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Redactioneel

De vakantieperiode wordt ook wel eens de
komkommertijd genoemd of zoals wij on-
langs ergens lazen als “platte bonentijd” be-
stempeld.

Augustus is bij ons van oudsher de oogst-
maand. De graanoogst was dit jaar bijzon-
der goed.

De politieke communautaire oogst daaren-
tegen is manifest mislukt. Er werd veel ge-
zaaid maar alles werd verwoest door fran-
cofone pesticiden. Er konden zelfs geen
borrelhapjes worden opgediend. De franco-
fonen trokken hiervoor aan één zeel, onge-
acht hun partijpolitieke kleur. 

Langs Vlaamse kant was de eensgezindheid
dikwijls zoek. De blauwe coalitiepartner
pleegde af en toe obstructie en de Vlaamse
rood-en-groen-oppositie bleef met scherp
schieten. VB en LDD, samen met meer dan
20% van de stemmen moeten nog altijd op
de bank blijven zitten. De Vlamingen gun-
nen het licht in mekaars ogen niet. Er is op
communautair vlak geen Vlaamse solidari-
teit. En intussen worden Vlaamse politici
met kogels bedreigd. Toch moeten wij blij-
ven verder werken zonder afhaken.  

Om uit het slop te geraken werd er een
overleg voorgesteld tussen de ministers-
presidenten van  de volwaardige Vlaamse
Gemeenschap en van de samenvoeging
Waals Gewest en Franse Gemeenschap. 

Het is goed om weten dat het Vlaams Ge-
west bestuurd wordt door het parlement
van de Vlaamse Gemeenschap (10 minis-
ters) voor een 6 miljoen Vlamingen en Wal-
lonië door een regering van het Waals Ge-
west (9 ministers) en een regering van de
Franse Gemeenschap (7 ministers), of 16
ministers voor 3,5 miljoen Walen...

Het voorgestelde overleg van gemeenschap
tot gemeenschap  stuitte op verzet van de
Franstalige politici. Zij wilden én hun fede-
rale vicepremier Didier Reynders én de
voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk
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Gewest aan de onderhandelingstafel.  Goed
bekeken. Twee francofonen tegenover één
Vlaming! Nochtans kan het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest een Vlaamse en een
Franstalige afvaardiging sturen naar de
 onderhandelingstafel van het Vlaams – en
Waals Gewest. Langs Vlaamse zijde wil
men ook dat de federale excellenties afzij-
dig blijven en enkel op uitnodiging aan de
onderhandelingstafel gaan zitten. De Duits-
talige Gemeenschap zou zich bij één van
beide gemeenschappen kunnen voegen.

Men heeft ten einde raad, en net voor de va-
kantie, de bal in het francofone kamp ge-
worpen. Lambertz (PS), de Donnea (MR)
en Langendries (cdH) zullen nu met voor-
stellen voor de dag moeten komen waarin
de Vlamingen vertrouwen kunnen hebben
en die een sluitende zekerheid bieden dat
de Franstaligen willen meewerken aan een
grote staatshervorming. Er is genoeg tijd
verloren.

Maar als de Franstaligen blijven vasthou-
den aan het bestendigen en verstevigen van
hun machtspositie door b.v. een uitbreiding
van de Brusselse agglomeratie, een natio-
nale kieskring, samenvallende verkiezin-
gen, het versoepelen van de taalwetten te
eisen, dan zou het wel eens kunnen dat dit
koningrijkje op zijn laatste benen loopt.
Aan de francofone heerschappij komt dan
sneller dan verwacht een eind. Trouwens,
hier en daar lezen wij dat ook Wallonië be-
zig is met de voorbereiding van een plan B.
Een voorteken? 

September is de herfstmaand. Op 15 sep-
tember wordt het rapport verwacht van de
“kolderbrigade”. En er zijn de ledenraad-
pleging bij het N-VA op 21 september en het
grote congres van de CD&V op 27 septem-
ber. Beide hebben een groot deel van de
touwtjes in handen. 

Laten wij hopen dat het geen herfststorm
wordt.

De volgende vergadering van de

Raad van Beheer van het VKD, 

gevolgd door een redactieraad,

vindt plaats op woensdag 

12 november 2008 om 20 uur 

in CC Den Blank te Overijse
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Spoorslag is het tweemaandelijks tijdschrift 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 wil een Vlaams strijdend blad blijven, onafhankelijk van politieke partijen of partij-politieke invloeden.

Vanuit die optiek bespreken wij het beleid op politiek,cultureel en sociaal vlak in Vlaanderen, 
met klemtoon op Vlaams-Brabant rond Brussel en het leven van de Vlamingen in onze hoofdstad.

Alle initiatieven die goed zijn voor Vlaanderen en de Brusselse Vlamingen willen wij, vanwaar ze ook komen, 
vermelden of bespreken. Overname met bronvermelding is mogelijk na toelating van de auteur of tekenaar.

1)  Het kartel CDV en N-VA stelt
zeven uitgangspunten voor de
dialoog:

– confederale staat met zwaartepunt
bij deelstaten;

– bespreking van gemeenschap tot ge-
meenschap, geleid door de minister-
presidenten;

– bij de dialoog worden ook de federa-
le regering en parlementen betrok-
ken en indien terzake Brussel en
Duitse gemeenschap;

– dialoog waarborgt grondwetswijzi-
ging en bijhorende federale wetge-
ving;

– dialoog start met open agenda;
– alles beheerst door wederzijds res-

pect, integriteit van het grondgebied,
solidariteit, subsidiariteit, doelmatig-
heid en financiële en fiscale verant-
woordelijkheid; 

– splitsingsprocedure BHV loopt in het
parlement door zonder initiatief van
de regering.

2)  Met het hoofd naar de
toekomst, het elf-julimanifest
van het aktiekomitee Vlaamse
Sociale Zekerheid

Wij willen dat de Vlamingen eindelijk
hun rug rechten en met opgeheven
hoofd naar de toekomst kijken. Wij
kunnen niet zelfgenoegzaam tevreden
zijn omdat Vlaanderen op tal van pun-
ten beter scoort dan de andere delen
van het land. De toekomst houdt be-
dreigingen in, ook in de ons omringen-
de landen en in de wereld. De toe-
komst biedt ook mogelijkheden en
kansen. Dit vereist een visie die het
Belgisch kader overstijgt. Het beste in
Europa moet ons ijkpunt zijn. 

Wij willen rond de vergrijzing als
hoofdthema een integraal en integre-
rend maatschappelijk project in Vlaan-
deren. De vergrijzing is niet alleen een

probleem van de ouderen, niet alleen
van de betaalbaarheid van pensioenen
en gezondheidszorg. De vergrijzing is
ook een probleem van de jeugd en het
onderwijs en vooral van de jongere
werkende generatie. Direct of indirect
heeft iedereen met de vergrijzing te
maken. Kenmerkend aan het probleem
is dat het op korte termijn bijna niet
zichtbaar en niet voelbaar is terwijl op
langere termijn de gevolgen ingrijpend
zijn. Ieder jaar komt de Studiecommis-
sie voor de Vergrijzing tot steeds meer
alarmerende kostenstijgingen.

Wij willen de Sociale Zekerheid split-
sen

1.Omdat dit leidt tot meer efficiëntie,
de mogelijkheid om een beleid te
voeren dat aangepast is aan de eigen
noden en aansluit op de politieke
verantwoordelijkheden

2.Omdat we met het bedrag van de
transfers aan de Vlamingen de vol-
gende voordelen kunnen bieden:

a. De kinderbijslagen verhogen met
30 euro per kind en per maand; of
wat minder met veel meer kinder-
opvangmogelijkheden

b. Voor alle inwoners gratis een kos-
tendekkende hospitalisatieverze-
kering. 
Of, in de plaats hiervan de afschaf-
fing van het remgeld bij dokters,
apothekers, kinesitherapeuten, en
van het persoonlijk aandeel in de
verpleegdagprijzen.

c. 50 nieuwe rusthuizen. In één klap
gedaan met de wachtlijsten.

d. Voor alle personen met een handi-
cap de uitkeringen verhogen met
15 % en hun vakantiegeld verho-
gen met 500 euro. 

e. Het tekort aan opvangplaatsen
voor personen met een handicap
in één klap oplossen

f. De Vlaamse Zorgverzekering gra-
tis geven of de uitkeringen met de
helft verhogen.

g. Aan alle pensioengerechtigden in
de private sector een 13e maand
pensioen extra geven.
Of: 100 euro per maand extra ge-
ven aan alle pensioengerechtigden
met een pensioen tot 1.375 euro
per maand.

Alles samen geven deze voordelen een
jaarlijkse koopkrachtverhoging van
2 500 euro per gezin.

3.Omdat in de komende tientallen ja-
ren de transfers in de sociale zeker-
heid zullen blijven bestaan. Het is
zelfs niet uitgesloten dat ze nog toe-
nemen.

Wij willen een Vlaams Goudfonds. Met
de transfers in de werkloosheid had-
den we in Vlaanderen in de voorbije 20
jaar een Goudfonds kunnen oprichten
waarin vandaag een bedrag zou zitten
van 20 miljard euro. Echt geld, te ver-
gelijken met 14,7 miljard nepgeld in het
Zilverfonds. Dit is niet gebeurd door de
misdadige nalatigheid van de Vlaamse
politici en de sociale partners. De jon-
gere generatie zal hier nu zwaar moe-
ten voor betalen of de solidariteit tus-
sen de generaties zal onder hoge druk
komen. In de komende vier jaar kan
nog 5 miljard opzij gezet worden. Dit is
meer dan de Hoge Raad voor Financiën
voorop stelt. Maar het zal niet voldoen-
de zijn. Het ware toch al iets.

Wij willen een eigen tewerkstellingsbe-
leid met ruime bevoegdheden.

1.Omdat de kosten van de vergrijzing
niet kunnen opgevangen worden met
de bestaande solidariteit (en ook niet
door méér solidariteit) in het dragen
van de sociale uitgaven. Maar wel
door méér te werken:

In vogelvlucht over midden juli 2008:

Van guldensporendag tot tricoloor gefeest
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a. Met meer mensen: de tewerkstel-
lingsgraad moet in Vlaanderen van
66 % naar minimum 70 % in 2015

b. Langer: tot 65 jaar en later nog lan-
ger

c. Productiever: een stijging van ten
minste 1,75 % per jaar; dit zal niet
vanzelf komen

2.Omdat Wallonië en Brussel met een
tewerkstellingsgraad van 56 % en een
torenhoge werkloosheid niet solidair
zijn in het leveren van de noodzake-
lijke bijdragen om de Sociale Zeker-
heid te financieren

3.Omdat we in Vlaanderen 275 000
mensen aan het werk moeten krijgen
in bestaande arbeidsplaatsen terwijl
Wallonië voor 270 000 extra werk-
plaatsen zou moeten zorgen en er
dan ook de nodige arbeidskrachten
moet voor vinden. Dit totaal verschil-
lend probleem vraagt om totaal ver-
schillende oplossingen.

Wij willen de splitsing van de Sociale
Zekerheid, en de ruime bevoegdheden
op het gebied van tewerkstelling, sa-
men met Vlaanderen in Actie integre-
ren tot een globaal maatschappelijk
project.

1.Omdat alle bevolkingsgroepen hierin
betrokken zijn

2.Omdat het in stand houden van de
bestaande arbeidsplaatsen vraagt om
innovatie, opleiding, een positief on-
dernemingsklimaat, productiviteits-
verbetering, verlaging van de ar-
beidskosten, doeltreffend toegepast
onderzoek, verdergaande internatio-
nalisering, stimulerende en doeltref-
fende subsidiëring

3.Omdat we naast de kosten van pensi-
oenen en gezondheidszorg ook in de
zorgsector belangrijke bedragen en
middelen zullen moeten voorzien

4.Omdat ook milieu en infrastructuur
nog een groot beslag zullen leggen op
de beschikbare middelen

5.Omdat wij onze verantwoordelijk-
heid en solidariteit met de derde en

de vierde wereld niet kunnen blijven
ontlopen, zoals nu onder een Belgi-
sche paraplu het geval is

Wij willen een kritische doorlichting
van alle overheidsadministraties in ter-
men van kosten / baten.

1.Omdat een efficiënte en dienende
overheid noodzakelijk is 

2.Omdat bij een afgeslankte overheid
een deel van de noodzakelijke finan-
ciële middelen kan gevonden worden
om het totaal project te financieren

Wij willen niet

1. Betalen voor meer bevoegdheden

2.Meer bevoegdheden voor hetzelfde
geld. Ook dat is verarming.

3.Dat de plaats van tewerkstelling ge-
bruikt wordt als criterium voor het
toekennen van financiële middelen
aan de gewesten

4.Dat de Gewesten een premie (van 75
euro per maand) krijgen voor het te-
werkstellen van een werkloze. Wij
willen hen de volledige besparing ge-
ven van de werkloosheidsvergoeding
(meer dan 800 euro per maand) met
daartegenover de volledige verant-
woordelijkheid voor het financieren
van de werkloosheidsvergoedingen.
Dit is echt responsabiliseren.

5.Toegeven aan chantage, want hier
komt geen einde aan.

Wij zouden willen dat de Vlamingen het
begrijpen, zoals de Franstaligen het al
lang begrepen hebben. De Vlamingen
kunnen niet anders dan een diepgaan-
de staatshervorming eisen. Hiervoor
denken de Franstaligen een hoge los-
prijs te kunnen afdwingen. 

Nochtans, met een splitsing van de So-
ciale Zekerheid, laten wij nog 2/3 van
de solidariteit ongemoeid. Zeven mil-
jard euro per jaar is blijkbaar niet vol-
doende als positief gebaar.

Wij willen dat alle Vlaamse politieke
partijen stoppen met hun partijpolitie-
ke spelletjes. De toekomst van zes mil-

joen Vlamingen staat op het spel. Nu.
Met een zeevaardige boot naar de toe-
komst. Of na collectieve verarming ten
onder gaan met de Titanic. Wij willen
dat politici hun verantwoordelijkheid
nemen en samen met alle actoren op
het sociaal-economisch veld een groot
samenhangend en samenbrengend toe-
komstproject opzetten. Toegeven aan
chantage, gevangen blijven in de gijze-
ling kan niet meer.

Namens het Aktiekomitee 

Vlaamse Sociale Zekerheid

Gui Celen, voorzitter; Erik Stoffelen,

secretaris; Eric Ponette en Herman

Deweerdt, bestuurders 

3) Voorzitter Renaat Roels van het
Overlegcentrum van Vlaamse
Verenigingen schreef een goed
onderbouwde 11&15 juli-
boodschap van twee bladzijden
naar de Vlaamse verenigingen,
burgers en politici,

Enkele ideeën eruit (De volledige tekst

is via internet of onze redactie te krij-

gen): Voorzitter Roels neemt acte van
13 maanden van resultaatloos onder-
handelen. De ijver van de eerste minis-
ter kon de hardnekkig afwijzende hou-
ding van de Franstalige partijen niet
ombuigen. Moet er een eind komen aan
de onderhandelingen?

De wijze van onderhandelen dient in
vraag gesteld. De onderhandelaars
moeten in het verlengde van de resolu-
ties van 1999 van het Vlaams Parlement
werken;  deze zijn in de regeerverkla-
ringen van de Vlaamse regering in
2004-2005 overgenomen, geactuali-
seerd en geconcretiseerd. Een analyse
van de bestaande toestand toont een
versnippering van de bevoegdheden
over de federale en de regionale over-
heden en het gebruik van gedeelde en
gelijklopende bevoegdheden: veel dub-
bel werk, bevoegdheidsconflicten, ver-
lies van tijd en geld, en aantasting van
goede verhoudingen.
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Er is dus nood aan een nieuwe maar
grondige staatshervorming.waarbij het
federaal overheidsniveau wordt be-
perkt tot de beleidsgebieden die niet
behoren tot de bevoegdheid van de
deelstaten zoals Buitenlandse Zaken,
Leger en Federale Politie.

Het Vlaams voorstel legt ook veel ge-
wicht op het vormen van goed samen-
hangende beleidspakketten voor ge-
zondheidszorg, arbeidsmarkt, jeugd en
gezin. Door beleidsbevoegdheden op te
delen en toe te vertrouwen aan de Ge-
meenschappen kan er met concrete vi-
sies gewerkt zonder hinder van andere
overheden. Dit is vroeger al toegepast
voor het onderwijs, met veel succes. 

Vast te stellen is dat de Franstalige par-
tijen eigenlijk geen staatshervorming
willen. Zij hebben er belang bij alles bij
het oude te laten. Laat de onderhande-
lingen voortaan dus alleen gaan over
een structurele en institutionele veran-
dering.

De Vlaamse onderhandelaars moeten
alle voorstellen weigeren  m.b.t. de ge-
biedsuitbreiding van het Brussels Ge-
west, veranderingen aan het statuut
van de faciliteitengemeenten. Ingeval
van voortzetting van onderhandelingen
dienen de Vlaamse partijen de verande-
ring van de staatsstructuur als enig
 onderwerp voorop te stellen. Uitgangs-
punt moet zijn de volledige zelfstandig-
heid en soevereiniteit van de Vlaamse
Gemeenschap. Dat kan in het Belgisch
kader door de vorming van een confe-
deratie of statenbond ofwel er buiten
als lidstaat van de Europese Unie. 

Aan de Vlaamse kiezers en verenigin-
gen vragen wij zich op de hoogte te
houden van de politieke actualiteit en
zich hierover een verantwoorde me-
ning te vormen. Om hen daarbij te hel-
pen vragen wij de Vlaamse verenigin -
gen toekomend werkjaar veel aan -
dacht te vestigen op deze problematiek
(met feitelijke gegevens en minder met
persoonlijke gevoeligheid). Dat vragen
wij ook aan de media en aan de politici

vragen wij in dezelfde geest mee te
werken. Vlaanderen, een land van ac-

tieve en bij de vormgeving van hun

democratische samenleving betrokken

burgers!

4)  Het Halle Vilvoorde Komitee
(Haviko) suggereert in een open
brief (hieronder erg verkorte
versie) op 19 juli dat de Vlaamse
regeringspartijen vooraf
vanzelfsprekende waarborgen
eisen van de Franstaligen 

De Franstaligen leggen als teken van
hun goede wil en voorafgaand aan de
onderhandelingen voor een staatsher-
vorming een plechtige verklaring van
trouw af aan de grondwet, aanvaarding
van uitspraken van de hoogste rechtban-
ken van dit land en federale loyauteit.
• Federale loyauteit: Eerbied voor de

grenzen van deelstaten (gewesten),
provincies en taalgebieden.

• Eerbied voor arresten van het Grond-
wettelijk Hof wat betreft de kieswet.

• Eerbied voor de arresten van de
Raad van State en het Grondwettelijk
hof wat betreft de bevoegdheden van
de Vlaamse regering binnen het
grondgebied van het Vlaams Gewest.
Indien aan deze drie blijken van fede-
rale loyale medewerking en niet-in-
menging in bevoegdheden van ande-
re deelstaten voldaan is, kan verder
onderhandeld worden over een gron-
dige staatshervorming. In het andere
geval moet Vlaanderen besluiten dat
de Franstalige wil tot samenleven in
een Belgisch staatsverband niet meer
aanwezig is.

5)  Koning Albert II roept aan de
vooravond van ons Nationaal
Feest op tot eenheid en
verdraagzaamheid. 

Sommige landgenoten in het zuiden
des lands hebben niet op hem gewacht
en namen reeds eerder het voortouw.

Gewezen Minister van Landsverdedi-
ging André Flahaut beet krachtdadig
de spits af  en bracht de bekende
 slogan Wallonie Terre d’Acceuil in her-
innering in zijn strijd tegen de onver-
draagzaamheid. Hij loste dit fantasti-
sche schot voor de boeg: Gordel wil

tot in Wallonië uitbreiden, zegt hij.

BRUSSEL - (Belga) De gemeente Over -

ijse heeft een Nederlandstalige brief

naar Grez-Doiceau gestuurd om die

Waals-Brabantse gemeente groen licht

te vragen voor de doortocht van een

‘recreatieve wandel- en fietstocht in

het kader van de Gordel’. Dat heeft

Waals-Brabants Kamerlid en ex-mi-

nister André Flahaut vrijdag bekend-

gemaakt. Het verontrust hem dat men

het Vlaamse evenement tot in een

Waalse gemeente wil doortrekken.

Volgens Flahaut gaat de vraag over een
tocht op 7 september in de rue de
Weert Saint-Georges in de deelgemeen-
te Nethen, van 8.30 uur tot 17.30 uur.
De gewezen minister van Defensie is
erover verbaasd dat Overijse zich in
het Nederlands tot een Waals-Brabant-
se gemeente richt. Als Grez-Doiceau
toestemming geeft voor de tocht, moet
de gemeente eisen dat de vlaggen en
symbolen aan de andere kant van de
taalgrens blijven, aldus Flahaut. Hij
vindt ook dat Overijse, "dat uit taalkun-
dig oogpunt zo gastvrij is" en zowel in
België als in het buitenland voor zijn
onverdraagzaamheid met de vinger ge-
wezen wordt, "heel wat lef heeft". De
gemeente "zou de mensen beter toela-
ten Frans te spreken alvorens de toela-
ting te vragen om in het Vlaams te fiet-
sen", meent Flahaut. (SIJ) 

Een dergelijk krachtig signaal aan de
burger verdient ruimere bekendheid.
Stuur zijn boodschap gerust door. De
Koning en zijn familie zullen u dank-
baar zijn.

Gordel 2008

Namaak! 

Na de Chinezen, 

les Bruxellois

VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86
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Niettegenstaande het minder goede

weer waren wij te Steenstrate met

5 480 aanwezig op de bedevaartweide,

aan het monument van de gebroeders

Van Raemdonck. Wij waren er getuige

van de fel toegejuichte rede van dr.

Gui Celen. En wat vindt u beste lezer,

van deze strijdrede,die wij integraal

afdrukken? Laat het ons gerust we-

ten.

Henri Otte

Strijdrede IJzerwake 
24 oogst 2008 te Steenstrate

Beste griezels, mentaal gehandicapten,
mestkevers, fanaten van familiefeest-
jes zoals het Vlaams-Nationaal Zang-
feest, xenofoben, neonazi’s, fascisten
en alle andere Vlamingen.

Ik groet u allen hartelijk en ik ga er van
uit dat iedereen – op de Belgische
Staatsveiligheid na – zich bij deze aan-
gesproken weet en zich uiteraard ook
welkom voelt. 

Vlamingen, bedevaarders,

Het was voor mij niet moeilijk om op
de vraag om hier vandaag het woord te
voeren, meteen ‘ja’ te zeggen. De reden
ligt voor de hand. Want voor u staat een
vrij man. Een vrijgevochten Vlaming.
En wat sommigen ook mogen bewe-
ren, ik kan u meteen geruststellen: ik
ben niet rechts en ik ga ook niet naar
rechts. Ik ben niet links en ik ga ook
niet naar links. Maar ik ben wel recht-
toe - rechtaan. 

En ik ga gewoon rechtdoor. Voor een
onafhankelijk Vlaanderen. Niet meer,
maar zeker niet minder.

NU: Durven met Vlaanderen! is het ver-
dienstelijk motto van deze plechtige
wake. En dat is goed. Maar als u het mij
toestaat, is dat voor mij toch net iets te
braaf en vooral iets te voorzichtig. Ik
zou graag een stap verder willen gaan.
Anders gezegd: we moeten vandaag

Z oals elk jaar legt de kernredactie in de laatste week van augustus de
laatste hand aan het voorlaatste nummer van de Spoorslag -

jaargang. Met 28 augustus zaten we weer in de periode tussen IJzerwake
en IJzerbedevaart. Wij wensen beide initiatieven alle succes en weerklank
toe, maar ook nu pikt het eerste initiatief dit bescheiden mediagraantje
mee. Minder bescheiden, echt interessant was de rede die over de bede-
vaartweide weerklonk. Vandaag, klinkt ze na in uw tijdschrift.

NU: Durven met Vlaanderen!

aan België en de rest van de wereld
niet meer laten weten dat we nu einde-
lijk gaan ‘durven’ met Vlaanderen,
maar we moeten vooral klaar en duide-
lijk zeggen ‘wat’ we nu gaan ‘doen’ met
Vlaanderen. Laten we dus voortaan al-
leen nog spreken over ‘doen’ en over
‘daden’. Zonder aarzeling. Zonder ach-
terhaalde Belgische complexen. ‘Doen’
moet nu het motto zijn. NU! Met z’n
 allen samen en vóór Vlaanderen!  In na-
volging van, en als eerbetoon aan de
zovele moedigen, die ook hier, op deze
plek, hun woorden in daden hebben
omgezet. We zijn het hen zonder meer
verschuldigd!

Beste vrienden, 

We schrijven vandaag 24 augustus en
als medicus kan ik Eric Van Rompuy –
u weet wel, de broer van –  helaas niet
bijtreden toen hij enige tijd geleden,
René De Clercq parafraserend, onom-
wonden stelde dat de Belgische staat
ligt te sterven. Dat is pertinent onjuist!
De Belgische staat ligt niet te sterven.
De Belgische staat is dood. Morsdood.
Want het moet nu toch stilaan voor ie-
dereen duidelijk zijn dat deze on-staat
alleen nog kunstmatig in leven wordt
gehouden.

En zich, in de loop der jaren, op kosten
van Vlaanderen, schaamteloos aan de
Vlaamse economische hart- en long -
machine heeft vastgeklampt. Dat heeft
althans de huidige crisis nog maar eens
ten overvloede aangetoond. En ik ben
het dus graag eens met Yves Leterme,
als hij eindelijk laat optekenen dat de
limieten van het federale overlegmodel
bereikt zijn. Alleen, wij wisten dat al
veel langer. Blijft de vraag, waarop hij
dan nog wacht om samen met zijn kar-
tel en met alle Vlaamse politici, de
stekker uit te trekken?  Of durven ze
niet? Of gaan ze misschien wachten tot
wanneer het te laat is en ook in Vlaan-
deren de stroom vanzelf uitvalt? Aan
hen zeg ik daarom van op deze bij uit-

stek Vlaamse katheder: stop deze Bel-
gische waanzin! Want zachte heelmees-
ters maken alleen maar stinkende won-
den. En doe gewoon wat in zo’n geval
en zonder uitstel gedaan moet worden:
snijden, snijden en nog eens snijden...  

Vlaamse vrienden, we bevinden ons
vandaag op een historisch kantelmo-
ment.

Vandaar dat we het kaakslagflamingan-
tisme vanaf nu voorgoed achter ons
kunnen laten. 

U zult mij dus ook vandaag niet horen
klagen. De Belgische politieke ‘surpla-
ce’ heeft zijn hoogtepunt bereikt en dat
heeft zo zijn voordelen. Het Vlaams po-
litiek bewustzijn is groter dan ooit en
groeit nog naarmate de crisis aan-
sleept. Vlaanderen radicaliseert. En te-
recht. Blijkens een opiniepeiling van
Het Laatste Nieuws van begin juni, wil
ongeveer 49% van de Vlamingen dat
België barst. Nu weet ik wel dat men
met opiniepeilingen altijd voorzichtig
moet omspringen, maar het geeft toch
een indicatie. Zeker als we er rekening
mee houden dat men mijn mening niet
heeft gevraagd en die van jullie waar-
schijnlijk ook niet.

Maar goed, dit neemt niet weg dat ik
hier toch een aantal overwegingen wil
maken en ook een aantal waarschu-
wingen wil formuleren. Waarschuwin-
gen, voor de niet te onderschatten en
perfide reanimatiepogingen van de
neo-belgicistische vossen, die nu
ineens, zelfs bij monde van drie ko-
ninklijke musketiers, de passie van het
confederalisme gaan prediken. Wat wil
zeggen vrienden, dat wij, Vlaamse
boerkes, op onze ganzen moeten let-
ten. Dat we meer dan ooit bij de les
moeten blijven. Want Vlaanderen mag
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zich onder geen enkel beding laten op-
sluiten in een ‘deelstaat’ die niets an-
ders is dan een soort ‘onderstaat’ in
een opgelapte ‘bovenstaat’. Het woord
‘deelstaat’ spreekt trouwens boekde-
len. De verdeeldheid zit er reeds bij
voorbaat ingebakken. En we kunnen
hierover dus zeer kort zijn: Vlaanderen
moet uit één mond simpelweg NEEN
zeggen aan dat zogezegd zaligmakend
confederalisme waarin het onvermijde-
lijk en allicht voor nog eens 175 jaar,
opnieuw onder Belgische curatele
wordt geplaatst. Of, om het met woor-
den van Johan Sanctorum te zeggen, en
ik citeer: “Het confederalisme is een
dode mus. Het is weinig meer dan het
ultiem krimpscenario van de Belgische
francofonie” Einde citaat. Laat ons dus
voortaan weigeren om nog te denken
in termen van België. België is geen op-
tie meer. België is verleden tijd. We
hebben lang genoeg moeten aanzien
tot welke ‘misvormingen’ en ‘vermin-
kingen’ de opeenvolgende staatsher-
vormingen hebben geleid. En ik zie bo-
vendien geen enkele reden waarom dat
vandaag opeens anders zou zijn. Voor
ons dus geen restauratie van de bouw-
val België, maar de volledige afbraak!
En niet tot op de grond, maar zelfs tot
onder de grond. Voor ons dus zeker
geen Belgische borrelnootjes en ook
geen vette vis in de pan. Want wij lus-
ten geen Belgische vis. Maar we willen
wel de pan. Maar dan onze eigen pan.
Een Vlaamse pan. Zodat we onge-
stoord onze eigen vis kunnen bakken.
Ons eigen potje kunnen koken. Zonder
tussenstappen. Nu meteen. Onverwijld.
Zonder verder tijdverlies!

Want het is hoog tijd, beste vrienden,
meer dan hoog tijd. 

En dat kan alleen in een Vlaamse staat. 

De Vlaamse staat, waarmee Vlaande-
ren onze vriend Luc Van den Brande,
de facto zal bewijzen dat “absolute sta-
telijke soevereiniteit voor Vlaanderen”
geen fictie is, maar een conditio sine
qua non voor echt ‘goed bestuur’ .

Want pas dan, en alleen dan zullen wij
de problemen die zich vandaag stellen
en die morgen op ons afkomen, het
hoofd kunnen bieden.

In de Vlaamse staat, die in volle onaf-
hankelijkheid, zonder tussenkomst van
derden, rechtstreeks en volwaardig lid
is van Europa, en niet verstikt wordt in
het Europese Comité van de Regio’s.

In de Vlaamse staat, die in staat is om
de ontgroening en de vergrijzing op af-
doende wijze aan te pakken. De miljar-
dentransfers verhinderen ons dat nu.

“Goed bestuur” = doen alsof

Y. Leterme roerdraaier of raddraaier

In de Vlaamse staat, die in staat is om
een aangepast tewerkstellingsbeleid te
voeren. 
Die in staat is om aan een ondubbelzin-
nig en specifiek Vlaams asiel- en mi-
grantenbeleid gestalte te geven. 
Die in staat is om via een Vlaamse jus-
titie, die naam waardig, opnieuw het
noodzakelijke vertrouwen te herstel-
len. 
Die in staat is om de toekomst van
onze Sociale Zekerheid veilig te stellen
en verder uit te bouwen. 
Die in staat is om, bevrijd van einde-
loos en verlammend communautair ge-
kibbel, de alledaagse problemen van
zijn burgers, daadwerkelijk op te los-
sen. 

Kortom, een staat die vooral en van
harte, een vaderland kan zijn voor al
zijn kinderen. Zonder uitsluitingen,
zonder schutkringen of cordons, zon-
der blasfemisch taalgebruik....

En wat dan met de zogeheten ‘solidari-
teit’? hoor ik u luidop denken. 

Wel, wat dat betreft kunnen we kort en
duidelijk zijn. 

In normale omstandigheden krijgt Wal-
lonië zonder meer het statuut van ‘be-
voorrechte natie’. Want Vlaanderen
heeft er alle belang bij dat ook Wallonië
welvarend is. En daarom zijn we ook
bereid om, zonder enige vorm van mis-
plaatst paternalisme, Wallonië nog een
tijd lang in zijn economische herop-
standing te blijven ondersteunen. Maar
er zijn voorwaarden. En daarvoor ver-
wijs ik graag naar de basisvoorwaar-
den, zoals uitvoerig gepreciseerd door
mijn vriend, professor Eric Ponette.
Basisvoorwaarden, waarin vrijwillig-
heid en democratische inspraak, trans-
parantie, eigen verantwoordelijkheid,
omkeerbaarheid en respect vanwege
de ontvanger, dé sleutelwoorden zijn.

Respect betekent: pas de taalwetge-
ving toe in Brussel

Stop uw Frans taalimperialisme
Stop met jullie pogingen om aan
gebiedsuitbreiding te doen
Stop met jullie pogingen om de
Vlaamse Staat te boycotten!
Spuw niet in de hand van de gever!

En denk eraan: geen solidariteit zonder
soevereiniteit! Dit zijn niet mijn woor-
den, maar die van professor Ludo
Abicht. 

Vlaamse vrienden, bedevaarders, 

Tijd om af te ronden met een aantal
overwegingen.

Graag zou ik bij deze onze Vlaamse po-
litici willen verwijzen naar een recent

interview in Knack, met Vaclav Klaus,
de huidige president van Tsjechië, die
mee aan de basis lag van de fluwelen
scheiding van Tsjechië en Slowakije.
Een interview, waarin hij nadrukkelijk
zegt dat hij het niet zou aandurven om
contact op te nemen met Belgische po-
litici. En dat is begrijpelijk. Maar mis-
schien moeten we de rollen dan maar
gewoon omdraaien, en moeten onze
Vlaamse politici naar hem toe gaan
voor een uitgebreide babbel. Want zijn
aanbeveling is duidelijk: volg snel ons
voorbeeld, zegt hij, gevolgd door een
veelbetekenend: het is  óf, óf. Niet twij-
felen dus, maar doen.

En verwijzend naar de altijd nederige
Herman Van Rompuy, die van zichzelf
zegt dat hij de beste eerste minister is
die het land nooit heeft gehad, zou ik
aan Yves Leterme willen zeggen dat hij,
als hij zo doorgaat, de vaderlandse ge-
schiedenis zal ingaan als de beste eer-
ste minister die nooit het land heeft ge-
had. Aan hem dus nog altijd de keuze.

Tot slot zou ik nog kort willen antwoor-
den op de laatste 21 juli-toespraak van
de koning. Met een aangepaste versie
van het verzoek, dat Anton Aldi jaren
geleden reeds op een IJzerbedevaart
heeft geformuleerd – toen mocht dat
nog –, met de woorden: Sire, zwijg nu
voorgoed. En abdiceer. En treed – nu
het nog kan – tenminste af met eer. En
werp uw kroon naar Borms!

Ik heb gezegd.

Dr. Gui CELEN
Voorzitter Pro Flandria

Voorzitter VZW KNOKK, de school van Komen

Voorzitter Aktiekomitee 

Vlaamse Sociale Zekerheid
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De gemeente Overijse heeft tijdens het
voorjaar karrenladingen mest over zich
heen gekregen wegens het gemeentelij-
ke meldpunt voor taalklachten en de
briefschrijfacties naar middenstanders.
Methode én aanpak werden onder vuur
genomen. Enerzijds werd de bekend-
making van het  klachtenbureau im-
mers gelijkgesteld met een oproep tot
verklikking. De brieven zelf heetten an-
derzijds een aanslag op de grondwette-
lijk vrijheid van taalgebruik te zijn. Het
vuur werd aan de lont gestoken door
de Franstalige tabloid La Dernière Heu-
re, vermoedelijk op aangifte van baron
Hadelin Del Marmol, gemeenteraadslid
voor het FDF. Tot daartoe. De Vlaamse
pers liet zich echter al evenmin
onbetuigd. Ook Vlaams minis-
ter voor Binnenlandse Zaken
Marino Keulen haastte zich om
zijn afkeuring uit te spreken.
En als klap op de vuurpijl stel-
de federaal premier Leterme in
de Kamer kordaat: “L’utilisa -
tion d’un tel procédé n’est pas
acceptable”. In feite is zijn ima-
go opkrikken bij de Franstali-
gen door Overijse op de pik te
trappen een onaanvaardbaar
procédé. 

Beide heren gingen daarbij voorbij aan
het feit dat de Vlaamse overheid via
vzw de Rand zelf een taalklachtenloket
exploiteert en ook brieven schrijft. “Er
worden nog steeds brievenacties on-
dersteund gericht naar handelaars, ver-
enigingen en organisaties die tweetali-
ge publiciteit voeren, om deze erop te
wijzen dat de voertaal van de regio het
Nederlands is en om hiervoor respect
te vragen”, staat letterlijk te lezen in
het verslag 2007-2008 van de Task For-
ce Vlaamse Rand, een ambtelijke werk-
groep geleid door de gouverneur van

de provincie Vlaams-Brabant die daar-
toe door de Vlaamse Regering werd
aangesteld als bijzonder commissaris.

Inmiddels heeft het Vlaams parlement
met 97 ja-stemmen tegen 1 neen-stem
zijn steun uitgesproken aan de gemeen-
te en aan het meldpunt, maar daarover
lees je in de pers natuurlijk niets. De
schade die aan de reputatie van de ge-
meente werd berokkend is groot, en
dat was ook de bedoeling. 

Er werd ook een petitie “contre l’appel
à la délation lancé par la commune
d’Overijse” geopend op de.petitie.be,
dezelfde webstek als die waarop me-
vrouw Marie-Claire Houard haar op-

roep voor het behoud van België lan-
ceerde. Gezien het onderwerp is het
wel eigenaardig dat de tekst enkel in
het Frans is opgesteld, maar ja. ‘Petitie’
is eigenlijk het verkeerde woord, want
er wordt helemaal niets gevraagd aan
de gemeente. Er worden enkel een aan-
tal beschuldigingen en stellingen gefor-
muleerd zoals “Een dergelijk klachten-
bureau openen is een verwerpelijke
daad, die herinnert aan een somber
tijdperk in onze geschiedenis”. 

De initiatiefnemer is een zekere Carlo
Mendola. Hij ondertekent als “citoyen”,
maar is in feite voorzitter van de Jeu-

nes FDF van Etterbeek en tevens twee-
de vice-president van de plaatselijke af-
deling. De voorzitter is Christophe
Gasia, die tegelijkertijd ook voorzitter
is van het Office des Consommateurs
francophones (OCF), het Franstalige
taalklachtenbureau. Want ja, ook de
Franstaligen hebben een dergelijk lo-
ket en al sinds 2002. De verontwaardi-
ging van Carlo Mendola is dus selec-
tief, om niet te zeggen hypocriet. “Het
taalgebruik tussen een onderneming
en haar cliënteel is totaal vrij op het
vlak van de commerciële betrekkin-
gen”, affirmeert Mendola. “Met betrek-
king tot de taalkundige discriminatie
waarvan privé-ondernemingen in de re-

laties met hun publiek blijk zou-
den kunnen geven, zijn de wet-
ten op het taalgebruik in
bestuurszaken niet van toepas-
sing”, bevestigt Gasia op de web-
site van het FDF. Niettemin “Il
importe de les mettre (…) en
évidence”. Tja. En verder “Rea-
geer wanneer u denkt dat uw
taalrechten gefnuikt worden en
een reactie zich opdringt. Een
jurist zal de zaken onderzoeken
“que vous dénoncez”. Als dat

geen oproep tot verklikking is. “We zul-
len niet aarzelen tussen te komen bij de
“sociétés incriminées”, en we zullen
u op de hoogte houden van het gevolg
dat eraan gegeven wordt.”. “Verduide-
lijk in uw klacht de juiste omstandighe-
den van de “message incriminé”: af-
zender, bestemmeling, datum, inhoud,
en indien nodig kopie van het docu-
ment”. Inderdaad, volgens mij, ver-
schilt dat niet veel van de oproep in de
Overijsenaar. 

Het jaarverslag van het OCF zat op de
webstek van de organisatie (www.ocf-
be), die ook een bladzijde krijgt in

Van “Consommateurs francophones naar het Taalloket
vzw De Rand en het Meldpunt Taalklacht”

Als klap op de vuurpijl stelde federaal
premier Leterme in de Kamer kordaat:
“L’utilisation d’un tel procédé n’est pas

acceptable”.  In feite is zijn imago
opkrikken bij de Franstaligen door
Overijse op de pik te trappen een

onaanvaardbaar procédé.

SLAGERIJ  LEONARD

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

Waversesteenweg 54
3090 Overijse
02 687 71 39
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Francité, het blad van het Maison de la
Francité en in Perspectives Franco -
phones, een FDF-publicatie. Waar
houdt het OCF zich zoal mee bezig?

Een Antwerpse vastgoedmaatschappij,
actief in Brussel, heeft een bericht aan-
gebracht op een gebouw in Sint-Gillis
“Nous sommes déménagés à Louisa-
laan”. Ontoelaatbaar! (Perspectives
francophones 45)

“Prioriteit voor het Nederlands in pu-
blicitaire folders verdeeld in het wes-
ten van Henegouwen. Het OCF heeft
duidelijk gemaakt dat alhoewel het ge-
zien de nabijheid van de taalgrens aan-
gewezen is Nederlandstalige klanten
aan te trekken, dat niet wegneemt dat
de Franstalige klanten recht hebben op
ééntalig Franse publicitaire informa-
tie.” (geval nr.196). 

En tot slot “Eéntalig Nederlands lied
aangeheven door de Hospitaalzusters
van het Bisdom Brugge tijdens een mis
in Lessines. Het OCF heeft aan het bis-
dom laten weten dat dit misplaatst
was” (geval nr. 281). Vlaamse groepen
moeten in Wallonië dus wellicht ook
enkel in het Frans zingen.

Ik ben benieuwd of Carlo Mendola ook
een petitie tegen zijn partijgenoot zal

openen. Ik vermoed van niet. Ik ver-
moed trouwens dat hij zijn eigen  peti-
tie nooit aan het gemeentebestuur van
Overijse zal overhandigen, tenminste
niet met alle commentaren die erop
zijn geplaatst. Want die zijn vaak eerro-
vend en lasterlijk, en doen nauwelijks
onder voor de doodsbedreigingen die
binnen gelopen zijn bij het gemeente-
bestuur en op het elektronisch adres
van het meldpunt. 

De petitie heeft inmiddels reeds een
kleine vijfduizend handtekeningen op-
geleverd, waaronder ook een honderd-
tal Overijsenaren. Het is verwonderlijk
dat ze nooit hebben gereageerd toen
het klachtenloket werd bekend ge-
maakt in de Overijsenaar van oktober
2005 en in de huidige vorm in die van
april 2007. Natuurlijk hebben de men-
sen het recht het niet eens te zijn met
het beleid van de gemeente, maar ver-
klaringen onderschrijven als ”Een der-
gelijk klachtenbureau openen is een
verwerpelijke daad, die herinnert aan
een somber tijdperk in onze geschiede-
nis” is er serieus over.

Bij de ondertekenaars zitten een aantal
bekende namen. Gemeenteraadsleden
Diane Poswick en Patricia Meerts, die
uitroept “Shame on you. Dirk!”. Alain

Deluc, de baas van restaurant Barbi-
zon, die het Nederlands in het klein en
onder het Frans plaatst op zijn menu-
kaart. Martine Carnivet, de verant-
woordelijke van taalschool Active
Language School. Deze mevrouw be-
klaagt zich in haar commentaar over
het feit dat ze een brief kreeg omdat
haar folders enkel in het Engels zijn op-
gesteld. “Dans les deux langues, cela
fait cher”, schrijft ze. Ontroerend.

Om zijn petitie wat meer weerklank te
geven, heeft Carlo Mendola ook een
bladzijde op facebook geopend. Wie
zich daar totaal laat gaan is Eric Gre-
goir, de uitbater van Café-restaurant de
la Forêt. Ik laat u mee genieten. “Per-
sonne interdit de parler flamand dans
un resto a overijse! Ils ne veulent pas
de carte bilingue, ou qu on puisse dire
bonjour a un client francophone, dans
sa langue”. De waarheid is natuurlijk
dat de klanten in La Forêt enkel in het
Frans begroet worden. Voor de heer
Gregoir is het simpel “C’est au bourge-
mestre et a sa clique de connards fla-
mingants qu il faut s attaquer! C’est un
fils de....ben..pas tout a fait collabo,
mais presque!!”.

Rudi Coel

Niets doen is ook ‘n vorm van “goed bestuur”:

dan doen anderen het!

VERZEKERINGEN

Justus Lipsiusplein 5 - 3090 Overijse
tel. 02 687 44 44 - CDV nr. 43364 - fax 02 688 08 82
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Als groene schepenen van Vlaams-Bra-
bant werken wij dagdagelijks voor en
aan onze gemeente. Welzijn, samenle-
ven, veilig verkeer, een rijk cultureel le-
ven, een goede ruimtelijke ordening,
sociale zaken en een groene omgeving
zijn thema’s die ons nauw aan het hart
liggen.
Vlaams-Brabant is een complexe pro-
vincie, aangezien een belangrijk deel
van haar gebied tegen Brussel aanleunt
en soms zelfs tussen het hoofdstedelijk
gewest en Wallonië gelegen is. Een in-
ternationale saus over dit gegeven
zorgt voor een dynamiek van taal en
cultuur, die leuke maar ook moeilijke
effecten kent. Enerzijds is er de aange-
name mix van culturen die een verrij-
king betekent voor de Vlaamse rand
rond Brussel. Anderzijds is er een
groep Franstalige politici actief in dit
gebied die fanatiek het Frans promoot
ten opzichte van het Nederlands. Hier-
door staat het Nederlandstalige karak-
ter van deze regio sterk onder druk.
Dat jonge, autochtone gezinnen het fi-
nancieel nauwelijks aankunnen om in
eigen streek te blijven wonen, maakt
de zaak nog complexer.
Als groene schepenen van Vlaams-Bra-
bant worden ook wij hier dagelijks mee
geconfronteerd. En willen wij werken
aan een goed samenleven van verschil-

lende bevolkings- en taalgroepen. Maar
wij willen ook het Nederlandstalig ka-
rakter promoten van onze gemeente.
Het aanbod aan Nederlandse taalles-
sen is hiervoor de belangrijkste maat-
regel.
De aankoopvoorwaarden voor de 15
woningen in Vilvoorde die aan bod
kwamen in de media, kaderen in een
sociale maatregel. Het betreft wonin-
gen in slechte staat die de stad kocht
van een sociale huisvestingsmaat-
schappij en die gelegen zijn in achter-
gestelde buurten. De stad wenst deze
huizen te verkopen aan leden van de lo-
kale gemeenschap tegen democrati-
sche prijzen. De drie criteria voor de
aankoop van de woningen luiden: een
bepaald maximuminkomen, geen ande-
re woonst en tenslotte een minimale
kennis van het Nederlands. Wie langst
in de stad verblijft en er effectief ook
woont, krijgt voorrang in de toeken-
ning.    
Deze maatregel dient dus om vooral
jonge gezinnen, voor wie de immobi-
liënprijzen de pan uitswingen, de kans
te geven om in eigen streek te blijven
wonen. Indien een nieuwkomer een
van deze woningen aankoopt (en enkel
deze woningen), wordt verwacht dat
die een elementaire kennis heeft van
de bestuurlijke taal zodat boodschap-

pen van stadsbestuur, politie, school,
huisvuil- of nutsmaatschappijen begre-
pen worden. 
Als groene schepenen van Vlaams-
 Brabant willen wij niet meedoen aan
een opbod aan initiatieven (soms uit
electorale overwegingen) om Frans- of
anderstaligen te weren uit onze ge-
meenten. Iedereen, met welke moeder-
taal of afkomst ook, mag hier komen
wonen. Wel steunen wij doordachte
maatregelen om het Nederlandstalige
karakter van onze regio te promoten.
Dit bevordert het goede samenleven.
Vragen in Vlaams-Brabant rond Brussel
bereid te zijn Nederlands te leren, vin-
den wij niet discriminerend. 

Jean-Pierre Maeyens, 

schepen in Hoeilaart

Sylvie Gahy, schepen in Hoeilaart

Marco Verberckmoes, 

schepen in Machelen

Magda Van Stevens, 

schepen in Vilvoorde

Stef Boogaerts, 

schepen in Begijnendijk

Marie-Jeanne Thaelemans, 

schepen in Meise

Dirk Snauwaert, schepen in Meise

Joos Vereertbrugghen, 

schepen in Meise

De provinciaal sanctionerend ambte-
naar, aangesteld door Wezembeek-
 Oppem, heeft de administratieve sanc-
ties tegen onze TAK-aktievoerders
n.a.v. moeilijkheden rond de gemeente-
raad van 14 april ll. bevestigd. Boetes

van om en bij de € 3000.

Op 14 april zakten een 25-tal actievoer-
ders af naar de gemeenteraad van
 Wezembeek-Oppem om toe te zien op
de correcte naleving van de taalwetge-
ving. Bij aankomst werd hen de toe-
gang tot de openbare gemeenteraad
ontzegd. Hiertegen werd door de enke-
le actievoerders die wel een plaatsje in
de raadzaal konden bemachtigen, ge-
protesteerd bij aanvang van de zitting
en de andere toonden buiten affiches
“Vrije meningsuiting: enkel voor frans-
kiljons?”. Wij kunnen deze beslis-

sing onmogelijk aanvaarden:

– Vooreerst ligt de verantwoordelijk-

heid voor de samenscholing uitslui-
tend bij wn burgemeester Van Hoo -
brouck met zijn onwettige beslissing
ons de toegang tot de gemeenteraad
te ontzeggen. 

– In de PV’s lezen we “Men tracht hier

tevergeefs de openbare discipline te

verstoren” (letterlijke weergave),
waarmee de verbalisant zelf aangeeft
dat er van een verstoring van de
openbare orde eigenlijk geen sprake
is.

– De ambtenaar kon of wilde geen uit-
spraak doen over de kern van de
zaak: het politiereglement wordt vol-
gens ons zo aangewend dat het recht

op vrije meningsuiting in het ge-
drang komt (zoals de Minister van
Binnenlandse Zaken Patrick Dewael
en de Vlaamse Minister van Binnen-
lands Bestuur op vragen van Bart

 Laeremans, Jan Jambon en Marc
 Demesmaeker in hun antwoorden
lieten doorschemeren).

Wij betreuren dat de provinciale amb-
tenaar zich laat meeslepen in wat op
zich een politiek proces is van een
 kandidaat-burgemeester die bij herha-
ling de wet overtreedt en elk verzet
daartegen in de kiem wil smoren. We
zien dat trouwens ook in zijn aanvan-
kelijke beslissing de Gordel geen door-
gang te verlenen door zijn gemeente
omdat die een boodschap uitdraagt
waarin hij zich niet kan vinden.
Het spreekt voor zich dat wij het hier
niet zullen bij laten en met onze advo-
katen zullen bekijken welke verdere

 juridische stappen er moeten gezet

worden om dit onrecht ongedaan te

maken. TAK plooit nooit!  

Roel De Leener

Open brief Groene Schepenen Woonbeleid

Geen opbod, wel redelijkheid
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Aktievoerders moeten in totaal € 3 000 ophoesten
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In een reeks van zes reportages
rond de nog bestaande Europese

monarchieën, besteedde de ZDF TV-
zender op 28 juli 2008 in haar vijfde
aflevering (een productie van Guido
Knopp), onder de titel “Majestät”,
met veel eerbied aandacht aan het
Belgische koningshuis. Een merk-
waardig verhaal.

Zij maakten ons duidelijk dat het Belgi-
sche koningshuis “Deutsche Vorfah-
ren” heeft uit de dynastie Sachsen-
 Coburg en Gotha. Deze dynastie was
ontstaan uit de hertogdommen
Sachsen-Gotha-Altenburg en Sachsen-
 Coburg-Saalfeld. De naam werd in
1826, na een erfenis door de Pruisische
hertog Ernst I (†1844) veranderd in het
dubbel-hertogdom Sachsen-Coburg en
Gotha, toen nog 260 000 inwoners.
 Leopold I was voor 1831 Hertog van
Sachsen en woonde in Londen. Na 
WO I liet Albert I de naam Gotha weg-
vallen wegens oorlogswandaden van
de Duitse bezetters uit die streek.
Kroonprins Philippe verklaarde in een
exclusief interview met de ZDF dat hij
zeer fier was Duitse roots te hebben,
hij houdt van de Duitse taal, de Duitse
literatuur en cultuur. Wanneer men
hem vroeg welke Duitstalige boeken
hij zo al las, antwoordde hij Goethe.
Men vroeg hem niet welke werken hij
van deze filosoof-schrijver uit de 18e -
19e eeuw had gelezen. Luc De Vos (his-
toricus en privé-leraar van Philippe)
zei in het Nederlands dat Philippe ge-
vechts- en helikopterpiloot was en dat
hij zich beter in de lucht voelde dan op
de grond!
De reportage was overigens vrij objec-
tief en zeer tactvol. Heikele thema’s
werden evenwel niet uit de weg ge-
gaan.
Albert II heeft graag mooie vrouwen
rondom zich, is levenslustig, een bier-
drinker en een motorfreak.
De huwelijksproblemen van Albert en
Paola – ze waren toen nog geen koning

en koningin – kwamen aan bod. Ook
zijn buitenechtelijke relatie met baro-
nes de Selys-Longchamps (echtgenote
van industrieel Jaques Boël uit La Lou-
vière) die 18 jaar geduurd zou hebben
en waaruit zijn de onechtelijke dochter
Delphine Boël werd geboren in 1968 en
de escapades in die tijd van Paola die
toen regelmatig gezien werd in
 Kortrijk. Marlène de Wouters als ko-
ningshuisexpert en Mario Daneels als
Paola-biograaf benadrukten in het Ne -
der lands dat alles bijgelegd is. En “de
liefde van het volk voor zijn koning”
bleef overeind. Het thema Laurent be-
perkte zich wijselijk tot de financiële
fraude met het marinegeld. 
De Vlaamse politici Wilfried Martens,
voorstander van een parlementaire
monarchie (CD&V), Herman De Croo,
vertrouweling van de Koning (Open
VLD) en Willy Claes, gewezen secreta-
ris-generaal van de Nato (Sp-A), verde-
digden uitsluitend in het Frans de mo-
narchie. Willy Claes achtte een koning
noodzakelijk, omdat men in een repu-
bliek niet zou weten wie president
moet zijn, een Vlaming, een Waal of een
Brusselaar. De Vlaming Luckas Vander
Taelen, journalist, (Groen!) deed ook
nog zijn best, alleen in het Frans.
Deze belgicisten hebben nog maar eens
de klemtoon gelegd op de francofone
dominantie van België.
Pol Van Den Driessche, gewezen TV-
presentator (CD&V) gaf in het Neder-
lands enige toelichting rond het ko-
ningshuis.
En er was nog prinses Lea van België,
echtgenote van prins Alexander (de
haast vergeten zoon van Leopold III en
Liliane) die in het Duits haar menig
mocht komen vertellen.
Adamo componeerde een mooi liedje
over Paola en mocht met zijn Italiaanse
oorsprong, hierover zijn motivering ge-
ven en dan was er nog, de Vlaamse zan-
ger  Helmut Lotti, die als Belgische
 royalist, kwam vertellen over “unser
Vater der König’ en hoe jammer hij het
vond dat hij König Baudouin nooit ge-

kend heeft. Ooit verklaarde hij in Keu-
len dat hij zich meer Belg voelde dan
Vlaming…
In de reportage kwamen duidelijk de
grote  taal-, cultuur- en mentaliteitsver-
schillen in België tot uiting. Een land in
crisis, waarvan men vermoedt dat
 Albert II het uiteenvallen niet zal kun-
nen tegengaan.
De ZDF stelde vast dat België een land
is met Hollands sprekende “Flamen”,
Frans sprekende “Wallonen” en een
minderheid Duitssprekenden uit de
Oostkantons. Die drie krijgt men niet
meer op één lijn.
Tot zover kort samengevat deze repor-
tage. Al bij al, in vergelijking met de an-
dere reportages over de koningshui-
zen, werd er niet zo een positief beeld
getoond. Merk op dat men met uitzon-
dering van Adamo en Lea, alleen Vla-
mingen aan het woord heeft gelaten.
Valt België uiteen? Vlaanderen heeft
het reeds bewezen dat het samen met
Brussel, zichzelf goed kan besturen.
Een associatie met Nederland zou na-
dien kunnen bekeken worden. 
Wallonië zou dat wellicht ook kunnen,
eventueel met de hulp van Frankrijk?
Men kan zich dan de vraag stellen: wat
gebeurt met het koningshuis? Voor de
koning en zijn gemalin kan er zeker een
dotatie en een kasteeltje vrijgemaakt
worden in Wallonië. De kroonprins, nu
hij toch Duits spreekt, zal wel werk
vinden met zijn ervaring als leider van
handelsmissies. Hij kan wel een kas-
teel ergens in Thüringen (ex-DDR) of
in Sachsen (ook ex-DDR) bemachti-
gen, om er met zijn kroost te gaan wo-
nen.  
Wel jammer dat hij de villa Fanini niet
kon kopen in Toscane. 
De reportage kan u met dezelfde hoof-
ding nog bekijken.

Bron:
http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/8/0,18
72,1501000_date:20080729,00.html

Henri Otte

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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België, hoe lang nog?
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Dilbeek (1)

In de vorige aflevering eindigden
we in de Jan de Trochtstraat.  We

zijn in het gehucht Zierbeek en
nemen nu de derde straat rechts, de
Wijngaardstraat, kruisen de spoor -
weg en zijn weldra in …

Schepdaal

Een verstedelijkt woondorp van 821 ha
en golvend terrein van 35 tot 93 m. De
oudste vermelding luidt Scepdale
(1260). De plaats was voor 1827 een ge-
hucht van Zierbeek, genoemd naar de
gelijknamige waterloop die het dorp
bevloeide. In 1172 bezaten de heren
van Sirebeke de heerlijkheid Schep-
daal die van 1497 tot 1577 eigendom
was van de heren van Gaasbeek. In
1457 had Zierbeek een eigen zegel. 
Aan de Ninoofsesteenweg rechtdoor
en de Eylenboschstraat brengt ons
naar de neogotische Sint-Rumoldus-

kerk. Deze werd in 1849 gebouwd door
architect Spaak op de plaats waar
voorheen de H.-Kruiskapel stond. De
straat werd genoemd naar de brouwer
die de fameuze brouwerij Eylenbosch
stichtte en die bekend staat voor de
productie van geuze, lambiek en kriek. 
Met de Geraardsbergsestraat west-
waarts bereiken we het gehucht Goud-

veerdegem maar behalve het Hof ten

Bullenberg valt daar weinig te bekij-
ken. 
We nemen deze straat dus oostwaarts
en onmiddellijk rechts de Dreef tot de
Scheestraat die we links volgen en die
overgaat in de Kothemstraat en verder
de Isabellastraat. We komen nu in het
gehucht Sint-Geertrui-Pede. De kerk
is weinig belangrijk maar we zijn nu in
de schilderachtige Pedevallei aangeko-
men die ge-(ont-)sierd is door een 
600 m lange spoorwegviaduct met 16
bogen, aangelegd in 1929. 
De Isabellastraat eindigt op een T waar
we rechts de IJsbergstraat nemen en

direct links de Roomstraat en komen 
in … 

Itterbeek

Ook een verstedelijkt woondorp van
541 ha met een golvend terrein van 30
tot 77 m. Itterbeek wordt in het laatste
derde van de 12e eeuw vermeld als
Itrebecche en in 1176 als Itterbecca. De
plaats maakte aanvankelijk deel uit van
het allodium Sint-Pieters-Leeuw. Itter-
beek kreeg pas enige betekenis in de
13e eeuw toen het gebied onder Gaas-
beek kwam en met Dilbeek en Sint-
Martens-Bodegem het zogenoemde
Nieuw Land van Gaasbeek vorm-
de. Omstreeks 1244 werd Itterbeek een
zelfstandige parochie; ze behoorde tot
het bisdom Kamerijk, aartsdekenij Bra-
bant, dekenij Halle. In 1690 werd Itter-
beek door Karel II, koning van Spanje,
tot heerlijkheid verheven, ten gunste
van Lodewijk-Alexander Scockart. 
De Roomstraat wordt Rollestraat en
we belanden in het gehucht Sint-

Anna-Pede. Hier staat de sierlijke
Sint-Annakerk met een toren die
 Bruegel nog geschilderd heeft in zijn
‘Parabel der Blinden’. De ganse omge-
ving is zeer schilderachtig. Ten zuiden
van de kerk vindt men het 18e-eeuwse
Hof van Sint-Anna of Breugelhof. 

hoog ingesnoerde naaldspits toege-
voegd. In de 20e eeuw krijgen de
dwarskapellen een puntgevel. Merk-
waardig zijn de kopjes aan de buitenzij-
de van het schip onder de dakgoot. Het
interieur bekoort met een fraaie lam-
brisering uit de 17e eeuw. De kerk is
een beschermd monument sinds 1938,
de kerkhofmuur sinds 1975. 
We nemen nu de Dreeflaan tot de Ni-
noofsesteenweg. Deze rechts op en de
derde straat links, de Verheydenstraat
in en we zijn in …

Dilbeek

Deze gemeente is 4.118 ha groot en telt
maar liefst een kleine 40.000 inwoners
(konijnenfretters). Ze bestaat uit de
deelgemeenten: Dilbeek, Groot-Bij-
gaarden, Itterbeek, Schepdaal, Sint-
Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Ka-
pelle. Bij de jongste raadsverkiezingen
behaalde de Lijst van de Burgemeester
(Open VLD) 13 zetels, CD&V-NV-A 10
zetels, Vlaams Belang 4 zetels, Union
des Francophones 4 zetels en Groen-
Spirit 2 zetels. Burgemeester is de libe-
raal Stefaan Platteau en hij regeert met
een coalitie van liberalen, christende-
mocraten en NV-A : een comfortabele
meerderheid dus van 23 zetels op 33.
De gemeente ligt ook aan de basis van
de campagne ‘Waar Vlamingen thuis
zijn’. Het cultureel centrum Westrand
is alom bekend voor zijn rijke waaier
van activiteiten. De deelgemeente Dil-
beek is 1.135 ha groot en presenteert
zich als een verstedelijkt woondorp
met villawijken en een golvend terrein
tussen de 30 en 82 m. 
De Verheydenstraat leidt ons naar de
belangrijke gotische Sint-Ambrosius-

Konijnenfretters

Toen Keizer Karel het 14e-eeuwse Dilbeekse slot bezocht, vroeg hij, volgens de
legende, om hazenvlees voor zijn maaltijd. Men vond er toen geen en serveer-
de hem konijn in de plaats. Toen hij dit achterhaalde, maar het toch smakelijk
vond, moest hij lachen en decreteerde hij: “Vanaf heden zullen jullie gekend
zijn als de konijnenfretters!”

Dilbeek - Sint-Ambrosiuskerk.

Itterbeek - Sint-Pieterskerk.

Pede - Sint-Annakerk.

Verder de Rollestraat en links de Kepe-
renbergstraat naar de Kerkstraat waar
we de Sint-Pieterskerk van Itterbeek
ontwaren. Deze parochiekerk dateert
uit de 13e  en 14e eeuw en is opgetrok-
ken in kalkzandsteen, mogelijk uit de
nabijgelegen 'steenpoelgroeve’. De
kerk ondergaat in de loop der tijden tal
van verbouwingen. De toren wordt ver-
hoogd in 1666 en in 1893 wordt een
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Pieter of (Peter) de oudere Bruegel
ging volgens Van Mander in de leer bij
Pieter Coeck van Aelst en bij Hiërony-
mus Cock, beiden te Antwerpen. Hij
werkte samen met Pieter Balten in Me-
chelen aan een altaarstuk (1550). In
1551 werd hij ingeschreven als vrij-
meester van het St.-Lucasgilde te Ant-
werpen. Hij reisde via Frankrijk en de
Zwitserse Alpen naar Italië, bezocht
o.a. Rome, Napels en Messina en keer-
de in 1553 naar Antwerpen terug; tien
jaar later verhuisde hij naar Brussel.
Hij huwde er met Mayken Coecke,
dochter van Pieter Coecke van Aelst
en Maria Verhulst, alias Bessemers, en
vestigde zich in Brussel.

De artistieke loopbaan van Pieter Bru-
egel is kort geweest. Ruim genomen is
van hem een vijftigtal schilderijen be-
kend. Het merendeel daarvan is gesig-
neerd en gedateerd; de vroegste stam-
men uit de tijd na zijn terugkeer uit
Italië, hoewel enkele tekeningen voor
of tijdens de reis zijn gemaakt. In deze
bladen kondigt zich al een grote land-
schapschilder aan.

Afgezien van enkele jeugdwerken, zo-
als De Haven van Napels (1553-1554),
De Dood van Maria (1556) en Land-
schap met Zaaier (1557), begint zijn
ontwikkeling als geniaal schilder in
1559, het jaartal dat op twee belangrij-
ke werken voorkomt: De spreekwoor-
den en De strijd tussen carnaval en
vasten. Het eerste is als encyclopedie
in beeld van 16de-eeuwse Vlaamse
spreekwoorden en gezegden, met de
bedoeling de menselijke dwaasheid te
vertolken; het tweede heeft nagenoeg
dezelfde bedoeling: Het volk viert car-
naval tussen kerk en kroeg, het kerke-
lijk feest ontaardt in een vertoon van

de meest onchristelijke en onzinnige
verdeeldheid. De Kinderspelen (1560)
worden voorgesteld in een ruimte die
links een weids rivierlandschap vormt
en zich rechts in een eindeloze straat
uitstrekt; Bruegel schijnt hier een
proefstuk van perspectiefkennis op
Italiaanse wijze te willen geven. Tri-
omf van de Dood (1561-1562) is een
hels visioen: de mens vecht wanhopig
tegen de dood, die niemand ontziet en
onverbiddelijk een einde maak aan
macht, rijkdom en genot. In Dulle
Griet (1561-1562) heersen waanzin en
boosheid; de razende helleveeg waagt
het zelfs tot voor de poort van de hel te
roven; de bijkomstige personages en
tonelen zijn even hallucinerend en fan-
tastisch als de waanzinnige Griet. Dit
werk staat zeer dicht bij Bosch, even-
als De Engelenval (1562), die als een
tegenhanger van Dulle Griet kan wor-
den beschouwd, omdat hier het goede
over het kwade zegeviert. Met dit werk
begint Bruegel een eerste reeks Bijbel-
se voorstellingen, waartoe Sauls Zelf-
moord (1562) behoort. 

De nietigheid van de mens treedt nog
sterker naar voren in de grote Toren
van Babel (1563) en in de zogenaamde
Kleine Toren van Babel (1563). Hon-
derden minuscule figuurtjes lopen ver-
loren op het reusachtige monument
dat nooit voltooid werd.

Het onbegrip van de mensheid is ook
weer het thema in Kruisdraging
(1564), waar de meeste toeschouwers
zelfs geen acht slaan op de Christus,
die struikelt onder de last van het
kruis. Aansluitend aan deze groep
schilderde Bruegel in 1564 Aanbidding
der Wijzen die is samengesteld uit gro-
te figuren en gedeeltelijk teruggaat op

de voorstellingswijze van de Vlaamse
Primitieven. De figuren, ook de twee
blanke koningen, zijn echt volkstypen.
Het jaar 1565 is het meest vruchtbare
geweest van Pieter Bruegel; het was
ook in dat jaar dat hij zijn beroemde
landschappen schilderde. De belang-
rijkste zijn de twaalf maanden, een
reeks van zes grote panelen, die elk
twee maanden voorstellen. Hiervan
zijn er vijf bewaard gebleven: Jagers in
de Sneeuw (december, januari), De
Duistere Dag (februari, maart), Hooi-
oogst (juni, juli), De Oogst (augustus,
september) en De Terugkeer van de
Kudde (oktober, november). Deze vijf
meesterwerken behoren tot het beste
dat in de Nederlanden op het gebied
van landschapschildering is voortge-
bracht. Na deze grote serie volgden en-
kele Bijbelse voorstellingen die zich in
een landschap afspelen: De Volkstel-
ling te Bethlehem (1566), De Prediking
van Sint-Jan (1566) en Bekering van
Paulus (1567). De schilderijen Boeren-
bruiloft (1565-1566) en Dansende Boe-
ren (1565-1566) tonen duidelijk hoe
Bruegel naar de figurencompositie
overging. Deze treft men eveneens aan
in Luilekkerland (1567), De Misan-
troop (1568), De Kreupelen (1568) en
in het indrukwekkende De Parabel

van de Blinden (1568) met de kerk
van Sint-Anna-Pede op de achter-
grond. 

Deze schilderijen zijn allen getuigenis-
sen van een tot volle rijpheid gegroeid
talent en van een grote, warme per-
soonlijkheid, die vol bekommernis om
het lot van de mensheid haar gebreken
ook aan de kaak stelt. Andere opmer-
kelijke panelen uit Bruegels laatste
 levensjaren zijn: De Storm (1567) en
 Ekster op de Galg (1568), een onover-
troffen zeestuk resp. een schitterend
landschap, beide mogelijk ook met
symbolische inhoud.

Pieter Bruegel zette de traditie van zijn
grote voorgangers voort. Door zijn zin
voor realisme onderscheidt hij zich
sterk van zijn Italianiserende tijdgeno-
ten: zochten dezen hun inspiratie en
vormentaal bij buitenlandse meesters,
Bruegel keek naar zijn eigen boeren-
volk en naar het land waarin dit volk
zich volgens de harde wette van het lot
een bestaan zocht. Als geniaal meester
heeft hij verscheidene kunstenaarsge-
neraties beïnvloed, zelfs nog in de tijd
toen Rubens de Vlaamse schilderkunst
naar een nieuw hoogtepunt voerde.

Pieter Bruegel (Breugel, noorden van Eindhoven 1525 – Brussel 1569)
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kerk. Ze heeft een fraai interieur en een
rijk meubilair. 
We nemen nu de Sint-Alenalaan en
links zien we een vijver met op een ei-
landje de resten van een burcht. Het is
de ronde bakstenen Sint-Alenatoren.
De legende van Sint-Alena wordt in een
kaderartikel besproken. 

Dilbeek - Kasteel.

Dilbeek - Sint-Alenatoren. Schepdaal - Sint-Rumolduskerk.

Alena van Dilbeek 
(Dilbeek, - 640), 

ook Alena van Vorst genoemd, is een
martelares uit de 7e eeuw en de pa-
troonheilige van Dilbeek.
Zij zou rond het jaar 600 geboren
zijn als de dochter van de Franki-
sche vorst Levold, die in het bezit
was van Dilbeek en christenen ver-
volgde.
Tegen de wil van haar vader in sloop
Alena elke nacht naar Vorst om er
kerkelijke diensten bij te wonen. Ze
liet zich dopen zonder medeweten
van haar heidense ouders. Ze werd
door de wachters van haar vader be-
trapt en meegevoerd. Daarbij hield
ze zich krampachtig vast aan een
boom, zodat de wachters haar arm
afrukten, met haar dood tot gevolg.
Een engel zou haar arm naar de ab-
dij van Vorst overgebracht hebben.
Haar lichaam volgde. Maar toen een
leenman van Levold Alena aanriep
en van blindheid genas, bekeerde
Levold zich samen met zijn vrouw
Hildegard tot het christendom en
stichtte een kerk te Dilbeek.
Met instemming van de bisschop
van Kamerijk werd op Pinksterdag
1193 (19 mei) haar gebeente plech-
tig verheven door abt Godeschalk
van de abdij van Affligem, wat neer-
kwam op een heiligverklaring. 
Alena's feestdag is 17, 18 en 24 juni.
Ze wordt aangeroepen tegen tand-
pijn en oogziekten.

We vervolgen de Sint-Alenalaan en zien
schuinlinks op een hoogte het kasteel
‘de Viron’, nu gemeentehuis. Het lijkt
net geplukt uit een sprookjesboek met
zijn hoektorens en fraaie versieringen.
Ook het mooie park is eigendom van
de gemeente. 
Wie tuk is op kastelen kan nog langs de
De Heetveldelaan, de Levoldlaan en de
d’Arconatistraat het 18e-eeuwse kas-

teel ’s Gravenhuis bereiken in een bo-
menrijk park. 
We vervolgen onze weg en de al ver-
noemde d’Arconatistraat mondt uit in
de Molenbergstraat die we rechts op-
slaan. Weldra bereiken we de Bode-
gemstraat die we rechts nemen op weg
naar Sint-Martens-Bodegem. Maar dat
is voor een volgende aflevering.

Roeland

(Wordt vervolgd)

Geachte redactie,

Brief aan een kersverse vader
in vorig  nummer

Ik lees uw blad steeds met veel sympa-
thie, ik heb alle begrip voor de moeilij-
ke positie van de Nederlandsspreken-
den in Diets-Brabant.

Bijgevolg kan ik ook begrijpen dat uw
hart niet overloopt voor België (die
staat heeft het er ook naar gemaakt) en
evenmin dat u staat te trappelen van
ongeduld om Prins Filip op de troon te
zien.

Maar uw Brief gaat alle fatsoen te bui-
ten, zeker vanaf die “prinselijke erectie
…” Dit is in één woord: grof, onbe-
schoft en ver over de schreef.

Maar waarschijnlijk zal de heer Baus
wel op het volgende Zangfeest aanwe-
zig zijn om er met ontroerde stem te

zingen over het PRINSENVOLK der Ne-
derlanden dat niet mag ondergaan…
Het ergste is dat uw redactie dergelijke
onbeschofte taal in haar blad laat opne-
men. Want ik acht u daarvoor verant-
woordelijk. Zou ik nu echt de énige zijn
die aan die taal aanstoot neemt?
Voortaan, met weinig achting.

Vik Eggermont, Ekeren
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En toen... bleef “en Belgique” 

de tijd stilstaan...

KUNSTHANDEL JEAN RIGAUX
Justus Lipsiusplein 15 - Overijse centrum

www.jean-rigaux.be   02 687 73 26

Alles voor de knutselaar, de 
kunstenaar en de kunstliefhebber.

Wijnkelders SONIËN  (Pips Luppens)

Brusselsesteenweg 538, 3090 Overijse
Tel. 02 657 33 20

Open van 8 u. tot 12 u.
en van 13 u. tot 18 u.
Zondag gesloten!
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Marnixring

Dinsdag 14 oktober in Hotel Panorama om 19.45 uur: Paul De Ridder, 
historicus, spreekt over "De geschiedenis van Brussel"

Dinsdag 9 december om 19.45 uur in Hotel Panorama: Gastspreekster is
Frieda Brepoels, Europees parlementslid voor N.V.-A.

Klavertje4Zelfzorg

13 oktober om 14 uur: Vertelnamiddag in Hof ten Doenberghe

25 oktober om 14 uur: Gespreksnamiddag Zelfzorg over Schuld in GC Felix
Sohie (lokaal Bakenbos)

10 november om 14 uur: Vertelnamiddag in Hof ten Doenberghe

29 november om 14 uur: Gespreksnamiddag Zelfzorg over Schuld in GC
Felix  Sohie (lokaal Bakenbos)

8 december om 14 uur: Vertelnamiddag in Hof ten Doenberghe

20 december om 14 uur: Gespreksnamiddag Zelfzorg over Schuld in GC
Felix  Sohie (lokaal Bakenbos)

Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

Marnixring Overijse

De Vrijheijt

KLAVERTJE4ZELFZORG

www.klavertje4zelfzorg.be

Deze activiteitenkalender staat ter beschikking van (onze) verenigingen. 

Geef uw programma voor december 2008 - januari-februari 2009 
door aan onze adressen: 

vkd_spoorslag@yahoo.com of  jena.de_wilde@skynet.be. 

Kosteloos komt uw activiteit onder de ogen van een ruimere kring 
van geïnteresseerden.

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

Als België niet meer bestaat

heeft Vlaanderen meer budget voor

buitenlandse ontwikkelingshulp!
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Volkscafés in Overijse (3)

Wat een rijkdom in Terlanen

Voor een brood of een gazet kan
men in Terlanen al enkele jaren

niet meer terecht, maar voor wie
graag op zijn gemakske een lekkere
frisse pint drinkt, bereid is te luis-
teren naar andere mensen of zelf
iets te zeggen heeft, is een omwegje
langs Terlanen de moeite waard.
Want in het centrum, amper een
voorschot groot, treffen we nog
twee echte volkse cafés aan.

We beginnen ons bezoek bij DE

SPORTMAN, beter gekend als café
“Bij Vuka”.  Hubert (alias Vuka) en Su-
zanne baten er sinds 1981 het café uit.
Vuka is gedurende verschillende jaren
keeper geweest bij FC Huldenberg.
Omwille van zijn prachtige reddingen
in de goal kreeg hij zijn naam, want
rond die tijd was er echter ook een ze-
kere Vukasovic keeper bij Anderlecht,
en voilà Hubert werd omgedoopt tot
Vuka.
Het café werd opgestart door Gaby en
Jules in de jaren ’50. Het woonhuis be-
stond reeds maar op den duur hadden
ze zoveel volk in de keuken dat Gaby
en Jules maar besloten er een café aan
te bouwen. André van Jules van Pol
Lay (zoon van) groeide er op en heeft
nooit meer de weg naar zijn stamcafé
vergeten. Na de familie Lahaye hield
Lucienne ‘Schuunbien’ grote zwier ach-
ter haren toog. Daarna (1971) nam Jac-
queline (zie verder) de fakkel over en
Suzanne en Vuka volgden haar op.
De vloer behielden ze maar de meubels
en de toog waren aan vernieuwing toe
en zijn dus niet meer origineel. De

stamgasten zijn een gevarieerd publiek
wat leeftijd betreft, jong en oud zitten
samen aan de toog. Terlanen had inder-
tijd een ‘bloeiende’ voetbalclub en de
Sportman was het clublokaal. De voet-
balploeg ging jammer genoeg ter ziele
al vind je nog enkele bekers staan op
het rek achter de toog. Nu staan enkel
de biljarttafel (halve match) en het
kaartspel (belotte) nog voor de sport.
Maar Vuka is nog steeds een groot
sportliefhebber en een foto van Eddy
Merckx en Kim Clijsters prijken dan
ook aan de muur. Grote sportevene-
menten zijn te volgen op TV en de pa-
tron geeft bij gelegenheid zelf de des-
kundige commentaar.  
Suzanne, de cafébazin, bedient met een
groot hart haar klanten. Ze kan begrip-
vol luisteren en een mannelijke stam-
gast reageerde heel ludiek: “Ik heb lie-
ver de bazin dan den baas, ik zèn geene
van de misse kant”. En al wordt er al
eens te veel gedronken of te veel ver-
teld, geen zorg, “horen, zien en zwij-
gen” is hier ook van toepassing. Ook
kinderen krijgen speciale aandacht bij
Suzanne en Vuka. Hun limonade wordt
half geschonken om geen accidenten
te doen en daarna zonder problemen
bijgevuld. Tijdens de zomer staan op de
ruime stoep van het café enkele tafels
en stoelen en de wandelende of fietsen-
de klanten mogen hun meegebrachte
“bookes” gerust op het terras of in het
café nuttigen. Het eetaanbod bestaat
uit chips, centwafers, Zwanworstjes,
Leo en ‘chikken’.  
Een volkscafé is volgens de gasten en
de bazen een plaats waar ge een klapke
kunt doen, ruimer dan de personen
waar ge mee binnen komt. Jeanine van

bij Jokke in Eizer antwoordde ons:
“Een plaats waar ne mens zijn gedacht
kan zeggen en eens kan discuteren”.
Suzanne in Terlanen zegt: “Waar ne
mens ne keer kan klappen”. Het is wat
zachter geformuleerd. Suzanne denkt
daarvoor een verklaring te hebben. In
Terlanen is maar één “shosheteit”. In
Eizer is er nog een tweestrijd tussen
die van de “blaa” en die van de “roe”.
Op de ingangsdeur van het café is een
sticker geplakt die te kennen geeft dat
men hier mag roken. Wat Suzanne zoal
denkt, mocht er een rookverbod ko-
men: “Ja, het is toch niet gezellig als de
mensen dan buiten moeten gaan roken,
he!”
Een pint kan je bij Vuka nuttigen tegen
de democratische prijs van 1.30 €, een
trippel voor 2.20 €. De koffie is er lek-
ker, want met zorg bereid. De Palm is
vervangen door een Koningske want
Inbev denkt niet aan het formaat van
de frigo’s in kleinere cafés.
Het café is gesloten op maandag en
dinsdag. Op andere dagen zijn ze open
vanaf 9.30 uur tot zolang er volk is in
het café.  
Als Suzanne en Vuka besluiten om hun
schorten aan de haak te hangen, zien
ze geen van hun drie kinderen de zaak
voortzetten. Wij wensen hun nog veel
mooie jaren toe in het café in Terlanen
en nemen afscheid.  Maar vooraleer we
het café verlaten, gaan we eerst nog
eens langs de deur waarboven heel dui-
delijk “KOER” vermeld staat.

Van Vuka is het maar enkele stappen
ver naar DE TRAPKES of “Bij Finne”,
of “Bij Jacqueline”. Vele Terlanenaars
hebben het café hun leven lang gekend.

Vuka in volle actie.Suzanne en Vuka achter hun toog. Vallen u de bekers op?
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Toen Marie van Nette ermee ophield in
1980 besloot Jacqueline de commerce
over te nemen en te verhuizen van de
Leuvensestraat 1 (Vuka) naar het Ar-
thur Michielsplein 5. Het café werd vol-
ledig verbouwd en het huidige inte -
rieur dateert dus van 1980. Maar “de
trapkes” die zijn er nog en die worden
graag opgestapt door de leden van de
talrijke verenigingen zoals  de Fanfare
Sint-Michaël Terlanen, de Wielerclub
Terlanen, de petanqueclub, de 10-uren-
mis, de toneelgroep  (en waarschijnlijk
vergeten we er nog enkele). De talrijke
bekers van allerhande tornooien staan
dan ook geëtaleerd boven de toog. Een
TV staat er niet bij Jacqueline maar de
radio zorgt steeds voor aangename
achtergrondmuziek, die soms wel eens
vervangen wordt door een CDke van
Will Tura. Ambiance gegarandeerd. Dat
kan ook moeilijk anders want het aan-
bod van bieren is op zijn minst indruk-
wekkend,  enkele echte trappistenbie-
ren zoals Chimay, Westmalle en toch
vrij uitzonderlijk, de Westvleteren. En
dan hebben we het nog niet gehad over
de specialiteit van het huis “de royal”,
die zeker eens moet geproefd worden
en altijd met twee moet worden be-
steld en gedronken.  
Alleen binnenstappen bij Jacqueline is
geen probleem. Er zit wel altijd één van
de talrijke stamgasten en de bazin en
Dréke zijn graag bereid om een babbel-
tje te slaan.  De Serrist en de Dag Alle-
maal liggen er voor iedereen te lezen.  
Aan het café is ook een feestzaal ver-
bonden waar regelmatig feesten en
etentjes plaatsgrijpen.  

Zo gaat het café gegarandeerd dicht als
het diner van het “kaske” doorgaat in
de zaal waar altijd nog wel wat versie-
ring (een glitterende disco-bal) of slin-
gers hangen van een vorig feest.  
De gezellige sfeer in De trapkes wordt
vaak mee gecreëerd door de bazin die
graag een pintje (of royalleke) mee-
drinkt met de klanten. En er wordt wat
afgelachen door de wederzijdse vinni-
ge opmerkingen van bazin en stamgas-
ten. Als het er al eens te zot aan toe
gaat, zegt Jacqueline dat haar café een
praatcafé is en schiet iedereen in de
lach. En bij de snel op elkaar volgende
tournees vraagt ze niet altijd wat je
drinkt maar serveert ze wat zij denkt
dat je graag drinkt. Opmerkingen van
stamgasten dat ze er komen voor de
goeie koffie worden altijd met gelach
onthaald want koffie serveren is echt
haar ding niet. 
De avond dat wij langsgaan bij Jacque-
line was er de officiële overhandiging
van de fiets, de hoofdprijs van de tom-
bola ter gelegenheid van de wieler-
koers met Terlanen kermis.  De trotse
winnares, Jenny Micha, was aanwezig
alsook het voltallige bestuur van de
Wielerclub Terlanen. We kregen
prompt een glaasje champagne en en-
kele hapjes aangeboden.  
Trouwens voor de stamgasten belandt
er regelmatig eens een kommetje met
nootjes, kaasblokjes of chips op de ta-
fel. Klant is koning bij Jacqueline en
“horen, zien en zwijgen” wordt hier
ook gerespecteerd.
Wat een eventueel rookverbod betreft
is Jacqueline van het gedacht dat het

Een sigaretje, een pintje, gezelligheid troef.

Jenny Micha-Godefroot tussen stamgasten Marc en Luc. 

Zij won de tombola van de Wielerclub van Terlanen.

voor haar zeker niet hoeft en ze ver-
moedt dat daardoor toch minder men-
sen op café zullen komen.
Bij Jacqueline kan je iedere dag van de
week terecht, er bestaat geen echte
sluitingsdag en zo rond 11.00 uur gaat
ze open. Een sluitingsuur is er niet,
maar als ze begint de stoelen op de ta-
fels te zetten, weet je het wel, alhoe-
wel, “Nog ne leste Jacqueline” heeft
meestal wel succes.
Voor een pintje betaalt men 1.40 € en
een trappist 2.70 €. Verder zijn er chips,
chocolade en koekjes.  En voor sigaret-
ten staat er het machien.  
Opvolging uit eigen rangen zit er ook
niet direct in en dus hopen we maar dat
Jacqueline nog enkele ettelijke jaartjes
haar café openhoudt. 
Vooraleer we vertrekken gaan we hier
toch ook nog efkens naar de WC en
zorgen we ervoor om zeker het licht uit
te doen want dat weet de bazin te
waarderen.    

(www.volkscafes.be)

Greta en Ingrid

Mensen naar cultuur brengen en cultuur naar mensen
Actief Vlaams, actief christelijk, én onafhankelijk
BLIJDE-INKOMSTSTRAAT 79-81, 3000 LEUVEN, 016 31 06 00
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Het gebeurde    75 - 25 - 100 - 50 ...     jaar geleden

1908 - 1908 - 1908

Overijse - Centrum: Op 5 oktober 1908

vereert kardinaal Mercier, aartsbis-
schop van Mechelen, het klein-novici-
aat van de Broeders van de Christelijke
Scholen in Overijse met een bezoek. 
U weet wellicht wel dat het klein-
novi ciaat langs de Waversesteenweg
de voorloper is van het missiecollege
Sint-Jozef van de Paters van Steyl
(S.V.D.), later omgedoopt tot Sint-
Martinusscholen. In welke taal zich de
kardinaal zou uitgedrukt hebben tegen-
over de vierentachtig bewoners van
het gebouw, laten we in het midden.

1933 - 1933 - 1933

Overijse – Hoeilaart: Op 21 mei  1933

sterft Alice Nahon op 36-jarige leeftijd
te Antwerpen. De geliefde dichteres
liep van 1911 tot 1913 school te Overij-
se in de landbouwschool, het pensio-
naat van de zusters, eigenlijk de “Ecole
moyenne ménagère et agricole” (1892)
en het grote belang van haar Overijsese
periode is, dat ze voor het eerst is gaan
‘zingen’.
“Aralia japonica”, haar echte poëtische
openbaring, schreef ze op 17-jarige
leeftijd, vol bewondering voor Hector
Van Orshoven, de latere directeur-ge-
neraal van het Ministerie van Land-
bouw. De twee eerste strofen:

Mijnheer Van Orshoven komt straks,

hij kent de schone namen

van de bomen in het zoniënbos

en de bloemen voor de ramen.

Hij geeft zijn les niet uit een boek

Wij luisteren daar zo geren naar

Hij griffelt rode rozen

Op enen jongen kerzelaar.

1958 - 1958 - 1958

Overijse: Langs de Brusselsesteenweg
273 wordt het Chalet Isca geopend
(vandaag troosteloos en wachtend op
de slopershamer) op een goed tijdstip
want vele (dagjes)toeristen trekken
naar de Brusselse Wereldtentoonstel-
ling en de autoweg bestaat nog niet. In
datzelfde jaar 1958 is de wijncoöpera-
tief Isca ook gretig op zoek naar part-
ners uit Duitse en Franse wijnstreken.
De eerste Overijsese zustergemeente
wordt het lieflijke Moezeldorpje Brut-
tig, waar tijdens het jongste tweede

Elk jaar nodigt Bruttig uit voor een gezellig en gemoedelijk wijnfeest. 

Volgens de mooie reportage in Het Laatste Nieuws oogstten De IJsezwaaiers

en de K.H. Sint-Martinus dit jaar veel succes.

Twee Bruttigse volksdansers op het

Justus Lipsiusplein. 

De oorspronkelijke foto kreeg ik van

Fienke Timmermans en hier wordt

hij een postuum eresaluut aan haar

man Robert Stouffs, die over 

aardige fotografische kwaliteiten

beschikte. De Bruttigse burgemees-

ter Manfred Ostermann krijgt dit

Spoorslagnummer toegestuurd met

de vraag of het duo van de foto 

herkend wordt.

weekeinde van augustus meer dan 200
Overijsenaren afspraak gaven. En nu
het Overijsese gemeentebestuur en het
verbroederingscomité de plannen ge-
smeed hebben voor een gezamenlijke
jubileumviering tijdens het pinkster-
weekeinde 2009, duikt Spoorslag graag
in het fotoarchief om telkens een
nieuwtje te brengen over een of  ande-
re zustergemeente. Vandaag wordt de
spits afgebeten door Bruttig-Fankel an
der Mosel, dat in 1958 met een volks-
dansgroep naar Overijse trok.

1983 - 1983 - 1983

Sint-Agatha-Rode: In 1983 ontdekt
men in de mooie Sint-Agathakerk drie
muurschilderingen die uit twee uiteen-
lopende periodes stammen. Dertiende-
eeuwse met typische grondkleuren en
zeventiende-eeuwse die aanvullende
herstellingen laten vermoeden. De geu-
zen hadden in 1578 immers de paro-
chiekerk in brand gestoken.

Francis Stroobants

tel.: 02 305 90 53

francis.stroobants@telenet.be
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Wanneer men het woord Brabant uit-
spreekt, kan men daar allerlei mee be-
doelen. Het zou kunnen gaan over het
oude hertogdom van onze Jan, de over-
winnaar van de Slag bij Woeringen. Dit
Brabant besloeg drie provincies van de
Nederlanden: Noord-Brabant in Neder-
land met hoofdstad ’s-Hertogenbosch
(Den-Bos), Midden-Brabant, onze hui-
dige provincie Antwerpen met gelijk-
namige stad als hoofdplaats en 
Zuid-Brabant, onze oude Belgische
provincie Brabant met hoofdstad Brus-
sel. Het zou ook kunnen gaan over
deze laatste oude provincie die in 1995
gesplitst werd in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, Vlaams- en Waals-
Brabant. Het zou eveneens kunnen
slaan op de onzalige kieskring Brussel-
Halle-Vilvoorde zowel als over onze
huidige provincie Vlaams-Brabant. Is
iedereen nog mee 
Het lied dat we vandaag publiceren
slaat vooral op de laatste betekenis en
de woorden liegen er niet om.

I
Rijk is de gouw van ons Brabantse

land,

Welige tuin in het voorjaar.

Honingaroom na de zomerse brand,

Heuvel en helling zijn vruchtbaar.

Bruegel verkoos u, land van mijn

jeugd,

Land van de jubel en land van de

vreugd.

Refrein:
Brabant, vreugdeland, 

Edele Brabant, were di!

II
Tegen de glooiing bloeit geurend de

hop,

Gelende, trillende bellen.

Meiden en knapen de heuvelen op,

Weg nu de zorgen die kwellen.

Straks is het pluktijd, ’t grote festijn,

Boer, schenk ons cider en appelen-

wijn.

Refrein 

III
Volk van mijn Brabant, zo vroom en

zo schoon,

Eert uwe Brabantse zeden.

Die gij geërfd hebt van vader op

zoon,

Wilt er een wapen uit smeden.

Draagt uwe koppen fier in de lucht,

Brabanders zijn voor geen vijand ge-

ducht

Refrein

Tekstdichter Clem de Ridder en toon-
dichter Emiel Hullebroeck kwamen al
eerder aan bod voor een korte biogra-
fie.

Roeland

(Wordt vervolgd)

Brabant
Clem De Ridder, °Opwijk 1920 Emiel Hullebroeck, Gentbrugge 1878 - Liedekerke 1965

Het lied van (Vlaams-)Brabant

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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• Auto’s: Accijnzen, taksen, heffingen
en BTW. Hoeveel euro’s vloeien er
volgens Febiac jaarlijks naar de
schatkist?  € 12.285.000.000.

• Brockmann Miguel d’Escoto, ka-
tholiek links priester uit Nicara-
gua:”Dankuwel, mij bij consensus ge-
kozen te hebben om dit jaar de
Algemene Vergadering van de Ver-
enigde Naties voor te zitten.”

• Caroline Gennez: “Als ik echt een
geit was, zou ik beter opschieten met
Yves Leterme.” 

• Deveaux Jacques, hoofdcommissa-
ris-directeur-coördinator van de fede-
rale politie: “Commissaris-generaal
Fernand Koekelberg en zijn secreta-
resse Sylvie Ricour zijn geen min-
naars”. Oef, en wij blij omdat hier
geen sprake is van schending der pri-
vacy!

• Etienne Schouppe: “Zo’n 5 % van
alle Belgische wagens rijden rond
zonder keuringsbewijs. Om precies te
zijn: 206.387 auto’s!” 

• Fernando Lugo, onlangs verkozen
tot president van Paraguay: “Tijdens
mijn seminarietijd bij de missiecon-
gregatie SVD (dezelfde als die in
 Overijse in 1938 het missiecollege
Sint-Jozef gesticht hebben, maar nu
blijft daar alleen pater Gust Vanden
Broeck over) en later als priester
werd ik verschillende keren door de
politie vastgezet.”  Ook dit nog: na elf
jaar zeer vruchtbaar werk als bis-
schop vroeg Fernando Lugo de paus
ontslagen te worden, wat de paus
hem toestond, m.a.w. de bisschop
mocht president worden.

• Gaston d’Urnay over corridors:
“Vroeger had de baron toch ook een
dreef van zijn kasteel naar de kerk?”.
En over gelijk hebben: “Het volstaat
niet gelijk te hebben, je moet de ande-
ren vergoeden voor hun ongelijk.”

• Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom
van ING-bank : “Een gemiddeld gezin
heeft sinds begin dit jaar al 439 euro
meer uitgegeven aan energie dan in
dezelfde periode vorig jaar.”

• J. Beirlaen uit Erpe: “Als je sommi-
ge badgasten ziet, dan begrijp je
waarom de zee zich tweemaal per
dag terugtrekt.” En vele witte-van-
hoegaardendrinkers zijn het hiermee
eens.

• Hans Jansen, Nederlands Arabist:
“Het is een eigenaardige gedachte dat
linkse intellectuelen met enige geest-
drift het christendom beschimpen,
maar boos worden als je kritiek uit
op de islam.”

• Koninklijke familie zou kunnen
denken: ”U vindt het toch niet over-
dreven dat wij dit jaar 13.043 miljoen
euro pakken uit de Belgische staats-
kas?!”

• Louis Tobback: “Ik heb in Leuven in
2006 meer dan 13.000 voorkeurstem-
men behaald. Er is er maar één die
ooit beter heeft gedaan: ik in 1994.”

• Michel Louis, Europees Commissa-
ris voor Ontwikkelingssamenwerking
kreeg op zijn vraag internationale
hulpverleners in Myanmar toe te la-
ten dit antwoord: “Er zijn vragen die
geen antwoord wettigen.”

• Noël Vaessen: “Laat ik het zo zeg-
gen: de waarschijnlijkheid dat prins
Laurent de vader is van de zoon van
Wendy Van Wanten is niet nul.”

• OESO, de Organisatie voor Economi-
sche Samenwerking en Ontwikke-
ling: “De loonkosten stijgen in België
in 2007-2008 bijna 3 % meer dan in
zijn buurlanden.”

• Panamarenko: “God interesseert ons
niet. Zolang we maar lekker rijk zijn.” 

• Quintilianus: “Het is gemakkelijker
veel te doen dan lang bezig te blijven.”

• Rik Torfs: “Ik ben blij dat er een paar
professoren hebben deelgenomen

aan De Slimste Mens ter Wereld. Zo
was ik niet de enige onnozelaar die
meedeed.”

• Slaapkamerverdriet: Het Instituut
voor Tropische Geneeskunde Ant-
werpen meldde: “Vorig jaar vingen
we 21 verschillende soorten mug-
gen.” En wij die dachten dat er alleen
mannetjes en wijfjes waren…

• Tekort aan slaapkamers en dag-

verblijven: “In de 32 Belgische ge-
vangenissen zitten 9852 personen,
terwijl er maar 8422 plaatsen zijn.”

• Vermassen Jef: “Mediageil? Ik?”    
• Urbanus: “Ik heb mijn eerste mana-

ger een proces aangedaan. Ik werd
verdedigd door Jef Vermassen. We
hebben verloren, maar ja, ik had dan
ook niemand vermoord.”

• Wim Van Roy, stafmedewerker bij
De Wakkere Burger: “Proficiat voor
burgervriendelijke initiatieven van
Vlaamse gemeenten. Hoeilaart riep
via een e-meldpunt de hulp in van de
bevolking bij de vereenvoudiging van
formulieren.”

• Xavier Rosset, Zwitsers avonturier :
“Ik vertrok begin augustus naar het
eiland Tofua in de Tonga-archipel met
een machete en een Zwitsers mes en
probeerde 300 dagen te overleven
zonder de natuur blijvende schade te
berokkenen.”

• Yves Leterme antwoordde in een
vroeger leven op kritiek in de Kamer
als minister van mobiliteit: “Vandaag
moet ik in dit dossier de dienst na
verkoop van acht jaar Paars realise-
ren.” 

• Zuid-Afrikaan Desmond Tutu,
aartsbisschop en Nobelprijswinnaar
na zijn bezoek aan de Gazastrook:
“De Israëlische sancties zijn trooste-
loos en angstaanjagend.”

Francis Stroobants

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

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

KBC-Plan voor uw Toekomst

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.

Stationsstraat 8

3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04
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PANORAMA
EETCAFE
Hengstenberg 77 - 3090 Overijse
Tel. 02 687 71 98 - Fax 02 687 43 86
www.hotelpanorama.be - hotel.panorama@scarlet.be

Vrijdagavond, zaterdag en zondag

Verhuur van restaurant
en zalen

voor al uw feesten!

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

’t Kan me nog steeds verrassen, vooral dan ’s morgens bij de
koffiepauze. Rond 10 uur dus, zoals op 27 augustus. Onze
man op onze VRT1 (Micheline vindt hem anders een vrien-
delijke jongen) flapt het eruit: “Dat was godverdomme
mooi!”. (Ik heb moeite om het te schrijven). Hij had het over
het liedje dat ie net gekozen en gedraaid had. Alles wat je
van onze nationale cultuurzender kunt verwachten toch. Jij
maar je kinderen proberen op te voeden met een beetje ma-
nieren, wat tegenwoordig al niet zo meevalt, en dan dat. Er
zijn natuurlijk andere zenders, zou je kunnen opmerken,
maar we betalen toch allemaal voor deze zender, en geen
klein beetje. Deze zender hangt toch af van onze minister
van cultuur! Op de school rapen ze natuurlijk ook wel wat
vulgariteiten op, dat was in onze tijd ook zo, wat stoer doen
onder jongens. Maar moet onze staatszender daar dan nog
een schepje bijdoen? Is gevloek en grof taalgebruik vermij-
den ouderwets aan het worden, evenals een beetje beleefd-
heid? Elegantie in omgangsvormen wordt stilaan vervangen
door grof provoceren en vulgariteit. Word ik hier ook weer
te oud voor? Ben wel al op pen-
sioen, gelukkig misschien. 
Op dezelfde VRT kon iemand,
een sportman, iets doen “met
zijn vingers in de neus” (sic). Dat
is een heel gewone Franse uit-
drukking, maar wat hij voor ons
Vlamingen bedoelde was, wat
wij noemen: een fluitje van een

cent of met de handen in de

zakken of nog met zijn ogen toe

of desnoods moeiteloos of een

makkie of met overschot, maar
zeker niet “avec les doigts dans le nez”. Foei VRT! (Zitten
daar misschien te veel Brusselaars? Moeten die dan Vlaande-
ren cultureel vooruithelpen en het mooie Nederlands pro-
moten? Zielig toch!)
Even naar serieuze dingen, ons ballenspel. We hebben het er
nog niet zoveel over gehad, maar er zijn enkele belangrijke
stoten, die we niet genoeg kunnen oefenen, omdat ze de ba-
sis vormen van het goede vrijspel: de ballen verzamelen en

gunstig plaatsen. Daarvoor hebben we dikwijls de bekende
“amorti”-stoot nodig. Dat jargon kun je vertalen als: ge-
dempt, geremd, getemperd, maar het Franse woord is erg in-
geburgerd. Als het moet zou ik voor gedempt kiezen. Deze
stoot gebruik je als bal 2 een langere weg moet gaan maar
niet bal 3. De bedoeling is dat je bal 3 lichtjes beroert en hem
praktisch op dezelfde plaats laat liggen. Niet zo gemakkelijk

dus, maar heel interessant als je
een reeks punten wil maken (zie
tekening voor een paar voor-
beelden, vooral met de rechtse
keu). 
Hoe doen we dat? Als je de keu-
bal bovenaan raakt doe je hem
doorlopen. Raak je hem onder-
aan dan komt hij terug. Als je
hem pal in het midden aanstoot
moet hij ter plaatse blijven lig-
gen (sterven). Door de hoogte
van het raakpunt tussen keu en

bal precies te regelen kun je de snelheid en dus ook de be-
weging van de keubal juist bepalen. Bij een gedempte treks-
toot ga je nauwelijks onder het centrum stoten, zodat de
keubal naar bal 3 kruipt en hem slechts lichtjes verplaatst.
Dan behoud je de gunstige plaatsing terwijl je bal 2 lustig de
toer laat doen om terug bij de andere ballen aan te sluiten.
Hoe kun je deze match nog verliezen? 

Jan Goossens

Is gevloek en grof taalgebruik
vermijden ouderwets aan het worden,

evenals een beetje beleefdheid?
Elegantie in omgangsvormen wordt

stilaan vervangen door grof provoceren
en vulgariteit.

Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

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

Vlaams-Brabantse tafeldruif
krijgt Europese
oosprongsbenaming

Onze druif heeft van Europa een be-
schermde oorsprongsbenaming gekre-
gen op 11 juli jl.. Met die erkenning is
de consument zeker van de erkende en
traditionele teelt. De druivenstreek telt
vandaag nog een dertigtal beroepste-
lers. Een aantal van hen; Filip Luppens,
Hans Meyhi en Ronald Vanderkelen be-
slisten al in 2003 om met de steun van
VLAM en de burgemeesters van de
Druivenstreek een aanvraag in te die-
nen voor een Europese oorsprongser-
kenning.
Voor de Beschermde Oorsprongsbena-
ming (kort BOB) komen de beste tradi-
tionele kwaliteitsrassen, geteeld in ver-
warmde serres van de streek in
aanmerking. Een waarborg voor de be-
ste kwaliteit! Voor de blauwe druiven
gaat het om Royal, Ribier, Leopold III,
Frankenthal en Colman, voor de gele
om Muscat, Canon Hall, Baidor.
Deze maand kunt u over de Vlaams-
Brabantse tafeldruif en de Vlaams-Bra-
bantse wijnbouw een bijdrage lezen in
het provinciaal magazine De Vlaamse

Brabander dat bus aan bus wordt be-
deeld. In het najaar organiseert het be-
stuur een reeks vormingssessies voor
druiventelers. (FS)

Brusseldag van de V.V.B.

Op zaterdag 4 oktober 2008 is de plaats
van afspraak GC De Markten te Brus-
sel, een stad in Vlaanderen. De V.V.B.
vergast u op zoektochten, geleide wan-
delingen en een winkelwandeltocht.

Onze provincie pleit voor
taallessen Nederlands 
in Vlaams-Brabant rond Brussel

Anderstaligen worden aangespoord
Nederlands te leren  via bekendmaking
van www.infonl.be, de website van het
Huis van het Nederlands Vlaams-
 Brabant, en het gratis telefoonnummer
0800 123 00.
Een campagne i.s.m. de Vlaamse Ge-
meenschap, vzw de Rand en het Huis
van het Nederlands Vlaams-Brabant.
"De campagne richt zich vooral tot

Franstalige Belgen", zegt Tom Troch,

gedeputeerde voor Vlaams karakter,

"zij vormen immers veruit de grootste

groep anderstaligen in de provincie.

In tweede instantie richt de campagne

zich tot de allochtone inwoner. Dus

zowel klassieke migranten als vluchte-

lingen maar ook hooggeschoolde ka-

derleden van internationale bedrijven

of EU-ambtenaren”. 

De campagne steunt op drie pijlers: A3-
affiches via de lokale overheidsinstan-
ties; 74 20m² affiches en tenslotte
wordt er, huis aan huis, een strooi-
blaadje verdeeld in alle gemeenten van
Halle-Vilvoorde en Tervuren. 

Wat een taaltje! 
Brussel anno 2008

VKD-Spoorslag reageerde bij Brigitte
Grouwels en Sven Gatz tegen het scha-
bouwelijk Nederlands van een MIVB-
folder, waarmee men een abonnement
kan aanvragen. Beschamend en beledi-
gend om zoiets in 2008 in Vlaamse han-
den te stoppen!.
Enkele pijnlijke staaltjes: Niets schrif-

telijk weer toevoegen buiten de hokjes

– Van gedaan van uw verandering

van adres het formulier MOBIB zal

willen opnieuw vullen – Het nummer

van voorgevel moet inscri zijn – Voor-

al niet gesneden het formulier in twee

– Na correctie het formulier préaf-

franchie zal willen terugsturen - Wij

verzoeken om de verzekering van onze

beste begroetingen te aanvaarden.

Brussel 2008

Frans-Vlaming door rechtbank
van Duinkerke onterecht en
zwaar veroordeeld

Wido Triquet, 72 jaar, wiens grootou-
ders authentieke Duinkerkenaars wa-
ren, wilde verhinderen dat de Vlaamse
identiteit voor de zoveelste maal ge-
weld werd aangedaan: De plannen om
het middelbare staatscollege Michiel
De Swaen (laatste Vlaamse dichter, te-
vens naam van de Frans-Vlaamse Be-
weging) de naam te geven van een in
de streek onbekende Poolse die in 1944
in opdracht van Stalin werkte, schoot
bij Wido in het verkeerde keelgat en hij
vroeg de directie of hij eventueel ge-
weld moest gebruiken zoals in Corsica.
De gewezen urbanist kreeg een strenge
procureur tegen, die hem veroordeelde
tot 10 jaar gevangenis en een boete van
€ 160.000. Merkwaardig is dat deze uit-
spraak voor de eerste keer de Vlaamse
cultuur en volksaard erkent.

Albert Michiels 
(5-7-1923 – 16-5-2008) 
blijvend in herinnering

Afgevaardigd-beheerder van de wijn-
coörperatief De IJse, alom gekend om
haar Iscawijnen. Vader van de jaarlijk-
se verkiezing van de Isca-schuimwijn-
prinses/koningin tijdens de druiven-
feesten van Overijse. Eerste parel van
Hoeilaart. Stichter, bezieler en drijven-

Bij de ingang van de Overijsese drui-

vententoonstelling kon je er niet naast

kijken: voortaan heeft onze druif

 Europese ‘bescherming’. (eigen foto)

Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groen

Heuvelstraat 46

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

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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Oplossing vorig nummer:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Horizontaal:
1. Herr … - Van zich … bijten

2. De geijkte … - Frans …

3. Hij is op de … gegaan met zijn buurvrouw

4. Steendruk – Liedje van Peter Maffay

5. Chinese munteenheid

6. … en vloed - … Khan - … Jordan

7. De Heilige …, patrones van wanhopige zaken –
Zijn … niet kwijt kunnen

8. Daar ben ik niet … op – Hoofdstad van Eritrea

9. Een vis zonder ‘o’ – Wiens … men eet, diens
woord men spreekt

10. … en opa - … van Bokrijk

11. Een rare … - Het hecht van een …

12. … sijt wellekome … - Nieuw Testament – Per
exemplaar

Heeft u augustus ook ervaren als een ideale kronkelmaand? We
bedoelen een maand die met interessant puzzelen doet vergeten
dat zomers vroeger o zo veel beter waren. Maar ook in september
is optimisme troef, want dan zullen weer vele spoorslaglezers hun
hersenen kronkelen, hun oplossing opsturen en misschien ‘getrok-
ken’ worden als winnaar of winnares. De jongste prijs werd ge-
wonnen door Guido Deschuymere uit Wemmel, die schreef “Vliegt

DE BLAUWVOET, storm op zee”. Het tweede en derde woord was
raak!

De Kronkel, Kardinaalstraat 20,

3090 Overijse

Of per e-post naar:

vkd_spoorslag@yahoo.com of

jena.de_wilde@skynet.be
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Verticaal:
1. “Aantasting van de … is de grote ziekte van onze tijd”, zegt

psychiater-seksuoloog Piet Nys – Een … is een gebied van
zeer lage luchtdruk

2. Lange klinker – Praten als …
3. Omgekeerde noot – Tegenwoordige tijd - … zag Cecilia ko-

men - … Simbel
4. Eenheid van lichtsterkte – Het is bij hen niets dan … en nijd
5. Het Brabantse dorpje … werd al in de 16e eeuw geprezen om

zijn bier
6. … Derek – Noot - Een demagoog van het ergste …
7. Dat is de … van het beestje – Masker
8. Wallis en … - Naar … happen
9. Pater Lieven, naar wie het dorp Sint-Lievens-Houtem ge-

noemd wordt, was een … die in de 7e eeuw naar Vlaanderen
kwam om ons te bekeren – Olm

10. Het nieuwe jaar begon niet altijd op 1 januari. Pas vanaf 1575
is dat definitief zo volgens de … kalender.

de kracht achter Jazz Hoeilaart, later
de internationale jazzwedstrijd in De
Bosuil. Stimulator voor een Jazzacade-
mie. Medewerker Jazzmozaïek. Auteur
van 5 000 jaar druif, 100 jaar tafel-

druif in Overijse (1978). Enz…
Ter voorbereiding van mijn encyclope-
disch werk over de Brabantse druif on-
der glas ben ik vaak langsgegaan aan
de Jezus-Eiksesteenweg in Hoeilaart.
Daar was je vlugger binnen dan buiten,
want zijn gastvrij huis was een soort
Isca & jazzmuseum geworden met affi-
ches, foto’s, documenten en persoonlij-
ke herinneringen. Het schepencollege
van Overijse besliste het Isca-archief
over te nemen om het te inventariseren
en toegankelijk te maken voor een
breed publiek. (FS)

Toen ik Albert Michiels op 10 septem-

ber 2005 interviewde,droeg hij een

sweater van het Hoeilaarts Jazz Fes-

tival 2003 en liet hij mij een isomo-

verpakking voor Belgische druiven

zien. (eigen foto)

Wie weet nog dat Isca ook een Vlaam-

se schuimwijn op de markt bracht?

Dankzij Spoorslag maakt u hierbij

kennis met een zeldzaam wijnfleseti-

ket. (eigen foto)
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u STOEMP 
MET SOSSISSEN

u VLAAMSE 
KARBONNADE 
MET FRIET

u KINDERSCHOTEL

Organisatie: 
VKD-SPOORSLAG vzw 
en V.G.O.

STOEMP-
FESTIVAL

Zondag 26 oktober 2008 van 11.30 uur tot 15 uur
TER IJSE, Stationsstraat 8, Overijse

STEUN UW TIJDSCHRIFT EN KOM LEKKER GENIETEN op het

JAARLIJKS 
VLAAMS 
ETENTJE

STOEMP-
FESTIVAL


