste

gaan van een leefbaar Vlaanderen?”
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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!

Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groen

Heuvelstraat 46



6 Spoorslag jaargang 38, nummer 1 - 2008

V
LA

A
M

S 
B

EW
EG

EN

Bij het debat over staatsvorming blijft
Brussel een enorm struikelblok, hoe
men het ook draait of keert.  Een be-
paalde kliek van rabiate francofonen
zijn erin geslaagd te laten uitschijnen
dat Brussel een franstalige stad is.  Ge-
tallen tonen nochtans het omgekeerde
aan.
Het was in 2000 dat ik voor het eerst
een studie las waarin gesteld werd dat
slechts 49% van de Brusselse gezinnen
eentalig Frans was. Ondertussen zijn er
nog meerdere verschenen die in dezelf-
de richting wijzen. Ik kies hier een
goed gedocumenteerde, die o.a. gepu-
bliceerd werd op http://lvb.net
Overdag vormen franstaligen dus 44%
van de bevolking en ’s nachts, wanneer
taal weinig belang heeft, 48%.  Een gro-
te groep, maar geen meerderheid.   Dit
betekent ook dat met 85% van de zetels
in de Brusselse politiek, de franstaligen
zwaar oververtegenwoordigd zijn.
Enkel in Brussel slaagt een arrogante
franstalige groep erin om de dienstver-
lening te beperken tot hun eigen taal.
Als regelrechte kolonisatoren slagen
zij erin om alle bezoekers voortdurend

Brussel is geen franstalige stad

te vernederen.  En we moeten ons geen
illusies maken, het is echt niet alleen
tegenover Vlamingen. Wie als Engelsta-
lige in Brussel zijn weg wil vinden zal
ook zijn peren zien...

Het trekken van conclusies laat ik aan
anderen over, maar het is wel nuttig
om deze getallen in gedachten te hou-
den.

Willy Rodenbach

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
Humane Wetenschappen
Latijn - Wiskunde
Latijn - Moderne Talen
Moderne Talen - Wiskunde
Moderne Talen - Wetenschappen
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
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IN 1830 was de Brusselse vijfhoek nog grotendeels Vlaams. Daarrond liggen de achttien, oorspronkelijk landelijke
Vlaamse gemeenten, die de Brusselse Rand vormen. Later ook de Brusselse agglomeratie genoemd en die nadien

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen vormen. Eén van die gemeenten ten zuidwesten van de Brusselse rand is
Anderlecht:  17,7 km² (vgl. met Overijse: 44,4 km²).

Anderlecht, een Brusselse randgemeente

Vooraf toch nog dit:

In het begin van WOII zag ik door om-
standigheden eigen aan de oorlog, in
de clinique Ste-Anne te Anderlecht, on-
der de toren van de St.-Guidokerk, in
de omgeving van het Erasmushuis het
eerste levenslicht. Deze kliniek wordt
tot vandaag gerund door een franco-
foon medisch kader dat geen Neder-
lands wil verstaan of praten. Ik ben dan
nog 25 jaar bij mijn ouders in de omge-
ving van het RSC Anderlecht-stadion
(Astridpark) blijven wonen. In dit park
kon ik met mijn vriendjes gaan spelen.
Regelmatig botsten wij op Francofone
jongeren die ons voor “les sales bo-
ches” uitmaakten. Ik wist toen niet wat
dat betekende. Regelmatig gingen wij
met hen op de vuist en menig keer ben
ik bij moeder thuisgekomen met een
bloedneus, een blauw oog en enkele
builen…

Mijn herinneringen

Ik herinner mij de tweede helft van de
jaren 40. In de meeste winkels (bak-
kers, beenhouwers, viswinkels, kaas-
winkels, kruideniers- en tabakszaken)
van het Zuidstation tot diep in Neerpe-
de sprak men nog Vlaams. Vele drank-
gelegenheden werden door Vlamingen
uitgebaat. Wanneer men naar de stad

boodschappen ging doen, dan bedoel-
de men Brussel, de Brusselse vijfhoek
dus. Daar waren vier grote, in hoofd-
zaak francofone, warenhuizen geves-
tigd die nu bijna allemaal verdwenen
zijn. Het waren de voorlopers van de
hedendaagse supermarkten. En er is
nog altijd het slachthuis, waar zogoed
als alleen Vlaams werd gesproken.
(Vandaag is dat wel anders).
Het was ook in die periode dat men
bang was om zich in het “hoog” Neder-
lands uit te drukken. De repressie was
nog volop aan de gang. De angst zat er
toen dik in. Ik herinner mij dat sommi-
ge Vlamingen met de krant “Le Soir”
duidelijk zichtbaar in hun jas rondlie-
pen om toch maar de indruk te wekken
een goede Belg te zijn. 

De verfransing

De meeste Vlamingen spraken hun dia-
lect eigen aan de streek van waar zij
kwamen. Dat kon het sappig Brussels
zijn, het Oost-Vlaams, het West-Vlaams,
het Antwerps, het Limburgs of het Bra-
bants. Deze Vlamingen hadden het niet
gemakkelijk om met mekaar te babbe-
len of mekaar te verstaan. Het gebeur-
de meer dan eens dat ze overstapten op
het Frans dat ze geleerd hadden. Het
Frans speelde toen de rol van een soort
verbindingstaal en veroorzaakte ver-
fransing. Er waren toen ook de gezin-
nen die Frans en Nederlands door me-
kaar spraken. Zeer komisch. De meeste
Vlamingen noemden de straten in het
Frans. Chaussée de Mons i.p.v. Bergen-
se steenweg, Place de la Vaillance i.p.v.
Dapperheidsplein, Place de la Résis -
tance i.p.v. Weerstandsplein, rue des
Déportés enz. Dit was eigenlijk een de
facto erkenning van de verfransing van
de gemeente. 
Vlaamse eigendommen werden door
overlijden van de Vlaamse eigenaars
verkocht. Voor de winkels en de drank-
gelegenheden waren er weinig Vlamin-
gen die wilden overnemen. Zij kwamen
in handen van vooral Franstaligen en
dito immobiliënkantoren.

Het onderwijs

In Brusselse vijfhoek en in de agglome-
ratie waren er naast de lagere Vlaamse
scholen verschillende eentalig Vlaamse
colleges, naast een reeks onderwijsin-
stellingen met een Nederlandstalige en
Franstalige afdeling. In de Nederlands-
talige scholen was de taal het Alge-
meen Beschaafd Nederlands. De mees-
te kinderen spraken de taal van hun
ouders, die geen ABN kenden. Deze
mensen waren beschaamd om als
Vlaams boertje te worden aangezien.
Ook zij hadden hun eigen fierheid en
wilden met respect behandeld worden.
Heel wat Vlaamse ouders stuurden hun
kinderen voor hun welzijn(?) naar een
Franstalige school. Daar werden zij
“gebrainwasht” en werd elke voeling
met hun Vlaamse wortels uitgeveegd.
Vandaag verdwijnen geleidelijk de

Vlaamse scholen. In sommige Vlaamse
scholen zit nu nog een minderheid Vla-
mingen die het moeten runnen met al-
lochtonen. Deze kunnen met het ni-
veau en tempo van het onderwijs
meestal niet mee. Dit is nefast voor de
Vlaamse kinderen. Voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest  zaten er nog tij-
dens het schooljaar 2001-02 in de Ne-
derlandstalige scholen 34 404 leerlin-
gen (jongens en meisjes), daarvan zijn
er 4 564 leerlingen van niet-Belgische
nationaliteit. Hoeveel nieuwe Belgen er
bij zijn weten wij niet.
Het gevolg is dat de Vlaamse ouders
hun kinderen ergens in Vlaanderen
naar school sturen, voor een of andere
schoolpoort gaan kamperen of ge-
woonweg verhuizen. 

Het uitgaansleven 
van de Vlamingen 
tussen de jaren 70 en 80

Op cultureel en sociaal vlak was An-
derlecht, als randgemeente, vooral
aangewezen op de Brusselse vijfhoek.
Vlaamse Anderlechtenaren gingen daar

Woord houden: 

‘n Belgenregering met Pasen.

NIEUW!
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uit of trokken regelmatig naar Dilbeek
of naar Schepdaal.
In Brussel was er tot eind de jaren 60
één enkele grote Vlaamse schouwburg,
de KVS. In haar onmiddellijke omge-
ving ontstonden enkele Vlaamse ta-
veernes.  En er was het poppentheater
Toone, die in het Brussels dialect voor-
stellingen gaf en vergeten wij niet de
Folies Bergères, een klein theater waar
in het Nederlands operettes en komi-
sche stukken werden opgevoerd. In de
omgeving van de beurs was er de Eg-
mont waar veel Vlamingen mekaar
vonden tussen pot en pint, waar de ver-
enigingen van Vlaamse bakkers en
beenhouwers vergaderden en waar er
een Vlaamse dansschool was geves-
tigd. Er was toen ook het pres-
tigieuze bal van het Vlaams
Gezelschapsleven in de Magda -
lenazaal. Onze Vlaamse aanwe-
zigheid werd eveneens beklem-
toond door de VTB-VAB in
haar gebouw op de Jacqmain-
laan, waar regelmatig cursus-
sen, lezingen en tentoonstellin-
gen plaats vonden. Het was
ook de VTB-VAB die begin de
jaren zestig een ééntalig stra-
tenplan van Brussel uitgaf in
het Nederlands. Vandaag zijn de vroe-
gere Vlaamse taveernes, de Egmont, de
Magdalenazaal, de Brusselse VTB-VAB
verdwenen. 
En later kwamen er wel de AB en het
Vlaams huis in Brussel.

Het vernietigend werk 
van de Franstalige politici

Ik zag in de jaren 50 bijna dagelijks 
de Vlaamse keuterboeren met paard 
en kar voorbijrijden, volgeladen met
groenten, die gekweekt werden in de
landbouwgebieden van Neerpede.
De gemeente Anderlecht werd van
1946 tot 1966 bestuurd door de PSB-
burgemeester Bracops. Hij werd opge-
volgd door zijn partijgenoot H. Simonet
tot 1984. Toen deze de BSP wisselde
voor de PRL werd hij vervangen door

Chr. D’Hoogh. Na de gemeenteraads-
verkiezingen van 2000 werd J. Simonet
voor de MR-FDF (zoon van H. Simo-
net) burgemeester. Na zijn plotse over-
lijden in 2007 werd hij opgevolgd door
G. Van Goitsenhoven (MR-FDF). 
De prachtige Vlaamse landelijke gebie-
den van de Pedevallei, de aanloop van
het Pajottenland, werden vanaf de ja-
ren 50 door het socialistisch bestuur
volledig verwoest. Nu zouden er nog
een kleine 3,7 km² landbouwgrond
(Pede) (of wat daar moet voor door-
gaan) overschieten tegenover 14 km²
bebouwd terrein
Dit werk werd nadien door de MR 
en FDF afgemaakt. Landbouwgebied
werd geleidelijk bouwzone. Tientallen

betonnen hoogbouw met minstens 15
verdiepingen en 6 appartementen per
verdieping kwamen in de plaats. Deze
kazernen, meestal bewoond door
Franstaligen die plaats moesten maken
voor de Magreb-invasie ten zuidwesten
van de gemeente. De oudere woonge-
deelten van Anderlecht (vanaf de grens
met Molenbeek tot Veeweide) werden
vlug ingenomen door snel-belgen en
andere mensen uit de Magreb-landen.
Veel oude woningen werden weinig of
niet gerenoveerd en stonden er verval-
len bij. 
Op het vroegere stort tussen Veeweide
en het kanaal naar Charleroi werden
zonder veel milieuproblemen, in enke-
le jaren tijd eveneens een aantal beton-
nen wolkenkrabbers met appartemen-
ten opgetrokken in de vroegere
“Etrimo-stijl”. 

De ring rond de Brusselse agglomeratie
doorkruist het Pedegebied. Er werd op
de grens met het Vlaamse Lennik het
francofone mega-ziekenhuis Erasme
gebouwd, verbonden met een gloed-
nieuwe metrolijn. Vlamingen worden
vandaag dikwijls verplicht zich in een
vreemde taal te laten verzorgen.
Iets verder werd de centrale begraaf-
plaats van Anderlecht  ingepland. De
verstedelijking was een feit. De ver-
fransing was onomkeerbaar. Hetzelfde
lot was het landelijk gehucht Potaar -
denberg beschoren. In de gehuchten
Scheut en Het Rad tot aan het Negen-
manneken (Sint-Pieters-Leeuw), dat
overwegend Vlaams was, verhuisden
de Vlamingen of werden de Vlaamse ei-

gendommen bij overlijden ver-
kocht aan Francofone immo-
biliën.
Al snel ontwikkelden zich
rond de ring snelweg in Ander-
lecht grootwarenhuizen en
bedrijventerreinen. Op deze
 bedrijventerreinen hebben
zich multinationals gevestigd.
Daar werken veel Vlamingen,
maar zij wonen kilometers
verder in Vlaanderen. De be-
lastingen op het bedrijfsinko-

men gaan wel naar de gemeente Ander-
lecht en het Brussels Gewest.

Bevolking 
en de Vlaamse inwoners

In 1950 telde Anderlecht ongeveer
86 500  inwoners en in 1980 waren dat
er reeds 95 969. Hoeveel Vlamingen er
in 1950 waren, is moeilijk te achterha-
len. Op basis van de toenmalige verkie-
zingsuitslagen met unitaire politieke
partijen kan men daar niet achterko-
men 
Er zijn enkele studies van de VUB die
doen vermoeden dat er toen in Ander-
lecht nog minstens 38% (ongeveer
33.000) Vlamingen woonden. Wel staat
vast dat het aantal Vlamingen in 1950
ten opzichte van 1910 zo goed als ge-
halveerd is.

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.

Begin dit jaar verdeelde Anderlecht 14 500
zakagenda’s aan zijn inwoners. Het
gemeentebestuur vermeldde wel de

feestdag van de Franse Gemeenschap maar
duidde de feestdag van de Vlaamse

Gemeenschap niet aan.
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Er zijn ook enkele waarnemingen en
indrukken. Zo was er de vermaarde
jaarmarkt half september die tot begin
de jaren 70 overwegend Vlaams was en
er waren bijvoorbeeld de kerkdiensten
(voor het concilie) op zondag in de St.-
Guidokerk (de grootste parochiekerk)
met 2 Nederlandstalige homilieën (om
7u en om 12u), twee Franstalige (8u en
11u) en twee tweetalige (de hoogmis
om 10u en de kindermis om 9u). Toen
zat de vrij grote kerk zo goed als vol.
Natuurlijk zijn dit geen wetenschappe-
lijke cijfers waar men verder kan op
bouwen.  
Volgens cijfers van het jaar 2000 waren
er nog slechts 87 812 geregistreerde in-
woners, omdat de manier van opstellen
van de bevolkingscijfers werd gewij-
zigd en omdat de kandidaat-vluchtelin-
gen geschrapt werden. Recent (1 no-
vember 2007) werden in Anderlecht
100 942 inwoners geteld. Ten opzichte
van 2005 is er een groei van meer dan
6 000 inwoners. De vreemde bevolking
(niet-Belgische nationaliteit, dus ook
EU) bedroeg in 2006  230 258 eenhe-
den). Het aantal gekende vluchtelin-
gen, staatlozen en onbekenden be-
droeg 436. Er zouden nog een goede
2600 personen op de wachtlijst staan
om ingeschreven te worden.
De gemeente Anderlecht heeft vandaag
45 raadsleden. In 2000 werden er nog
10 zetels op 43 ingenomen door Vla-
mingen, in 2006 zijn dat er nog 7 op 45
(3 VB; 2 Anderlecht 2007 en 2 SP.a).

Ten opzichte van 2000 zijn dat –1 zetel
voor Anderlecht 2007 en –2 zetels voor
SP.a.
Hoeveel Vlamingen wonen er vandaag
nog in Anderlecht? In de bevolkingsre-
gisters houdt men er geen rekening
mee of ze Franstalig of Nederlandstalig
zijn. Vermoedelijk waren dat er in 2006
nog ± 10% van de 96 011 ingeschreven
inwoners of  ca. 9 600 Vlamingen. Mis-
schien iets voor de VUB-professor Kris
Deschouwer om daar klaarheid in
brengen?
Van de EU-landen vertegenwoordigen
Italië en Spanje naast Frankrijk en
Griekenland het grootste potentieel
EU-kiezers. Slechts 2,2% heeft zich
voor de kiesverrichtingen laten in-
schrijven. De niet EU-burgers (vooral
Magrebijnse en Turks-Koerdische) be-
zetten daarentegen reeds 7 zetels in de
gemeenteraad van Anderlecht, ver-
spreid over verschillende Francofone
partijen.  

Tot slot

Jongere Vlamingen voelen zich in An-
derlecht niet meer thuis (taal, cultuur,
milieu, onderwijs) en verlaten de stad.
Men kan hen niet verplichten zich wel-
kom te voelen binnen een francofone
en Vlaams-onvriendelijke omgeving
met daarbovenop een multiculturele
druk van mensen die hen niet (kun-
nen?) begrijpen. Begin dit jaar verdeel-
de Anderlecht 14 500 zakagenda’s aan

zijn inwoners. Het gemeentebestuur
vermeldde wel de feestdag van de
Franse Gemeenschap maar duidde de
feestdag van de Vlaamse Gemeenschap
niet aan. Volgens gemeenteraadslid W.
Vandenbossche (CD&V) is dit geen ver-
getelheid maar werd opzettelijk 11 juli
niet als feestdag vermeld.  
Maar ook de Franstaligen beginnen uit
Anderlecht weg te trekken. Waar moe-
ten zij naartoe om toch niet te ver van
hun werk te zitten en om zich toch niet
te moeten aanpassen? Juist, in de om-
liggende Vlaamse gemeenten is er nog
genoeg onontgonnen gebied dat zij op-
nieuw kunnen verfransen. En, als BHV
niet gesplitst wordt of wanneer er fede-
rale kieskringen worden ingevoerd,
kunnen zijn blijven stemmen op hun
Francofone favorieten! Ook de immo-
biliënkantoren zijn  ten zeerste geïnte-
resseerd. Veel zal afhangen van onze
Vlaams-Brabantse provincie, de ge-
meenten en het beleid van hun bestu-
ren en van onze Vlaamse mandataris-
sen.

Henri Otte

Geraadpleegde bronnen: 

FOD Economie Algemene Directie Statistiek en
Economische – dienst  Demografie.
Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
(BISA).
Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR).
VUB-Onderzoekscentrum voor Interdisciplinair
Onderzoek naar de Brusselse Taaltoestanden.
BRIO (Brussels Informatie-, Documentatie- en
Onderzoekscentrum.

1. De VVB en Brussel, een stad in Vlaanderen.
De Vlaamse Volksbeweging werkt aan:
– studiewerk over verscheidene Brusselaspecten;
– organiseert bezoeken, voordrachten en wandelingen;
– brengt op zaterdag 4 oktober een gezamenlijk bezoek aan

Brussel;
– bepaalt op zaterdag 15 november haar “BRUSSEL STAND-

PUNT” op een colloquium of congres.

2. Gentenaar Brecht Arnaert schreef een essay van 16 blad-
zijden “Brussels: part of the solution”. De interessante
bijdrage leest u op www.smithsonplace.eu. En de auteur be-
reikt u via brechtarnaert@telenet.be.

3. En wil u nog meer standpunten en   visies over Brussel?
Klik dan op http://www.randbelangen.org. Loop via Werk-
groep Randbelangen naar het Kenniscentrum en kies daar
het icoontje Brussel.

“Brussel” is op dit ogenblik een
onuitputtelijke bron in de mediawereld. 
Wij geven nog ter afronding drie
voorbeelden.

Belgische octopus: Waalse grijpzucht / Vlaams leeghoofd.
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Het taalgebruik van sommige Brussel-
se politici klinkt al even verwarrend als
de titel van dit artikel. Nochtans zou-
den ze op Google best eens opzoeken
wat die woorden inhouden...
Met de arrogantie die hen eigen is wei-
geren ze zich aan te passen aan Vlaan-
deren. Ze doen alsof ze belangrijk zijn
en willen graag Europese hoofdstad
spelen.  In een vorig artikel heb ik al ge-
steld dat Brussel draait op de 350 000
Vlamingen die er elke dag komen wer-
ken. Gezien de gebrekkige talenkennis
van de franstaligen en hun armtierige
onderwijs hangen ook de multi-natio-
nals in Brussel van deze Vlamingen af.
Met andere woorden: een groot deel
van het Belgische BNP wordt in Brus-
sel gegenereerd, dat is een feit, maar
niet door franstaligen !!!  De lasten ech-

ter zijn voor Vlaanderen. Het is in
Vlaanderen dat de files staan, het is
Vlaanderen dat voor spoorverbindin-
gen en HST moet zorgen, en betalen...
Neem een ander geval: de geluidsover-
last van Zaventem. Met haar gewone
arrogantie wentelde Durant die geheel
af op Vlaanderen. Vlaanderen kon weer
de lasten dragen...
En nu naar de betekenis van de titel:
Kai Tak was de oude luchthaven van
Hong Kong en lag pal in het centrum
van de stad. Wie er landde kon, echt
waar, de tv-programma’s in de huiska-
mers volgen.
In de jaren ’90 werd dan overgegaan tot
de bouw van een nieuwe luchthaven,
Chek Lap Kok. Hoewel Hong Kong
pakweg de grootte van de provincie
Antwerpen heeft, was er nergens

plaats voor deze luchthaven, en werd
ze dan maar in zee gebouwd.  Kostprijs,
20 miljard dollar, omgerekend 14 mil-
jard euro, en dit voor een luchthaven
die 5 keer de capaciteit van Zaventem
heeft. Komt dit bedrag nu toch net,
stom toevallig, vrij goed overeen met
wat Vlaanderen jaarlijks aan de PS af-
draagt.
De nationale luchthaven van Vlaande-
ren voor de kust? Den baard van Oos-
tende zal het wel niet erg vinden om
burgemeester van de hoofdstad van
Europa te zijn...
En de fransdollen van het F(ront)
D(es) F(ascistes)?  Zonder de Vlaamse
investeringen in infrastructuur wordt
Brussel terug Broekzele, een zompig
dorpje...

Willy Rodenbach

Chek Lap Kok en Kai Tak

Chek Lap KokKai Tak

Het Vlaams-nationalisme kenmerkt de gemeenschappelijke
eigenschappen van een volk dat vrij wil leven in een eigen
soevereine en onafhankelijke staat. Het vindt zijn wortels in
de vaststelling dat er fundamentele verschillen zijn tussen
het ene volk en het andere. 

Vandaar dat men mag aannemen dat er geen Belgisch natio-
nalisme bestaat maar wel een kunstmatig samengesteld
staatsnationalisme, met één voor het leven aangesteld
staatshoofd, die de lokale verschillen (taal, cultuur, geschie-
denis en gebruiken) schaamteloos negeert ten voordele een
overheersende vreemde autoriteit. 

De Nederlandse taal is altijd determinerend geweest bij het
tot stand komen van onze Vlaamse eigenheid. Het Vlaams-
nationalisme is een volksnationalisme. Het volksnationalis-
me leg de nadruk op de eigen waarden en de ontplooiings-
mogelijkheden van het Vlaamse volk. Bij het Vlaamse volk is
er een onderlinge verwantschap en verbondenheid die de
basis vormen van onze gemeenschappelijke kenmerken.

Henri Otte

Het Vlaams-nationalismeHet eeuwige Vlaamse liedje: Gedaan met ...!
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In de vorige aflevering eindigden we in
de Kriebrugstraat die ons vlug brengt
in

Impegem

Dit gehucht behoort tot de gemeente
Liedekerke en is in bezit van een in
1992 heropgebouwde Kapel, een mo-
dern geval met fresco’s van Karl Heer-
emans. We vervolgen met de Pamel-
straat. Aan onze rechterkant ligt het
sportcentrum en diverse sportvelden.
We nemen links de Vijfhoekstraat en
dan rechts de Kerkstraat en zijn in het
centrum van …

Liedekerke

Een verstedelijkt woondorp van 1.008
ha en een dikke 12.000 inwoners (mes-
senvechters). De Dender vormt de
westergrens en is ook de provincie-
grens, erover ligt Oost-Vlaanderen. Bij
de jongste verkiezingen behaalde
CD&V – N-VA er 9 zetels, SP.a 5, Vlaams
Belang 4 en Open VLD 3 zetels. De co-
alitie van CD&V – N-VA en SP.a schoof
Luc Wynant als burgemeester naar vo-
ren, maar boegbeeld Etienne Schouppe
is wel voorzitter van de gemeenteraad. 
Van de Karolingische tijd tot de elfde
eeuw behoorde Liedekerke tot de Bra-
bantgouw. Omstreeks 1056-1059 ver-
kreeg de Boudewijn V van Vlaanderen
het noordwestelijke gedeelte van de
gouw in leen van de Duitse keizer. Dit
graafschap strekte zich uit tussen de
Schelde en de Dender, maar omvatte
ook enkele dorpen ten oosten van de
Dender, zoals Liedekerke en Borcht-
lombeek. De hertogen van Brabant
hadden als hertogen van Neder-Lotha-
ringen weinig of geen gezag over het
rijksleen van de graaf van Vlaanderen.
Toch vervoegde de heer van Gavere en
Liedekerke in 1288 hertog Jan I van
Brabant in de Slag bij Woeringen. De

burcht van de heren van Liedekerke
stond bij de Dender, op het grondge-
bied van Denderleeuw, waarmee Liede-
kerke een heerlijkheid vormde. Onder
de Franse bezetting (1796-1815) werd
Liedekerke bij het Dijledepartement
gevoegd. In 1815 werd dit de provincie
Zuid-Brabant. Zodoende behoort Lie-
dekerke thans weer tot Brabant. In de
kerkelijke geografie maakte Liedeker-
ke tijdens de Middeleeuwen deel uit
van de dekenij Halle in het aartsdiaco-
naat Brabant, dat op zijn beurt deel uit-
maakte van het bisdom Kamerijk.
De neogotische Sint-Niklaaskerk is
van 1903. In het koor een niet onbe-
langrijk glasraam met de heilige Mont-
fort en een zuster die voor hem knielt.
Aan het nabije gemeenteplein huis De

Waag uit 1634 dat afhing van het kas-
teel. 
De Stationsstraat brengt ons naar de
Muilemstraat die we rechts inslaan. We
komen aan de bedevaartkapel van 
O.-L.-Vrouw ter Muilen, heropge-
bouwd in 1958. De stijlvolle landelijke
kapel Ter Muilen (of Ter Muylem) staat
tussen twee oude linden op een do-
mein van een hectare waarop zich tot
de Franse Revolutie een klooster be-
vond. Het beeld dat er wordt vereerd,
toont Maria gezeten op een muilezel,
zoals zij tijdens de achtste kruistocht in
een droom verscheen aan drie broers,
Rasse, Jean en Arnoud, de latere stich-
ters van het klooster. Van dat klooster,
uit de dertiende eeuw, rest vandaag en-
kel nog een stukje ruïnemuur, maar de
devotie voor de Onze-Lieve-Vrouw ter
Muylem is bij de inwoners van de
streek altijd erg levendig gebleven. De
kapel werd in de negentiende eeuw
heropgebouwd en zowat 50 jaar gele-
den werd, op initiatief van pastoor Key-
molen, de vzw Mariavrienden O.-L.-V.
ter Muylem boven de doopvont gehou-
den. De aloude adellijke familie de Lie-
dekerke bouwde de nieuwe kapel in
1958. In de jaren tachtig kwam de fami-
lie tot een overeenkomst met de klein-
dochter van mevrouw De Backer,
 bekend van de vroegere grote textielfa-
brieken in en om Liedekerke, om de
omliggende gronden over te kopen en
ze samen onder te brengen in een nieu-
we stichting. Die kleindochter, Mireille
Stevens-De Proft, is vandaag nog
steeds voorzitster van de Stichting Fa-
milie Stevens-De Proft-De Backer en
Familie de Liedekerke . Beide vereni-

gingen, de Mariavrienden en de Stich-
ting, kochten nadien ook het bos aan,
dat aansluit op Liedekerkebos. 
In de onmiddellijke omgeving, in het-
zelfde bos het Boerenkrijgmonument,
het hoger vernoemde overblijfsel van
een karmelietenklooster dat door de
Fransen werd verwoest in 1796. Twee
jaar later, in 1798 zullen hier 21 jonge
mannen sneuvelen in de Boerenkrijg.
Vermelden we tenslotte nog dat zich
zuidwaarts het 56 ha grote Liedekerke-

Bos uitstrekt voorzien van wandelpa-
den en een speelplein. 
De Muilemstraat terug en rechts de Af-
fligemstraat die Driesstraat wordt,
maar dan zijn we in Teralfene, deelge-
meente van Affligem.

Liedekerke

Liedekerke - Sint-Niklaaskerk

Liedekerke - Kapel O.-L.-Vrouw van

ter Muilen 

Liedekerke - Boerenkrijgmonument
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Teralfene

Volgebouwd plattelandsdorp van 244
ha waarvan de hoogte schommelt tus-
sen de 10 en de 42 m (Schettenberg)
boven de zeespiegel en waarvan de
westergrens gevormd wordt door de
Dender. Tot aan de Franse revolutie bij
Oost-Vlaanderen, dan bij Brabant, nu
Vlaams-Brabant. Tot voor de fusie in
1977, overheersten er twee politieke
partijen in Teralfene het dorpspolitieke
gebeuren: de Dries- en de Daalpartij.
De Dries- en de Daalpartij ontstonden
rond 1850 ten gevolge van een erfenis-
kwestie die Teralfene in twee verdeel-

de, waarbij de ene keer de ene partij de
macht veroverde en de andere keer de
andere. Beide partijen bekampten el-
kaar soms ferm. Na 1977 werden het de
traditionele partijen (CVP, SP, VU en
PVV) die Affligem zouden besturen en

verdween de Dries- en de Daalpartij uit
het beeld.
De Sint-Jan-Evangelistkerk is neogo-
tisch van 1841. In de omgeving oorlogs-

monument, roepsteen en enkele oude

pastoorsgraven. We nemen noord-
waarts de Balleistraat en daar bevindt
zich de Lourdesgrot uit 1885 en het
klooster van de zusters Annonciaden

van Veltem. 

We keren terug en nemen links de Pot-
aardestraat die Petterstraat wordt tot
een rotonde. Hier schuinlinks de Belle-
straat over 1,3 km, dan rechts de Die-
pestraat en links de Geukenshage en
komen volgende keer in Affligem-Cen-
trum.

Roeland

(wordt vervolgd)
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Teralfene - Sint-Janskerk

Affligem

Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

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

Verontrust door de politieke impasse
roept het Overlegcentrum van Vlaamse
Verenigingen (OVV) de Vlaamse politi-
ci op om de Franstaligen ervan te over-
tuigen dat meer deelstaatbevoegdhe-
den (zoals afgesproken in de resoluties
van het Vlaams Parlement in 1999 en in
de regeerakkoorden van 1999 en 2004)
op termijn ook in het voordeel van Wal-
lonië en de Franse Gemeenschap zijn.
De Vlaamse onderhandelaars moeten
daartoe de belangrijke eisen, zoals de
communautarisering van de gezond-
heidszorg, onmiddellijk op tafel leggen. 
Bovendien moeten ze stand houden bij
de verdere afhandeling van hun wets-
voorstel over Brussel-Halle-Vilvoorde.
Het gebrek aan democratische repre-
sentativiteit aan Vlaamse zijde van de
Octopusgroep ondermijnt de geloof-
waardigheid en aanvaarding van zijn
besluiten.

Het OVV vraagt aan de Vlaamse politici
dat ze alle voorstellen tegenhouden die
knagen aan Vlaams grondgebied,
Vlaamse macht, Vlaams geld, dus:
• Geen uitbreiding van Brussel, op

geen enkele manier.
• Geen bijkomende voorrechten voor

Franstaligen, noch in faciliteitenge-
meenten, noch elders.

• Geen afstand van Vlaamse bevoegd-
heden aan de federale overheid.

• Geen paritaire Senaat met verdere
minorisering van de Vlaamse demo-
cratische meerderheid.

• Geen federale kieskring die B-H-V
uitbreidt tot gans Vlaanderen.

• Geen gelijktijdige federale en deel-
staatverkiezingen met alle verwar-
ring vandien en degradatie van de
deelstaten tot vazallen van de federa-
le regering.

• Geen bijkomende communautaire
grendels.

Persbericht

Het OVV mobiliseert voor Vlaams zelfbestuur

Maar wel de democratisch gestemde
zéér ruime autonomie en geleidelijke
afbouw van de transfers vanuit Vlaan-
deren, om o.a. de vergrijzing, een bete-
re afstemming tussen gezin en arbeid
te kunnen betalen, en echte solidari-
teit.
Wij eisen een grondige en volwaardige
staatshervorming! We roepen alle Vla-
mingen op om mee te werken aan deze
mobilisering.

Renaat Roels, voorzitter

Namens het Dagelijks Bestuur

van het OVV

Voor meer informatie, zie 
woordhouden.be of Rudi Dierick, 
politiek secretaris, 0494 58 78 65.

P.S. Wil u gratis abonnee worden van
het O.V.V.-nieuws? Stuur dan een be-
richt naar secretariaat@ovv.be.

Van harte dank aan onze talrijke
steunabonnees!

Heel wat lezers hebben echter hun leesgeld
voor 2008 nog niet betaald. Stort vandaag nog

10 euro op rek. 434-2616581-10 van 
vzw VKD-Spoorslag. Dank!
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SLAGERIJ  LEONARD

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

BHV-veroordelingen onaanvaardbaar

De BHV-veroordelingen in Gent en
Leuven (17 januari) zijn onaanvaard-
baar. De werkgroep BHV van Haviko
en VVB gaat in beroep (Leuven) en
overweegt cassatieberoep (Gent).
Het Hof van Beroep in Gent heeft vier
BHV-dienstweigeraars, die nochtans
door de correctionele rechtbank in
Dendermonde waren vrijgesproken, na
beroep van het openbaar ministerie,
toch veroordeeld tot een boete van
€ 275. De boete werd uitgesproken met
uitstel van 3 jaar (wat betekent dat de
boete niet betaald moet worden indien
geen ernstige veroordelingen worden
opgelopen binnen die termijn). De
werkgroep BHV, die de BHV-dienstwei-
geraars juridisch ondersteunt, zal nu
samen met de advokaten de motivering
van het arrest van Gent onderzoeken
en op basis van die analyse betrokke-
nen adviseren om al dan niet cassatie-
beroep aan te tekenen.
Zeven BHV-dienstweigeraars uit Leu-
ven werden ook al op 17 januari door
de correctionele rechtbank in Leuven
veroordeeld tot de ongebruikelijk hoge
boete van € 550 (zonder uitstel), ver-

hoogd met de gerechtskosten. Zoals
voor de 36 BHV-veroordeelden in Brus-
sel zal ook hier beroep aangetekend
worden.
De werkgroep BHV is zeer geschokt
door beide uitspraken. De BHV-dienst-
weigeraars zijn ernstige, geëngageerde
en plichtsbewuste burgers die weige-
ren mee te werken aan de uitvoering
van een kieswet die door het Grond-
wettelijk Hof ongrondwettig en discri-
minerend werd bevonden. Zij hebben
bij vroegere verkiezingen steeds hun
taak als voorzitter of bijzitter in een
kiesbureau opgenomen, maar weiger-
den dit nu om principiële redenen. Wei-
geren mee te werken aan de uitvoering
van een discriminerende wet kan toch
onmogelijk strafbaar zijn.
Bovendien gaat het overduidelijk om
een politiek misdrijf, waarvoor volgens
de grondwet enkel het Assisenhof be-
voegd is. Het ongrondwettelijk recht
van beklaagden om door een volksjury
te worden beoordeeld wordt door de
uitspraken dus genegeerd. Opvallend is
dat alle hoven en rechtbanken die zich
tot nu toe hierover uitspraken, weige-

ren de vraag over het politiek karakter
van de BHV-dienstweigering voor te
leggen aan het Grondwettelijk Hof,
 zoals het nochtans wettelijk moet.
Blijkbaar vrezen ze dat het Grondwet-
telijk Hof hen wellicht op dit punt in
het ongelijk zou stellen.
Natuurlijk is het makkelijker “kleine
garnalen” die de rechtsstaat willen eer-
biedigen te vervolgen en te veroorde-
len, dan de echte verantwoordelijken
die weigeren gevolg te geven aan een
bindende uitspraak van het Grondwet-
telijk Hof, en de rechtsstaat aldus te sa-
boteren.
Of zijn de hoven en rechtbanken be-
vreesd voor nog meer BHV-dienstwei-
geraars bij volgende verkiezingen?

Francis Stroobants,

voorzitter Halle-Vilvoorde Komitee 

Guido Moons,

voorzitter VVB-werkgroep BHV

Meer info over de dienstweigeraars vindt u
op de dienstweigeringspagina van het Halle-
Vilvoorde Komitee http://www.haviko.org/ 
acties/Word_Dienstweigeraar.htm

In de aanloop naar de verkiezingen van 10 juni 2007 heeft u Vlaanderen beloofd dat een grondige federale staatsher-
vorming zou gerealiseerd worden. En dat de beslissing Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen zou genomen zijn vooraleer
toe te treden tot een federale regering.
Haviko dringt erop aan WOORD TE HOUDEN ! Meer nog, dat u uw loyauteit tegenover Vlaams-Brabant hernieuwt.
De Vlaams-Brabantse burgemeesters en het Halle-Vilvoorde Komitee rekenen op u! Anders rekent de kiezer in 2009
met u af !!!

M E L D P U N T  TA A L K L AC H T E N
Verschillende instanties en personen schrijven op dit ogenblik handelaars en bedrijven aan die anderstalige
reclame verspreiden. Het Vlaams Komitee Druivenstreek wil hierbij een coördinerende spelen.
Concreet betekent dit dat u nog altijd zelf uw klachten kan overmaken aan de betrokkenen, maar dat u deze
best ook aan ons meldt via e-post: taalklacht@gmail.com

Dringende oproep aan de Vlaamse verkozenen
van kamer, senaat en Vlaams Parlement
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Praat- en eetcafé

DE FOCUS
Justus Lipsiusplein 18

3090 Overijse

Tel./fax 02 687 36 61

www.defocus.be

Bij Annie en Benny

Vlaams-nationalisme

Geachte heer Vanhaeght,
Met verwondering las ik in het jongste
nummer van Spoorslag onder het arti-
kel van de heer Henri Otte:
“Alleen zij die voor een onafhankelijke
Vlaamse staat zijn, kunnen zich m.i.
Vlaamsnationalist noemen”.
Persoonlijk zou ik ook voor een onaf-
hankelijke Vlaamse staat zijn, mocht er
Brussel niet zijn. 
Een onafhankelijk Vlaanderen zou im-
mers tot gevolg hebben dat de 85 %
franstaligen van Brussel met Wallonië
een nieuwe politieke entiteit vormen,
waarin de Vlamingen politiek mond-
dood worden gemaakt.
Het is naïef dromen dat de Brusselaars
bij Vlaanderen zouden aansluiten of
een Europese voogdij aanvaarden.
Moeten wij integendeel niet de Vlamin-
gen te Brussel zoveel als mogelijk hel-
pen in plaats van hen in de rug te schie-
ten?
Moeten wij dus niet veeleer streven
naar confederalisme, waarin de deelge-
bieden een grote autonomie bekomen?
Dit is het standpunt van de CD&V en
van Spirit.

Fernand Vandamme, Brugge

Repo

Is woorden verkorten een nieuwe
trend in onze Nederlandse taal? Zo las
ik in De Standaard “Repo over Bulgaar-
se wezen onthutst”. Na het woordje
‘Bib’ voor het woord ‘Bibliotheek’, nu

het woordje ‘Repo’ voor ‘Reportage’.
Waarom deze verkortingen? Uit ge-
makzucht, uit zucht naar vereenvoudi-
ging? Omdat het jong en cool klinkt,
omdat het woord te lang is? Welke
woorden kunnen we dan binnenkort
nog verkorten? Wordt ‘Tentoonstelling’
‘Tento’ en ‘Programma’ ‘Prog’?
Deze verkortingen banaliseren onze
taal, want zij beschrijven en respecte-
ren niet wat het woord inhoudt. Het be-
lang van een gebouw zoals bibliotheek
degraderen tot een bib, en een uitzon-
derlijke reportage tot repo, zal noch
meer inhoud, noch meer waardering
opleveren. Integendeel, het creëert de
indruk dat we niet veel te verwachten
hebben.

Micheline Baetens, Hoeilaart 

Alarmbellen en
Belangenconflicten

In een elektronisch verstuurde lezers-
brief vestigde Mark Deweerdt, rond
ons artikel ‘Alarmbellen en Belangen-
conflicten’, onze aandacht op het vol-
gende:

Alle Raden zijn sinds vorig jaar offi-

cieel parlementen (Vlaams Parlement,

Waals Parlement, Parlement van de

Franse Gemeenschap enz.).

Verder stelt hij dat de procedure voor-

ziet in een eerste overleg tussen de

twee betrokken parlementen; indien

geen akkoord gaat de zaak naar de Se-

naat, die een advies moet geven aan

het Overlegcomité; dan behandelt het

Overlegcomité de zaak; indien ook

daar geen akkoord kan het parlement

definitief stemmen.

Nvdr: Volgens de Parlementaire begrip-
pen “Motie betreffende een belangen-
conflict”: Bij een belangenconflict met
een federale wetgevende kamer wordt
het conflict rechtstreeks overgemaakt
aan het Overlegcomité. Het Overlegco-
mité is samengesteld uit de Premier en
5 van zijn ministers, uit de minister-
presidenten van de parlementen, aan-
gevuld met een minister uit het Vlaams
parlement en een minister uit het BHG-
parlement (andere taalrol dan de mi-
nister president). Wanneer het ontwerp
van wet in de plenaire zitting van Ka-
mer is goedgekeurd wordt dit doorver-
wezen naar de Koning voor onderteke-
ning en daarna voor publicatie in het
Staatsblad.

Niemand weet wat de dag van morgen brengt. Daarom
heb ik bij KBC een ‘Plan voor mijn Toekomst’ af gesloten.
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.

Uit sympathie



15Spoorslag jaargang 38, nummer 1 - 2008

O
P

 D
E LEESTA

FEL

Brussel is ook van ons 
Marc Platel

“Als Vlaming opkomen voor Brussel en de Rand is
moeilijk. Keer op keer bots je op Franstalige onwil.
Maar evenzeer bots je op Vlaamse lamlendigheid
ten aanzien van Brussel of de faciliteitenge-
meenten. Dat laat soms een bittere smaak na.“

Marc Platel in De Standaard, 29 september 2007

Brussel is ook van ons
Een Vlaamse Randbewoner getuigt

Marc PLATEL
Davidsfonds/Leuven: Leuven, 2007, 110 pagina’s
Prijs: € 14.95

Eind februari 1968 verhuisde journalist
Marc Platel samen met zijn kersverse
bruid vanuit het Gentse naar de Brus-
selse gemeente Elsene, een gemeente
die zichzelf in die tijd afficheerde als
‘l’Oasis francophone’. Gezinsuitbrei-
ding noopte hen echter vrij snel uit te
kijken naar meer leefruimte. Die von-
den ze in Schaarbeek op de Rogierlaan,
die de verbinding vormt tussen de
Haachtse Steenweg en het Meiserplein,
waar de toenmalige BRT (nu VRT) en
RTBF in het begin van de jaren 1970
bezig waren hun nieuwe adres op te
trekken. Schaarbeek was toen een van
de Brusselse gemeenten waar de aan-
wezigheid van vooral Turkse en Marok-
kaanse gastarbeiders elke dag iets
meer zichtbaar en hoorbaar werd. Het
gezin Platel bleef om praktische rede-
nen niet zo lang wonen in Schaarbeek,
en verhuisde tenslotte naar de Vlaamse
faciliteitengemeente Kraainem, gele-
gen aan de grens met de Brusselse ge-
meenten Sint-Pieters-Woluwe en Sint-
Lambrechts-Woluwe.
Veertig jaar later, op 27 september
20071, werd het boek Brussel is ook

van ons. Een Vlaamse Randbewoner

getuigt voorgesteld aan de pers. Onder
het gelijknamige etiket ‘Brussel is OOK
van ons’ 2 trok auteur Marc Platel enige
tijd door ‘voordrachtend’ Vlaanderen.
Het is ook de titel geworden van het
eerste deel van het boek: “Met als eni-

ge boodschap dat een volk zijn zelfge-

kozen hoofdstad niet vrijwillig uit

handen geeft!”, aldus de inleiding (p.
10). Platel wil in zijn moedertaal bij een
Brusselse politieagent terechtkunnen
zonder te moeten aandringen. Hij wil in
zijn hoofdstad in een ziekenhuis ver-
zorgd worden door een dokter of een
verpleegster die Nederlands spreekt én
begrijpt. De goede wil moet echter niet

alleen van Franstalige kant komen,
merkt Platel terecht op: “Van hun kant

moeten Vlaanderen en de Vlamingen

eindelijk willen aanvaarden dat voor-

af zeggen dat men niet naar Brussel

afzakt omdat men daar toch tegen de

Vlamingen is, dat sommigen niet

meer naar de ‘tweetalige’ Koninklijke

Vlaamse Schouwburg komen omdat

wat daar gebeurt ons niet ligt, dat dit

ook niet de goede weg is om eventueel

tot een nieuwe samenleving te ko-

men.” (p. 9) Platel ergert zich aan de
Vlaamse koopjesjagers in de Brusselse
Nieuwstraat, aan de Vlaamse ambtena-
ren die na hun dagtaak zo snel mogelijk
de hoofdstad willen ontvluchten via
het dichtstbijzijnde treinstation of be-
langrijkste uitvalsweg richting Vlaan-
deren. 
In korte en vlot leesbare stukjes
schrijft Platel over de geschiedenis van
Vlaanderen in Brussel: de opeenvol-
gende Congressen van de Brusselse
Vlamingen, de historische taalwetten
van de jaren 1930, de inzet van de Ant-
werpse socialistische burgemeester
Lode Craeybeckx (1897-1976) voor het
hoofdstedelijk onderwijs, de opkomst
van het FDF, Brussel als derde gewest,
enzovoorts… Wanneer Platel schrijft
over de grenzen van Brussel, betrapt
hij gewezen staatssecretaris Vic
 Anciaux (Volksunie, later Spirit) op
een leugentje. “De grenzen van het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen

helemaal vast”, schreef Anciaux in zijn
boek Brussel, stuk van ons (1990). Wie
artikel 5 van de Belgische Grondwet3

leest, weet dat enkel de grenzen van
het Vlaamse en het Waalse Gewest
vastliggen. 
Tot besluit van het eerste deel van het
boek somt Platel enkele Brusselse pro-
blemen op waarvoor dringend een op-

lossing moet gevonden worden. “Een

steeds groter wordend probleem bin-

nen de Brusselse muren is het onder-

wijs. Niet alleen het Franstalige on-

derwijs, maar ook Vlaamse scholen

delen in de klappen van wat de hoofd-

stedelijke multiculturele ontwikkeling

zou moeten voorstellen.” (pp. 61-62)
Steeds meer anderstalige ouders stu-
ren hun kinderen naar Brusselse
Vlaamse scholen, waardoor op de
speelplaats het Frans of het Arabisch
intussen de voertaal is geworden.
Een andere uitdaging voor de hoofd-
stad van Vlaanderen is de toepassing
van de taalwetgeving. Uit het taalrap-
port 20064, dat Brussels minister-presi-
dent Charles Picqué (PS) op 6 decem-
ber 2007 bekendmaakte in het Brussels
parlement, blijkt o.a. dat de negentien
Brusselse gemeenten personeel in
dienst blijven nemen dat geen taalbre-
vet heeft en dus niet tweetalig is.
“Op vijf actieve Brusselaars is er van-

daag minstens één werkloze. Velen on-

der hen kennen geen Nederlands en

vinden onder meer daarom geen werk

buiten de Brusselse grenzen.” (p. 63)
Platel vindt dat men vanuit Brussel
daarvoor best kan samenwerken met
de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemid-
deling.
Platel omschrijft het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest als een sociaalecono-
mische duale samenleving, waarvan
men zich kan afvragen of er tussen gro-

De syn-dukaten nemen heft in handen:

WIE ZIJN DE ZAKKENVULLERS?

Syndi-cratie of democratie?
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te stadsdelen nog een sociale brug mo-
gelijk is. “Wie het Brussels Hoofdstede-

lijk Gewest vanuit Vlaanderen via

Koekelberg binnenrijdt en de stad

doorkruist richting het Vlaamse Ter-

vuren, het Zoniënwoud en de Vier Ar-

men, moet geen grote inspanning

doen om die sociale en economische

scheiding te zien. De kennismaking

met Brussel gebeurt dwars door een

gordel van ronduit arme Brusselse ge-

meenten langsheen het kanaal, het

deel van Brussel waar de allochtone

bevolking eens en voorgoed het straat-

beeld bepaalt. Tussendoor ligt het

Brussel van de centrale grote lanen

van Noord naar Zuid, ook niet meteen

de meest aantrekkelijke buurt. Via de

Belliardstraat gaat het richting Ter-

vuren en de Vier Armen. Het zijn de-

len van Brussel waar de rijkdom

niet kan overschat worden,

Brusselse gemeenten waar er

nog altijd groen is en wonen dus

onbetaalbaar duur. Tussen die

twee Brusselse uitersten ligt

rond het Schumannplein de Eu-

ropese wijk, voor een doorsnee-

Brusselaar al lang geen leefom-

geving meer. Straten vol gekoelde

kantoorruimten met hier en

daar een haastige broodjeszaak.

Een wijk die ’s avonds, op zon-

en feestdag alleen maar leeg is. Onno-

dig te zeggen dat die sociale scheef-

trekking ook economische gevolgen

heeft voor het Brusselse samenlevings-

model, armoede aan de ene kant, voor-

stelbare rijkdom aan de andere kant.”

(pp. 63-64) Marc Platel legt de vinger
op de wonde, maar is in het boek he-
laas niet kwistig met het formuleren
van oplossingen.

In het tweede deel kijkt Platel vanuit
de Vlaamse omgeving van de hoofdstad
van Vlaanderen naar ‘Brussel aan de
rand van Vlaanderen’. Hij vertelt hoe
hij in de faciliteitengemeente Kraainem
de verfransing alleen maar zag toene-
men, de europeanisering alsmaar meer
terrein won, de woonprijzen onbetaal-

baarder werden. Hij zag hoe zijn
Vlaamse buren van toen weer naar de
familie trokken aan de Vlaamse kust of
naar Limburg, en hoe het Vlaamse ver-
enigingsleven in Kraainem vergrijsde
en wegkwijnde. “Kraainem werd een

slaapgemeente waar steeds meer men-

sen hun anderstalige adres hebben en

steeds minder mensen met mekaar sa-

menleven.” (p. 65)
Voor wie vertrouwd is met de Vlaamse
Rand, vertelt Platel niet veel nieuws.
Het niet naleven van de taalwetgeving,
de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde,
de Franstalige eis tot uitbreiding van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
het Egmontpact… Feiten en thema’s
waar kenners reeds vertrouwd mee
zijn.

Toch bevatte het boek, voor wat betreft
de Vlaamse Rand, een interessante
anekdote over de eventuele afschaffing
van de taalfaciliteiten voor Franstali-
gen in Vlaanderen.  In maart 1974 werd
formateur Leo Tindemans geacht om
samen met de christendemocraten en
de liberalen een regering te vormen.
Om een mogelijk nieuwe regeling voor
de Brusselse grenzen een breder poli-
tiek draagvlak te geven mochten op het
kasteel van Ham in Steenokkerzeel ook
de Volksunie en het FDF mee rond de
onderhandelingstafel zitten. “Voorge-

steld werd de faciliteitengemeenten te

verknippen: de uitgesproken Fransta-

lige straten en wijken in die zes ge-

meenten zou men bij het tweetalige

Brussel voegen, wat nog overbleef van

die Vlaamse gemeenten bleef op zich-

zelf bestaan, maar zonder faciliteiten,

of het werd bij een Vlaamse buurge-

meente gevoegd.” (p. 90) Als journalist
maakte Marc Platel de volle vieren-
twintig uren van Steenokkerzeel mee,
van vrijdagmorgen 19 april rond negen
uur tot zaterdagmiddag 20 april 1974.
De grensherschikking inclusief het
schrappen van de taalfaciliteiten char-
meerde hem toen: “Toegegeven, dat

brutale gesjacher om Vlaamse grond –

ik kan het moeilijk anders omschrij-

ven – enkel en alleen om dat Fransta-

lige culturele superioriteitsgevoel te-

gemoet te komen, blijft een degoutant

spektakel. Maar beter dit dan die blij-

vende onderhuidse guerilla, zo dach-

ten wij er toen over.” (p. 91) Het voor-
stel werd in 1974 door de Volksunie en

de Franstalige christendemocraat
Charles Ferdinand Nothomb van
tafel geveegd.

Over de auteur:

Marc Platel (°1941) studeerde
Rechten én Pers- en communica-
tiewetenschappen aan de Gentse
universiteit, en werd in 1967 aan-
geworven door de Vlaamse open-
bare omroep voor de politieke
verslaggeving en voor een ac -

tualiteitenprogramma. In 1986 werd hij
hoofdredacteur politiek bij de krant
Het Belang van Limburg, en nam in
1997 de leiding op zich van de studie-
dienst van de Volksunie. Hij publiceer-
de reeds enkel boeken over de Belgi-
sche politiek, onder meer De Prinsen

van Stuyvenberg. Historische beslis-

sing of vergissing? (1979), Het Nieu-

we België, Andere Belgen. 1830. Het

Sint-Michielsakkoord (1993) en Com-

munautaire geschiedenis van België.

Van 1830 tot vandaag (2004). Daar-
naast schrijft hij nog artikels voor de
maandbladen Doorbraak en Meervoud,
alsook voor het satirisch weekblad ’t
Pallieterke.

David Joly
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1 Feestdag van de Franse Gemeenschap; “ter herdenking van de overwinning (in 1830) van de patriotten op de Hollandse troepen in het Park van Brussel.”

2 Zie ook: Marc Platel, ‘Brussel, ook onze hoofdstad’ in: Secessie april 2001. www.secessie.nu/pdf/3-3.pdf 
3 www.senate.be/doc/const_nl.html, Artikel 5 luidt als volgt: “Het Vlaamse Gewest omvat de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Bra-

bant en West-Vlaanderen. Het Waalse Gewest omvat de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant.”

4 Een exemplaar van het Taalrapport 2006 kan kosteloos als PDF-bestand (2,84 MB) opgevraagd worden bij Werkgroep RandBelangen via 
werkgroep@randbelangen.org.

Platel wil in zijn moedertaal bij een
Brusselse politieagent terechtkunnen
zonder te moeten aandringen. Hij wil

in zijn hoofdstad in een ziekenhuis
verzorgd worden door een dokter of

een verpleegster die Nederlands
spreekt én begrijpt.

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

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

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.
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Bij Davidsfonds Leuven verscheen in
2004 een werk over een Overijsese
vrouw dat ik eind vorig jaar in de lucht,
tussen Zaventem en Memphis in één
ruk heb uitgelezen. Op weg naar het
huwelijk van een neef, die een Ameri-
kaanse bruid koos, bleef ik geboeid
door een slotzuster. Frans Vanhoof
schreef een historisch verhaal over een
non, dat inderdaad heel wat Spoorslag-
lezers kan boeien, en niet alleen de
geïnteresseerden in plaatselijke ge-
schiedschrijving.
We treden binnen in een slotklooster,
in Sint-Niklaasberg in Aarschot en er-
varen in de slotstilte toch de crisis in
het achttiende-eeuwse klooster, waar
Maria-Catharina vanden Broek priorin
wordt. Rector en landsdeken verschij-
nen ten tonele, maar ook alle koorzus-
ters, met voor- en familienaam, korte
schets van herkomst, opvoeding en
kloosterloopbaan. Allemaal gewone
mensen… En daartussen medezuster

Rosa Ubens, geboren te Overijse in
1746, die allicht enkel door haar slecht
karakter sterk afstak tegen haar mede-
zusters. Haar conflict met haar over-
sten – tot de kardinaal toe – en haar
medezusters getuigt meer van mense-
lijke, al te menselijke trekken, dan van
grote levensbeschouwelijke conflicten
in de eeuw van de Verlichting.
Recensent Teunis van der Laan getuigt:
Dit succesrijk verteld verhaal van zus-
ter Rosa is een spiegel van haar tijd ge-
worden en Aarschot een spiegel van
Europa. Niet het individu en de stad
komen tot leven, dan wel een tijd, be-
naderd door het verhaal van mensen.
En de auteur eerbiedigt de geschiede-
nis als zodanig, zonder op zoek te gaan
naar wijze lessen voor het heden. Dat
neemt niet weg dat zijn boek ook aan-
leiding geeft tot reflectie, b.v. wanneer
er gewezen wordt op de toenemende
invloed van de seculiere clerus ten na-
dele van de regulieren in de achttiende

eeuw, of op de invloed van de klooster-
hervormingen van Jozef II, die meer
dan vermoed een voorspel waren op de
naastingen van de Franse revolutie.
Als curiosum geef ik in 18e-eeuws Ne-
derlands een klein fragmentje uit het
verslag dat landsdeken Lambertus Pin-
te neerschreef over Rosa’s vlucht uit
het klooster (Het staat te lezen in de
bijlagen achteraan in het boek.): … Dat

sij Rosa uijt het capittel is gegaen

naer den grooten hof, terwijlen de re-

ligieusen meijnden dat sij naer haer

selle was, heeft daer eene leeder geno-

men ende over den muer gegaen, naer

sekeren timmerman alhier van Over-

ijsch gebortigh, met den welken sij op

Mechelen achter hem te perdt is aenge-

gaen…”      

Een boek dat zoals op de achterflap
staat, een unieke blik werpt op het
 privé-terrein achter de kloostermuren.
Zonder voyeurisme, maar in breed per-
spectief. (F.S.)
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De zeer kwade uren van zuster Rosa Ubens (1746 – 1797)
Frans Vanhoof

Het vliegend hert in de Druivenstreek
Het “vliegend hert” (of Lucanus cervus) is de grootste in-
landse kever die we kennen. Mannetjes kunnen tot 8 cm
lang worden, met kaken die tot 1/3 van hun lengte beslaan.
De vrouwelijke proporties zijn wat kleiner, maar in tegen-
stelling tot het mannetje kan een vrouwtje wel bijten en een
wond toebrengen... maar voor de mens totaal ongevaarlijk. 
“Deze inheemse kever is zeer zeldzaam. Toch komt hij zeer
plaatselijk nog voor binnen een band van Halle, Beersel en
Sint-Genesius-Rode, via het Brusselse Gewest, Tervuren

en Overijse tot aan Oud-Heverlee (dus in de buurt van het
Hallerbos, het Zoniënwoud, het Rodebos, het Heverleebos
en het Meerdaalwoud) en mogelijkerwijze ook nog ten
noorden van Leuven” (uit Milieukrant, provinciaal informa-
tieblad over het lokaal milieubeleid – blz. 9). Het ontbreken
van een geschikt microklimaat (halfopen op zuidhellingen,
nabijheid van eikenbestanden, continuïteit aan dood en rot-
tend hout) maakt van het diertje een zeldzaamheid. Om de
kever in zijn overleven te helpen, werd met provinciale sub-
sidiëring een kunstmatige broedhoop (enkele vierkante
meters met half ondergegraven hout, zaagsels en houtsnip-
pers) aangelegd in het Leuvense door de Bosgroep Dijle-
Geteland. Kenmerkend en schril contrasterend met onze
snelle maatschappij: om de kever een kans te geven zijn
volledige levenscyclus te doorlopen, moet de broedhoop
minimaal 10 jaar ongemoeid gelaten worden. Hopelijk mag
dit initiatief een positieve evolutie en evaluatie kennen, en
inspirerend werken voor onze druivenstreek gemeenten.
Dus, beste lezer en in het bijzonder deze van de druiven-
streek, het uitverkoren gebied van het zeldzame vliegend
hert, zet niet meer zomaar je laars neer op een kever, het
zou wel eens de Lucanus cervus kunnen zijn.

JDB

Stationsstraat 8

3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04

Wie gelooft die

mensen nog... 

tussen 

Kerstmis en

Pasen:

de rekening

volgt.
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“De parabel van paus Urbanus”

DE klassiek-liberale politieke club Nova Civitas kent de Prijs van de
Vrijheid dit jaar toe aan Urbain Servranckx, alias Urbanus, voor zijn

consequente verdediging van het recht op de vrije meningsuiting. Het
 zogenaamde politiek correcte discours van de socialistische beweging
wordt op de korrel genomen. Dit is de verkorte versie van de gelegenheids-
toespraak van URBANUS.

Goedenavond linkse kaviaarsocialis-

ten en rechtse wereldverslechteraars.

Kortom, beste vrienden. 

Ik ben heel trots de Prijs van de Vrij-
heid in ontvangst te mogen nemen,
maar ik snap niet goed waaraan ik hem
verdiend heb. Waarschijnlijk omdat ik
die 28 criminelen heb helpen ontsnap-
pen uit de gevangenis van Dendermon-
de. Ik ben namelijk dat telefoonkot
daar gaan zetten. Of misschien omdat
ik op dit moment bekender ben dan de
prijs zelf. De Prijs van de Vrijheid heeft
dus eigenlijk Urbanus gekregen. Wat
kunt ge daar eigenlijk mee aanvangen,
vraag ik mij af. Ayaan Hirsi Ali heeft
hem ook gekregen en zie wat voor een
rustig leventje dat meiske nu heeft. Ik
zou een collega van mij willen introdu-
ceren, met wie ik vroeger nog gevoet-
bald heb in 4de provinciale, Jezus van
Nazareth. Wij droegen mekaars pruik
en hij was nog meer paranoïde dan ik.
Jezus had altijd een hoop volk achter
zijn gat lopen. Hij had daar schrik van
en liep daar van weg, maar dat volk
bleef hem achternalopen, want zij
dachten dat hij hen ging redden. Ze
hebben daar later een boek over ge-
schreven. Die achtervolgelingen riepen
alsmaar ‘Jezus doe nog eens die sketch
van die barmhartige Samaritaan?’ Je-
zus, dat was een goeie sul en zei oké.
Hij zag dat zijn publiek nogal simpel
van geest was en daarom bracht hij zijn
sketchen in de vorm van een parabel.
Dat was makkelijker om te verstaan. Ik
heb hier eens in de zaal gekeken en...
Als eerste parabel zou ik willen begin-
nen met ‘De parabel van de verstop-

te riolering’.

In volle hippieperiode ben ik al liftend
naar Kathmandu getrokken. In Iran
had ik al een zevental vrienden ge-
maakt en wij logeerden allemaal samen
in hotel ‘De Sultans of Swing’. Die men-
sen waren daar supervriendelijk en ge-
dienstig. Het eten en de bedden, dat
was allemaal dik in orde, maar de toi-
letten, dat was wat minder. Daar stond
geen toiletpot, er zat gewoon een klein

gaatje in een betonnen vloer. En er was
ook geen wc-papier, dat was nog erger.
Er stond enkel een kruikje met water.
Dat water moest ge tegen uw kont klet-
sen totdat uw achterlicht weer proper
knipperde. Dat voelde toch niet zo lek-
ker aan en wij smokkelden telkens stie-
kem een gazet mee binnen. Na een
paar dagen vonden die mensen ons
ineens niet meer zo sympathiek want
heel de riolering van dat hotel zat ver-
stopt. Wij werden vies bekeken en voel-

den ons daar niet meer op ons gemak.

Eén ding kan ik met absolute zeker-

heid zeggen, er was daar geen Cen-

trum voor Gelijke Kansen en Racisme-

bestrijding voorhanden om dat hotel te

verplichten hun riolering systeem aan

ons aan te passen. Ze hadden er iets
veel humaner op gevonden. Ze hebben
ons daar gewoon buitengesmeten. Tot
daar de eerste parabel. 

Wel, net als die Iraniërs zijn wij van na-
ture heel gastvrij en heel verdraag-
zaam, maar de laatste jaren zijn er bij
ons ook nogal wat rioleringen verstopt
geraakt omdat er iemand een mand rot-
te appels had ‘doorgesjast’ en daarmee

is de vriendelijkheid er hier ook een
beetje uit. De mensen maar bellen om
hulp, maar de ontstoppingsdienst lag
politiek correct te maffen. De tweede
parabel is een gevolg van de eerste: ‘De

parabel van het verschoten konijn’.
Een konijn zat rustig zijn klavers te
knabbelen. De zon scheen en er kwam
een eekhoorn bij zitten. Ze vertelden
wat grappen over eikels en denappels.
Toen kwam een vriendelijk lachende
vos bij het gezelschap zitten. Meteen
schoten het konijn en de eekhoorn weg
en ze verstopten zich angstig onder een
struik. De vos zei verbouwereerd:
‘Waarom kijken jullie zo raar? Ik kom
hier gewoon wat in de zon zitten. Hebt
ge iets tegen mijn ros haar misschien?
Zijn jullie racisten?’ ‘Maar nee vos’, zei
het konijn, ‘uw ros haar, dat kan ons
absoluut niet schelen en er is hier zon
genoeg, maar ik herinner mij een paar
bloederige incidenten met gasten die
net zoals gij van dat ros haar hadden,
en daarmee weten wij nu niet zeker of
gij hier komt om in de zon te zitten of
om onze kop af te bijten.’ Tot daar de
tweede parabel. De ontstoppingsdienst
raasde voorbij, maar te laat, de arg-
waan had zich al in de harten genesteld
en dat zijn vlekken die er moeilijk uit-
gaan.

Maar er is hoop, er is een nieuwe

profeet opgestaan, Karel De Ge-

zalfde. Sedert die de zeven wereld-
zeeën heeft afgeschuimd, weet hij de
boel hier aardig te relativeren. ‘Men-
sen, wat maken wij ons druk om Brus-
sel-Halle-Vilvoorde, in Afrika is er een
seksuele genocide aan de gang. Vrou-
wen worden er massaal verkracht, ver-
minkt en vermoord. En wij maken ons
hier druk over Franstaligen die in
Vlaanderen op Franstaligen kunnen
stemmen.’ En inderdaad, hij heeft ge-
lijk. Als je dit probleem van op de maan
bekijkt, is het onrecht in Afrika groter
dan het onze. Maar wij zitten nu een-
maal niet op de maan, wij zitten hier.
Moeten we dan ieder klein onrechtje
laten woekeren zolang het grote on-
recht niet is opgelost? Het gaat er niet

om hoe groot of hoe klein onrecht is,

het gaat erom dat het onrecht is. Ieder-
een moet op zijn cirkeltje daar iets pro-
beren aan te doen. En BHV ligt toeval-
lig in onze cirkel. Kan iemand ons nog
eens duidelijk uitleggen waar die ruzie
met de Walen over gaat? Pompt Vlaan-
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deren effectief pakken geld in Wallo-
nië? En zo ja, wat doen die daar dan
mee? Wij hebben toch het recht dat te
weten? Wij, Vlamingen, worden aan
alle kanten beboet en geplunderd, het
zou toch beleefd zijn als men ons zegt
waar dat goed voor is. Wij zitten opge-
scheept met duizenden venijnige graaf-
jes van Alva die ons binnenstebuiten
keren: ‘Meneer, u brengt hier een soep-
mixer in als onkosten, maar ik heb ont-
dekt dat u uw oude mixer hebt hersteld
en tweedehands verkocht, waar is dat
reçuutje? Terwijl aan de andere kant ie-
mand met cataract achter een loket zit:
‘U hebt 58 kinderen, zegt u, en u wilt
een grotere sociale villa... Komt in
orde.’ En dan zijn ze verbaasd dat er
clichés ontstaan. ‘Belgen zijn dom!’ Ja,
haha, dat is folklore. ‘Fransmannen zijn
arrogant!’ Haha, wees maar zeker. ‘Hol-
landers zijn gierig!’ En geen klein beet-
je, haha. ‘Walen zijn lui!’ Quoi? Ha non!
C’est une honte! Un vrai scandale! Het
bewijs komt echter uit verrassende
hoek, namelijk de video-industrie.
Er worden veel meer dvd’s verkocht in
Wallonië dan in Vlaanderen. Wie heeft
het meeste tijd om daar naar te kijken,
denk je? Haha, maintenant toi! We mo-
gen niet veralgemenen natuurlijk, want
neem nu Justine Henin. Eindelijk eens
een Waalse die geld opbrengt. Loopt ze
ermee naar Monaco. Justine je vous en
prie, reviens et montre la Wallonie
comment on fait. Caroline Gennez
stond onlangs in de woestijn te roepen:

‘De sterkste schouders moeten de
zwaarste lasten dragen.’ Dat klinkt fair,
jammer genoeg weten de dragers intus-
sen dat er nogal wat sterke schouders
verstopt zitten tussen de zware lasten.
Als we dit principe nu eens overheve-
len naar studenten. Sommigen blokken
zich te pletter in de hitte van de zomer,
anderen hangen intussen in ‘t café of in
de fontein. Zij die hard geblokt hebben,
zijn geslaagd, de je m’enfoutisten zijn
gezakt. Dan komt Caroline. We zullen
van de onderscheidingen een pak pun-
ten afpakken en aan de gebuisden ge-
ven, dan halen die ook hun diploma.
Let op mijn woorden, volgend jaar lig-
gen er tien keer meer in de fontein. De
mensen zijn gelukkig nog niet helemaal
verzuurd, ze zijn best bereid om ande-
ren te helpen als het erop aankomt.
Kijk maar met wat een gul hart men
heeft gereageerd op de tsunami-ramp.
Met dat geld alleen al kunnen ze een
dijk bouwen rond de Indische oceaan.
Ik vind het trouwens heel verrassend
dat er van dat tsunami-geld niks naar
Wallonië werd getransfereerd. Dat
heeft de PS dan toch over het hoofd ge-
zien. Maar al bij al leven wij in het
schoonste land van de wereld. Ik zie
toch nog redelijk wat overblijfselen
van een vredige beschaving. De men-
sen wachten beleefd hun beurt af bij de
bakker. In de file zet iedereen zich
spontaan opzij als er achteraan een am-
bulance aankomt. Dat moeten we
koesteren. De nachtmerrie is dat we

bijvoorbeeld bij de bakker in Overijse
staan aan te schuiven. Een ambulance
met loeiende sirene stopt vlak voor de
winkel. Er komen twee ambulanciers
uitgesprongen en met hun draagberrie
stormen ze de winkel binnen. Iedereen
gaat opzij, roept die ambulancier tegen
de bakker: ‘4 croissants, 3 boterkoeken
en 6 pistolets’. Ja, dan is alles verloren,
want vanaf dan gaat niemand nog opzij
voor een ambulance. 

Urbanus 

Bron: De Standaard 8-1-2008 GD
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Red het volkscafé

Volkskunde Vlaanderen vzw is een
erkende landelijke organisatie die de
volkskunde vanuit een hedendaags
perspectief bestudeert en onder de
aandacht brengt.
Volkskunde Vlaanderen werkt mee aan
de opbouw van een stevig netwerk
rond het thema volkskunde met vijf pij-
lers: feestcultuur, religieuze cultuur,
verzamelcultuur, verhaal- en liedcul-
tuur en leefcultuur.
In dit netwerk neemt de vzw de taak op
zich van coördinator, ondersteuner en
stimulator.
Ons cultureel erfgoed krijgt dan wel
extra aandacht, maar de volkscafés
worden schromelijk over het hoofd ge-
zien. Volkskunde Vlaanderen vzw vindt
dan ook dat het tijd wordt om ze in de
kijker te zetten, ze beter te bescher-
men. Want de toekomst van het buurt-

café ziet er somber uit. Vaak wordt
geen overnemer gevonden als een uit-
bater ermee stopt.
Met het kostbare interieur gaat ook het
sociale gebeuren in zo’n café verloren.
“Laatste volkscafé zoekt overnemer”,
“Volkscafé maakt plaats voor apparte-
menten en winkels”,  “Gordijn valt over
volkscafés”.
Krantenkoppen liegen er niet om, en in
de plaats van cafés komen trendy bars,
tavernes en restaurants.
Nochtans zijn het niet alleen oude,
 pijprokende mannen die graag aan de
toog zitten om een babbel te slaan met
de waard(in) of een andere stamgast.
Mensen komen graag samen en er is
nog steeds behoefte aan cafés waar ie-
dereen iedereen kent en waar een ge-
moedelijke cafébaas tijd heeft voor een
praatje.

De sociale functie van een buurtcafé
staat onomstotelijk vast. Noem het ge-
rust een soort vangnet voor sommigen.
Bij volkscafés stellen we ons een stren-
ge, maar goedlachse cafébazin voor die
haar pensioengerechtigde leeftijd al
ver overschreden heeft, evenals de
café-labrador, ingedommeld naast de
Leuvense stoof, maar die nog wel pre-
cies kan inschatten wanneer Roger een
Pale Ale te veel opheeft en Marcel weer
ambras heeft met zijn vrouw.  De toog
is nog belegd met mikka, de duiven-
melkers zitten er te wachten, er hangt
een gesigneerde foto van Eddy Merckx
aan de muur, discussies over “troel” en
“abondance” lopen er hoog op, en als
snacks worden er enkel chips en cho-
colade Jacques geserveerd.
Het café als vanzelfsprekende ontmoe-
tingsplaats voor een buurt of dorp
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Het gebeurde    75 - 25 - 100 - 50 ...     jaar geleden

C
U

LT
U

U
R

1908 - 1908 - 1908

Vossem: Na de bouw van een nieuwe
pastorie voor de hoekige som van
17 459,69 BEF kan de gemeente Vos-
sem best een financieel opkikkertje ge-
bruiken om er wat bovenop te geraken.
In 1908 wordt een taks geheven op de
leurhandel of “op den verkoop op den
openbaren weg der eetwaren en aller-
hande handelswaren, ten uitzondering
van den visch”. En hoe hoog liggen de
bedragen? 10 fr. per jaar voor een man-
vracht, 15 fr. voor een kruiwagen, 20 fr.
voor een stootwagen of een honden-
kar, 35 fr. voor een rijtuig met ezel of
paard en 50 fr. als er twee paarden aan
te pas komen.

1933 - 1933 - 1933

Neerijse: Stan Jena, plaatselijk VTB-
vertegenwoordiger en kantonsverte-
genwoordiger, kan met blijdschap mel-
den dat er op 3 september 1933

precies 100 leden zijn aangesloten bij
de Vlaamse Toeristenbond in zijn ge-
meente. Propagandisten zijn Remi De-
keyser  en Emmer. Van Fraechem. Dat
lazen we in ‘De IJschegalm’ van het
VTB-gewest ‘IJscheland en Taalgrens’.

1958 - 1958 - 1958

Druivenstreek: Onze Vlaams-Brabantse
druif en wijn krijgen een ereplaats op
de Agri-Expo van de wereldtentoon-
stelling 1958 te Brussel.

1983 - 1983 - 1983

Overijse: In het eerste Spoorslagnum-
mer van 1983 eindigt Jan van Isca zijn
artikel “Overijse, metropool van Drui-
venland’ met een zoet vers van een mij
onbekende Overijsenaar dat na vijfen-
twintig jaar nog niets aan ouderwets-
heid heeft ingeboet:
“O, Overijse, gij dorstende, fonkelende

schoonheid uwer voorvaderen,

Gij met uw druivenserres die smelten

als sneeuw voor de zon,

Waarop wacht gij nog? Waarop wacht

gij, om te minnen in uw schoot,

De aanbidders uwer heerlijkheid”.

Francis Stroobants

tel.: 02 305 90 53

francis.stroobants@telenet.be

heeft ongetwijfeld een charme die gro-
tendeels verloren is gegaan. Ze bestaan
gelukkig nog met mondjesmaat en je
kan er letterlijk de tijd stoppen en een
Stella pakken. Kunnen we ze op een
kunstmatige manier beschermen?
Moeten we Volkscafé-fietsroutes afba-
kenen? Of ze allemaal samen in een af-
deling van Bokrijk zetten?
De tand des tijds doet zijn werk en zo-
wel de termen ‘volks’ als ‘café’ hebben
de laatste vijftig jaar een ietwat andere
inhoud gekregen. ‘Volks’ stond tegen-
over ‘elitair’ en betekende ‘van het ge-
wone volk’, dus goedkoop, ongeletterd.
Voor ‘Jan met de pet’ was het café lange
tijd zowat de enige betaalbare vorm van
ontspanning en sociale ontmoeting.

Inmiddels heeft Jan zijn pet afgezet en
kan hij kiezen uit een enorm aanbod
vrijetijdsbestedingen en verwacht hij
steeds meer  voor zijn zuurverdiende
centen. Waarom zaterdagavond nog op
café gaan?  We halen de toog van ‘De
Kampioenen’ in huis, we zetten ons er
mee aan, en we halen zelf een dagscho-
tel  uit de koelkast. Cafés zijn één van
de vele onderdelen van die vrijetijdsin-
dustrie geworden en de horeca heeft
gedaan wat ze moest doen: diversifië-
ren om te kunnen concurreren.
Cafébazen kennen hun klanten wel-
licht minder dan vroeger, maar ze moe-
ten des te meer weten van vestigings-
wetten, rookverboden, BTW-briefjes,
elektronische kassasystemen, dure

brouwerijcontracten, terrastaksen, Sa-
bamheffingen, Dimona-aangiftes, ge-
zondheidsinspecties, enz… Nee, niet
echt iets om tot je 84e vol te houden.
Of zou je als cafébaas op de duur toch
heimwee krijgen naar dat simpele
volkscafé van vroeger? 
‘HELP ONS HET VOLKSCAFE  RED-
DEN’, een lovenswaardige actie van
Volkskunde Vlaanderen, met een grote
complexiteit.
Wil je meer informatie of je steentje bij-
dragen? zie http://www.volkskunde-
vlaanderen.be/

Greta Dumon

P.S. Café “Bij Jokke” op de Duisburgse-
steenweg te Eizer-Overijse zou het eni-
ge overgebleven echte volkscafé van
de streek zijn. Bij het ter perse gaan
vernamen we dat de bazin tegen het
jaareinde gevallen is en dat haar zoon
de zaak deels overneemt, alleen tijdens
het weekeinde.
Spoorslag, maar vooral de vzw Leeg-
heidfeesten dragen de volkscafés een
warm hart toe. Mocht u eraan twijfe-
len, kom dan eens kijken naar de
heemkundige tentoonstelling van de
succesrijke Leegheidfeesten op 25, 26
en 27 juli 2008 op het Kasteel Van IJse.
Jèn Kappee en Francis Stroobants
brengen er een schat aan caféfoto’s van
Overijse-Centrum bijeen, terwijl Lu-
cien Nemegeer niet aarzelt prachtige
voorwerpen in de vitrinekasten te leg-
gen. Als voorsmaakje deze foto van het
café “Bij Dikke Julia”.

Waar nu een geasfalteerde parkeerplaats het kruispunt van Waverse en

 Terhulpensesteenweg in de Overijsese Leegheid (ont)siert, stond tot in de

tweede helft van de 19e eeuw het sympathieke volkscafé van ‘Dikke Julia’,

 koningin van de Leegheid. In die Goeie Hoek (naar de mode van de tijd met

Frans opschrift) werd volksplezier zonder veel franjes beleefd.
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Uitspraken voor aan tafel of in bed, gerangschikt volgens ’t alfabet

• Astrid, prinses van België : “Ik maak
me ernstig zorgen. Alleen in Story”
(letterlijk op eerste pagina).

• Bert Anciaux, Vlaams minister van
Cultuur: “Het grootste probleem is
dat ik graag gezien wil worden. Nog
altijd.”

• Carolus Quintus tot de Tombekena-
ren op de eerste zondag van 2008:
Omdat jullie me uit de legendarische
modder trokken, trekken jullie nu
vier euro. “En Tombeek heeft weer
een mooi jaar gehad”.

• Jan Degadt, voorzitter van het
Vlaams Komitee voor Brussel : “Er is
geen nood om het tweetalig statuut
van Brussel te herzien. En als de taal-
wet moet herzien worden, dan niet
om ze af te zwakken, maar om ze be-
ter afdwingbaar te maken.”

• Els Witte, die de Albert De Cuyper-
penning kreeg: “Het feit dat het Brus-
sels statuut in 2008 twintig jaar be-
staat, zal ons hopelijk de gelegenheid
geven een status questionis van het
Brusselbeleid tot stand te brengen,
samen met de andere wetenschappe-
lijke instellingen waarmee we al zo
lang samenwerken.”

• Frederic was midden januari te gast
bij Davidsfonds Hoeilaart. Hij kon
niks zeggen, want Chopin is al een
tijdje dood, maar Jos Meersmans ver-
telde boeiend over de nocturne in C.

• Goedele Liekens: “Ik lig soms hui-
lend in bed, maar ik geloof er weer
in”.

• John Howard, eerste minister van
Australië: “De immigranten moeten
zich aanpassen, niet de Australiërs.
Te nemen of te laten!” En ook: “De
meeste Australiërs geloven in God. ’t
Gaat hier niet om een christelijke
verplichting, de invloed van rechts of
politieke druk, maar ’t is een feit, om-
dat mannen en vrouwen deze natie
hebben opgebouwd op christelijke
principes. En dat wordt officieel on-
derwezen.”

• Imperialisme. De francofonen waar -
schuwen Nederland: “Zodra Zuid en
Noord verenigd zijn, zullen de Vlaam-
se imperialisten de Hollanders ver-
plichten Nederlands te spreken”
(G.D., vandaag in drievoud)

• Jeanne d’Arc: “Er is een kinder-
spreuk die zegt dat men reeds men-
sen heeft opgehangen omdat ze de
waarheid spraken…”. 

• Koning Albert met een knipoog
naar zijn gade: “Het is noodzakelijk,
in het bijzonder voor onze jongeren,
de taal van andere gemeenschappen
goed te kennen.”

• Waarom wilden Leterme en Van-

deurzen verleden jaar geen triparti-
te? Kregen ze de smaak niet te pak-
ken van drie paar t…?

• Monegaskische Justine Henin: “Ik
ben een echte Belgische”. Waarom
zegt ze dat? Omdat haar geld veilig in
’t buitenland zit of omdat ze geen Ne-
derlands spreekt?

• Nele in de M. Félicéstraat te Hoei-
laart: “Ik heb wel een mooie Vlaamse
winkelnaam, voor de rest kan de
Vlaamse Druivenstreek me gestolen
worden, ik adverteer lekker eentalig
Frans in Pénélope, de “périodique tri-
mestriel n° 114” van Overijse. Ik denk
niet dat er zich één Vlaming van de
Druivenstreek aan stoort”. Ook te
mijden zijn Cricket & Co, DC De Gey-
ter Decor, Fit & Beauty-Sun, Immo
Ferco, Pastel & Interieur, “Relieur”
Vandamme, Restaurant Stone Island,
Restaurant Sudest, Salon Meng, The
Thaï…

• Opgetogen Lea heeft over haar hu-
welijk gezwegen. Een goed teken? 

• Politica Milquet: “Non, non, non!”
Dat zegt toch al iets…

• Q-Music meldt de Spoorslaglezers:
“De sleutel is gevallen na 1 305 136
seconden”.

• Raad der Wijzen wordt door G.
Durnez omschreven als: “Oudere
mensen die op grond van hun eigen
mislukkingen oplossingen zoeken
voor jongere mensen”.

• Jan Smeken: “In de louw- en sprok-
kelmaand van ’t jaar 1515 was in
Brussel een mooi en voorbijgaand
wonder voor wie het maar wilde te
zien. In de Hoogstraat, bijvoorbeeld,
lag clandestien een paard...” Wie
meer wil weten over het oude Brus-
selse gedicht, wende zich tot ’t Ma -
riacranske, een rederijkerskamer die
al 500 jaar bestaat. Gelukkig lieten
Rik De Leeuw e.a. er bij Roularta in
2007 een boek over verschijnen. 

• Tim Vandenput, burgemeester van
Hoeilaart: “Om de eigenaars van de
te verkopen sociale kavels van ‘Het
Leen’ rechtszekerheid te bieden,
moeten alle kandidaten hun aan-
vraag opnieuw indienen.”

• Veronique Dekock: “Ik heb nog
nooit vreemdgegaan” (blz. 31) en “Ik
ben niet altijd eerlijk. Mensen hoeven
niet alles van mij te weten” (blz. 30).   

• Gaston d’ Urnay (of kent u de goed-
lachse Limburger beter als Gaston
Durnez?): “Vendelzwaaier: in België
scheldwoord voor Vlamingen. In het
buitenland toeristische attractie.”

• W Kloot Per (gewoonlijk in andere
volgorde): “Censuur!” Hoe is het mo-
gelijk, riep onze streekgenoot uit,
toen 50 van zijn schilderijen van de
muur werden gehaald in het Bertem-
se rusthuis Sint-Bernadus.

• X-com, computerwinkel in Sleidinge:
“Kom dat zien, 120 vierkante meter
toonzaal!” En waarom zou u in
Spoorslag geen reclame maken?

• Y-victor (ook gekend als Victor-y) is
de Vlaamse ICT-organisatie van de
jeugd. Tot gebuisde politici: “Volg een
ICT-opleiding!” 

• Zuid-Oost-Aziatische citaten op-
snorren is bijna zo moeilijk als de gel-
den van Tsunami 12-12 ter plekke
voor 100 % te laten renderen.                       

Francis Stroobants

Syndikale machtsgreep: Respect!...

maar niet voor de partijstatuten!
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In de muziek is de vrouw te allen tijde
het onderwerp en de motivatie geweest
van menig dichter en componist.
Meestal gaat het om het huwbare meis-
je, zelden over de getrouwde vrouw.
Ook de moeder wordt natuurlijk veel
bezongen. Het lied dat we hier brengen
is er een van Emiel Hullebroeck die dit
genre genegen was. Van hem is ook
Tinneke van Heule, Het meisje van Za-
ventem, enz.

De tekst:
I
Ik pakte dat Marleentje al bij der hand, 
Marleentje Marleentje vond het plezant, 
Ze liet zich leiden 
langs groene weiden. 
Och, wat zijn er toch meisjes in ‘t land ! 
Als mijn Marleentje, Marleentje, Marleentje, 
Zo is er maar eentje, zo is er maar eentje 

II
Ik kuste dat Marleentje op haren mond: 
Marleentje, Marleentje vond dat gezond. 
Ze zou niet geren, 
zich tegen weren. 
Och, wat lopen er meisjes hier rond ! 
Als mijn Marleentje, Marleentje, Marleentje 
Zo is er maar eentje, zo is er maar eentje 

III
Ik trouwde met Marleentje niet lang nadien, 
Marleentje, Marleentje werd geern gezien. 
Dra zong mijn vrouwken, 
een drouwrie douwken. 
Ja, er zijn er veel schoner misschien, 
Als mijn Marleentje, Marleentje, Marleentje, 
Zo is er maar eentje, zo is er maar eentje 

IV
Ik wilde dat Marleentje niet sterven kon, 
Marleentje, Marleentje is mijne zon. 
Want viel ik zonder, 
ik ging ten onder. 
Geen meisje, wie ik mijn harte meer jon 
Als mijn Marleentje, Marleentje, Marleentje, 
Zo is er maar eentje, zo is er maar eentje

Nog iets over componist en dichter:

Emiel Hullebroeck (Gentbrugge 20
februari 1878 – Liedekerke 26 maart
1965), studeerde aan het conservatori-
um van Gent, werd in 1902 muziekle-
raar aan de rijksnormaalschool te Gent
en was rijksinspecteur voor muziek bij
het middelbaar en normaalonderwijs
(1930–1947). Hij maakte grondig studie
van het volkslied van Vlaanderen en
Nederland. Zijn levenswerk is de op-
richting van de nationale vereniging
voor auteursrechten, en van het tijd-
schrift Muziekwarande (1922–1931).
Hij publiceerde een boek over beiaar-
den en de autobiografie Zang en strijd

(1952). Zijn composities omvatten
zangspelen (o.a. Sepp’l, Knokkelbeen,

Het meisje van Zaventem) en een zeer
groot aantal volks-, strijd- en kunstlie-
deren (o.a. Tinneke van Heule, Hemel-

huis, De gilde viert, Marleentje, De

Blauwvoet, Moederke alleen). Hulle-
broeck studeerde aan het conservatori-
um te Gent en begon zich al vroeg voor
het Vlaamse volkslied te interesse-
ren. Meer dan dertig jaar was hij actief
met reizen en voordrachten, die hem
zelfs in Zuid-Afrika en Noord-Amerika
brachten. Met zijn vermaard Gents A
Capella-koor deed hij veel voor de her-
leving van de belangstelling voor de
oude Vlaamse meesters. Vanaf 1902
was Hullebroeck muziekleraar te Gent
en van 1930-1947 rijksmuziekinspec-
teur bij het middelbaar en normaal on-
derwijs. In deze tijd schreef Hulle-
broeck o.a. het ‘Oefenboek ten dienste

van het muziekonderwijs’ (5 dln.).
Hullebroeck richtte de Nationale Ver-

eniging voor Auteursrechten op (NA-
VEA), die in 1945 werd omgedoopt in
Belgische Auteurs Maatschappij (SA-
BAM). Ook richtte hij het tijdschrift
Muziekwarande op (1922-1931, daarna
overgegaan in een mededelingenor-
gaan van de NAVEA) en het genoot-

schap van Vlaamse componisten. Als
componist werd hij naast zijn zangspe-
len, koor- en orkestwerken, kindercan-
tates, kinderoperettes en oratoria,
vooral bekend door zijn talrijke liede-
ren, waarvan sommige zeer populair
werden.

Willem Gijssels

Willem Gijssels werd geboren te Den-
dermonde op 23 april 1875. Voor en tij-
dens de Eerste Wereldoorlog was hij
klerk bij de Great Eastern Railways te
Brussel. Hij was een letterkundige die
ook liederenteksten schreef. Vanaf
1916 werd hij redacteur van het week-
blad Vlaamsch Leven. Hiermee kwam
hij in Brussel op voor de belangen van
de Vlamingen. Van 1918 tot 1921 ver-
bleef hij in Den Haag. Dan vestigde hij
zich te Antwerpen, was klerk bij een
scheepvaartbedrijf en werkte mee on-
der schuilnaam Salamander aan het sa-
tirische weekblad Tybaert de Kater.
Van 1933 tot 1944 werkte hij voor het
Museum van de Vlaamsche Letterkun-

de. Hij schreef voornamelijk gelegen-
heidsverzen en liederen. Zijn lied
Vlaanderen op muziek van Renaat
 Veremans is met zijn “weiden als wie-
gende zeeën” blijven voortleven. Hij
stierf te Antwerpen op 5 februari 1945.
Z’n bekendste liedjes zijn verder Aan U

alleen en Marleentje, beiden getoonzet
door Hullebroeck.

Roeland

(Wordt vervolgd)

Het Minnelied

Marleentje
Willem Gijssels Emiel Hullebroeck 
(Dendermonde 1875 - Antwerpen 1945) (Gentbrugge 1878 - Liedekerke 1965)

Hoeveel inkt moet er nog vloeien?
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Kort genoteerd

Verdeel en heers

Vlamingen, let op uw zaak. De jongste
truc van de Franstaligen bestaat erin
verkiezingen trapsgewijs te doen. Eerst
worden een aantal mensen genomi-
neerd, één Franstalige en verscheidene
Vlamingen. Dan laat men het publiek
kiezen voor één kandidaat. De Fransta-
lige krijgt alle francofone stemmen en
de Vlamingen verdelen hun stemmen
over de Vlaamse kandidaten. Resultaat
is dat de Franstalige wordt verkozen.
Deze formule is al toegepast op de ver-
kiezing van Miss België, de Sportvrouw
van het Jaar en andere wedstrijden.
Ook de sympathiekste premier, de be-
ste politicus … enz. worden volgens dit

systeem gekozen. Volksverlakkerij en
misleiding als je ‘t ons vraagt. (RG)

Meer verenigingsnieuws

Spoorslag wil het Vlaams sociaal-cultu-
reel leven in de Druivenstreek en de
Vlaams-Brabantse gemeenten rond
Brussel nog meer ondersteunen. Totaal
kosteloos mogen onze aangesloten ver-
enigingen aankondigingen plaatsen:
het jaarlijks etentje, de viering van een
bestuurslid, de aankondiging van een
voordracht, wandeling of tentoonstel-
ling. 
Een telefoontje, een briefje of e-mail
met vermelding van datum, plaats en

aard van activiteit volstaan al, wij zor-
gen ervoor dat alles met of zonder mee-
gestuurde illustratie gepubliceerd
wordt in de volgende Spoorslag. De da-
tums van onze redactievergaderingen
zijn 19 maart, 28 mei, 28 augustus, 19
november 2008 en 21 januari 2009 en
telkens ongeveer drie weken later
komt Spoorslag in de brievenbus, zo-
dat u kunt uitrekenen welke activiteit
voor vermelding in aanmerking komt.
Heeft u een volledige jaarplanning,
stuur ze meteen toe. Wij zorgen ervoor
dat hier alles op de juiste tijd ver-
schijnt. Contactadres: Ingrid De Wilde,
Kardinaalstraat 20, 3090 Overijse, tel.:
016 47 28 41

Voor het vorige nummer tekende ik een
mooie illustratie om het botsen duide-
lijk te maken. Spijtig genoeg is ze er-
gens tussen pen en lezer blijven han-
gen. Mijn excuses daarvoor. Ik geef ze
jullie hier alsnog erbij. 
Vandaag hebben wij het nog eens over
een speciale stoot voor eerder gevor-
derde spelers. We proberen ‘de haak’.
Het is eigenlijk minder erg dan het
eruit ziet. Regelmatig gaan onze ballen
mooi op een rijtje liggen. Als onze keu-
bal in het midden ligt is dat niet zo erg.
Meestal echter ligt hij vooraan, en dan
is er niet veel keuze. In Brussel spreekt
men nog wel van een ‘gemaskeerde’,
alias ‘verdoken’ bal. We kunnen met
een soms lange omweg met een voor-
band spelen, waar we dus eerst een of

meer banden gaan raken
om uit een betere hoek ons
tweetal te benaderen. Dit
resulteert echter meestal in
een plaatsing van de ballen
waarover bijna geen contro-
le bestaat. Dan maar liever
een haak gespeeld (zie
prentje nr. 2). 

Dit vraagt natuurlijk wat oefenen. De
keu gaat de lucht in. De voet wijst naar
omhoog, maar ook niet te steil, want de
bal moet ook nog vooruit gestuwd wor-
den. De keu raakt de bal op het puntje
(A), dus links voor. De negatieve linkse
spin die hieruit resulteert, doet de keu-

bal op het einde van de voorwaartse
impuls, een bocht maken in de nodige
richting (hier dus links). Hij maakt dus
de bewuste ‘haak’ en het punt is bin-
nen. Na wat meer oefenen kan men
zorgen dat de ballen in een redelijk
gunstige positie blijven liggen. Dat dit
alleen maar kan met een goede keu-
controle is nogal wiedes. 

Voor politieke grappenmakers beleven
we uiterst vruchtbare tijden. Onze na-
tionale grappenmaker Urbanus mist
dus de kans niet, zoals elders in dit
blad te genieten is. Er wordt naar Bel-
gische normen redelijk scherp gescho-
ten op de spitsbroeders politici. We le-
ren dus wat bij deze dagen. 
Ondertussen is het miserie troef bij
onze Vlaamse kiezers. Waarom zijn we
nog weer gaan kiezen? Aan de macht
zijn toch weer alle weggestemde
Vlaamse (en Waalse) politici! Leterme
en De Wever, de winnaars van de ver-
kiezingen komen niet meer aan bod,
behalve om wat stroop te smeren waar
de zweep eerder op zijn plaats zou zijn.
De Gucht gaat nog gelijk krijgen, ze
kunnen het niet! In België lukt alleen
blufpoker en de Walen zijn daar mees-
ters in. De Vlaamse overwinnaars slo-
ven zich af om toch maar hun meesters
aan de tafel te krijgen. Zo is het altijd
geweest en zo zal het altijd blijven in
België. Wat gebeurt er toch met onze
democratie? Is die echt onverenigbaar
met dit België? De arrogantie van de
Franstalige Brusselaars is ook dagelijk-
se kost als je er wat dichtbij woont. 
Ik heb nog zo een voorbeeldje. ‘Hopital
Erasme’ stuurt mij een soort tweetalige

afrekening, met een hele uitleg in het
Frans. Die zou een vorige vervangen,
omdat de ‘mutuelle’ terugbetaling wei-
gert wegens onjuiste gegevens. Ik
schrijf terug (in het Nederlands natuur-
lijk) dat ik nooit een factuur heb gekre-
gen en nooit in hun hospitaal geweest
ben, wat redelijk normaal schijnt, ge-
zien ik in Overijse woon. Ik vraag de-
tails waarover die rekening gaat. Eerst
een paar weken stilte en dan een inge-
brekestelling door een deurwaarder
met een heleboel kosten erbij gevoegd.
Ze vinden het blijkbaar niet de moeite
om op mijn schrijven te antwoorden.
Telefoneren, wat ik geprobeerd heb,
heeft ook geen zin, je valt op een eenta-
lig bandje met een lange uitleg (in het
Frans natuurlijk). Een advocaat in-
schakelen wil ik voorlopig nog niet, die
komt ook niet gratis. Misschien ben ik
er later nog toe verplicht, als dit dezelf-
de richting blijft uitgaan. Ik heb al een
kandidaat gevonden, die het leveren
van vitamines, in de vorm van sinaas-
appelen, op zich wil nemen als ik ooit
in de gevangenis beland. Ongelooflijk
toch, hoe een hospitaal je lastig kan
vallen zonder enig bewijs. Voor mij is
dit klaarblijkelijk een verwarring, want
hoeveel personen met de naam ‘Goos-
sens’ zijn er niet in Brussel? Dit lijkt mij
serieuze concurrentie voor Kafka zijn
toestanden. 
Vraag me dus niet of ik goed slaap deze
dagen! Toch blijf ik ermee doorgaan tot
het bittere einde en blijf jullie, hopelijk
nog lang, begeleiden bij de lange weg
die leidt naar beter biljarten, in België
en zijn deelgebieden.

Jan Goossens
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Oplossing vorig nummer:

Mooie prijzen vliegen kronkelgewijs de deur uit. Dit keer mag
Overijsenaar Guido Van Hecke ervaren dat het resultaat van wat
kronkelend denkwerk in te sturen bijzonder lonend is. Doorgaan,
zouden we zeggen (en dat is ook de oplossing van vorige keer!).
Voor 12 maart heeft u hetzelfde met onderstaande kronkel ge-
daan. Wedden dat u kans maakt een mooie prijs te winnen?! 

Stuur de oplossing 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

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

Duistere tijden voor La Belgique:

Leterme vindt de schakelaar niet.

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

Horizontaal:
1. Dolle … - “De … van Botticelli had artritis”, zegt de

 Pellenbergse professor-reumatoloog Jan Dequeker
2. Voor … staan - … omnia vincit
3. Daterend van - Amerikaanse basketbalorganisatie 
4. Stad in Samoa - O.L en … - Twee eerste letters van een

vakantiemaand
5. Meisjesnaam - Eiland in de Grote Oceaan
6. Middelbare leeftijd - Hij is nu 18 jaar en volgt iedere dag …
7. In India mogen kinderen beneden de 14 jaar niet meer

als huispersoneel werken, dankzij de Vlaamse zuster Je-
anne …

8. ‘Die tegen’t ruischen van de blaren … en kan, en moet
in den bosch niet gaan’, zei Guido Gezelle - … moet nu
toch vaarwel gezegd

9. Palme d’ … - Ik ben … dat ik je niet vergeten ben
10. Van oudsher is … de volksport bij uitstek in het meet-

jesland

11. Jaarlijks moet de handelaar met zijn weegschaal naar
de … gaan 

12. Johan …

Verticaal: 
1. Militaire Politie - De … was vroeger vaak een van de

weinige boeken die de gewone man bezat
2. …, balkte de ezel - De wind komt … uit het westen -

Reisje langs de …
3. Het … staat lijnrecht tegenover het zenit - … gaan onder

zorgen
4. Hij woont … 
5. Is overleden
6. Anton …
7. In ruste - … zwaluw maakt nog geen zomer
8. Madame ‘…’ - Nederlandse voetbalploeg - Engels blauw
9. … Trad - … plat pays

10. Abdijbier
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