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Redactioneel

Op 15 juli zou er normaal een communau-
tair akkoord moeten zijn met de splitsing
van BHV als inzet, naast een sociaal-
economisch beleidsplan voor België. Het
zwaard van Damocles hangt boven de re-
gering Leterme. Het ziet er niet goed uit.
Franstaligen blijven alle bevoegdheids-
overdrachten blokkeren. De nieuwe
BTW-regeling van MR-minister Reynders
benadeelt in hoge mate de Vlaamse ei-
genaars. Er wordt een premie voorzien
voor Franstaligen die in een gebied met
grote werkloosheid wonen en willen
gaan werken in een gebied met lage
werkloosheid, Vlaanderen dus. De Frans-
taligen steunen en beschermen drie 3
 dissidente burgemeesters en franstalig
Brussel wil samengevoegd worden met
het Waalse gewest. Het zijn maar enkele
voorbeelden van de Francofone aanval
op Vlaanderen. Een “superministerraad”
bracht niet de verwachte doorbraak. De
liberale partner Open VLD tracht het
communautair dossier in de koelkast te
stoppen. Bij een aantal CD&V-ers begint
het geduld weg te ebben. NV-A maakt
zich als coalitiepartner ongerust. De tal-
rijke opmerkingen van VB – nog altijd de
tweede grootste partij – en  van LDD wor-
den weggewuifd. De vakbonden blijven
een Belgicistische koers aanhouden. De
francofonie gebruikt al haar invloeden
via de EU, de Raad van Europa en de VN,
om aan te tonen hoe racistisch Vlaande-
ren wel is. Het regeringswerk met een
deadline voor ogen is zeer moeilijk ge-
worden. Het lijkt erop dat de splitsing
van België niet meer ver af is.
In de ons omliggende landen weet men
dat ook. De Nederlander en libertijn
Geert Wilders (Partij voor de Vrijheid), de
maker van de anti-koran-film, deed een
oproep om Vlaanderen bij Nederland te
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voegen. Hij zou geen leger sturen om
Vlaanderen te annexeren! 
Hij zag vooral de economische voordelen
als de haven van Antwerpen en de lagere
fiscaliteit. Wij hebben de indruk dat dit
voorstel uit de verkeerde mond kwam.
Maar dit neemt niet weg dat er kan over
nagedacht worden.
Wij wensen alvast niet van de regen in de
drop terecht te komen. Wij wensen niet
dat Vlaanderen een kolonie van Neder-
land wordt. Vlaanderen en Nederland zijn
sinds enkele decennia vrij ver uit elkaar
gegroeid. Er is de levenswijze: in Neder-
land meer een calvinistische stijl, in
Vlaanderen eerder een bourgondische
stijl. Er zijn grote verschillen in het
bouw- en woonbeleid en op sociaal vlak:
gezondheidszorg, ziekteverzekering, pen-
sioenstelsel, enz.
Wij zien meer heil in het oprichten van
een Nederlandse federatie (unie) met
 Nederland en Vlaanderen (inclusief Brus-
sel?), met bijvoorbeeld een kleine centra-
le regering, naast twee federale regerin-
gen en een gezamenlijk buitenlandbeleid
– naar het voorbeeld van de Duitse
Bondsrepubliek. Zo’n Nederlandse fede-
ratie kan een monarchie blijven en zou al-
vast problemen vermijden bij de EU en
de andere internationale instellingen. Of-
wel kan men kiezen voor een volledig
confederalisme met Vlaanderen (inclu-
sief Brussel?) en Wallonië binnen onze
francofone monarchie. Een andere rich-
ting die kan gevolgd worden is natuurlijk
de volledige onafhankelijkheid van
Vlaanderen, dat zal zeker niet eenvoudi-
ger zijn, denk maar aan de erkenning op
internationaal vlak en de hoge kosten die
aan deze formule zullen verbonden zijn.
Laat deze bedenkingen een aanloop zijn
om verder na te denken over goede op-
lossingen. Suggesties zijn steeds welkom.

De volgende vergadering van de

Raad van Beheer van het VKD, 

gevolgd door een redactieraad,

vindt plaats op donderdag

21 augustus 2008 om 20 uur

in CC Den Blank te Overijse. 
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Weer eens de Raad van Europa

Het tijdschrift Spoorslag is een tweemaandelijkse uitgave
van de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek. 

Lid van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) Brabant, het 
Halle Vilvoorde Komitee (Haviko) en het Overlegcentrum

van Vlaamse Verenigingen (OVV).

Spoorslag is een Vlaams bewust tijdschrift dat volledig
onafhankelijk staat van politieke partijen of politieke

invloeden.

Vanuit onze zelfstandigheid volgen wij het beleid op
politiek, cultureel en sociaal vlak in Vlaanderen, met

accenten op de Vlaamse grensgemeenten rond Brussel en
het leven van de Vlamingen in onze hoofdstad.

Vandaar dat we alle initiatieven die goed zijn voor
Vlaanderen, vanwaar ze ook komen, vermelden of

commentariëren. Artikels en afbeeldingen mogen enkel
worden overgenomen mits voorafgaand akkoord van onze

kernredactie.

Voor alle duidelijkheid: de Raad van
Europa heeft niets met de Europese
Unie te maken.
De Franstaligen in dit land hebben, net
zoals ze dat vroeger met het minderhe-
denverdrag al deden, opnieuw een
klacht neergelegd bij deze Raad omdat
Minister Marino Keulen, de francofone
ministers uit de 3 Vlaamse grensge-
meenten met Brussel (Linkebeek,
Kraainem en Wezembeek-Oppem) niet
wil benoemen, omdat deze heren de
taalwetten niet wensen na te leven.
Het Congres van de Lokale en Regiona-
le Besturen bij de Raad van Europa
heeft beslist om op 13 en 14 mei een
onderzoekscommissie te sturen. Deze
commissie is samengesteld uit een
Fransman Michel Guéguan, voorzitter,
een Serviër Dobrica Milovanovic en
een Zweed Anders Knape – leden van
de onderzoekscommissie.
De commissie wordt bijgestaan door
een specialist, de Duitse professor
Dian Schefold en twee Franse leden
van het congressecretariaat. Men kan

moeilijk beweren dat de neutraliteit en
de objectiviteit met deze groep gewaar-
borgd is. 
Een Franse voorzitter die moet komen
onderzoeken waarom aan drie franco-
fone burgemeesters, verboden wordt
om in de Franse taal, bestuursdaden te
stellen, zoals het opstellen van de kies-
formaliteiten. België is voor de Raad
van Europa toch een Franstalige natie?
Doorgestoken kaart? 
In een persbericht van de Raad van Eu-
ropa spreekt men van een "fact finding
mission" waarmee men de “situatie van
de lokale democratie in België wil toet-
sen met de bepalingen van het Euro-
pees Charter voor Lokaal Zelfbestuur”
Ze beginnen op 13 mei met een gesprek
bij de minister-president van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest Charles Pi-
qué (PS), gevolgd door een babbel met
federaal minister van Binnenlandse Za-
ken Patrick Dewael (Open VLD) en een
minister van de Vlaamse regering Mari-
no Keulen (Open VLD) Binnenlands
Bestuur. De uren nadien zijn de nog

niet benoemde kandidaat-burgemees-
ters aan de beurt: Arnold d'Oreye de
Lantremange (Kraainem), Damien
Thiéry (Linkebeek) en François Van
Hoobrouck (Wezembeek-Oppem allen
lid van het FDF.
‘s Anderdaags wensen ze nog te spre-
ken met Karl-Heinz Lambertz, (SP) mi-
nister-president van de Duitstalige
Gemeenschap, met Marleen Vander -
poorten, voorzitter van het Vlaams par-
lement (Open VLD) en als laatste de
Vereniging van Vlaamse Steden en Ge-
meenten (VVSG).
Er wordt vermoed dat Marc Cools
(MR), die zetelt in de Kamer van Loka-
le Besturen, achter de rug (?) van de fe-
derale regering, de zaak op de agenda
heeft geplaatst. Onze Vlaamse manda-
tarissen bij de Raad van Europa, ston-
den erbij en keken ernaar, zonder te
reageren… gebeurde dat ook al niet bij
de VN?
Wat is daarvan de reden? Begrijp het
maar!

Henri Otte

‘Hij’ weet waarover hij spreekt.

Ook La Belgique blijft overeind dankzij corruptie.

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
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De wereldtentoonstelling 1958

In 1952 had de CVP-PSC, een homogene
meerderheid in Kamer en Senaat, be-
slist om 7 jaar na het einde van WOII, na
een aanslepende repressieperiode en 2
jaar na de woelige koningskwestie, het
Belgisch blazoen op te poetsen door in
1958 in Brussel een Wereldtentoonstel-
ling te organiseren. Het was de bedoe-
ling om België als een Franstalige natie
te promoten. Iets gelijkaardigs heeft
men gedaan tijdens de latere Europese
wereldtentoonstellingen van Sevilla
(1992) en Hannover (2000). Men had de
les niet geleerd.
Over Expo 58 werd er de laatste maan-
den opnieuw veel geschreven en herin-
neringen opgehaald. Vooral voor wie er
toen bij was, was het terug naar wat
ooit eens was. Wij maakten toen kennis
met dingen die wij nog niet gezien had-
den, denk maar aan de kleuren-TV, de
stereo-installaties, de ruimtevaart met
de spoetnik en de eerste(?) niet terugge-
keerde ruimtereiziger het hondje Laika,
het eerste passagiersvliegtuig met
straalmotoren, Peugeot 304, politie-
voertuigen met een geel zwaailicht, zeer
gewaagde architectuur, de EGKS met
zijn moderne mijnbouw, een duik in de
wereld van moleculen en atomen, een
heuse golfslagsimulator van de Neder-
landers, de 165 miljard keer vergrote
ijzermolecule als tegenhanger van de
Eifeltoren, de eerste colafabriek in ons
land, de soft-ijsjes, enz. Het was toen
een kijk op de wereld van de toekomst
zonder moderne wapens en zonder oor-
logen in onze contreien. Alle deelne-
mende landen lieten hun identiteit van
hun beste kant zien.
Het organisatiecomité van WT58 be-
stond uit 65 onverdachte Belgen waar-
van er 46 Franstaligen waren tegenover
19 officieel Nederlandstaligen. Eigenlijk
was het een Francofoon gezelschap van
65 commissarissen onder de leiding van
de Luikenaar baron Moens de Ferni,
voorzitter van het Commissariaat-Gene-
raal. Zij hadden de opdracht om België
als een Franstalige natie voor te stellen.
Met de Vlaamse bevolking, de grote
meerderheid in dit land, werd geen re-
kening gehouden. Men deed alsof
Vlaanderen niet bestond. Om hiertegen
te protesteren werd eind 1954 door J.
van de Perre ondervoorzitter van het
VEV verzet aangetekend en werd in
1957 het Vlaams jeugdcomité WT opge-
richt onder het voorzitterschap van Wil-
fried Martens, gesteund door bijna alle
Vlaamse jeugdbewegingen en door de

toen nog Vlaams bewuste krant De
Standaard. Er werd door het Commissa-
riaat-Generaal beslist om geen Vlaamse
dag te organiseren omdat volgens baron
Moens de Fernig Vlaanderen toch geen
“état souverain” was. De reactie bleef
niet uit, in Gent en Leuven werden
meerdere studentenbetogingen gehou-
den en eind februari 1958 werd er luid-
ruchtig gedemonstreerd op de tribune
van de Kamer van Volksvertegenwoor-
digers. Iedereen werd door de politie
opgepakt. De liberale minister Roger
Motz liet even later weten dat er toch
een Vlaamse en een Waalse dag zou ko-
men maar dat hij geen leeuwenvlaggen
op het WT-terrein zou dulden. Op de
openingsdag kregen alle Vlaamse
schoolkinderen, die het koninklijk ge-
zelschap op de Heizel moesten verwel-
komen een papieren leeuwenvlagje in
de handen geduwd en werden er enkele
grote ballonen met leeuwenvlaggen op-
gelaten die lange tijd boven het terrein
van de WT bleven zweven. De recht-
streekse radio-uitzending van het NIR
maakte daar geen gewag van.        
De Vlaamse dag op 6 juli verliep zeer
waardevol volgens het klassiek patroon
(een optocht met onder andere leeu-
wenvlaggen, een eucharistieviering,
vendelzwaaien en samenzang). 
‘s Avonds werd in een goed gevuld groot
auditorium van de WT, met groot koor
en orkest, het oratorium De Schelde
van Peter Benoit opgevoerd. Onvergete-
lijk.
Maar daarmee was de kous niet af. Het
Franstalig karakter van WT58 werd
voortdurend versterkt. De 270 fairhos-
tessen moesten bij de selectie tweetalig
zijn. 200 hostessen waren alleen Frans-
talig.
De Vlaamse journalisten werden gepest
en kregen geen toegang op de voor de
pers voorziene parkeerplaatsen. 
Het Franse paviljoen, maar niet alleen
dit, volhardde in de boosheid en weiger-
de Nederlandstalige teksten aan te
brengen. De dag voor de IJzerbede-
vaart, werd ’s morgens een groot Frans-
talig bord aan de ingang van het Franse
paviljoen met gegevens over de “popu-
lation Française, nos records et nos per-
formances en les grandes réalisations”,
door een groep bewuste Vlamingen
(waaronder Flor Grammens) bekogeld
met een aantal pekeieren. Mark Gram-
mens had dit vooraf aangekondigd.
Merkwaardig, maar kort daarop werden
er bijna overal kleine Nederlandstalige

bordjes opgehangen. Mark Grammens
zal het geweten hebben, hij kreeg in
1959 voor zijn eierenworp 2 maanden
gevangenisstraf zonder uitstel. Een
zware straf, en nog eens het bewijs hoe
groot soms de haat tegenover de Vla-
mingen wel was. Op het einde van het
proces werden de nog aanwezige Vla-
mingen in de rechtszaal aangevallen
door een bende francofonen. De orde-
dienst liet rustig begaan.
Als een soort eerherstel aan Frankrijk
(notre deuxième patrie) mocht een
Waalse “vaderlandslievende” vereniging
bloemen neerleggen bij het Franse pa-
viljoen onder het bord met pekeieren en
er met de Franse vlag zwaaien onder
het zingen van de marseillaise. Het ge-
volg was dat er een handgemeen ont-
stond met “toevallig” aanwezige Vlamin-
gen. 
Is er na 50 jaar zo veel veranderd? Na-
tuurlijk wel. De unitaire staatsstructuur
werd omgevormd tot een federale
staatsstructuur met 5 parlementen en
met beperkte bevoegdheden. Wilfried
Martens, toen een voorman in de
Vlaamse studentenbeweging, werd in
de jaren tachtig verschillende keren op
voordracht van de CVP eerste minister
en is vandaag lid van B-plus.
Vandaag worden 65 dienstweigeraars
BHV voor de rechtbank gesleurd om
vermoedelijk veroordeeld te worden tot
hoge geldboeten of lange vervangende
gevangenisstraffen.                                           
De Vlaming Yves Leterme (CD&V) haal-
de met zijn Vlaamse visie 800.000 stem-
men, is nu federaal premier en geeft ons
de indruk aan de francofone druk te zul-
len bezwijken.
TAK voert her en der acties om te pro-
testeren tegen de arrogantie van de
Francofone burgemeesters in enkele
Vlaamse grensgemeenten rond Brussel.
Zij worden regelmatig door de orde-
diensten opgepakt en riskeren zware
geldsancties en zelfs gevangenisstraf-
fen.                                                               

Henri Otte 



5Spoorslag jaargang 38, nummer 3 - 2008

V
LA

A
M

S B
EW

EG
EN

Solidariteit

Solidariteit met zwakkeren en
minderbedeelden in de samen-

leving is een belangrijke menselijke
waarde.
Maatschappelijke solidariteit is
echter geen absoluut begrip: ze
heeft bepaalde kenmerken en is
aan randvoorwaarden verbonden.
Wanneer de Vlamingen een gebrek
aan solidariteit verweten wordt
door te pleiten voor een eigen
Sociale Zekerheid (SZ), moet onder-
zocht worden of die beschuldiging
terecht is: ze moet getoetst worden
aan die kenmerken en randvoor-
waarden.

Kenmerken van 
en randvoorwaarden 
voor solidariteit

1. Sociale solidariteit verloopt in con-

centrische kringen 

2. Solidariteit berust op vrijwilligheid

en op democratische inspraak 

3. Solidariteit veronderstelt doorzich-

tigheid

4. Solidariteit veronderstelt verant-

woordelijkheid van beide partijen:
gever en ontvanger 

5. Solidariteit is verbonden met om-

keerbaarheid

6. Solidariteit veronderstelt respect en

wederkerigheid van de ontvanger 

Toepassing op de Vlaams-
Waalse financiële solidariteit

1. Concentrische kringen

Sociale solidariteit verloopt in concen-
trische kringen met als middelste kring
het gezin en daar rond – in ons geval –
de Vlaamse volksgemeenschap, de fe-

derale staat, de Europese Unie en de
wereld. Dat is een gewone vaststelling.
De financiële solidariteit van Vlaande-
ren met Wallonië en Brussel verloopt
actueel via de SZ, de financiële verrich-
tingen van de federale overheid en via
de financiering van gemeenschappen
en gewesten door de federale overheid:
samen goed voor 4,2% van het Vlaamse
primaire inkomen in 2003 volgens de
ABAFIM-studie (1).
Wanneer de geldtransfers, die voort-
vloeien uit de afbetaling van de inte-
restlasten op de staatsschuld, daaraan
worden toegevoegd, komt men tot een
transfer van 6,6% van het Vlaamse pri-
maire inkomen of bruto regionaal pro-
duct (BRP) (2).
Het geldtransfer van België naar de Eu-
ropese Unie bedraagt minder dan 0,5%
van het bruto nationaal inkomen (BNI)
(3).
En in 2007 besteedde België 0,43% van
zijn bruto nationaal product (BNP) aan
ontwikkelingssamenwerking (4).
Er is dus kwantitatief een duidelijk ver-
schil tussen de financiële solidariteit
van Vlaanderen met Wallonië en Brus-
sel en die van Vlaanderen met de EU en
de wereld.
Waarom zou Vlaanderen dan geen in-
terne solidariteit mogen organiseren
die groter is dan die met Wallonië en
Brussel?
Om het met een boutade te zeggen: wie
beweert financieel even solidair te zijn
met de derde wereld als met zijn gezin,
leeft in utopia.

2. Vrijwilligheid en democratische 

inspraak

De vorming van de Vlaamse deelstaat
is pas begonnen in 1970 en die Vlaamse
staatsvorming is ver van voltooid: bij
gebrek aan bevoegdheden heeft Vlaan-
deren nu nauwelijks vat op de solidari-
teit binnen de eigen volksgemeen-

schap. De huidige SZ is een erfenis, ge-
kregen van de Belgische staat en is
geen beslissing van de Vlaamse rege-
ring.
In de toekomst zal de interpersoonlijke
solidariteit bijgevolg meer en meer in-
gericht worden binnen de gemeen-
schappen door overheveling van de
daartoe noodzakelijke hefbomen: een
volwaardige fiscale autonomie en een
eigen beheer van de SZ. Die inrichting
zal gebeuren op basis van democrati-
sche besluitvorming in de parlementen
van de Vlaamse en Franse Gemeen-
schap.
De financiële solidariteit tussen de ge-
meenschappen zal dan op een onder-
handelde basis worden ingericht: dan
pas zullen de randvoorwaarden van
vrijwilligheid en democratische in-
spraak gegarandeerd zijn. Ludo Abicht
verwoordde die voorwaarde als “Geen
solidariteit zonder soevereiniteit” (5).

3. Doorzichtigheid

De geldtransfers na de laatste wereld-
oorlog uit Vlaanderen naar Wallonië en
Brussel werden voor het eerst in kaart
gebracht door de KU Leuven tussen
1980 en ’90 (6), en later door de KBC
(7) en de diensten van de Vlaamse Ad-
ministratie ABAFIM (1, 8).
Die geldtransfers werden en worden
namelijk niet openbaar gemaakt door
de federale overheid.
De voorwaarde van doorzichtigheid en
openbaarheid van bestuur is dus aller-
minst vervuld.

4. Verantwoordelijkheid

Solidariteit moet rekening houden met
de verantwoordelijkheid van de gever.
Om een idee te krijgen over de omvang
van de Vlaamse solidariteit binnen Bel-
gië (tot 6,6% van het Vlaamse BRP per
jaar) kan de vergelijking gemaakt wor-
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den met de financiële solidariteit van
West-Duitsland, dat jaarlijks 4% van
zijn BBP (bruto binnenlands product)
transfereert naar Oost-Duitsland (9,
10).
De Vlaamse economische vooruitzich-
ten zijn in vergelijking met de gemid-
delde welvaart in de EU niet rooskleu-
rig, Vlaanderen moet bovendien
rekening houden met de kosten van de
vergrijzing die vroeger begint dan in
Wallonië en tenslotte heeft Vlaanderen
ook zijn “armen”, zijn vierde wereld.
Vlaanderen moet dus voorzichtig om-
gaan met zijn middelen en mag de vol-
gende generaties niet opzadelen met
schulden.
Doch ook de ontvanger moet verant-
woordelijkheidszin vertonen en daar
wringt het schoentje: de geldtransfers
uit Vlaanderen worden in
Wallonië hoofdzakelijk ge-
bruikt voor consumptie en te
weinig voor investeringen in
nieuwe werkgelegenheid. Ze
verzachten de pijn, doch ha-
len Wallonië niet uit de diepe
put van de werkloosheid. Bo-
vendien heeft Wallonië ook
zijn “rijken” en mogen de
Waalse politici best eens na-
denken hoe zij de solidariteit
binnen Wallonië beter kun-
nen organiseren.
Het Waalse volk is niet slech-
ter of beter dan het Vlaamse.
Teleurstellend evenwel is de geringe
ambitie van de Waalse politici om hun
volk uit de put te trekken. 

5. Omkeerbaarheid

Een dikwijls geformuleerde tegenwer-
ping tegen de toewijzing van de SZ aan
beide deelstaten is de stelling dat vroe-

ger, toen Wallonië welvarender was, de
geldstroom van Wallonië naar Vlaande-
ren verliep.
De uitgebreide SZ, zoals we die nu ken-
nen, dateert pas van na de laatste we-
reldoorlog. Welnu, Prof. Paul Van Rom-
puy en zijn Leuvense collega’s evenals
anderen bestudeerden de periode van-
af 1975 en toonden continu transfers
van Vlaanderen naar Wallonië aan (6).
En de periode tussen 1955 en 1975, in
haar geheel bekeken en bestudeerd
door licentiaat Economie Gerd Dotter-
mans (KU Leuven), brengt ook alleen
transfers aan het licht van Vlaanderen
(en Brussel) naar Wallonië (11).
Vóór de laatste wereldoorlog kan men
wel spreken over tewerkstelling van
Vlamingen in Waalse industriebekkens,
doch dat is iets anders dan transfers in

de SZ. Bovendien hebben die Vlamin-
gen, die omwille van het werk naar
Wallonië verhuisden, ook bijgedragen
tot de Waalse welstand en zij hebben
zich op een loyale wijze in het nieuwe
milieu geïntegreerd: de familienaam
van menig Waals politicus liegt er niet
om.

Uit een studie van Prof. Juul Hannes
(VUB en RUG) blijkt overigens ener-
zijds dat Vlaanderen  in de periode
1830 – 1914 zelfbedruipend was: het %
afgedragen belastingen stemde in die
periode namelijk overeen met het be-
volkingspercentage. Anderzijds werd
Vlaanderen in die periode door het Bel-
gisch investeringsbeleid niet verwend:
het % van de openbare investeringen
(wegen, spoorwegen, waterwegen) in
Vlaanderen was beduidend kleiner dan
het bevolkingspercentage. In die perio-
de van het economisch arme Vlaande-
ren was er dus geen geldstroom van
Wallonië naar Vlaanderen (12).
Een andere populaire stelling luidt dat
de Vlaams-Waalse geldstroom weldra
zal omkeren, zoals beweerd wordt
door meerdere vakbondsleiders. Zij

steunen zich hiervoor op
de snellere vergrijzing van
de Vlaamse bevolking.
De simulatieberekeningen
van ABAFIM tot 2030 wij-
zen er echter op dat de
geldstromen niet zullen
omkeren van Wallonië
naar Vlaanderen, zelfs niet
wanneer Wallonië Vlaan-
deren zou inhalen inzake
werkgelegenheidsgraad
(1).
De randvoorwaarde van
de omkeerbaarheid is dus
in de feiten niet vervuld.

6. Respect en wederkerigheid

Financiële solidariteit veronderstelt
steeds respect en loyaliteit van de ont-
vanger. Vlaanderen verwacht van de
Franstaligen respect voor het territori-
aliteitsbeginsel, voor de toepassing van
de taalwetten te Brussel en voor het
Vlaamse recht op zelfbestuur.
Doch aan die kant blijft Franstalig Bel-
gië potdoof.
Elk ander volk dan het Vlaamse zou in
die omstandigheden de geldstroom on-
middellijk stoppen: men spuwt niet in
de hand van de gever.

De actie 
“Red de solidariteit”

Einde september ll. werd door de
christelijke en socialistische vakbon-
den een petitie-actie gestart, onder-
steund door Belgische vlaggen aan
huisgevels, als reactie tegen de
splitsingsvoorstellen die bij de   rege-
ringsonderhandelingen op tafel lagen.
Dit offensief werd gelanceerd onder de
sluwe misleidende slogan “Red de soli-

“Red de solidariteit” heeft een andere
agenda dan het handhaven van de

solidariteit: de vakbonden willen niet het
risico lopen hun politieke en financiële

macht te zien afkalven.
Deze actie is een regelrechte manipulatie

van een goedgelovige publieke opinie.
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dariteit” en “We willen solidariteit en
geen splitsing” (13).
Over die splitsingsvoorstellen schrijft
Luc Van der Kelen, lid van de Raad van
bestuur van B-Plus: “De Vlaamse on-
derhandelaars hadden, niet zonder ge-
vaar voor de eigen geloofwaardigheid,
rekening houdend met de Franstalige
gevoeligheden een heel gemodereerde
lijst samengesteld, waarin de quasi to-
taliteit van de sociale zekerheid 
werd ontzien … de interpersoonlijke
solidariteit zou onaangetast blijven.”
(14).
“Red de solidariteit” heeft dus een an-
dere agenda dan het handhaven van de
solidariteit: de vakbonden willen niet
het risico lopen hun politieke en finan-
ciële macht te zien afkalven.
Deze actie is een regelrechte manipula-
tie van een goedgelovige publieke opi-
nie. Jammer voor organisaties die kun-
nen terugblikken op een verdienstelijk
sociaal verleden. 

Besluit

Niemand kan Vlaanderen het recht ont-
zeggen om een eigen SZ in te richten
met volledige bevoegdheden inzake
normering, uitvoering en financiering:
dat is het recht van elke volwassen na-
tie.
Daarvoor pleiten ook een aantal zake-
lijke argumenten: het leggen van eigen
klemtonen, het voeren van een effi-
ciënt beleid met coherente bevoegd-
heidspakketten en responsabilisering
tot een spaarzaam beleid; die argumen-
ten gelden ook voor Wallonië.
De hoge graad van de huidige financië-
le solidariteit van Vlaanderen met de
Franse Gemeenschap beantwoordt
niet aan de randvoorwaarden van soe-
vereiniteit, doorzichtigheid, verant-
woordelijkheid, omkeerbaarheid, res-
pect en wederkerigheid.
Niettemin pleit ik er voor dat Vlaande-
ren, na de overheveling van fiscaliteit
en volledige volwaardige SZ naar beide
deelstaten, bereid zou zijn tot een on-
derhandelde financiële solidariteit met
Wallonië. Ludo Abicht koppelde aan
zijn reeds vermelde solidariteitsvoor-
waarde:”Geen soevereiniteit zonder ge-
nerositeit” (5).
Die solidariteit kan de vorm aannemen
van een financieel hulpplan met resul-
taatsverbintenis inzake de Waalse
werkgelegenheidsgraad en afnemend
in de tijd. Daartegenover staat dan ook
de voorwaarde van federale loyaliteit,
die moet blijken uit de toepassing van
de taalwetgeving in Brussel, uit het
stoppen van het Franstalig taalimperia-

lisme met pogingen tot gebiedsuitbrei-
ding van Brussel en op de taalgrens en
uit het afzien van verdere pogingen om
Vlaams zelfbestuur te boycotten.
Zelfs in het scenario van een splitsing
van België zal Vlaanderen de bespre-
king van een solidair financieel over-
gangsplan niet weigeren.
Mogen we dromen van een nieuwe ge-
neratie Waalse politici, die samen met
Vlaamse politici, de motor worden van
Waals en Vlaams zelfbestuur? De haan
en de leeuw, niet als tegenstanders
doch als medestanders …
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Eric Ponette - 14 april 2008

Hij promoveerde in 1961 tot doctor
in de geneeskunde aan de KU Leu-
ven, hij is specialist Inwendige Ge-
neeskunde en Röntgendiagnose, be-
haalde een speciaal doctoraat in de
Radiologie. Sinds 1975 was hij bui-
tengewoon docent aan de KU Leuven
en sinds 1980 gewoon hoogleraar. Hij
was voorzitter van de Vereniging
Vlaamse Professoren Leuven, van,
het verbond Vlaamse Academici en
van het Vlaams Geneeskundigenver-
bond en is sinds 2001 Emeritus ge-
woon hoogleraar KU Leuven.

Prof. Dr. Eric Ponette werd op zater-
dag 31 mei 2008 in het auditorium
van het Provinciehuis in Antwerpen
gehuldigd en ontving er de prestigi-
euze erepenning 2008 van de Marnix-
ring Internationale Serviceclub. Pro-
ficiat!
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Het taalonderricht Nederlands in Wallonië

Ik had de gelegenheid om met twee
Vlaamse leraressen Nederlands te pra-
ten. Beiden wonen in Wallonië. De ene
geeft les in het hoger secundair onder-
wijs in verschillende scholen in de pro-
vincie Luik, de andere staat in het lager
secundair onderwijs, eveneens in ver-
schillende scholen van de provincie
Henegouwen.
Hun verhaal was gelijklopend. Afge-
zien van de vaststelling dat er door-
gaans nog weinig respect en discipline
bij de Waalse leerlingen aanwezig is, is
de afkeer voor de Nederlandse taal
zeer groot. (In Wallonië is het Neder-
lands meestal de derde taal).
Zij zitten ongeïnteresseerd in de les,
weigeren huistaken te maken, als ze
een dictee moeten doen gooien sommi-
gen hun schrijfgerief op de grond of
weigeren hun blad af te geven. Een
eenvoudig boekje lezen ze niet en het
gebeurt wel dat de lerares het boekje
uit de vuilbak op de speelplaats moet
recupereren. De schooldirectie? Zij
staan erbij en kijken ernaar. Wanneer
de Waalse leerlingen of hun ouders,
hierover ondervraagd worden, zeggen
zij vlakaf dat zij het Nederlands over-
bodig vinden. Het interesseert hen niet,
in België spreekt men toch overal
Frans en het is hoog tijd dat men in
Vlaanderen  verplicht wordt om alleen
nog Frans te spreken. 
De verantwoordelijkheid voor het
Waals onderwijs berust bij twee minis-
ters: Marie Arena - PS (leerplichtonder-
wijs en sociale promotie) en Marie-
Dominique Simonet – cdH  (Hoger on-
derwijs).
Natuurlijk is dit (nog) geen algemene
gedachtegang in Wallonië, gelukkig
maar!
Ik hoop dat deze tendens geen uitbrei-

ding neemt. Ontegensprekelijk krijgen
deze kinderen een dergelijke mentali-
teit mee van thuis uit of vanuit de mid-

dens waarin ze regelmatig vertoeven.
Wraakroepend is de vaststelling dat er
kinderen bij zijn van oorspronkelijk
Vlaamse ouders.  Eens deze kinderen
volwassen zullen zijn, belooft dit zeker
niet veel goeds. Het zullen rabiate
Francofonen zijn, klaar om  militant te
zijn bij het MR/FDF, het UF, cdH, PS of
Ecolo. 
Onlangs was er een jobbeurs op de
luchthaven van Zaventem.  Franstalige
werkzoekenden beklaagden er zich
over dat er meertaligheid gevraagd
werd voor iet of wat hogere functies en
dat er tweetaligheid vereist was voor
de lagere functies (arbeiders). Het viel
op dat het een vertegenwoordiger van
VOKA  (het vroegere Vlaams Econo-
misch Verbond) was die een oproep
deed om de regels niet zo streng toe te
passen. Als die man meende wat hij zei,
betekent dit dat meestergasten en
werfopzichters bijvoorbeeld, om veilig-
heidsredenen verplicht zullen worden,
hun instructies in het Frans te geven
om er zeker van te zijn dat de Fransta-
lige werknemers de richtlijnen begre-
pen hebben. Het is destijds met Vla-
mingen in Wallonië en in het Belgische
leger ooit anders verlopen. De Fransta-
ligen zouden de mogelijkheid krijgen
om op kosten van het bedrijf enkele ja-
ren Nederlandse taalcursussen te vol-
gen. Laten wij hopen dat het iets uit-
haalt.
Er werden al vele pogingen onderno-
men om ervoor te zorgen dat in de onze
hoofdstad de tweetaligheid gegaran-
deerd zou worden. In Brussel krijgen
de federale ambtenaren een tweetalig-
heidspremie. Dit is eveneens de regel
bij de lokale en federale ordediensten
die actief zijn in onze hoofdstad. Dat
hiervan veel misbruik werd gemaakt
hoeft geen betoog. Voor de medische
hulpdiensten was dit niet van toepas-
sing.

Vandaag wil men Waalse arbeiders een
extra premie te geven wanneer ze be-
reid zouden zijn in een Vlaams bedrijf
te gaan werken. (Zelfs zonder over de
nodige taalkennis te beschikken). Maar
dit systeem kent eigenaardig genoeg
geen succes. Is dat de juiste aanpak?
Worden de Vlaamse bedrijven het
slachtoffer van hun economische wel-
vaart? Het kan toch niet zijn dat Vlaam-
se bedrijven verplicht worden om voor
hun personeel over te schakelen naar
het Frans om hun activiteiten te verze-
keren. Wat doen wij dan met het sep-
temberdecreet van 1973? Zijn er dan
echt geen andere oplossingen? In
Vlaanderen is het al zo dat bedrijven,
die internationaal actief, zijn de Engel-
se taal als communicatiemiddel gebrui-
ken met hun zusterbedrijven. Moeten
wij in Vlaanderen ons taalonderwijs
niet herzien en het Engels als tweede
taal onderwijzen in de plaats van het
Frans? 
Tegenwoordig heeft men in Wallonië
een relatieve bestaanszekerheid en kan
men genieten van een goede sociale ze-
kerheid, ook als men geen werkt vindt
of wil vinden, so what? Het zijn toch de
Vlamingen die hiervoor extra betalen
(per dag en per Vlaming € 4, of jaarlijks
5.500.000 x 365 x 4 = € 8.030.000.000).
Dit is 15 keer meer dan wat de Belgi-
sche staat besteedt aan ontwikkelings-
samenwerking en 12 keer meer dan
wat België betaalt aan de EU.
Als ik een klein ventje was heb ik over
de naastenliefde geleerd om met kleine
dingen uw naasten te helpen. Vandaag
heeft men de over solidariteit en wordt
Vlaanderen verplicht om blindweg met
zeer grote middelen het maatschappe-
lijk welzijn van enkele miljoenen Bel-
gen uit het zuiden te verzekeren. Als
dank krijgen wij er de arrogantie bo-
venop!

Henri Otte

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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Een overvolle polyvalente zaal
met ruim 120 geïnteresseerden,

hebben dit colloquium aandachtig
bijgewoond.  Hieronder vind je een
synthese van de belangrijkste
punten.

De relatie tussen het gewest Brussel en
de provincie Vlaams-Brabant – en de
Vlaamse gemeenten grenzend aan dit
gewest in het bijzonder – moet geba-
seerd zijn op gelijkwaardigheid. Dit uit-
gangspunt werd algemeen onderschre-
ven, hoewel ook gewezen werd op de
bestaande verschillen. De voorwaar-
den om tot een gelijkwaardigheid van
beide partijen te komen zijn evenwel
niet gering: het bestaande spannings-
veld (eisen naar annexatie van facilitei-
tengemeenten en/of uitbreiding van het
Brussels gewest, al dan niet ‘ter com-
pensatie’ van de splitsing van B-H-V)
kan slechts verminderd worden door
een aanvaarding van de huidige taal-
grenzen en door een strikte naleving
van de geldende taalwetten in Brussel
(zodat Brussel voor het eerst een ‘echt’
tweetalig gebied zou worden). Tevens
dient Vlaams-Brabant beschermd te
worden tegen (vaak Vlaamse) planolo-
gen die – zonder kennis van de actuele
lokale situatie – een planologische uit-
breiding van het stadsgewest beplei-
ten, daar waar de werkelijkheid heel

Colloquium op dinsdag 3 juni 2008 in CC Den Blank

Hoe verbeteren wij de verhoudingen tussen onze
hoofdstad en onze provincie Vlaams-Brabant?

Een organisatie van het Vlaams Komitee Druivenstreek – Spoorslag, 
Marnixring Overijse De Vrijheijt en de Davidsfondsafdelingen Overijse en Tervuren

anders is dan de ‘green belt’ die de ge-
westplannen in de jaren zeventig voor-
opstelde en deze plannen door Frans-
talige politici maar al te graag worden
aangegrepen in het poging hun (ver-
borgen?) agenda te realiseren. Hoewel
Brussel en Vlaams-Brabant (en bij uit-
breiding heel Vlaanderen) tot elkaar
verplicht zijn, gezien Brussel niet al-
leen de functies van een centrumstad
vervult maar ook de hoofdstad van
Vlaanderen is, werd ook gewezen op
de risico’s van actuele plannen zoals de
realisatie van het GEN, waarvan het
doel zou zijn de aanzuiging van bedrij-
ven en overheden naar
Brussel te vergroten.
Dat dit de reeds be-
staande problematie-
ken (verpauperde wij-
ken die platgeslagen
worden om plaats te
maken voor (EU-)kan-
toorgebouwen, verdrij-
ven van de plaatselijke
bewoners naar en over
de stadsrand, wegtrek-
ken van de lokale eco-
nomie,...) nog ver-
sterkt, hoeft geen ver-
der betoog.
Eén van de voorstellen
die thans op de onder-
handelingstafel liggen,
is de oprichting van 
een federale kieskring.
Hoewel één spreker de

Sprekers van links naar rechts: Wilfried Wouters, Eric Van Rompuy, 

Joris van Houtem, Wilfried Haesen (moderator), Sven Gatz, Jan De Gadt, 

Luc Deconinck en Bernard Daelemans.

Filip De Troij, voorzitter Marnixring

Overijse De Vrijheijt, verzorgde het

welkomstwoord.

Groot Brussel of ... Brussel Vlaams ???

Moderator Wilfried Haesen.
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Van de 188 dienstweigeraars die omwil-
le van het ongrondwettelijk karakter
van de federale verkiezingen van 10
juni 2007 niet zijn gaan zetelen in een
stem- of telbureau, werden er door de
diverse parketten 69 personen ver-
volgd. Acht personen werden vroeger
reeds vrijgesproken, waar het Gentse
parket generaal tegen 4 vrijspraken
verzet had aangetekend. Deze 4 perso-
nen zijn in cassatie gegaan. 61 dienst-
weigeraars werden veroordeeld tot
zware geldboeten of vervangende ge-
vangenisstraffen. Zij gingen allemaal in
beroep. (58 bij het Hof van Beroep in
Brussel, 2 in Antwerpen en 1 in Gent).
Op dinsdag 3 juni 2008 heeft het Hof

van beroep in Brussel 57 dossiers we-
gens verjaring (6 maanden nadat de
dossiers werden ingeleid bij de correc-
tionele rechtbank) vervallen verklaard,
1 persoon uit Lennik werd reeds op 20
mei 2008 vrijgesproken. De 3 andere
dossiers worden in andere Hoven van
Beroep in de loop van de maand juni
behandeld. De kans bestaat dat de
rechters hier ook de uitspraken van
Brussel zullen volgen. 
Volgens Guido Moons heeft het Hof
duidelijk voor een elegante oplossing
gekozen, al steekt hij niet onder stoe-
len of banken dat hij liever een vrij-
spraak had gehoord, zoals de persoon
uit Lennik.

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

De dienstweigeraars B-H-V

oprichting van een dergelijke kieskring
ondersteunde, was de teneur evenwel
dat een dergelijk plan irrealistisch is
(i.c. een poging is om twee uit elkaar
drijvende werelden zonder enig geza-
menlijk draagvlak terug samen te bren-
gen), een politieke tegenevolutie bete-

kent (nl. afstappen van homogene taal-
gebieden, wat initieel een Franstalige
vraag was) en het hinterland voor
Franstalige politici tot heel Vlaanderen
zou vergroten en van elke verkiezing
een de facto talentelling zou maken. De
enige duurzame oplossing ligt in het

politiek afdwingen en doen toepassen
van reeds bestaande en door de hoog-
ste staatsinstellingen bevestigde wet-
geving (grenzen van taalgebieden,
tweetaligheid van Brussel, ...) 

K.G.

Dries Vanhaegt, voorzitter Vlaams

Komitee Druivenstreek-Spoorslag,

dankte het panel en de aanwezigen. De aanwezigen luisterden zeer aandachtig.
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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

Beste Filip,
Monseigneur,

Vooreerst een dikke proficiat met uw jongste spruit. U –
maar ook uw eega – heeft dat weer eens goed gedaan.
Dat u regelmatig iets goed doet, dat is een aspect van uw
persoonlijkheid dat wel eens onderbelicht blijft. Want laat
ons eerlijk zijn, andere kanten van uw persoonlijkheid ko-
men meer aan bod. U zou houterig zijn. U zou een lichtjes
wereldvreemde godsdienstfanaat zijn, iets wat men uw tan-
te ook al eens toedicht. Sommige kwatongen beweren zelfs
dat u niet echt een persoonlijkheid hebt, laat staan aspecten
ervan.
U, uw vele fans, en ikzelf weten natuurlijk dat dat niet waar
is, Monseigneur. U bent er klaar voor. U kan men niets meer
leren. U doet zich voor als zijnde een beetje een kluns. U
doet dat natuurlijk met opzet, geheel onbaatzuchtig, om niet
te veel glorie van uw vader af te snoepen.
Ik las onlangs www.standaard.be op 14 mei, en daar stond
volgende kop: 'Koninklijke dotatie met vijf procent om-
hoog'.
Daar ben ik blij om. Met die gezinsuitbreiding en zo. Het is
voor veel jonge gezinnen moeilijk om alles te bekostigen,
met die hoge olieprijs en voedsel dat almaar duurder wordt.
Wie kan er tegen zijn dat U Uw bloedjes van kinderen fat-
soenlijk te eten wil geven? Als we de inflatie in rekening
brengen, vind ik die 51000 euro opslag die U krijgt zelfs nog

weinig. Want het is niet alsof u
niets doet. Integendeel, u
schept werkgelegenheid: royal-
tywatchers, roddelblaadjes,
bloemisten, ze zouden allemaal
niet bestaan als uw fans zich
niet op tijd en stond aan U zou-
den willen vergapen. En u geeft
ze daartoe met regelmaat de
kans: de Prinselijke Erectie is
nog niet koud, of daar bent u al-
weer met de aankondiging van
een nieuwe nakomeling.
Dat is ook begrijpelijk. U bent
laat getrouwd. Gelovig als u
bent, heeft u dus waarschijnlijk
meer dan 40 jaar droog gestaan. Dat u nu uw schade wil
 inhalen, wie kan U dat kwalijk nemen? Dat uw echtgenote al
eens uitgeput is, dat nemen we er graag bij. Toch nog
 iemand in uw familie die af en toe eens hard moet werken.
Maar uw plan begint ons stilaan te dagen, Monseigneur. U
ziet het groots. Visionair als u bent, neemt u geen genoegen
met het koningschap. Nee, u wil uw plaats in de geschiede-
nisboeken veroveren. En U bent goed op weg. Filips de
Hete.

Uw trouwe onderdaan,

Bart Baus

"Brief aan een kersverse vader"
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Ternat

In de vorige aflevering eindigden
we in de Sluisvijverstraat. Na de

spoorweg nemen we links de
Nieuwbaan, terug links de Bos -
straat, de spoorweg opnieuw
kruisen en rechts de Meerstraat en
we komen in …

Sint-Katherina-Lombeek

Het dichtst bevolkte dorp van de fusie-
gemeente Ternat, 631 ha en meer dan
6.000 inw. Dit landelijk woondorp golft
zachtjes van 17 tot 37 m. en wordt in de
volksmond Loemmek genoemd. Voor-
naamste bezienswaardigheid is de rui-
me driebeukige Sint-Catharinakerk,
door architect Spaak in 1858 neoclassi-
cistisch herbouwd. Boven het kerkpor-
taal allegorisch beeld van de Heilige
Catharina met haar wiel. Voor meer uit-
leg zie kaderartikel. Binnenin vindt
men een niet onaardig interieur. Ook
de pastorie mag er zijn. We nemen de
Kerkstraat die uitmondt op de oude
heerbaan Asse-Edingen die we links
opslaan tot het station van Ternat. Hier
rechts de Stationsstraat en nu zijn we
volop in het dorp …

Ternat

Deze naam staat ook voor de fusiege-
meente omdat in 1975 bij de wet op de
fusies Ternat meer inwoners telde dan
Sint-Katherina-Lombeek. De webstek
www.ternat.be kan ons veel vertellen
over deze gemeente. 
De vroegste geschiedenis van de fusie-
gemeente Ternat is onbekend.
Het toponiem vertelt wel iets over de
ontstaansgeschiedenis: een bewo-
ningskern op vochtige bodem of 'ter
natte'. Oorspronkelijk bestond het ge-
bied uit woeste, natte gronden die in
het noorden aansloten bij de grote bos-
gordel en die in het zuiden deel uit-
maakten van het vallei-depressie-ge-
bied. De vruchtbare vallei trok de
eerste bewoners aan ten noorden en
ten westen, omsloten door bos en hei-
de. In 877 was een gebied met de naam
Wambeek (een geheel dat de huidige
gemeenten Wambeek, Ternat en Sint-
Katherina-Lombeek omvat) eigendom
van de Sint-Gertrudis-abdij van Nijvel.
De Sint-Gertrudis-abdij hing toen nog
af van het bisdom Kamerijk. Vanaf de
tiende eeuw eigenden leken zich we-
derrechtelijk sommige rechten van de
abdij toe.
In 1112 schonk bisschop Odo van Ka-
merijk de parochiekerk van Wambeek,
die toen beschikte over hulpkerken in
Ternat en Sint-Katherina-Lombeek, aan
het kapittel van Nijvel, dat er het patro-
naat van behield tot in 1660. In 1229
waren de 'van Wezemaels' heren van
Wambeek. Schepenen van de heer oe-
fenden te Wambeek (Ternat en Sint-Ka-
therina-Lombeek inbegrepen) de juris-
dictie uit vanaf 1229. Voor burgerlijke
zaken gingen ze ter hoofde naar Lennik
en volgden het recht van Nijvel. In 1268
was Ternat al een afzonderlijke paro-
chie. Het Cartularium (perkamenten
boekdeel met belangrijke akten) van
het klooster van Affligem vermeldt im-
mers in 1268 een 'parochia de Nath'. In
1302 was Sint-Katherina-Lombeek ook
al een zelfstandige parochie.
In de loop van de veertiende eeuw
bouwden de plaatselijke heren hun slot
Kruikenburg (Cruquenborg) te Ternat.
Toch bleef Wambeek het bestuurlijk
centrum met eigen schepenbanken en
cijnshof en vaardigden de schepenen
van Wambeek in 1380 zelfs een dorps-
keure uit.
In 1380 noopten financiële verwikke-
lingen de 'van Wezemaels' hun goede-

ren en rechten te Wambeek (met inbe-
grip van het kasteel Kruikenburg) te
verkopen aan de Brusselse familie 
't Serclaes'. In de tweede helft van de
zestiende eeuw gingen de bezittingen
van de familie 't Serclaes door huwelijk
over op de familie 'de Fourneau', heren
van (Sint-Ulriks-)Kapelle. 
Het geslacht de Fourneau hield de jus-
titierechten te Wambeek tot op het ein-
de van het Ancien Régime. De heren
van Kruikenburg hadden het recht de
schepenen van Wambeek, Ternat en
Lombeek te benoemen en af te stellen.
Pas onder de Franse overheersing wer-
den Ternat, Lombeek en Wambeek on-
der een afzonderlijk bestuur geplaatst.
Op 2 juni 1938 wordt het domein met
kasteel Kruikenburg van de familie 'de
Lichtervelde' in openbare verkoop aan-
gekocht door de Broeders van de
Christelijke Scholen die het nog steeds
bezitten. 
Groot-Ternat telt momenteel een klei-
ne 15.000 inw en is 2.448 ha groot.
Bij de jongste verkiezingen haalde de
Lijst van de Burgemeester (zeg maar de
liberalen) er 14 zetels, een kartel van
CD&V-NVA-SPA-GRAS 7 zetels en
Vlaams Belang 2 zetels. De burgemees-
ter is Ronald Parys en zijn partij heeft
er dus de volstrekte meerderheid. Het
wapenschild van de gemeente wordt
als volgt omschreven: 'van lazuur be-
zaaid met gouden blokjes, een keper
van hetzelfde over alles heen', wapen
dat eveneens voorkwam in het toenma-
lig zegel van de Schepenbank van Krui-
kenburg. Het dorp Ternat is 962 ha
groot en telt een kleine 6.000 inw. Het
heeft een golvend landschap van 17 tot
52 m.
Inmiddels zien we aan onze rechter-
kant dat fameuze kasteel Kruikenburg.
Het waterkasteel herinnert aan de mid-
deleeuwse verdedigingsburchten: drie
vleugels nagenoeg in U-vorm opgesteld
rondom een met brede ringgrachten
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Lombeek - Sint-Catharinakerk.

Lombeek - Allegorie Sint-Catharina. Ternat - Kasteel Kruikenburg.
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omspoelde binnenplaats, drie ronde to-
rens in de vleugels en een vierkante in-
gangstoren voorafgegaan door een
bakstenen brug op rondbogen. Aan de
spitsboogvormige doorgang zijn de
merktekens van ophaalbrug en valhek-
ken nog duidelijk waarneembaar. De
omgeving van het kasteel en de dreef,
die het waterslot met de Sint-Gertru-
diskerk verbindt, zijn als landschap be-
schermd. 
Nog iets verder de Stationsstraat ne-
men we links de Dreef en komen aan
de Sint-Gertrudiskerk. Zandstenen ge-
bouw met omringend kerkhof. Aanslui-
tend bij de Brabantse gotiek uit de 
15e-16e eeuw. De westertoren is 50 me-
ter hoog en 6,5 meter breed. Hij wordt

bekroond met een ingesnoerde spits
die sinds de restauratie in 1896 omge-
ven is door een balustrade. In het zwie-
rige torentje aan de zuidkant bevindt
zich de draaitrap die toegang geeft tot
de toren en de klokkenkamer. Het to-
rentje draagt een kruik, zinspelend op
de heerlijkheid Kruikenburg. Talrijke
glasramen van verschillende ouder-
dom en verscheiden van stijl verlichten
de kerk. Binnenin zijn het bekijken
waard: de kruisweg in de zijbeuken, de
biechtstoelen, een schilderij over en
een houten beeld van Sint-Gertrudis
boven het altaar. 
Kerkomgeving en Dreef spelen een be-
langrijke rol als decor bij de TV-serie
Thuis. In de Dreef staat het herenhuis van de dokters uit de serie en ook het

minuscuul huisje van Frank en Simon-
neke staat er te kijk. 
We nemen de Poodtstraat en komen op
de Markt waar het elke donderdag heel
druk is. De Gemeentehuisstraat brengt
ons naar het Kasteel De Mot. Voormalig
omwaterd kasteel in traditioneel bak-
steenmetselwerk met gebruik van
zandstenen plint en arduinen onderde-
len, anno 1719. Een juweeltje van
Vlaamse Renaissance. Het dubbelhuis
heeft vijf traveeën en twee verdiepin-
gen, afgedekt met een hoog leien
schilddak met houten dakkapellen. De
middelste travee loopt uit op een vier-
kant torentje met galmgaten. De in-
gangsdeur heeft een arduinen omlijs-
ting. Boven de portiek, de beeltenis van
Sint-Gertrudis onder een druiplijst. De
aan beide zijden aangebouwde bijge-
bouwtjes dateren uit de 19e en 20e
eeuw. Het bestuur heeft het goed in
1845 aangekocht, in zijn oorspronkelij-
ke staat bewaard tot het einde van de
19e eeuw en liet toen de wallen dichten
om achteraan en in de tuin klaslokalen
te bouwen. Uiterst links staat op de
stoep nog de oude arduinen pomp die
zich eertijds rechts van de voortuin be-
vond. 

Ternat - Sint-Gertrudiskerk.

H. Catharina van Alexandrië

Catharina werd in de derde eeuw ge-
boren in Alexandrië in Egypte als de
dochter van koning Costus. Veel van
haar is ons niet bekend en het meeste
van haar leven berust op legendes.
Wel weten we dat ze zeer mooi was,
rijk en hoog begaafd. Vooral haar on-
overtroffen trots was niet te overzien.
Geen enkele vrijer was haar goed. Al-
tijd was er wel iets dat niet deugde.
Op een dag, zo zegt de legende, trof
Catharina een oude kluizenaar die
haar vertelde dat Jezus Christus haar
bruidegom zou worden. Deze uit-
spraak maakte een diepe indruk op
het meisje en ze besloot de gemaakte
fouten voorgoed te vereffenen en een
nieuw leven te beginnen. Ze ging naar een priester en liet zich dopen. 
Kort daarop werd er in de stad een feest gevierd ter ere van de goden en ieder-
een die iets betekende werd uitgenodigd aan dit feest deel te nemen. Ook Ca-
tharina ontving deze uitnodiging en werd verzocht iets mee te nemen om aan
de goden te offeren. Ze besloot naar Alexandrië te gaan met de bedoeling om
de keizer te vertellen dat hun goden afgoden waren en niet vereerd mochten
worden. 
Door haar geweldige redenaarskunst wist zij de heersers in verlegenheid te
brengen. De keizer riep daarop de 50 beste filosofen en retoren bij elkaar met
de bedoeling om haar met haar uitspraken door de mand te laten vallen. Maar
toen het moment daar was werden alle argumenten die zij allen aanvoerden
met de grond gelijk gemaakt. En iedereen daar aanwezig bekeerde zich tot het
christendom. De woedende keizer veroordeelde daarop de 50 geleerden tot de
brandstapel. Tot het laatste moment stond Catharina de 50 mannen terzijde.
Daarop werd zij zelf gevangen genomen en in de kerker geworpen. Vreselijke
folteringen beging men aan haar. Ze werd op raderen met nagels gebonden. 
Wekenlang liet men haar hierop liggen zonder voedsel. Steeds weer stond zij ge-
zond en wel voor de keizer en vertelde hem zijn dwalingen. Ten slotte liet de
keizer haar in het jaar 306 onthoofden zodat hij van haar verlost zou zijn. Catha-
rina behoort tot een van de veertien noodhelpers. 
Patrones van: leraren, studenten, scholieren, meisjes, maagden, gehuwde vrou-
wen, theologen, filosofen, universiteiten, bibliotheken, ziekenhuizen, rede-
naars, molenaars, schippers, kappers, boekdrukkers, schoenmakers, naaisters,
notarissen, advocaten, drenkelingen, veldvruchten.
Patrones tegen: migraine, tongaandoeningen. Feestdag: 25 november.

Ternat - Dreef.
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Wambeek - Sint-Remigiuskerk.

Dit kasteel is nu het gemeentehuis en
werd, bij akte verleden vóór notaris
Broyet te Opwijk, aangekocht door de
gemeente Ternat in 1845 van de heer
Jan-Baptist De Wolf, weduwnaar van
Joanna Catharina Plas.
Tijd nu om terug te keren naar de Stati-
onsstraat en links de Van Cauwelaert-
straat te nemen die overgaat in de We-
verstraat en we komen in …

Wambeek

Dit woondorp van 855 ha en 2.760 inw.
is zacht golvend tussen de 20 en de 73
m. In de volksmond spreekt men van
Wammek. In de schilderachtige dorps-
kom staat de monumentale Sint-Remi-

giuskerk. Ruim gebouw met omliggend
kerkhof. Het classicistisch schip werd
in 1774 naar plannen van bouwmeester
Thibaut toegevoegd aan de laatgoti-
sche oostpartij die in de 17e eeuw ge-
bouwd werd dank zij de vrijgevigheid
van kardinaal J.F. Goess (geboren in
Wambeek). Classicistisch halleschip

verlicht door middel van rondboogven-
sters en voorzien van een zand- en
hardstenen westergevel. Hoge centrale
toren van bak- en zandsteen, bekroond
met een hoge ingesnoerde naaldspits
en voorzien van spitsboogvormige
drieledige galmgaten. Bij de kerk, in de
Pol de Montstraat, staat de 18e-eeuwse
notariswoning die het geboortehuis is
van volkskundige en schrijver Pol de

Mont. Voor meer informatie zie kader-
artikel. In Wambeek wordt er veelvul-
dig gefeest en de smaakmakers zijn er
de lambiek, de geuze, de kriek en ande-
re fruitbieren. 
We verlaten dit sympathieke dorp met
de Langestraat en deze wordt Jan de
Trochtstraat maar dan zijn we al in
Schepdaal (gemeente Dilbeek) en dat
is voor volgende maal.

Roeland

(Wordt vervolgd)

Pol De Mont

Pol De Mont werd geboren te Wambeek op 15 april
1857. Na zijn middelbare studies aangevat te hebben
in het Frans te Ninove, kwam hij in het Klein Semi-
narie te Mechelen terecht. Hier werd hij lid van de
studentenkring "De Jonge Taalvrienden", maakte hij
zijn eerste gedichten en liet hij in 1875 zijn bundel
"Klimoprankskes" drukken. In 1877 ging hij aan de
Leuvense universiteit rechten studeren. Met zijn
vriend Albrecht Rodenbach stichtte hij hier "Het
Pennoen" (1878-1880). In 1880 publiceerde hij de
bundel "Gedichten", die bekroond werd met de Vijf-
jaarlijkse Staatsprijs voor Vlaamse Letterkunde. 

Pol De Mont begon zijn carrière als leraar aan het atheneum te Antwerpen. In
1904 werd hij benoemd tot conservator van het Museum van Schone Kunsten
te Antwerpen. In 1905 was hij medeoprichter van het tijdschrift "De Vlaamsche
Gids". Na in de pers van activisme (1) beschuldigd te zijn geweest, nam hij in
1919 ontslag als conservator. Hij werd hoofdredacteur van de Vlaamsgezinde
krant "De Schelde". Hier telde hij o.a. P. Van Ostaijen en Alice Nahon onder zijn
medewerkers. 
Pol De Mont was één van de promotors van de heroplevende Vlaamse cultuur
op het einde van de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw.
Na eerst nog verscheidene bundels met impressionistische (2) natuur- en lief-
desgedichten, zoals o.a. "Claribella" en "Iris" bij elkaar geschreven te hebben,
ging hij zich toeleggen op de volkskunde. "Dit zijn Vlaamssche wondersprook-
jes" (1896) en "Dit zijn Vlaamsche vertelsels" (1898) zijn hier het resultaat van. 
Pol De Mont, die ook een erg gewaardeerd redenaar was, schreef nog het uitge-
breid essay (3) "De schilderkunst in België van 1830 tot 1921".Hij overleed te
Berlijn op 29 juni 1931. Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet op het Schoon-
selhof te Antwerpen. 

Bibliografie : 

• Klimoprankskes (poëzie, 1875) 
• Rijzende sterren (poëzie, 1879) 
• Gedichten (poëzie, 1880) 
• Lentesotternijen (poëzie, 1881)
• Idyllen (poëzie, 1882) 
• Loreley (poëzie, 1882) 
• Hendrik Conscience. Zijn leven en

werken (studie, 1883) 
• Idyllen en andere gedichten 

(poëzie, 1884) 
• Fladderende vlinders (poëzie,

1885) 
• Claribella (poëzie, 1893) 
• Iris (poëzie, 1894) 
• Dit zijn Vlaamsche wondersprook-

jes (volkskundige studie, 1896) 
• Dit zijn Vlaamsche vertelsels

(volkskundige studie, 1898) 

• Drie groote Vlamingen (essay,
1901) 

• Vlaamse schilders der negentiende
eeuw (essay, 1901) 

• De schilderkunst in België van
1830 tot 1921 (essay, 1921) 

• Zomervlammen (poëzie, 1922)
• Wondervertelsels uit Vlaanderen.

Uit den volksmond opgeteekend
(samen met Alfons De Cock, 1924)

(1) activisme = politieke beweging
die streefde naar de oplossing der
Vlaamse kwestie met behulp van de
bezettende macht (1914-18) 
(2) impressionisme = richting in de
kunst die de onmiddellijke indruk
wil weergeven 
(3) essay = verhandeling, letterkun-
dig opstel 

Wambeek - 

gedenkplaat 

Pol De Mont



OVERZICHT VAN KOMENDE
ACTIVITEITEN

Klavertje4Zelfzorg

8 juli om 14.00 uur: Zomerse uitstap
naar de Papiermolen Herisem

14 juli om 14.00 uur: Vertelnamiddag in
Hof ten Doenberghe

5 augustus om 14.00 uur: Zomerse uit-
stap naar het Kasteel van Horst

11 augustus om 14.00 uur: Vertelnamid-
dag in Hof ten Doenberghe

8 september om 14.00 uur: Vertelna-
middag in Hof ten Doenberghe

13 oktober om 14.00 uur: Vertelnamid-
dag in Hof ten Doenberghe

25 oktober om 14.00 uur: Gespreksna-
middag Zelfzorg over Schuld in GC
Felix Sohie (lokaal Bakenbos)

Marnixring Overijse 
De Vrijheijt

Dinsdag 14 oktober in Hotel Panorama.
Om 19.45 uur: Paul De Ridder, histori-
cus, zal spreken over “De geschiedenis
van Brussel”.

�
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11 JULI-VIERING OVERIJSE
11 juli valt dit jaar op zondag 13 juli

Het wordt een feest waar drie groepen elkaar afwisselen en liedjes brengen van 
Nederlandstalige groepen; geen Tinnekes Van Heule maar voornamelijk meezingers van de laatste 25 jaar.

De bedoeling is een tof feest waar iedereen spontaan gaat meezingen, 
wiegen, drinken, neuriën, dansen, tot….

Optredens van:

Café Noir: het huisorkest in ’t klein
Piepklein: kleinkunst

Pauli, David Davve en Domien 
Leo Van den Wijngaert

Plaats: Den Bonten Os, Overijse vanaf 16.00 uur
Een organisatie van de Vlaamse Jongeren Overijse

Programma 
(kleine wijzigingen mogelijk …):

1. Vrijdag 25 juli worden de feesten
plechtig geopend in aanwezigheid van
leden van het gemeentebestuur.  De
jaarlijkse tentoonstelling die een as-
pect uit de geschiedenis van “De Leeg-
heid” centraal stelt, is gewijd aan van
“Cafés uit het centrum van Overijse”
met de focus op de Leegheidcafés van
weleer. Kom het speciale, unieke bier
‘Dikke Julia Overijse’ proeven!
De openingsavond wordt swingend af-
gesloten met spetterende Rockabil ly-
optredens.
17.30 u. Officiële opening met ten-

toonstelling “Cafés uit het
centrum van Overijse”. Ode
aan Dikke Julia gebracht door
Las tres Paëllas.

20.30 u. Slipmates
22.00 u. The Baboons
22.00 u. The Uggly Buggy Boys, aan-

sluitend DJ-set met Sniffer
Piet

2. Zaterdag 26 juli is naar goede tra-
ditie de festivaldag waarop de muziek-
keuze centraal staat.  De optredens
worden uitgebreid en de randactivitei-
ten op de festivaldag vallen weg.  Om
de muziekliefhebber zoveel mogelijk
kwaliteit te bieden, werden kosten
noch moeite gespaard wat zich vertaalt
in de spreekwoordelijke achterkant
van de medaille.  M.a.w. wordt er ook
dit jaar een kleine bijdrage als inkom-
geld gevraagd. 
Deuren festival: 16.00 u.

14.45 u. Battery Bunny
16.00 u. Bad Cirkuz

17.20 u. Starfucker
19.00 u. Triggerfinger
21.00 u. The Tellers
23.00 u. Janez Detd, aansluitend DJ

Moog

3. Zondag 27 juli: familiedag vanaf 10
uur.  Een dag waar iedereen wel “zijn
ding vindt”.  Er wordt rekening gehou-
den met jong en oud, doe-activiteiten,
en heel wat randanimatie worden ge-
programmeerd. Ook de “Leegheidcup”,
het jaarlijkse voetbaltornooi, wordt
naar zondag verschoven en wordt om-
gedoopt tot de “Foot Arena Cup”.
14.30 u. Las tres Paellas
Schlageravond met

Ray-Mondo
19.30 u. Yves Segers
20.30 u. Paul Severs
20.45 u. The Schlagershowband

LEEGHEIDFEESTEN 2008
op 25, 26 en 27 juli 2008 - Terreinen basisschool ’t Kasteeltje Overijse
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Voor de derde maal slaan vzw Toe-
komstrock en de Gemeentelijke Basis-
school van Overijse de handen in el-
kaar voor Tropiscala, eveneens het
Feest van de Vlaamse Gemeenschap in
Overijse. Een uitstekende affiche, ton-
nen wit zand en stralend weer, duimen
maar, toveren het Stationsplein van
Overijse op 21 en 22 juni om in een tro-
pisch feest. 
Op zaterdag mag iedereen GRATIS ko-
men genieten van toppers als De Mens

en Les Truttes. Op zondag worden
alle kinderen verwend want na de op-
tredens van de Gemeentelijke Basis-
school Overijse komt niemand minder
dan Piet Piraat het beste van zichzelf
geven. Tel hierbij nog de talrijke
springkastelen, een schminkstand, een
reuzengrote zandbak en andere randa-
nimatie en dit kan niet anders dan een
heerlijk weekend zijn. 
Sportliefhebbers komen op zaterdag
vanaf 12.30 uur aan hun trekken met

C
U

LT
U
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R

In het kader van de actie “Help ons het
volkscafé redden”, georganiseerd door
vzw Volkskunde Vlaanderen, kregen In-
grid en ikzelf de missie om in eigen
streek op zoek te gaan naar authentieke
herbergen. Een opdracht die we zeer
graag op ons nemen trouwens.
Als we op de website www.volkscafes.
be op zoek gaan naar wat in Overijse
vermeld staat als zijnde een volkscafé
komen we uit “Bij Jokke” in Eizer.  Dit
etablissement leek ons dan ook het
meest geschikte beginpunt voor onze
verkenningstocht naar volkse cafés in
onze contreien.

Bij het binnenkomen hebben 2 vrou-
wen even beziens, maar al gauw word
je aangesproken, zowel door Jeannine
als door de stamgasten aan de toog en
maak je onmiddellijk deel uit van het
geheel. Jeannine Van Overloop is de
waardin en na enkele moeilijke maan-
den op vlak van gezondheid, is het café
nu weer de ganse week open (vanaf
9.30 uur) behalve op dinsdag.
In 1953 werd “Bij Jokke” de eerste pint
geschonken, maar tot onze grote spijt
ziet Jeannine opvolging vanuit eigen
rangen niet zo direct zitten.  

Het café straalt huiselijkheid uit. De
toog, de stoelen en de vloer zijn origi-
neel van bij de opening.  De “kikker”
neemt een centrale plaats in, de muren
zijn bekleed met houtwerk en de talrij-
ke affiches tonen aan dat er altijd wel
iets te beleven valt in onze gemeente.
Achter de toog bevindt zich de buffet-
kast waar enkele familiefoto’s tussen
de ruitjes steken en de scheurkalender
de Druivelaar eist er ook zijn rechtmati-
ge plaats op.  In het interieur merken
we ook het “kaske” van de spaarkas op.
Voor een pintje betaal je 1,20 € en een
Duvel kan gedegusteerd worden aan de
democratische prijs van 1,90 €.  Achter
de “comptoir” zien we pakjes AJJA ta-
bak en Rizzla-blaadjes liggen die
 Jeannine verkoopt aan haar trouwe
klanten omdat die niet passen  in een
modern “sigarettenmachien”.
Het lokaal huisvest de supportersclub
van 2 plaatselijke wielrenners, met
name Jan Charlier en Sander Michiels.       
Iedereen praat er met iedereen en een
tournee is dan ook voor heel ’t café. De
leeftijd van de aanwezige klanten vari-
eert van laat-twintigers tot tachtigers.
Voor de sympathieke beenhouwer van
rechtover zit de werkdag erop en na

sluiting van de winkel komt hij ook een
pintje “nuttigen”.  Even later komt zijn
echtgenote binnen en voor het rondje
dat volgt, steekt zij een handje toe in de
bediening. De stamgasten zijn van di-
verse pluimage en zowel “den tantist”
als de werkman van plaatselijke bedrij-
ven voelen er zich thuis.
Op onze vraag of de cafébazin goed een
geheim kan bewaren antwoorden de
aanwezige gasten spontaan en unaniem
dat ze kan horen, zien en zwijgen. 
Als we aan Jeannine vragen hoe zij het
eigene van een volkscafé zou typeren,
antwoordt ze met één zin : “Een plaats
waar ge alles moogt zeggen”.  Hopelijk
kunnen we nog vele jaren “ons ge-
dacht” kwijt “bij Jokke”.
Kennen jullie een café dat kan bijdra-
gen tot deze artikelenreeks, geef ons
gerust een seintje. Eigen aangename er-
varingen in volkscafés kunnen ons van-
zelfsprekend toegestuurd worden.

Greta en Ingrid

Stationsplein Overijse 21 en 22 juni 2008

De Mens als blikvanger op Tropiscala
een heus beachvolleybal-tornooi waar
ook u aan kan deelnemen! Schrijft u in
met een ploeg van 5 personen (€ 20
/ploeg) en misschien vertrekt u naar
huis met de gereputeerde Tropiscala-
beker en een prijs t.w.v. € 250! Inschrij-
ven kan bij Sporeo: 02 686 90 20 of via
sportdienst@sporeo.be.
TROPIS staat voor tropisch en zwoel,
ISCA is de eerste naam van Overijse
anno 832. Het woord SCALA staat voor
verscheidenheid. Drie basiselementen
die we kunnen terugvinden op het gra-
tis festival, dat tegelijk het Feest van
Vlaamse Gemeenschap van Overijse is.
Het wordt een sfeertje om van te genie-
ten! 
Het volledige programma vindt u hier-
onder en via www.tropiscala.be.

Programma zaterdag 21 juni 2008:

15.30 - 16.00 uur: Officiële opening met
KH Sint-Martinus gevolgd door een

openingsgesprek met Burgemeester
Dirk Brankaer en schepen van Vlaams
Beleid, Dirk Dewolf.
16.00 - 17.00 uur: The Cast
17.30 - 18.30 uur: Palomine
19.00 - 20.00 uur: Zeker Weten
21.15 - 22.45 uur: De Mens
23.30 - 01.00 uur: Les Truttes
01.00 - 02.00 uur: DJ Tom

Programma zondag 22 juni 2008:
14.00 - 16.00 uur: Optredens 
Gemeentelijke Basisschool Overijse
16.15 - 17.00 uur: Piet Piraat

vzw Cultuurcentrum Den Blank
Ilya De Roey, 

cultuurbeleidscoördinator
Begijnhofplein 11 - 3090 Overijse 

tel.: 02 687 59 59 - fax: 02 687 42 90
ilya.deroey@denblank.be
http://www.denblank.be
http://www.applaus.be
http://www.overijse.be 

Volkscafé in Overijse (2)
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Stationsstraat 8

3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04

Dit autobiografisch boek met een vijfenzestigtal
rubrieken leest als een trein. Als er geen staking

is, welteverstaan. Inder daad, ik stond versteld hoe
meeslepend de belevenissen van m’n goede kennis
Robert Pieters wel zijn. Met Robert heb ik over de
wijncoöperatief Isca, over de geschiedenis der drui-
venteelt onder glas en over de familie Sohie al
menige aangename babbel gedaan. Nu doet hij het
met iedereen via een boek dat hoofdzakelijk in 1999
geschreven werd en vorig jaar aangevuld en
herzien werd.

Robert werkte al geruime tijd in de Ou-
dergemse borstelfabriek Samson, toen
in februari 1943 Duitse militairen de
werkhuizen – eigendom van Joden –
binnenvielen en alle ongehuwde man-
nen boven de achttien jaar op de bin-
nenkoer apart namen en na een genees-
kundige keuring verplichtten voor de
Duitse oorlogsindustrie te gaan wer-
ken! Van de zeven opgeëiste mannen
bleven er vier lange tijd samen: Jean

Vandenbranden (= 1986), Frans De-
greef (= 1980), Noël Bernard (= 1974)
en Robert Pieters zelf, die ons nog
steeds met gulle vriendelijkheid te
woord staat en helpt waar hij kan. Het
viertal heeft meer dan twee volle jaren

van verplichte arbeid in Wetzlar over-
leefd.
In een beknopte stijl zonder literaire
franjes, vertelt Robert in een boek van
250 bladzijden een brokje West-Europe-
se geschiedenis, dat gerust ruimere
aandacht verdient.
Het leven was zelden rooskleurig (toch
ook hartverwarmende vriendschappen
en medemenselijkheid over de grenzen
van het oorlogsgeweld heen, …), vaak
gevaarlijk (wellicht nog het meest door
de geallieerde luchtaanvallen) maar
over het algemeen geen hel op aarde.
Daarvoor waren de normen der betrok-
ken fabrieken, de werkleiders, de colle-
ga-arbeiders en de contacten met het
thuisfront te verschillend.
Scheel zien van de honger en dan de
melding krijgen dat er tafeldruiven op
komst zijn. Laten wij bij wijze van voor-
beeld Robert op blz. 94 zelf aan het
woord: “Mijn vijf jaar jongere broer

werkte in die tijd bij een druivengroot-

handelaar. Op zekere dag schreef hij mij

dat er een doos met drie kilo druiven

verstuurd was. Echt een prettig vooruit-

zicht. Als de zending toekwam, moest

die eerst de douane passeren en kreeg

men van daaruit bericht voor de afha-

ling… De dagen verstreken, geen

nieuws over de aangekondigde zending.

Eindelijk na twaalf dagen kreeg ik be-

Hoeilander-Overijsenaar Robert Pieters vertelt zijn belevenissen
als verplicht arbeider in Duitsland (1943-45)

richt van het douanekantoor. Sendung

abholen. Vol verwachting ging ik de

doos afhalen en kwam er mee op de ka-

mer waar mijn drie kamergenoten be-

nieuwd en begerig zaten te wachten. Wij

maakten de stevig ingepakte doos open

en … wat een ramp… De hele doos stak

vol met beschimmelde druiven, volledig

rot! Nog alleen goed om op de vuilnisbelt

te gooien. Ons druivenfestijn ging niet

door. De teleurstelling was groot en alge-

meen. Bij nader toezicht was de verpak-

king te dicht gesloten geweest. De drui-

ven hadden geen lucht gekregen en

waren gestikt. Later vertelde mijn broer

dat hij daarover reeds twijfels had ge-

had toen hij de inpakker bezig had ge-

zien.”

Het boek werd opgedragen aan Roberts
Duitse vriend Karl Ache uit  Bonbaden-
Braunfels.
Voor wie belangstelling heeft voor
spannende, ontroerende, levensechte
verhalen uit de (plaatselijke en Europe-
se) geschiedenis van zeventig jaar gele-
den, kan het boek heel wat bieden.
Een ISBN-nummer heeft het boek niet.
De auteur liet het via internet drukken
door www.wwaow.com en het kan bij
hem thuis (Grotstraat 21, 3090 Overijse)
tegen 15,00 euro besteld of afgehaald
worden.. En als je die boekenwebstek
iets wil vragen, kan het op volgend
adres: info@wwaow.com (FS). 

De verblijfplaats van de gedwongen

arbeiders in Niedergirmes, tekening

van Robert Pieters uit 1943.

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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Anderlecht - St.-Guidon:

stuur kwijt?

Redactielid Francis is ook actief bij de
vzw Leegheidfeesten in Overijse-
 Centrum. De tentoonstelling die vorig
jaar aan de grote atleet LUCIEN
THEYS gewijd was, leeft nog voort in
een CD met honderden foto’s en film-
fragmenten, zelfs met oorspronkelijke

Tijdens zijn verblijf in New

York ging Francis Stroobants

met z'n broer Gabriël in

Manhattan op Broadway 

nr. 2340 een potje pakken.

Eigenlijk een blonde leffe in een

groot stellaglas, echt waar! 

Nog groter was de verbazing

over de geëmailleerde

reclameplaat KOFFIE GULDEN

SPOREN met Kortrijks gezicht

en fiere gouden sporen

(Foremail - TFG 575/Z16/53)!

Prettige feestdag aan alle

Vlamingen in binnen- en

buitenland!

Lucien Theys

1. Actieve atletiekloopbaan: 339 foto’s
Boven elke aangeklikte foto wat uitleg,
met evt. bronvermelding.

* Chronologisch 177 foto’s
1944: 13 foto’s - 1945: 5 - 1946: 27 - 1947:
24 - 1948: 6 - 1949: 17 - 1950: 7
1951: 3 - 1952: 18 - 1953: 25 - 1954: 19 -
1955: 10 -1956:  2 - 1957: 1 (+ varia).

* Thematisch 162 foto’s
Overijsese crossen 1951-56:  25 foto’s -
Landencrossen 1949-56: 44 
Belg. kamp. 1949-58: 12 - Varia met 81 al
dan niet geïdentificeerde foto’s.

2. Supportersclub “De Theys-vrien-
den”: Twee bladzijden met 17 foto’s.

3. Bekers, insignes, medailles, trofeeën 
Vier bladzijden met 56 eigen foto’s (de
voorwerpen meestal recto – verso).

4. Buiten de actieve atletiek (als brie-
venbesteller, familielid, serrist, soldaat
of op vakantie of in de krant, suppor-
terslied, gedenkplaat, overlijden)
Drie bladzijden met 35 foto’s.

5. Beeldmateriaal acht filmfragmenten

5.1  “Belgavox”  - 5.2 Criterium der Azen
1951: Theys wint voor G. Pirie. 

5.3 Veldloop te Overijse op 23-12-1951:
Theys wint in de spurt voor Marcel

Vandewattijne. Oorspronkelijke klank-
band in het Nederlands.

5.4 Officieus wereldkampioenschap, Lan-
dencross van 1950 te Watermaal-

Bosvoorde: Theys (borstnummer 91) wint
voor de Fransman Alain Mimoun.

5.5 Veldloop met winnaar Theys (borst-
nummer 248). 

5.6  Cross te Dilbeek op 11-12-1955: Theys
wint voor De Pauw en Huylebroeck.

Cross der Vlaanderen te Ronse in 1957:
Vandewattyne wint voor Jouret en Theys;
Lucien Theys won op 4-1-1953 en op 25-
12-1954.

Europese Atletiekkampioenschappen
1950 op de Heizel met o.a. marathon, 
80 m horden

vrouwen, 5000 m met 3e G. Reiff en 6e 
Lucien Theys, kogelstoten, hinkstapsprin-
gen, verspringen, 110 m horden heren,
discuswerpen, hamerslingeren. 

6. Tentoonstelling Leegheidfeesten op
27, 28 en 29 juli 2007
Twee bladzijden met 19 eigen foto’s met
bovenaan verklaring (zie ook nr. 3).

Lucien Theys CD met foto’s en film, samenstelling F. Stroobants.

reporterscommentaar. Maak kennis
met de volledige inhoud van de CD,
waarvan nog zeven oorspronkelijke
exemplaren te verkrijgen zijn (7,50
euro op rek. nr. 000-1017650-23 van
Francis Stroobants, Overijse, met ver-
melding ‘Lucien Theys’. (NS)
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De stad heette van 1914 to 1924
Petrograd en van 1924 tot 1991

Leningrad en ligt aan de Finse golf
(Baltische zee) op een paar uur
rijden van Helsinki.

Vandaag telt de stad zo’n 4 miljoen in-
woners, die gehuisvest zijn in kolossaal
grote gebouwen uit de Sovjettijd  waar
de mensen een appartementje van
± 40 m²  met hun karig inkomen kun-
nen huren. Dikwijls delen ze dat nog
met de grootouders, om de kosten te
drukken en een opvang voor de kinde-
ren te verzekeren.
Een tot op de draad versleten openbaar
vervoer met trams en trolleybussen
brengen de mensen dagelijks zeer
goedkoop naar hun werk. De metro
(1955) en de gewone lijnbussen zijn in
een betere staat. Men ziet nu ook meer
en meer westerse wagens rijden en dat
komt omdat de Russen sinds enige tijd
leningen kunnen afsluiten. Veel win-
kels zijn alle kalenderdagen 24 op 24
uur open. Andere sluiten rond 22 u. Het
verkeer langs de brede lanen (prospect
in het Russisch) verloopt er chaotisch,
veel regels zijn er niet. De toegelaten
snelheid in de stad is 40 km/u en daar-
buiten 60 km/u. O ja, wij waren het bij-
na vergeten. Vanaf 15 mei worden de
nachten minder donker om op 21 juni
het minst donker te zijn. (Midzomer-
nacht). Men noemt dit de “Witte nach-
ten van St.-Petersburg”.
De stad profileert zich terecht als een
cultuurstad. Tsarina Catherina de Gro-
te liet er tussen 1754 en 1762 haar win-
terpaleis in barokstijl (naast de Hermi-
tage) met 1500 zalen of kamers
bouwen door architect Bartolomeo
 Rastrelli, langs de oever van de rivier
Neva en met de hoofdingang aan het
Slotplein. Tsarina Catherina de Grote
bracht oorspronkelijk haar verzamelde
kunstwerken onder in een Hermitage
(kluizenaarsverblijf). Nu is het hele pa-
leis een staatsmuseum en gekend als
de Hermitage en herbergt drie miljoen
kunstwerken waaronder schilderijen
van Rubens, Rembrandt, Breugel, Ma-
tisse, Picasso, Da Vinci enz. naast een
reeks Vlaamse wandtapijten. De Her-
mitage is groter dan het Louvre in Pa-
rijs en het Prado in Madrid. Officieel
werden alle kunstwerken aangekocht
en er zou geen oorlogsbuit bij zijn. Na
de brand van 1897 werd het beschadig-
de deel gerestaureerd in neoclassicisti-

St.-Petersburg, hoofdstad van het tsarenrijk

sche stijl. Onlangs brachten wij een be-
zoek aan de Hermitage en wij werden
tot onze grote verrassing aan de ingang
door een muziekensemble verwel-
komd met de Vlaamse Leeuw, echt
waar!
Wij bezochten ook de St.-Paulus en Pe-
truskerk, gebouwd op een eiland te-
genover de Hermitage, waar in 2001
een prachtige beiaard opnieuw in ge-
bruik werd genomen met 51 klokken.
Luc Van den Brande schonk er, toen hij
nog minister-president van Vlaanderen
was, een Vlaamse klok. De Beiaardiers
werden in Mechelen opgeleid bij Jo
Haasen. Wij werden op het plein voor
de kerk vergast op een beiaardconcert
met een reeks Vlaamse melodieën.
Wij hebben onze ogen uitgekeken op
de praal en pracht en de grote rijkdom
van de zomerpaleizen van de  Romanov-
dynastie. Torens, troonzalen en feest-
zalen, luchters enz. waren gulzig met
goud bekleed. De parketvloeren waren
uitgevoerd met hard hout en zeldzame
motieven. 
Het bezoek aan het paleis waar Ras-
poetin (getrouwde monnik, monster en
wonderdokter die in het paleis gehaald
werd om een kind van de Romanov’s
met de erfelijke bloedziekte te gene-
zen) vermoord werd, bracht geen dui-
delijkheid rond de werkelijke doods-
oorzaak. Vergiftigd? Doodgeschoten of
verdronken? 
De tegenstellingen tussen deze enorme
rijkdom van de tsaren, de grote armoe-
de van de bevolking en de zwakke lei-
ding van de laatste tsaren waren de
rechtstreekse aanleiding voor de Okto-
berrevolutie in 1916 onder impuls van
Lenin. De meeste Romanov’s werden
vermoord, sommigen konden vluchten

naar Parijs. Het Bolsjewisme kwam in
1922 tot stand. Men viel van ene uiter-
ste in het andere. Vele Orthodoxe ker-
ken werden opgeblazen en afgebroken
of werden gebruikt als opslagplaats. In
1922 werd ook de Unie van Socialisti-
sche Sovjet Republieken opgericht.
Men had in 1928 binnen de USSR de
dictatuur onder Stalin (Stalinisme) die
20 miljoen van zijn tegenstanders liet
ombrengen in Siberië tussen 1934 en
1948. Dank zij de perestrojka en de
glasnost onder Gorbachev in de jaren
80 kwam er een einde aan de USSR en
de dertig republieken (dec 1991), werd
het ijzeren gordijn opgedoekt, viel de
Berlijnse muur al in1989 en ontstond in
1992 de Russische Federatie (21 repu-
blieken met 142 miljoen inwoners).
Een nieuw model van Russische demo-
cratie werd ingevoerd, ondersteund
door een beperkte vorm van een poli-
tiek-economisch systeem. Het feno-
meen van “les nouveaux riches” begint
zich te uiten en veroorzaakt niet steeds
een positief imago in Europa.
Democratie zoals wij dat in het Westen
kennen is nog lang niet aan de orde. 
Vele, door de Duitse bezetting en de
sovjets beschadigde gebouwen worden
vandaag gerestaureerd.
Onze gids, een vriendelijke en intelli-
gente dame van rond de veertig, is
christelijk orthodox en Russisch
staatsburger, heeft Germaanse talen
gestudeerd aan één van de drie univer-
siteiten in St.-Petersburg en spreekt
zeer goed Nederlands. Zij verbleef
slechts een paar weken in Vlaanderen.
Zij is ook de officiële tolk wanneer er
hoog bezoek uit Vlaanderen of Neder-
land komt. 

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

1908 - 1908 - 1908

Overijse - Centrum: Op 17 februari 1908 verlaat (Antoon-)
Victor Deveen dit tranendal. Deze onderwijzer, gemeente-
ontvanger, handelaar en auteur was de zoon van Pieter-
 Lodewijk Deveen en Anna Catharina van Obbergen. 
Snuffelen in de archieven van de oude Overijsese
(klein)burgerij bevalt me best. Wist u bij voorbeeld dat deze
Victor een bewuste culturele, Vlaamse reflex had en zijn
naam vernederlandste tot Zeger (het Latijnse Victor = over-
winnaar!)? En met wat geluk kom je interessante familie-
stukken tegen zoals het hierbij afgedrukte testament van zijn
moeder. Op 2 maart 1840 vertrouwde ze haar laatste wil in
mooi handschrift toe aan het vergankelijke papier.

Testament van Anna Catharina van Obbergen ten

voordele van haar man Petrus Ludovicus Deveen, die op

dezelfde dag precies hetzelfde deed ten voordele van zijn

“wettige huijsvrouwe”.

1933 - 1933 - 1933

Duisburg en Vossem: Jan Trappeniers ziet het levenslicht te
Duisburg in 1933. Zijn vader Alex ziet in hem schilderscapa-

citeiten ontluiken en stimuleert hem de studies als grafisch
tekenaar af te maken. Voor de wereldtentoonstelling van
1958 werkte Jan op ’t ministerie mee aan de plannen voor
het ingewikkelde wegennet en de speciale aanplantingen.
De man, die ons in 1978 al verliet, liet prachtig werk na:
dorpsgezichten, oude gebouwen, schilderachtige plekjes en
een onuitwisbare liefde voor (de natuur van) onze mooie
streek...

1958 - 1958 - 1958

Jezus-Eikenaar René Devriese krijgt op 6 januari 1958 te
 horen (of beter, te lezen) dat de koning hem het burgerlijk
kruis der eerste klasse toekent “als beloning voor de goede
en trouwe diensten door hem gedurende een diensttijd van
ruim 35 jaren aan het land bewezen”. Zijn dochter Suzanne
Devriese bezorgde mij een paar jaren geleden het document,
samen met heel wat diploma’s en foto’s. Dat doet mij eraan
denken een pluim te geven aan de 125-jaar jonge GBO-
school die ter gelegenheid van de jongste Erfgoeddag –
 proficiat gemeenteschool én cultuurfunctionaris Katy Van
Londen! - een geslaagde feestreeks opzette met niet in het
minst een pracht van een tentoonstelling, die een hele scha-
re Overijsenaren naar de vroegere balletzaal van de gemeen-
teschool lokte. 

1983 - 1983 - 1983

Overijse: Ons Vlaams Komitee wilde voor het uitstippelen
van het cultuurbeleid in Overijse een schare belangstellen-
den en betrokkenen rond de tafel verzamelen. Dat lukte op
zaterdag 21 mei 1983, en nog wel in het enige hotel-café-
 restaurant van het Centrum, het inmiddels verloederde
 Casino in de Heuvelstraat. Namens Spoorslag mochten
 Guido Tastenhoye, Ivo Ericx, André Vanhaeght en Francis
Stroobants volgende deelnemers verwelkomen: Jacques
Brenart, Roger Cauberghs, Gustaaf en Marcel De Broyer,
Leon Hendrickx, Freddy Meeus, Patrick Puttemans, Eric
Schamp, François Schievers, Walter Van Gampelaere en
Rudi Vanophem. Burgemeester Renaat Brankaaer was ver-
ontschuldigd wegens verblijf in het buitenland. Een overleg
bij een lekker glaasje wijn leverde voor visies rond Ter IJse,
de Bosuil en de toekomstige Den Blank zeven bladzijden
Spoorslagtekst op. Onder meer een aanvullend gesprek met
burgemeester Brankaer.

Francis Stroobants

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

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!
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Het zeemanslied

Wie kent ze niet, die stoere zeemans-
liedjes, die oorspronkelijk gezongen
werden door zeelui en ijslandvaarders?
Het leven aan boord was meestal niet
zo rooskleurig. Buiten de geregelde
stormen, waar iedere zeeman vocht
voor het behoud van zijn schip en zich-
zelf, was het leven aan boord eentonig
en zwaar. Muziek bracht afwisseling en
sommige liederen hadden het juiste rit-
me om bepaalde werken uit te voeren,
zoals de loodzware zeilen hijsen of het
schip leegpompen. En als de zeelui van
een goede reis terugkwamen, werden
liederen gezongen die de grote avontu-
ren vertelden... en 'Na drieëndertig rei-
zen zijn we nog niet moe’. 
In het Engels noemt men ze shanties

en ze werden vooral gezongen om een
ritme in het werk te vinden en het zwa-
re werk met vereende krachten te kun-
nen uitvoeren. Daarnaast gaan de zee-
liederen over het afscheid nemen, het

KLAVERTJE4ZELFZORG

www.klavertje4zelfzorg.be

Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groen

Heuvelstraat 46

gevaar, de vrouwen, het avontuur en
het verlangen naar de thuisreis.
Zeldzamer zijn de piratenliederen. Ook
de zeerovers maakten gebruik van lie-
deren om hun snode daden aan te moe-
digen en er, helaas, een rechtvaardi-
ging voor te vinden.
Het lied dat wij brengen is erg gekend
en wordt in vele talen gezongen.

I
De machtigste koning van storm en

van wind

Is de arend geweldig en groot

De vogels zij sidd'ren en vluchten

van angst

Voor zijn snavel en klauwende poot

Als de leeuw verheft zijn gebrul des

nachts

Dan verschrikt hij de dieren er mee

Ja, wij zijn de heersers der aarde

De koningen van de zee.

Refrein:

Tiralala (4x)
Hoi, hoi.
Ja, wij zijn de heersers der aarde
De koningen van de zee!

II
Verschijnt er een schip hier op de

oceaan

Ja dan juichen wij luide en wild

Want ons trotse schip als een pijl uit

een boog

Vliegt terstond door de wateren zilt

De kap’tein wordt bang en hij rilt

van angst

De matrozen verwensen die dag

En daar klimt de mast langs omhoog

Ons bloedrode zeeroversvlag.

Refrein 

III
Wij werpen ons dan op het vijandig

schip

Als een hardgeslingerde speer

Kanonnen die dreunen, ‘t geweer

knalt rondom

En de enterbijl hakt keer op keer

En reeds zakt er de vlag van de vij-

and omlaag

Overwinningsgeroep klinkt alom

Ja, hoera, de bruisende zee

Lang leve de zeeroverij.

Refrein

IV
En is er gewonnen ons laatste ge-

vecht

en de laatst’overwinning behaald

Dan fluks onze wrakkige schuit naar

de duivel

gestuurd en ter helle gedaald

En als satan dan onze wil niet doet

Aai, dan roosteren wij hem eens fel

Want wij zijn de heersers der aarde

en we willen ‘t ook zijn in de hel.

Refrein

Roeland

(Wordt vervolgd)

De Machtigste Koning

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

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
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• August Vermeylen: “Van ons volk
een volk van echte mensen maken,
die alles zijn wat zij worden kunnen”.

• Bismarck, de ijzeren kanselier van
Pruisen: “Wanner je zegt dat je in
principe iets aanvaardt, betekent dit,
dat je geen ogenblik van plan bent
het in de prakrijk uit te voeren.”  

• Chaucer, Geoffrey, vader van de En-
gelse dichtkunst: “Er is geen werk-
man, wat hij ook zij, die haastig kan
werken en goed erbij”. 

• Diogenes: “De mens is het intelli-
gentste van alle dieren – en het meest
dwaze”.

• Erasmus: “Als er onder de sterfelijke
mensen iets bestaat dat uitgeroeid
moet worden en dat ieder verplicht is
met alle wettige middelen tegen te
gaan en te helpen voorkomen, dan is
het zonder twijfel de oorlog”. 

• Mgr. De Brabander, bisschop van
Brugge, schreef in 1894: “In de pen -
sionaten voor meisjes is het een ver-
eiste, zeer wel en deugdelijk Frans te
leren spreken, indien men in de hui-
dige maatschappij wil aanvaard wor-
den”.

• Gemiddelde Nederlandse schrij-

ver: “De helft van mijn collega’s
komt niet rond van uitsluitend lite-
rair werk”.

• Joseph Joubert: “Het grote bezwaar
van nieuwe boeken is dat ze ons be-
letten oude te lezen”.

• Hendrik Conscience in zijn voor-
woord tot ‘De Leeuw van Vlaande-
ren’ (1838): “Er zijn tweemaal zoveel
Vlamingen als Walen. Wij betalen in
de lasten tweemaal zoveel als zij! En
men zou ons tot Walen maken, ons

opofferen met onze oude stam, onze
taal, onze luisterrijke geschiedenis!”.

• Jules Destrée: “En nu, Sire, laat mij
de waarheid zeggen, de grote en ver-
schrikkelijke waarheid: er zijn geen
Belgen”. 

• Mevrouw de Knorr: “De spreuken
die ons het best bevallen, zijn niet de
diepzinnigste, doch die welke het
best met onze ervaring stroken”.

• Lodewijk de Raet: “De Vlaamse Be-
weging is immers geen uitsluitend
letterkundige beweging, nog minder
een beweging van liefhebbende ar-
cheologen of folkloristen, zij is een
cultuurbeweging, in de hoogste zin
van het woord, een sociale bewe-
ging”.

• Multatuli: “Er is maar één adel, die
kroon behoeft, noch tabberd. Zijn
strijdperk is het Licht, zijn schild is
de Waarheid, zijn kampvechter is de
geschiedenis der mensheid, en zijn
zwaard is het Woord”.

• Novalis: “Ieder bemind voorwerp is
het middelpunt van een paradijs”.

• Ossip Lourié: “Alleen valse mensen
zijn altijd beminnelijk”.

• Peter Van Velthoven: “Als het par-
lement niet meer mag vergaderen tel-
kens als er onenigheid is binnen de
regering, dan zijn we op een onge-
looflijk dieptepunt beland”. 

• Quevedo y Villegas, Spaans dichter:
“Geld is als Circe, die iedereen die
met haar in aanraking komt of ver-
liefd op haar is, in allerlei gedaanten
verandert”.

• Rogier in een brief uit 1834 aan mi-
nister Raikem: “De eenheid van taal
is de noodzakelijke basis voor een
stevige staat en het Frans moet de

taal van België worden door kandida-
ten uit Wallonië en Luxemburg te kie-
zen voor de posten in het leger, de
administratie en de magistratuur. De
Vlamingen zullen aldus gedwongen
worden Frans te leren”.

• Slotmanifest van het A.C.W. uit het
begin der jaren zestig van vorige
eeuw: “De Vlaamse Beweging is een
strijd voor het behoud en de ontwik-
keling van de eigen cultuur, de eigen
aard en de levenskracht van gans ons
volk. De arbeidersbeweging, die zich
de totale verheffing van de arbeiders-
stand tot taak gesteld heeft, onder-
schrijft dit hoge doel van de Vlaamse
strijd zonder enig voorbehoud”.

• Taverner Richard: “Getrouwde
mensen kunnen een rustig leven lei-
den … indien de man doof wordt en
de vrouw blind”.

• Voltaire: “De duivel die over mijn le-
ven beschikt, brengt me naar Brus-
sel, en bedenk dan a.u.b. dat er in
Brussel alleen Vlamingen wonen”.    

• Undset, Sigrid: “Sommige mensen
zijn niet geboren om in de boom der
kennis te klimmen”.

• Astrid Wittebolle: “Heeft u kiek-
jes, afbeeldingen of filmpjes, liefst 
in kleur, van de tweede wereld -
oorlog, bezorg ze dan aan
www.beeldbankwo2.nl”.

• X of even gezocht naar een anonieme
uitspraak: “Ik vind er geen”.

• Ylstra, Bouke uit Friesland: “Ik
word altijd heel ernstig als ik aan
grapjes denk”. 

• Zeno: “Men kan beter met zijn voe-
ten struikelen dan met zijn tong”.

Francis Stroobants

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.

Uitspraken voor aan tafel of in bed,
Gerangschikt volgens ’t alfabet
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Mijn trouwe lezers weten al, dat men
bal 1 effect meegeeft door hem niet
juist in het midden te raken. Raak je
hem een beetje rechts, dan krijgt hij
rechts effect (rechtse spin). Wat ook
heel belangrijk is, is dat die spin door-

gegeven wordt aan de bal die geraakt
wordt. Het schijnt misschien een beet-
je abstract, maar als je rechtse spin
geeft aan bal 1, geef je ook ‘linkse’ spin
aan bal 2 en terug ‘rechtse’ spin aan bal
3. Bal 3 krijgt dus dezelfde spin als bal
1. Een plezante toepassing
daarvan is wat zichtbaar is op
de tekening. Als de drie ballen
bijna op een lijn liggen, dicht
bij de band, met bal 3 tegen of
bijna tegen de band, dan pas-
sen wij deze techniek toe. Bal 1
ontmoet bal 3 dus niet waar bal
3 ligt, maar waar wij hem naar-
toe sturen. Leuk toch? De lijn
waarop de drie ballen liggen is
meestal niet perfect. We kijken
dus heel goed waar bal 2 naartoe ligt.
Dan helpen wij hem door rechts effect
te geven als hij iets of wat links ligt van
de lijn 1 – 3, en omgekeerd. Bij het af-
stoten vergeten we bal 2, we mikken
recht (plat op) bal 3, met effect aan de
andere kant van waar bal 2 ligt. Zoals in
het eerste geval: bal 2 ligt iets naar
links, we geven dus rechts effect. Bal 3
krijgt een duwtje en rechts effect. Bal 2
duwt hem naar de band en het rechtse
effect doet hem rechts gaan, waar wij
hem ontmoeten en het punt noteren.
Dus niet zo moeilijk als het eruit ziet! 
Nu een beetje over minder belangrijke
zaken, België! Ik houd het graag een
beetje gezellig, maar mensen willen
soms bloed zien. Moeilijke keuze. Een
vriend van mij vindt dat ik soms stom-
miteiten schrijf. Ik probeer het natuur-
lijk interessant en spannend te maken
voor mijn trouwe lezers. Dat is niet al-

tijd evident, zou Martens zeggen. De
tijd is dus rijp om eens pardon te vra-
gen aan alle vrienden die ik op de tenen
heb getrapt. Ik ben eigenlijk redelijk
vredelievend, zoals alle goeie Vlamin-
gen. Ik krijg het wel soms op de heupen
met dit België van ons. Het budget
klopt niet, we moeten gebouwen en ei-
gendommen verkopen, er is geen ruim-
te om de luxe-BTW (21%) op verwar-
mingsproducten te verminderen en de
winters zijn bitter koud. Het juiste mo-
ment dus om onze koning royaal 5% op-
slag te geven op zijn toch al royaal in-
komen. Sukkelaars krijgen 2% op hun
toch al mager inkomen. Ben ik met zul-
ke ideeën revolutionair? OK dan maar,
het zij zo. Onze vurige (geweest) Leter-
me heeft ook al ontdekt waar in België
de klepel hangt, zoals Verhofstadt voor
hem. Begin met een fikse opslag voor
de koning en je hebt mogelijk een
mooie toekomst in België (desnoods in
een resem raden van beheer of zo). De

kiezers kunnen wel even wachten, die
zijn het toch allang gewoon om hun
toer af te wachten en misschien niet te
krijgen waarvoor ze gestemd hebben,
vooral als het Vlamingen zijn. 
De grote baas van België, di Rupo dus,
heeft het vandaag nog eens gezegd:
Vlamingen moeten braaf zijn, anders
gaat di Rupo Wallonië met Brussel fu-
sioneren, en dan worden de miljarden
transferten gegroepeerd. Zou dat niet
gemakkelijk zijn? Ik dacht direct, nu
gaat daar een Vlaamse eminentie op
reageren door bijvoorbeeld te zeggen
dat Vlaanderen toch al lang die trans-
ferten beu is en dan kan Wallonië sa-
men met Brussel failliet gaan. Ik ben
echter al meer naïef genoemd en zal
dus maar voorzichtig zijn. Onder stich-
tende impuls van ACW en ACV, de
broodheren van Leterme, blijven wij
solidair tot in de kist, met het katholie-

ke koningshuis, met onze Brusselse
Vlamingen en als het even kan met Wal-
lonië, dat massaal stemt voor al wat
Vlaanderen haat, maar verder zijn het
toch zulke gezellige mensen, die geen
vlieg kwaad zouden doen. Ze hebben
wel eens tendens om verschillende ge-
neraties op rij werkloos te zijn en een
erge afkeer te hebben een ander dialect
te leren dan het Waalse. Ook al blijven
ze dan werkloos. Di Rupo zegt dat de
taalgrens geen staatsgrens is, en wie
zijn wij? Het schijnt toch wel een ar-
beidsgrens te zijn, want werkloze Wa-
len hebben nog altijd een aangeboren
afkeer om in Vlaanderen aan het werk
te gaan. Dan nog liever aan de dop!
Hardwerkende mensen zullen wel voor
de nodige solidariteit en centen zorgen.
Zoals sommigen al weten heb ik na rij-
pe overweging besloten om alleen te
stemmen voor mensen die niet a priori
stellen dat aan de solidariteit niet mag
geraakt worden. Ik denk dat ik deel uit-

maak van een groeiende groep
die het beu is. Ik denk ook niet
dat de Waalse politici onze
vrienden zijn. Ze zijn niet
dankbaar voor onze enorme
solidariteit. Ze sleuren ons
constant voor internationale
rechtbanken. Onze zogezegd
Waalse vrienden stemmen
toch telkens weer voor die
mensen en ik begin stilaan te
twijfelen, of ze wel echt onze

vrienden zijn. Als ik in Wallonië ben
word ik nochtans altijd heel vriendelijk
behandeld, soms zelfs in een soort Ne-
derlands. Daarvoor krijg ik dan telkens
wel een rekening. Op een terrasje in
Virton bewees een dame aan een tafel-
tje naast het onze dat ze vrij behoorlijk
Nederlands sprak. In Charleroi heb ik
daar nog geen last van gehad! 
Ooit zei een generaal van de gendarme-
rie, die op onze kosten tweetalig was
gemaakt, dat ie alleen Nederlands
sprak als ie ervoor betaald werd. Mo-
gen de Vlamingen, die op eigen kosten
tweetalig worden, dat ook doen? Al-
leen Frans spreken als er daarna be-
taald wordt? Dat zou nog eens onweer
geven! Er zijn al wel Vlamingen die het
beu zijn altijd de andere zijn taal te
moeten spreken. Eindelijk! Ach die po-
litiek! Nog liever biljarten dus. 

Jan Goossens

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.

De grote baas van België, di Rupo dus, heeft
het vandaag nog eens gezegd: Vlamingen

moeten braaf zijn, anders gaat di Rupo
Wallonië met Brussel fusioneren, en dan

worden de miljarden transferten
gegroepeerd. Zou dat niet gemakkelijk zijn?

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!



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

KBC-Plan voor uw Toekomst
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Horizontaal:
1. Met de … tegen de muur lopen – Iets ten volle …
2. … is ook de benaming van een soort dameshoedje
3. “Wel … ” zei dat kwezelken, “ ‘k zal dansen al wat ik

kan.” – Dik en grof wollen weefsel
4. Oma en … - Ben … - Op de man …
5. Louis … wist hoe laat het was - … De Schepper
6. Indiana …
7. Engelse vrijdag
8. … is één van de staten van de VS – dit wil zeggen
9. Anagram van “ser” – “Een … is een verzameling van

mensen die dezelfde taal spreken en dezelfde kranten
lezen”, aldus Friedrich Nietzsche

10. Met een schone … beginnen – Vlaanderen …
11. Automerk
12. Politieserie

Verticaal:
1. … Cardijn - … Fitzerald
2. Tot de familie der giraffen behorend – Hij was de … van

de hele stad
3. … en ma - … , een dappere Galliër
4. Deutsche Welle – Kom uit … kot
5. … Schoepen - noot
6. Baskenland en Vrijheid - … Orbison – Algemene Verga-

dering
7. Nederlandse voetbalploeg - lamp
8. Een natte …geeft boter in de wei – Klinkers uit “breed”

- … Keaton
9. … bij toverslag – Problemen uit de … ruimen

10. Günther … - Wizard of … - … elke prijs
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In de atletiekwereld zetten vrouwen hun beste beentje voor,
staan zij meer dan hun mannetje. Het hoeft u dan ook niet te
verwonderen dat hoogspringster TIA voor kronkelende in-
spiratie zorgde. Duisburgenaar Johan Vandermeeren werd
dit keer door een opvallend onschuldige hand gegrepen. En
zijn commentaar bij HELLEBAUT mag er ook wezen: “Zij

legt de lat tenminste steeds een beetje hoger, in plaats van

plat op hun buik eronder door te gaan, zoals onze politieke

mossels”.

Spoorslag hoopt dat u uw hersenkronkels laat werken. Een
mooie prijs kan uw beloning zijn!
Stuur de oplossing naar
De Kronkel, Kardinaalstraat 20, 3090 Overijse, 

of per e-post naar ons Spoorslagadres of

jena.de_wilde@skynet.be

Is er nu een regering of ‘n studiegroep?

Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

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

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

We hebben het voor u.
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