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Redactioneel

Niet alleen bij ons, maar in heel Europa,
wordt men geconfronteerd met de bankcri-
sis, economische achteruitgang, stijgende
werkloosheid en een niet te mislopen re-
cessie.  België wordt bovendien geconfron-
teerd met een  torenhoge staatsschuld en
een federale begroting die zwaar in het
rood gaat. De regering Y. Leterme (CD&V-
ACW) brak zijn nek over de bankcrisis, na
een betwist vonnis van het Brussels Hof
van Beroep in verband met Fortis. 

Een doeltreffende oplossing is enkel moge-
lijk door tegelijk te werken aan een nieuwe
staatsvorm, waarbij Vlaanderen en Wallo-
nië zelfstandig hun verantwoordelijkheid
opnemen, ofwel als twee onafhankelijke
staten, ofwel met een doorgedreven confe-
deralisme.

De oude CVP, bemand met onverbeterlijke
Belgicisten, is opnieuw aan de macht. De
zo noodzakelijke staatshervorming werd in
een vergeetput gedumpt. En in de plaats
daarvan werd een praatbarak onder de
naam “Gemeenschapsdialoog” geïnstal-
leerd. Wij moeten Bart De Wever van N-VA
gelijk geven.

Premier Herman Van Rompuy (regerings-
leider van Van Rompuy Un) herhaalde in
zijn regeringsverklaring ettelijke keren dat
er vertrouwen moet zijn, waarmee hij be-
doelt dat men zich moet onthouden van
Vlaamse kritiek op zijn beleid. Van Rompuy
Un wordt slechts door een  minderheid van
Vlaamse verkozenen gesteund in Kamer en
Senaat. De meerderheid van zijn ministers
en staatssecretarissen zijn Franstalig, van
wie een deel geen woord Nederlands
spreekt, laat staan begrijpt. Francofone
 dominantie laat zich opnieuw gelden, ook
in Vlaanderen en ten dele ook in het aarts-
bisdom Mechelen-Brussel. 
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Men zou niet meer onderhandelen over de
splitsing B.H.V., dat was ook het standpunt
van de CD&V. Maar nu heeft Herman Van
Rompuy tegen de formele afspraken in, een
werkgroep binnen het Overlegcomité opge-
richt met de vijf regeringen (1 federale, 1
Vlaamse, 1 Brusselse en 2 Francofone). De
werkgroep moet een voorstel uitwerken ter
voorbereiding van de splitsing van de kies-
kring BHV. Besluiten worden vanaf de
 zomer 2009 uitgevoerd. Hiermee verlaten
de Vlaamse regeringspartijen de toepassing
van de grondwet en vegen hun voeten aan
de uitspraak van het Grondwettelijk Hof.
De kans is groot dat de werkgroep BHV zal
koppelen aan b.v. de benoeming van de drie
wetovertredende burgemeesters en de uit-
breiding van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Minister-president Kris Peeters verklaarde
dat de Vlaamse regering niet zal onderhan-
delen over BHV, maar een deel van de op-
positie gelooft hem niet.

Het ziet er niet goed uit voor Vlaanderen.
Nu lijkt de weg vrijgemaakt voor een onge-
ziene Francofone overheersing in de ge-
meenschapsdialoog. Een daaruit voort-
vloeiende staatshervorming zal navenant
zijn. Langs Vlaamse politieke kant (CD&V
of CVP, Open VLD, SP.a  en Groen!) moeten
wij niet veel weerwerk verwachten.  En
doordat VB, N-VA en LDD nog altijd niet
aan één zeel trekken (in het belang van
Vlaanderen) zal de verdeeldheid in de kaart
van de Francofonie spelen.

Wij kiezen voor een vrij
Vlaanderen!

De volgende vergadering van de
vzw VKD-Spoorslag is een

 ALGEMENE VERGADERING 
waarop iedereen uitgenodigd

wordt: woensdag 11 maart 2009 
om 20 uur in CC Den Blank 

te Overijse. 

Er volgt geen
persoonlijke uitnodiging.
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Tegen alle afspraken in:
De federale BHV-werkgroep werd opgericht

Op 16 januai 2009  heeft de regering
Van Rompuy Un tijdens de minister-
raad  beslist wie zal zetelen in de 
B-H-V-werkgroep. Acht parlementsle-
den van de meerderheidspartijen en
van Ecolo. De B-H-V-werkgroep moet
oplossingen voorstellen om uit het pro-
bleem rond Brussel-Halle-Vilvoorde te
geraken. De resultaten ervan zouden
besproken worden vanaf de zomer
2009. Nochtans hadden de Vlaamse
 politici beslist niet meer over B-H-V te
onderhandelen, zo zie je maar… 
Met deze gemene ‘truc van de foor’ is
het de bedoeling B-H-V niet te laten
meespelen bij de gewestverkiezingen
in juni 2009.
En doordat er een nieuw belangencon-
flict werd ingeroepen door het Waals
Parlement (op uitdrukkelijke vraag van
sommige Vlaamse partijen) is de parle-
mentaire behandeling van de Vlaamse
wetsvoorstellen tot splitsing van de
kieskring opnieuw voor vier maanden
uitgesteld.
Het Arbitragehof (nu Grondwettelijk
Hof geheten) bepaalde in 2003 dat 
de kieskring B-H-V in de provincie
Vlaams-Brabant ongrondwettelijk is en

dat de organisatie van provinciale kies-
kringen moet herzien worden. Er
moest een oplossing komen voor de fe-
derale verkiezingen van juni 2007,
maar die is er nog altijd niet. 
Aan Vlaamse kant bestaat de groep uit
senator Hugo Vandenberghe en kamer-
lid Mia De Schamphelaere, beiden
CD&V parlementairen zonder veel voe-
ling met het thema, en europarlements-
lid Annemie Neyts (tegenstander van
de splitsing) en kamerlid Maggie De
Block, beiden Open VLD.
Aan Franstalige kant wordt de werk-
groep vertegenwoordigd senator Fran-
cis Delpérée (CDh). De PS stuurt se -
nator Philippe Moureaux; MR-FDF
kamerlid Olivier Maingain. Ecolo
wordt vertegenwoordigd door Brussels
parlementslid Christos Doulkeridis.

Commentaar ingezonden door Bart

Laeremans (VB):

“Tegenover gehaaide onderhandelaars

als Maingain, Moureaux, Delpérée en

Doulkeridis plaatsen CD&V en VLD

een reeks brave watjes. De CD&V-ers

Vandenberghe en De Schamphelaere

zijn hoofse juristen, maar geen

krachtdadige communautaire voor-

vechters. Zeer opmerkelijk is dat ka-

merlid Michel Doomst, één van de

voortrekkende burgemeesters in dit

dossier, door CD&V thuis wordt gela-

ten. 

VLD schiet dan weer haar commu-

nautaire specialist Luk Van Biesen

uit Kraainem af. In de plaats komt de

doodbrave Maggy De Block, die op

 Radio 2 zelf erkende geen sterk profiel

te hebben in dit dossier. Zij is de zus-

ter van de Merchtemse burgemeester

Eddie De Block, die zich destijds met

veel klem distantieerde van de boycot-

tende burgemeesters.

Het feit dat CD&V en VLD in dit be-

langrijke dossier tegenover radicale

francofone toponderhandelaars uit-

pakken met tweede- en derderangspo-

litici, toont overduidelijk aan dat de

Vlaamse partijen de strijd voor een

eerlijke splitsing nu reeds hebben op-

gegeven en de capitulatie voorberei-

den”.

Henri Otte

De conjunctuurbarometer is in decem-
ber 2008 gezakt naar zijn laagste peil
sinds de start ervan in 1980. De Vlaam-
se economie, verantwoordelijk voor 
80 % van de uitvoer en de welvaart van
België en Vlaanderen, lijdt voelbaar on-
der de neurose van het Belgische car-
can.

Teruggrijpen naar ‘staatslieden’ uit een
ver of minder ver verleden die zelf ver-
antwoordelijk zijn voor pariteit en
grendelgrondwetten, voor de immense
staatsschuld (Martens), de onverant-
woorde bestendiging van de miljarden-
transfers vanuit Vlaanderen op vraag
van ziekenfondsen en vakbonden (De-
haene) en begrotingstekorten in een
periode van hoogconjunctuur (Verhof-
stadt en Vande Lanotte) is géén optie.

Verandering kan als alle Vlaamse partij-
en - zonder schutskring - hun verant-

woordelijkheid opnemen voor Vlaan-
deren. Verandering is mogelijk als
Vlaanderen zelfstandig kan beslissen
over zijn toekomst en welvaart. 

Als Vlaamse politici niet bij machte zijn
hun kortzichtig electoralisme en privi-
legiecultuur te overstijgen, zal het volk
van Vlaanderen mobiliseren en als een
Forza Flandriae ageren.

6.000.000 Vlamingen verdienen een
leefbare toekomst en dit kan alleen nog
in een zelfstandig Vlaanderen in Euro-
pa. Met de huidige politici als het kan,
zonder als het moet.

Dr. Gui Celen, 

Voorzitter Pro Flandria

en stimulerend (bestuurs)lid

van menige Vlaamse vereniging.

Nieuwjaarsboodschap van Pro Flandria,
netwerk van ondernemers en academici
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Dit is onaanvaardbaar.

Net zoals bij Fortis tracht de uitvoeren-
de macht (en nu ook de wetgevende
macht) opnieuw te ontsnappen aan
dwingende vonnissen of arresten van
de rechterlijke macht. In beide geval-
len is sprake van het op de helling zet-
ten van de rechtsstaat en machtsover-
schrijding vanwege uitvoerende en
wetgevende macht.

Regering en parlement achten zich
blijkbaar boven recht en grondwet ver-
heven, waardoor zij het basisbeginsel
van de democratie (met name dat de
overheden zelf door de rechtsregels ge-

Na Fortis-gate nu ook een BHV-gate ? 
(persbericht Haviko van 22 december 2008)

bonden zijn) volledig onderuit halen. In
het geval van Fortis heeft de uitvoeren-
de macht getracht om een uitspraak
van een rechter in beroep te voorko-
men of te beïnvloeden. In het geval van
BHV weigeren de uitvoerende en de
wetgevende macht sinds 6 jaar om een
dwingend arrest van het Grondwette-
lijk Hof (uit 2003) uit te voeren.

Daarmee ondergraven zij zelf de
RECHTSSTAAT en scheppen ze een
nieuw BHV-gate naast het bestaande

Fortis-gate. Enkel een voorafgaande
stemming van de BHV-wetsvoorstellen
in het parlement kan dit voorkomen,
zoniet dreigen vervroegde federale ver-
kiezingen – het weze op 7 juni 2009 of
vroeger – op een totale chaos uit te
draaien.

Voor de werkgroep BHV
(Vlaamse VolksBeweging, Haviko en

Taal Aktie Komitee)
Francis Stroobants

Voorzitter Halle-Vilvoorde Komitee

DE nieuwe uitlatingen van aftredend minister van Binnen landse
Zaken Dewael (o.a. in De Standaard van 22-12-09) roepen grote

vragen op. Daarin stelt Patrick Dewael: “Zelfs zonder het arrest van het
Grondwettelijk Hof over Brussel-Halle-Vilvoorde uit te voeren, kunnen
federale verkiezingen worden georganiseerd”.

Discriminatie in Halle-Vilvoorde
voor Europese verkiezingen op 7 juni

Vandaag leest u 7 vaststellingen, nog geen oproep voor Meer

burgerzin en Dienstweigering.

1. De 35 gemeenten van H.-V. behoren tot het Waalse kies-
district. Een kandidaat uit Aarlen kan bij ons stemmen ha-
len, terwijl geen Vlaming stemmen kan halen in b.v. Tube-
ke of Edingen.

2. Hoewel de kieswet voor Europese verkiezingen een juridi-
sche toetsing in 1994 overleefde, blijven er discriminaties
(niet ten nadele van het aantal Vlaamse zetels weliswaar)
bestaan. Ze worden wel weggemoffeld door het samenval-
len met Vlaamse verkiezingen en door het elektronisch
stemmen, dat het ter hand stellen van twee stembrieven
afzonderlijk feitelijk onmogelijk maakt. Alleen de telbu-
reaus in de namiddag van 7-6-09 werken afzonderlijk.  

3. De stembrieven van Halle-Vilvoorde zijn anders dan die
van het arrondissement Leuven en onze vier andere pro-
vincies.

4. Grote Franstalige kopstukken die Vlaams-Brabant niet
 genegen zijn (cfr. de federale BHV-werkgroep), rollen in
de propagandaperiode als verfransingspletrol weer mas-
saal over dit stuk bedreigd Vlaams-Brabant (lees: Vlaan-
deren!).

5. Het is niet correct dat in het Brussels gewest en in H.-V.
dezelfde kiesbrieven worden gebruikt. De programma-
tuur (computerprogramma’s) moet voor ALLE Vlamingen
dezelfde zijn.

De intocht der oude CVP-krokodillen:
bye bye vrij Vlaanderen!

6. Nu zit de CD&V niet meer in de oppositie. Eén voorbeeld
van partijpolitiek spelen met onze voeten: de Roosdaalse
burgemeester Hemerijckx vroeg in 2007 allerhoogste
 prioriteit voor de naleving van het arrest van het Arbitra-
gehof, op 29 januari werd het voorbeeld van Lennik en
 Affligem niet gevolgd. De resolutie werd weggestemd!

7. Als de gemeentebesturen niet nu beslissen, maar zich pas
na 13 maart afstemmen op de zienswijze der Burgemees-
tersconferentie, maken zij feitelijk acties van de burger
onmogelijk! De pot op met de oproep van 368 Vlaamse
verenigingen! Is dat de dieper liggende bedoeling? (FS)
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Verjaardag goedkeuring
splitsingsvoorstellen 
in de Kamercommissie

Op 7 november 2008 was het precies
één jaar geleden dat de Kamercommis-
sie Binnenlandse Zaken de wetsvoor-
stellen voor de splitsing van B-H-V
heeft goedgekeurd. Deze wetsvoorstel-
len vervangen de kieswet (voor de pro-
vincie Vlaams-Brabant), die in mei
2003 door een arrest van het Grond-
wettelijk Hof werd vernietigd wegens
discriminatie en ongrondwettelijkheid.
De stemming in de commissie kwam er
pas na een lange carrousel, die duurde
van het voorjaar 2005 tot november
2007.

Sinds die goedkeuring op 7 november
2007 wordt door de Franstaligen een
nieuwe carrousel van “belangencon-
flicten” opgevoerd om een stemming in
de voltallige Kamer te beletten. Een
eerste belangenconflict werd ingeroe-
pen door het parlement van de Franse
Gemeenschap en liep af op 9 mei 2008.
Een tweede belangenconflict, ingeroe-
pen door de Cocof, de Brusselse Frans-
talige Gemeenschapscommissie, loopt
in november 2008 af.

Blijven nog over het Waals Parlement
en het Brussels Parlement, goed voor
nog een jaartje uitstel! Franstaligen
kunnen blijkbaar vier keer een belan-
genconflict inroepen, Vlaanderen
slechts één keer.

Waarom ondergaan de Vlaamse
regeringspartijen deze
carrousel opnieuw lijdzaam?

De reden is duidelijk: de carrousel
moet beletten dat de Franstaligen de
federale regering doen vallen, precies
zoals de vorige carrousel moest belet-
ten dat de paarse regering Verhofstadt

Werkgroep BHV (Halle-Vilvoorde Komitee, Vlaamse Volksbeweging, Taal Aktie Komitee)
Passendalestraat 1 A, 2600 BERCHEM • e-post: haviko@vvb.org • www.haviko.org en www.vvb.org

OPROEP VAN 368 VLAAMSE VERENIGINGEN
AAN ALLE VLAAMSE PARTIJEN

Stop de carrousel van belangenconflicten
en splits BHV - nu!

Aan elke vereniging van de Drui-

venstreek of elders in Vlaanderen,

die zich nog solidair wil verklaren

met de oproep: aarzel niet en meld

het aan de WERKGROEP BHV via

e-postadres haviko@vvb.org

zou vallen. Daarom willen de Vlaamse
regeringspartijen ook nu de splitsing
van B-H-V absoluut uitstellen tot na de
gewest- en Europese verkiezingen van
2009. Dit ondanks plechtig onderteken-
de verklaringen voor onverwijlde split-
sing, ondanks beloften aan de kiezer in
partijprogramma's en ondanks de
Vlaamse regeerakkoorden en ondanks
de zware verkiezingsnederlaag van
paars in Vlaanderen.

Ongrondwettelijke Europese
verkiezingen

De Vlaamse partijen vergeten dat voor
de Europese verkiezingen de discrimi-
natie en ongrondwettelijkheid nog er-
ger zijn dan voor de federale verkiezin-

De werkgroep B-H-V (Halle-Vilvoorde
Komitee, Vlaamse Volksbeweging en
Taal Aktiekomitee) en de 365 Vlaamse
verenigingen die mee ondertekenen –
hele lijst graag bezorgd door e-post-
adres haviko@vvb.org –, dulden geen
verder uitstel van de Vlaamse rege-
ringspartijen!

Zij eisen dat de Vlaamse regeringspar-
tijen de carrousel van de belangencon-
flicten stopzetten en overgaan tot de
stemming in de Kamer. Na één jaar van
ondemocratische obstructie is dit vol-
strekt legitiem. Het rechtzetten van een
ongrondwettelijke discriminatie door
een democratisch gestemde wet in het
parlement gaat vóór op een ondemo-
cratische obstructiecarrousel van be-
langenconflicten die door de wetgever
zeker niet gewild werd.

En mocht de kieskring B-H-V nog niet
gesplitst zijn vóór de Europese verkie-
zingen van 7 juni 2009 zal de werk-
groep beslissingen nemen over een
hernieuwde ‘Actie Burgerzin’. Massale
steun van en voor de sympathiserende
Vlaams-Brabantse burgemeesters en
‘Dienstweigering’ aan ongrondwettelij-
ke Europese (en federale) verkiezin-
gen worden voorbereid.

De ondertekenende Vlaamse verenigin-
gen vragen u met aandrang rekening te
houden met de democratische bekom-
mernis van ontelbare burgers.

gen: inderdaad, voor de Europese ver-
kiezingen behoort Halle-Vilvoorde met
zijn 35 Vlaamse gemeenten zelfs tot het
Waalse kiesdistrict, wat betekent dat
een kandidaat uit Aarlen stemmen kan
halen in Halle-Vilvoorde, terwijl een
kandidaat uit Vlaanderen GEEN stem
kan halen in het aangrenzende Waals-
Brabantse Tubeke of Henegouwse
Edingen.

Stop de carrousel van
belangenconflicten en stem nu
de wetsvoorstellen 
in de Kamer!

De Vlaamse partijen vergeten
dat voor de Europese

verkiezingen de discriminatie
en ongrondwettelijkheid nog

erger zijn dan voor de federale
verkiezingen.
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Tweeduizendenacht was een schrikkeljaar,

het was verschrikkelijk, dat is waar,

voor de heren Lippens en Davignon

en voor menig andere 'nobiljon',

maar ook voor de gewone Vlaamse man,

die dacht dat men bij Fortis sparen kan.

In Hasselt herbergier en gouverneur,

in Limburg is hij een geacht seigneur,

maar van bankieren heeft hij geen verstand,

daardoor is Ethias op de buik geland.

Voor de Progressieven werd het een ramp,

Bertje speelt nu scout in een ander kamp.

Geert Lambert verloor veel van zijn gewicht,

maar ook zijn partij weegt nu wat te licht.

Voor de SP.a viel het jaar niet mee,

ondanks Gennez haar sexy decolleté.

VLD werd geplaagd door schandalen

die de titels van de kranten halen.

Karel met zijn vrouw die toch niet luistert

als hij zorgzaam 'niet verkopen' fluistert.

Patrick Dewael met zijn politietop

die 'koekelt' en scharrelt, de chef op kop.

Slangen pakte veel poen en de biezen

na een paar betwistbare adviezen.

Maar Keulen verdient een bosje bloemen

omdat hij de drie niet wil benoemen.

Open VLD staat zo wijd open

dat veel liberalen buiten lopen, 

maar ook het Vlaams Belang is nogal bang 

voor Dedecker en zijn sirenenzang.

En wie gelooft die man, Leterme, nog

na zijn finaal electoraal bedrog?

Yves was eerlijk en zuiver op de graat!

“Vooraf de hervorming van deze staat

en onverwijld splitsing van BHV,

anders (zo zei hij)  speelde hij niet mee!”

Wat nu rest is alleen het naakte feit:

zijn ploeg heeft zelfs een Franse meerderheid!

In een nooit geziene kakofonie,

pleegde hij schriftelijk euthanasie.

Neelie Kroes noemde de premier zowaar,

Overgenomen uit ZOMAAR (maandblad voor Cultuur & Ontspanning), auteur onbekend

Binnenlands jaaroverzicht 2008 
en nieuwjaarswensen voor 2009

heel cool en onverbloemd, een leugenaar.

Zijn ministers draaien elkaar een loer

en rollen dan ruziënd over de vloer.

Frankrijk kreeg bijna al onze banken

en ook Duitsland moeten we bedanken,

want het kocht voor een appel en een ei

onze Belgische luchtvaartmaatschappij.

Het gat in de begroting is vandaag

nog groter dan dat in de ozonlaag.

Peeters' communautaire dialoog

is nu geëindigd aan de herbergtoog.

Bart en Jo waren ooit een aardig stel,

en toch kwam er een breuk in het kartel.

Geert Bourgeois, die is nu minister af,

daardoor scheidt men het koren van het kaf.

Maar wat is het kaf en wat is koren?

We zullen 't op 7 juni horen!

Groen! kan maar geen nieuwe kiezers lokken,

men schept niet veel jobs met wollen sokken.

Omdat veel mensen in armoe leven

heeft men aan Albert opslag gegeven.

Voor de illegalen en 'sans papiers':

'adressez-vous: Belgique, U.L.B.!'

Pieter De Crem verdedigde ons land,

in New-York, met de whisky in de hand.

Hollands sperma werd hier massaal aanvaard,

en bij moe in Lovendegem bewaard.

Tja, onz' laatste hoop, stopt met springen,

want ze moet straks wiegeliedjes zingen.

Hugo Claus en Wannes Van de Velde

namen beiden afscheid van de Schelde.

Wannes overleed zonder veel omhaal,

maar Hugo stierf zoals geleefd: theatraal!

Ik ben bijna aan 't eind van mijn Latijn,

maar voor jou moet er nog een slotwoord zijn:

geluk in alle omstandigheden, 

blijf gezond van hart en lijf en leden

en zinkt de 'Belgica' weg uit de vloot,

neem dan de 'Flandria', de reddingsboot!

Uit sympathie

Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groen

Heuvelstraat 46

KUNSTHANDEL JEAN RIGAUX
Justus Lipsiusplein 15 - Overijse centrum

www.jean-rigaux.be   02 687 73 26

Alles voor de knutselaar, de 
kunstenaar en de kunstliefhebber.
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MIDDEN december 2008 hadden wij op uitnodiging van Pro Flandria,
de gelegenheid een uiteenzetting rond FORTIS bij te wonen van 

prof. dr. Koen Algoed, verbonden aan de HU Brussel en het Vlaams Instituut
voor Economie en Samenleving van de KU Leuven. Hij is ook gewezen kabi-
netsmedewerker van Jean-Luc Dehaene. Onderstaande bedenkingen zijn
deels geuit door de professor, deels de neerslag van enkel rake vragen die
nadien werden gesteld.

De FORTIS-saga anders bekeken

Fortis-Groep wenste de grootste Belgi-
sche bank Fortis te laten meespelen in
de strijd om nog meer macht en impact
te verwerven binnen de Europese fi-
nanciële wereld. Men besliste om sa-
men met de Bank van Schotland de
ABN-Amro over te nemen. Maar de Ne-
derlanders vroegen voor de verkoop
van de ABN Amro-bank, bovenop de
niet-risicoloze gestructureerde kredie-
ten, een hoge prijs. Voortvarendheid en
opportunisme van de Fortis-leiding
brachten hen aan de rand van de af-
grond. 

Fortis werd besmet door de rommel -
hypotheekcrisis en zat opgescheept
met minderwaardige producten (“le-
mons”) waardoor de prijzen op de fi-
nanciële effecten sterk daalden. Fortis

had niet genoeg geld voor de transactie
en was verplicht een kapitaalsverho-
ging door te voeren door het uitgeven
van nieuwe aandelen van € 15. Een
kleine twee jaar geleden kostte één
Fortis-aandeel nog € 35 en vandaag is
het nog € 0,92 waard. Maar geen nood.
Zij waren als Belgische bank te groot
om failliet te gaan en de federale over-
heid moest dus ingrijpen. De Neder-
landse tak van Fortis, inclusief ABN-
Amro werd 100% voor een zacht prijsje
aan de Nederlandse overheid verkocht
en de overige 75% van de aandelen, in-
clusief de rendabele verzekeringen
werden overgenomen door onze fede-
rale regering. Deze werden samenge-
bracht en dan ook beheerd door de
 Federale Participatie- en Investerings-
maatschappij (FPIM) onder de leiding
van minister Didier Reynders (MR-
FDF). 

Waarom moest alles zo vlug gaan? Be-
doeling was ze voor een prikje aan
Frankrijk, via de Banque Nationale de
Paris / Paribas van de hand doen. Deze
operatie werd in enkele dagen en nach-
ten beslist, waarmee wij willen zeggen
dat de voorbereidingen en de gesprek-
ken met de Nederlanders en de Fran-
sen reeds een hele tijd vooraf in de
grootste stilte aan de gang waren.  

De aandeelhouders wensten de bank
niet te verkopen, maar de regering
 Leterme wilde dat wel. De gedupeerde,
niet geraadpleegde aandeelhouders
stelden een procedure in. Een uit-
spraak ter zake van het Hof van Beroep
bevroor gedurende 65 dagen de geplan-
de transactie. De vermoedens dat de
regering een poging deed om het arrest
te vernietigen en een nieuwe uitspraak
te provoceren, lokte een zware crisis
uit en veroorzaakte op 19 december de
val van de regering.  Bovendien is er de
veronderstelling dat sommige grote
aandeelhouders nog net op tijd hun in-
vesteringen konden recupereren. Men
kan veronderstellen dat hier enige
voorkennis niet denkbeeldig was. Het

feit dat er in België geen bestand van
de aandeelhouders met het volume aan
specifieke aandelen bestaat, maakt het
zeer moeilijk te achterhalen wie wat op
het laatste moment verhandeld zou
hebben. Zo weten wij ook niet precies
welke rol gespeeld werd door Kadafi,
de Russische miljardair Kerimov
(vriend van Poetin) en de Chinees Li
(RSC Anderlecht?).

Moest KBC, een in hoofdzaak Vlaamse
bank, ook bloeden omdat de grootste
Belgische bank van het toneel aan het
verdwijnen was? De financiële instel-
lingen zitten tegenwoordig verstren-
geld in een wereldgroot spinnenweb.

Nieuwe waarheden!

Wist u dat de studiediensten
van de KBC zich niet langer

mogen bezighouden met de
opvolging en actualisering der

gegevens over de
geldtransfers van Vlaanderen

naar Wallonië?

Een fraudegeval aan de ene kant van
de wereld kan aan de andere kant voor
miljoenen, zelfs miljarden euro’s ver-
lies zorgen. Moest men daarom de KBC
beschermen door extra kapitaal via de
aandelenweg te injecteren, zeg maar
zich een overheidparticipatie toe te ei-
genen? Waarom kon dit niet, (indien
dat nodig zou zijn), gebeuren door de
Vlaamse regering? Door deze operatie
zou Vlaanderen er financieel veel onaf-
hankelijker en solider op geworden
zijn. De Vlaamse regering kon dit doen
zonder in het rood te gaan.  

Wist u dat de studiediensten van de
KBC zich niet langer mogen bezighou-
den met de opvolging en actualisering
der gegevens over de geldtransfers van
Vlaanderen naar Wallonië? In de toe-



Tijdens de jaarlijkse alcoholacties werden automobilisten in Zaventem door de
politie in het Frans aangesproken.  Een stomverbaasde Ludo Monbaillu (provin-
cieraadslid VB) vroeg of hij niet in het Nederlands kon aangesproken worden,
waarop het laconieke antwoord kwam: “Ja, dat kan ook”. Een stomverbaasde
Ludo vraagt zich af hoe het zover kan komen dat men in Vlaanderen ook in het
Nederlands “kan” aangesproken worden.
Maar Ludo toch, politieagenten spreken toch gewoon Frans, omdat ze weten wat
voor mateloze zuipschuiten de PS-ers wel zijn? Oei, als ze nu maar geen last krij-
gen met het Centrum voor Gemiste Kansen en Racismeverspreiding.

Franstalige alcoholcontroles in Vlaanderen

Geef ons heden ons dagelijks brood
In Antwerpen wordt “Vlaamse overheid” wel op een heel originele manier
 vertaald, getuige dit bord. Overigens heel terecht.

W. Illyssee
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komst zal een nieuw Vlaams Instituut
voor Economie en Samenwerking (Pro
Vives) deze taak, samen met KU-Leu-
ven op zich nemen. 

De regeling voor B.H.V., het gescheiden
houden van de federale en gewestver-
kiezingen worden meer dan ooit tegen-
gewerkt door sommige Vlaamse poli-
tieke partijen (Open VLD, SP.a, Groen!
en sommige belgicisten uit het CD&V-
kamp), die met vastgebonden handjes,
samen met hun francofone broers en
zusters blijven modderen in het Belgi-
sche slijk. Zij denken aan samenvallen-
de verkiezingen om daarmee de slag-
kracht van de Vlaamse regering
gevoelig te temperen.

Voor Vlaanderen is er wel één zeker-
heid: onze financiële afhankelijkheid
van Frankrijk wordt, als wij zo blijven
doorgaan,  stilaan een feit. Na de ener-
giesector via GdF / Suez komt nu stil-
aan de financiële annexatie via de ban-
ken aan bod.  Wie het geld heeft, heeft
de macht …

Zolang de verkoop aan BNP-Paribas
niet is gebeurd, blijft de federale over-
heid voor 99,9% eigenaar van de Fortis-
holding met een positieve balans van
ca. 1 miljard euro.  Maar Didier Reyn-
ders en zijn francofone bankiers-raad-
gevers “au service de la Patrie” (Albert
Frère, Etienne Davignon, Maurice Lip-
pens en anderen) willen doorgaan.

Waarom wil men persé de genationali-
seerde bank verkopen aan Frankrijk?
De bank kan er zich met een bekwaam
bestuur terug bovenop werken. Het is
niet nodig om te verkopen en het is ze-
ker niet de beste oplossing. Niet voor
de aandeelhouders, zeker niet voor de

spaarders en nog veel minder voor
Vlaanderen.

En om te eindigen een doordenkertje:
Is België de hoofdstad van Brussel ge-
worden?

Henri Otte

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

Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

Marnixring Overijse

De Vrijheijt

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



Nieuwe wendingen in dossier bende van Nijvel.
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KLAVERTJE4ZELFZORG

www.klavertje4zelfzorg.be

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

Vraaggesprek met Jürgen Constandt,
algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds,

in het ledenblad van het Davidsfonds 

(gedeeltelijke overname uit Omtrent, januari 2009)

U was gauw bereid tijd vrij te ma-

ken voor Omtrent, temeer omdat u

zelf lid bent van het Davidsfonds.

Waarom bent u bij het Davidsfonds

aangesloten?

“Ik ben lid van allerlei Vlaamse vereni-
gingen, maar de formule van het Da-
vidsfonds vind ik heel interessant. Je
betaalt niet gewoon lidgeld, je krijgt er
veel voor terug. Lid zijn van het Davids-
fonds doet je automatisch tijd maken
voor cultuur. Voor mij is het DF niet al-
leen een cultuur- maar ook een strijd-
vereniging met een Vlaams karakter.
Het is een middenveldorganisatie, zo-
als de Gezinsbond of de VTB, die druk
kan uitoefenen op het beleid en de po-
litieke partijen, maar dan vanuit een ei-
gen cultureel engagement.”

U bent directeur van het V&NZ. De

V staat daarin voor Vlaams. Hoe

groot is die letter V voor u?

“Ik ben zeker een grote fan van Vlaan-
deren, en wat mij betreft kan dat niet
ver genoeg gaan. Men mag mij gerust
een separatist noemen, voor mij is een
onafhankelijk Vlaanderen geen taboe,
wel het ultieme streefdoel.

Dat Vlaanderen veel te klein is om op
zichzelf van enige betekenis te zijn, is
onzin. Kijk b.v. eens naar het Junior
 Eurovisie Songfestival. Hoeveel lan-
den, kleiner dan Vlaanderen, doen
mee? En ze zwaaien alle fier met hun
vlag. Als hier iemand een Vlaamse
Leeuw bovenhaalt, wordt die meteen
met de vinger gewezen. Vlaamse onaf-
hankelijkheid is een puur rationeel
middel om maatschappelijke doelstel-
lingen te bereiken, om efficiënt te be-
sturen én om onze echte identiteit in-
ternationaal uit te stralen. Dat is zeker
geen keuze tegen Wallonië; Vlamingen
zijn altijd solidair geweest en zullen dat
ook blijven… Maar zeg nu zelf, de Bel-
gische identiteit bestaat toch niet. En
dat is niet zomaar een cliché. 

Kijk naar de verkiezing van “de groot-
ste landgenoot”. We hebben een Groot-
ste Belgische Vlaming, Pater Damiaan.
En Wallonië, dat Pater Damiaan amper
kent, koos voor Jacques Brel. Zoiets
bewijst dat we hier twee verschillende

culturen hebben, dat Vlaanderen en
Wallonië twee landen zijn. En dat moe-
ten we maar voor eens en altijd rege-
len, niet met een vechtscheiding, maar
heel deftig, met een correcte boedel-
scheiding.

Het actuele politieke gehakketak en
vooral het nergens beslissen, legt een
zware hypotheek op onze toekomst.
Neem nu de affaire met Vlaams minis-
ter Marino Keulen die de drie beruchte
burgemeesters niet wil benoemen... Als
de Vlaamse regering zich tegenwoordig
al moet verantwoorden aan de Fransta-
ligen voor beslissingen over de eigen
Vlaamse bevoegdheidsdomeinen, dan

klopt er iets niet. Als wij vanuit Frans-
talig België met alle zonden

van Israël worden beladen omdat wij
louter de wetgeving toepassen, moet
men zich toch vragen stellen. Dat zou
hetzelfde zijn als wanneer een Vlaamse
partij de Nederlandse regering op het
matje roept om een beslissing te ver-
antwoorden. Gewoon absurd. 

En dan spreek ik niet over een eng-
geestig Vlaanderen dat zich opsluit,
maar over een open Vlaamse staat.
Franstaligen beogen in feite territoriale
uitbreiding. Dat is imperialisme, en we
leven toch niet meer in de 19e eeuw,
dacht ik. In een normaal land worden
“overtreders” gestraft.”
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VERZEKERINGEN

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

Stationsstraat 8

3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04

Onbekend, onbemind ?

Een voormalig eerste minister haalde
zich de woede van Franstalig België op
de hals door (ironisch?) te beweren dat
Franstaligen intellectueel niet in staat
zijn Nederlands te leren. Iedereen zal
het er wel over eens zijn dat het niet
gaat om onkunde, maar wel om een
combinatie van arrogantie, vadsigheid
en verwaandheid.
Een interessantere vraag is natuurlijk
waarom buitenlanders niet meer en be-
ter Nederlands leren. Tenslotte, met 22
miljoen Nederlandstaligen in Europa
vormen we een taalgroep die groter is
dan alle Scandinavische en de meeste
Centraal-Europese talen. Neem daarbij
nog dat de Nederlandse taalgroep gele-
gen is in het centrum van het indus -
trieel actiefste deel van Europa, en
men zou verwachten dat er massaal
Nederlands gestudeerd wordt. Maar is
dit wel mogelijk?

Het Huis van het Nederlands

We weten ondertussen dat in Hoeilaart
geen Nederlandse taallessen meer wor-
den gegeven. Terwijl in Tervuren pas
onlangs voorzichtige pogingen werden
ondernomen om nieuwe inwoners
richting Nederlandse taallessen te stu-
ren, en dit door samenwerking met
“Het Huis van het Nederlands”, een or-
ganisatie die werd opgezet door de
Vlaamse regering om als raadgever op
te treden voor mensen die Nederlands
willen leren.
(Men kan zich daarbij de vraag stellen
of wie echt Nederlands wil leren door
vadertje-staat de weg moet gewezen
worden.)
Vol goede moed stuur ik dus een 
e-postbericht naar deze organisatie,
met een volgens mij heel eenvoudige
vraag: een hoog-opgeleide Oost-Euro-

peaan is op zoek naar een heel inten-
sieve cursus (min. 15 uur per week,
liefst 20 uur) om op 6 maanden tijd ni-
veau 5 te halen en een Masters te beha-
len in klassieke filologie (Latijn en
Grieks).
Als antwoord krijg ik na een paar we-
ken een bericht dat me verwijst naar
een avondcursus van 2 x 2 uur per
week. Blijkbaar kent men in dat huis
niet veel Nederlands.

Aanbod

Goed, dus de klassieke weg bewan-
deld, en op zoek naar intensieve taal-
cursussen via het internet. Wel, het is
heel eenvoudig: er zijn er bijna geen.
De enige die ik kon vinden was een
cursus aan de RUGent (15 uur week
met max. 23 inschrijvingen), de univer-
siteit van Antwerpen (15 uur per week)
en de KUL (tijdens de zomer). Met in-
tensieve taalcursussen bedoel ik cur-
sussen die iemand op een half jaar
klaarstomen om volledig deel te nemen
aan de arbeidsmarkt of b.v. universitai-
re studies aan te vatten (niveau 5 van
het Nederlands is vereist).
Alle andere cursusen beperken zich tot
1 of 2 avonden per week en duren alle
minder dan 6 uur per week. Wanneer ik
mij herinner hoeveel tijd nodig was in
de humaniora om een andere taal aan
te leren, stel ik mij heel sterk de vraag
hoeveel jaren het zal duren vooraleer
iemand kennis verwerft die hem/haar
tot meer in staat stelt dan de bus te ne-
men. Nochtans is deelnemen aan het
arbeidsproces een wezenlijk onderdeel
van integratie in een samenleving.

Een kijkje nemen

Aangezien ik toch elke dag naar Ant-
werpen tuf, heb ik eens de moeite ge-
daan om de aangeboden cursus van

dichterbij te bekijken. Gezien het grote
aantal werkloze vreemdelingen in dit
land en het feit dat “werkloosheid”
nogal eens al schaamlap wordt ge-
bruikt voor het baldadig gedrag van
sommige “jongeren” zou ik verwachten
dat het op die cursus zwart ziet van het
volk. Niets is minder waar, twee groep-
jes van ongeveer 12 leerlingen in de
voormiddag, en nog geen zekerheid of
de cursus van de namiddag wel plaats-
heeft. De aanwezigen in een van de
groepen: 2 Oekraïners, 2 Russinnen, 1
Bulgaarse, 1 Spaanse, 1 Engelse, 1 Soe-
danees, 1 Irakees...  Hoe denken zovele
werkloze, al dan niet legale, vreemde-
lingen ooit aan werk te geraken?
De motivering der aanwezigen is gros-
so modo: getrouwd met een Vlaming
ofwel student met voorbereiding op
een academiejaar. Interessant om op te
merken: in Shanghai, een wereldstad
met 15 miljoen inwoners, wordt geen
enkele cursus Nederlands georgani-
seerd, noch aan de universiteit, noch in
de privésector.  Daarentegen is het wel
mogelijk Frans te leren in de “Associa-
tion Francaise”. Dat Shanghai een zus-
terstad van Antwerpen is, zal burge-
meester Patrick Janssens worst wezen,
Vlaamsgezindheid is nooit zijn sterkste
troef geweest.
En dat lijkt mij de samenvatting te zijn
van alles wat de Vlaamse overheid doet
voor de promotie van de eigen taal.

Conclusie

Ik heb hier bewust gekozen voor inten-
sieve taalcursussen, aangezien het de
enige manier is om op een snelle ma-
nier de taal te leren en te assimileren.
Het ontbreken van een (verplicht te
volgen) aanbod maakt van het hele in-
tegratiebeleid een giller.  

W. Ilyssee

Nederlands leren: onmogelijk?
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• Rik van Cauwelaert, in Knack  van
9-12: In België dreigt het begrotings -
tekort volledig te ontsporen. Voor de
Franstalige regeringspartijen mag dat
tekort zelfs oplopen tot meer dan twee
procent van het bruto binnenlands pro-
duct. 

• NRC Handelsblad van 22-12: Het
lijkt waarschijnlijk dat de Belgische de-
mocratie op federaal niveau onbe-
stuurbaar is geworden.

• Guy Tegenbos in De Standaard van
23-12: Politici hebben geen land om te
besturen. Hun land is feitelijk uiteenge-
vallen in twee landen die totaal los van
elkaar evolueren. Maar ze moeten er
wel één regering vormen. Dat is haast
onmogelijk.

• Jan Neckers in ’t Pallieterke van 
24-12: Waalse politici en hun kiezers
weigeren de waarheid onder ogen te
zien (al moet dat niet resulteren in de
zelfkastijding van nepintellectueel
Vlaams links) en deze ziekelijke profi-
teurs zijn niet beschaamd om nog eisen
te stellen aan de Vlaamse mensen die
hun levensstandaard op peil houden.
Het resultaat is ernaar: corruptie, ver-
spilling, en de verdiende reputatie de
DDR van West-Europa te zijn.

Geplukt uit de pers

• Idem over Het Waalse ''burgerdom''
Eigen volk eerst: Tijdens de discussie
over de vernederlandsing van de Gent-
se universiteit verklaart een Waalse so-
cialist: “Nous voulons la pureté de nos
races et nous répudions le barbouilla-
ge”. In 1936 waarschuwt een andere
pipo dat Nederlands leren levensge-
vaarlijk is voor Waalse kinderen, want
dan worden ze “inapte de communier
avec l'âme de son peuple”. Het kan nog
erger. In 1918 waarschuwen Waalse
 politici voor “la constitution d'ilots
étrangers en Wallonie comme un péril
mortel”. Vlaamse migranten moeten
aanvaarden dat Wallonië altijd en tot
vandaag “le droit du sol” vooropstelt in
de eigen regio (want zelfs door Walen
indertijd goedgekeurde faciliteiten
voor Vlamingen worden brutaal gesa-
boteerd). De meeste Walen eisen wel
“un respect pour les droits de
l'homme” voor de asociale Belgofonen
die naar de Vlaamse rand rond Brussel
migreren. Eigen volk eerst is een Waal-
se specialiteit. De socialistische vak-
bond eist in 1932 dat Vlaamse mijnwer-
kers ontslagen worden. In 1970 vraagt
het Rassemblement Wallon dat Walen
overal voorrang krijgen, want ze zijn
“défavorisés au profit des étrangers”.
Dan is het niet langer modieus die taal
te gebruiken en schakelt men over op

het begrip “citoyenneté”, terwijl men er
in de dagelijkse realiteit op rekent dat
de vaste uitdrukking “comprends pas”
bij politie, gerecht en administratie de
pas afsnijdt aan iedereen die niet on-
middellijk Frans spreekt. De heden-
daagse snoeverij is ook niet mis. De on-
dankbare honden van Amerikanen zijn
vergeten wat ze te danken hebben aan
la Wallonie dankzij een 17e-eeuwse
Waalse burgemeester: “New York est
nourrie de l'esprit de liberté transporté
dans le monde par les Wallons”.

• Persbericht van VB (Gedeeltelijke
overname) van 31-12: B-H-V: nieuw be-
langenconflict én groot compromis na
gewestverkiezingen.

Na de mislukking van Leterme op 15
juli beloofden de Vlaamse meerder-
heidspartijen CD&V/N-VA, Open VLD
en SP.a dat er NIET meer zou onder-
handeld worden over Brussel-Halle-Vil-
voorde. Men zou gewoon het parle-
ment zijn rol laten spelen. Met het
nieuwe meerderheidsakkoord dat van-
daag door H. Van Rompuy werd voor-
gesteld, wordt met deze belofte voor-
goed komaf gemaakt. Letterlijk stelde
de Eerste-Minister dat er binnen het
Overlegcomité een groep wordt belast
met het uitwerken van “voorstellen
voor oplossingen” en “De besluiten
hiervan moeten vanaf de zomer van
2009 besproken en uitgevoerd wor-
den.” In heldere taal betekent dit het
volgende:

1. Er wordt parallel aan de dialoog een
onderhandelingsniveau gecreëerd
rond B-H-V (zoals de Franstaligen
steeds vroegen);

2. De plenaire Kamer mag het dossier
niet afronden, zoals normaal begin
januari 2009 zou gebeuren. Om dit te
verhinderen wordt door de Fransta-
ligen voor de derde (!) maal een  be-
langenconflict ingediend;

3. Beslissingen worden over de verkie-
zingen van juni heen getild en met-
een nadien volgen de finale onder-
handelingen;

4. In ruil voor de splitsing zullen de
Vlamingen een zware prijs moeten
betalen die aan dit dossier en dus de
problematiek van Brussel of Halle-
Vilvoorde rechtstreeks gekoppeld
wordt.
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Hartelijk dank voor de grote steun!

IN alfabetische volgorde vindt u hieronder onze steunabonnees.
Duizendvoudige dank, beste getrouwen! Maar ook zij die voor 

31 januari ll.  € 10 leesgeld stortten of overschreven, maken kans een
boekenbon of een aangenaam etentje met z’n tweeën ter waarde van 
€  60 te winnen. De gelukkige wordt door lottrekking aangeduid op onze
Algemene Vergadering op 11 maart om 20 uur in CC Den Blank. Iedereen
welkom!

Antwerpen: € 15 W.M.; € 20 H.C.; € 25
VTB;
Asse: € 15 J.D.;
Begijnendijk: € 15 M.D.;
Beigem: € 15 J.L., J.D.;
Bellem: € 20 L.D.;
Berchem: € 15 D.R.-D.;
Bertem: € 30 J.B.;
Beveren-Waas: € 15 A.R.;
Bierbeek: € 20 H.V.;
Bonheiden: € 15 G.N.;
Brasschaat: € 15 J.J.;
Brugge: € 20 F.V.;
Brussel: € 15 R.S.;
Dilbeek: € 15 M.G.;
Duisburg: € 15 T.-V.;
Dworp: € 20 H.D.;
Erembodegem: € 15 P.C.;
Grimbergen: € 15 B.L., J.L.;
Heverlee: € 30 G.S.;.
Hoeilaart: € 15 A.S., J.V.E., L.M., M.D.; 
€ 20 M.I., J.-S.; € 30 E.J.;
Koksijde: € 15 P.D.;

Kraainem: € 15 M.B., R.B.; € 20 H.D.;
Langdorp: € 15 K.B.;
Leuven: € 15 K.H., S.M.; € 100 H.V.;
Loonbeek: € 15 P.V.; € 25 J.D.;
Lovendegem: € 15 R.-P.;
Lubbeek: € 20 G.T.;
Mechelen: € 15 V.N.Z.;
Meerbeke: € 15 U.D.;
Melle: € 15 K.M. ;
Overijse: € 15 D.D., D.-F., E.V., F.A.,
F.D., F.D., G.V., G.V., H.V., I.V., J.B., J.D.,
J.D., J.G., J.R., L.B., L.-B., L.D., L.S.,
M.D., M.-D., M.P., M.V., M.V., P.D.-V.,
P.R., P.V., R.A., R.C., R.D., R.G., R.G.,
R.S., R.V., R.V., T.R., V.-D.S., V.-V.; € 20
C.V., C.-M.; € 25 A.L., D.V., K, D., M.-C.,
M.D., S.V., V.-C.; € 30 G.C., L.D., S.S.; 
€ 50 L.T.; € 68, P.D.;
Petegem-aan-de-Leie: € 15 J.C.;
Putte: € 15 G.T.;
‘s-Gravenvoeren: € 15 M.B.;
Sint-Joris-Weert: € 15 C.L.;
Sint-Pieters-Leeuw: € 20 L.D.;

Tervuren: € 15 A.S., B.B., J.V., S.-P.; € 20
J.D.;
Vilvoorde: € 25 V.-D.; € 30 A.D.;
Vossem: € 15 G.L., T.C.;
Waregem: € 15 T.M., O.M.;
Wemmel: € 15 G.D.; € 20 M.D.;
Wezenbeek-Oppem: € 15 F.V., P.-V.R.;
Wilsele: € 15 D.D.;
Wolvertem: € 30 L.L.;
Zaventem: € 15 H.V.;
Zeebrugge: € 15 E.R.

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

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.
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Ter gelegenheid van de nieuwjaarsbij-
eenkomst van de Vlaamse Volksbewe-
ging, in de Jan Garemijnzaal van de
Brugse Stadshallen, werd op 17 januari
2009 door de in Overijse wonende Jo-
han Sanctorum, cultuurfilosoof en va-
der van gewezen groene schepen Her-
mes Sanctorum, het boek “de Vlaamse
Republiek: van Utopie tot Project”
voorgesteld. Er was een ruime belang-
stelling, waarbij  Michel Doomst
(CD&V), burgemeester van Gooik,
Geert Bourgeois (N-VA), gewezen
Vlaams Minister en Willy De Waele , li-
beraal en burgemeester van Lennik, in
de kijker liepen.

De interessante essaybundel werd sa-
mengesteld met bijdragen van tien
 opiniemakers uit de culturele, acade-
mische en mediawereld die zich onom-
wonden uitgesproken hebben, elk van-
uit hun ideologisch denkpatroon, voor
de Vlaamse onafhankelijkheid. 

Op het einde van het eerste decennium
van deze 21e eeuw wordt de Belgische
staatsvorm in vraag gesteld en meer en
meer resoluut afgewezen en dit niet al-
leen in Vlaanderen. De uitweg is een
open Vlaamse republiek, bevrijd van de
Belgische democratievervuiling, ge-
richt om solidair met andere Europese
regio’s als staat deel uit te maken van
de Europese Unie. Professor dr. Eric
Defoort, VVB-voorzitter, formuleert het
als volgt: “De Vlaamse republiek in de

De Vlaamse Republiek: van Utopie tot Project

21e eeuw is een constituerend deel

van een performante en mobiliseren-

de confederatie met Wallonië en Ne-

derland, ver weg van een België dat

ons opsluit in het verleden”. Dat niet
iedereen het helemaal eens is met de
confederatiegedachte, mag geen af-
breuk doen aan de waarde van het
boek, het zijn nog altijd denksporen
naar een niet meer weg te cijferen on-
afhankelijkheid van Vlaanderen. 

Zolang de traditionele Vlaamse partijen
(Open VLD, CD&V, SP.a en Groen!) hun

financiële belangen, hun machtsgeil-
heid en hun “hondse” trouw aan het
Belgische establishment blijven belij-
den, is Vlaanderen voor hen geen prio-
riteit. Het republikeins debat gaat aan
hen voorbij. En toch lijkt de rol van
deze politieke partijen op middellange
termijn uitgespeeld in de Vlaamse,
post-Belgische, constellatie.

Dit boek werd uitgegeven door Van  Halewijck en
is in de betere boekhandel verkrijgbaar.

Henri Otte 
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Groot-Bijgaarden - Sint-Wivina-abdij - Toegangspoort. Groot-Bijgaarden - Sint-Wivinaklooster - Gebouwen.

Groot-Bijgaarden

Verstedelijkt woondorp van 567 ha met
golvend landschap van 35 tot 82 m op
de scheidingslijn tussen Dender- en
Zennebekken. De aanleg van een tram-
lijn naar Brussel heeft veel verfransing
meegebracht. In 1110 is sprake van
 Bigardis. Een afleiding van het Ger-
maanse woord voor omheining. Later
voegde men er "Groot-" aan toe om een
duidelijk verschil te maken met Klein-
Bijgaarden. Oorspronkelijk hoorde
 Bijgaarden toe tot het domein van de
Gentse Sint-Baafsabdij. In het begin
van de 12e eeuw verscheen het ge-
slacht Van Bijgaarden. Zij deden talrij-
ke schenkingen aan de abdijen van
 Affligem en Groot-Bijgaarden. Door
huwelijken tussen de twee families,
kwam Bijgaarden in de tweede helft
van de 14e eeuw, in het bezit van het
vooraanstaand Brussels geslacht Veele
alias Rongman. Na vele schenkingen
binnen de families, wordt de heerlijk-
heid Bijgaarden in 1547 openbaar ver-
kocht aan de graven van Königsegg-
Erps. In 1125 vestigden zich in de
bossen van Groot-Bijgaarden enkele
vrouwelijke religieuzen onder leiding
van de later heilig verklaarde Wivina.
Deze kleine kloostergemeenschap
groeide dankzij talrijke schenkingen
uit tot een klooster met vele bezittin-
gen. Tijdens de godsdienstconflicten
moesten de zusters vluchten; bij hun
terugkeer na 20 jaar was hun abdij
 volledig verwoest. Onder Frans bewind
werd de abdij opgeheven en openbaar
verkocht. Centraal staat de Sint-

Dilbeek (3)

Groot-Bijgaarden - Sint-Egidiuskerk.

Egidius- of Sint-Gilliskerk in classicis-
tische stijl, tussen 1771 en 1776 naar
een ontwerp van architect Bernard
Thibaut gebouwd. Voor de plint rond-
om de kerk worden stenen van de afge-
brande gotische kerk opnieuw ge-
bruikt. De ingebouwde toren uit 1599
wordt voorzien van een classicistisch
inkomportiek. In 1945 treft een vliegen-
de bom de kerk. Na de restauratie in
1950 wordt de ‘Spaanse baksteen’ in de
gevel opnieuw zichtbaar. In de gevel
zien wij o.m. de grafsteen van de classi-
cistische hofarchitect Laurent-Benoît
Dewez (1731-1812). Beschermd monu-
ment sinds 1946. 

Achter de kerk, langs de Isidoor van
Beverenstraat staat het Kasteel Pel-

grims, opgetrokken omstreeks 1640 in
traditionele bak- en zandsteenstijl en
het toont fier zijn wapensteen en twee
medaillons. Een stenen brug, uit af-
braakmateriaal van een Schaarbeekse
kerk, verleent toegang tot het Poortge-
bouw met ronde hoektorens. Dit do-
mein, oorspronkelijk in het bezit van
de heren van Bijgaarden, wordt in 1903
aangekocht door Raymond Pelgrims.
Links wordt het landhuis uitgebreid
met een uitspringend gedeelte be-
kroond met een peervormige toren en
aan de rechterkant bekronen trapge-
vels en een traptorentje het uitsprin-
gend deel. De vensters worden ver-
sierd met kruiskozijnen en de in het
kasteel geïntegreerde kapel krijgt een
gotische toets. De vierkante 14e-eeuw-
se donjon is bekroond met kantelen en
ronde overstekende spietorentjes. Be-
schermd monument sinds 1940.

Op het gemeenteplein staat ook het
Pampoelhuis. Tot na de Eerste Wereld-
oorlog staat hier een hoeve, ‘De Cam’.
Dit voormalige gemeentehuis van
Groot-Bijgaarden wordt in 1933 door
Raymond Pelgrims opgetrokken met
materiaal afkomstig van het Pampoel-
huis in Ganshoren. Een barokke boog
verbindt het gemeentehuis met het
schoolmeestershuis dat in 1953 wordt
gebouwd met afbraakmateriaal uit het
Brusselse. De gebouwen in baksteen
en zandsteen vormen samen met de
Sint-Egidiuskerk een architectonisch
hoogstandje. Beschermd monument
sinds 1940. 

Voor een laatste merkwaardige be-
zienswaardigheid keren we terug langs
de Brusselstraat, nemen de vijfde
straat links, de Pater Hendrik Place-
straat en komen aan het Sint-Wivina-

klooster. Hier leefde de heilige Wivina
van 1129 tot 1170. Godfried I, hertog
van Brabant, schenkt haar in 1133 deze
eigendom. In 1242 wordt de Benedic-
tijnse kloostergemeenschap een zelf-
standige priorij, los van Affligem, en
draagt van 1548 tot 1794 de titel van ab-
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Groot-Bijgaarden - Kasteel Pelgrims - Poort. Groot-Bijgaarden - Pampoelhuis.

Groot-Bijgaarden - Sint-Wivinakapel.

Legende van de Heilige Wivina

Wivina was een jonge, gegoede vrouw, geboren in 1103 te Gent, als dochter
van Hugo II van Oisy-Inchy-Crèvecoeur en van Hildegarde van Baudour.
Als jong meisje vluchtte Wivina samen met haar vriendin Emwara het ouder-
lijk huis uit op zoek naar God. Zij volgden de oude baan Gent-Aalst-Asse-
Brussel en vroegen in de abdij van Affligem, tussen Aalst en Asse, gastvrijheid.
Korte tijd nadien toog Wivina op een ezel naar Brussel, naar het hof van
 Godfried I met de Baard, hertog van Brabant en Neder-Lotharingen (†1139),
met het verzoek een geschikte plaats te krijgen om er ‘enkel God te dienen’.
Hij schonk haar ‘de plaats, Bigarden genaamd, nabij Brussel in het Westen’, op
voorwaarde ‘dat zij er ook andere meisjes zou aanvaarden’. Bigarden was een
uitgestrekt gebied van ruim driehonderd bunder bos (Vrijthout, Nieuwen-
bosch, Ruftbosch, Diedtbosch, Rondenbosch, enz.), waar geen huis of hof
voorkwam, een ‘desertum’, een echte wildernis. Het behoorde tot het leen-
goed van de heren de Bigardis.
Daar gingen Wivina en haar trouwe vriendin Emwara als eremijten leven, mis-
schien eerst bij de bron waar het huidige kapelletje staat. Abt Franco, opvol-
ger van Fulgentius, bouwde voor hen met takken en leem, een oratorium en
cellen, omgeven door een sloot om de afzondering te waarborgen.
Uit het Affligemse Parthenon kwamen enkele edelvrouwen om het heilig en
boetvaardig leven van Wivina en Emwara te delen. En zo ontstond er een
 geregelde communiteit, onder leiding van de jeugdige Wivina, volgens de regel
van Sint-Benedictus, geestelijk en materieel geleid en georganiseerd door
monniken van Affligem.
In 1133 stichtte zij onder leiding van de monniken van Affligem een klooster.
Haar spreuk was: ‘Crescas, nec decrescas’ (‘Groei, geef het nooit op’).
Na haar dood op 17 december 1170 werd haar graf een druk bedevaartsoord
en men bouwde een kapel op de plaats waar zij geleefd had, om de groeiende
stroom bedevaarders op te vangen. In 1880 liet ridder Desferrières het kapel-
letje restaureren.

Vanaf 1812 werd aan de bedevaart een
processie gekoppeld, die sinds 1973
 opnieuw door de Bijgaardse straten trekt
met een evocatie van de belangrijkste
 gebeurtenissen uit Wivina's leven: haar
roeping en de officiële erkenning van het
klooster.
Dans, zang en muziek, verweven rond een
thema, stellen jaarlijks het leven van
 Wivina in een nieuw daglicht.
In vroegere jaren was de naam Wivine een
zeer gebruikelijke meisjesnaam in de
streek.

Groot-Bijgaarden - 

Schrijn van de H. Wivina.
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dij. Na de Franse Revolutie vestigt de
familie Dansaert er een chicoreifabriek
in. Sinds 1897 bewonen de Broeders
van de Christelijke Scholen het kloos-
ter, maar het is intussen verkocht aan
een privépersoon. Afwachten wat er-
mee zal gebeuren. De oude infirmerie
(1631), het poortgebouw (1730), het
priesterhuis (1756), het pachthof
(1775) en de omheiningsmuur (17e
eeuw) zijn restanten van de abdij, de
rest werd opgetrokken door de Broe-
dergemeenschap. In het park zien we
nog de ruïnes van de oorspronkelijke
abdij. Tegenover de ingang, aan het ein-
de van de dreef, bevindt zich de Sint-

Wivinakapel (1660) met haar bron. De
Sint-Wivina-abdij en de ommuring zijn
beschermd sinds 1996 en als dorpsge-
zicht erkend. De legende van Sint-
Wivina wordt hierbij in het kaderarti-
kel verteld. In de buurt scholencom-
plexen van Don Bosco en Parnas.

We nemen de Molenberg en rechtdoor
de Rodenberg, komen aan de Waer-
boom, maar hier belanden we in Bek-
kerzeel, een dorp van de gemeente
Asse, en dit is voor volgende maal.

Roeland

(Wordt vervolgd)
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OP 16 januari was het weer zo
ver. “In het Gouvernement” te

Huldenberg, de Peuthystraat 10,
werd onze volgende stopplaats
voor onze artikelenreeks over de
volkscafés. De locatie is ook, of
misschien zelfs beter, bekend als 
“De chasse” naar de gelijknamige
Brusselse Jachtlaan.

Bij voorkeur bezoeken we ons doelwit
op een vrijdag zo rond zes uur ‘s
avonds. We vermoeden dat op die dag
van de week talrijke stamgasten zullen
aanwezig zijn. Het was deze keer zeker
niet anders. Eigenlijk dachten we dat
het café gesloten was want de lichtre-
clame deed het niet die avond (verge-
ten “in brand te doen”, dixit de café-
baas). Maar gelukkiglijk konden we het
zachte gele licht waarnemen door het
grote raam waarop nog op ouderwetse
wijze “Gourvenement” geschilderd
staat en we stapten binnen. Aan de
toog staan, rond de vijf barkrukken,
een tiental mannen en langs de muren
zitten op comfortabele banken bekleed
met een tulpenmotief, nog enkele klan-
ten achter hun pintje te genieten van de
gezelligheid van het kleine café. Een ta-
feltje is bezet door één enkele vrouw
die er regelmatig haar aperitiefje komt
drinken. De cafébaas, Philip Gregoir,
heeft het druk en het is ons duidelijk
dat hij onmogelijk tijd kan vrij maken
om met ons wat te komen praten en
onze vele vragen te beantwoorden. Zo-
doende beginnen we alvast met wat
rondom ons te kijken en de sfeer op te
snuiven. We hebben in ieder geval al de
toelating gekregen om foto’s te nemen
van het interieur en de stamgasten.  
Op ieder tafeltje ligt een prijskaart met
het toch wel ruime aanbod aan bieren.
Aperitief-dranken, sterke dranken,
warme dranken, geen probleem in ’t
Gouvernement. Een pint betaalt men
1.40 € en de trappist kan men deguste-
ren voor 2.70 €. En als de tournées te
vlug gaan kan je er eventjes tussenuit
knijpen met een chips of chocolade. De
rokers kunnen nog steeds hun rookge-
rief aanschaffen, al is het dan via de
machine. Een luchtververser is aanwe-
zig en in één groot raam en de achter-
deur zijn ‘ventilateurkes’ geïnstalleerd
die goed hun werk doen. De zes tafel-
tjes met comfortabele stoelen zijn zo
gezet dat klanten een goed zicht heb-

ben op de andere aanwezigen en er dus
algauw een gesprekje kan aange-
knoopt worden. De toog, meubilair,
plafond en vloer zijn allemaal ver-
nieuwd in de beginjaren ’80 door Paula,
die het café uitbaatte nadat ze het had
overgenomen van de kleindochter van
de oorspronkelijke uitbater van het
café. De grote ramen zijn nog authen-
tiek en geven het café een oude uitstra-
ling. Een precieze datum van ’t ont-
staan van het café kon men ons niet
geven, maar het moet in het begin van
de vorige eeuw geweest zijn dat de
heer Vanwayenberg besloot, bovenop
zijn smidse en ijzerwinkeltje, er een
café bij open te doen. Het werkhuis
achteraan het gebouw getuigt nog van
dat verleden. In Huldenberg waren er
toendertijd al twee fanfares, in de
volksmond ’t Ziel en De Keet (respec-
tievelijk “De IJsegalm” en “De Ware
Vrienden”). Om alles goed te organise-
ren moest er veel vergaderd worden.
Dat gebeurde op deze locatie.  Door de
vele samenkomsten met veel gepalaver
werd het café al vlug omgedoopt tot 
’t Gouvernement. Daarna werd het café
opengehouden door dochter Van -
wayenberg en vervolgens nog door
haar dochter, Ghislaine Mercy, die sa-
men met haar man het café uitbaatten
tot in 1974. In die tijd ging de zaak da-
gelijks open om 6 uur in de ochtend.
Hun klandizie bestond op dat uur van
de dag uit mensen die van de vroeg-
markt kwamen of van de fabriek, na

In het Gouvernement

hun nachtshift. Er was geen sluitings-
dag. Het was een zwaar leven, maar er
werd heel wat afgelachen. Paula nam
in 1974 de zaak over van de familie
Vanwayenberg en sinds 2001 is Philip
de nieuwe baas van het café. Philip
was geen groentje in de horeca toen hij
de zaak overnam. Tijdens zijn kinderja-
ren hadden zijn ouders het café op den
Zavelenborre en de drie jaren vooraf-
gaande aan de overname van ’t Gouver-
nement, was Philip de uitbater van de
Kronkel, de cafetaria verbonden aan de
sporthal. Philip is nog jong en denkt
eraan om nog ettelijke jaartjes door te
gaan. Zijn enige dochter springt regel-
matig eens in om te helpen maar dat ze
na hem de zaak zou verder zetten, ziet
hij niet direct zitten.
Ondertussen zijn we afgedwaald van
onze beschrijving van het interieur. Op
de vensterbanken treffen we allerlei
soorten kamerplanten aan. De muren
zijn behangen met bierreclames, een
schilderij van het Huldenbergse cen-
trum, geschilderd door JOB, en mooi
ingekaderd, een uittreksel van de wet
op de Openbare Dronkenschap. Alhoe-
wel ’t Gourvenement een spaarkas
heeft (zonder souper) zien we nergens
letterlijk de spaarkast hangen. Maar
naast de comptoir hangt wel een grote
koperen bel waarmee, wanneer de
stamgasten een beetje rumoeriger be-
ginnen doen, eens gerinkeld wordt en
de beller een tournée générale aan zijn
been heeft. Verder treffen we geen
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elektronische spelen aan, de achter-
grondmuziek komt via de radio en af
en toe eens een cd-ke. De TV wordt re-
gelmatig gebruikt om naar een match
te kijken of opgezet op vraag van een
klant. Vrijdagavond is ook de vaste
 belotte-avond voor vier fervente kaart-
spelers.
‘In ’t Gouvernement’ is het clubhuis en
de sponsor van een minivoetbalploeg
en twee zaalvoetbalploegen, alle naar ’t
café genaamd. Regelmatig komt ook
een fietsersploeg over de vloer op zon-
dag. Het café heeft een kleine verga-
derruimte waarvan o.a. Open VLD op
tijd en stond gebruik maakt. Vorig jaar
werd met de Huldenbergse druiven-
feesten voor het eerst een “blues”-
avond georganiseerd in het werkhuis
achter ’t Gouvernement en de cafébaas
heeft duidelijk de intentie om het dit
jaar nog eens over te doen.
Zoals altijd gaan we eens langs de WC
die zich achteraan op weg naar het
werkhuis bevindt. Voor de mannen
staan twee urinoirs ter beschikking en
de vrouwen moeten het doen in een
apart hokje. Eenvoudig, maar netjes.
Deze ruimte is niet verwarmd en vrou-
wen moeten dus wel een beetje tegen
koude billen kunnen. Hier hangen ook
de affiches die aantonen dat in Hulden-
berg van alles en nog wat te beleven
valt.
Ondertussen zijn nog regelmatig stam-
gasten binnengekomen en ontwaren
we gekende gezichten zoals onze gewe-
zen wiskundeleraar, enkele oud-klasge-
noten en een paar stielmannen. Het
moment dus om enkele foto’s te nemen
en met de ene en de andere een babbel-
tje te gaan slaan. De trouwe klanten
hebben er geen moeite mee om eens te
poseren maar vragen toch al lachend
hoeveel hun dat gaat opbrengen. Ja, er
wordt wat afgelachen en afgebabbeld
in ’t Gouvernement. En volgens de baas
wordt er ook wel eens aardig gediscu-
teerd, vooral dan over de voetbal, maar
toch ook over politiek en andere zaken
die de mensen bezighouden. Wanneer
we aan de cafébaas zijn opinie vragen
over wat volgens hem een volkscafé is,
kijkt hij eens van bij ons aan tafel naar
de stamgasten aan de toog. “Dat is ‘t”,
zegt hij.  Mensen van alle slag en leeftij-
den die op eender welk uur van de dag
eens binnenspringen om snel of op hun
gemak iets te drinken. Die nieuwtjes
komen vertellen of gewoon eens een
babbel komen slaan en ook al eens dur-
ven ‘zagen’. De voertaal is overwegend
het Huldenbergs dialect (van de ‘shup’
en de ‘sheu’). We hadden het zelf zo
druk met babbelen met de ons bekende

en onbekende stamgasten dat we er ei-
genlijk niet op gelet hebben hoe Philip
in de omgang is met zijn klanten. Dan
vragen we het hem maar zelf en ant-
woordt hij dat hij doorgaans een kalme
cafébaas is, die gerust zijn gedacht
eens durft te zeggen en ingrijpt wan-
neer het nodig is. Het rookverbod vindt
hij ‘dikke zever’ (hijzelf is een niet-
roker) en hij vermoedt dat het tijdens
de winter toch wat aan klandizie zou
kosten (in de zomer heeft hij een ter-
rasje) indien het zou verplicht worden.
De sluitingsdagen zijn woensdag en
donderdag en voor de rest is het café
open vanaf 9 uur tot …
Dit artikel werd geschreven op basis
van twee bezoekjes aan ’t Gouverne-
ment. Omdat de cafébaas duidelijk niet
veel tijd had om ons te woord te staan
op vrijdagavond zaten we nog met en-

kele vragen en spraken we af om dins-
dag rond de middag nog even langs te
komen om wat meer te vernemen over
het ontstaan van het café. Zo gezegd, zo
gedaan en Ghislaine Mercy, de klein-
dochter van de oorspronkelijke café-
uitbater, was zo vriendelijk om ons nog
het ’t een en ’t ander te vertellen uit het
verleden. Onze dank daarvoor. Greta en
ik hielden ons deze keer aan koffie en
warme cécémel en dat is een pak effi-
ciënter om ons klaarder te herinneren
wat er allemaal werd gezegd.
’t Gouvernement is steeds een druk be-
zochte herberg geweest met veel atmos-
feer. En dat is ondertussen nog niet ver-
anderd. We gaan zeker nog eens langs.

Greta en Ingrid

(www.volkscafes.be)
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Deze activiteitenkalender staat ter beschikking van (onze) verenigingen. 

Geef uw programma voor april-mei-juni 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.

Verenigingsactiviteiten 

Dinsdag 3 maart om 14 uur: Creatieve Namiddag -
 Initialen borduren op papier, Vosdellestraat 37 te 1560
Hoeilaart.

Maandag 9 maart om 14 uur: Vertelnamiddag in Hof
ten Doenberghe te 1560 Hoeilaart. En om 20 uur bent 
u in CC Den Blank van Overijse welkom voor een 
N-VA-gespreksavond met Bart De Wever over politieke
actualiteit en toekomstperspectieven.

Op 13, 14, 15, 20 en 21 maart: Musical in CC Den
Blank "The Sound of Music", een superproduktie van
Tros.

Zondag 22 maart vanaf 12 uur eetfestijn in Ter IJse,
 Overijse.

Zaterdag 28 maart om 19.30 uur heeft de harpprinses
Janu de snaren gestemd om 50 jaar KVLV-Terlanen te
vieren.

Zaterdag 4 april om 15 uur: Algemene Vergadering van
Klavertje4zelfzorg in het Nerocafé te 1560 Hoeilaart.

Maandag 13 april om 14 uur: Vertelnamiddag in Hof
ten Doenberghe te 1560 Hoeilaart. 

Zaterdag 25 april:  Gespreksnamiddag Zelfzorg - Het
klavertjevier van de zelfzorg, Vosdellestraat 37 te 1560
Hoeilaart.

Zondag 26 april om 15 uur in GC De Bosuil te Jezus-
Eik Concert “1959” met fanfare Zoniëngalm. En een
 dikke proficiat voor de tentoonstelling “Terugblik op
Jezus-Eik in 1959”.
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Het gebeurde    75 - 25 - 100 - 50 ...     jaar geleden

1909 - 1909 - 1909

Op de Brusselse Grote Markt wordt het
Vlaams Huis geopend en te Hulden-

berg vinden Zusters Annonciaden, ver-
dreven uit hun moederhuis te Ranst,
een kasteeltje en kleine slotkapel. De
eigenaar Willem-Jozef van Overschie,
burgemeester van Neerijse, had het
voor zijn zoon gebouwd, maar na diens
zelfmoord – omwille van zijn homofie-
le geaardheid? – werd het kasteel aan
het aartsbisdom Mechelen geschon-
ken. De werken aan de nieuwe kapel,
gestart in 1907 en getekend door archi-

In de alom gekende S-bocht van Overijse-Centrum zet de Sint-Martinusharmo-

nie op 5 september 1959 de verbroedering met Bacharach muzikale luister bij.

Overijse houdt (van) zijn druivenfeest.

tect Philips van Boxmeer, kwamen
klaar in 1909.  

1934 - 1934 - 1934

In Brussel wordt de wet op het taalge-
bruik in rechtszaken gestemd en in
Huldenberg wordt de staatsbaan nr. 1
Leuven-Overijse onder handen geno-
men. Meer bepaald het deel tussen de
brug aan de Kaalheide en de de Peuthy-
straat. Vroeger liep de weg naast de
IJse dwars doorheen het kasteelpark.
En nu langs een bocht aan de hoek van

het kasteelpark; zo werd de weg gevoe-
lig verbreed en sindsdien loopt er zelfs
een fietspad langs het kasteeldomein.

1959 - 1959 - 1959

Op 4 juni wordt de tekst van de Belgi-
sche grondwet in de kamer van volks-
vertegenwoordigers goedgekeurd en te
Overijse is er een (voor sommigen
misplaatste of te vroege?) verbroede-
ring met het lieftallige Duitse stadje Ba-
charach am Rhein. Op de foto die wij
leenden uit het archief van Raoul Van
Pee, herkennen we vele leden van de
K.H. Sint-Martinus, bij voorbeeld Eu-
geen Taymans, drukker Henri Vanden-
dael, bestuurslid Leon Puttemans en
Roland Demesmaeker. Ook de achter-
grond zit vol met vervlogen herinnerin-
gen. Ooit het café Juste Lipsius be-
zocht? Of getankt aan één der
BP-pompen?

1984 - 1984 – 1984

In Overijse viert de Landelijke Gilde
haar 75-jarig bestaan. Een ereteken
wordt uitgereikt aan Emiel Dewaet,
Paul Bellicourt, René Timmermans en
Rik De Broyer. Hoeilaart kan de
grootse viering meemaken van de 90-
jarige Sint-Clemensharmonie. En wie
voert eind februari ‘De Kletskousen’
van Carlo Goldini op? Juist, de vijfjari-
ge toneelvereniging Tros.

Francis Stroobants

tel.: 02 305 90 53

francis.stroobants@telenet.be

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
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DE moederfiguur wordt in de
literatuur dikwijls beschreven:

altijd voorgesteld als de hardwer-
kende vrouw die niets onverlet laat
om haar gezin met liefde en vlijt in
stand te houden. Er is geen mooier
liefdesgedicht over een moeder dan
dit van Gezelle.   

I
’t En is van u hiernederwaart

Geschilderd of geschreven,

Mij moederke, geen beeltenis

Geen beeld van u gebleven.

Keerzang:

O moederke, mijn moederke

O mijn moederke,

O moederke, mijn moederke

O mijn moederke.

II
Geen tekening, geen lichtdrukmaal,

Geen beitelwerk van stene,

Tenzij dat beeld dat gij in mij

Gelaten hebt allene.

III
O moge ik, u onwaardig,

Nooit die beeltenis bederven,

Maar eerzaam laat ze leven in mij

Eerzaam in mij sterven.

Lodewijk de Vocht

(Antwerpen, 21 september 1887 -  
‘s-Gravenwezel, 27 maart 1977) kreeg
zijn vroegste muziekopleiding in het
Antwerps Kathedraalkoor van Emile
Wambach. Daarna studeerde hij aan
het Koninklijk Vlaams Conservatorium
van Antwerpen bij Jan Bacot (viool),
Frans Lenaerts (piano), Lodewijk Mor-
telmans (harmonie, contrapunt en
fuga) en opnieuw Wambach (orkestra-
tie en compositie).

Lodewijk De Vocht keerde later naar
het conservatorium terug eerst als le-
raar, later als directeur. Hij begon er in
1921 als harmonieleraar in opvolging
van Edward Verheyden. In die functie
gaf hij les aan o.a. Daniël Sternefeld,
Jef Maes en André Cluytens. Vier jaar
later werd hij ook verantwoordelijk
voor de orkestklas. Op 12 december
1944 werd Lodewijk De Vocht, in moei-
lijke omstandigheden, aangesteld als
conservatoriumdirecteur. Hij bekleed-
de die functie tot hij in 1952 met pensi-
oen ging.

Als muziekpedagoog was Lodewijk De
Vocht ook actief binnen Muzikale
Jeugd van Antwerpen en hij was be-
trokken bij de Muziekkapel van Konin-
gin Elisabeth.

Zijn eerste composities schreef Lode-
wijk De Vocht al op zijn zestiende
(koorwerken, liederen en de cantate

Groeninghe). Hij schreef overwegend
vocale muziek, al componeerde hij in
het begin van zijn loopbaan enkele fris-
se symfonische gedichten, zoals Dage-
raad (1907) en In Ballingschap (1915).
Op latere leeftijd ook nog concerto’s
voor viool (1944), cello (1955) en blok-
fluit (1957).

Lodewijk De Vochts origineelste com-
posities zijn voor koor bestemd: virtuo-
ze, soms woordloze koorstudies en
koorsymfonieën, zoals Grote Symfonie
voor gemengd koor en orkest (1932) en
Vier studies voor gemengd koor. Nog
voor koor schreef hij ook religieuze
muziek en cantates: Lofzang aan Ant-
werpen; Volkenhulde (voor de Wereld-
tentoonstelling in 1930); Scaldis Aete-
ma (1966) en het lyrisch zangspel
Primavera (1962 - 1967). Tenslotte is hij
ook de auteur van liederen (op teksten
van Gezelle, Simons, Cuppens, Pele-
man e.v.a.), kamermuziek (Trio voor
houtblazers, 1955) en solowerken voor
piano en gitaar.

Naast zijn activiteiten als componist
bouwde Lodewijk De Vocht ook een
grote carrière uit als   dirigent. Als vio-
list in het orkest van de Maatschappij
der Nieuwe Concerten had hij gewerkt
onder de leiding van o.a. Gustav Mah-
ler, Richard Strauss, Hans Richter en
Felix Weingartner. In 1913 volgde hij
Wambach op als kapelmeester van de
Antwerpse kathedraal; in 1915 werd hij

Mijn Moederke
Guido Gezelle (Brugge 1830-1899) Lodewijk de Vocht (Antwerpen 1887-1977)

Het Moederlied
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dirigent van het vrouwenkoor van
 Constance Teichmann en Amanda
Schnitzler-Selb, dat hij een jaar later
uitbouwde tot het gemengd koor Cho-
rale Caecilia; in 1921 verving hij Lode-
wijk Mortelmans als dirigent van de
Nieuwe Concerten; en in 1935 werd hij
dirigent van de Antwerpse conservato-
riumconcerten. Met de Chorale Caeci-
lia bracht hij jaarlijks de Mattheuspas-
sie en samen met het orkest van de
Nieuwe Concerten zorgde hij voor
baanbrekende uitvoeringen van Les
Euménides van Darius Milhaud en
 Jeanne d’Arc au bûcher van Arthur
 Honegger, twee componisten met wie
hij nauw samenwerkte. Met een veer-
tigtal uitvoeringen van Jeanne d’Arc,
tot in Parijs en op de Hollandfestivals
van 1946 en 1947 toe, werd hij de be-
langrijkste verdediger van dit werk. In
1943 zette hij Honeggers meesterwerk
ook op plaat voor His Master’s Voice en
in 1960 dirigeerde hij het werk in een
rechtstreekse Eurovisie-uitzending.

Opmerkelijk bij Lodewijk De Vocht is
die dichotomie tussen enerzijds de diri-
gent van moderne partituren en ander-
zijds de componist van lyrisch-roman-
tische werken. 

Roeland

(Wordt vervolgd)

(Bron: Jan Dewilde, Studiecentrum voor Vlaam-
se Muziek)

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!

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!

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

450 jaar aartsbis(bis)dom
Mechelen-Brussel

“Dom!” was een vaak gehoorde en veel gelezen reactie toen eind januari het voor-
nemen van het aartsbisdom bekend raakte. Het wilde zijn 450 jaar ook in Vlaams-
Brabant tweetalig aankondigen met banieren, gebedskaartjes en strooibriefjes.

De federatiepastores, vele parochieploegen en kerkraden protesteerden ondub-
belzinnig tegen een toestand die onze parochies katapulteert naar de 19e eeuw.
“Onverstandig de Vlaams-Brabanders op hun ziel te trappen” was een andere
 reactie.

Ziezo, de titel hierboven is verklaard en u kunt uw mening nog kwijt bij het aarts-
bisdom (tel. 015 29 84 51), dat tot op heden zijn mening niet officieel heeft bijge-
stuurd. (FS)

Le Palais / Het Gehemelte.
“België, land van de goede smaak?”
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Uitspraken voor aan tafel of in bed,
gerangschikt volgens ’t alfabet

• Aesopus: “Het zijn niet alleen mooie
veren die mooie vogels maken”. 

• Bart De Wever: “In België is de ver-
kiezingen winnen het ergste wat ie-
mand kan overkomen”.

• Cato de Oudere: “Wijzen leren meer
van dwazen dan dwazen van wijzen”.

• De Bruyn Erik: “De S.P.a stelt zich
meer open voor mensen van buiten
dan voor mensen van binnen de par-
tij”.

• Eric Donckier in Het Belang van
Limburg: “Voor de Franstaligen is de
Belgische staat een door de Vlamin-
gen gefinancierde melkkoe en ze zijn
erop georganiseerd om die maximaal
te melken”.

• Fava: “Kinderen zijn kleine mensen
en mensen grote kinderen”. 

• Gregorius de Grote: “Wanneer de
booswichten tot grote staat komen,
krijgen de zwakken neiging hun
slechtheid na te volgen”.

• Herman De Vilder: “Tervuren had
tussen 1860 en de eerste wereldoor-
log een schildersschool die enorm
veel betekend heeft voor de gemeen-
te. Daarom werd onze vereniging ‘De
Vrienden van de School van Tervu-
ren’ opgericht. Mijn boek bevat heel
wat uitleg over de school, de kunste-
naars en de werken”.Warm aanbevo-
len kunstboek! Bestellen kan per e-
post: jan.hulst@skynet.be

• Isocrates: “Een verzameling schone
uitspraken is meer waard dan een
hoop schatten”.

• Jean-Marie Pfaff: “Veel mensen den-
ken dat ik een publiciteitsgeile vent
ben. Het tegendeel is waar”.

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

• Laszlo Bölöni van Standard: “Van
Westerlo weet ik alleen dat Napoleon
er zich lelijk aan heeft mispakt”.

• Marino Keulen op Radio 2 Vlaams-
Brabant: “Damien Thiéry is geen ef-
fectieve burgemeester en moet zich
in zijn optredens niet beroepen op
een titel die hij niet heeft”.

• Napoleon Bonaparte: “Men moet
niets overijld doen; zelfs God heeft
de wereld niet in één dag gescha-
pen”.

• Osborn: “Wees niet begerig naar
roem; de ervaring heeft geleerd dat
zij een trompet bij zich draagt, die
meer vijanden bijeenroept dan vrien-
den”.

• Peter De Roover (VVB) in de Mor-
gen van 24-12-08: “Iedereen erkent
hoe belangrijk het is dat de deelstaat-
regeringen in deze aanhoudende fe-
derale crisis op een normale manier
blijven werken. Dat geeft een mini-
mum aan stabiliteit. Willen Somers
en Gennez dat een federale crisis in
de toekomst automatisch overslaat
op de deelstaten? Als de Belgische
regering niet meer kan regeren, moet
dan ook de Vlaamse haar werking
stopzetten en in een kiescampagne
worden gesleurd?”.

• Qua of wat betreft: Qua gegeven
woord zijn er andere partijen dan de
CD&V.

• Roger Moens: “Dankzij de medische
attesten zijn er vandaag twee soorten
dopinggebruikers: zij die gebruiken
om te bedriegen, en zij die bedriegen
om te gebruiken”.

• Sara Maria Brech, in Die Welt van
24-12-08: “Voor de opvolger van Le-
terme staat een land met grote pro-
blemen te wachten. De Nationale
bank voorspelt voor 2009 een reces-
sie. In 2007 had België voor de eerste

keer in zeven jaar een handelstekort.
In 2009 kan het bruto binnenlands
product onder de 2% dalen. Tegelijk
klinken de stemmen steeds luider om
het land te splitsen. De rechtse partij
Vlaams Belang die zich voor een au-
tonoom Vlaanderen inzet is de derde
grootste kracht in dit land. Veteraan
Martens blijft ondanks alles optimis-
tisch: “Het is natuurlijk een moeilijke
opdracht”, zo zei hij, maar hij hoopt
dat ze niet hopeloos zal zijn”.

• Trouw 22: “Het lijkt waarschijnlijk
dat de Belgische democratie op fede-
raal niveau onbestuurbaar is gewor-
den.  Informele banden, vaak geba-
seerd op politieke loyaliteit, hollen
op grove wijze de transparantie van
het Belgisch bestuur uit”.  

• Unamunola Miguel de: “Hij, die alles
begrijpt, begrijpt niets, en hij die al-
les vergeeft, vergeeft niets”.

• Van Rompuy Eric (CD&V) op RTL-
TV1: “Als ik mij over bepaalde dingen
zal uitlaten, zal ik er rekening mee
moeten houden dat men zal proberen
in mijn voorstellen interpretaties te
vinden die mijn broer in problemen
kunnen brengen. En dat wil ik tegen
elke prijs vermijden. Mijn rol zal dus
ook veranderen”. (Onnodige toevoe-
ging: Of hoe de steun voor Van Rom-
puy Un eerder familiaal dan door
standvastige Vlaamse overtuiging be-
paald wordt…)

• Warandemanifest 2005: “België
houdt voor Vlaanderen geen toege-
voegde waarde in. Wel voor Wallonië
en Brussel. Vlaanderen kan onmoge-
lijk voor die toegevoegde waarde
blijven zorgen”.

• Xantippe: Onmogelijk in mijn mond
te leggen, maar toch heeft Pieter Lan-
gendijk in 1756 een blijspel over mij
geschreven “Xantippe of het booze
wijf des filosoofs Socrates beteu-
geld”.

• Yzarn-Freissinet: “In de eenzaam-
heid weent men altijd een beetje om
zichzelf”.

• Zola Emile: “Volmaaktheid is zo er-
gerlijk, dat ik er dikwijls spijt van heb
dat ik het roken gestaakt heb”.

Francis Stroobants

Socialistische partij en Anciaux

22
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Kort genoteerd

• Wij zijn mild, Spoorslag draagt de
Haiku van de Werkgroep HVK graag op
aan de - we hadden bijna geschreven
‘onze’ - regering Van Rompuy Un:
Grondwet van geen tel

Liever Waals, Duits of Brussèls

Rondje carrousel.

• In volgend Spoorslagnummer leest u
de bespreking van “Een bewogen jeugd
1922 – 1942” van Robert Pieters (eigen
uitgave – € 18,50 te bestellen bij de au-
teur thuis, Grotstraat 21 of + verzend-
kost via 734-0209179-56 van de auteur).

• Karine Didden uit Hoeilaart wint de
provinciale Europaprijs ‘Europa is
hier’. Zij mag dankzij de provincie
Vlaams-Brabant naar Linz of Vilnius.
Op 27 januari ll. kreeg zij de reischeque
van afgevaardigde Monique Swinnen.
Een toemaatje: Dames en heren van
onze Vlaamse provincies, gebruik
voortaan a.u.b. het woord “afgevaar-
digde” i.p.v. “gedeputeerde”.

• Wat laat voor een aankondiging, maar
op 14 februari organiseert het Vlaams
Belang een colloquium in zaal ‘De
Schelp’ van het Vlaams Parlement over
“Vlaams geld in Vlaamse handen”. 

Met het Duitse parlementslid Henry
Nitzsche, Nova Civitaslid Werner
 Niemegeers, VVO-lid Paul Stoppie, 
AK-VSZ-man Gui Celen, Meervoud-
bestuurslid Dirk De Haes, LDD-voorzit-
ter Jan-Marie Dedecker, N-VA-er Jan
Jambon en Gerolf Annemans van
Vlaams Belang.

• “Meer dan alleen maar een museum,
wordt Den Bonten Os”, verklaarde
schepen Sven Willekens van Overijse
aan Annelies Baeten van Het Laatste
Nieuws (24 en 25-01-09). De toeristi-
sche uitvalbasis van Overijse wordt
een mengeling van onthaal, erfgoed en
horeca. Spoorslag houdt u op de hoog-
te!

We denken maar steeds dat we alles ge-
zien hebben. Lekker niet! Steeds weer
worden grenzen verlegd. Kijk eens
naar onze huidige Vlaming van dienst
bij de CVP: Kris Peeters. Hij gaat niet
met zijn voeten laten spelen. Heeft hij
echt nog niet gemerkt dat het al lang
begonnen is? 

Een toekomstplan om ‘Vlaanderen’ tot
een van de succesrijkste regio’s van
Europa te maken, waarbij het uitblij-
ven van een staatshervorming “geen
excuus mag zijn”, want wij Vlamingen
hebben toch alles in de handen (sic). In
welk koekoeksland leeft die man? Wat
hebben Vlamingen in de hand, behalve
het recht om alles te betalen en mooi te
zwijgen? Zelfs niet het recht om aan de
Waalse vrienden vriendelijk te vragen
wat ze met ons geld doen. Vlaanderen
is dan weer al zelfstandig genoeg om
‘in extremis’ een bank te redden die
een licht Vlaams kleurtje zou hebben,
want van België krijgt die geen red-
ding. Licht zeg ik, want hun documen-
ten zijn meertalig. Dexia zou het ACW
veel geld gekost hebben. Daar treur ik
nu niet zo om, want zijn ze niet vooral
‘solidair’ met het Waalse en Belgische
potverteren? Kiezen ze niet eerder voor
macht en de vriendschap van de ko-
ning, eerder dan voor de kleine werk-
man? Hebben ze niet overdreven veel
politieke macht zonder democratische
rechtvaardiging (zoals ons aller majes-
teit)? Maar ja, in slechte tijden kan het
alleen maar beter worden, dat weten
we al lang. 

Nu wat over ernstige zaken. Zijn er niet
velen te vinden voor een beetje ‘stoe-
fen’? Bij biljarten is een beetje stunten
niet altijd uit de lucht. Het kan soms re-
delijk gemakkelijk. Vandaag kijken we
nog eens naar wat stuntwerk. Op de te-
kening zien we hoe bal drie verdoken
wordt door bal twee. Op het eerste ge-
zicht lijkt het een moeilijk te maken

Biljarten op zijn Belgisch (43)

VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

punt, zeker als men de ballen niet uit
elkaar wil spelen, nu ze eens mooi
 bijeen liggen in een hoek. 

De ballen liggen op een rij langs een
band. Moeilijk geval! We kunnen echter
‘koeleren’ (doorloopstoot) en bal twee
gebruiken om bal drie wat gunstiger te
plaatsen. Een bal drie tegen de band is
‘klein’, spelen we hem een beetje los
van de band dan wordt hij ‘dik’! In deze
twee gevallen zorgen we dat bal 2 licht-
jes bal 3 beroert en hem dus ‘dikker’
maakt of hem op een plaats (o) brengt
waar onze keubal hem gemakkelijk
kan vinden. We moeten dus alleen bij
benadering inschatten waar bal drie te-
recht zal komen en zorgen dat onze
keubal in die richting verzeilt. Bijna
steeds bekomen wij hierbij ook nog
een interessante plaatsing van de bal-
len. Een mooie reeks punten is niet uit-
gesloten. Maar opgelet: rustig aanpak-
ken en onze keu goed beheersen, met
een lichte stoot maar met voldoende
diepgang. In het eerste geval koeleren
we naar de band en met goed effect
mee is het een makkie; in het tweede
geval gaan we recht naar de ontmoe-
tingsplaats (o) en maakt bal twee een
bandje met effect mee. We geven de
keubal dus tegeneffect. 

(wordt mogelijk vervolgd)

Jan Goossens
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Horizontaal:

1. Frank ... (gitarist) - ... gratias

2. Organisatie van Duurzame Energie - ‘...’, het mooiste

lied over vrouwen

3. Een hooiberg met één ... - ... are the champions

4. Onder ... komen - ... Meuris

5. Initialen van bekend wielrenner

6. Je ... staat open - Kleur

7. ... met compote

8. Aalmoezen die naar de hand ..., verliezen hun kracht -

Middelbare leeftijd

9. To eat, ..., eaten

10. ... Neefs, een naam als een klok - De Abdij van ...

11. Officiële taal van een Aziatisch land - ... Bolt (atletiek)

12. GSM-operator

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Verticaal:
1. In 1905 voerde een wet de ... in. De spoorwegen legden

voortaan ‘des trains de plaisir’ in naar de kust
2. ... rem - 4... of July
3. Deelgemeente van Steenokkerzeel - … zweet is gauw

gereed – Wat een man meer heeft dan een … is meege-
nomen

4. … enen boom een koekoek zat - … is de aanduiding
voor een ongelovige door moslims

5. Griekse god - Jan met de …
6. De … ontstond in 1944
7. ‘De mens heeft iemand nodig bij wie hij kan …’ zei

 Karel Van de Woestijne – ‘is’ omgekeerd
8. ‘Roelanders’ waren aanhangers van de Vlaamse chris-

ten-democratische beweging in het Ninoofse. Ze lagen
aan de oorsprong van het … - Warum ist es … Rhein so
schön ?

9. De boerkens smelten van vreugd … plezier - Ingewan-
den van de haring - Lucy Alexis …

10. Klinkers van ‘koe’ - … Demaré – Het … van perziken

De Kronkel

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.

Onze Kronkel beleeft geen crisis. Om de twee maanden kunt
u zonder staatswaarborg gratis uw hersenen pijnigen of
 activeren (zelf te kiezen). Maar … ons aller geld beleeft wel
barre tijden. Niet te verwonderen dat ‘GELDCRISIS’ de
 oplossing was van de Kronkel uit vorig nummer. En met de
prijs gaat na lottrekking een trouw abonnee van het eerste
uur lopen, de heer Fernand Thenaerts uit Duisburg.
 Proficiat!

Wees niet te bescheiden. Win een prachtig boek en stuur dus
samen met tientallen anderen uw oplossing voor eind
 februari 2009 naar:

De Kronkel, Kardinaalstraat 20, 3090 Overijse 

of per e-post naar vkd_spoorslag@yahoo.com 

of jena.de_wilde@skynet.be

Oplossing vorig nummer:


