
AFGIF TE KAN TOOR 3000 LEUVEN 1

38e jaar gang - Nr. 2 - maart-april 2008
Bel gië-Bel gi que

P.B.
3000 Leuven 1

BC 5971
Twee maan de lijks onaf han ke lijk alge meen-cul tu reel tijd schrift  van de  vzw  VKD-SPOOR SLAG
Ver ant woor de lijke uit ge ver: André Vanhaeght, Jozef Kumps straat 61, 1560 Hoeilaart

Erkenning: P 306656

Losse nummers: € 2,50

In dit nummer 
onder meer:

Geen federale
kieskring

F

Het
Gravensteenmanifest

F

De Vlaamse MUG voor
de Druivenstreek

F

BHV-processen

F

Liedekerke

F

Onze verenigingen
leven

F

Opmerkelijke
uitspraken

VLAAMS-BRABANT IN DE STEEK GELATEN.
UW EN ONZE STEM VAN 10 JUNI 2007 WAS WAARDELOOS !

DIT IS TYPISCH BELGISCH



2 Spoorslag jaargang 38, nummer 2 - 2008

Redactioneel

Het schip kreeg de naam Leterme en werd
op 20 maart plechtig te water gelaten, ver-
sierd langs bakboord met rood-zwarte kleu-
ren en langs stuurboord geel-zwarte stre-
pen. Dit schip moet bij het begin van de
grote vakantie, op 15 juli, zonder reddings-
sloepen, de haven van de staatshervorming
bereiken. Wij wensen het schip een behou-
den vaart.
Naast kapitein Leterme zijn er nog 15 stuur-
lui die samen in vertrouwen en voorzichtig,
de boot in de goede koers moeten houden
langs de vele scherpe klippen en de boze
kapers langs de kust. Onderweg zullen mis-
schien nog wel enkele loodsen aan boord
komen om zonder veel averij op de voorop-
gestelde bestemming te geraken en daar de
belangrijke lading van de staatshervorming
aan boord te halen en daarmee zonder
schroom door te varen naar de Vlaamse ha-
vens. De kapitein kreeg hiervoor 800 000
voorkeurstemmen.

De beleidsnota van de Leterme I kreeg van
de pers (Franstalig en Nederlandstalig)
heel wat kritiek wegens een gemis aan con-
crete punten. Over de lang verwachte
staatshervorming staat er (nog) niets in
vermeld. De VRT deed weeral eens zijn best
om bij duizend vooraf geselecteerde Vla-
mingen, te zamen met de Standaard, een
bevraging door te voeren. Plots was Verhof-
stadt de meest geschikte premier en haalde
Leterme het net van de aftredende premier
inzake populariteit. Heel merkwaardig was
dat – in tegenstelling met vroegere enquê-
tes – de Vlamingen plots grote voorstan-
ders zouden zijn van een federale kies-
kring!      

Franstaligen beweren dat zij de helft van
dit land, dat België heet, vertegenwoordi-
gen. Eigenlijk zijn dat 3,5 miljoen inwoners
tegenover bijna 6 miljoen Vlamingen. De
mentaliteit tussen de twee gemeenschap-
pen is helemaal verschillend. De taal, dus
hun cultuur, hun manier van denken, hun
benadering van arbeid is in Wallonië anders
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dan in Vlaanderen. Franstaligen zijn ge-
woon om te domineren, om “den baas” te
spelen. Zij houden er niet van dat er
 Vlamingen zijn die voor hun ziekelijke nei-
ging om te overheersen, niet willen buigen.
Er zal nog veel water door de Maas moeten
vloeien eer Franstaligen dat zullen afge-
leerd hebben.
En dat kan tellen als aanloop naar de ko-
mende onderhandelingen over de staats-
hervorming. Het zal niet gemakkelijk zijn.
Het regionaliseren van de arbeidsmarkt zal
misschien niet zo moeilijk zijn, maar het re-
gionaliseren van de gezondheidszorg, ge-
zinsbeleid of justitie zullen een ander paar
mouwen zijn. Als pasmunt denkt men nog
steeds aan de versterking van de federale
staat door bijvoorbeeld het opnieuw in -
voeren van een federale kieskring, een
 hervorming van de Senaat of het laten  sa-
menvallen van de verkiezingen. Op het ver-
langlijstje van de Franstaligen staat boven-
dien de uitbreiding van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en/of een referen-
dum in de Vlaamse grensgemeenten met
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit
wordt een hevige storm met orkaankracht.
Gegarandeerd!
Het is niet ondenkbeeldig dat het schip in
die storm lek slaat en in de grote diepte ver-
dwijnt. En dan kunnen wij best denken aan
een boedelscheiding, met als doel een onaf-
hankelijk Vlaanderen.

De redactie.

De volgende vergadering van de

Raad van Beheer van het VKD, 

gevolgd door een redactieraad,

vindt plaats op woensdag

21 mei 2008 om 20 uur

in CC Den Blank te Overijse. 
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Bespaar ons Brussel-Halle-Vilvoorde in het kwadraat…

Geen federale kieskring
Ten tijde van verkenner Herman van
Rompuy gingen er ballonetjes de lucht
in om naast de tweetalige kieskring
Brussel ook een soort tweetalige
Vlaams-Brabantse kieskring in te rich-
ten. Alle Franstaligen zouden zich im-
mers electoraal te Brussel kunnen la-
ten inschrijven. Dat ballonnetje ging
(nog) niet op, maar intussen dreigt nog
een grotere draak op ons af te komen
naast het samenvoegen der data van fe-
derale en gewestelijke verkiezingen: de
federale kieskring!
Even op een rijtje zetten waarom
Spoorslag hem tot het eind zal bestrij-
den:

– Er is geen behoefte aan de verster-
king der bevoegdheden van de fede-

rale overheid. Er is nood aan goed
bestuur!

– In geen enkel federaal land bestaat
een federale kieskring.

– Elk bestuursniveau heeft andere be-
voegdheden. Er is geen vraag naar
vermenging van bevoegdheden.

– In plaats van de staatsstructuur te
vereenvoudigen gaat het bestel nog
ingewikkelder worden. Niet-demo-
craten vinden dat natuurlijk niet erg. 

– Een federale kieskring miskent de
grondwettelijke indeling van het
land in gemeenschappen en gewes-
ten.

– De eerste geruchten over zo’n parle-
mentaire Kamer met eensdeels ver-
kozenen binnen provinciale kiesge-
bieden en anderzijds verkozenen
over heel België, geven veel anti-

Vlaamse dubbelzinnigheid prijs: hoe
zit het immers met de verhouding
tussen beide groepen? En welk com-
munautair quotiënt zou gehanteerd
worden?

– Unitaire mechanismen (recuperatie
van het Belgisch niveau) steken ge-
regeld de kop op, zeker als het goed
uitkomt voor de Franstaligen en de
Belgo-Brusselse bevoorrechte kaste.

Neen, neen, neen.Vlaanderen heeft een
misprijzende hekel aan verdere ver-
fransingskansen ten voordele van arro-
gante, 19e-eeuwse bourgeoiskolonia-
listen, die de Vlaamse eigenheid van
Vlaams-Brabant, ja van heel Vlaande-
ren blijven miskennen en de sinds 1962
nationaal gestemde wetten aan hun
laars lappen! (FS)

vzw VKD-Spoorslag organiseert 

met de Davidsfondsafdelingen en de Marnixring ‘De Vrijheijt’ een

GROOT COLLOQUIUM OVER BRUSSEL
op dinsdag 3 juni 2008 om 20 uur in de Schouwburgzaal 

van G.C.C. Den Blank in Overijse-Centrum

Toegang: € 2

T IJDENS de afgelopen interim-
regeringsvorming was het inte-

ressant om de buitenlandse pers te
volgen. Niet alle journalisten zijn
even goed ingelicht, maar de
Engelstaligen vormen een aange-
name uitzondering.  Zij zijn dan ook
redactioneel onafhankelijk van
partijen, vakbonden of subsidies.

De spits werd afgebeten door The

Economist op 6 september 2007, in
een artikel met als titel “tijd om er mee
te stoppen”.  Er werd onomwonden ge-
steld “Belgie was geen historisch onge-
luk, maar diende in 1830 de Engelse en

Over pralines, surrealisme, scheiding en amnestie

Franse belangen (...)  Het heeft zijn tijd
gehad. Een praline-scheiding is nu aan-
gewezen”. De Engelsen kennen dan
ook hun geschiedenis, en weten dat
België een creatie was van Lord Pal-
merston, als reactie op een poging van
Frankrijk om de Zuidelijke Nederlan-
den te annexeren. Woedende reacties
van de franstaligen, telefoontjes met
veel tremelo’s en weinig argumenten.
En vanzelfsprekend, The Economist
bleef bij zijn stelling.
Op 16 september verscheen in de New

York Times een artikel van een halve
bladzijde met een foto van een taart ter
gelegenheid van 100 dagen formatie-
gesukkel. De NYT is niet bepaald het
parochieblad, een halve bladzijde om

aan de andere kant van de oceaan de
Vlaamse onafhankelijkheidsgedachte
te verkondigen, niet slecht.  Ook werd
duidelijk vermeld dat Vlaanderen de
jaarlijkse transfers naar het zuiden beu
is. 
Op 16 december deed de Internatio-

nal Herald Tribune ook zijn duit in
het zakje met een artikel “welke crisis
in Belgie?”.  Er werd cynisch gesteld
dat Margritte best een schilderij kon
maken van België en erop schrijven
“dit is geen land”.  Net als bij de NYT
werd gezegd dat het handig is om een
Belgische regering te hebben, maar
niet echt essentieel.  Bovendien werd
de stelling aangehaald dat in een globa-
le economie de kleinere landen, b.v.
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Heuvelstraat 46

Ierland, Singapore, mogelijk Schot-
land, maar ook Vlaanderen, veel dyna-
mischer zijn dan de grote.  Een stelling
die in economische kringen meer en
meer opgang maakt.
En tenslotte was er het onvergetelijke
artikel van 16 november in The Daily

Telegraph. De aanleiding was Guy
Quaden, een PS-creatuur en voormalig
baas van de nationale bank, die geruch-
ten de wereld begon in te sturen over
de rampzalige economische gevolgen
van de aanslepende besprekingen.  Het
was een goedkope poging om de
Vlaamse partijen en publieke opinie
onder druk te zetten, goed wetende dat
de Vlamingen wel verantwoordelijk-
heidszin hebben, terwijl de franstaligen
enkel in hun eigen belang geïnteres-
seerd zijn.
Er werd verder de nodige achtergrond-
informatie gegeven, o.m. dat Vlaande-
ren vroeger achterop werd gesteld, dat

Vlamingen pas sinds 1932 universitair
onderwijs in hun eigen taal konden
krijgen, en tegenwoordig jaarlijks 12
miljard euro aan Wallonië afstaan.  Er
werd bijgevoegd dat “dit veel meer was
dan West-Duitsland ooit in Oost-Duits-
land heeft gepompt en dit terwijl de
franstaligen Vlaanderen enkel met min-
achting bekijken”.
Tenslotte besloot het artikel met te zeg-
gen dat “België altijd geweigerd heeft
om amnestie te verlenen, iets dat ande-
re bezette landen wel gedaan hebben,
in een nauwelijks verholen poging om
de macht van de franstaligen veilig te
stellen”.
Nooit tevoren werd in een enkel zinne-
tje het complete morele bankroet van
dit land zo duidelijk te kijk gesteld.  De
kerstboodschappen van de Coburger
werden meteen niets meer dan zielige
pogingen om zijn hachje te redden...

Willy Rodenbach
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Ik moet eerlijk bekennen dat ik het ma-
nifest pas later grondig heb doorgeno-
men. Tevens heb ik de opiniestukken
van critici gelezen. Sommige van de op-
merkingen zijn terecht, anderen onte-
recht of zelfs totaal misplaatst (bvb.
Paul Goossens in De Morgen). Ik pro-
beer een kort overzicht te geven, aan-
gevuld met mijn persoonlijke commen-
taar.
Prof. Jan Blommaert vergelijkt op de
webstek van Kif Kif2 het manifest van
de Gravensteengroep met het Sienjaal
van Maurits Coppieters (Volksunie) en
Norbert De Batselier (sp.a): “Als we de

Gravensteengroep en haar Manifest

vergelijken met Het Sienjaal, dan zien

we dat het dit keer wel een echt mager

beestje is. Het Sienjaal was een ruime

groep van intellectuelen die thema-

tisch te werk ging en uiteindelijk een

heel boek – een lezenswaardig boek –

produceerde. […] De Gravensteen-

groep is, in vergelijking hiermee, een

klein amateur-toneelgezelschap, en

haar manifest overstijgt nergens de

kwaliteit van een doordeweeks N-VA

communiqué.” Ik zou deze kritiek per-
soonlijk niet zo geformuleerd hebben,
maar blijf op bepaalde punten wel op
mijn honger zitten. Enkele belangrijke
zaken komen in het manifest niet aan
bod. Ik kom hier later op terug.
Marc Reynebeau verwijt prof. Etienne
Vermeersch een gebrek aan consisten-
tie.3 In het Gravensteenmanifest lezen
we: “Er is een ommekeer in de menta-

liteit nodig bij de francofone politici:

wij hoeven dit respect niet ‘af te ko-

pen’. De splitsing van Brussel-Halle-

Vilvoorde is een toepassing van dat in

de grondwet verankerde territoriali-

teitsbeginsel.” In De Standaard van 13
november 2007 schreef Vermeersch
nochtans: “De splitsing van BHV, juri-

disch en politiek, moet er komen,

maar compensaties zijn onvermijde-

lijk. Ze moeten echter ook een defini-

Kritische bedenkingen bij het Gravensteenmanifest

tieve oplossing inzake territorialiteit

brengen. Dus vier faciliteitengemeen-

ten bij Brussel en in de twee andere

worden de faciliteiten uitdovend. De

virtuele grens van Vlaanderen wordt

verkleind (gemeenten met 80 procent

Franstaligen vallen weg), maar de re-

ële grens wordt uitgebreid (facilitei-

ten uitdovend).” 4 Een standpunt dat
ook verkondigd werd door Brigitte
Raskin (eveneens ondertekenaar van
het manifest, nummer 1303 op de peti-
tielijst… net geen 1302). In het praat-
programma Phara (Canvas, 26-2) vroeg
Reynebeau aan de professor of hij nog
steeds vindt dat vier faciliteitenge-
meenten naar Brussel moeten gaan.
Zonder aarzelen was het antwoord: “Ik
zeg dat nog altijd.” 5

In het manifest heeft men het ook over
de verfransing van Brussel en de
Vlaamse Rand. Ik woon 31 jaar in Hoei-
laart, één van de negentien gemeenten
in de Vlaamse Rand. Ik heb in Overijse
en Brussel gestudeerd, en ben nadien
in Brussel gaan werken. Verfransing is
inderdaad één van de zaken die het

Vlaamse karakter van de Rand aantas-
ten. Meer ernstige bedreigingen vor-
men echter de verdere uitbreiding van
de Europese Unie en NAVO, met als
hoofdzetel Brussel. Hieruit volgt de
toenemende inwijking van Eurocraten,
expats, diplomaten etc. die in heel wat
statistieken wegvallen omdat ze niet
deelnemen aan verkiezingen of onder-
worpen zijn aan gemeentelijke belas-
tingen. Zij nemen ook niet deel aan het
lokale verenigingsleven, en laten de lo-
kale middenstand vaak links liggen. De
aanleg van een Gewestelijk Expresnet
(GEN) en de afbakening van het
Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel
(VSGB) zorgen ervoor dat de groene
gordel rond Brussel in sneltempo ver-
stedelijkt. Ook dit zijn problemen wa-
ren de progressieve vleugel van de
Vlaamse beweging wakker van moet
liggen.
Met het GEN en het VSGB kom ik tot
mijn volgende punt van kritiek: de au-
teurs van het Gravensteenmanifest
stellen de drijfveren van het Vlaamse
patronaat (Voka, Unizo…) en de
Vlaamse partijen niet in vraag. Karel
Mortier (Links Socialistische Partij)
schrijft in een column terecht: “De

complexiteit van de staatsstructuur

en het Franstalige imperialisme is

een wel zeer mager beestje als verkla-

ring voor de huidige problemen.” 6

Een bedenking die acteur Dirk Tuy-
pens ook maakt: “De Gravensteen-

groep heeft gelijk als hij zegt dat de

Belgische constructie chaotisch is, het

resultaat van 177 jaar lapwerk. Die

NOG vóór het Gravensteenmanifest in De Standaard verscheen, onder-
tekende ik de online petitie op www.gravensteengroep.org, dankzij een

artikel dat verscheen op de webstek van vzw Vlaamse Volksbeweging1.  
U vindt mijn naam terug bij, jawel, nummertje 69. Ik tekende de petitie in de
eerste plaats omdat ik, net als sommige auteurs van het manifest, mezelf
reken tot de progressieve vleugel van de Vlaamse beweging. Enkele leden
van de Gravensteengroep, zoals een Bart Staes, een Johan Sanctorum of
een Ludo Abicht, hebben m.i. in het verleden reeds zeer interessante en
lovenswaardige standpunten ingenomen.
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De Vlaamse wooncode lijkt toch be-
langrijk genoeg te zijn voor de VN. Het
lobbywerk van de Belgische Franstali-
ge diplomaten bij de VN heeft nog maar
eens tot een veroordeling geleid voor
rassenongelijkheid in Vlaanderen door
het VN-comité tegen rassendiscrimina-
tie, omdat de huurders van sociale wo-
ningen zich moeten kunnen uitdrukken
in het Nederlands of vooralsnog ge-
woon moeten beloven om de Neder-
landse taal te zullen leren. Voor zover
wij weten zijn er (nog) geen sancties
voorzien wanneer zij dat niet zouden
doen. Het is (nog) geen dwingende
maatregel.
Sinds vele jaren wordt het departement
Buitenlandse Zaken geleid door libera-
le ministers. Sinds vele jaren wordt
voorrang gegeven aan Franstalige di-
plomaten. Zij zouden normaal een
beetje Nederlands moeten spreken
maar gebruiken dit niet op hun buiten-
landse missies. In tegendeel geven zij
voorrang aan de francofone Belgische
belangen. In het buitenland stellen zij

constructie is inderdaad onhoudbaar,

grondige veranderingen dringen zich

op. We kunnen met zekerheid stellen

dat de patiënt ernstig ziek is. De

vraag is uiteraard welke behandeling

wenselijk is. De aanbeveling van de

Gravensteengroep is het consequent

doordrijven van de ingeslagen weg

van staatshervormingen, met een de-

finitieve scheiding als uiterste lap-

middel. Daarbij moet de vraag gesteld

worden wat de verschillende staats-

hervormingen opgeleverd hebben. Zijn

het land en de verschillende regio’s

daar inderdaad beter van geworden?

Of beter, is het geheel van de bevolking

daar beter van geworden? Heeft ‘meer

Vlaanderen’ al noemenswaardige op-

lossingen opgeleverd voor fundamen-

tele problemen als werkloosheid, huis-

vesting, racisme, onverdraagzaam -

heid, zinloos geweld, depressie, jonge-

ren zonder perspectieven, milieu,

koopkrachtdaling,…? Gaan al deze

problemen uit de weg geruimd wor-

den met de stopzetting van de zo gehe-

kelde transfers?” 7

Tot slot vind ik als overtuigd republi-
kein dat het koningshuis ook gerust
een veeg uit de pan mag krijgen.
Hoewel ik het dus niet volledig eens
ben met uitspraken van bepaalde leden
van de Gravensteengroep, en ik ook
vind dat het manifest dringend aange-

vuld moet worden met nieuwe teksten
(bijvoorbeeld over Brussel en Europa),
blijf ik de petitie onderschrijven omdat
achttien intellectuelen de moed heb-
ben gehad om het dominante neobelgi-
cistische discours in progressieve krin-
gen in twijfel te trekken. Ik bedank hen
hiervoor.

David Joly

www.davidjoly.org

1  Url: http://www.vvb.org/actueel/141/23317
2  Url: http://site.kifkif.be/kifkif/nieuws.php?nws_id=1604&open_menu_id=24
3  Url: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=PJ1OEDOQ 
4  Url: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=CN1JSL8C 
5  Url: http://phara.canvas.be/category/herbekijken/page/2/
6  Url: http://links-socialisme.blogspot.com/2008_02_01_archive.html#3523854623183944805
7  Url: http://dirktuypens.wordpress.com/2008/02/28/gravensteen/

Wanneer Franstaligen Nederlands moeten leren en spreken…

België voor als een Francofoon land.
Vlaanderen bestaat voor hen niet. Deze
diplomaten kunnen ongestoord hun
gang gaan. Zij zullen door de minister
of door het departement niet op de vin-
gers worden getikt. In vele ambassa-
des, de uitzonderingen niet te na ge-
sproken,  zijn de meeste diplomaten
Franstalig en is er wel af en toe ergens
een gedetacheerd ambtenaar te vinden
die Nederlands spreekt en als tolk kan
optreden. Vlamingen pikken dit nog al-
tijd en bieden geen weerwerk. Natuur-
lijk zijn Vlamingen op diplomatiek vlak
meer dan ondervertegenwoordigd en
krijgen bovendien geen belangrijke
functies. Diplomaten die zich op een
diplomatieke post te Vlaams uiten wor-
den teruggeroepen en kunnen de rest
van hun carrière op een bureautje van
het ministerie doorbrengen.
Franstalige Belgen hebben nu opnieuw
klacht neergelegd bij de Raad van Eu-
ropa, omdat zij vinden dat hun rechten
in Vlaanderen worden miskend. De
Zweed Anders Knapé moet dit nu ko-

men onderzoeken. Daartegenover heb-
ben Vlamingen nog nooit een klacht
neergelegd wegens discriminatie in
Wallonië.
Zit de naïeve Vlaamse onderdanigheid
in onze genen? Als wij ergens in Vlaan-
deren in het Frans worden aangespro-
ken dan zullen wij spontaan in het
Frans antwoorden. Waarom? Niet te
verwonderen dat Franstaligen Vlaan-
deren als Franstalig beschouwen en
niet begrijpen dat ze plots Nederlands
moeten spreken. Zijn wij daarom racis-
ten? 
Wij moeten in de eerste plaats naar ons
zelf kijken en dikwijls met de vinger
wijzen naar onze Vlaamse politici die
wij zelf verkozen hebben. Waarom
mochten zij geen bewuste keuze ma-
ken voor Vlaanderen? Speelt het eigen
belang en het goed staan met hun Fran-
cofone vriendjes en met de koninklijke
entourage dan zo een grote rol? Toege-
geven er beweegt wel iets, maar wan-
neer komt de doorbraak?

Henri Otte

Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

Marnixring Overijse

De Vrijheijt

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

Vrijdagavond, zaterdag en zondag

Verhuur van restaurant
en zalen

voor al uw feesten!

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

IN Spoorslag hebben wij het al
meerdere keren gehad over de

noodzaak in de Druivenstreek
(Vlaams-Brabant!), slachtoffers van
verkeersongevallen of patiënten die
dringende hulp nodig hebben door
een medisch urgentieteam in hun
moedertaal te laten verzorgen. Dit
is toch een elementair recht. Meer
dan 10 jaar geleden werd door de
Overijsese gemeenteraad hierover
nog een motie goedgekeurd,
zonder enig gevolg.

Nog altijd rijdt de SAMU (Franstalige
MUG) van Saint-Luc uit naar noodge-
vallen in onze Druivenstreek, bemand
met een Nederlandsonkundige nood-
arts en verpleger(s). Soms moeten toe-
vallige voorbijgangers als tolk optre-
den. Na de eerste zorgen worden de
patiënten afgevoerd naar Saint-Luc in
Sint-Lambrechts-Woluwe of naar het
CPAS-ziekenhuis in Ottignies, waar het
medisch kader en het administratief
personeel geen Nederlands kennen,
willen spreken of verstaan. Sporadisch
belandt een patiënt in het Sint-Elisa-
bethziekenhuis te Ukkel, waar de toe-
stand iets beter is.
Enkele Open VLD-ers uit Overijse, de
burgemeester van Zaventem, tevens
Open VLD-parlementslid en een Brus-
selse collega partijgenoot hebben een
oplossing voorgesteld die zelfs de loka-
le pers heeft gehaald. Zij denken aan
een uitwisselingsprogramma tussen
het Nederlandstalig personeel van de
nooddiensten uit de Brusselse grensge-
meenten en Brussel 19. Veel keuze zal
er voor de Druivenstreek niet zijn. Wij
denken aan het AZ te Jette, het zieken-
huis in Vilvoorde en het Sint-Elisa-
bethziekenhuis in Ukkel. Een uitwisse-

Nog maar eens gepalaver
over een Vlaamse MUG voor de Druivenstreek

ling betekent dat de Nederlandsonkun-
dige noodartsen zullen ingezet worden
in de Vlaamse ziekenhuizen of dat daar
minder Vlaamse noodartsen zullen zijn.
Men gaat eigenlijk het probleem verleg-
gen. Het is bovendien onaanvaardbaar
dat Nederlandstalig verplegend perso-
neel meerijdt om als tolk op te treden.
De problematiek kwam jaren terug
reeds ter sprake in het parlement. Er
werden toen enkele voorstellen gefor-
muleerd. Als men bedenkt hoeveel
moeite het gekost heeft, zonder te
spreken van de tegenwerking langs
Franstalige kant, om vanuit het O.-L.-
Vrouwziekenhuis te Halle een pseudo-
Mug te laten uitrijden, die dan toch nog
altijd ondergeschikt is aan de nood-

diensten van Tubize en het Hôpital
Erasme, zal het voorstel, hoe goed het
ook bedoeld is, op niets uitdraaien. Het
uitwisselingsprogramma zal niet voor
een Vlaamse MUG in de Druivenstreek
zorgen. Strooi ons Vlamingen, a.u.b.
opnieuw geen zand in de ogen.
Het voorstel doet ons terugdenken aan
de taalhoffelijkheidsakkoorden die
men voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest had goedgekeurd en waarvan
het resultaat een verdere verfransing is
geweest van de Brusselse openbare
diensten. 
Voor de Druivenstreek lijkt het ons re-
delijk dat de nooddiensten vanuit Leu-

ven vertrekken. Veel meer tijd zal dit
niet nemen, zeker niet wanneer men
weet dat de nooddiensten van Saint-
Luc regelmatig verkeerd rijden. Wij zijn
er ons van bewust dat er het één en an-
der in de regelgeving zal moeten wor-
den aangepast en dat er verzet zal rij-
zen bij de franstaligen. De SAMU’s
zullen inkomsten moet derven. Idem
dito voor de francofone ziekenhuizen.
Daarnaast mag er geen probleem zijn
om Vlaamse patiënten over te brengen
naar een Vlaams ziekenhuis in het Leu-
vense. Vandaag kan dit eventueel, als
er een arts bereid is de patiënt te bege-
leiden, ook bij niet ernstige gevallen is
dit de vereiste. Bij dringende gevallen
zou de noodarts van de Leuvens MUG
deze taak op zich kunnen nemen.

Vlaamse politici, laat jullie niet de les
spellen door de Franstaligen! Waar een
wil is, is een weg! Maak er werk van.

Henri Otte

Het uitwisselingsprogramma
zal niet voor een Vlaamse
MUG in de Druivenstreek

zorgen. 
Strooi ons Vlamingen, a.u.b.

opnieuw geen zand in de
ogen.
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IK doe het vast nog, bij het publiek
gaan zitten tijdens de gemeente-

raad. Er zit allerhande publiek.
Sommigen hopen wat rijker te
worden in verband met BPA’s en zo.
Die verlaten soms teleurgesteld de
plaats. Anderen komen er uit over-
tuiging, daar zat ik bij. 

Een elektronische gunstige wind had
ons gewaarschuwd dat de Franskiljons
van het UF zouden interpelleren over
de briefactie van de gemeente om het
straatbeeld van onze Vlaamse gemeen-
te ietwat ‘Vlaams’ te houden. Schijn-
baar was er een hele anti-Overijse-
hetze ontstaan in de Franstalige media
(Le Soir, La DH, La Libre, op RTL, op
de webstek van het racistische FDF).
Een huis in Maleizen stond ‘FOR SALE’
en de handelaar kreeg de beleefde
standaardbrief van de gemeente. Of hij
wist dat het om een Vlaamse gemeente
ging en of hij daar respect kon voor op-
brengen. Hij werd ook uitgenodigd om
zijn standpunt bekend te maken. Zo de
achtergrond. 
Die handelaar schoot in zijn Franse ko-
leire en stelde een heel kwetsende
brief op. Wij zijn in onszelf gericht en
achterlijk. De kerken lopen leeg omdat
de paus Latijn spreekt! Onze gemeente-
raad maakt de burgers bang voor ge-

De gemeenteraad van Overijse:  interessante ervaring

vaar uit de vreemde en onzekerheid
over onze identiteit. Het is een oude
methode en zuiver populisme. Nog net
wordt nazisme niet vernoemd. Onze
kinderen zullen het ons later verwijten!
Allemaal argumenten van de ontstem-
de ‘Heer’ over zijn ‘laten’. 
Het werd om te beginnen een langdra-
dige bedoening met verkiezingen voor
verscheidene raden van VZW’s. Een
voor een werden de leden verkozen.
Soms eigenaardig opkijken ook, omdat
de meerderheid zich soms massaal ont-
hield of blanco stemde. Hoe verras-
send lijkt dat te zijn. Toch zou de logi-
ca zijn dat een deel van de mandaten
alleszins voor de oppositie zijn en zij
daar dus liever geen voorkeur laten
kennen. Iemand werd zo verkozen met
5 op 26 uitgebrachte stemmen! 
Voor het laatste toegevoegde punt wa-
ren dus een hele groep Vlaams-Natio-
nalisten opgekomen. Ze probeerden de
saaie periode door te komen. Tot er
plots tot de actie werd overgegaan. De
FDF-er wou het briefschrijven in vraag
stellen. Baron del Marmol en z’n buur
openden het vuur. Schepen van Vlaam-
se Aangelegenheden Dirk Dewolf nam
in een uiterst keurige taal het weer-
woord op. Hij las het antwoord van het
gemeentebestuur voor, wat duidelijk in
de smaak viel van alle Vlamingen daar
aanwezig, want het werd bekroond

met een daverend applaus. Ook de toe-
lichting en de argumentatie nadien
mochten op duidelijke aanmoedigin-
gen rekenen uit het publiek. De strijd
liep duidelijk af in het voordeel van de
goeden, want veel argumenten hebben
de onaangepaste Franstaligen natuur-
lijk niet. 
Er werd gewag gemaakt van het gebrek
aan symmetrie. Een Vlaming in Wallo-
nië spreekt Frans zonder daarover
vuurkenstook te spelen. 
Onwettig zijn die brieven niet, maar
wel sommige acties van enkele burge-
meesters van dezelfde rabiate franskil-
jonse partij, die uiteindelijk niet be-
noemd zijn geworden, door hun
officieel erkende onwettig gedrag. Er
staat nu eenmaal een taalgrens in de
grondwet evenals eentalige gewesten.
Met nog eens een daverend applaus
mengde de burgemeester zich in de
strijd met de pertinente opmerking dat
hij de wet respecteert en dat hij zal pro-
cederen als iemand dat nog durft in
twijfel te trekken. 
Onze redactieraad wachtte dan nog
een hele opdracht, dat werd nacht-
werk, maar we waren moreel opge-
monterd en onze opgekropte dorst
kreeg ook een welverdiende pater
(zonder Latijn). Dit moeten we nog
doen! 

Jan Goossens

VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

VERZEKERINGEN

Justus Lipsiusplein 5 - 3090 Overijse
tel. 02 687 44 44 - CDV nr. 43364 - fax 02 688 08 82
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De Vlaamse Volksbeweging organiseerde op 8 maart 2008 in heel Vlaanderen 
een uitdeelactie van deze mededeling, een zelfklever en snoepjes...

Laat Vlaanderen niet degraderen !
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In totaal werden tot op vandaag reeds
58 dienstweigeraars in eerste aan-

leg veroordeeld: 50 in Brussel, 7 in
Leuven en 1 in Antwerpen. Tegen alle
veroordelingen werd beroep aangete-
kend bij het overeenkomstige Hof van
Beroep. Daarnaast werden ook reeds 4
dienstweigeraars, die vrijgespro-

ken waren in eerste aanleg te Dender-
monde, na beroep door het parket ver-

oordeeld door het Hof van beroep

in Gent. Tegen deze uitspraken werd
cassatieberoep aangetekend.
Verder waren er drie vrijspraken (bij
voorbeeld omwille van procedurefou-
ten). Drie zaken (twee in Oudenaarde
en één in Turnhout) werden reeds ge-
pleit in eerste aanleg, maar wachten
nog op de uitspraak, respectievelijk op
28 maart en 9 april a.s.

Beknopt overzicht van de
toestand van de 68 BHV-
dienstweigeringsprocessen:

• Brussel en Halle-Vilvoorde: 50
dienstweigeraars veroordeeld en 3
vrijgesproken
– Voor 36 zaken werd op 20 decem-

ber 2007 door de correctionele
rechtbank van Brussel een veroor-
deling uitgesproken tot een boete
van 550 euro te vermeerderen met
de gerechtskosten, 2 dienstweige-
raars werden vrijgesproken (van
wie 1 vrijspraak wegens niet gel-
dig gevat). Voor 14 zaken werd op
21 februari 2008 een veroordeling
uitgesproken tot een boete van
412,50 euro, plus gerechtskosten,

België geen rechtsstaat: politieke overheid en gerecht zijn nalatig, kleine garnaal moet boeten

BHV-processen aan de lopende band

Wat stond nog te gebeuren toen dit nummer gedrukt ging
worden? 

– 28 maart 2008, correctionele rechtbank Oudenaarde: Uit-
spraak van het vonnis voor de 2 BHV-dienstweigeringszaken die
op 1 februari gepleit werden.

– 7 en 8 april 2008, Hof van Beroep te Brussel: Start van de
behandeling van het BHV-monsterproces van 42 zaken in hoger
beroep te Brussel, verdeeld over twee dagen (beroep ingesteld
door 36 dienstweigeraars veroordeeld door de correctionele
rechtbank van Brussel en 6 dienstweigeraars veroordeeld door
de correctionele rechtbank van Leuven).

– 9 april 2008, correctionele rechtbank Turnhout: Uitspraak
van het vonnis voor de BHV-dienstweigeraar van Turnhout,
zaak gepleit op 5 maart 2008.

1 dienstweigeraar werd vrijge-
sproken.

• Leuven: 7 BHV-dienstweigeraars
werden op 17 januari 2007 door de
correctionele rechtbank veroordeeld
tot de ongebruikelijk hoge boete van
550 euro (zonder uitstel), verhoogd
met de gerechtskosten.

• Hof van Beroep Gent (beroep

van het parket na vrijspraak

Dendermonde): Zoals bekend wer-
den de “Vier van Dendermonde” vrij-
gesproken. Het parket ging in beroep
tegen deze 4 vrijspraken. De 4
dienstweigeraars werden door het
hof van beroep in Gent op 17 januari
2007 veroordeeld tot een boete van
275 euro met uitstel van drie jaar. Dit
betekent dat niet betaald moet wor-
den indien geen ernstige veroorde-
ling wordt opgelopen binnen die ter-
mijn. Er werd beroep aangetekend
bij het hof van cassatie op 31 januari
2008.

• Oudenaarde: Twee BHV-zaken wer-
den voor de correctionele rechtbank
van Oudenaarde gepleit op 1 februa-
ri 2008. De uitspraak volgt op 28
maart 2008.

• Antwerpen: Eén BHV-dienstweige-
raar werd voor de correctionele
rechtbank van Antwerpen gedaagd
en veroordeeld op 14 maart 2008.

• Turnhout: Eén BHV-dienstweige-
raar werd gedagvaard in Turnhout.
De zaak werd gepleit op 5 maart
2008. De uitspraak van het vonnis is
voorzien voor 9 april 2008.

De veroordelingen zijn onaan-

vaardbaar en stuiten zowel juri-

disch als moreel tegen de borst. De
BHV-dienstweigeraars zijn ernstige,
geëngageerde en plichtsbewuste bur-
gers die weigeren mee te werken aan
de uitvoering van een kieswet die door
het Grondwettelijk Hof ongrondwettig
en discriminerend werd bevonden. Zij
hebben bij vroegere verkiezingen
steeds hun taak als voorzitter of bijzit-
ter in een kiesbureau opgenomen,
maar weigerden dit nu om principiële
redenen en gewetensbezwaren. Weige-
ren 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 grondwettelijk recht van
beklaagden om door een volksjury te
worden beoordeeld, wordt door de uit-
spraken dus volkomen genegeerd. 

Opvallend is ook dat alle hoven en
rechtbanken die zich tot nu toe hier-
over uitspraken weigeren 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 Grondwettelijk 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-
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telijk Hof, en de rechtsstaat aldus sabo-
teren.

Stelselmatig schuiven de hoven en
rechtbanken (met uitzondering van de
correctionele rechtbank te Dender-
monde, en één kamer van het Hof van
Beroep te Gent bij vorige verkiezin-
gen) de fundamentele rechtsvragen op-
zij, zoals het politiek karakter van het
misdrijf, de door het Grondwettelijk
Hof vastgestelde discriminatie en de
ongrondwettigheid van de kies-
kring BHV, het wettelijk verbod
om mee te werken aan een dis-
criminatie en nog andere ge-
gronde en wettige argumenten.  

De indruk overheerst dat de
 hoven en rechtbanken ten al-
len prijze het regime willen on-
dersteunen, dat de BHV-dienst-
weigeraars speciaal geviseerd
wor- den en dat zij bovendien
zwaarder gestraft worden dan
echte spijbelaars. Er zouden
zelfs bijzondere instructies uitgegaan
zijn van het college van procureurs-ge-
neraal om de BHV-dienstweigeraars te
vervolgen, maar totnogtoe werden die
richtlijnen ondanks herhaald verzoek
niet vrijgegeven.   

Blijkbaar zijn de hoven en rechtban-
ken vooral bevreesd voor een lawine
van BHV-dienstweigeraars bij volgende
verkiezingen. Vrijspraak omwille van
het ongrondwettig en discriminerend
karakter van de kieskring is juridisch

nochtans eervoller dan een staat die
burgers straft omdat ze tegen onwetti-
ge handelingen van de overheid (zoals
een discriminerende kieskring) ingaan.
Wordt de burger niet langer door hoven
en rechtbanken beschermd?  Een om-
gekeerde wereld, want in dit land belo-
nen de rechtbanken de overheden en
verantwoordelijken die de grondwet
aan hun laars lappen. Het spreekt van-
zelf dat – gezien de principiële aard van

de zaak – de BHV-dienstweigeraars alle
rechtsmiddelen zullen uitputten. Zo-
lang de veroordelingen niet definitief
zijn, blijven we geloven dat het recht
uiteindelijk zal zegevieren, en dat alle
BHV-dienstweigeraars zullen vrijge-
sproken worden. 

Gelukkig zijn er ook nog vele gemeen-
tebesturen van Halle-Vilvoorde die wel
begrip opbrengen voor goedmenende
burgers die hun nek hebben uitgesto-
ken en weigerden mee te werken aan

de onwettige verkiezingen. En dat
is wel een hart onder de riem!

Finan  ciële steun

De totale kost van alle boetes kan oplo-
pen tot 30.000 euro, mochten alle ver-
oordelingen bevestigd worden in be-
roep en cassatie. Daarnaast heeft het
Halle-Vilvoorde Komitee reeds meer

dan 10.000 euro uitgegeven aan
proceskosten.

Daarom heeft het Halle-Vil -
voorde  Komitee op 28 de cember
2007 een  beperkte oproep tot so-
lidariteit gelanceerd naar de
1500 kandidaat-dienstweige-
raars die niet werden opgeroe-
pen als bijzitter of voorzitter
voor de verkiezingen. Hun werd
gevraagd een bijdrage van 10
euro te storten. Deze oproep
heeft een enorm succes gekend
(meer dan 20% steuners). Boven-

dien heeft dit een spontane actie van
solidariteit op gang gebracht vanuit de
Vlaamse verenigingen (Mar nixring,
 Davidsfonds). Zo zal het ANZ per toe-
gangskaart voor het Zangfeest op 20
april 2008 een bijdrage schenken van
0,50 euro.

Als gevolg van deze steunoproep is ook
vanuit de Vlaams-Brabantse gemeenten
een spontane actie voor financiële
steun aan de dienstweigeraars op gang

Achtergrondinformatie

Ongeveer 1500 burgers hadden zich in-
geschreven als kandidaat-dienstweige-
raar voor de organisatie van de federa-
le verkiezingen van 10 juni 2007. Zij
deden dit uit gewetensbezwaren en
burgerzin wegens de discriminatie en
ongrondwettelijkheid van de kieskring
BHV. Van de 1500 kandidaat-dienstwei-
geraars werden er 187 effectief opge-
roepen door de hoofdkantonbureaus
om te zetelen in een kies- of telbureau.
Van die 187 effectieve dienstweigeraars
werden er 68 gedagvaard door het par-
ket. Dezen worden op dit ogenblik door
het gerecht effectief vervolgd (correcti-
onele rechtbank of in beroep). Zij wor-
den allemaal door de werkgroep BHV
(Halle-Vilvoorde Komitee, Vlaamse
VolksBeweging en Taal Aktie Komitee)
en onze drie advocaten begeleid.

Hieronder volgt de geografische verde-
ling, waarbij natuurlijk de zes kantons
van Halle-Vilvoorde het hoogst scoren.

Zeer merkwaardig is dat in Zaventem
en Asse niemand vervolgd werd. Van
gelijke behandeling gesproken!

Gerechtelijk arrondissement

Brussel: De zes kantons van 

Halle -Vilvoorde en Brussel

Kanton Halle: 46 opgeroepen, van wie
20 gedagvaard; kanton Meise: 17 opge-
roepen, van wie 15 gedagvaard; kanton
Lennik: 21 opgeroepen, van wie 16 ge-
dagvaard; kanton Asse: 20 opgeroepen,
van wie 0 (!) gedagvaard; kanton Za-
ventem: 15 opgeroepen, van wie 0 (!)
gedagvaard; kanton Vilvoorde: 5 opge-
roepen, van wie 1 gedagvaard en ten-
slotte alle kantons van Brussel samen:
6 opgeroepen, van wie 1 gedagvaard.

Gerechtelijk arrondissement Leu-

ven

8 opgeroepen, van wie 7 gedagvaard

Rest Vlaanderen

49 opgeroepen, van wie 8 gedagvaard
(met name 4 in Dendermonde, 2 in Ou-

denaarde, 1 in Antwerpen en 1 in Turn-
hout)

Tot slot geven we nog de spreiding van
de gedagvaarden over de verschillende
gemeenten

Vlaams-Brabant (60 in totaal)

Eén gedagvaarde in Aarschot, Bertem,
Boutersem-Roosbeek, Drogenbos, He-
rent, Kampenhout, Kessel-lo en Sint-
Genesius-Rode; twee in Beersel, Gal -
maarden, Kapelle-op-den-Bos en Leu-
ven; drie in Roosdaal; vier in Lennik,
Londerzeel en Meise; vijf in Grimber-
gen; zeven gedagvaarden in Gooik en
Sint-Pieters-Leeuw en tien gedagvaar-
den in Halle.

Rest Vlaanderen (8 in totaal)

Eén gedagvaarde in Aalst, Dendermon-
de, Deurne, Erembodegem, Haaltert,
Heist-op-den-Berg, Serskamp en Zotte-
gem.

Wordt de burger niet langer door hoven
en rechtbanken beschermd?  

Een omgekeerde wereld, want in dit land
belonen de rechtbanken de overheden
en verantwoordelijken die de grondwet

aan hun laars lappen.



12 Spoorslag jaargang 38, nummer 2 - 2008

M
ED

ED
EL

IN
G

EN
 V

A
N

 H
ET

 H
A

LL
E-

V
IL

V
O

O
R

D
E 

K
O

M
IT

EE

gekomen, onder impuls van gemeenteraadsleden en burge-
meesters. Tot op 19 maart hebben de gemeenteraden of colle-
ges van burgemeester en schepenen van 12 Vlaams-

Brabantse gemeenten daadwerkelijke  financiële steun

toegezegd door een subsidie te verlenen aan het Halle-Vil-
voorde Komitee. Het gaat hier over de gemeenten Meise, Af-

fligem, Lennik, Ternat, Gooik, Sint- Pieters-Leeuw, Hal-

le, Herne, Grimbergen, Roosdaal, Asse,  Overijse en

Hoeilaart. Nog andere Vlaams-Brabantse gemeenten over-
wegen dit fijne voorbeeld te volgen.

Alle gegevens zijn ook te vinden op de webstek:
http://haviko.org/acties/Word_Dienstweigeraar.htm.

Tot zover de stand van zaken op 22 maart 2008 van deze on-

verkwikkelijke strijd van “kleine garnalen” tegen een

overheid die weigert haar eigen rechtsregels toe te

passen.

Het Halle-Vilvoorde Komitee                                                                                                    

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.

Woord houden. Niet in een regering ...

Bij het ter perse gaan van dit Spoorslagnummer vernemen
we dat de Vlaams-Belang-kongresgangers bij de aan -
stelling van de heer Bruno  Valkeniers als voorzitter – ook
een geldinzameling voor de dienstweigeraars hebben ge-
houden. Niet minder dan 2120,00 euro werd bijeenge-
bracht om aan het Halle-Vilvoorde Komitee te schenken.
Duizendvoudige dank!
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 Ik behoor tot een generatie die nog ge-
schiedenisonderwijs heeft gekregen.
Dat was lang voor pedagogen (sic) in
het ministerie van onderwijs (resic)
probeerden, en er deels in slaagden,
om de leerstof om te vormen tot een
propagandamiddel voor hun eigen le-
vensbeschouwelijke visies.  Over grote
delen van onze geschiedenis wordt te-
genwoordig eenvoudigweg gezwegen.
Het is bijna alsof Vlaanderen uit het
collectieve (of collectivistische?) ge-
heugen moet verdwijnen...

Mijn verbazing was dan ook groot toen
ik een paar dagen geleden door een
Russische jeugdencyclopedie bladerde
en mijn oog op een detail uit een schil-
derij viel waarvan de stijl mij heel be-
kend voorkwam als zijnde uit Vlaande-
ren anno late Middeleeuwen, vroege
Renaissance...

Het werk, een dikke 600 bladzijden dik,
is eentje uit een reeks van een 40-tal
boeken, en dit deel handelt over mu-
ziek.  Het detail dat mijn aandacht trok
is van een onbekende schilder uit
Vlaanderen en toont hoe muzikanten
een concert opvoeren op de trappen
van een kathedraal. In Vlaanderen is
het nog algemeen geweten dat de
Vlaamse schilderkunst in die periode
tot de absolute wereldtop behoorde,
tot daar dus niets verwonderlijks.  Ik
bladerde wat verder en begon het
hoofdstuk „Europese muziek tijdens
de Renaissance“ te lezen.  Nu is mijn
Russisch verre van perfect, maar het
was vrij eenvoudig te ontcijferen dat de
Italiaanse renaissance-muziek 4 blad-
zijden toegewezen krijgt, de Franse 2
bladzijden, de Duitse 1 bladzijde (de
beroemde Duitse componisten dateren
van na de renaissance), en de Neder-
landen, jawel, ook 4 bladzijden !!!

Het was interessant om die 4 bladzij-
den verder te ontcijferen (ontcijferen,

ja, want mijn Russisch is echt niet den-
derend). Om te beginnen handelt het
hier over 4 componisten die hun vor-
ming voornamelijk in Vlaanderen kre-
gen, Josquin Desprez, Orlando Lasso,
Albert Obrecht en Guillaume Dufay, en
verder nog een bladzijde over het kerk-
orgel, dat ook als een van oorsprong
 typisch Vlaams instrument wordt geca-
talogeerd. In België worden deze com-
ponisten vaak onder de Frans-Vlaamse
school geplaatst. Blijkbaar heeft ie-
mand in het verre Rusland er minder
last mee om de neo-Belgicistische ar-
gumenten te ontkrachten dan onze ei-
gen mensen. Immers, namen werden
toen gelatiniseerd (denk maar aan
Joost Lips die zich Justius Lipsius
noemde), Doornik (waar Depre woon-
de) en Kamerrijk (Dufay) waren toen
nog Vlaamse steden, en dat een deel
van hun werken in het Frans werden
uitgevoerd is vooral toe te schrijven
aan het feit dat de adel vaak als werk-
gever optrad en, toen ook al, groten-
deels franstalig was.

Ten tweede stonden deze componis-
ten, en tientallen anderen uit de Vlaam-
se of Nederlandse school, toen aan de
absolute wereldtop. In die periode be-
stond muziek voor een groot deel uit li-
turgische teksten, maar ook uit wereld-
lijke liederen, die deels in het
“boerenlatijn”* en deels in de volkstaal
werden geschreven.  De meesten onder
hen hebben ook liederen in de volks-
taal geschreven.  Met andere woorden,
Vlaanderen leverde niet alleen voor-
aanstaande schilders en bouwmeesters
af, maar ook vooraanstande componis-
ten.  

Een aantal jaren geleden besloot de
toenmalige bezitter van het „Gruuthuu-
se“-handschrift dit werk van de hand te
doen. Het Gruuthuuse-handschrift is
een muziekboek dat werd samenge-

steld rond het jaar 1400.  Het bevond
zich lang in de verzameling van Gruut-
huuse (een bekende, rijke familie uit
het Brugse) die vaak als mecenas voor
kunstenaars optrad. Dit boek bevat een
hele verzameling liturgische en seculie-
re liederen uit die periode. Als dusda-
nig is het een werk van onschatbare
waarde. De persoon die zich minister
van cultuur (sic) waant, had hier totaal
geen belangstelling voor. Het was het
jaar dat een of andere zangeresje (nu
ja) met lange benen en mini-rok naar
het eurosong-festival werd gestuurd,
en het beschikbare budget werd dan
maar daaraan opgesoupeerd.  Het boek
in kwestie is nu te zien in een museum
in Amsterdam, blijkbaar wordt het be-
grip „Nederlanden“ daar nog wel als
belangrijk beschouwd...

Toen ik die Russische encyclopedie
las, moest ik eraan terugdenken.
Vlaanderen zit opgezadeld met een mi-
nister die wellicht van de vier hoger-
vermelde componisten nog nooit ge-
hoord heeft, maar 4000 km van hier
vindt een docent muziekgeschiedenis
hen belangrijk genoeg om ze heel rui-
me belangstelling te geven in een
jeugdencyclopedie...  Ik werd er even
stil van.

Nu is Rusland een veelgeplaagd land,
waaraan bijna een eeuw communisme
zeker geen goed heeft gedaan, maar de
jeugd wordt er wel geacht om kennis te
vergaren. Misschien interessant om
eens over na te denken wanneer er
weer een Vlaams minister staat te ore-
ren dat het belangrijk is om een „ken-
nis-economie“ op te bouwen. Weten-
schappers mogen wel iets meer weten
dan hun eigen nauwe vakgebied.  Over
ministers gaan we zwijgen...

Willy Rodenbach

Uit sympathie

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.

Mensen naar cultuur brengen en cultuur naar mensen
Actief Vlaams, actief christelijk, én onafhankelijk
BLIJDE-INKOMSTSTRAAT 79-81, 3000 LEUVEN, 016 31 06 00

Bekend in de taiga, maar onbekend in Vlaanderen...

* Het bekendste van deze werken is de beroemde Burana codex (1200-1230) uit Duitsland
die door Carl Orff werd herontdekt en waarvan 24 liederen in een nieuwere versie wer-
den gecomponeerd en bekend werden als de “Carmina Burana”.  Jammer te bedenken
dat werken als het Gruuthuuse-boek, de Antifonarium Tsgrooten, enz...  niet aan de
 basis van een dergelijk werk hebben gelegen.
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In de vorige aflevering eindigden we
in de Geukenshage van Teralfene-
Affligem en komen nu in Affligem-
Centrum aan.

Affligem

Hier staat de Sint-Pieter-en-Paulus-

abdij. In volle bloei van 1080 tot 1796,
afgebroken door de Fransen. Pas in
1869 kwamen de monniken weer en
herbouwden hun woonst. Er zijn nog
 enkele oude abdijgebouwen bewaard
gebleven. De imposante benedictijnen-
stichting kende de grootste expansie in
de eerste eeuw van haar bestaan. De
stichting van de priorijen van Neerwa-
ver (circa 1093), Frasnes-lez-Gosselies
(1099) en Bornem (1120) volgde kort
op haar eigen oprichting. Andere af-
hankelijkheden of incorporaties wer-
den al in de loop van de twaalfde en
dertiende eeuw zelfstandig: Sint-An-
dries bij Brugge, de abdij Maria Laach
in het Rijnland, de abdij van Vlierbeek
bij Leuven, evenals de benedictines-
senkloosters van Vorst en Groot-Bij-
gaarden. In de veertiende eeuw was Af-
fligem via gebedsgemeenschappen
internationaal verbonden met niet min-
der dan 62 kloosters. De geschied-
schrijving over haar abten is even in-
drukwekkend. Vanaf de vijftiende
eeuw zetelden zij als primaat in de Sta-
ten van Brabant. Abt Johannes t’ Serja-
cobs († 1423) werd zelfs kanselier van
Brabant en staat bekend als medestich-
ter van de universiteit van Leuven. Abt
Goswin Herdinck († 1493) fungeerde
als gezant van aartshertog Maximiliaan
van Oostenrijk. Van 1569 tot 1801 was
de abdij als dotatie geïncorporeerd bij
het nieuwe aartsbisdom Mechelen, zo-
dat de aartsbisschoppen de plaats inna-
men van de reguliere abt.
Affligem is tevens de naam van de ge-
meente die 1770 ha telt en 12.200 inwo-

Affligem - Abdij Hekelgem - Sint-Michielskerk Essene - Bellemolen

ners, hopboeren genoemd. Bij de jong-
ste verkiezingen haalden CD&V – N-VA
er 8 zetels, Onafhankelijke Libera-
len/Visie 5 zetels, Open VLD 4 zetels en
Vlaams Belang/Leefbaar Affligem ook
4 zetels. Het bestuur is in handen van
CD&V – N-VA en de Onafhankelijke Li-
beralen. Burgemeester is advocaat
Yvan T’Kint (onafh. lib.). In 2011 zou hij
opgevolgd worden door acteur Walter
De Donder (CD&V, de burgemeester in
de serie Samson en Gert).
We nemen de Kasteelstraat en zijn in
de kortste keren in

Hekelgem

Plattelandsdorp van 809 ha oplopend
van 25 tot 77 m (Boekhoutberg en
Gootberg). De Sint-Michielskerk. Het
huidige gebouw is opgetrokken met
zandsteen uit de plaatselijke groeven.
De middenbeuk (van 4 traveeën) van
deze kerk is vroeggotisch (13e eeuw)
maar de grondvesten van de toren zijn
nog romaans. De kruisbeuk is laatgo-
tisch, de zijbeuken en het koor neogo-
tisch. Tussen 1977 en 1978 werd de
kerk gerestaureerd en kreeg ze onder
andere een nieuw uurwerk met eron-
der de tekst: “Siet hier de vergancke-
lykheit van den tyd”. Historische spot-
namen van de Hekelgemmenaars:
hopboeren, verkens & smeerders. Het
dorp is onmiskenbaar verbonden met
de zandtapijten (zie kaderartikel). We
vervolgen de Kerkstraat, slaan links de
Zwarteberg in en rechts de Molenberg
en zijn aan de Nieuwe Molen. Ge-
bouwd in 1827 door Jan-Baptist De Vis
uit Meldert. Hij deed grotendeels
dienst als graanmolen, maar tijdelijk,
rond 1870 deed hij ook dienst als olie-
molen. De molen kon ook ingezet wor-
den voor het malen van haver en boe-
kweit. Tot op vandaag bleef de molen
eigendom van de familie De Vis. De
molen is vervallen en heeft een zwaar

Liedekerke

gehavende molenromp. Sinds 1952
werd hij buiten gebruik genomen.
Rond 1960 werd er aan restauratie ge-
dacht, er kwam echter niets van in
huis. Er rest nu nog de romp waarop de
verweerde daklijsten aanwezig zijn.
Het molenhuis dat ooit werd bewoond
door de heemkundige professor Henri
De Vis, bleef bewaard.
De Fosselstraat voert ons naar de Brus-
selbaan (zandtapijten) en hier rechts
over 1,2 km tot de Koudenberg die we
rechts inslaan. Onze straat wordt
Fooststraat en we komen zo in …

Essene

(Eskern in het plaatselijke dialect).
Dorp van 714 ha golvend van 14 tot 75
m, aan de E40. Behoorde tijdens de Ka-
rolingische Periode tot de Brabant-
gouw. Binnen het graafschap Leuven
ressorteerde het onder de heerlijkheid
Asse (vanaf de 17e eeuw een marki-
zaat). Kerkelijk stond de parochie Es-
sene vanaf 1086 onder het patronaat
van de abdij van Affligem, dat tot het
einde van het Ancien Regime over uit-
gestrekte pachtvelden binnen het dorp
beschikte. In de 12e eeuw was het aan-
grenzende dorp Hekelgem nog een
dochterkerk van Essene. Aan de grens
van Essene met Sint-Katherina-Lom-
beek verlegden de monniken van Affli-
gem in de 12e eeuw de loop van de Bel-
lebeek (ook Alfene genoemd) om er
een watermolen met maalvijver aan te
leggen (Bellemolen). Op het grondge-
bied van Sint-Katherina-Lombeek be-
vindt zich de wijk Essene-Winkel of Es-
sene-Hoek, vermoedelijk het deel van
Essene dat in de 12e eeuw door de
rechttrekking van de Bellebeek aan de
parochie van Lombeek werd overge-
dragen. In het gehucht Overnellen op
de grens met Ternat bevond zich even-
eens een watermolen. Op het veld
Montil nabij de grens met Asse heeft er
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De Hekelgemse Zandschilderkunst

De Hekelgemse zandschilderkunst vond rond 1873 haar
oorsprong in de taverne Het Oud Zandtapijt, toen nog
“Den Destel” genoemd. Alles begon toen Adèle Callebaut
(1860-1924), een Hekelgems volksmeisje startte met een
aloud volksgebruik, het zandstrooien en dit tot een kunst-
vorm kon veredelen. Na Adèle Callebaut zette de familie
De Boeck deze traditie verder en dit nu al 4 generaties. De
eerste opvolger was Rutger De Boeck, vervolgens Roger
De Boeck (1930-1984) en tenslotte zijn dochter Greet De
Boeck. Eigenaar van het Oud Zandtapijt is nu Freddy De
Nil. De belangrijkste zandschilders waren Pierre Van Rans-
beeck, maar vooral Roger De Boeck.

Techniek zandschilderkunst

De Hekelgemse zandschilderkunst bestond uit het aloude
volksgebruik van het zandstrooien of zandtekenen: het met
wit zand versieringen aanbrengen in de haard, rond de ka-
chel, op de achtervloer of op de straat ter gelegenheid van
de processie. Adèle Callebaut voegde er nog iets extra’s
aan toe, door het zand te kleuren en het op een groot pa-
neel uit te strooien kon men het geheel omvormen tot een
mooi tafereel. Door met een eigen bedachte techniek het
zand te fixeren, kon het tafereel worden opgehangen als
een schilderij. Dit kon een kopie zijn van een bekend werk,
of meer en meer een eigen creatie.

Tentoonstelling

Het zandtapijt werd een toeristische
attractie in Hekelgem. De verschil-
lende zandherbergen zijn wel opge-
doekt en de glorietijd van de zand-
schilderkunst is voorbij, doch zijn er
nog twee zandschilders actief: Elise
De Boeck, zus van Roger De Boeck,
die in de voormalige smidse van
haar vader een museumpje opricht-
te met de naam ‘Herinneringen Oud
Zandtapijt’ en verder Greet De
Boeck die tentoonstellingen geeft in de bovenzaal van de
taverne ‘Het Oud Zandtapijt’. De kunstwerken op zich wor-
den zelden bewaard, ook een reuzen zandbeeltenis, ge-
maakt van Johan Museeuw (2004) werd opgeslorpt door de
stofzuiger (enkel het hoofd werd gefixeerd en geschonken
aan Johan Museeuw). Ook van Prinses Mathilde met baby
werd een speciaal zandtapijt gemaakt.

Locaties

Zandtapijttentoonstelling, Oud Zandtapijt, Brusselbaan 91,
1790 Hekelgem (Affligem)
Zandtapijtmuseum, Elise De Boeck, Brusselbaan 92, 1790 He-
kelgem (Affligem)
Zandtapijtatelier, Greet De Boeck, Brusselbaan 56, 1790 He-
kelgem (Affligem).

Essene - O.-L.-Vrouw Bezoekingskerkje

lange tijd een windmolen gestaan. De
naam “Essene” is van Keltische oor-
sprong en betekent vermoedelijk “bij
het water” en houdt geen verband met

de boomsoort “es”, zoals soms gezegd
wordt, eerder dus met “IJse”, zoals in
Neer- en Overijse. Historische spot-
naam van de Essenaars: papeters. De
neoclassicistische O.-L.-Vrouw-Bezoe-

kingskerk staat mooi ingeplant. Essene
had tot 1999 de langste straatnaam in
Vlaanderen: ‘Parallelweg van ‘t Klein
Kapelleveld’. De straat in kwestie is net
iets langer dan het straatbord en heet
nu gewoon Parallelweg. Voor de kerk,
de Papeter, bronzen beeld van kunste-
naar Patrick Van Craenebroeck uit Te-
ralfene, werd op zondag 2 december
2007 onthuld op het kerkplein van Es-
sene. Het beeld werd geschonken door
het Handelscomité van Essene. 
We nemen de Ternatsestraat en rechts
de Lombeekstraat. Aan een kapel
rechts de Bellestraat, over de autoweg
en links de Stationsstraat en zijn aan de
Bellemolen. Watermolen, vroeger ook
een luxerestaurant, werd gebouwd in

1149 door de Abdij van Affligem, nadat
de Bellebeek over een lengte van 2 km
rechtgetrokken was en die de water-
molen van de Bellemolen nog steeds
aandreef (sinds enkele jaren werd het
waterrad echter stil gelegd). De belle-
molen had een tweeledig doel, hij deed
dienst als stamp- en korenmolen. In die
tijd brachten boeren hun vlas en raap-
zaad om het te bewerken uit het hele
Brabantse land (waar de Abdij van Af-
fligem bezittingen had) naar het voor
die tijd heel moderne molencomplex.
De molen werd in 1986 erkend als mo-
nument en samen met zijn omgeving
als dorpsgezicht beschermd.
De Stationsstraat wordt Sluisvijver-
straat maar hier zijn we al in Sint-Ka-
therina-Lombeek, deelgemeente van
Ternat en dat is voor een volgende
maal.

Roeland

(Wordt vervolgd)

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
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– Vr. 11 april tot 20 april Tentoonstel-
ling van schilderijen in het Hof van
Melijn Tervuren:  Furament, de prijs
van de gemeente Tervuren.

– Za. 12 april vanaf 7.30 u. Aspighetti
in het G.C. De Bosuil. Of spaghetti of
croque-monsieur eten van de aspi-
meisjes van ’t Soniënjonck.

– Zo. 13 april Erfgoeddag in Vlaande-
ren en Brussel.
• In Hoeilaart kunt u in het Felix

Sohiecentrum terecht voor een
mooi uitgewerkt thema ‘Van oude
gemeenteschool naar nieuw ge-
meenschapscentrum’
a) Aankoop en eerste inrichting in
1849 e.v. jaren.
b) Een keuze uit een vijftigtal fo-
to’s van leerlingen en onderwij-
zers. 
c) De plannen voor de verbouwing
in de jaren ’20 en ’30. En op een
plan ziet u zelfs de getekende
barstjes op de plaatsen waar de ar-
chitect onvoldoende fundering
vermoedde.
d) Wat verwacht wordt, of de plan-
nen van het te vernieuwen Felix
Sohiecentrum.

Overzichtelijke kalender en verenigingsnieuws

Onze verenigingen leven

In deze rubriek vindt u voortaan op de eerste plaats een handig overzicht van de
activiteiten voor de komende twee, drie maanden. En verder ook verenigingsnieuws
dat ons werd toegestuurd.
Contact en coördinatie: Ingrid De Wilde, Kardinaalstraat 20, 3090 Terlanen-Overijse.
e-post : jena.de_wilde@skynet.be  of  vkd_spoorslag@yahoo.com 

• Ook in Overijse “wordt u ver-
wacht”. Hier werd het onderwijs
onder de loep gelegd met de uitga-
ve van een fraai geïllustreerde
 ‘Gazet van Overijssche’ en tal van
activiteiten, in en rond de gemeen-
telijke basisschool die 125 kaars-
jes uitblaast. Afspraak in de
school langs de Heuvelstraat.

• In Tervuren loopt u tussen 10 en
18 uur langs in het Hof van Melijn.
Door het proefproject “Ename ex-
pertisecentrum voor erfgoedont-
sluiting” wandelen laat u de ge-
meente zien via panoramische
foto’s, oude prentkaarten en tek-
sten. Een Vlaamse primeur met
wereldfaam!

– Ma. 14 april, ma. 12 mei en ma. 9 juni
om 14 u. Vertelnamiddagen in Hof
ten Doenberghe, georganiseerd door
Klavertje4Zelfzorg.

– Za. 19 april om 20.30 u. en zo..20 april
om 15 u. in Den Blank Symfonie –
Magnificat – Dido & Aeneas met het
Tijl Uilenspiegelkoor, Annelies Dille,
Leo Verhoeven en het ensemble Au-
gust de Boeck.

– Zo. 20 april om 15 u. Lenteconcert
“Een regenboog vol muziek” door

K.F. Zoniëngalm in het G.C. De Bos-
uil.

– Do. 25 april tot 1 juni Tentoonstelling
in het Hof van Melijn: De vrouw in de
kunst: Congo.

– Vr. 26 april tot 1 juni Tentoonstelling
van schilderijen in het Hof van Me-
lijn: De oude kunst met de School
van Tervuren en Europese tijdgeno-
ten.

– Di. 6 mei en di. 3 juni om 14 u. Crea-
tieve namiddagen ‘Creatief met pa-
pier’ in het  Felix Sohiecentrum (lo-
kaal Bakenbos), georganiseerd door
Klavertje4Zelfzorg.

– Wo. 7 mei 16.30 u. van Hoeilaart naar
het Europees Parlement, Marnix-
ring.

– Vr. 9 mei om 19 u. Lente op de dans-
vloer i.s.m. OKRA in het G.C. De
 Bosuil.

– Za. 10 mei 20 u. in Ter IJse Jaarlijks
lenteconcert van de K.H. Sint-Marti-
nus Overijse. Dirigent Jean Donnay
zal laten horen wat zijn harmonie in
haar mars heeft. Met gastoptreden
van de K. Filharmonie van Ottenburg
o.l.v. Bart Van Nieuwenborgh.

– Di. 13 mei 19.45 u. Hotel Panorama
Prof. Matthias Storme, Marnixring.

– Za. 24 mei is er in de vrije basis-
school schoolfeest en op het V.O.K.-
terrein een benefietvoetbalwedstrijd
Chiro-Jezus-Eik.

– Vr. 30 mei vanaf 20 u. en 31 mei, 1
juni vanaf 17 u. “Serre serenade”
analoge foto’s van Chris Debrouwer
in Pachthof Stroykens, Merenstraat
te Duisburg-Tervuren.

– Za.7 juni vanaf 15 u. Memorial Jean-
Marie Dewit Chalet Den Eyck
(V.O.K.-terrein).

– Zo. 8 juni om 15.30 u. Orgelconcert
op het Verschuerenorgel in de kerk
van Sint-Agatha-Rode. Orgelkring
Druivenstreek.

– Za. 21 juni 20.30 u. Sint-Janswande-
ling Tervuren met vertrek aan het
Hof van Tetrinië, Jezus-Eiklaan,
rechtover “Zoniënrust”.

– Za. 5 juli om 20.30 u. Orgelconcert in
de Sint-Bernarduskerk van Tom-
beek-Overijse. Orgelkring Druiven-
streek.



17Spoorslag jaargang 38, nummer 2 - 2008

O
N

Z
E V

ER
EN

IG
IN

G
EN

 LEV
EN

VERENIGINGSNIEUWS 

Marnixring Overijse 
“De Vrijheijt”

De Marnixring is een internationale
serviceclub, die op 3 december 1968
werd opgericht door enkele vooraan-
staande Vlamingen. De Marnixring be-
staat op dit ogenblik uit 57 ringen en
telt meer dan 1200 leden voornamelijk
in Vlaanderen, maar ook in Nederland,
Frans-Vlaanderen en Zuid-Afrika. De
Marnixring heeft tot doel de Neder-
landse taal en cultuurgemeenschap te
bevorderen en vriendschap en dienst-
betoon onder leden aan te moedigen
ongeacht levensbeschouwelijke of po-
litieke overtuiging. Het verenigingsle-
ven van de Marnixring krijgt vorm in
maandelijkse ringbijeenkomsten of an-
dere ringactiviteiten maar vooral ook
in de uitwerking van lokale, nationale
en internationale projecten. De maan-
delijkse bijeenkomsten gaan gepaard
met een maaltijd en meestal is er een
spreker. De Marnixring Overijse “De
Vrijheijt” werd opgericht in 2003 en
heeft nu 18 leden. Hieronder volgt een
overzicht van de maandelijkse verga-
deringen van onze Marnixring die toe-
gankelijk zijn voor gasten en bezoe -
kers:
– Dinsdag 8 april in Hotel Panorama

om 19.45 u.; Eric Van Rompuy,
Vlaams parlementslid voor de CD&V,
spreekt over “De Big Bang en Brus-
sel-Halle-Vilvoorde”.

– Woensdag 7 mei vertrek in Hoeilaart
om 16.30 u. voor een bezoek aan het
Europees Parlement in Brussel, op
uitnodiging van Philip Claeys, Euro-
pees parlementslid voor het  Vlaams
Belang.

– Dinsdag 13 mei in Hotel Panorama
om 19.45 u. spreker Professor Matt-
hias Storme, o.a. lid van Marnixring
en van de denkgroep “De Warande”. 

– Dinsdag 14 oktober in Hotel Panora-
ma om 19.45 u. Paul De Ridder, his-
toricus, zal spreken over “De ge-
schiedenis van Brussel”.

– Dinsdag 9 december om 19.45 u. in
Hotel Panorama. Spreekster: Frieda
Brepoels, Europees parlementslid
voor het N-VA. 

Bezoekers zijn welkom. Wilt u  kennis
maken, neem dan contact op met onze
protocolmeester Reinhilde  Raspoet
(tel.: 02 306 94 57, gsm 0498 85 45 79 of
via e-mail  reinhilde.raspoet@telenet.
be). De kosten, inclusief maaltijd, be-
dragen 35 euro per vergadering. De uit-

stap naar het Europees parlement is
gratis, inschrijven verplicht voor
maandag 7 april.

Piet Zegers, ringsecretaris

Marnixring Overijse “De Vrijheijt”

Tijl Uilenspiegelkoor 
brengt de opera  
DIDO en AENEAS 
naar Den Blank

De dames en heren koorleden van het
Tijl Uilenspiegelkoor hebben het druk.
Zij bereiden zich immers voor op het
concert dat zal plaatsvinden op zater-
dag 19 en zondag 20 april 2008 in het
cultureel Centrum Den Blank in Overij-
se.
Op het programma staan ‘Symphonie’
van M.A. Charpentier, ‘Magnificat B-
Dur’, muziek van Francesco Durante
en ‘Dido en Aeneas’ naar de opera van
Henry Purcell. Voor deze opera doen
wij een beroep op het Ensemble Au-
gust De Boeck. Hun dirigent Florent
Van de Vondel richtte dit ensemble op
in 1989 ter nagedachtenis van de
Vlaamse componist August De Boeck,
directeur van het stedelijk conservato-
rium van Mechelen. Het orkest speelt
werken van klassieke, romantische en
hedendaagse componisten. Het ensem-
ble begeleidde reeds heel wat Vlaamse
koren waaronder Canzonetta van Kes-
sel-Lo, Voca Lisa van Turnhout, Denne-
galm van Keerbergen,… Binnenkort
kan ook het Tijl Uilenspiegelkoor aan
de lijst worden toegevoegd. Daarom
zijn de leden elke woensdagavond aan
het repeteren. De muzieknoten hebben
geen geheimen meer voor hen, maar
het wordt werken aan de interpretatie
van deze opera. Muziek brengen is im-
mers niet alleen de juiste noten zingen
maar ook weergeven in welke ge-
moedstoestand de muziek geschreven
is. Daarom is het zo belangrijk om het
libretto ten volle te begrijpen. Nahum
Tate haalt het libretto voor de unieke

opera van Purcell, uit het vierde boek
van de ’Aeneïs’.
Vergilius brengt er het tragische ver-
haal van de Oosterse vorstin Dido, die
verliefd wordt op de Trojaanse prins
Aeneas,  de verre voorvader van de Ro-
meinen. De goden hebben hem uit het
brandende Troje gered: hij moet in Ita-
lië een nieuw en machtiger Troje stich-
ten.
Maar als vijandige krachten hem doen
stranden op de kusten van Carthago,
dreigt hij zijn opdracht te vergeten in
de armen van de mooie Dido.
De Romeinse lezer heeft in Dido onge-
twijfeld de oosterse Cleopatra her-
kend. Zij wist Antonius zo in te spinnen
dat hij de wapens opnam tegen Rome
en Augustus. Wanneer Augustus haar
weerstaat, ziet zij geen andere uit-
komst meer dan zelfmoord.
Purcell bewaart uit dit gegeven enkel
de tragiek: de hartstocht is bij de twee
geliefden even groot, maar nijd en af-
gunst drijven hen uiteen en jagen Dido
naar de dood…
Het Tijl Uilenspiegelkoor brengt deze
opera in een concertante versie met
Annelies Dille als soliste en  Leo Ver-
hoeven als verteller. Het geheel staat
onder leiding van Wilfried Mondt.
Dit concert is een organisatie van het
cultureel centrum Den Blank, Thoover
en van het Tijl Uilenspiegelkoor in sa-
menwerking met het Gito van Overijse
en het gemeentebestuur van Overijse.
U kan dit prachtige concert bijwonen
in Den Blank om 20.30 uur op zaterdag
19 april 2008 en om 15.00 uur op zon-
dag 20 april 2008. Kaarten zijn nu reeds
te verkrijgen aan de infobalie van Den
Blank, en bij alle leden van Thoover en
het Tijl Uilenspiegelkoor. In voorver-
koop kost een kaart € 18, aan de kassa
€ 20.

�
Organiseert uw vereniging een open
activiteit in juli, augustus of september,
laat het ons weten. Spoorslag is er voor
u, voor uw vereniging.

Ingrid De Wilde

Het Tijl Uilenspiegelkoor aan het

werk in den Blank bij de repetitie

van “Dido en Aeneas”.

Het Ensemble August De Boeck. 

Hun dirigent Florent Van de Vondel

zal het koor begeleiden.
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In een periode dat het euthanasiedebat
weer wordt aangezwengeld met kater-
nendikke verheerlijking van de Heilige
Claus, getemperd door verklaringen
van onze aartsbisschop dat het omzei-
len van lijden en dood geen voorpagi-

Over bijna doodervaring…

L I C H T !

Licht!

Fel geel

Hel zwart

Overal.

Donker

Rustgevend

Zacht zwart

Nergens.

Licht!

Door God gebracht

Door de mens betracht

Overal.

Donker

Door de tijd gegeven

Door de mens verdreven

Nergens.

Licht!

Aan alle horizonten

in alle straten

om zot te worden.

Donker

Ergens boven ‘t Rodebos

Achter alle gordijnen

om te betrachten.

Dirk Jena
30-11-2005

Links Vlaams-nationaal maandblad

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

... is aan zijn 16e jaargang toe!

NEEM NU EEN ABONNEMENT
25 euro voor 10 nummers!

nanieuws zou mogen zijn, is het lezen
van een boek van Liliane Wiliquet eer-
der een verademing. En toch gaat het
werk van de psychotherapeute over
“een blik op de overkant”... In een twin-
tigtal getuigenissen uit eerste hand ver-
tellen mensen over hun bijna-dooder-
varing.

Ik kan zeggen dat ik het me niet be-
klaag in de juwelenwinkel van de Stati-
onsstraat binnengestapt te zijn, waar
het boek op de toonbank staat. En de
110 bladzijden heb ik vlot gelezen vol
belangstelling en met waardering voor
de heldere stijl.

Na drie korte woorden vooraf komen
anonieme of met voor- en familienaam
genoemde getuigen aan het woord.
Worsteling met ongeloof, kracht putten
uit de bijzondere ervaring, een glimp
opvangen van wat ons overstijgt… En
wat is zo opvallend? Zulke confronta-
ties leiden niet tot negativiteit voor het
verdere leven, maar blijken het leven
kwaliteitsvoller, kleurrijker te hebben
gemaakt.

Nog even vertellen dat het boek (ISBN
978 90 5617 796 6) in 2007 verscheen bij
Uitgeverij Van Halewijck en 10 euro
kost. (FS)
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Het gebeurde    75 - 25 - 100 - 50 ...     jaar geleden

1908 - 1908 - 1908

Sint-Agatha-Rode: Neem een vergrootglas en probeer te
 lezen wat er op de lei op de eerste rij te lezen staat. Ik kan
alleen nog zekerheid geven over het jaartal 1908. Mooie
schoolfoto, nietwaar? Een mijmering overvalt me: al die
meisjes en jongens van de school van Sint-Agatha-Rode, ge-
leid door de Zusters Annonciaden van Huldenberg, hebben
intussen het tijdelijke met het eeuwige verwisseld.

1933 - 1933 - 1933

Sint-Agatha-Rode : In het werk ‘Sint-Agatha-Rode, dorp aan
de Dijle’ in 1984 samengesteld door Willy Goossens, lezen
we ook een en ander over de tweede wereldoorlog en de
plaatselijke oud-strijders. Onder meer dank zij het getuige-
nis van Lucien Depré, toen voorzitter van de Nationale Strij-
dersBond. Hij was van de klas 1933 en deed zijn legerdienst

bij TTR in Vilvoorde. Op 10 mei 1940 werd hij opgeroepen
als chauffeur bij een eenheid TTR, verbonden met de Gene-
rale Staf. 

1958 - 1958 - 1958

Jezus-Eik: Onder pastoor Coulmont wordt in 1958 begon-
nen met de bouw van de Mariahof. De betrekkelijk kleine
kerk van Jezus-Eik kon vaak de grote processies niet vol-
doende opvangen. Waar is de tijd der druk bezochte bede-
vaarten naar het bosrijke Maria-oord? En heeft u achter de
kerk van Jezus-Eik ook al bewonderend stil gestaan bij de
mooie borden over de restauratiewerken? Proficiat voor de
dorpsraad en Hugo Dewit!

1983 - 1983 - 1983

Druivenstreek: Ter aankondiging van de Nationale Vlaamse
Betoging te Hasselt op 27 maart 1983 schreef Rudi Coel
voor Spoorslag een bijdrage waarin hij op het eind Piet De
Moors woorden uit ‘De Nieuwe’ van 17-02-1983 citeert: “Het
uitgangspunt van de Vlaamse progressiviteit zou moeten zijn
dat geen maatschappelijke verandering mogelijk is zolang
België bestaat en dat paradoksaal genoeg Vlaanderen poli-
tiek mondig wordt zodra het zich met zijn meerderheid in dit
land bewust terugtrekt uit de ‘machts’-posities binnen het
Belgisch bestel. Vlaanderen is onmachtig en belachelijk om-
dat het in de illusie leeft dat binnen België macht reëel door
de Vlamingen uitgeoefend wordt”. Woorden van 25 jaar gele-
den…

Francis Stroobants

tel.: 02 305 90 53

francis.stroobants@telenet.be

Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

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

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



20 Spoorslag jaargang 38, nummer 2 - 2008

U
IT

SP
R

A
K

EN

Uitspraken voor aan tafel of in bed, gerangschikt volgens ’t alfabet

• Artikel 1 van de Staatshervorming
van Knack: “België is failliet”.

• Bert Caron, volksvertegenwoordi-
ger uit Kortrijk, pleitend voor een
tienjarenplan voor religieus erfgoed:
“De herbestemming van kerken
moet betekenisvol zijn!” Zij die deze
woorden ernstig nemen, kunnen
eens nadenken over de toekomstige
functie van de Heilig-Hartkapel van
Overijse-Centrum. 

• Collectief Straatdoden: ”Kunnen
we het aantal daklozen dat in Brus-
sel op straat sterft, niet wat terug-
dringen? En een waardig afscheid
geven?” 

• Dick Advokaat, trainer van Zenit
Sint-Petersburg, spreekt z’n collega
van de Rode Duivels moed in: “Ze
hebben perspectieven”, maar geeft
er ook een lap op : “Ze missen bruta-
liteit!”.

• Erik Stoffelen: “Kom met vrienden
en familie, met jong en oud, op zon-
dag 20 april naar het Antwerpse
sportpaleis, om samen met duizen-
den Vlamingen in verbondenheid
onze liederenschat te zingen en com-
plexloos onze identiteit uit te dra-
gen”. 

• Frans Drijvers, op 4 april 1858 te
Rotselaar geboren, en sinds 1882
priester, is de man die 150 jaar gele-
den de leuze lanceerde: “Alles voor
Vlaanderen. Vlaanderen voor Kris-
tus”. Hij hielp ook het middelbaar en
hoger onderwijs in Vlaanderen ver-
nederlandsen en kreeg op 5 april jl.
een levensgroot bronzen beeld in
zijn geboortedorp..

• Gaston d’Urnay: “800.000 stem-
men? Het hoogste getal dat je in de
politiek kan bereiken, is de 16”.

• Jean Jaurès: “De voorbereiding van
de oorlog is een euvel, nauwelijks
geringer dan de oorlog zelf”.

• Hendrik Ibsen: “Men moet nooit
zijn beste broek aantrekken wan-
neer men voor vrijheid en waarheid
gaat strijden”.

• Jo Vandeurzen: “Er is plaats voor
8.422 gevangenen en er zijn er nu
9.871”. 

• Kathy Lindekens: ”Als merk heeft
Patrick Janssens het schitterend ge-
daan. Hij is de sympathieke jongen-
van-naast-de-deur, met de uitstraling
van een filmster. Maar achter dat
masker schuilt een ijskoude, meedo-
genloze man die mensen gebruikt zo-
lang ze in zijn persoonlijke plannen
passen”.

• Liliane Wiliquet liet tijdens de
voorstelling van haar boek over
 bijna-dood-ervaringen ‘Een Blik op
de overkant’ in Den Blank ontvallen:
“Nadien hebben die mensen leren
aanvaarden dat niet alles tussen he-
mel en aarde te verklaren valt”.

• Mike McConnell: “Wij van de Ame-
rikaanse geheime diensten moeten
toegeven dat de Afghaanse regering
slechts 30% van het land onder con-
trole heeft”.

• Neelie Kroes, Europees commissa-
ris voor Mededinging over de boete
van 899 miljoen euro voor het soft-
warebedrijf Microsoft: “Praatjes zijn
goedkoop. De regels in de wind
slaan is duur”.

• Otto Weiss: “Er is een soort nuch-
terheid, die bijzonder treurig is; na-
melijk die, waaraan geen roes voor-
afging”.

• Roger Pauly: “Kinderbijslag hoort
niet meer thuis in de sociale zeker-
heid”.

• Thomas de Quincey, de man die
“Confessions of an English Opium-
Eater” schreef, noteerde nuchter:
“Het is een van de nare dingen van
het leven, dat men duizenden boe-
ken lezen moet, enkel om te ontdek-
ken dat men ze niet had hoeven le-
zen”.

• Marc Reynebeau een maand gele-
den: “Niet de N-VA zal de knoop
moeten doorhakken, want kleine
procentjes maken grote ventjes, zo-
als echte rechtgeaarde stofzuigerver-
koper weet. De beslissing ligt bij

Yves Leterme en Etienne Schouppe.
En bij hen alleen”.

• Miet Smet: “De straffeloosheid die
in Oost-Congo heerst, moet hoog op
de agenda gehouden worden”. Zij
ijvert voor hulp aan het Panzizieken-
huis dat hersteloperaties uitvoert en
voor een speciale rechtbank om de
seksuele misdadigers te straffen.

• Toveren is het hoofdthema van het
kinderzangfeest, onderdeel van het
Vlaams Nationaal zangfeest. Hoe
meer volk op 20 april a.s. naar Ant-
werpen komt, hoe beter voor het
Halle-Vilvoorde Komitee, want per
toegangskaart wordt 0,50 euro afge-
staan ten voordele van de actie ‘Bur-
gerzin’.

• Vlaamse belastingbetaler: “Ik vind
het niet fijn belastingen te betalen,
geld dat door anderen vaak verspild
wordt”. Wist je dat het aandeel van
Vlaanderen in de totale belastingsca-
paciteit van 59 procent in 1988 steeg
naar 63,3 procent in 2006?    

• Udach’ Kuqax*a’a’ch’ (Kyaks voor
Marie Smith Jones, die begin dit jaar
overleed) was waarschijnlijk de laat-
ste volbloed Kyak, de oorspronkelij-
ke bevolking van Alaska. “Ik was de
laatste vijftien jaar van mijn leven
echt eenzaam, trouwens ik was de
enige overlevende van mijn stam”.

• Willy Vanpee, productieleider van
toneelgroep Tros had voor de regie
van ‘De Paradijsvogels’ Jan Fonteyn
aangetrokken en Peter Beerten voor
de muzikale leiding. Na de voorstel-
ling verscheen hijzelf als (tweede)
sinterklaas, deelde snoep uit en zei:
“Ik ben trots op alle acteurs en actri-
ces, alle medewerkers van voor en
achter de schermen”. Wel, Willy, we
beamen dat graag.

• Xavier Forneret: “Beloften en
waarheden zijn als ballen die de
mensen elkaar toewerpen en in de
lucht blijven hangen”.

• Yves Leterme vindt het spijtig dat
hij net in de Goede Week zijn woord
moest breken, zijn gelofte niet ge-
stand deed en enkele honderddui-
zenden kiezers blaasjes heeft wijsge-
maakt. 

• Zipoli: “Wie zijn leven door onmatig
drinken verkort, drinkt zowel meer
als minder dan een ander”.                          

Francis Stroobants



We hebben vorige keer een haak leren
stoten. We blijven vandaag in dezelfde
familie en nemen nog eens de kop-
stoot, ofte ‘massé’ in het vizier. Dit is
ook een stoot waar ‘in het ijle’ gemikt
wordt, m.a.w. men mikt niet recht-
streeks naar bal 2 (en 3), maar rekent
op een bocht van de keubal om het
punt te maken. Alweer gaat de voet van
de keu de hoogte in, om de keubal de
nodige ‘spin’ te geven, zodat hij bal 2 en
vooral 3 kan bereiken, die dus nog een
keer min of meer verdoken ligt achter
bal 2. 

Het aanstoten
gebeurt weer
aan deze kant
van de middel-
lijn van de bal,
iets links of
rechts naarge-
lang van de
richting van de
spin die men
wil. Men neemt
het midden van
de afstand (a)
van de keubal
tot bal 2, daar

trekt men een dwarslijn en neemt on-
geveer een afstand van a/2 naar rechts
of links en bekomt zo het virtuele mik-
punt. Na wat oefenen maakt de bal een
mooie bocht en maakt het punt. Oefe-
nen is wederom de boodschap, maar
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De kopstoot en zo

het loont de moeite, want met deze
stoot is een mooi applaus nooit veraf. 
Van Waver naar Nijvel rijd je op een
mooie dubbele baan, bijna een auto-
weg. Er is praktisch nooit enige ver-
keersdrukte. Het maakte mij wat
nieuwsgierig en ik ben gaan kijken wat
deze steden betekenen om te vergelij-
ken. 

Nijvel 6 060 ha 19 640 inwoners
Waver 4 200 ha 21 290 inwoners; 

We vergelijken met 2 Vlaamse steden: 

Leuven 4 800 ha 89 760 inwoners

Mechelen 6 800 ha 79 850 inwoners

Wie ooit van het een naar het ander
heeft gereden heeft nog eens juist ge-
zien waar het in België om gaat. Van
Mechelen naar Leuven rijdt men op een
eenbaansweg, met veel verkeersellen-
de. Hoe straf toch! Nog erger echter
om van Overijse (25.000 inwoners)
naar Leuven te rijden. Daar rijdt men
ongeveer op een ezelsbaantje, tussen
koeien en bussen en vrachtwagens en
de nodige haarspeldbochten. 
Ik zou graag wat vertellen over die
staatshervorming, waar we van ge-
droomd hebben. Het scheen eindelijk
zo dichtbij en bereikbaar. We zouden
beter moeten weten! België bijt hard-
vochtig van zich af. Onder “België” ver-
staan we natuurlijk allemaal hetzelfde,
alle wereldburgers die er financiële of
andere profijten uit halen. Wallonië

graait natuurlijk maar al te graag in de
Belgische potten, die voornamelijk
door Vlaanderen gevuld worden. Ze
zeggen het toch regelmatig, zonder ‘so-
lidariteit’ hoeft België voor hen ook
niet. Onze koning ooit nog aan de dop? 
Velen van ons zijn er moedeloos door
geworden, maar er is nochtans hoop.
Er zal nog tijd nodig zijn, maar we heb-
ben het toch gemerkt, de Vlamingen
beginnen al die oneerlijke verdeelsleu-
tels van macht en centen beu te wor-
den. De onverwachte bondgenoten
voor de verrotting zijn de tegenstan-
ders zelf. In plaats van compromissen
te accepteren, vragen ze langsom nog
maar meer. Hoe ging het weer met die
kan in de porseleinwinkel? Ik denk niet
dat die gewonnen heeft. 
Ik vergat bijna mijn belofte, jullie op de
hoogte te houden over ‘hopital Eras-
me’. Ze hebben mij nog eens binnen de
8 dagen doen betalen met kopie van
wat ik al gekregen had, enkele niets-
zeggende documenten met als enig de-
tail ‘soins de janvier’. Ik heb nogmaals
bevestigd dat ik nooit bij hen was, ook
niet in januari. De enige verzorging in
januari was in Edith Cavell. Ik ben zo
vriendelijk geweest ze een kopie van
de betaalde factuur te bezorgen. Het is
nu al enkele weken verdacht stil. Zou
ik ontsnappen aan deze aanslag?

Jan Goossens

Stationsstraat 8

3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04

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.
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De legende van het Fiere Margrietje

vertelt het verhaal van Margaretha van
Leuven. Caesarius, een monnik uit de
Duitse cisterciënzerabdij te Heister-
bach tekende het verhaal voor de eer-
ste keer op in 1222. Hij gebruikte het
verhaal ter illustratie van de deugd
‘eenvoud’. Zijn informatie kwam uit ge-
tuigenissen van monniken uit de cister-
ciënzerabdij van Villers-la-Ville in de
provincie Waals-Brabant.
Het verhaal kreeg in de loop der tijd ‘in
de volksmond’ steeds bovennatuurlij-
kere proporties. De Brusselse Augustij-
nenmonnik Johannes Gielemans zette
in de 15e eeuw het ‘aangepaste’ verhaal
zoals we het nu kennen te boek. Vele
17de-eeuwse auteurs van heiligenle-
vens volgden zijn voorbeeld
Het verhaal begint met Amandus, een
Leuvens burger. Hij beslist, samen met
zijn vrouw, hun bezittingen te verko-
pen en in de abdij van Villers in te tre-
den. In hun huis, de St.-Jorisherberg in
de Muntstraat, werkt Margaretha, een
familielid. Het meisje werkte zeer hard
en was bekend om haar voortreffelijk
gedrag, vandaar misschien haar bij-
naam Fier Margrietje. Al betekent ‘fier’
ook ‘ongenaakbaar’ (verwijzend naar
haar verzetting tegen een verkrachting,
zie lager). Op de vooravond van hun in-
trede kreeg de herberg pelgrims over
de vloer die eten en overnachting vra-
gen. Vermits op dat ogenblik geen
drank in huis was, stuurt de waard
Margaretha uit om wijn te halen.
De pelgrims blijken echter een ver-
momde roversbende te zijn. Margriet is
nog maar net de deur uit wanneer de
bende Amandus berooft en hem samen
met zijn vrouw en de hele familie ver-
moordt. Wanneer Margriet terugkeert,
nemen de moordenaars haar mee bui-
ten de stad waar zij haar (wellicht na
een poging tot collectieve verkrach-
ting) doden en in de Dijle werpen.

Het minnelied

Haar lichaam zinkt echter niet. Vissen
dragen het lichaam zodat het boven
water blijft. Tegen de stroom in en om-
geven door een wonderbaarlijk licht
drijft het lichaam terug richting Leu-
ven. Hendrik, de toenmalige Hertog
van Brabant, is getuige van dit wonder.
Dankzij de vondst van het lichaam
komt de waarheid aan het licht. Voor
ze verder kwaad kunnen aanrichten
worden de rovers opgespoord en in de
gevangenis geworpen. Volgens de le-
gende viel het feit voor te Leuven, op 2
september van het jaar 1225 wat dan
wel in tegenspraak is met de opteke-
ning in 1222.
Naar aanleiding van de legende is er
een hele Margaretha-cultus ontstaan.
Pelgrims treffen elkaar aan de in een
transkapel van de Sint-Pieterskerk in-
gebouwde Margaretha-kapel. Deze ka-
pel is eveneens van buitenaf te bewon-
deren.
Op de hoek van de Muntstraat en de
Tiensestraat staat het door Willy Meys-
mans gemaakte beeldhouwwerk dat
verwijst naar deze legende.
Ook een lied van het in 1544 door Jan
Roulans uitgegeven Antwerps liedboek
is aan haar gewijd.
De cultus rond Margaretha, die al in
1699 door de Mechelse aartsbisschop
de Precipiano was onderzocht, werd in
1905 door paus Puis X officieel toege-
staan. De stenen kapel van 1540, inge-
bouwd in een transkapel van de St.-Pie-
terskerk, werd een trefpunt voor
devote pelgrims; de 500ste verjaardag
van haar dood (1725) werd met grote
luister herdacht; de Leuvense kunste-
naar Pieter Joseph Verhaghen schilder-
de in 1765 vijf taferelen uit haar leven
(de doeken hangen nog steeds in haar
kapel).
Dankzij de onverdroten ijver van Ed-
ward Van Even (+ 1905) haalde zij eind
19de eeuw opnieuw de grote pers. Ze

werd door paus Leo XIII zalig ver-
klaard, en haar gebeente werd in 1902
in een nieuw schrijn geplaatst.
Geregeld (tot omstreeks 1964) werden
haar relieken meegedragen in de jaar-
lijkse processie van O.-L.-Vrouw Bele-
gering.
Door de eeuwen heen heeft Margare-
tha, meer dan haar collega’s de zalige
Ida en Catherina van Leuven, de Leuve-
naars beroerd en tal van kunstenaars
geïnspireerd. Het ideaalbeeld dat zij
schetsten van een jong en deugdzaam
meisje, dat haar eerbaarheid boven de
dood stelde, uit zich in biografieën, ar-
tikels, liederen, gedichten, gravures, te-
keningen, standbeelden, schilderijen
en glasramen. Een Leuvens plein, café,
serviceclub en toneelgezelschap dra-
gen haar naam.

De tekst:

I.
Het soude een fier Margrietelijn,
des avonts also spade,
met haren canneken gaen om wijn;
si was daer toe verraden.

II.
Wat vantse in haren weghe staen,
eenen ruyter stille:
‘nu segt mi, fier Margrietelijn,
doet nu mijnen wille.’

III.
- ‘Uwen wille en doen ic niet,
mijn moerken soude mi schelden;
storte ic dan mijnen coelen wijn,
alleyne soude ic hem ghelden.’

IV.
- ‘En sorghet niet voor den coelen wijn,
mer sorghet voor u selven:
die waert is onser beyder vrient,
hi sal ons noch wel borghen.’

V.
Hi namse in sinen witten armen
heymelick al stille,
al in een duyster camerken,
daer schafte hi doe sinen wille.

VI.
Smorghens, ontrent der middernacht,
si ghinc haer kanneken soecken,
daer lach die moeyaert ende hi loech:
‘het staet daer teynden mijn voeten.’

VII.
- ‘Mer dat daer teynden u voeten staet,
dat sal u noch lange berouwen:
ic hebbe noch drie ghebroeders stout,
si sullen u dat hooft af houwen.’

Het soude een fier Margrietelijn
XVe eeuw XVe eeuw
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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

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

VIII.
- ‘Alle u ghebroeders stout,
die sette ick in mijn deeren,
ick sal alle dese somer lanck
met Grietken houden mijn scheeren.’

IX.
Ende hi nam eenen snee witten bal
hi stackse al in haer kele,
hi schootse tot eenderen veynsteren,
hi schootse al in die Dijle.

X.
Teghen stroom quam si gedreven ut
aen sint Jans capelle,
dat sach so menich fijn edel man,
so menich ionc gheselle.

Roeland

(Wordt vervolgd)

ALSEMBERG: € 15 J.D.
ANDERLECHT: € 15 D.D.
BEIGEM: € 15 J.L.
BELLEGEM: € 15 J-P.D.W., L.D.
BERCHEM: € 15 R.V.B.
BERTEM: € 15 J.B.
BEVEREN-WAAS: € 15 A.R.
BOECHOUT: € 25 H.K.
BONHEIDEN: € 15 J.N.
BORGERHOUT: € 15 R.O.
BRUGGE: € 20 F.V.; € 30 F.V.
DEINZE: € 15 J.C.
DILBEEK: € 15 M.G.
DUISBURG: € 15 F.T.
DWORP: € 20 H.D.
EREMBODEGEM: € 25 P.C.
GANSHOREN: € 15 J.R.
GENT: € 15 E.A.; € 20 V.V.
GRIMBERGEN: € 15 G.W., B.L.
HALEN: € 15 F.G.
HALLE: € 15 M.S.

HASSELT: € 20 M.V.
HEVERLEE: € 25 H.V.
HOEILAART: € 15 B.V., L.M.,
E.V.Z., J.V.E., M.B., G.M., R.K.,
M.B., C.T., J.D.M. ; € 20F.B.,
J.V.A.; D.J. € 25 J.T.
HULDENBERG: € 15 P.S.
JETTE: € 15 A.M.
KNOKKE-HEIST: € 15 E.D.
KOKSIJDE: € 15 P.D.
KORTENBERG: € 15 G.C.
KRAAINEM: € 15 C.E., G.B., P.N.;
€ 20 H.D.B.
LENNIK: € 15 W.D.W
LOONBEEK: € 15 J.T.; € 25 J.D.
LOVENDEGEM: € 15 R.R.
LUBBEEK: € 15 F.G.
MARIA-AALTER: € 15 P.B.
MEERBEKE: € 15 U.D.
MELLE: € 15 K.M.
MERELBEKE: € 15 S.V.

MESSELBROEK: € 15 M.D.
OVERIJSE: € 15 H.D.R., J.D.,
F.D.-V., F.D.T., J.D., D.D., R.V.D.V.,
R.G., W.V., J.D., R.P., W.V., J.O.,
G.D., D.D., M.V., F.D.B., R.A., J.H.,
R.B., M.S., H.V.B., R.C., L.S., L.V.,
e.b., L.D., P.P., R.S., G.L., R.A.,
J.P., R.G., P.V.S., D.G., M.V., F.S.,
R.D., M.S., J.B., P.R., F.A., P.C.,
C.H.-P., K.T., E.P.; € 20 R.M., R.B.,
S.S., F.V., W.V.W.; € 25 K.D., M.G.,
E.D., F.C., P.M., L.D.C., D.V., R.G.,
C.V., L.V.D.L., H.D., D.J.; € 50 L.T.;
€ 60 L.S.
PUTTE: € 15 G.T.
RELEGEM: € 50 J.D’H.
ROESELARE: € 100 L.V.
RUMST: € 30 W.M.
SCHEPDAAL: € 15 G.D.
SINT-AGATHA-RODE: € 30 J.R.
SINT-GENESIUS-RODE: € 15 J.D.

SINT-JORIS-WEERT: € 15 C.L.
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE:
€ 15 H.V.
SINT-PIETERS-LEEUW: € 15 L.D.
TERVUREN: € 15 B.B., E.R., J.V.,
A.V., F.T., H.S.; € 20 J.D.R., J.
V.D.R., J.S.
VILVOORDE: € 20 A.D.V.; € 25
D.V.D.V.
VOSSEM: € 15 A.S., A.V.H., G.S.,
G.L.
WAREGEM: € 15 M.O.M.
WEMMEL: € 25 M.D.D.
WESTRODE: € 30 L.L.
WEZEMBEEK-OPPEM: € 15 A.P.,
F.V.
WILSELE: € 20 D.D.C.
WINKSELE: € 15 E.P.
ZAVENTEM: € 15 B.M., W.B.,
B.C.; € 20 H.V.
ZOTTEGEM: € 15 K.D.C.

VKD-Spoorslag DANKT  VAN  HARTE  DE  STEUNABONNEES
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Oplossing vorig nummer:

Jezus-Eikenaar Hugo vande Broek volhardt. Niet te verwonderen
dat hij uit de vele juiste inzendingen met ‘VOLHARDING’ de vorige
prijs mocht wegkapen. Na maandenlange regeringsonderhandelin-
gen bleef ook Yves doorgaan met volharding en zie de resultaten
van BHV en broodnodige staatshervorming… Gelukkig dat er voor
werkverschaffing werd gezorgd: enkele extra postjes voor grijp -
grage graaiende Franstalige partijen. Dankjewel, leugenaar Yves!
Spoorslag biedt u echter wat beters aan, een half uurtje verpozen
met lettertjes van links naar rechts en van boven naar onder. Wat
kan het leven toch mooi zijn!

Stuur de oplossing naar
De Kronkel, Kardinaalstraat 20, 3090 Overijse, of per e-post

naar ons Spoorslagadres of jena.de_wilde@skynet.be

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
1

2

7

3

4 8

9

6

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Horizontaal:
1. … Egmont - … zoekt geld
2. … Beiaard - Barack …
3. Op dezelfde plaats - Hij die runderen steelt
4. Een beeldrijke uitdrukking 
5. Een moeilijke … slikken - …-Siberische spoor-

lijn
6. Wat een …!
7. Samson en …
8. Hij dronk het in één … uit
9. … was eens … - Oud Testament - … is er maar

één
10. “Men vindt … geen paradijs of ’t zit een slange

in”, zei Guido Gezelle - Volt-Ampère
11. Hij heeft er de moed niet … - Aan de … van de

Schelde
12. De grootste Japanse tuin in Europa is die van …

- Radio Shack

Verticaal: 
1. … is de oudste nog bewoonde norbertijnenabdij

in ons land
2. … Van de Walle - meisjesnaam
3. De x- en de y- … - Rik … - Magazine
4. … en moeke - She … you, yeah, yeah, yeah
5. Dat is geen … waard - Das … wirkt im Stillen
6. Een … is een domoor, een lomperd - Aan de …

gaan
7. Spaanse stad aan de Middellandse Zee - Rust in

vrede zonder klinker - Kim won de eerste …
8. Het Arabische … Abu Dhabi bestelde bij Aalste-

naar Piet-Jan de Nul een eiland
9. Anagram van Lea - Maar daar klonk een stemme

krachtig … ’t oude Noordzee strand (De Blauw-
voet)

10. Steve … (Amerikaanse recordjager) - … gratia
artis
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