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Redactioneel

De wereldwijde bankcrisis en de daarmee
verbonden economische achteruitgang zijn
een zeer ernstig probleem, niet alleen voor
de duizenden aandeelhouders, maar ook in
het bijzonder voor de investeringen van
vele bedrijven in Vlaanderen. Politieke ini-
tiatieven waren zonder twijfel noodzake-
lijk. De federale regering heeft massaal met
bijna 20 miljard euro steun verleend aan
een drietal grote banken. Daarnaast gaf het
Vlaams Gewest nog eens 500 miljoen euro
steun aan Dexia. In vergelijking daarmee
stort Vlaanderen jaarlijks meer dan 10 mil-
jard euro in de kassa van het Waals Gewest,
een vat zonder bodem. Het is goed om daar-
aan eens te herinneren, nu er haast geen
middelen meer zijn om onze Vlaamse koop-
kracht te vergroten.

Deze crisis heeft de aandacht voor de dia-
loog van gemeenschap tot gemeenschap op
de achtergrond geduwd. Plots vielen de
communautaire thema’s weg uit de media.
De onderhandelaars zouden nog één keer
per week, gedurende enkele uren, samen-
komen. Wij horen er niets meer van. De ge-
sprekken worden niet meer openbaar ge-
maakt. Men wil het ogenblik afwachten tot
er een klein “borrelhapje” is,  misschien
vlak voor de komende verkiezingen van de
deelstaten en het Europees parlement.
Daarna zullen pas de dikke vissen op de ta-
fel komen. Zullen wij dan opnieuw voor
voldongen feiten staan? Dit doet denken
aan het Egmontscenario van 1976. En, een
betrouwbare waakhond is door de onder-
handelaars weggejaagd!

Wij vragen ons af waarom het kartel
CD&V/N-VA is uiteengevallen. Het is juist
dat N-VA voet bij stuk heeft gehouden en
niet wilde meewerken zonder dat er vol-
doende waarborgen waren voor Vlaande-
ren. Men kan over die houding discussië-
ren. Maar was het alleen dat? Wat was er
eigenlijk aan de hand? Wij weten dat op het
ogenblik van de breuk er in alle francofone
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partijen champagne werd gedronken op de
zogenaamde “Endlösung”  van de separatis-
ten. De Franstaligen willen nu nog verder
gaan en willen ook een zeer gematigd on-
derhandelaar van de Vlaams Progressieven
(vroeger nog VU) van de onderhandelings-
tafel weghalen! 

Maar evenmin gaan de Vlaamse partijen
vrijuit. SP.a en Groen! deden er alles aan
om stokken in de wielen te steken. Open
VLD, daarbij geholpen door de loge, de
sterke Joodse lobby, het establishment en
ook het koningshuis, hebben er alles aan
gedaan om een barst te provoceren. Bij de
CD&V was de druk van de oude CVP-ers en
belgicisten (Martens, Eyskens, H. Van
 Rompuy en Dehaene) zeer groot, het ACW
liet zich evenmin onbetuigd. Men heeft de
CD&V zover gekregen dat ze in het federaal
parlement bereid waren hun meerderheid
te verliezen. Zal dit voldoende zijn om
 België overeind te houden? Vlaamse eens-
gezindheid in het belang van Vlaanderen is
nog lang niet aan de orde. Politiek eigen -
belang, Vlaams egoïsme en verdeeldheid
halen nog altijd de bovenhand op enige sa-
menwerking tot zelfstandigheid. Vlaamse
partijen als VB en LDD worden nog altijd
geïsoleerd en blijven aan de kant staan.

Over enkele maanden zijn er ook Europese
verkiezingen. Volgens onze interpretatie
van de uitspraak van het Grondwettelijk
Hof kunnen deze verkiezingen niet rechts-
geldig plaatsvinden wanneer B-H-V niet ge-
splitst is. Hoe zal men dit probleem deze
keer omzeilen?

De Werkgroep BHV doet samen met tiental-
len Vlaamse verenigingen een oproep aan
alle Vlaamse politieke partijen om de car-
rousel van belangenconflicten te stoppen
en werk te maken van de uitvoering van het
arrest van het Grondwettelijk Hof. 

De redactie

De volgende vergadering van de

Raad van Beheer van het VKD, 

gevolgd door een redactieraad,

vindt plaats op woensdag 

14 januari 2009 om 20 uur 

in CC Den Blank te Overijse
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Werd het Vlaams beleid in Overijse
(voorlopig) stilgelegd?

SINDS minister Marino Keulen
(Open VLD) het gemeentebe-

stuur van Overijse een zware
mokerslag toediende, gevolgd door
natrappen van de federale premier
uit CD&V-hoek Yves Leterme, werd
een stuk Vlaams beleid in Overijse
als het ware levend begraven. 

Valse berichten uit de francofone me-
dia waren daarvoor ruim voldoende.
Het onderzoek naar de reële toedracht
werd door deze Limburgse en West-
Vlaamse heren overbodig geacht. Zij
willen met de realiteit van de perma-
nente verfransingdruk in de Vlaamse
grensgemeenten rond Brussel niets te
maken hebben. Aanwezig zijn op de
“Sommet de la francofonie” was toch
véél belangrijker voor de premier. 

Enkele voorbeelden:

De Marnixring Overijse De Vrijheijt
heeft in samenwerking met de Marnix-
ring Dilbeek en de vzw De Rand een
zeer braaf spandoek ontworpen  met
de tekst “In het belang van uw kind

spreken wij hier Nederlands! U

toch ook?”. De bedoeling van het ini-
tiatief werd in een duidelijke ppt-pre-
sentatie aan de betrokken gemeente-
en schoolbesturen uitgelegd. 

Intussen had de gemeente Tervuren de
spandoeken officieel, in aanwezigheid
van de pers en ROB, in ontvangst geno-
men en opgehangen.
Op de sportvelden aan de Hagaard
werd dit doek reeds in de maand juli
wel opgehangen. 
Begin oktober werd door Sporeo op de
gemeentelijke sportvelden (voetbal-,
atletiek-, tennisvelden een spandoek,
in samenwerking met de provincie
Vlaams-Brabant en de gemeente Over -
ijse, aangebracht met de tekst “ik

sport, jij sport en wij sporten in

het Nederlands!”. Ook een goed ini-
tiatief, specifiek voor de sport dat hier-
voor beter geschikt is dan het andere
doek.
Op het einde van de grote vakantie
werd aan het schepencollege van Ove-
rijse gevraagd, zelfs gesmeekt, om de
spandoeken te mogen ophangen aan
de gemeentelijke basisscholen. Pas
de derde week van september werd
meegedeeld dat deze spandoeken
 konden opgehangen worden enkel tot
eind september…, misschien oktober,
ze zouden anders in de weg hangen
voor andere projecten… Volgend jaar
mag men het opnieuw aanvragen. Wij
merken dat de spandoeken er nog al-
tijd op de meeste plaatsen hangen.
 Positief!
Daartegenover zegden 22 basisscholen
en kleuterscholen uit Tervuren, Overij-
se, Hoeilaart, Huldenberg en Sterre-
beek onmiddellijk toe. De meeste
schooldirecties antwoordden met de
boodschap dat er nood was aan zo'n
initiatief.  Zij vertelden erbij dat an-
derstalige ouders nogal eens de ge-
woonte hebben in hun eigen taal  ver-
der te praten op deze Nederlandstalige
scholen.  Daarmee helpen ze hun eigen
kinderen niet, wel integendeel.  Deze
22 scholen uit het gemeenschapson-
derwijs, vrij en gemeentelijk onderwijs

namen het spandoek met plezier aan
en zullen die vele maanden laten han-
gen. 
Een ander voorbeeld: begin oktober
ontvingen de medewerkers van het
“Meldpunt Taalklacht” van het sche-
pencollege een brief waarin medege-
deeld werd dat voortaan elke mede-
werking wordt opgezegd. Zij verwijzen
daarbij naar de “openbaarheid van be-
stuur, 13,2°” en de openbaarheidregel-
geving. Alles wordt binnenskamers af-
gehandeld en er wordt niets meer
openbaar gemaakt. Bovendien zou er
een onredelijke continue administra-
tieve overlast worden veroorzaakt. Om
die reden zal gemeente Overijse geen
overzichtsbestand meer bijhouden en
geen verdere acties meer ondernemen,
in casu het schrijven van brieven aan
handelszaken voor het specifiek nege-
ren van het Nederlands  taalgebruik. 
Tot daar de vaststellingen. Wat moeten
wij daaruit besluiten?  Welke uitleg is
er voor het stilleggen van dit specifieke
deel van het Vlaams beleid? Zwichten
voor Union, UF en buigen voor allerlei
bedreigingen en de francofone stoel-
gang in de brievenbussen? Toegegeven,
wij zouden dat ook niet graag hebben. 
Hopelijk kan er opnieuw gepraat wor-
den. Vlaamse verenigingen menen het
goed met Overijse, zij willen zich inzet-
ten, maar blijven niet graag in de kou
staan.
Men was goed bezig, dus niet plooien
maar doorgaan blijft de boodschap!

Henri Otte

Vlaams beleid Overijse: de perceptie telt.

Eind juni 2008 vroeg de Marnixring
Overijse De Vrijheijt zeer nederig aan
het schepencollege om enkele span-
doeken te mogen ophangen op de
plaatsen waar tijdens de vakantie
speelpleinen werden georganiseerd.
In eerste instantie weigerde het sche-
pencollege. Na heel wat over en weer
getelefoneer, werd de beslissing in de
derde week van juli herroepen en
mocht één spandoek, goed verdoken
aan de afrastering van het speelplein
Solheide worden opgehangen.  Het
schepencollege verweet de initiatiefne-
mers te weinig overlegd te hebben, een
gebrek aan visie, strategie en aanpak.
Maar hoe zien zij het dan wel?
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Is het dossier voor de
benoeming van de 3 

FDF-burgemeesters toch
pasmunt voor “dialoog” 

van gemeenschap tot
gemeenschap?

Joris Van Hauthem (VB) heeft van
minister-president Kris Peeters
(CD&V) de bevestiging gekregen
dat het dossier van de benoeming
van de drie burgemeesters uit de
Rand wel degelijk pasmunt kan zijn
in de gesprekken over de staatsher-
vorming.

Dit gaat regelrecht in tegen wat zo-
wel minister Marino Keulen (Open
VLD) als de minister-president zelf
altijd hebben beweerd en volge-
houden. Zij hebben tot nog toe
steeds gesteld dat het dossier van
de benoeming van de drie een uit-
sluitende bevoegdheid is van de
Vlaamse regering, en dus geen uit-
staans heeft met de staatshervor-
ming of de discussies over B-H-V. 

Vandaag hebben beide excellenties
een andere mening. Waar het giste-
ren luidde dat de drie nooit zouden
benoemd worden, heet het nu dat
die beslissing eventueel moet uitge-
steld worden om de Franstaligen in
het kader van de zogenaamde “dia-
loog” niet te zeer voor het hoofd te
stoten!

In plaats van woord te houden, en
de drie kandidaat-burgemeesters
consequent niet te benoemen en
zelfs af te zetten, gaat de Vlaamse
regering plat op de buik voor de
Franstaligen. Daarmee pleegt de
Vlaamse regering zonder meer
woordbreuk. 

Dit incident toont aan dat de “dia-
loog” volkomen in het slop zit. Om
te vermijden dat Peeters met com-
munautair lege handen naar de
Vlaamse verkiezingen moet, is hij
bereid zijn ziel te verkopen. Nadat
de Vlaamse regering het dossier B-
H-V heeft losgelaten, laat het nu
ook het dossier van de benoeming
van de drie burgemeesters los. Er
zal bij de Francofone politici op-
nieuw champagne worden gedron-
ken!

Henri Otte

(Basis: Persmededeling 9-11-2008 van
Vlaams Belang)

BIJ de start van de gesprekken
"van gemeenschap tot gemeen-

schap" wil de Gravensteengroep de
zes Vlaamse onderhandelaars er -
aan herinneren dat hun "witte blad"
nu al vol staat met reactieve voor-
stellen tegen meer Vlaamse auto-
nomie.

De Gravensteengroep somt enkele re-
actieve voorstellen op.

1. Federatieversterkend: de herfedera-
lisering van bepaalde bevoegdheden
(van geluidsnormen over het drei-
gende terugschroeven van de Lam-
bertmontakkoorden inzake ontwik-
kelingssamenwerking tot de
herfederalisering van geneeskundige
materies als het geregionaliseerde
preventiebeleid, de schoolpremie,
enz... Inbreuken die door de federale
overheid geduld worden.

2. Een paritaire senaat (voorgestaan
door Open VLD en MR). Kan best
voor federale staten met heel veel
entiteiten, maar 'een grendel en een
minorisering te meer' in de Belgische
context, waar de Vlaamse bevolking
structureel ondervertegenwoordigd
is. Paritaire regeringen hebben we al,
paritaire volksvertegenwoordigin-
gen, dat kan niet.

3. Een partieel "federale" kieskring be-
tekent een "versterking van het Bel-
gische status-quo" en "mathematisch
ten nadele van de Vlamingen", aldus
de Gravensteengroep.

4. Het laten samenvallen van de fede-
rale ("Belgische") en regionale
("Vlaamse" en "Waalse") verkiezin-
gen suggereert ten onrechte dat ver-
kiezingen een last zijn voor politici
en kiezers. Populistisch voorstel dat
indruist tegen de autonomie die de
deelstaten tijdens de vorige staats-
hervormingen hebben verworven.

5. De uitbreiding van Brussel (met de
faciliteitengemeenten, brede Vlaam-
se Rand of heel Vlaams- Brabant?),
verpakt als (ruimer) "stadsgewest"
(valstrik: verwarring zaaien tussen
economische en taalcriteria). Alle
Franstalige partijen zijn voor (perso-
nenrechten boven territoriale rech-
ten). Rechten van de persoon zou-
den ertoe mogen of moeten leiden
dat grondgebied van de ene naar de
andere deelstaat wordt overgehe-
veld.

6. De niet-splitsing van de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde.

Door deze zes federatieversterkende
voorstellen "bespreekbaar" te maken
wordt het voor Vlaanderen definitief
onmogelijk om zelfs maar de optie naar
meer autonomie of soevereiniteit in
overweging te nemen.

De zes voorstellen komen bovendien
bovenop de erfenis van het verleden:
de grendelgrondwet (pariteit in de fe-
derale regering, bijzondere meerderhe-
den, belangenconflicten, alarmbellen).

Vier voorstellen moeten Brussel als
"centre du pays" versterken en het
voortbestaan van België waarborgen.
Grenzen van Vlaanderen worden op-
nieuw verplaatsbaar. Doel: Vlaams-
Brabant uit Vlaanderen snijden.

Conclusie: De voorstellen moeten "de
unitaire reconstructie van de Belgische
staat onomkeerbaar maken. Een brede
democratische stroming in Vlaanderen
wil precies de mogelijkheid tot om-
keerbaarheid openhouden". De recente
geschiedenis leert dat dit soort beton-
nering slechts tot verdere radicalise-
ring leidt.

Het “witte blad”!
Bron: OVV.

Vlaamse onafhankelijkheid komt te laat.
Transferten: nog erger in 2008.
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50 miljoen euro voor
Franstalig onderwijs 
in Vlaanderen

Vlaanderen spendeert 50 miljoen
euro ter bevordering van zijn eigen
verfransing

Bericht van BELGA – 21-10-2008

De Vlaamse regering zal tijdens de

lopende legislatuur zo'n 50 miljoen

euro hebben uitgegeven aan het

Franstalig onderwijs in Vlaande-

ren. Dat berekende Vlaams parle-

mentslid Luk Van Nieuwenhuysen

(Vlaams Belang) op basis van een

schriftelijke vraag aan Vlaams mi-

nister van Onderwijs Frank Van-

denbroucke (SP.a).

In de periode 2004-2009 zal de Vlaamse
regering 50 miljoen euro hebben be-
steed aan het Franstalig onderwijs in
de faciliteitengemeenten. Voor het af-
gelopen schooljaar ging het om een be-
drag van 11,7 miljoen euro. “Of een
goede 468 miljoen frank die Vlaande-
ren tijdens het schooljaar 2007-2008
heeft gespendeerd ter bevordering van
zijn eigen verfransing”, aldus Van Nieu-
wenhuysen. Het beleid van de Vlaamse
regering heeft “gefaald”. Er is geen op-
lossing voor het probleem van de taal-
inspecties in het Franstalige facilitei-
tenonderwijs en de ontnederlandsing
is niet gestopt..
Volgens Van Nieuwenhuysen mikken
de Franstaligen op “territoriale expan-
sie ten nadele van Vlaanderen”. “Dat de
Vlaamse regering die ambitie met sub-
sidies aan het Franstalig faciliteitenon-
derwijs blijft betoelagen is onbegrijpe-
lijk. Meer zelfs, het is misdadig”.

N.v.d.r.: Daarbij dient gezegd dat de

Waalse regering geen euro subsidie

geeft aan de Vlaamse school in de fa-

ciliteitengemeente Komen.

Persberichten

Open VLD vraagt
meertalige
verkeersborden

De Vlaamse liberalen willen, in

heel het land meertalige verkeers-

borden. Zij beweren dat de vele

buitenlandse bestuurders op onze

wegen, de boodschappen op onze

borden vaak niet begrijpen. Maar

boodschappen in het Engels bij-

voorbeeld zijn strijdig met onze

taalwetgeving.  

Open VLD-ers Guido De Padt, Sabien
Lahaye-Battheu en Bruno Steegen die-
nen een wetsvoorstel in dat meertalige
verkeersborden wettelijk mogelijk
maakt.
Uit cijfers blijkt dat het aantal buiten-
landse trucks op onze wegen op zeven
jaar tijd gestegen is met een derde. In
2000 reden nog 31,4 procent buiten-
landse vrachtwagens op onze wegen.
In 2007 was dat aandeel gestegen tot
41,3 procent.
De Vlaamse liberalen zeggen dat die
buitenlandse truckers de boodschap-
pen op onze verkeersborden niet altijd
begrijpen. Daarom zou het handig zijn
om meertalige verkeersborden te voor-
zien, zoals in de Franse Alpen. Daar
worden de weggebruikers bijvoorbeeld
ook in het Nederlands aangemaand om
hun motorrem te gebruiken.
In ons land zijn dergelijke meertalige
verkeersborden met b.v. Engelstalige
boodschappen verboden. “In ons land
zijn er in het verleden reeds bood-
schappen aangebracht in het Engels,
hetgeen op zich strijdig was met de
taalwetgeving. Vandaar de noodzaak
om een wetgevend kader in te voeren”,
zegt Guido De Padt. 

N.v.d.r.: 

1) De meeste vrachtwagens hebben

een goede GPS aan boord, nu reeds

met de melding van de geldende

snelheidsbeperkingen.

2) In de Franse Alpen gaat het uit-

sluitend over de veiligheid. Geen

enkele plaatsnaam is er vertaald.  

3) Wie met de wagen door Frankrijk,

Italië, Duitsland, Oostenrijk, Slo-

venië, Hongarije, Polen… rijdt,

moet zich behelpen met plaatsna-

men in de taal van het land. 

4) De kostprijs van GPS is tegenwoor-

dig geen handicap meer. 

5) Waar houden de Vlaamse liberalen

zich mee bezig? Zijn er geen be-

langrijker thema’s? Wij denken

aan het Nederlands taalgebruik in

onze ambassades, de internationa-

le briefwisseling en de Brusselse

ziekenhuizen.

MR wil taaldiscriminatie
via oprichting taalcentrum
wegwerken

Resolutie viseert de verkoop van
gemeentelijke terreinen en de link
met de kennis van het Nederlands

Bericht van BELGA – 21-10-2008

De MR-Kamerfractie heeft een

wetsvoorstel ingediend dat een in-

stelling in het leven roept die taal-

discriminatie moet tegengaan. Een

voorstel van resolutie roept de re-

gering op te waken over regelge-

ving van gemeenten uit de Vlaamse

rand inzake de verkoop van gron-

den. De wettelijke initiatieven ko-

men er naar aanleiding van de hei-

sa over omstreden gemeentelijke

bepalingen die bepaalde maatrege-

len linken aan de kennis van het

Nederlands of de wil om het te le-

ren. 

Volgens de Franstalige liberalen is hun
wetsvoorstel een logisch gevolg van de
antidiscriminatiewet van 10 mei 2007.
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Die bepaalt immers dat de regering een
openbare instelling in het leven moet
roepen voor discriminatie op basis van
taal. Voor de andere vormen van discri-
minatie is het Centrum voor Gelijkheid
van Kansen en Racismebestrijding be-
voegd. De MR pleit voor de oprichting
van een Centrum voor Taaldiversiteit.
Dat zou elke vorm van taaldiscrimina-
tie uit de wereld moeten helpen, het
aanleren van andere talen moeten sti-
muleren en de culturele en taaldiversi-
teit dienen te valoriseren. Om die taak
te kunnen uitvoeren, kan het centrum
studies uitvoeren, adviezen en aanbe-
velingen afleveren, juridische bijstand
leveren, klachten behandelen en zelf
naar de rechter stappen. De taaldiscri-
minatie kan betrekking hebben op rela-
ties tussen particulieren of op maatre-
gelen van publieke overheden.
Het voorstel van resolutie viseert de
verkoop van gemeentelijke terreinen
en de link die sommige Vlaamse ge-
meenten daarbij maken met de kennis
van het Nederlands of de bereidheid
om de taal te leren. Dat is onder meer
het geval in Zaventem. De MR kant zich
tegen dergelijke reglementen, omdat
die volgens haar in strijd zijn met Euro-
pese en internationale regelgeving.
Daarom wil de partij dat de federale re-
gering hiertegen via het gerecht op-
treedt.

Vlaanderen krijgt zijn
eigen domeinextensie

Wordt het .vlaanderen, .vla, .vln 
of .fla?

Op initiatief van Mark Demesmaeker
(N-VA) heeft de Vlaamse regering be-
slist een Vlaamse domeinextensie aan
te vragen op het internet.
Momenteel staat op internetadressen
uit ons land achteraan “.be”. Volgens de

Vlaamse regering zou een Vlaamse ex-
tensie een beter herkenningsmiddel
zijn voor berichten uit de financiële,
technische en communicatieve sector
van bedrijven uit Vlaanderen.
De Vlaamse regering zal tegen de va-
kantieperiode 2009 een aanvraagdos-
sier opstellen. 
Wat moet het worden: “.vla”, “.vln”,
“.vlaanderen” of “.fla”. Een extensie
met 2 letters zoals “.vl” is niet mogelijk,
omdat die alleen zijn voorbehouden
voor onafhankelijke staten die door de
VN zijn erkend en dit is voor Vlaande-
ren nog niet het geval..
Binnen de EU zijn er reeds twee deel-
gebieden die een eigen extensie heb-
ben nl. Catalonië met .cat en Bretagne
met .brz.

Burgemeester van Ronse
wil geen faciliteiten voor
Franstaligen.

Bron BELGA- 24-07-2008

De burgemeester van de Oost-

Vlaamse faciliteitengemeente Ron-

se, CD&V-er Luc Dupont, heeft in

juli een brief geschreven naar pre-

mier Yves Leterme waarin hij vroeg

om de faciliteiten in zijn stad af te

schaffen. 

De burgemeester van Ronse, waar drie-
vierde van alle inwoners van de Vlaam-
se faciliteitengemeenten wonen, vindt
dat het systeem “te duur” is en dat het
“de groei en ontwikkeling schaadt van
zijn stad”.
“De faciliteiten hebben een fusie met
andere gemeenten verhinderd. Onze
politiezone bestaat enkel uit Ronse om-
dat we ons in twee talen tot de bevol-
king moeten richten”, schreef hij. “Het
stadspersoneel en de werknemers van
het OCMW en de politie moeten voor
een taalexamen slagen, waardoor re-
gelmatig waardevolle kandidaten uit-
gesloten worden”, aldus Dupont.
Volgens hem zijn “de taalfaciliteiten
verantwoordelijk voor de vele alloch-
tone Franstalige Brusselaars die zich in
Ronse vestigen, aangetrokken door on-
der meer het Franstalige basisonder-
wijs dat onvoldoende voorbereid is op
het Nederlandstalige middelbare on-
derwijs. Door een gebrekkige kennis
van het Nederlands behalen ze boven-
dien geen diploma en vinden ze hier
dus geen werk. Ons werkloosheidspeil
(11 procent) is een van de hoogste in
Vlaanderen”, aldus de burgemeester.
De wooncode, die bepaalt dat elke kan-
didaat voor een sociale woning in
Vlaanderen bereid moet zijn het Neder-

lands te leren, is niet van kracht in de
faciliteitengemeenten. Zo worden de
Franstaligen “uit de buurgemeenten
naar Ronse aangetrokken”, schrijft
 Dupont nog.
CD&V en oppositiepartijen Open VLD
én Vlaams Belang hebben op 27 okto-
ber 2008 een gemeenschappelijke mo-
tie goedgekeurd voor de afschaffing
van de taalfaciliteiten in Ronse. Nooit
eerder sprak de gemeenteraad zich uit
over de wenselijkheid de faciliteiten af
te schaffen, die de stad in 1963 toebe-
deeld kreeg. 
Aan de federale regering wordt de af-
schaffing van de faciliteiten gevraagd.
“Vlaams minister-president Kris Pee-
ters en de Vlaamse regering worden ge-
vraagd om bij de onderhandelingen
van gemeenschap tot gemeenschap de
afschaffing van de taalfaciliteiten in
Ronse te agenderen en de nodige initia-
tieven te nemen om tot deze afschaf-
fing te komen”, 
SP.a-Groen!, coalitiepartner van CD&V,
onthield zich bij de stemming om de
vlotte samenwerking met CD&V niet te
schaden: "We blijven ijveren voor een
financiële inbreng van de overheid als
compensatie voor de overlast en meer-
kost die de taalregeling met zich mee-
brengt. We pleiten voor een premiestel-
sel voor het personeel zowel in het
onderwijs als in onze administratie", al-
dus SP.a.
De tweetalige fractie Gemeentebelan-
gen-Intérêts Communaux verwierp de
motie.
Burgemeester Luc Dupont (CD&V) be-
nadrukte dat deze uitzonderlijke wis-
selmeerderheid de coalitie niet in het
gedrang brengt. “De coalitie is geens-
zins gebroken.” Dupont verduidelijkte
nog, ook tegenover het massaal opge-
komen publiek, dat de afschaffing van
de faciliteiten in bestuurszaken geen
afbreuk doet aan het vrije taalgebruik
in privézaken en dat Ronse zich “maxi-
maal taalhoffelijk” wil opstellen ten
aanzien van anderstaligen.
Bovendien zijn er veel allochtone Fran-
cofone Brusselaars die Brussel ont-
vluchten, in Ronse komen wonen.
Wanneer zijn niet voldoende Neder-
lands spreken, vinden ze in Ronse geen
werk. Er zijn nu reeds meer dan 11%
werklozen, veel erger dan het Vlaams
gemiddelde. 
Ook het Davidsfonds vindt dat de taal-
faciliteiten voor Franstaligen afge-
schaft moeten worden. “We zijn over-
tuigd van de leefbaarheid van onze stad
door een integratie in het Vlaams Ge-
west”, zegt DF-voorzitter Paul Carteus.
“Voor het onthaal van nieuwe Waalse,
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VVB Vlaams-Brabant organiseert: 

Herlevingsdebat: Leuven Vlaams,
veertig jaar later.
Een veertig jaar geleden, op 18 september 1968, werd de beslissing genomen om
de Franstalige faculteiten van de Katholieke Universiteit Leuven over te hevelen
naar Wallonië.
In oktober 1960 overtrof het aantal Vlaamse studenten, met name studenten die
in het Nederlands studeerden, voor het eerst het aantal Franstaligen aan de K.U.
Leuven. In 1979 verlieten de laatste Franstalige studenten Leuven. 
Dat was het eindpunt van een lange ontwikkeling: van een Franstalige universiteit
met een keuzevak Nederlandse letterkunde, via een toenemend aantal Vlaamse
leergangen, naar de splitsing van de faculteiten en de autonomie van beide afde-
lingen, tot de uiteindelijke overheveling.
Een overheveling dit niet kan losgezien worden van de democratisering van het
onderwijs in de jaren zestig en de daaruit voortvloeiende expansie. Wat was er uit-
eindelijk logischer dan een Nederlandstalige universiteit in Vlaanderen en een
Franstalige universiteit in Wallonië?
De Vlaamse Volksbeweging Vlaams-Brabant blikt terug op die periode tijdens een
debat met enkele pleitbezorgers van "Leuven Vlaams": prof. Boudewijn Bouckaert
(nu LDD), prof. Eric Defoort (nu voorzitter Vlaamse Volksbeweging), Jef Dauwe
(toenmalig KVHV-praeses) en Herwig Lerouge (stichter AMADA).

Bart De Valck, Provinciaal voorzitter

buitenlandse of allochtone inwoners
zijn geen faciliteiten nodig. De bestaan-
de faciliteiten zijn beledigend voor de
Ronsenaar en een zware financiële last
voor de stedelijke administratie en de
stadskas. Het kan niet dat anderstali-
gen het Nederlands blijven minachten
door middel van de faciliteiten.”

Wat kan Vlaanderen van
de federale regering
overnemen?

Bron OVV.

Uitgaven voor bevoegdheden die

kunnen worden overgenomen door

de gewesten en gemeenschappen

zonder wetswijziging, met telkens

een ruwe raming van de weerslag

op de Vlaamse begroting: 

• Energiebesparende maatregelen (fis-
cale aftrek in de personenbelasting
vervangen door gewestelijke energie-
premies): 72 miljoen 

• Vaccinatiecampagnes: 46 miljoen 
• Beschutte en sociale werkplaatsen:

47 miljoen 
• Premies voor inschakeling van werk-

zoekenden: 12 miljoen 
• Ervaringsfonds: 2 miljoen 
• Kosten regionale startbanen: 15 mil-

joen 
• Integratie PWA-diensten in de lokale

werkwinkels en werkingskost van
PWA- beambten: 17 miljoen 

• Outplacement: 3 miljoen 
• Opleiding en begeleiding van leeflo-

ners: 16 miljoen 
• Bijpassing van onthaalouders: 9 mil-

joen 
• Stad- en huisvestingscontracten in

grootstedenbeleid: 29 miljoen 
• Impulsfonds voor migrantenbeleid: 3

miljoen 
• Interuniversitaire en technologische

attractiepolen: 16 miljoen Herstelbe-
middeling en ouderstage bij jeugd-
recht: 2 miljoen 

• Overname Riziv-tussenkomst in de
kosten van rolstoelen, scooters, or-
thopedische driewielers, enz.: 32 mil-
joen 

• Sociaal Energiefonds (toelagen aan
OCMW's op basis van aantal mensen
met betalingsachterstand en aantal
gerechtigden voor verhoogde verze-
keringstegemoetkoming): 20 miljoen 

• Verwarmingstoelagen uit Sociaal
Stookoliefonds: 15 miljoen 

• Kortingen op gas- en elektriciteits-
factuur: 5 miljoen 

• Toelagen aan OCMW's voor sociale
en culturele participatie en voor
overbrugging van digitale kloof: 3
miljoen 

• Landbouwkundig wetenschappelijk
en technologisch onderzoek: 3 mil-
joen 

• Vlaanderen kan tussenbeide komen
in financiering van Paleis voor Scho-
ne Kunsten (8 miljoen), De Munt (19
miljoen) en National Orkest van Bel-
gië (5 miljoen). 

Totaal: 399 miljoen.
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‘De geschiedenis en toekomst van
Brussel’ was het onderwerp van de ver-
gadering (25 aanwezigen) van de Mar-
nixring Overijse “De Vrijheijt” op 14 ok-
tober 2008. Paul De Ridder, historicus
en werkzaam bij de Koninklijke Biblio-
theek in Brussel, was uitgenodigd om
een voordracht te houden over de ge-
schiedenis van Brussel. Hij maakte
komaf met de gedachte, die vooral bij
Franstaligen leeft, dat Brussel al in de
vijftiende eeuw Franstalig was. Zelfs
aan het eind van de negentiende eeuw
sprak maar 10% van de Brussel-
se bevolking Frans. In Berlijn
was dat toen 25%.
De grootschalige verfransing in
Brussel heeft pas na de tweede
wereldoorlog plaats gehad. Hij
vertelde ook iets over zijn acties
om bij buitenlanders meer be-
grip  te wekken voor de Vlaamse
standpunten. Een belangrijk
hulpmiddel is hierbij een door hem ge-
schreven boek “Brussel Geschiedenis
van een Brabantse stad” dat in acht ta-
len werd  vertaald. Van de Nederlands-
talige editie zijn er al  30.000 boeken
verkocht; de prijs is € 10,00 en kan be-
steld worden bij de betere boekhandel.
Na de voordracht was er een discussie
over “De toekomst van Brussel en

Vlaanderen”. Die toekomst is nauw
verbonden met de staatshervorming en
de discussie werd daarom gevoerd aan
de hand van een aantal vragen en stel-
lingen gegroepeerd volgens drie opties
voor staatshervorming: 

1.  Status quo

Na een korte discussie was men het er
over eens dat een status quo geen optie

is. Dit als gevolg van een  grote en sterk
toenemende Vlaamse frustratie over de
verfransing van Vlaams-Brabant. Die
verfransing wordt vooral vanuit Brus-
sel gevoed door inwijking van zowel
arme als rijke Franstaligen die weige-
ren zich te integreren. Een tweede be-
langrijke reden is de frustratie bij de in-
dustrie over de economie die vierkant
draait als gevolg van gewestelijke en
federale wetten die niet overeenstem-
men en vaak tegenstrijdig zijn. Dit
heeft niets met taal te maken, maar is
een sterke hefboom voor staatshervor-
ming in de richting van meer autono-
mie voor de gewesten. Zowel de
Vlaamse als de Waalse industrie zijn
hier  vragende partij.

2.  Een zelfstandig Vlaanderen

Als gevolg van de bovengenoemde
frustratie zien steeds meer Vlamingen
een opsplitsing van België en een onaf-
hankelijk Vlaanderen als onontkoom-
baar. De vraag is echter in hoeverre de
verfransingsdruk in een onafhankelijk
Vlaanderen zal verminderen en in hoe-
verre de Europese regelgeving acties

van een zelfstandig Vlaanderen kunnen
verzwakken. Franstaligen zijn Euro -
peanen en mogen zich in Vlaanderen
vestigen; de gemeente Overijse heeft
nu al problemen met Europese regels.
Tijdens de discussie kwam er geen dui-
delijk antwoord en dit onderwerp zou
beter bestudeerd moeten worden. Een
tweede probleem is het feit dat onder-
handelingen die tot een zelfstandig
Vlaanderen leiden  wellicht grote toe-
gevingen vereisen: uitbreiding van
Brussel, opgeven van het Nederlands
in Brussel, enz. Zijn we bereid die te ge-
ven? Zoniet, dan is de kans op een  zelf-
standig Vlaanderen via onderhandelin-
gen erg klein. Als we die concessies
wel doen zal een eentalig en groter
Brussel tot een nog veel sterkere ver-
fransing leiden. Uit de discussie bleek

dat een meerderheid voor een eenzij-
dig uitroepen van een onafhankelijk
Vlaanderen is zonder onderhandelin-
gen, als België niet langer leefbaar is.
De vraag is dan wel wat er met het Ne-
derlands in Brussel gebeurt. Een derde
discussiepunt was de vraag of Brussel
deel zou moeten uitmaken van een on-
afhankelijk Vlaanderen. Een meerder-
heid was hier tegen omdat er dan in
Vlaanderen een plaats voor het Frans
moet worden ingeruimd en er weinig
aan de huidige situatie verandert. Vele
Vlamingen hopen desondanks nog
steeds dat Brussel voor Vlaanderen zal
kiezen. Wishful thinking?

3.  Een confederaal België 

Een verregaande federalisering biedt
een aantal voordelen zoals  een verde-
re uitbouw van de Vlaamse autonomie
die door parallelle belangen van zowel
de Vlaamse als Waalse  industrie een
kans van slagen heeft. Het overgrote
deel van het bedrijfsleven is voorstan-
der van meer beslissingsbevoegdheden
voor de deelstaten omdat het huidige
gemengde systeem met deelstaat- en

federale bevoegdheden niet
werkt. Er zullen minder toege-
vingen nodig zijn en wellicht kan
het statuut van Brussel
behouden blijven. Verder zou de
 sociaal-economische machtspo-
sitie van Vlaanderen worden be-
nut om met Brussel constructief
samen te werken. 
Een grote groep was voor dit

confederale model,  voor een aantal
van hen als een tussenoplossing naar
een onafhankelijk Vlaanderen.

Samenwerking met Brussel.

Een laatste punt van discussie was de
samenwerking met Brussel. Als gevolg
van de nauwe verstrengeling van de
economie van Brussel en Vlaanderen
zal een samenwerking in zowel een
confederaal België als in een onafhan-
kelijk Vlaanderen nodig zijn. Voorbeel-
den van grens- en taalgrensoverschrij-
dende samenwerking zijn Rijsel,
Ottawa, Detroit, enz. Het  is daarom
nodig over die samenwerking na te
denken. Het Colloquium over dit on-
derwerp dat op 3 juni 2008 in Overijse
werd gehouden was daartoe een eerste

De geschiedenis en toekomst 
van Brussel

Uit de discussie bleek dat een
meerderheid voor een eenzijdig

uitroepen van een onafhankelijk
Vlaanderen is zonder onderhandelingen,

als België niet langer leefbaar is.



Crisis stopt de Belgische 
immigratiestroom niet.
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aanzet. Door gebrek aan tijd kwam dit
onderwerp nu nauwelijks ter sprake en
was er alleen tijd voor het stellen van
vragen zoals: Hoe zou zo’n samenwer-
king eruit moeten zien? Hoe kunnen
we gelijkwaardigheid van het Neder-
lands hierin waarborgen? Economi-
sche ontwikkeling en verfransing zijn
twee verschillende dingen. Terwijl het
Gewestelijk Express Netwerk mogelijk
gunstig is voor de economische ont-
wikkeling, is dat waarschijnlijk niet het
geval voor het behoud van het Neder-
lands. Is er een rol voor onderwijs in
het Nederlands i.v.m. het  gebrek aan
Nederlandstalige werkkrachten in de
Rand? Mogelijk zouden deze vragen
kunnen worden besproken in een
tweede Colloquium. 

Piet Zegers,

Ringsecretaris

Marnixring Overijse De Vrijheijt.

Bastaard, 
een verhaal 
van een
Brusselaar
Een eigenzinnig beeld dat door Sven
Gatz (Open VLD) werd neergeschreven
als een politiek liberaal beeld van Brus-
sel en zijn eigen ervaring als Brusse-
laar. Hij noemt zichzelf een bastaard,
een zinneke, een kruising van talen en
nationaliteiten, waar de onzuiverheid
de norm wordt. Volgens de auteur zijn
de Brusselaars voor 10% van Brusselse
Nederlandstalige, 40% van Franstalige
en 50% van buitenlandse afkomst, zon-
der daarover precieze cijfers te citeren.
Zijn visie over Brussel en de eventuele
uitbreiding werd duidelijk tijdens ons
colloquium van juni jongstleden.
Het boek kost € 19,95 in de betere
boekhandel.

Op de dag van de dynastie en onder het
luiden van de klokken van de Sint-Goe-
dele- en Sint-Michielskathedraal wer-
den naar schatting 150 deelnemers aan
het gelijknamig colloquium in de Hoge-
school - Universiteit door het Davids-
fonds en VVB verwelkomd door Peter
Peene, voorzitter van het Davidsfonds.
De eerste exemplaren van het boek
“Wat met Brussel?” werden aan de aan-
wezige auteurs overhandigd.
Peter De Roover (VVB) had de taak om
het colloquium te modereren.  Hij wees
erop dat het  boek bondig de standpun-
ten beschrijft van Paul De Ridder, Marc
Platel, Els Witte, Johan Van den Dries-
sche, Frans Crols, Derk Jan Eppink,
Philippe Van Parijs, Naïma Char-
kaoui/Veerle Huwé, Jari Demeulemees-
ter en Geert van Istendael.
Meteen mochten Frans Crols (voorzit-
ter van de Adviesraad van Trends en lid
van de denkgroep De Warande) en Jo-
han Van den Driessche (voorzitter
vtbKultuur, bestuurder bij VOKA-Comi-
té Brussel en ondervoorzitter van de
denkgroep De Warande) het tegen me-
kaar opnemen. Beiden zijn grote voor-
standers van een onafhankelijk Vlaan-
deren, maar hun standpunt wat er met
Brussel moet gebeuren verschilt gron-
dig. Volgens Frans Crols heeft Brussel
ons nodig, maar wij kunnen zonder
Brussel, hij ziet Brussel als een moei-
lijk te realiseren zelfstandig stadsge-
west, terwijl Johan van den Driesseche
stelt dat Brussel en Vlaanderen onaf-
scheidelijk zijn, als het ware econo-
misch een Siamese tweeling vormen.
Brussel heeft inderdaad een reeks sto-
rende zwaktes, maar heeft ook troe-
ven, zoals  de internationale dimensie,
de E.U. en het feit dat het deel uit-
maakt van de Vlaamse Ruit. 
In de hypothese dat Brussel hoofdstad
blijft, dan zal het dat zijn voor een on-
afhankelijk Vlaanderen en een onaf-

hankelijk Wallo-
nië. Brussel zou
gezamenlijk be-
stuurd kunnen
worden door
Vlaanderen en
Wallonië, als
een soort con-
dominium. 
Aansluitend werd er gedebatteerd over
de  geschetste standpunten.
Al bij al een goede voormiddag én een
zeer interessant boek, waarin de ver-
schillende visies over Brussel werden
samengebracht. Dit zijn de gangbare
gedachten die in bepaalde kringen le-
ven in Vlaanderen. Zij bieden de lezer
de kans om met kennis na te denken
over “Wat met Brussel?”.
Het boek kan besteld worden in de be-
tere boekhandel en kost € 17.

Henri Otte

Wat met Brussel?
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Het Witte Kinderbos

Wie, zoals ik, elke dag naar Antwerpen
rijdt stelt vast dat het witte kinderbos
niet meer bestaat.  In de plaats daarvan
ziet men een bouwwerf van tientallen
kilometers lang.  Op het eerste gezicht
zou ik verwachten dat dit toch voor
enige commotie zorgt, maar niets is
minder waar.  Zelfs Luc Versteylen liet
op de radio weten dat hij daar geen
probleem in zag. Nu geef ik toe dat dit
bos meer symboolwaarde had dan eco-
logisch nut. Maar juist omdat het een
symbool is zou ik meer tegenkanting
verwachten.  Waarom is het dan zo ijzig
stil?
In de plaats van dit bos komt er een
spoorlijn. En van de slag mogen er bo-
men gerooid worden dat het een lieve
lust is. Niemand stelt zich vragen, nie-
mand protesteert, ook niet onze zoge-
zegd kritische maatschappij.  Eigenaar-
dig, want tussen Brussel en Antwerpen
liggen al 4 sporen. Op deze 4 sporen rij-
den tijdens de piekuren een maximum
van 8 treinen per uur, inclusief de
 Thalys en de internationale trein naar
Amsterdam. Juist, indien we dus 2 spo-
ren per richting nemen, dan halen we
hierop een maximum gemiddelde van 4
treinen per spoor per uur.  Da’s om het
kwartier een trein. Overbezetting is
 anders...
Wanneer ik in het Zoniënwoud ga fiet-
sen of  wandelen, verbaast het mij hoe
weinig mensen ik eigenlijk ontmoet.
Dat is misschien ook de reden dat ik
weinig protest hoor over de bomen die
in het bos omgehakt werden om de
spoorlijn Namen-Brussel te verdubbe-
len. Telkens ik die spoorlijn moet over-
stappen vind ik het een bijzonder pijn-
lijk zicht. En ja, ik stap gewoon de
spoorlijn over, veel risico is er niet, er
rijden 3 treinen per uur over dat spoor.
Druk is anders...  Waarom er met alle
geweld een dubbel spoor bij moet ont-
gaat mij...

Gegijzeld

Na jaren van lage investeringen in het
wegennet heeft de betonmaffia blijk-

baar een andere oplossing gevonden
om aan overheidsgeld te geraken. Nie-
mand stelt zich vragen indien het om
investeringen in “openbaar vervoer”
gaat. Nu is de spoorlijn tussen Antwer-
pen en Brussel nog een beetje extra
speciaal, want eigenlijk gaat ze niet van
Antwerpen naar Brussel, maar van Ant-
werpen naar de luchthaven van Zaven-
tem. En hier wordt het echt moeilijk
om te volgen. Wie afstapt in het station
van Vilvoorde, op de lijn Brussel-
Antwerpen, kan in de verte de luchtha-
ven zien liggen. Er rijdt trouwens om
het kwartier een lijnbus van het station
van Vilvoorde naar de luchthaven.
Zelfs te voet zou men er geraken...
Nog eigenaardiger: de luchthaven van
Zaventem ligt vanuit Brussel zwaar on-
der vuur, getuige de problemen met de
nachtvluchten en de geluidsnormen.
Met andere woorden, Vlaanderen in-
vesteert in een spoorlijn naar een
luchthaven die gesaboteerd wordt
door de Brusselaars, en stelt zich dus
verder bloot aan pesterijen en chanta-
ge door de immer twistzieke Brusselse
bourgeoisie.

Uitbreiding van de “Ring”

Maar dat is niet alles, tijdens de vakan-
tie (toeval?) vernamen we dat de
Vlaamse regering van plan was om de
Brusselse Ring uit te breiden.  Sommi-
ge kranten praten over niet minder dan
12 rijstroken in elke richting, een totaal
van 24!!!  Dit bleek uiteindelijk schro-
melijk overdreven, maar geeft wel een
aanduiding van het lage vertrouwen
dat onze ministeries wel genieten.
Maar er zijn wel degelijk plannen voor
een forse uitbreiding van de Ring.
 Eigenlijk zou ik moeten zeggen van de
Lus, want het is geen Ring, het is een
lus, die grotendeels door Vlaanderen
snijdt, maar Brussel langs het zuiden
helemaal niet omRingt. Meer dan een
halve eeuw geleden waren er plannen
om Brussel helemaal te omringen,
maar die werden opgeborgen. Het zui-
delijke deel van de Ring liep namelijk
over Brussel. De kosten van deze bouw
zouden dan ook door Brussel moeten

gedragen worden. Voelt U al waar het
schoentje knelt?
Een aantal bruggen die er toen al ston-
den, werden uiteindelijk weer afgebro-
ken, en de zuidelijke verbinding van de
Ring is er nooit gekomen. Met nooit-ge-
ziene verkeersellende voor iedereen
die naar Brussel wil, of nog erger, ge-
woon Brussel moet passeren. En nu?
Vlaanderen moet weer dokken, want
de werken gebeuren in Vlaanderen en
daar moet de Vlaamse overheid voor
betalen. En verder moeten we alle bij-
komend verkeer slikken, om de Brus-
selse ellende op te lossen. Ik moet er
zeker geen tekeningetje bij maken dat
ik tegen deze uitbreiding gekant ben.
Dat Brussel de ellende die het veroor-
zaakt, zelf oplost. Op hun territorium.
En op hun kosten.

Voetbal en commerce

Als het daarbij zou stoppen zou ik het
nog kunnen begrijpen, maar dat is na-
tuurlijk weer eens buiten de Brusselse
waard gerekend. Omdat Brugge een
groter voetbalstadion krijgt, kan Brus-
sel natuurlijk niet achterblijven, en dus
werd geopteerd om de Heizel uit te
breiden. En er moet meer parkeer-
plaats komen, dus moet parking C uit-
gebreid worden. Lijkt logisch, maar
parking C ligt wel op het grondgebied
van Grimbergen. Met andere woorden,
Vlaanderen moet weer opdraaien voor
de Brusselse grootheidswaanzin. Voor
mijn part gaan ze in Schaarbeek parke-
ren, de auto’s worden daar gratis voor
niks weggehaald.
Maar ook daar stopt het nog niet. De
bedoeling is namelijk om de Heizel uit
te breiden tot een soort mega-shopping
die jaarlijks 10 miljoen bezoekers lokt.
Da’s twee keer zoveel als Wijnegem
(noblesse oblige denken de franskil-
jons). Al dat verkeer moet dan wel via
de noorderring passeren, dus Vlaande-
ren zit weer met de verkeersellende!

Vriendjes onder mekaar

In het Vlaams Parlement werd minister
Van Mechelen (Open VLD) hierover on-

De betonmaffia

Uit sympathie

KLAVERTJE4ZELFZORG

www.klavertje4zelfzorg.be

Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groen

Heuvelstraat 46
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De recente samenstelling van de be-
heersorganen Den Blank, Sporeo en de
bibliotheekcommissie werd door de li-
berale minister voor Binnenlands Be-
stuur Marino Keulen (Vlaamse rege-
ring) opnieuw vernietigd. De reden
hiervoor is ondermeer een klacht van
UF, omdat de francofonen geen zitje
hadden in de Algemene Vergadering en
in de Raad van Bestuur van de vzw’s.
Eerlijkheidshalve moeten wij ook ver-
melden dat het cultuurpact voorziet
dat alle politieke partijen vertegen-
woordigd in de gemeenteraad, ook een
plaats krijgen in de beheersorganen
van de vzw’s.

Er dient op gewezen dat de voorgan-
gers (Spirit) van minister Marino Keu-
len, de klacht niet behandeld hebben
en geen schorsing uitspraken.

Omdat de werking van het cultuur- en
sportcentrum verzekerd moet blijven,
heeft het college van burgemeester en
schepenen besloten de vzw’s te ontbin-
den en te vervangen door nieuw op te
richten gemeentelijke organisaties, de
zogenaamde “Intern Verzelfstandigde
Agentschappen’ (IVA art. 222 van het
Gemeentedecreet). De IVA’s komen on-
der de verantwoordelijkheid van een
nieuw aan te stellen diensthoofd, die
binnen bepaalde grenzen, autonoom
operationele taken kan uitvoeren. De
administratie en het personeel vallen
onder de directe verantwoordelijkheid
van de gemeentesecretaris en finan -
cieel onder de verantwoordelijkheid
van de gemeenteontvanger. De politie-
ke verantwoordelijkheid zal door een
schepen worden waargenomen.

Door deze werkwijze vervallen alle
vzw-beheersorganen en is men niet
meer afhankelijk van het cultuurpact.
Rechtstreekse inspraak van de geïnte-
resseerde inwoners valt weg.

Men hoopt deze nieuwe organisatie ge-
realiseerd te krijgen in het voorjaar
2009. Wij wensen de IVA’s alle succes
toe.

Henri Otte

De gemeentelijke
vzw’s 
worden in Overijse
na bijna 25 jaar
ontbonden

dervraagd.  Zijn Brusselse partijgenoot
Guy Vanhengel had in de Franstalige
media verklaard dat Van Mechelen
open zou staan voor deze ‘oplossing’.
Nochtans werd deze kwestie nooit eer-
der besproken in het Vlaams Parle-
ment. De Grimbergse gemeenteraad
heeft enkele maanden geleden reeds
verkondigd niet te willen weten van
zulke grootschalige projecten op zijn
grondgebied. 
Het antwoord van Van Mechelen was
ontluisterend. In plaats van dit soort
waanzinnige plannen kordaat af te wij-
zen, liet de minister duidelijk verstaan
dat er wel degelijk met Brussel over
Parking C kan gepraat worden. Hij liet
meteen ook verstaan dat het moeilijk
zou zijn “op korte termijn” een project
in Schaarbeek te realiseren, zodat deze
piste wellicht kan worden begraven.
Spelen beide ministers onder één
hoedje?  Zodat ze de keuze voor de Hei-
zel om commerciële redenen zo snel
mogelijk kunnen forceren. De bouw
van een stadion annex winkelcentrum
in b.v. Schaarbeek zou immers wat lan-
ger kunnen duren. Volgens het pers-
agentschap Belga verklaarde Brussels
minister-president Picqué letterlijk dat
voor de Heizel wordt gekozen “omdat
het Brussels gewest alleen zo voor-
sprong kan nemen op het Vlaamse ge-
west”.  Het is werkelijk schrijnend dat
een Vlaamse minister bereid is om in
die omstandigheden hand- en span-
diensten te verlenen aan zijn “goede
vriend Guy Vanhengel”, voor een pro-
ject dat Vlaanderen hoegenaamd geen
baat bij brengt, maar integendeel een
totaal verkeersinfarct zal veroorzaken
op de Noorderring en een bijkomende
druk van verBrusseling en verfransing
zal teweeg brengen in de Noordrand. 
In andere grootsteden worden dergelij-
ke grote projecten (het hoeven daarom
geen Olympische Spelen te zijn) meest-
al aangegrepen om achtergebleven
stadswijken te vernieuwen.  In Brussel
wordt dergelijk project gebruik om ter-
ritorium te annexeren. Projecten die ze
jandorie door de geannexeerden laten
meefinancieren.

Het meesterplan

De Vlaamse regering heeft nog steeds
niet begrepen dat ze met haar keuze

voor een “Vlaams Stedelijk Gebied
rond Brussel” (VSGB) de rode loper
uitrolt voor de massale verBrusseling
en dus verfransing van Vlaams-Bra-
bant.  Zo’n concentratie van publieks-
trekkers is pure grootheidswaanzin en
zal leiden tot een totaal verkeersin-
farct. De noorderring rond Brussel is
vandaag reeds het drukst bereden stuk
autoweg van het land, met haast per-
manente filetoestanden. De Brusselse
plannen zullen een algehele verstop-
ping van de Ring veroorzaken.
Tot op vandaag werd er zelfs nog geen
contact opgenomen met het Grimberg-
se gemeentebestuur. Het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest gedraagt zich
hierbij andermaal mateloos arrogant
en imperialistisch. De pseudo-Vlaming
Guy Vanhengel is op dit vlak blijkbaar
even erg als Picqué of Maingain. Op 
28 februari keurde de Grimbergse ge-
meenteraad met 24 stemmen tegen drie
onthoudingen (UF-fractie) een motie
goed waarin gesteld werd dat een pro-
ject op de site van parking C nooit de
draagkracht van de wijde omgeving
mag overstijgen.
Tijdens het colloquim dat door VKD
werd georganiseerd op 3 juni ll, vertel-
de Wilfried Wouters van het HaViKo
dat er een bewust plan bestaat om
Brussel zodanig te verankeren via ver-
keer en infrastructuur dat het onmoge-
lijk zal worden om BHV te splitsen, ten-
zij Vlaanderen omzeggens heel
Vlaams-Brabant wil afstaan.  Misschien
eens een goed gedacht om dit plan ver-
der tegen het daglicht te houden. Hij
vertelde er namelijk ook bij dat hij met
dit plan langs verscheidene Vlaamse
ministeries was getrokken om te vra-
gen wat ze er gingen tegen doen.  Maar
daar haalde men de schouders op.

W.Illyssee

TASTENHOYE bvba

HOUTHANDEL - DOE-HET-ZELF -
DAKTIMMER - PLANCHETTEN - DEUREN -
ISOLATIE - RAMEN - VELUX - IJZERWAREN

Duisburgsesteenweg 128/135, Overijse
Tel. 02 687 72 45 - 687 65 98
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IN ons vorig nummer brachten wij
de opgemerkte toespraak van Gui

Ceelen op de IJzerwake. Tussen
wake en bedevaart ligt precies één
week. Het was in die periode dat ik
door mijn kinderen werd uitgeno-
digd, om samen met de kleinkin-
deren, enkele tentoonstellingen en
musea te bezoeken rond het thema
van de Grote Oorlog.

Onze tocht begon bij het Flanders’
Fields-museum in de Lakenhalle van
Ieper. Wij maakten er kennis met de
verwoesting van Ieper en omliggende
door het oorlogsgeweld. Onze aan-
dacht ging naar de vele nationaliteiten
van de troepen die achter het IJzer-
front zijn komen vechten, hun unifor-
men, wapens, helmen, kentekens en
het yperiet. Authentieke filmpjes en au-
diovisuele voorstellingen maakten al-
les voor even weer echt zoals het ooit
geweest was. Hier en daar werd er ook
allusie gemaakt op de onmenselijke be-
handeling van onze Vlaamse Fronters
door hun Belgische francofone officie-
ren. De toespraak van wijlen koning
 Albert I met “Gedenk de slag der gul-
den sporen” werd in de kijker
gesteld, evenals de hulde-zerk-
jes met het AVV-VVK die op vele
Vlaamse soldatengraven wer-
den geplaatst, omdat men het
eentalig opschrift “Mort pour la
Patrie”  der officiële zerken niet
zag zitten. 
Nadien ging het verder, na een
tussenstop bij de paters in West-
vleteren om de innerlijke mens
te versterken, naar Diksmuide.
Wij begonnen met een wande-
ling in de dodengang naast de
IJzer en vandaar trokken wij
naar het IJzertoren-museum.
Wij liepen ingetogen door de
crypte, onder resten van de in
1946 gedynamiteerde eerste to-
ren,  langs de graven van enkele
Vlaamse soldaten, waaronder
dat van Joe  English, met Hel-
denhulde-zerken om dan met de
torenlift naar de twintigste ver-
dieping te gaan en vandaar af te
zakken, verdieping per verdie-
ping. Op elke verdieping is er
een tentoonstelling rond een

Tussen IJzerwake en IJzerbedevaart
ligt Diksmuide IJzersterk!

specifiek thema van de Vlaamse Bewe-
ging. De bovenste verdiepingen zijn
volledig gewijd aan de grote Oorlog,
het testament van de Fronters en met
zelfs een replica van een deel van de
treinwagon waar in 1918 de wapenstil-
stand en in feite de aanzet van de
tweede W.O. werd on dertekend. De
grafschennis door het  verbrijzelen van
vele honderden  heldenhulde-zerken
door de Belgische overheid om er we-
gen en spoorlijnen mee te verharden
werd hier niet uit de weg gegaan. Op de
onderste verdiepingen werd aandacht
besteed aan de  soldaat-kunstenaars zo-
als Joe English. 
Sinds 1920 vindt jaarlijks de IJzerbede-
vaart plaats ter nagedachtenis van de
gesneuvelde Vlaamse Fronters en
sinds 1925 steeds in Diksmuide, waar
in 1930 de eerste IJzertoren werd inge-
huldigd.
Het IJzerbedevaartcomité dat deze be-
devaart organiseert, had midden de ja-
ren negentig de bedoeling deze mani-
festatie toegankelijk te maken voor een
breed publiek. Zij richtte zich onder-
meer naar de politiek correcte “pro-
gressievelingen”. Het testament van de
Fronters werd anders gedefinieerd en
het deel zelfbestuur kreeg een andere

betekenis. Men hoopte er op die ma-
nier, door toepassing van het “cordon
sanitaire” ook socialistische en liberale
excellenties naartoe te krijgen. Wij
hebben geen liberalen, socialisten of
groenen op een IJzerbedevaart gezien.
Vandaag wordt de bedevaartweide ook
gebruikt voor muziekhappenings on-
der de naam “Ten Vrede”. Tijdens de
jongste uitgave van Diksmuide IJzer-
sterk waren er een kleine 2 500 aanwe-

zigen. 
De koerswijziging was er voor
velen te veel aan. In 1996 ont-
stond er een breuk en sindsdien
werd er een IJzerwake georgani-
seerd te Steenstrate, de plaats
waar in 1920 de eerste bedevaart
plaats vond. Dat er naast de vele
Vlamingen, ook heel wat Vlaams
Belangers, naast CD&V-ers en 
N-VA-ers aanwezig zijn, is te be-
grijpen omdat zij alleen daar nog
welkom zijn, wat nog niet wil
zeggen dat de IJzerwake een or-
ganisatie van het VB zou zijn. 
Vandaag is Vlaamse eenheid
meer dan nodig. Wij weten niet
of de meningsverschillen tussen
IJzerbedevaart en IJzerwake nog
kunnen bijgelegd worden. En
toch zaten er in de toespraak
van Walter Baeten, voorzitter
van het IJzerbedevaartcomité,
interessante voorstellen. De vol-
ledige toespraak staat op betrok-
ken webstek. 

Henri Otte
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Dilbeek (2)

IN de vorige aflevering eindigden
we in de Bodegemstraat. Die

eindigt op het dorpsplein van …

Sint-Martens-Bodegem

Een woondorp van 567 ha met golvend
terrein van 30 tot 67 m. Het wordt be-
spoeld door de Molenbeek, de Plan-
kenbeek en de Zibbeek. De oudste ver-
meldingen luiden Bodenghem (1086,
1227) en Bodeghem in 1267. Sint-
Martens-Bodegem was in de Middel-
eeuwen ingedeeld in een heerlijkheid,
in leen gehouden van het Land van
Dongelberg. Het gebied had een eigen
schepenbank, meier en leenhof, en in
een cijnsheerlijkheid, die samen met
delen van Itterbeek en Dilbeek van de
heren van Gaasbeek in leen werden ge-
houden. In 1284 stond dit laatste deel
onder jurisdictie van een schepenbank
die eveneens bevoegd was over Itter-
beek en Strijtem. In 1698 werden de le-
nen van de heren van Gaasbeek verhe-
ven tot het zogenaamde graafschap
Tirimont. De kerk kwam in 1604 onder
het patronaat van het Mechelse Sint-
Romboutskapittel.
Deze Sint-Martinuskerk in laatgoti-
sche stijl is gebouwd met kalkzand-
steen. Wanneer de bouw van de huidi-
ge kerk precies werd aangevat, is niet
met zekerheid te zeggen. De meeste
kunsthistorici situeren de bouw aan
het eind van de 15e en begin 16e eeuw.
Opvallend is de kruisingstoren. Eind
17e eeuw worden een uitspringend
portaal en een kapel aangebouwd. Bij
de restauratie van 1966 tot 1975 zijn de

Romaanse sporen verdwenen en wordt
het westerportaal volledig vernieuwd.
In de kerk zijn de beelden, altaren,
communiebank, lambrisering, preek-
stoel en grafstenen interessant. De
kerk wordt in 1938 beschermd monu-
ment, de kerkhofmuur in 1981. Achter
de kerk ligt de pastorie. Dit "curehuys"
wordt in 1754 gebouwd. Het kapittel
van Mechelen wordt, na een proces,
verplicht een ‘behoorlyck Pastoreel
huys…’ te bouwen. Het huis heeft twee
verdiepingen bestaande uit vier onge-
lijke traveeën met zadeldak. Het is ge-
flankeerd door recentere bijgebouwen
onder lessenaarsdak. In de voorgevel
zit een steekboogdeur omgeven door
arduin. De pastorietuin is volledig om-
muurd. Beschermd sinds 1981. Op
 datzelfde dorpsplein staat het Huisje

 Mostinckx. Een langgevelhoeve in hou-
ten stijl- en regelwerk, opgevuld met
leem. In betere tijden vervangen de be-
woners het strooien dak door een pan-
nendak en versterken de achtergevel
met baksteen. De schuur is volledig in
baksteen gebouwd. Tot ver in de 19e
eeuw zijn de lemen hoevetjes in het
 Pajottenland de meest voorkomende
behuizing. De naam Pajotten (paillot-
tes) verwijst volgens sommigen naar
het strodak van deze woningen. Deze
enkele vierkante meter vertellen op
aanschouwelijke wijze veel over het
vroegere harde (boeren)leven en de
traditionele woningbouw. In 1556
wordt het huis voor het eerst ver-
noemd als eigendom van Jean Moer-
nay.  Later is het bekend als herberg
“De  Oude Smisse” (1598) en “De Helle”

(1621). Sinds 1722 is het perceel in het
bezit van de familie Mostinckx. In mei
2000 wordt het huisje om zijn histo-
risch-educatieve waarde door de ge-
meente aangekocht. Het hoevetje en
het dorpsgezicht worden in 1981 be-
schermd. 
De Molenstraat leidt ons naar het stati-
on en even verder rechts staat het kas-
teel Castelhof. Het Castelhof heeft in
de geschiedenis van Sint-Martens-
Bodegem een zeer voorname rol ge-
speeld. Het was de zetel van de Donge-
lenbergse leen in Bodegem. Uit ver-
schillende schriften kan men afleiden
dat het domein Castelhof al gevestigd
was in 1266. In 1594 werd het kasteel
beschreven als "een groot schoon huis
rondsomme int watere met een op -
treckende brugge daer aff die hooffde
zijn gemetst, een sale twee neerca-
mers, Capelle Cuecken, ende andere
bovencamers alsoe tselve staende in de
prochie van Buedeghem ..."  Aan het
kasteel was een neerhof verbonden, en
werd beschreven als "een schoon hoe-
ve metten huisjes, schuere, peertstal,
schaepstal, koijstal, verckenstal, met
eene rijstal, coelhove, wagenhuisje,
een opgemetselde poorte metten duijf-
huise daerop staende, liggende rond-
somme int watere ....". Kasteel en neer-
hof waren dus omringd door een wal
die ook het hoofdgebouw van de hoeve
scheidde. Er was een verbinding tus-
sen beide langs een ophaalbrug. Tot
1749, het jaar van de verkoop van de
heerlijkheid aan de graaf van Tirimont,
maakte het Castelhof al de wederwaar-
digheden van de heerlijkheden mee. De

Sint-Martens-Bodegem - Sint-Martinuskerk. Sint-Martens-Bodegem - Castelhof.
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familie Fierlant was in die periode
 eigenaar van het Castelhof en de water-
molen. Rond 1815 kwam het Castelhof
in het bezit van Prosper Bilaut, afkom-
stig van Parijs. Deze heer heeft een be-
langrijke rol gespeeld in het Bodegem
van die tijd. Hij stond bekend als pach-
ter, waaruit wij kunnen afleiden dat het
Castelhof toen een belangrijk land-
bouwbedrijf was. Hij was gedurende
zekere tijd lid van de kerkfabriek en
van 1847 tot 1854 was hij burgemees-
ter. Tijdens zijn beheer werden het hui-
dige gemeentehuis en aanpalende
school gebouwd. Tot 1903 bleef het
 Castelhof eigendom van de afstamme-
lingen van Prosper Bilaut. Tijdens de
oorlogsjaren werd het verlaten gebouw
gebruikt als opslagplaats voor hop
waarvan de opbrengst moest dienen
voor hulp aan de behoeftigen uit de ge-
meente; daarna werd het enige tijd een
fabriek van schoensmeer. 
Op 18 januari 1949 werd het Castelhof
met de  bijhorende gronden verkocht
aan de Congregatie van de Witte Zus-
ters van Afrika, die het inrichtten als
noviciaat. Verbouwingswerken veran-
derden gevoelig het algemeen uitzicht.
Ook het kloostergebouw onderging
grote wijzigingen. In 1950-51 werd de
kapel gebouwd naar het plan van
bouwmeester Daniel Lipszyc: een mo-
dern opgevat neogotisch bedehuis. Ge-
durende de restauratiewerken van de
parochiekerk, van 1973 tot 1975, was

de kapel het centrum van het parochi-
aal leven en sindsdien bleef ze inge-
schakeld als hulpkerk. In 1999 vertrok-
ken de Witte Zusters en hebben zij
plaats geruimd voor een jeugdcentrum,
bibliotheek en enkele gemeentelijke
diensten.
We vervolgen de Molenstraat tot de
Brusselstraat die we rechts inslaan en
belanden in …

Sint-Ulriks-Kapelle

Woondorp van 486 ha met heuvelend
land tussen 30 en 62 m. De oudste ver-
meldingen luiden Capella in 1150 en
Capella Sancti Ulrici in 1263. Sint-
Ulriks-Kapelle was in de 11e eeuw een
kleine nederzetting rond een bidplaats
die deel uitmaakte van de grote paro-
chie Asse. In de 13e eeuw werd zij
 eigendom van de familie Van Bijgaar-

den, en in 1369 behoorde zij aan de
Leuvense poorter Jan van Nethenen. In
1500 werden de heren van Kapelle
 eigenaar van het leenhof Ten-Broeck,
dat later een gehucht van Sint-Ulriks-
Kapelle werd. In 1650 werd Sint-Ulriks-
Kapelle tot baronie verheven. Men
volgde er het gewoonterecht van Ukkel
en er was een eigen schepenbank. De
Sint-Ulrikskerk is een laatgotisch
zandstenen bouwwerk uit 1618 met in-
gebouwde neogotische toren, westpor-
taal, driebeukig schip, uitspringend
transept en vijfzijdig koor. De kerk
heeft verscheidene bouwfasen gekend:
zo is het koor uit de 17e eeuw, de zij-
beuken zijn uit de tweede helft van de
18e eeuw. Buiten enkele opvallende
grafstenen, binnen opmerkelijke kunst-
werken waaronder het fraaie meubi-
lair. Beschermd monument sinds 1980.
Rechtover de kerk in een enorm park
staat het mooi onderhouden kasteel-

rusthuis De Verlosser waar oudjes een
goede verzorging genieten. Kapelle-
naars zijn het zo gewoon,... maar het is
een indrukwekkende omgeving. Dit
kasteel heeft een erg bewogen geschie-
denis achter de rug;  tijdens de tweede
wereldoorlog was het de uitvalsbasis
van de Engelse soldaten.
We dalen de Lumbeekstraat af en ko-
men weldra aan het Kasteel La Motte.
In 1773 wordt de eerste steen gelegd
van dit landhuis naar een ontwerp van
Laurent-Benoît Dewez (1731-1812), een

Sint-Ulriks-Kapelle - Kasteel De Motte.

Bruegel, politiek cartoonist?

Ter aanvulling van een artikel over
Pieter Bruegel de Oude misschien nog
eventjes volgend schilderij belichten:
de kindermoord te Betlehem. Het is
een deel van de Royal Collection,
maar was deze zomer uitgeleend aan
het Paleis voor Schone Kunsten te
Brussel. Het schilderij handelt  over
de kindermoord door Herodus te Bet-
lehem, en situeert zich, zoals wel va-
ker gebeurt, in het 16e-eeuwse kader
van het winterse Vlaanderen. Over dit
schilderij beweerde Joshua Reynolds
ooit “de schilder weet niets van het
mechanische aspect, maar toont hier
genoeg denkwerk en schildert genoeg
wanhoop voor twintig moderne schil-
ders”. Het interessante aan het werk is
niet enkel het schilderij, maar vooral
wat er daarna mee gebeurde.

Het werd eigendom van keizer Rudolf
II en hoewel het in 1604 nog beschre-

ven stond als een “kindermoord”,
werd het tijdens een inventarisering in
1621 gecatalogeerd als een “plunde-
ring van een dorp”. Het was waar-
schijnlijk tijdens deze periode dat het
schilderij “bijgewerkt”  werd,  het ge-
zicht van de leider der “plunderaars”
werd veranderd en de kinderen wer-
den onherkenbare bundeltjes goede-
ren of huisdieren wier dood niet lan-
ger aanstoot gaf. Vond de keizer het
iets te zwaar om aan te zien? Er zijn
verscheidene kopieën van dit werk in
omloop (o.a. door Pieter Bruegel de
Jongere). In het centrum hiervan is
een ridder te zien wiens gezicht ver-
dacht veel lijkt op dat van de hertog
van Alva. De standaard naast hem be-
vatte vijf gouden kruisen op een witte
achtergrond, het wapen van Jeruza-
lem, maar ook een verwijzing naar de
heel katholieke koning Filips II.

Nog interessanter: rechts vormt zich
een groep woedende boeren rond een
goedgeklede jongeman die verveeld

laat blijken dat hij niets kan of mag
doen.  Het wapen op zijn tuniek werd
eveneens veranderd, in de oorspron-
kelijke versie was het de adelaar van
Habsburg. De vingerwijzing is duide-
lijk, hoewel ze nominaal landvoogd
der Nederlanden zijn, lieten ze het na
op te treden terwijl de toekomst van
het volk vernietigd werd door een ver-
re koning en buitenlandse huurlingen.

Is Bruegel inderdaad een ziener voor
alle tijden, zoals in een recent boek
van het Davidsfonds beweerd werd?
Een vergelijking met de transfers van
heden, en het leegplunderen van onze
banken door buitenlandse organisa-
ties is niet ver. Laten we hopen dat
Mark Grammens gelijk krijgt wanneer
hij hoopt dat mannen en vrouwen
naar het Vlaams parlement zullen af-
gevaardigd worden die hun taak ern-
stig nemen en Vlaanderen verdedigen.

W. Illyssee
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der belangrijkste architecten uit de 18e
eeuw, Hij introduceert de (neo)classi -
cistische stijl in de Oostenrijkse Neder-
landen en wordt hofarchitect van land-
voogd Karel van Lotharingen.
Kenmerkend voor Dewez zijn de sym-
metrie, monumentaliteit en soberheid.
Door toepassing van de 'gulden snede'
op grondplan en gevels straalt het com-
plex rust en evenwicht uit. De vorige
bewoner was graaf de Visaer de Bocar-
mé. De gemeente Dilbeek verwierf dit
goed in 1981 en het is nu een tentoon-
stellingsruimte.
We keren terug met de Lumbeekstraat
tot aan de kerk, nemen links de Kerk-
straat en nog eens links de Assestraat.
Over de autowegbrug links verder de
Assestraat en opnieuw links de Brugge-
veldstraat. Rechts voert een 300-meter
lange dreef via de inrijpoort naar de in

het groen verscholen 15e-eeuwse wa-
terburcht. De naam Nieuwermolen

verwijst naar een vroegere molen. Het
huidige L-vormige kasteel, gebouwd
rondom een donjon, is opgetrokken in
traditionele bak- en zandsteenstijl met
speelse raamverdelingen en trapgevels.
Muurankers verwijzen naar 1596 en
1606. Aanpassingen en restauraties re-
sulteren in het huidige uitzicht. In het
park bevindt zich een merkwaardige
achthoekige ijskelder uit 1836 en groeit
een zeldzame Noord-Amerikaanse am-
berboom. Het kasteel is beschermd
sinds 1962 en wordt bewoond door de
familie van burggraaf de Ghellinck-
d’Elseghem-Vaernewyck. De Nieuwer-
molen werd al vermeld in 1356. De mo-
len en het gelijknamig kasteel waren in
1483 eigendom van de heren van Kapel-
le. Werd geheel verwoest tijdens de

godsdienstoorlogen. Omstreeks 1588
heropgericht door Louis Verreycken,
eerste secretaris van de Koning, en zijn
vrouw Louise Micault.   Het huidig ge-
bouw dateert van de 19e eeuw. De mo-
len, eigendom van de kasteelheer,
draait niet meer sinds de jaren 1930 en
is thans ingericht als woning; het wa-
terrad is verdwenen.
We vervolgen de Bruggeveldstraat,
 komen even in Ternat, en als ze Groen-
straat wordt, steken opnieuw de auto-
weg over, nemen links de Vitseroel-
straat. Deze wordt Oude Brusselstraat
en komt op de Brusselstraat die we
links opslaan om 5 km verder te belan-
den in Groot-Bijgaarden.

Roeland

(Wordt vervolgd)

Publiciteitstarieven in SPOORSLAG 
(hele jaargang)

5 x 2.400 exemplaren met de post besteld

Mini: (2,5 x 6 cm) voor €  68,00 

Standaard: (5 x 9,2 cm) voor € 140,00

Super: (verticaal 9,3 x 9,2 cm of horizontaal 5 x 19 cm) voor € 250,00  

Maxi: (halve bladzijde) voor € 440,00  

Achterkaft: vijf nummers voor € 660,00  –  één nummer voor € 160,00
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Mensen naar cultuur brengen en cultuur naar mensen
Actief Vlaams, actief christelijk, én onafhankelijk
BLIJDE-INKOMSTSTRAAT 79-81, 3000 LEUVEN, 016 31 06 00

Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

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

Bezoek ook eens  www.spoorslag.org !
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OP vraag van onze voorzitter
besluiten we om ditmaal eens

op zoek te gaan naar een volkscafé
in Hoeilaart. Op zoek gaan is een
groot woord want Hoeilaart kent
nog talrijke cafés waar het goed is
om te vertoeven. Ons oog valt op 
’t Nieuw Beetenland in de Henri
Caronstraat 8, kort bij het Ge -
meenteplein.  

Toch begint ons bezoek enigszins
schoorvoetend want Hoeilaart is wel
‘de brug’ voorbij. Zoals enkele doender-
klanten het uitdrukken “ze zèn d’Es
 opgezwoeme”. We parkeerden de wa-
gen en haastten ons naar Beetenland
want het was een regenachtige avond,
ergens in oktober. Twee vrouwen die
binnenkomen; geen opzienbarend feit
in Beetenland. Enkele mannen aan den
toog en een drietal tafeltjes bezet. We
installeren ons aan een tafeltje naast de
comptoir, vol zelfvertrouwen want we
hadden onze camera, ditmaal met vol-
doende batterij, in onze sjakosh en een
fardeke met wat extra nummers van
Spoorslag om te laten kennismaken
met VKD. Als de cafébaas ons vraagt
wat we graag zouden drinken en wij
onze intentie om een artikel te schrij-
ven over het café proberen kenbaar te
maken, krijgen we een nogal ontgoo-
chelend antwoord. Het café zou binnen
afzienbare tijd worden gesloten. We
zijn nogal danig verward en zien onze
avond al in rook opgaan (letterlijk en
figuurlijk).  Maar het is een grapje van
Roger, bedoelend dat hij reeds op pen-
sioen is en dat we alles maar moeten
bepraten met zijn vrouw Gaby. En in-
derdaad, als we de bazin aan onze tafel

krijgen, lijdt het geen twijfel wie de
drijfveer achter het Beetenlandcafé is.
Voor Gaby en Roger was ’t liefde op het
eerste gezicht. ’t Is dan ook de liefde
die Gaby naar Hoeilaart heeft gebracht.
Zijzelf is afkomstig uit Schaarbeek en
draagt met trots de bijnaam van “eze-
lin”. Ze noemt zichzelf dus nog geen
“doender”. Gaby en Roger maakten
kennis op “de met” in Mechelen.  Roger
was serrist en ‘druivenmarchand’ en
sinds hun huwelijk in 1965 hebben ze
te zamen beide zaken gerund. Maar
 zoals vele mensen in de streek moesten
ondervinden, zagen ook zij geen econo-
mische toekomst meer in hun beroeps-
bezigheden.  1 september 1985 was dan
ook het begin van een nieuw leven als
uitbaters van café “’t Nieuw Beeten-
land” (of “bij Gaby”). In het huidige
economische vakjargon spreken we
van flexibiliteit naar werkkeuze, her-
oriëntering in de economische realiteit,
enz… en dat alles zonder speciale cur-
sussen van de VDAB. Voor Gaby en
 Roger, met vier voeten op de grond,
een realistische beslissing.
We hebben geluk en vlug onze maat ge-
vonden, namelijk dhr. Roger Dewit
(een beetje nen doenderse Francis
Stroobants). Roger is een kenner van
de historiek over Hoeilaartse cafés en
heeft heel spontaan zijn hulp aangebo-
den waarvan we in de toekomst zeker
en vast dankbaar gebruik zullen ma-
ken.  Hij wist trouwens te vertellen dat
“bij Gaby” nog één van de acht reste-
rende cafés in Hoeilaart is.
Het interieur in ’t Beetenland is authen-
tiek, zowel wat vloertegels, meubilair
als toog betreft, weliswaar opgefrist
met een beetje verf, zoals de lambrize-
ring. De druivelaarkalender is promi-
nent aanwezig achter de toog. Alle affi-

ches zijn welkom en worden zonder
uitzondering opgehangen.
In ’t café prijken de bekers van de fiet-
sersclub en de vissersclubs, en daar is
Gaby fier over. De aanwezige foto’s ge-
tuigen van hun familiale leven met de
kinderen en het verenigingsleven met
o.a. voetbalclub “Den Racing” .
Er is televisie in ’t café, voornamelijk
om de voetbalmatchen gezamenlijk te
kunnen volgen. Gaby is trouwens zelf
ook een fervent voetballiefhebber. Op
aanvraag van de klanten wordt ook het
nieuws aangezet. Muziek is er via TV,
dus geen radio of “andere zever”. Als er
ne keer wordt gezongen is dit met een
programma, opgevraagd via Belgacom-
TV. Dagelijks wordt er gekaart, vooral
coyon en belotte. In ’t café staat geen
kicker of “andere electronische brol”
en ook “den biljart” heeft al vele jaren
plaats moeten ruimen om ruimte te ge-
ven voor haar fietsers. Na het nuttigen
van enkele pintjes volgt natuurlijk een
toiletbezoek. Daar vallen de bakelieten
“interrupteurs” op en “de chasse” trek-
ken we letterlijk door. Een spaarkas in
de strikte zin huisvesten ze niet meer.
Gaby vindt dat er gebrek is aan plaats
om “ne goeie souper” te organiseren.
Andere verenigingen doen wel een be-
roep op het lokaal: twee visserclubs
“De Luchtvangers” en “De Plezante
 Vissers”, Dynamo Wijndael (voetbal)
en WTC Hoeilaart (fietsclub).
Een gesprek met Gaby is geanimeerd.
Ze houdt van haar klanten en omge-
keerd ook, want bij een rondvraag ter
plaatse wordt ze unaniem als de beste
cafébazin van Hoeilaart gepromoot.
De baas kan er volgens de aanwezige
mannen ‘ook mee door’. Trouwe klan-
ten krijgen extra aandacht. Gaby is ook
zeer te spreken over de Hoeilaartse

Volkscafés (4)
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SINT-MARTINUSSCHOLEN OVERIJSE
Algemeen vormend  -  Technisch  -  Beroeps

MIDDENSCHOOL
1ste jaar: leerjaar A

leerjaar B
2de jaar: Latijn

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

COLLEGE
3de en 4de jaar:

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

TSO: Handel
BSO: Kantoor

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

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

TSO: Boekhouden - Informatica
Handel

BSO: Kantoor

7de jaar BSO: Kantoorautomatisering en gegevensbeheer
Verkoop en Vertegenwoordiging

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

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

www.smo-vzw.be

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

www.smo-vzw.be

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

jeugd. Chiro en Scouts komen vaak
over de vloer en ze is zeer enthousiast
over hun engagement. “Als ik ze kan
helpen, doe ik dat” is een uitspraak van
Gaby. Maar ze moeten zich wel voegen.
Een volkscafé is volgens de waardin
een plaats waar jong en oud zich thuis
voelen en mekaar vinden. Iedereen
mag zijn zeg hebben, maar ze heeft een
limiet en daar moeten ze niet over
gaan. We hebben zo de indruk dat Gaby
goed in staat is om dit alles onder con-
trole te houden. Gaby hoort veel en
kan goed luisteren, maar met te veel
flauwekul is ze niet gediend. Dan is ze
“to the point” en mogen de klanten het
ook geweten hebben. Vaak hoort zijzelf
’s ochtends één versie van een verhaal
en ’s avonds een gans andere versie van
een andere klant.
Een pintje koop je in ’t Nieuw Beeten-
land voor € 1,50 en een trappist voor 
€ 3,00. Er is geen koffiemachine maar
ne goeie filter kan ook dienen. Chips,
chocolade en Royco-soep behoren tot
het assortiment. Een rookverbod in ca-
fés moet niet voor Gaby. Ze houden
zich wel aan de wet en hebben een
rookafzuiger geplaatst. De kinderen
zijn respectievelijk ingenieur en lood-

gieter, dus familiale opvolging ver-
wachten Roger en Gaby niet.
Ondanks het feit dat onze prospectie
zich in “’t buitenland” afspeelde, is ’t
weer eens plezant geweest.  Er was een
vlot en aangenaam contact met de ba-
zen en de talrijke klanten. We nodigden
hen dan ook uit voor ons ‘stoempfesti-
val’ maar ze waren niet zeker of ze zou-
den kunnen aanwezig zijn. “Stoemp
gaan eten in het buitenland…!?”
We begaven ons richting “Euveres”
rond middernacht en na een afsluitend
babbeltje bij Greta thuis eindigden we
onze avond.  
Tot volgende keer, we bruisen van de
ideeën en zijn dus nog een tijdje zoet.
Openingsuren van ’t Nieuw Beeten-
land: maandag, vrijdag, zaterdag en
zondag van 10 uur tot …. ; dinsdag en
donderdag van 15 uur tot … en geslo-
ten op woensdag.

Greta en Ingrid

Zie ook: www.volkscafés.be

Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

Marnixring Overijse

De Vrijheijt
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De Beierij van IJse 

brengt heemkunde aan huis. De
heem- en geschiedkundige vereniging
van Overijse heeft er weer een druk
jaar op zitten. Bijna. Er wordt nog
druk gewerkt aan de laatste nummers
van Zoniën en De Kelle. De Beierij
was aanwezig op de Erfgoeddag en
bij de Open Monumentendag, en ging
eens te meer op reis om meer te leren
over het verleden van Overijse.

Het tijdschrift Zoniën, dat samen met
de Heemkundige Kring “Het Glazen
Dorp” uit Hoeilaart wordt uitgegeven,
stond weer vol met interessante arti-
kels, al 180 bladzijden, zodat ons
streefdoel van 200 met nog een num-
mer te gaan ruim zal overschreden
worden.

En wat er zoal in stond dit jaar? Er
was een artikel over Overijsenaren in
de Belgische Onafhankelijkheidsrevo-
lutie, de kerkhoven van Hoeilaart, de
groentemarkt in Overijse in de jaren
'30, het smakelijk einde van Mie de
Geit en Kalfskop, Edgar Sohie, de be-
tekenis van “Solheide”, de Touring
Club in Overijse, het Sint-Vincentius a
Paulo Genootschap, de post in Overij-
se in de 19e eeuw, Expo 58, het eerste
schooljaar van de Rijksmiddelbare
School, en zoveel meer.

Deze activiteitenkalender staat ter beschikking van (onze) verenigingen. 

Geef uw programma voor januari-februari-maart 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.

Verenigingsnieuws en activiteitenkalender 

Het laatste nummer dit jaar herdenkt
het einde van de Eerste Wereldoorlog
in 1918, nu 90 jaar geleden. Met o.m.
een lijst van alle Overijsenaren die tij-
dens die oorlog in militaire dienst wa-
ren – voor zover gekend – met nieuws
over de Canadezen die hier na de oor-
log gelegerd waren.

Had u dat ook allemaal willen lezen?
Het kan nog altijd, door storting van 
€ 12,00 op rek.103-2056854-37 van 
Het Glazen Dorp - Hoeilaart of 434-
2661681-05 van de Beierij - Overijse,
of via onze webstek http://beierij.be.
U ontvangt dan nog alle nummers van
deze jaargang.

Klavertje4Zelfzorg 

vertelt, dicht en is creatief voor Hoei-
landers en alle belangstellenden:

Maandag 12 januari 2009: Vertelnamid-
dag in Hof ten Doenberghe om 14 u.

Donderdag 29 januari: Gedichtendag:
Liefde gaat door de maag in Hof ten
Doenberghe om 10 u..

Dinsdag 3 februari: Creatieve namid-
dag Initialen borduren op papier in
Vosdellestraat 37 om 14 u.

Maandag 9 februari: Vertelnamiddag
in Hof ten Doenberghe om 14 u.

Maleizen leeft en beleeft: 

13 december Wandeling en etentje
 vanaf 17 u. door Wijkcomité Baken-
bos; 10 januari 2009 Kaartavond door
de Wieler- en Supportersclub; 24 en 25
 januari Winterrestaurant door het
 Oudercomité parochieschool Malei-
zen en Tombeek; 14 maart Spaghetti-
avond door Chiro Maleizen..

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

Links Vlaams-nationaal maandblad

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

... is aan zijn 17e jaargang toe!

NEEM NU EEN ABONNEMENT
25 euro voor 10 nummers!

1908 - 1908 - 1908

Hoeilaart: In het jaar dat Ernest Des-
beck gemeentelijke en provinciale toe-
lating krijgt om een ijzergieterij – de
nog steeds gekende Gieterijen Des-
beck – op te richten, kloppen Hoeilan-
ders ook aan bij de Brabantse Besten-
dige Deputatie om een open steenoven
of kareeloven te mogen uitbaten. In
1908 vragen drie inwoners de toelating
leem te mogen uitgraven en zelf stenen
te bakken: Julien Keyaert (perceel 715a
van sectie A), Joseph Mannes op Nille-
veld en Egide Raes in de Weemstraat.
Zo’n toelating voor één seizoen blijkt
nodig om hun huis of serres te bouwen,
terwijl beroepssteenbakkers meteen
een toelating vragen voor de duur van
vijf jaar. 

1933 - 1933 - 1933

Groot-Huldenberg: Benieuwd ben ik
om te weten of de werknemers op de
prachtige prentbriefkaart der Sint-

Pietersbrouwerij van de Gebroeders
Bruffaerts er in 1933 nog werkten… 

De kaart uit de jaren twintig werd uit-
gegeven door Emile Decoster-Depré
(Desaix) en brengt ons een deel der
 eigenaarsfamilie in beeld, met name
v.l.n.r. Louise Bruffaerts, Maria Van
 Billoen (vrouw van Jozef Bruffaerts),
Maria Bruffaerts, Theresia Coen-
grachts (vrouw van Maurits Bruffaerts)
en Jozef Bruffaerts. Ook benieuwd ben
ik of een Huldenbergse Spoorslaglezer
de vijf mannen rechts op de kaart hun
naam kan geven. 

Wellicht gaat het om enkelen van vol-
gende werknemers (geplukt uit “De

brouwerij en mouterij St.-Pieter te

Neerijse” van Erik Martens in het
 Huldenbergs Heemblad, nr. 5 uit 1988):
Jan Vandenplas, Edward Poels, Hubert
Dehertogh, Karel Goossens, Remy
Goossens, Jules Dekeyser, Jan-Baptist
Nielens, Jos Van Elsen, Kamiel
 Berthels, Jan Nijs of Jules Wouters.

1958 - 1958 - 1958

Overijse: Het jaar 1958 gaf de Druiven-
streek impulsen om van de bezoekers
der Brusselse Wereldtentoonstelling
een graantje, een centje of wat com-
merciële aandacht mee te pikken. Wij
hebben het hier al gehad over het Isca-
Chalet langs de Brusselsesteenweg;
vandaag brengen wij in herinnering dat
het Propagandacomité van de Belgi-
sche Druif een tandje bij steekt om
‘miss teenager’ van de wijncoöperatief
Isca te laten opklimmen tot druiven -
koningin, naar het voorbeeld van de
(concurrerende) Hoeilaartse druiven-
prinses. Liefst gaat het om een serris-
tendochter, die in de Druivenstoet een
praalwagen ter beschikking heeft en
bevallig aanwezig is op de belangrijk-
ste avonden van de feesten. Al bij al
 behoorlijk sympathiek en moeilijk ver-
gelijkbaar met de latere ‘missverkiezin-
gen’, zoals u ongetwijfeld weet.

1983 - 1983 - 1983

Druivenstreek: Wij hangen nog steeds
rond op de Overijse druivenfeesten om
te dansen op de discobartonen der
vrije radio’s van de Druivenstreek. In
1983 krijgen zij van de organisatoren
een avond toegewezen. Tussen de gast-
optredens – aangekondigd door Guske
Lancier, Jo Nell en vanaf 1984 Viviane
Dewaet – mogen zij in de markthal
voor dansmuziek zorgen.

Francis Stroobants

Medewerking en contact:

tel. 02 305 90 53 of 

e-post: francis.stroobants@telenet.be

Sint-Pietersbrouwerij Neerijse jaren ‘20.

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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Het bekende strijdlied van de Vlaamse
studentenbeweging, ook het ‘Lied der
Blauwvoeten’ geheten, werd door de
19-jarige Rodenbach op 25 september
1875 geschreven. Het telde oorspron-
kelijk 8 strofen. De kenspreuk ‘Vliegt
de Blauwvoet, Storm op Zee’ had Ro-
denbach ontleend aan de roman van
Hendrik Conscience ‘De Kerels van
Vlaanderen’. Het lied was lange tijd
verboden in de West-Vlaamse katholie-
ke onderwijsinstellingen als zijnde re-
volutionair.

I
Nu het lied der Vlaamse zonen,

nu een dreunend kerelslied,

dat in wilde noordertonen

uit het diepste ons herten schiet.

Keerzang:
Ei! het lied der Vlaamse zonen,

met zijn wilde noordertonen,

met het oude Vlaams Hoezee.

Vliegt de blauwvoet? Storm op zee!

II
't Wierd gezeid dat Vlaanderen groot

was,

groot scheen in der tijden wolk,

maar dat Vlaanderland nu dood was,

en het vrije kerelsvolk.

III
Maar dan klonk een stemme krachtig

over 't oude Noordzeestrand

en het stormde groots en machtig,

in dat dode Vlaanderland.

Nog een strijdlied

De Blauwvoet
Albrecht Rodenbach (1856-1880) Emiel Hullebroeck (1878-1965)

IV
En hier staan wij, 't hoofd omhoge,

vuisten siddrend, kokend bloed;

vlam in 't herte, vlam in de oge,

en ons naam ons trillen doet!

V
Van de blonde noordse stranden,

dwang en buigen ongewend,

onze vaders herwaarts landden,

leden, streden, ongetemd.

VI
Ja wij zijn der Vlamen zonen,

sterk van lijve, sterk van ziel,

en wij zou'n nog kunnen tonen,

hoe de klauw der Klauwaerts viel.

VII
Op ons vane vliegt de Blauwvoet,

die voorspelt het zeegedruis,

en de Leeuw er met zijn klauw hoedt

't lieve dierbaar Christi kruis.

VIII
Weg de bastaards, weg de lauwaards.

ons behoort het Noordzeestrand,

ons de kerels, ons de Klauwaards,

leve God en Vlaanderland

Albrecht Rodenbach werd geboren te
Roeselare op 27 oktober 1856. Hij stam-
de uit een gegoede burgerfamilie die af-
komstig was uit Andernach in het Duit-
se Rijnland. Na de lagere school volgde
hij de leergangen in het Klein Semina-
rie. Hier werd zijn Vlaamsgezindheid ge-
wekt, vooral onder impuls van Hugo
Verriest die een diepgaande invloed op
hem heeft. Zo ontstaat in het schooljaar

1874-75 een con-
flict tussen leer-
lingen van Ver-
riests poësisklas
en de Fransge-
zinde directeur.
Op het jaarlijkse
schoolfeest wei-
gerden de leer-
lingen Franse
liederen te zin-
gen en zongen
zij het door Ro-
denbach getoon-
dichte "Nu het lied der Vlaamse zonen"
met de gekende strijdkreet "Vliegt de
blauwvoet, storm op zee". Deze actie
kreeg de naam "De grote stooringe" en
was de start van de zogenaamde
"Blauwvoeterie". Dit belette Rodenbach
niet toch nog primus in de retorica te
worden. Na zijn middelbare studies ging
hij in 1876 in Leuven rechten studeren.
Mede door zijn toedoen worden in 1877
twee algemene studentenlanddagen bij-
eengeroepen te Gent. Met zijn Leuvense
studiegenoten richtte hij "Het Algemeen
Vlaams Studentenverbond" op om de
vernederlandsing van het onderwijs en
gelijke rechten voor de Vlamingen te be-
komen. 
Via het bondstijdschrift "Het Pennoen"
werd het gedachtegoed van de blauw-
voeterie verspreid. Tegelijkertijd bleef
Albrecht Rodenbach contacten onder-
houden met de Roeselaarse studenten
en maakte hij deel uit van de "De vriend-
schap", een Roeselaarse letterkundige
kring. In zijn ideologie vinden we zowel
de levensbeschouwing van Gezelle als
de heroïsch-nationale romantiek van
Conscience terug. Men kan Rodenbach
best omschrijven als een Vlaams cul-
tuurnationalist die niet hoog oploopt
met staat en politiek. Vanaf 1878-79 on-
derhoudt hij contacten met bekende
Vlaamse liberalen zoals Max Rooses en
Jan van Beers, wat niet in dank wordt
afgenomen in de katholieke studenten-
beweging. 
Albrecht Rodenbach sterft, amper 24
jaar oud, in zijn geboortestad op 23 juni
1880. Meteen wordt hij het symbool bij
uitstek van de Vlaamse studentenbewe-
ging. In 1888 wordt op het kerkhof van
Roeselaere zijn praalgraf ingehuldigd en
vanaf 1900 wordt de Rodenbachviering
een feest van de hele Vlaamse studen-
tenbeweging. Rodenbachs liederen, ge-
dichten en toneelwerken zijn lange tijd

Albrecht Rodenbach.

(Zie vervolg op blz. 21)
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• ANZ: “Hoe ging dat liedje ook al-
weer?” “Kijk snel op www.anz.be”. 

• BBC: “Rwanda is het eerste land ter
wereld met meer vrouwen dan man-
nen in het parlement”.

• Carla Bruni over haar man Nicolas
Sarkozy: “Stommelingen heb ik voor
hem niet gekend, maar bij hem gaat
het zeer, zeer snel. Hij heeft vijf of zes
breinen”.

• Christian Dutoit: “Leterme is de res-
taurateur van het Belgique à papa”.

• Ewald Pironet: “De kredietcrisis is
geen neusverkoudheid, maar een
ernstige griep”.

• François van Hoobrouck d’Aspre,
gewezen burgemeester van Wezem-
beek-Oppem : “Wij zijn in een oorlog-
toestand. Ik ben voorstander van het
principe ‘œil pour œil, dent pour
dent’ [oog om oog, tand om tand]
…/…  Ik zie niet voor welke reden in
dit geval moet ik ook respecteren de
Vlaamse wetgeving op zichzelf”. 

• Gaston d’Urnay: “F.C. De Kampioe-
nen behalen goud in de discipline
Herhalingen”.

• Dirk Heremans, emeritus hoogle-
raar monetaire economie aan de
K.U.Leuven: “Waarom zou je als ge-
west en gemeenschap de middelen
efficiënt gebruiken, als de federale
overheid toch het geld uitgeeft?”.

• Israel Antiquities Authority: “Wij
zullen vierduizend foto’s nemen om
de Dode Zeerollen te digitaliseren”.

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

inspirerende symbolen van de Vlaamse
Beweging gebleven. Dankzij hem werd
een groot deel van de Vlaamse stude-
rende jeugd in zijn tijd en nog lang daar-
na tot het flamingantisme aangetrok-
ken.  
Bekende werken van deze veel te vroeg
gestorven studentenleider zijn: Gudrun
(toneelstuk), Klokke Roeland, Kerels-
lied en Nu het lied der Vlaamse zonen
(liederen), Psalm, Waarheid en Sneys-
sens (gedichten). 

Roeland (Wordt vervolgd)

Nog een strijdlied
(vervolg van blz. 20)

Op die rollen staat de oudste He-
breeuwse bijbel, die vertelt over het
leven van de vroegste christenen.

• Jean-Paul Van Bendegem, filosoof:
“Een argument om vrouwen niet toe
te laten tot de vrijmetselarij is dat zij
het erotische zouden binnenbrengen.
En wat doe je dan met homoseksue-
le vrijmetselaars?”

• Kamerlid Hans Bonte van de SP.A:
“Er zijn in 2008 al ruim 200 000 bui-
tenlanders wettelijk naar ons land
gekomen om hier te werken”.

• Luc Dardenne, filmregisseur: “Het
is jammer dat het bij vraaggesprek-
ken altijd zo snel moet gaan. Daar-
door kom je nooit tot een dialoog”.

• José Manuel Barroso, voorzitter
van de Europese Commissie. Het
zoeken naar verzoening, vertrouwen
en vriendschap, dat jullie op de been
brengt, sluit goed aan bij Europa’s
doelstelling eenheid te bevorderen
zonder afbreuk te doen aan verschei-
denheid”. Woorden die gelden voor
de duizenden jongeren die van 29 de-
cember tot 2 januari de Taizégedach-
te tot leven zullen brengen in Brus-
sel.

• Alice Nahon, Vlaamse dichteres, die
van 1911 tot 1913 in Overijse op pen-
sionaat was: “Ik heb ontvangen aan
mijn hart / in uren van verstilde smart
/ een kindeken ongeboren”. Dit vers
uit een tijdens haar leven nooit gepu-
bliceerd ‘sleutelgedicht’ zou verwij-
zen naar een vroegtijdig afgebroken
zwangerschap.

• Frank Ward O’Malley: “Het leven,
enkel het ene vervloekte ding na het
andere”.

• Paul Willems, demograaf bij de stu-
diedienst van de Vlaamse Regering:
“Steeds meer groeit de Vlaamse be-
volking door nieuwkomers uit het
buitenland (met name 40 042 in
2006), want dat jaar zijn er 24 385
Vlamingen in het buitenland gaan
wonen”.

• Quevedo y Villegas: “Rechtvaardig-
heid is een kostbare zaak; daarom is
zij ook zo duur”.

• RTL-mediagroep: “De vooruitzichten
zijn mistig met een beperkte zicht-
baarheid”.

• Sleutelfiguur uit de Waalse Bewe-
ging François Perin: “België is onge-
neeslijk ziek. …/… Je hebt Belgen
aan de ene kant, Vlamingen aan de
andere kant. Dat gaat niet”.

• Theo Peeters, emeritus hoogleraar
economie aan de K.U.Leuven: “Op
basis van de huidige financierings-
wet geeft de overheid eerst te veel
geld aan gewesten en gemeenschap-
pen om dan ervoor te pleiten dat geld
niet uit te geven”.

• Samuel Ullman: “Jeugd is geen leef-
tijd; het is een geestestoestand”.

• Eric Van Rompuy: “Als we niet op
onze strepen staan, is Zaventem bin-
nen de kortste keren de nieuwe faci-
liteitengemeente”.

• Paul Wolfowitz, voormalig vice-
minister van Landsverdediging der
VSA: “Voor de inval in Irak kenden
wij de vijand niet. We hadden geen
enkel benul van de rebellie die er na-
dien zou komen”.

• X, Y en Z pakken we nu samen in de
persoon van Zinkgrof, die beweer-
de: “Ongelukkig is hij, die de dood
vreest; nog ongelukkiger echter hij,
die de dood vreest”.

Francis Stroobants

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
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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.

Met grote doses effect spelen is een
beetje goochelaar spelen en stunten
uitvoeren zonder een stuntman te zijn.
Effect gebruiken en doseren is niets
voor beginnelingen. Volgens een oude
regel moet men om te beginnen een
jaar spelen zonder effect, om een ge-
zonde basis te leggen voor latere vor-
deringen in deze edele sport. Men kan
een paar voorbeelden noemen. Een
eerste is een toestand waarbij bal twee
tegen een band ligt en de andere twee
aan deze kant. Dit gaat gemakkelijk
met effect, maar evengoed en mis-
schien zelfs beter zonder enig effect.
Kun je hem zonder effect maken, is het
daarna een kleintje om wat correctie
aan te brengen met een beetje effect
(zie tekening). Je neemt bal 2 half en
stoot je bal precies in het midden aan.
Je krijgt een hoek van 45°. Kleine cor-
recties zijn daarna makkelijk. Wil je
dan nog dapper zijn en een verzameling
spelen in de rechter benedenhoek?
Dan geef je wat ‘rechts’ effect en neemt
bal 2 wat dikker dan normaal. Eventu-
eel ook wat lager op bal 1, en je krijgt
de drie ballen waar je ze wilde, in de
hoek rechts beneden. Bal 2 gaat om-

hoog en breekt op de
korte band, terwijl
bal 1 na de bal 2 een
goede duw te hebben
verkocht, bal 3 mee-
neemt naar beneden
(pijl P). Kan je hierna
de match nog verlie-
zen? Alleen tot eenie-
ders verrassing.

Dit over de serieuze zaken. In België
vallen de maskers nog erger dan ge-
woonlijk. IJzige De Gucht heeft NIET
over de Fortiscrisis gesproken met zijn
vrouw, die toevallig op de seconde na,
een boel aandelen verkocht. Wat het
toeval toch vermag! Wie zou nu denken
dat hij na een vermoeiende dag over
geldkwesties spreekt met zijn vrouw.

Ons kroonjuweel Fortis, zoals vele an-
dere Belgische juwelen is in handen ge-
vallen van … een ‘Franse’ holding.
Hierbij komt me Sabena even voor de
geest. Die mocht ook niet met een Ne-
derlandse partner (KLM) scheep gaan,
noch met British Airways, liever nog
bankroet met Air France en Swissair.
Als er maar Frans gesproken wordt,
denken onze trouwe hardnekkige Bel-
gicisten, want ja, we gaan dat niet kun-
nen blijven betalen, dat weten we alle-
maal. Een zaak is hierbij heel duidelijk,
onze Leterme is definitief een brave
Vlaming Belg geworden. Hij geeft ruim
geld aan de koning, aan Brussel en zijn
kiezers kunnen ‘de pot op’. Alle Frans-
taligen lopen er met een brede glimlach

bij. Na anderhalf jaar tegenpruttelen is
hij een nog betere walenvriend dan
Verhofstadt ooit was. De onklopbaar
geachte Guy krijgt al bijna een heiligen-
kroontje, want hij loog maar om best-
wil en om België te redden. Wie had dat
voor mogelijk gehouden? Zo een kie-
zersbedrog is ongezien. Hij wordt
eerstdaags vast baron van België, dat
kan niet missen. Zijn programma is dat
van vriendin Miliquet. BHV in de ijs-
kast, de sociaal-economische proble-
men oplossen zonder aan de gepaten-
teerde Waalse werklozen te raken, de
staatshervorming in een commissie,
die zonder enthousiasme eenmaal per
week even samenkomt en misschien
na een paar weken al akkoord is over
een belangrijk punt: de vorm van de ta-
fel waarrond vergaderd wordt. Dan
kunnen ze beginnen over welk restau-
rant en wie het aperitief betaalt. De
Franstaligen eisen een wit blad (voor
de Vlamingen), want hun eisen zijn al
bijna ingewilligd, uitbreiding van Brus-
sel (corridor), benoeming van de rebel-
se burgemeesters en nog meer geld
voor hun inefficiënt onderwijs. En euh
… beleefd zijn, Vlaamse boerkens, of
we zullen eens zien wat we zullen zien,
en let op je woorden of je krijgt een
proces aan je been. Het valt me nog op
dat een groeiend percentage van be-
richtgeving op onze tv in het Frans ge-
beurt, met ondertiteling. Woordvoer-
ders van het leger zijn steevast
Franstaligen, behalve eens een ser-
geant in een of ander dialect. 

Jan Goossens

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

VERZEKERINGEN

Justus Lipsiusplein 5 - 3090 Overijse
tel. 02 687 44 44 - CDV nr. 43364 - fax 02 688 08 82

Een commissie, die zonder
enthousiasme eenmaal per
week even samenkomt en

misschien na een paar weken al
akkoord is over een belangrijk

punt: de vorm van de tafel
waarrond vergaderd wordt. 
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Kort genoteerd

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!

• Brussels minister Pascal Smet ver-
ontschuldigde zich via Vlaams volks-
vertegenwoordiger Sven Gatz voor het
schabouwelijk Nederlands op een
 Mobibformulier van de MIVB (zie vo-
rige Spoorslag blz. 22). Naast de cor-
recte Nederlandse versie die niet met-
een beschikbaar was, maakte een
Franstalige tijdelijke bediende een
computervertaling van zijn Franse ver-
sie. De betrokken persoon werd “op de
gepaste manier door de personeelsdi-
rectie gesanctioneerd”.

• Verzamelaars van bierviltjes zijn uit
op de Trosreclame voor hun grootse
productie “The Sound of Music”. De
dertig jaar jonge toneelvereniging Tros

vergastte ons op 18 oktober ll. op een
gevarieerd programma “Café Nostal-
gie” en als u al een nieuwe agenda
heeft, noteer dan de musical op 13, 14,
15, 20 en 21 maart 2009 in Den Blank.
Nu je hem toch bij de hand hebt:
Vlaams etentje, overal ter wereld ge-
kend als ‘Stoempfestival’ van VKD-
Spoorslag en Vlaams Genootschap
Overijse op zondag 4 oktober 2009 in
Ter IJse. Volgend jaar dus de eerste
i.p.v. de laatste zondag van oktober. ’t
Wordt even gezellig en smakelijk als dit
keer. Iedereen, gasten en werkers, wa-
ren tevreden. Onze kas ook. Zorg er
ook voor snel uw leesgeld te betalen!

• Een pluim voor het artikel in het
maandblad van de K.V.L.V. “Vrouwen
met vaart” (september 2008, blz. 72-73)
“Brussel-Halle-Vilvoorde voor Begin-
ners”. Een paar citaten: “BHV splitsen
betekent orde op zaken stellen: één
kieskring voor de provincie Vlaams-
Brabant, zoals dit ook voor de andere
provincies het geval is…./… De split-
sing van BHV, een eis van alle Vlaamse
partijen, wordt van Franstalige zijde
steeds gecounterd door als compensa-
tie de uitbreiding van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest te eisen... “

• Hoeilaart sloot de viering van 150 jaar
kasteel-gemeentehuis op passende
wijze af. De directeur van het Brussel-
se Sint-Lukasarchief Jos Vandenbree-
den gaf in een bomvolle trouwzaal op 
6 november ll. een rijkelijk geïllustreer-
de voordracht over de neo-stijlen en
het kasteel van Hoeilaart. Gehoord tij-
dens de receptie achteraf: “Hoeilaart
mag echt trots zijn op zijn kasteel-
gemeentehuis. Zo ongeschonden be-
waard!” Wij sluiten ons hier graag bij
aan. En als we Hoeilaart een gebou-
wenpluim geven, dan ook aan zusterge-
meente Overijse, dat met de degelijke
dakherstelling van het Justus Lipsius-
huis een goede eerste stap heeft gezet
voor het vrijwaren van ons aller archi-
tectonisch erfgoed!

• Heeft u de nieuwe Roets al aange-
schaft, waarvan in vorige Spoorslag
een kennismakingsbriefje stak? In
onze huiskamer is de Roetskalender
een vertrouwd beeld geworden. En je
vraagt je daarbij wel eens af waar de
initiatiefnemers zoveel inspiratie en
wetenswaardigheden blijven halen.
Een handige combinatie om te weten
in welke tijd wij nu leven en wie ons in
Vlaanderen voorging. De Roets, onze
geschiedenis in kalenderformaat, uit-
gegeven door het Davidsfonds, is in de
Standaard Boekhandel voor € 11,00 te
koop. Als je hem bij de Vlaams Volksbe-
weging bestelt (www.vvb.org/winkel),
wordt hij gratis thuisgestuurd. ’t Kan
ook via ww.roetsinfo.eu.

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

• Een initiatief dat in Overijse herha-
ling (en volgend jaar nog meer volk)
verdient: Bierproeven in de markthal
tijdens de winterkermis. Unizo en
 Taverne De Met sloegen de handen in
mekaar. 

• De dertigjarige KOERP nodigt u uit
in een ontspannende en kameraad-
schappelijke sfeer dansen te leren uit
Vlaanderen, Europa, Israël en Amerika.
Voelt u er iets voor, neem dan contact
op met danslesgeefster Ingrid Baeb
 (ingridbaeb@telenet.be).
En d’er kan nog een pluimpje bij: de se-
cundaire scholen GITO-Overijse, Sint-
Martinusmiddenschool Overijse en
Zavo Zaventem kregen van de provin-
cie het MOS-logo. Hun MOS (lees
 Milieuzorg-Op-School) ligt goed, dat
wil zeggen dat ze flink scoren op ge-
bied van energie, afvalpreventie, duur-
zame materialen, water, groen en mobi-
liteit.

(FS)

EEN HART 
VOOR VLAANDEREN
Het Vlaams Nationaal Zangfeest

2009: andere datum, andere plaats!

72e Zangfeest focust op Brussel,
een hart voor Vlaanderen. Samen
zullen wij er zijn op zondag 15
 februari 2009 in de Lotto Arena
(naast het Antwerpse Sportpaleis)

En wie het ANZ  wil steunen, moet
niet twijfelen: Wie een fiscaal attest
wenst, stort op de ANZ-rekening bij
het VCM Contactforum voor Erf-
goedverenigingen 745-0141667-19
met vermelding Gift ANZ.
Wie geen fiscaal attest nodig heeft
of een factuur verkiest, kan recht-
streeks storten op 402-6179031-31
van het ANZ.
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Horizontaal:
1. ‘Jantje zag eens … hangen’, het fameuze

 gedicht van Hieronymus van Alphen, da-
teert al van 1779 – … doende, leert men

2. Byzantijnse keizerin

3. Gemeente van het Brusselse Gewest

4. … da Vinci

5. … Couzin – Omgekeerde boom

6. … en ma – … tiktak

7. European Defence Agency – … Frank

8. Een … is niet eeuwig; per jaar verdwijnt er minstens
één – Japanse munt

9. … Fältskog – De eerste helft van ‘riem’

10. Voor de tussentijd – … is geen paling

11. … waren in de 16e eeuw zo waardevol dat de erfgena-
men de bollen na een overlijden meteen uit de tuin haal-
den en onderling verdeelden

12. Pa en … – Hij is met geen … hierheen te krijgen

Wie zocht, kon vinden. De oplossing van vorige Kronkel lag in het
Vlaamse kamp, meer bepaald bij “RENAAT ROELS”, voorzitter
van het O.V.V., voluit het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigin-
gen. De prijs, een mooi boek, ligt volgende week bij Hilde Swerts
uit Overijse, die bij de loting het meest geluk had!

Stuur uw nieuwe oplossing naar

De Kronkel, 

Kardinaalstraat 20, 

3090 Overijse. 

Of per e-post naar

vkd_spoorslag@yahoo.com of

jena.de_wilde@skynet.be

Veel kronkelgenot !
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Verticaal:
1. Als je ‘ … ‘ op het menu ziet staan, denk dan gewoon

 ‘parelhoen’
2. …, la, les – ‘De wet houdt zich niet met kleine dingen

 bezig’ is een Romeins …, een spreuk
3. Omgekeerde gecastreerde stier – … alles komt een eind

- … dolce vita
4. De kalenden, de nonen en de … – Dat heeft hij …

 aangelegd
5. … Hopkinson (schrijfter van SF) – … tu, Brute?
6. ‘Die’t kakelen niet kan verdragen en moet achter geen

… vragen. (Guido Gezelle) – Jackie … (acteur)
7. Nummer - de … – Klinkers van ‘paal’
8. … a Long way to Tipperary – De … hoog leggen
9. … Christy – Zaterdag was de dag van …, de Oudger-

maanse god
10. … roi soleil – Herman …

Oplossing vorig nummer:

Spoorslag en het Vlaams Komitee Druivenstreek wensen u, beste lezer, een

Vredevolle Kerst
en een Gelukkig Nieuwjaar

Laten we samen bouwen aan een gelukkig 2009!

Spoorslag en het Vlaams Komitee Druivenstreek wensen u, beste lezer, een

Vredevolle Kerst
en een Gelukkig Nieuwjaar

Laten we samen bouwen aan een gelukkig 2009!

De Kronkel


