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Redactioneel

Het is verdacht stil in de Wetstraat. Er zijn
de obscure parlementaire gesprekken over 
B-H-V, de zoektocht naar een oplossing
voor het Fortis-debacle en het paaien van
de aandeelhouders, er is de parlementaire
onderzoekscommissie rond de Fortis-affai-
re, er zijn opnieuw problemen met justitie
en er is natuurlijk de economische crisis
die zich overal in het Vlaamse land laat voe-
len, met een stijgende werkloosheid tot ge-
volg. De dialoog van gemeenschap tot ge-
meenschap was een praatcafé geworden en
werd, zoals voorspeld, door Kris Peeters
stopgezet. Wat heeft de federale regering
nu zelf al gedaan om de werkgelegenheid in
de autofabrieken van Vlaanderen (Opel,
Ford en Volvo) te handhaven, tenzij kritiek
geven op het initiatief van de Vlaamse rege-
ring? 
Op 7 juni zijn er Gewest- en Europese ver-
kiezingen. B-H-V zal niet gesplitst zijn. 
Tijdens een conferentie op 13 maart heb-
ben 21 burgemeesters uit Halle-Vilvoorde
beslist geen boycot door te voeren, 8 ge-
meenten daarentegen, waaronder Overijse,
hebben beslist de Europese verkiezingen
niet te organiseren. De burgemeesters heb-
ben een actieplan uitgewerkt met onder
meer de onvoorwaardelijke goedkeuring
van de splitsing van de kieskring Brussel-
Halle-Vilvoorde; een onderhoud met de
gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant, de Vlaamse Minister van Binnen-
landse Aangelegenheden en de federale
 Minister van Binnenlandse Zaken. Zij vra-
gen op Europees en supranationaal niveau
een onderhoud om hun standpunt toe te
lichten, onder meer vanuit artikel 3 Eerste
Aanvullend Protocol bij het Europees Ver-
drag voor de Rechten van de Mens. Zij vra-
gen een onderhoud met de Duitstalige Ge-
meenschap om duidelijk te maken dat een
bijkomend belangenconflict overbodig is;
zij blijven ijveren voor de goedkeuring en
uitvoering van beleidsmaatregelen die de
eigenheid van Halle-Vilvoorde ondersteu-
nen, zoals de Vlaamse Wooncode, het
Vlaams grond- en pandenbeleid. Zij zullen
actief hun bevolking informeren over de
achtergrond van hun standpunt en acties,
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het belang van de verkiezingen voor het
Vlaamse Parlement en het realiseren van
een staatshervorming in sociaal-econo-
misch perspectief.
Zullen de Vlamingen in de Kamer zomaar
onwettige Europese verkiezingen goedkeu-
ren? 
Wij denken dat het een goede zaak is dat de
federale verkiezingen niet samen zullen val-
len met de gewestverkiezingen. De Vlaam-
se deelstaatregering moet onafhankelijk
kunnen werken van de federale regering.
De politieke samenstelling hoeft zeker niet
dezelfde zijn. Het voordeel hiervan werd
reeds in het verleden aangetoond.
Intussen worden er politieke peilingen ge-
houden, al dan niet gemanipuleerd, om de
kiezers een (vals?) beeld te geven van het
politieke landschap. Volgens specialisten is
een peiling bij 1.000 Vlamingen voldoende
om een indruk te krijgen van het stemge-
drag, alleen weten wij niet waar zij geselec-
teerd hebben. En er zijn zeker kiezers die
de toestand niet volgen en zich zullen laten
misleiden. Volgens J. Galbraith wordt de
grootste schade aangericht door mensen
die weten dat het fout loopt, maar toch blij-
ven zeggen dat men vertouwen moet heb-
ben, omdat de dingen fundamenteel in orde
zouden zijn.
Voor de komende gewestverkiezingen zal
het nodig zijn om de Vlamingen te overtui-
gen voor politici te kiezen die zich bewust
voor Vlaanderen willen inzetten. Als men
de voorkeur geeft aan de traditionele par -
tijen, weet dan dat ook daar Vlaamse politi-
ci zitten die ooit de overstap vanuit een
vlaams-nationele partij hebben gedaan. Zul-
len zij zich laten muilkorven door de partij-
tucht? Zij weten ook dat het unitaire België
niet meer bestuurbaar is. Een grondige
staatshervorming staat hoe dan ook voor
de deur en daar zullen wij betrouwbare
Vlaamse politici voor nodig hebben.
De Vlaamse Volksbeweging organiseert op
17 mei DE CONVENTIE in Hangar 29 te
Antwerpen. “Ik kies voor Vlaanderen, voor
werk, welvaart en welzijn”. Iedereen is wel-
kom, er worden bussen ingelegd. Spoorslag
sluit zich hierbij aan en zal in zijn volgend
nummer, dat net voor 7 juni verschijnt, die-
per ingaan op de noodzaak voor een VRIJ
VLAANDEREN te kiezen.

De volgende vergadering van de

Raad van Bestuur, uitzonderlijk

 samengaand met de redactieraad,

heeft plaats op 

maandag 11 mei 2009 

om 20 uur in CC Den Blank 

te Overijse. 
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Ik kies voor Vlaanderen.

Vlaams-Brabants nieuws

Het Halle-Vilvoorde Komitee heeft de
jongste maanden veel tijd en energie
gestopt in de oproep van 374 Vlaam-

se verenigingen (nationale én plaat-
selijke) die de politici bezweert de
carrousel der belangenconflicten te
stoppen. 
Brussel-Halle-Vilvoorde moet onmid-
dellijk en zonder prijs of toegeving
gesplitst worden. Daarover is ieder-
een – behalve een paar esta-
blishment-politici en aftandse tijgers
uit het verleden – het eens! En als de
carrousel moet blijven draaien, laat
dan de democratische Vlaamse meer-
derheid in het parlement haar werk
verrichten! Die Vlaamse strategie
mag er gerust in bestaan gewoon de
democratische besluitvorming te vol-
gen, en in geen geval iets (toe) te ge-
ven.

�

Ten tweede werd er met het oog op
de strategie over actie tegen de on-
grondwettelijkheid der Europese ver-
kiezingen een tekst geschreven, die
begin maart als Open brief naar

alle gemeentebesturen van Halle-

Vilvoorde werd verstuurd. De tekst
van drie gedegen bladzijden pleit,
summier samengevat, voor eerbied
voor de grondwet en voor verzet te-
gen de ongrondwettelijkheid der Eu-
ropese verkiezingen! 
De reacties waren hoopvol, de argu-
menten werden niet a priori van tafel
geveegd.We keken dus hoopvol uit
naar de Conferentie der Burgemees-
ters op vrijdag 13 maart ll.

�

En inmiddels hadden de Overijsese
burgemeester Dirk Brankaer – PRO-
FICIAT ! – en z’n collega’s Hendrik
Verbrugge van Alken en Huub Broers
van Voeren de onvrede van de
C.D.&V-basis al goed, scherp en
waarheidsgetrouw verwoord: “Ver-
geet Vlaanderen niet”. Inderdaad,
voor de partij die geen heil meer zag
in het kartel met N-VA is de geloof-

waardigheid naar de deelstaat-ver-
kiezingen van 7 juni toe eerder aan
de magere kant. U merkt het, enige
mildheid is ons niet vreemd. Maar als
het hoofdbestuur en mevrouw Mari-
anne Thyssen de ingeslagen weg blij-
ven bewandelen (en dus NIETS doen
voor ons aller Vlaams-Brabant), lijkt
het erop dat zij er de voorkeur aan
geven niet (meer) verkozen te wor-
den. Een keuze voor (gedwongen)
ontslag, voor meer gezinsrust, los
van partijfuncties. Of zit er een
scheuring tussen de Vlaamse basis en
de ‘ouwe rotten’ van het syndicaal en
Belgisch establishment aan te ko-
men?

�

De vierde nationale DIENSTWEIGE-
RINGSACTIE uit  BURGERZIN is in-
middels gestart. En voor iedereen is
het duidelijk. Zelfs als deze actie wat
minder weerklank vindt – omwille
van het complex samenvallen met de
Europese verkiezingen en het elek-
tronisch stemmen – is het voor ieder-
een, zelfs voor nu nog aarzelende ge-
meentebesturen, zonneklaar dat de
vijfde actie Burgerzin t.g.v. de eerst-
volgende federale verkiezingen MAS-
SAAL, INDRUKWEKKEND en MET
STEUN VAN HEEL VLAANDEREN
zullen geboycot worden als Brussel-
Halle-Vilvoorde tegen de verkiezings-
datum in (2009, 2010 of) 2011 niet ge-
splitst is.

�

Hoe is de Conferentie verlopen? Wel-
ke resultaten konden opgetekend
worden? Voor Belga en een door
onze pers ruim overgenomen stand-
punt, leek één titel te volstaan: Oef,
er is niet tot een algemene boycot op-
geroepen (om zich tegen juridische
sancties in te dekken?). De persme-
dedeling gaf inderdaad een wat wazi-
ge indruk. In het communiqué van
Vlaams Belang heette het: “Burge-
meesters krabbelen terug”. In feite
werd toch een en ander bereikt én af-

gesproken: een 12-tal gemeentebe-
sturen versturen geen kiesbrieven;
een viertal zeker wel. Een afvaardi-
ging gaat met de Vlaams-Brabantse
provinciegouverneur praten; en ook
met de Duitstalige Gemeenschap om
geen volgend BHV-belangenconflict
in te dienen… En het protest tegen
discriminatie voor de federale verkie-
zingen lijkt algemeen te zijn! Gou -
verneur Lodewijk De Witte heeft
 intussen de boodschap van acht ge-
meenten (Dilbeek, Gooik, Lennik,
Londerzeel, Meise, Overijse, Roos-
daal en Sint-Pieters-Leeuw) goed ont-
vangen.

�

En tot slot geven we nog mee dat tij-
dens de gedachtewisseling in het
Vlaams Parlement op 19 maart de
Vlaamse Beweging haar standpunt
heeft mogen/kunnen bekendmaken
t.a.v “The Brussels Metropoltitian
 Region”. Raadt u het? Wij staan op
eerbied voor de provincie Vlaams-
Brabant, ook op sociaal-economisch
en taalkundig gebied. En als er met
Brussel dient onderhandeld te wor-
den, dan tussen het Vlaamse gewest
en het Hoofdstedelijk Gebied. (FS)
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Dinsdag 24 februari 2009 
Aan: Guy Tegenbos, politiek redacteur De Standaard
Onderwerp: Vindt u dit zelf nog geloofwaardig?

Geachte hoofdredacteur van DS,

Voor de zoveelste keer pleit u voor dringende maatregelen
om dit land weer bestuurbaar te maken. Vindt u dit zelf nog
geloofwaardig?
Miljoenen euro's en duizenden jobs gaan verloren door
slecht, lees geen, beleid. U weet dat ook en toch blijft u als
een bezetene hameren op dezelfde nagel. Maar u probeert
een nagel in Belgisch beton te krijgen, u pleit namelijk voor
een goed Belgisch beleid in deze crisistijd. Een contradictio
in terminis.
Uw krant schrijft al 10 jaar (8 jaar onder paars en 2 jaar on-
der CD&V) dat er in dit land communautair geen stap voor-
uit wordt gezet.
En toch blijft u uw lezers een rad voor de ogen draaien en
hen doen geloven dat alles nog goed kan komen mits één of
andere staatshervorming. U dwaalt en dat is niet erg, ware
het niet dat de toekomst van de Vlamingen en de Walen  in-
tussen elke dag somberder wordt en dan vooral van degenen
die geboren zijn na 1990. Zij zullen, meer nog dan wij, beta-
len voor wat mede door uw krant is gepromoot, met name
het eindeloos rekken van de Belgische doodsstrijd. U zal de
volgende dagen schrijven dat Opel moet gered worden maar
NIET tegen gelijk welke prijs. Heel juist, maar wanneer gaat
u dat ook eens over de nv België-Belgique schrijven?
Wees mild voor onze (klein)kinderen en geef hen de moge-
lijkheid om de schade te beperken met een eigen beleid.
Want het wordt inderdaad een lange ijstijd.

Hoogachtend,
Filip De Troij

Vindt u dit zelf nog geloofwaardig?

Via e-post discussiëren met Guy Tegenbos, politiek redacteur van De Standaard  (dS was ooit een bewuste Vlaamse
kwaliteitskrant).

Dinsdag 24 februari 2009 
Aan Filip Detroij
Onderwerp: Vindt u dit zelf nog geloofwaardig?

Geachte heer Filip De Troij,

Dank voor uw reactie.

Er is bij ons meer dan begrip voor de 'houding van onge-

duld' die velen in Vlaanderen hebben.

De voorbije 10 jaar is er inderdaad nauwelijks of geen vor-

dering gemaakt. De dertig jaren voordien wel. Wij gaan er

vooralsnog van uit dat die vorderingen – het stapsgewijs

verminderen van het pakket taken dat de federale overheid

heeft in te vullen – kunnen en moeten gerealiseerd worden

door  onderhandelingen tussen de twee deelstaten.

Is dit geloofwaardig, zoals u zich afvraagt? Dit is de enige

weg die er is volgens de democratische procedures die we

hebben afgesproken in dit land. Maar we ontkennen niet

dat het feitelijk NON op alle fronten vanwege de Franstali-

ge politieke partijen die enige weg onder druk zet.

Guy Tegenbos

Politiek redacteur De Standaard

Dinsdag 24 februari 2009 
Aan: Guy Tegenbos, politiek redacteur De Standaard
Onderwerp: Vindt u dit zelf nog geloofwaardig?

Geachte heer Guy Tegenbos,

Ik dank u ook van harte voor uw antwoord. 
U beseft niet welke frustratie het vandaag oplevert in een
Vlaanderen te leven waar de zo belangrijke discussie rond
onze toekomst niet wordt aangedurfd.
Hard werken ja, maar een ernstig gesprek over waartoe dat
hard werk moet leiden, daar past de gemiddelde Vlaming
voor én ook de gemiddelde Vlaamse krant. Niet zo bij DS, al
kan ik nog niet akkoord gaan met uw visie.
U begrijpt mijn  houding van ongeduld. Ongeduld is een ver-
keerd woord als je dit Belgisch drama voor  je  ogen ziet ge-
beuren en je dan nog enkele jaren geduld wordt gevraagd.
ELKE DAG GAAN JOBS EN VEEL GELD VERLOREN. Daar

is geduld geen deugd, maar medeplichtigheid.

Aan die medeplichtigheid bezondigt DS zich, vind ik.

En u zegt dat ‘dertig jaren voordien wel vordering werd ge-
maakt’.
Correct als u bedoelt vordering voor de Franstaligen, want
voor de Vlamingen valt dat nog te bezien. Elk bijkomend
recht hebben onze Vlaamse politici duur betaald met levens-
lange afbetalingen: Brussel werd derde gewest (met alle
 kosten van dien), taal- en andere faciliteiten (die grondig
misbruikt werden), alarmbellen en politieke oververtegen-
woordiging van de minderheid, dure ziekteverzekering e.a.
transfers, enz, enz. Dat de problemen vandaag zo groot zijn,

Verkiezingen: Vlaamse kinderopvang 

en gewaarborgd inkomen.
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is door die zgn. vorderingen, die in feite het land gewoon
verziekt hebben. En nu zit Leterme & co met de gebakken
peren...
Als u dan tenslotte zegt dat ‘dit is de enige weg is volgens de
democratische procedures die we hebben afgesproken in dit
land’ dan vergeet u dat soms problemen rijzen tussen men-
sen, die maken dat afspraken moeten herzien worden.  Mits
onderlinge afspraak als het gaat, mits rechtspraak van bui-
tenaf als nodig. Welnu u betreurt allicht ook de vele schei-
dingen in dit land, zeker als er kinderen zijn. Die koppels
hebben elkaar ook eeuwige trouw beloofd en toch...
Waarom mag België dan niet gescheiden worden? Gaan bij
de koppels die u kent, altijd beide partners akkoord met de
scheiding? Beslist niet!

Wel de onderhandelingen tussen de twee deelstaten leveren
niets op en zullen na juni 2009 ook niets opleveren, dat weet
u ook. Waarom dan nog tijd verliezen en niet meteen probe-
ren onze staatsschuld te beperken met een gericht en goed
beleid afgestemd op Walen en Vlamingen? Dat wil zeggen
twee aparte staten, Vlaanderen en Wallonië want de betere
toestand dan 1970 is voor een stuk schijn. 
En dan betalen we samen wel voor het kind Brussel. Die
steun mag dan best wel aan bepaalde voorwaarden worden
gekoppeld. Elk gescheiden koppel met een verwaande doch-
ter die geld verkwanselt, zal dat kind ook aanzetten tot een
volwassen gedrag. Tot ze zelf haar boontjes kan doppen.
Waarom mijn haast om het land te splitsen?  Omwille van de
financiën maar evenzeer omdat scheiden alleen maar moei-
lijker zal worden. U merkt toch ook de politici van beide zij-
den elk jaar tot minder toegevingen bereid zijn… omdat hun
kiezers zo geworden zijn.
Door de jarenlange crisis,  kiezen de mensen meer en meer
voor extremen. Dat houdt uw krant niet tegen. De feiten zijn
wat ze zijn.

Er is geen Belgisch gevoel en dus heeft niemand daar nog
een euro voor over. En dat zal niet beteren, integendeel. En
tenslotte een snelle vreedzame scheiding (ook al gaan de
Walen daar  niet mee akkoord), is aangewezen nu het nog
kan. Moeten we wachten tot er een imbeciel ongelukken
doet? U beseft toch dat tussen 10 miljoen mensen er altijd
wat zotten kunnen lopen. Onze Belgische ruzie mag dan wel

geweldloos zijn tot nu... maar garandeert u dat het zo blijven
zal?
Weet a.u.b. zeker dat ik en niemand uit mijn omgeving ge-
weld wenst, maar is die wil bij u en mij voldoende om het zo
te houden? U zegt zelf dat een lange financiële winter voor
de deur staat en dan zal er moeten gesnoeid worden. In
 paarse tijden met veel geld, was het makkelijk iedereen te
paaien. Maar nieuwe regeringen gaan de mensen moeten
pijn doen. Met Waalse media die meer ophitsen dan informe-
ren, behoort geweld tot de mogelijkheden. Zal Dewever en
co dan veilig verder kunnen? En de anderen?

Laat ons de kaart van de scheiding trekken. Of toch min-
stens eens bovenhalen.
‘Of hebben we geen visionaire sociale partners, ambtenaren
en academici meer?’ Dit land heeft nood aan visionaire poli-
tieke redacteuren, u kan de eerste zijn. Wilt u dit a.u.b. eens
overwegen?

Met de meeste dank,
Filip De Troij

Dinsdag 24 februari 2009 
Aan Filip Detroij
Onderwerp: Vindt u dit zelf nog geloofwaardig?

Geachte heer Filip De Troij,

Dank u voor uw reactie.

Het zijn redeneringen en overwegingen zoals wij die ook

wel maken. Ik neem ze met veel aandacht op.

Duidelijk is voor ons dat het Belgisch federaal niveau niet

geschikt is om nog veel problemen te behandelen en dat zo

snel mogelijk een groot pak bevoegdheden, mét financiële

verantwoordelijkheid, moet worden overgedragen aan de

deelstaten en dat dit moet gebeuren via een onderhande-

ling van deelstaat tot deelstaat, nadien bekrachtigd op fe-

deraal niveau. De onmiddellijke echtscheiding zien wij

niet zo zitten, ofschoon er begrip voor is. Het uitstellen van

die beslissing, gebeurt op een ergerniswekkende wijze. Het

kost ons ook veel geld en zelfs banen.

Nog een detail: het is juist dat de opeenvolgende akkoorden

sinds 1970 telkens compromissen waren en vaak ‘afge-

kocht werden’ en zo. Toch kan niet ontkend worden dat er

dertig jaar lang vooruitgang is geboekt, minder dan we ge-

wild hadden, zelfs minder dan goed was, en op een minder

mooie wijze dan we gehoopt hadden, maar wie vandaag te-

rugblikt, ziet een hemelsbreed verschil tussen de toestand

van voor 1970 en die van nu. Sinds 2000 is er nog weinig

veranderd, en als dit nog lang aansleept, zal de zaak ont-

ploffen of in elkaar zakken.

Beste groeten!

Guy
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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

Stationsstraat 8

3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04
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Zoals de titel aangeeft was het de be-
doeling na te gaan in hoever die drie
politieke partijen willen samenwerken
voor gelijklopende opvattingen en stel-
lingen. Wij beperken ons hier tot een
bondige weergave van enkele onder-
werpen die aan bod zijn gekomen. 

Rechts, links of cordon?

LDD bevestigt dat zij een rechts-libera-
le partij is, VB is radicaal rechts en
soms linkser dan de “sossen” en N-VA
profileert zich als een conservatieve
aanbodpartij.
Over het “cordon sanitaire” werd ge-
steld dat het ‘t VB groot maakte, maar
ook een gemene inbreuk is op de de-
mocratie.  Het VB, door de traditionele
politieke partijen van de macht wegge-
houden omwille van zijn migranten- en
Vlaamse standpunten – dus een gevaar
voor de Belgische eenheidsstaat – kon
zich niet profileren. Toch deinzen de
traditionele partijen er vandaag niet
voor terug om te beweren dat het VB
geen palmares kan voorleggen…
Bart De Wever zei uitdrukkelijk dat zijn
partij zich altijd verzet heeft tegen het

“cordon”. Jean-Marie Dedecker be-
weerde dat ook, maar kwam onder
vuur te liggen door zijn uitspraak in
Knack, waarin hij beweerde dat het
“cordon” gewerkt heeft. Hij antwoord-
de daarop dat men hem verkeerd be-
grepen had. Velen vroegen zich af
waarom tegen N-VA en tegen LDD geen
“cordon” werd ingesteld? Of zijn die
partijen niet gevaarlijk voor België?

Onafhankelijk Vlaanderen?

VB bleek de enige uitgesproken voor-
stander voor een onafhankelijke
Vlaamse staat binnen de E.U., als op-
lossing voor de niet te ontwarren com-
munautaire problemen: torenhoge
geldtransfers naar Wallonië en totaal
uiteenlopende belangen en visies van
beide gemeenschappen. Ongetwijfeld
één van de oorzaken van de onbestuur-
baarheid van dit federale land.  
N-VA wil eerst de weg van de geleide-
lijkheid bewandelen door ervoor te
zorgen dat Vlaanderen alle nodige be-
voegdheden krijgt voor volwaardig
zelfbestuur, m.a.w. veel meer autono-
mie op sociaal, economisch en fiscaal
gebied. 
LDD, met zijn stelling “Met België als
het kan, en zonder als het moet” stelde
ook vast dat de federale staat op dit
ogenblik onbestuurbaar is geworden
en dat het verholpen moet worden. De
weg die LDD hiervoor wil bewandelen,
kwam niet duidelijk over, maar een
staatshervorming is nodig om uit de
Belgische chaos te geraken.

Het migrantenprobleem?

De toeloop van migranten werd alge-
meen toegeschreven aan de “snel-Belg-
wet”. LDD is voorstander van een open
immigratie, al is een harmonieuze sa-
menleving met moslims moeilijk. Hij
wijst erop dat het vandaag vooral gaat

om personen uit de vroegere Sovjet-
Unie, met o.m. Rusland en dat de inwij-
king vanuit Islamlanden verminderd
zou zijn. LDD gaat ervan uit dat een
daadwerkelijke scheiding van kerk en
staat heel wat zaken kan oplossen,
voor het al dan niet dragen van
 uitwendige kenmerken (b.v. een hoofd-
doek) van een godsdienst bij de uit -
oefening van functies in overheidsdien-
sten. Als voorbeeld noemde Jean-Marie
Dedecker Indië waar de sikhs die bij de
politie werken hun tulband niet mogen
dragen. N-VA hield het vooral bij de in-
tegratie, en het exclusief gebruik van
het Nederlands in het onderwijs en bij
de overheidsdiensten in Vlaanderen in
contacten met de bevolking. Thuis en
onder mekaar zijn zij vrij om hun moe-
dertaal te spreken, Bart de Wever wees
erop dat hij destijds nooit de “snel-
Belgwet” heeft goedgekeurd. Vlaams
Belang wees op de grote verschillen in
cultuur, waarden, tradities, ethiek en
godsdienst bij de inwijking van vreem-
de origine. Natuurlijk is integratie een
voorwaarde, maar het kan niet zijn dat
wij ons laten overrompelen en juist
daarom moet de inwijking beperkt
worden. LDD kon dit standpunt bijtre-
den en gaf het voorbeeld van Brussel
met nu bijna 60% allochtonen, 30%
Franstaligen en 10% Vlamingen.

Slaan wij de handen in mekaar?

Wat en hoe voor een eventuele samen-
werking voor de komende verkiezin-
gen? VB had het over een Forza Flan-
dria, N-VA was daar geen voorstander
van omdat het nu geen bijdrage is 
voor meer Vlaanderen, bovendien
heeft N-VA zijn lesje geleerd met het
vormen van kartels en ook LDD had
zijn bedenkingen; Jean-Marie De -
decker herinnerde eraan dat hij ooit
korte tijd lid was van de VLD, VB en
ook nog van N-VA, maar telkens met
zijn klikken en klakken buiten vloog,
zodat hij verplicht was een eigen partij
uit de grond te stampen. Enige revan-
che was niet weg te denken. De conclu-
sie? Elke partij trekt afzonderlijk naar
de verkiezingen en na de verkiezingen
zijn gesprekken tot een even tuele sa-
menwerking (?) mogelijk. Bruno Valke-
niers liet opmerken dat politieke on-
derhandelingen niet te vergelijken zijn
met commerciële onderhandelingen,
dus afwachten.

Wat bindt ons? Wat scheidt ons?

MIDDEN februari 2009 hebben we, in het vooruitzicht van de komende
deelstaat-verkiezingen, in Edegem, een debat bijgewoond met de

voorzitters van de twee Vlaams-Nationale partijen Bruno Valkeniers (VB) en
Bart De Wever (N-VA) en daarnaast Jean-Marie Dedecker (LDD). Moderator
was Ann Peutman (Knack). Het was een initiatief van de Vlaams-Nationale
debatclub in samenwerking met een viertal Marnixringen, waaronder
‘Overijse de Vrijheijt’. De zaal was veel te klein en zeker de helft van de ruim
300 aanwezigen moest het debat volgen via de geluidsversterking in de
hotellobby. 



In het KBC-auditorium te Leuven vond
op zaterdag 21 maart 2009 een sympo-
sium plaats rond een Vlaamse Sociale
Zekerheid dat georganiseerd werd
door het Aktiekomitee Vlaamse Socia-
le Zekerheid.
Er waren verschillende referaten door
professoren van de KUL, VOKA, de Ge-
zinsbond, Trends en AK-VSZ. Zij heb-
ben op een wetenschappelijke manier
de verschillen in aanpak, kosten en de
omvang van de geldstromen met mar-
kante feiten en anomalieën aange-

toond. De splitsing van de sociale
 zekerheid in dit land zou vanzelfspre-
kend moeten zijn.
Aansluitend was er een politiek debat
met vertegenwoordigers van LDD, VB,
N-VA, SP-a, Open VLD en CD&V, des-
kundig gemodereerd door Bruno Huy-
ghebaert. De resultaten van de ge-
sprekken wezen opnieuw naar de
gekende standpunten. SP-a was rond-
uit tegen de splitsing en wil de solidari-
teit met Wallonië voor 100% behouden,
de CD&V bracht geen duidelijk stand-

punt naar voor, Open VLD is te vinden
om kleine delen te defederaliseren,
maar blijft de belgicistische kaart trek-
ken, N-VA  is uitgesproken voorstander
van een eigen sociale zekerheid, VB wil
dit realiseren in een onafhankelijk
Vlaanderen en LDD beperkte zich tot
het aangeven van enkele merkwaardi-
ge verschillen tussen Vlaanderen en
Wallonië.  Toch goed om weten voor de
gewestverkiezingen van 7 juni.

Kort samengevat: Verschillende econo-
mische situaties of problemen vragen
specifieke maatregelen. Daarom moe-
ten de beide gemeenschappen een ei-
gen tewerkstellingsbeleid en een eigen
Sociale Zekerheid kunnen realiseren.

Henri Otte
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BELGA – 03-02-2009, gepubliceerd op 7
februari

“Een agentschap van de uitvoerende
macht dat niet alleen problemen
schetst, maar de toekomstige wetge-
ver ook eens gaat dicteren wat ze
moeten doen.... In Sovjettijden
noemde men zo'n staat in de staat
het Politburo.”
M.E.Storme

Het Centrum voor Gelijkheid van Kan-
sen en Racismebestrijding (CGKR)
heeft, naar aanleiding van de regionale
verkiezingen in juni, de Belgische poli-
tieke partijen een memorandum be-
zorgd waarin het voorstellen doet die
bestemd zijn voor de drie gewesten en
gemeenschappen samen of voor één
van hen. Met de 49 thematische fiches
die het memorandum telt, wil het
CGKR wijzen op het belang van “een
daadwerkelijke toepassing van het Eu-
ropese ‘antidiscriminatiebeleid’ in Bel-
gië.”
In de fiches over onderwijs bepleit het
Centrum de organisatie en de onder-
steuning van een inclusief onderwijs,
opdat kinderen met bijzondere behoef-
ten of met een handicap zoveel moge-
lijk kunnen deelnemen aan het gewone

onderwijs. Ook worden “de kwestie
van seksuele diversiteit op school” en
“de integratie van de pedagogische as-
pecten van interculturaliteit op school
in het lessenprogramma” aangekaart.
Voor het thema huisvesting vraagt het
CGKR in het Vlaams Gewest een sterke
verhoging van het aantal werknemers
in de sociale economie om “de sociale
mix te waarborgen en de uitdagingen
die hiermee gepaard gaan het hoofd te
bieden”.
Het CGKR zet ook aan tot een beleid
dat gericht is op een verhoogde aanwe-
zigheid en vertegenwoordiging van
minderheden in de media. Wat zijn ei-
gen functioneren betreft, is het CGKR
ervan overtuigd dat “de omvorming
van het huidige federale Centrum naar
een gemeenschappelijke, interfederale
dienst in het belang is van alle burgers
én van alle overheden in dit land”.
Daardoor zou het voor iedere burger
duidelijk zijn tot wie hij zich kan rich-
ten met een melding en bij welke orga-
nisatie hij terecht kan voor informatie,
advies of vorming.

Het “Memorandum gewestelijke en ge-
meenschapsverkiezingen 2009” is te le-
zen op de webstek van het CGKR, op
www.diversiteit.be.

BHV?

Het probleem B-H-V werd niet bespro-
ken; ‘t kwam even aan bod bij een
vraag vanuit de zaal.

Om af te ronden:
Dit is slechts een heel beperkte weer-
gave van wat er allemaal gezegd werd.
Het was een goed en openhartig debat,
waarbij niemand van het panel werd af-
gemaakt. Het zeer gedisciplineerd pu-
bliek, vooral vanuit de Vlaams bewuste
hoek, was getuige van interessante en
leerrijke gesprekken. 
Wij hadden de indruk dat Bart De We-
ver, “op één na slimste mens”, het
meest aan het woord was, gevolgd
door Bruno Valkeniers, die meer dan
behoorlijk zijn partijstandpunten ver-
dedigde en dan Jean-Marie Dedecker,
die bij wijlen slecht te verstaan was. De
twee eersten wisten goed wat er in de
Vlaamse Beweging leeft. Bij LDD had-
den wij niet dat gevoel en Jean-Marie
Dedecker had iets dwingends en im-
pulsiefs in zijn discours. Een sympathi-
sante van LDD die in de lobby toehoor-
de, liet zich ontvallen niet te begrijpen
waarom achter het panel een leeuwen-
vlag hing, dit was volgens haar een
“déjà vu”! 
De traditionele partijen kunnen nog al-
tijd rustig op beide oren slapen, ze
moeten zich nog niet ongerust maken,
maar de Vlaamse kiezer heeft in juni
wel het laatste woord!

Henri Otte

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en
Racismebestrijding (CGKR) maakt politieke

partijen verkiezingsmemorandum over

Vergrijzing en ontgroening

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
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In Vlaams-Brabant en zeker in het ar-
rondissement Halle-Vilvoorde en in het
Hoofdstedelijk Gewest Brussel moeten
de ouders hun kinderen nu inschrijven
voor het eerste jaar. Er zijn inderdaad
zeer beperkte voorrangsregels, waar
de meesten niet van kunnen genieten.
Vaders en/of moeders moesten op-
nieuw urenlang post vatten, van in de
vroege morgen of sommigen zelfs van
de avond voordien, voor de Vlaamse
schoolpoort van hun keuze. Het aantal
inschrijvingen is strikt beperkt. Vlaam-
se kinderen krijgen in Vlaamse scholen
geen voorrang. Er is geen verschil of
het nu gaat om het vrij onderwijs, ka-
tholiek onderwijs of gemeenschaps -

Onze lokale TROSvedetten waren hard
aan het werk om “The Sound of Music”
te repeteren in de grote zaal van ‘Den
Blank’. N-VA-ers, de organisatoren van
de gespreksavond met Bart,  zijn te be-
scheiden om daar geen respect voor te
hebben en deze toespraak met vragen -
uurtje vond dan maar plaats in de poly-
valente zaal van CC Den Blank. Mis-
schien groot genoeg, hopelijk niet te
groot?! Wat een verrassing! Voor het af-
gesproken uur zat de zaal al volgeladen
en nokvol en werd zuurstofaanvoer al
een  …prioriteit. De opkomst voor iets
‘waar niemand wakker van ligt’ was
overweldigend. Stoelen werden aange-
sleept en alle leemten opgevuld. Geluk-
kig maar, dit was echt niet overdreven
of misplaatst, want het werd echt de
moeite waard. Heel ontspannen kwam
Bart er door, met een kleine vertraging
wegens te laat vertrekken en de gebrui-
kelijke drukte op onze wegen. De gees-
ten waren gespannen en de verwach-
tingen hoog. 
We werden niet teleurgesteld. Bart had
zijn papieren in zijn wagen vergeten,
maar niemand hoefde daarover te kla-
gen. Voor precieze cijfers waren we
vanavond niet naar hier gekomen. Bart
had een drietal punten waarvoor hem
royaal 45 minuten werden toebedeeld
en geloof het of niet, hij probeerde
zich, met wisselend succes, daaraan te
houden. 

Wij willen geen staatshervorming. Ze-
ker met de huidige ‘Vlamingen’ aan de
macht, zou elke hervorming ons veel te
veel kosten. België is toch aan het ver-
dampen. Geduld is een deugd. Geen
overhaaste toegevingen dus. 
We moeten stoppen met vragende par-
tij te zijn. Dat drijft de prijzen op. Als er
niets hervormd wordt, gaat de boel
toch de dieperik in. Waarom zouden

we dan nog betalen om de doodsstrijd
te rekken? Te dikwijls moeten de Vla-
mingen België redden. “On n’est pas
demandeur” moet onze leuze worden. 
Hoe Brussel aan onze kant krijgen?
Vlaanderen met Brussel wordt een
tweetalige staat. Willen we dat als ons
Vlaamse huis? Zullen Brusselaars ooit
enthousiaste Vlamingen zijn? Eigenlijk
zijn Brusselaars de enige echte Belgen.
Voor Wallonië hoeft België ook niet als
er geen geldkraan aan vastzit. Dit is

niet evident, zou Martens zeggen. Laat
ons dus aannemen dat Brussel een spe-
ciaal statuut krijgt buiten Vlaanderen,
een soort DC, een condominium, be-
stuurd en gefinancierd door Vlaande-
ren én Wallonië, als een soort ‘restbel-
gië’ waar Vlamingen en Walen elkaar
ontmoeten en afspraken kunnen ma-
ken over de dingen die ze nog graag sa-
men doen. Sommige zaken hebben
voordeel bij schaalvergroting, zoals
b.v. landsverdediging, dus die willen
we nog altijd samen doen, na overleg. 
Vlaanderen kan niet verliezen. We heb-
ben een Vlaams Huis op Manhattan, tot
spijt van wie het benijdt, ook 80 % van
de Belgische export. Vlaanderen is één
van de bloeiendste streken van Euro-
pa, zelfs met de georganiseerde jaar-
lijkse aderlating/plundering erbij gere-
kend. In het slechtste geval, als
Wallonië echt niet wil weten van enige
aanpassing van de structuren, zal het
eventueel even pijn moeten doen.
Vroeg of laat komt er een crisis, de fe-
derale staat heeft te weinig middelen,
de deelstaten hebben veel middelen ge-
kregen zonder de erbij horende verant-
woordelijkheid. Dat zal vroeg of laat
moeten aangepast worden. In samen-
werking met Wallonië, zonder als het
moet. (Mogelijk onvolledig relaas door
uw dienaar)

Jan Goossens

De bijna slimste VRT- mens in Overijse

Bart De Wever in de leeuwenkooi!

Als er niets hervormd wordt,
gaat de boel toch 

de dieperik in. 
Waarom zouden we dan 

nog betalen om de doodstrijd
te rekken?

Vlaamse kinderen lopen gevaar niet ingeschreven te 
onderwijs. De ouders willen het beste
voor hun kinderen en scholen met
faam zijn bekend. Wie er niet op tijd bij
is, riskeert uit de boot te vallen. Zo’n
vorm van numerus clausus geldt zowel
voor het kleuter- en het basisonderwijs
als voor het middelbaar onderwijs.
Scholengroepen en scholengemeen-
schappen kunnen hun eigen regels op-
leggen.
Er is enerzijds leerplicht voor iedereen
en anderzijds vrije schoolkeuze. Het al-
ternatieve systeem van de elektroni-
sche aanmeldingen, dat hier en daar
werd ingevoerd, beperkt de schoolkeu-
ze en desnoods zullen niet de ouders
zelf de school voor de kinderen bepa-

len. Met de woonplaats wordt geen re-
kening gehouden.
Dertig jaar geleden was het toch niet
zo! Hoe kon het zover komen? Veel
Franstalige uit eentalig francofone ge-
zinnen sturen hun kinderen naar een
Nederlandstalige school omwille van
de kwaliteit en zij hebben evenveel
rechten als de Vlaamse kinderen om
zich in te schrijven. Scholen die langs
het dagelijks parcours naar het werk
liggen zijn gegeerd. Sommige Franstali-
ge scholen lopen leeg door de gekende
problemen. 
En dan zijn er de kinderen van de nieu-
we Belgen of de kinderen van ouders
met vreemde origine. Deze kinderen
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Aan de basis van dit initiatief ligt ge -
wezen Vlaams minister Geert Bour-
geois (N-VA), die ook in de V.S. in het
centrum van de handelsbedrijvigheid,
een Vlaam se poot wilde neerzetten.
Het is de bedoeling Vlaanderen meer
bekendheid te geven voor zijn cultuur,
economie, handelsmogelijkheden, enz.
Een Vlaams diplomaat zou er gedeta-
cheerd worden, maar dit ging voorlo-
pig onder zware (partij?)druk niet
door. Het is zeker niet de bedoeling nu
al in de plaats te gaan staan van de Bel-
gische ambassade.
In Vlaanderen weet men al lang dat de
federale overheid het regelmatig laat
afweten bij het verdedigen van de
Vlaamse belangen in het buitenland.
Onderhandelingen met moederbedrij-
ven over het voortbestaan van hun ves-
tigingen in Vlaanderen liepen niet
steeds zoals het hoorde. Wanneer
Vlaamse bedrijven informatie nodig
hadden over financiële of handelsvoor-
waarden in een bepaald land, moest dit
dikwijls gebeuren in het Frans of in

worden  in  Vlaamse  scholen
hebben het dikwijls, net als de Fransta-
lige, moeilijk met het Nederlands en dit
veroorzaakt dan weer een rem op het
normale ritme van de lessen. Deze toe-
stand is nadelig voor de Vlaamse leer-
lingen. In bepaalde Vlaamse scholen in
het Brusselse zijn minstens 80% van de
leerlingen anderstalig. In 2007 sloot het
Vlaams college in Ganshoren ten gevol-
ge van zo’n onhoudbare toestand z’n
deuren. 
Het hoeft geen betoog dat Vlaamse kin-
deren door het systeem achterop gera-
ken. Zij lopen bovendien het risico niet
te worden ingeschreven in de school
van hun keuze. 

Het Vlaams huis op Manhattan - New York

V LAAMS minister-president Kris Peeters opende op 27 februari ll. het
Vlaams huis op de 44e verdieping van de New York Times-building. Het

nieuwe gebouw uit 2004 telt 56 verdiepingen en bevindt zich langs de 8e
avenue tussen de 40e en 41e straat. (Op Manhattan lopen avenues parallel
met de rivieren Hudson en East River, en de straten staan haaks op de
avenues. De avenues en straten hebben enkel een nummer, met enkele
uitzonderingen als “Broadway”. )

Scholen mochten niet groter worden
en er mocht niet worden bijgebouwd,
de budgetten werden beperkt, hetgeen
onder de ministeriële verantwoorde-
lijkheid valt.
Misschien moet men toch eens denken
aan Vlaamse scholen specifiek gericht
op aangepast onderwijs voor andersta-
ligen. Eén jaartje verplicht Nederlands-
talig onderwijs in de derde kleuterklas
zal de zaak niet oplossen. Wat doet
men immers met de oudere allochtone
kinderen die hier pas toekomen, of met
oudere Franstalige kinderen die geen
Nederlands spreken?

Henri Otte

sommige gevallen in het Engels. Het is
niet normaal dat een Vlaams bedrijf
verplicht wordt een vreemde taal te ge-
bruiken bij de Belgische ambassades.
Handelsattachés zijn niet steeds vol-
doende tweetalig. En dan hebben wij
het nog niet over cultuurattachés die
vergeten dat er zoiets als Vlaanderen
bestaat. 
Volledigheidshalve moeten wij toege-
ven dat de summiere e-informatie van
de B-ambassades wel in het Neder-
lands wordt verstrekt, met vermelding
van de diensten in het Frans en er
wordt geen informatie gegeven over
onze bevolkingsaantallen en taalver-
houdingen. 
In de V.S. heeft België een ambassade
in Washington en een consulaat-gene-
raal in New York (Manhattan) en in Los
Angeles. Daarnaast is er op Manhattan
de permanente afvaardiging bij de Ver-
enigde Naties en is er een consulaat in
Atlanta (Georgia).  In New York werkt
ook een Belgisch-Amerikaanse kamer
van koophandel voor de V.S., en een fe-

deraal agentschap voor buitenlandse
handel met vertegenwoordigingen in
Chicago, Houston en New York. Kun-
nen die de Vlaamse economische be-
langen niet beter verdedigen?.
Vele Belgische ambassades weten niet
(meer) dat de meerderheid in dit land
Nederlandstalig is. Nog altijd wordt
België als een Franstalig land afgedaan
(zie de “www” wanneer het gaat over
onze hoofdstad). Probeer maar eens op
de ambassade van Parijs Nederlandse
informatie te bekomen. Of probeer het
eens telefonisch in Lissabon of in één
van de Oostbloklanden. Misschien lukt
het, misschien niet. Algemene tweeta-
ligheid bij de diplomaten van ambassa-
de en kanselarij is absoluut nodig!
Federaal minister van Buitenlandse
 Zaken Karel De Gucht, een liberale bel-
gicist, steigerde en wilde zijn vakantie
even onderbreken om zich heel venij-
nig te bemoeien met de initiatieven van
de Vlaamse deelstaat. De chagrijnige
Karel De Gucht verweet Kris Peeters
nationalisme. Karel De Gucht zou zich
beter bezighouden met zijn buitenland-
se posten en ervoor zorgen dat Vlamin-
gen overal in hun moedertaal terecht
kunnen. Of is dat teveel gevraagd?

Henri Otte
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Denk eraan 
op zondag 7 juni te 

Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (O.V.V.) stuurt een brief mét
begeleidende uitleg over onze ontvoogdingsstrijd naar alle kandidaten en
plaatsvervangers voor de gewestverkiezingen. Daarin wordt hun gehand -
tekende instemming gevraagd voor een te voeren politiek die leidt naar meer
Vlaamse autonomie. De lijst met instemmers (van alle Vlaamse partijen)
worden gepubliceerd (In: De Zondag? Metro? Spoorslag?) zodat u bij uw
keuzebepaling in het stemhokje een handige leidraad heeft. Afgesproken? 

Er gaan geen stemmen naar kandidaten die Vlaanderen op de tweede plaats
zetten. Natuurlijk leest u  hierover meer in ons volgend spoorslagnummer, dat
enkele dagen voor 7 juni in de brievenbussen valt. (FS)

KIEZEN 
VOOR 

VLAANDEREN.
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Vorig jaar kon u in Spoorslag 2008 nr.3
lezen over Robert Pieters’ belevenissen
als verplicht arbeider in Duitsland
(1943-45). Wedden dat we volgend jaar
van de thans 86-jarige auteur nog een
werk mogen bespreken? We wensen
het uit de grond van ons hart, want zijn
verteltalent is ontegensprekelijk. En
plaatselijke heemkundigen kunnen
hun dorst lessen aan een rijke bron.
Zo’n negen jaar geleden zette heem-
kundig schrijver Robert zijn herinne-
ringen aan zijn kinder- en jeugdjaren op
papier en in 2008 rolde zijn  boek van

Een bewogen jeugd 1922-1942

de persen. Neen, dat is niet het goede
woord, want het werd in opmaak be-
zorgd aan www.waow.com en daar ver-
menigvuldigd. Waow staat voor World-
Wide Alliance of Writers, waar je van je
manuscript een professioneel boek
kan maken.
Zoals de titel zegt, worden de jeugd -
ervaringen in Overijse en Hoeilaart ver-
teld, rijkelijk geïllustreerd en boven-
dien aangevuld met een twintigtal
bladzijden foto- en documentatiemate-
riaal over zijn familie en hemzelf. Ro-
bert, geboren in de Kardaanstraat op 8
september 1922, verloor al op elfjarige
leeftijd zijn vader. Voor z’n moeder,
twee broers en een zus, kwam armoe-
de om het hoekje kijken. Alle mensen
die het gezin in leven hebben gehou-
den, passeren de revue, zelfs met een
afbeelding. Een kwestie van dankbaar-
heid. 
U kan het boek (276 blz. en € 18,50) be-
stellen bij de auteur (Grotstraat 21,

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!

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.

Vlaanderen en Wallonië  zingen verschillend liedje.

VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

3090 Overijse – tel. 02 687 41 94). Om u
een idee te geven doen wij een greep
uit de titels der tientallen korte hoofd-
stukjes: “En de miserie nam een aan-
vang. De ‘tandentrekker’. Een goede
ziel en een aftroggelaar. Meester Lhom-
me en het opstel. In handen van een
serrist-profiteur. Voornaam bezoek.
Een kanjer van een kater. Sana Joseph
Lemaire. De Heuvelstraat in lichter-
laaie. De deken voert zijn dreigemen-
ten uit. Italiaanse militairen in Groe-
nendaal. Laatste dagen thuis. Naar het
Duitsland van Hitler.”
En dan zitten we aan ’t begin van zijn
vorig boek. Veel leesgenot!

In volgend nummer leest u de boekbe-
spreking van Roger Dewits’ derde boek
over Hoeilaart. In “Schol Hoeilaart”
geeft hij een boeiend, fijn geïllustreerd
overzicht van 135 jaar caféleven en 144
cafés in Hoeilaart.

(FS)
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IN de vorige aflevering eindigden
we aan de Waarboom. We kruisen

de autoweg, nemen links de Klei -
straat en betreden de gemeente
Asse. Onze weg mondt uit in de
Schutstraat. Opnieuw links en we
zijn in …  

Bekkerzeel

Een droomverloren woondorpje van
155 ha en een hoogte die schommelt
tussen 40 en 87 m. De inwoners wor-
den broodfretters genoemd. De 18e-
eeuwse Sint-Godarduskerk is classi-
cistisch en werd gebouwd in opdracht
van de abdis van Groot-Bijgaarden. In
die Schutstraat staat ook het 18e-eeuw-
se kasteel Hof ter Zittert, voormalig
leengoed van de abdij van Groot-Bij-
gaarden. In de pastorie in dezelfde
straat ontmoette Vonck in 1789 voor de
eerste maal generaal Jan Andries van
der Meersch vooraleer hij het comman-
do aanvaardde van de Brabantse Om-
wenteling.
We keren terug langs de Schutstraat,
links de Kortemansstraat. Dan nemen
we scherprechts de Jan de Keers -
maeckerstraat en komen weldra aan de
kerk van …

Zellik

Een verstedelijkt woondorp van 628 ha
gaande van 30 tot 80 m hoogte. Thuis-
basis van voetballer Gilles de Bilde. De
laatgotische Sint-Bavokerk is van de
17e eeuw. De rust die hier heerst, staat
in schril contrast met de drukte van de
Brusselsesteenweg.
We nemen de Kerklaan tot de Brussel-
sesteenweg, steken deze voorzichtig
over en vervolgen met de Baron

Greindllaan en de Frans Timmermans-
straat, onder de spoorweg en rechts de
Jan Longinstraat en we zijn in …

Neerzellik

Dit landelijk gehucht telt nog enige
mooie hoeven zoals de grote vierkants-
hoeve Hooghof (18e-19e eeuw), voor-
malige hoeve van de abdij van Affligem
op het einde van de Jan Longinstraat.
We keren terug langs de Jan Longin-
straat tot het spoorwegstation van
 Zellik en nemen hier rechts de Frans
Timmermansstraat die weldra overgaat
in de Relegemsestraat en de Pover-
straat om te belanden in …

Relegem

Landelijk woondorp van 356 ha met
hoogtes gaande van 45 tot 77 m. De
dorpsstraat brengt ons vlug naar de
Sint-Jan-de-Doperkerk, een laatgo-
tisch gebouw uit de 16e eeuw. 

Met de Poverstraat en de Relegems-
estraat keren we terug naar de Brussel-
sesteenweg die we rechts oprijden. Na
een tijd kruisen we de spoorweg en
dan staat aan onze rechterkant de kerk
van …

Walfergem

In feite een kapel toegewijd aan O.-L.-

Vrouw van het H.-Hart en behorend
tot het complex van de paters van het 
H.-Hart. Ook het kasteel van 1729 met
park en watersloot verdient een be-
zoek.
We nemen rechts de Langestraat en
zijn weldra in …

Kobbegem

Woondorp van 367 ha en hoogtes van
47 tot 77 m. De inwoners worden kop-

pigaards genoemd.
In het schilderachtige centrum staat de
16e-eeuwse laatgotische Sint-Goriks-

en Sint-Magdalenakerk. Domberg en
Sint-Goriksstraat brengen ons naar de
Torenhofstraat waar de toren van hoe-
ve Torenhof uit 1750 statig ten hemel
rijst en uitziet op een geplaveide bin-
nenplaats.
De Ganzenbos en de Kobbegemse -
steenweg brengen ons weldra in … 

Bollebeek

Een gehucht te paard op de gemeenten
Mollem (Asse) en Brussegem (Merch-
tem). De classicistische Sint-Anto -

niuskerk staat wel op Asse. Aan de
Bollebeekstraat staat het 17e-eeuwse
Hof te Bollebeek.

We steken de Assesteenweg over en
nemen de Velm naar …

Asse

Zellik - Sint-Bavokerk.

Bekkerzeel - Hof ter Zittert. Bekkerzeel - Pastorie. Bekkerzeel - Sint-Godarduskerk.
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Mollem

Heuvelig woondorp van 668 ha met
hoogtes tussen 27 en 70 m. Mollem is
ontstaan uit een aantal Frankische ho-
ven: Ichelgem, Velm en Vrijlegem,
waarvan de namen nog in de straatna-
men voorkomen. Blikvanger is de clas-
sicistische Sint-Stephanuskerk (1754-
58) met  torenhelm en rococopoort,
alsook de Pastorie erachter. In 1753
drongen de gelovigen er bij de abdij
van Affligem op aan de kerk te bou-
wen, omdat het gewelf der oude kerk
op vele plaatsen gescheurd was. Zij
werd opgetrokken in barokstijl, met
een deuromlijsting in rococostijl. Op 28
juni 1760 ingezegend door aartspries-
ter De Bruyne van de dekenij Aalst,
werd ze op 16 juni 1776 plechtig in -
gewijd door Kardinaal-aartsbisschop

Johannes Henricus Graaf van Franken-
berg die ook het hoogaltaar wijdde. Tij-
dens de Eerste Wereldoorlog, op 4 sep-
tember 1914, werd de toren door de
Duitsers opgeblazen en dit terwijl de
toenmalige pastoor De Munter in de
kerk werd opgesloten door de bezet-
ters. Ze wilden hem als getuige dat ze
alleen de toren wilden vernietigen. Na
de oorlog werd de toren met giften van
de parochianen hersteld.
Doren en Waarbeek, dan rechts Huine-
gem brengen ons langs landelijke we-
gen naar …

Asse

Eerst wat gegevens over de gemeente:
4 964 ha en een kleine 30 000 inwoners.
In 1977 (fusie) is Asse ontstaan uit de
volgende gemeenten: Asse zelf, Bek-
kerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem
en Zellik. Asse is de thuisbasis van ten-
nisster Sabine Appelmans, schrijver
Aster Berkhof en de voetballers Daniël
Zitka, Emilio Ferrera, Leo Van der Elst
en journalist Ivan Sonck. Bij de jongste
gemeenteraadsverkiezingen behaalden
CD&V-NVA 12 zetels, Lijst Burgemees-
ter 9 zetels, Vlaams Belang 4 zetels,
As.Pro 2 zetels en Zellik-Relegem ook 2
zetels. Het bestuur is in handen van
een coalitie tussen CD&V-NVA, As.Pro
en Zellik-Relegem. Burgemeester is de
jonge CD&V-er Koen Van Elsen. In
Asse worden om de twee jaar de
vermaarde  Hopduvelfeesten gehouden.
Het dorp Asse is een verstedelijkt ver-
zorgend centrum van 2.787 ha, heuve-
lig tussen 20 en 85 m. Asse werd waar-
schijnlijk al bewoond door de Nerviërs.
Vanaf het midden van de eerste eeuw
verbond een Romeinse heirbaan Asse
met de Nervische hoofdstad Bavay
(Bagacum Nerviorum). Te Asse zou
zich een Romeins legerkamp hebben

bevonden. Er zijn alleszins talrijke ar-
cheologische vondsten gedaan, die
erop wijzen dat Asse een belangrijk Ro-
meins diverticulum was. Zo zijn er in
2007 overblijfselen van een pottenbak-
kerij gevonden, met goed bewaarde
resten van ovens, en verder misbaksels
en een bijgebouw. Begin 2008 werd een
deel van een Romeinse weg blootge-
legd, waarschijnlijk de straat van een
kleine dorpskern. Tijdens het Karolin-
gische tijdperk behoorde Asse tot de
Brabantgouw. In de tijd van de Noor-
mannen (ca. 900) zou er zich een be-
langrijke burcht hebben bevonden.
Vanaf 1085-86 maakt Asse deel uit van
het landgraafschap Brabant onder de
graven van Leuven, voorvaderen van
de hertogen van Brabant. In de be-
stuurlijke geografie van het hertogdom
Brabant ressorteerde Asse onder het
kwartier Brussel. De hertog van Bra-
bant was in wezen ook heer van Asse.
Hij had echter te Asse een plaatselijk
vazal, heer tot Asse genoemd, die als
onderdeel van zijn leenmanschap erf-
standaarddrager van de hertog van
Brabant was. Gelegen op het kruispunt

Mollem - Sint-Stefanuskerk. Bollebeek - Sint-Antoniuskerk.

Relegem - Sint-Jan-de-Doperkerk. Kobegem - Torenhof.
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van handelswegen en als belangrijk
 militair-strategisch knooppunt werd
Asse doorheen de geschiedenis meer-
maals door invallende legers bezet en
ook herhaaldelijk gebrandschat. Als
voortzetting van zijn belangrijke sche-
penbank uit het Ancien Régime werd
Asse bij de oprichting van het Dijle-
departement door de Fransen hoofd-
plaats van het kanton en zetel van een
Vredegerecht gemaakt.
De belangrijkste bezienswaardigheden
zijn de gotische Sint-Martinuskerk

met deels 12e-eeuwse romaanse res-
ten. Op de Markt staat het Oude Gast-

huis met gebouwen uit de 17e eeuw.
Ook het Oude Gemeentehuis krijgt hier
aandacht omdat de burgemeester van
de TV-reeks Gert en Samson er resi-
deert.

We nemen de grote weg naar Brussel
(N9) die Weverstraat heet en na 400 m
rechts Boekfos in. Links de Pastina-
kenstraat tot waar ze uitmondt in de
Petrus Ascanusstraat. Hier rechts en
na een bocht opnieuw rechts de Hoog-
poort en we zijn in …

Terlinden

Hier staat het neoclassicistisch kasteel
Hoogpoort.
We vervolgen onze weg langs de Hoog-
poort, dan Mazier tot de Edingsesteen-
weg. Hier 850 m naar links tot de Kruis-
borreweg. We zijn nu op …

Kaudertaverent

Deze Kruisborreweg leidt ons naar de
Kruisborrekapel uit 1622, gekend voor
zijn devotie voor de heilige Kruisen van
Asse.
Tijd om onze weg te vervolgen. We ke-
ren terug met de Edingsesteenweg

richting Asse en slaan na 300 m links
Platijn en vervolgens links de Heed-
straat in en komen in …

Asbeek

Buiten de moderne H.-Familiekerk

zijn er nog tal van mooie vierkanthoe-
ven, Hof te Eekhout, Montenakenhof,

Hof te Asbeek. 

Verder de Heedstraat, rechts de Moret-
teweg, rechtdoor de Beekstraat, links
Kespier, wordt Varent, rechts de Lin-
denstraat en we zijn in …

Asse-ter-Heide

Hier staat de Sint-Hubertuskerk uit
1867. Hier vindt men ook het 23 ha gro-
te Kravaalbos, dat verspreid is over
drie gemeenten (Asse, Aalst en Op-
wijk).
Met de Gentsesteenweg zijn we vlug 
in …

Asse - Sint-Martinuskerk. Asse - Gemeentehuis.

Asse - Hopduvel. Asse - Oud Gasthuis.
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Van harte dank voor de wat later bin-
nengekomen steunbijdragen. De na-
men van deze personen werden nog
toegevoegd aan de totaallijst voor de
lottrekking van € 60,00 (restaurantbe-
zoek of boekenbon naar keuze)
Anderlecht: € 15 D.D.
Heverlee: : € 15 R.A.
Hoeilaart: € 15 R.K.; B.V.; M.V.P.; E.V.Z.
Kraainem:  € 15 G.B.
Maria-Aalter: € 20 P.B.
Overijse: 15 H.D.; K.V.; P.P.; D.J.; E.D.;
H.D.; € 25 D.V.; H.D.; M.G.; € 30
D.V.D.H.; € 50 F.C.
Zottegem: € 15 K.D.C.

Proficiat !

Tijdens de Algemene vergadering
van 11 maart ll.werd het kaartje
met “Willy Van Haesebrouck” ge-
trokken. Tussen honderden beta-
lende lezers heeft hij het meest ge-
luk gehad.

Nog meer
steunabonnees !!!

Asse - Oud Gasthuis.

Het jaarlijks Vlaams etentje van

VGO en ons VKD, het stilaan

vermaarde Stoempfestival,

heeft dit jaar uitzonderlijk

plaats op zondag 11 oktober in

het Ontmoetingscentrum 

De Fraat te Eizer-Overijse,

Duisburgsesteenweg 179. 

Wij hebben ten volle rekening

gehouden met de feesten van

Ter IJse en de jaarlijkse afspra-

ken van andere verenigingen.

Mogen wij erop rekenen dat

alle bevriende organisaties

onze elfde oktober eerbiedi-

gen? Dank bij voorbaat! 

En even meegeven dat de re-

servering voor 2010 al gebeurd

is: Ter IJse vanaf 11.30 uur op

zondag 31 oktober 2010! 

Krokegem

Ook een kerkdorp met nog enkele ge-
sloten hoeven zoals Verbrandhof en
Hof te Carteloo. Hier is ook het beruch-
te kruispunt Wijndruif waar zoveel
auto-ongelukken zijn gebeurd.
We nemen de Dendermondsesteenweg
en komen in Mazenzele maar dit is ge-
meente Opwijk en dat is voor volgende
maal.

Roeland

(Wordt vervolgd)
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Het café werd gebouwd in 1957 en
opende zijn deuren op 10 augustus
1957.  De oorspronkelijke uitbaters wa-
ren Frans Vanhoey en Nathalie Dekerk.
‘De Toekomst’ was in die periode het
eerste café dat een Vlaamse naam
kreeg. Voordien waren het allemaal
Franse namen. Er is geen specifieke re-
den waarom de naam ‘De Toekomst’
werd gekozen. Het had alles te maken
met het nieuwe, het hoopvolle karakter
van de zaak.  Een open blik naar de toe-
komst…..
Op 1 augustus 1965 namen Pol en
Yvonne Segers-Sohier de fakkel over
(zij baatten achteraf het café ‘Het Ge-
zelschap’ in de Stationsstraat uit en
zoon Marc is momenteel de patron van
‘Den Isba’ op de Brusselsesteenweg).
Negen jaar later, in 1974, verschijnt de
familie Vanhoey terug op het toneel in
de persoon van dochter Elise en echt-
genoot André De Brouwer. Na 26 jaar
onafgebroken inzet, besluit Elise er
een punt achter te zetten en de jonge
Peter Kunnen en zijn vrouwke Pascale
Pierart (toen beiden 24 jaar) grijpen
hun kans. Ze zetten de zaak verder in
de bestaande traditie.
Bewust kiezen ze dan ook voor het be-
houd van de authenticiteit van hun
zaak, zowel naar inrichting als atmos-
feer. Zelfs de oorspronkelijke sluitings-
dag wordt gehandhaafd. Dat dit een
dinsdag is, is historisch gegroeid.  In de
markthal waren er immers veilingen
van fruit en groenten op maandag,
woensdag en vrijdag. Op donderdag
zakken de marktkramers af naar
 Overijse en in het weekend is een café
vanzelfsprekend open. Zo bleef enkel
de dinsdag over.
Peter en Pascale werken en wonen in
het gehuurde pand. Het sympathieke,
dynamische koppel heeft inmiddels
twee kindjes en slaagt er wonderwel in
om hun horeca-activiteit goed te com-
bineren met een gezinsleven, mits af en
toe de hulp van de grootouders natuur-
lijk. Zoals bij de meeste zelfstandigen
is een familiale samenwerking nog al-
tijd een grote troef. Pascale is een
‘vroege vogel’ en is ’s ochtends het

eerst in de weer. Peter daarentegen is
meer de man van de late uurtjes en zo
vullen ze mekaar mooi aan. Peter is
van origine ‘nen doender’ (van Hoei-
laart, moet het nog worden gezegd?) en
Pascale is afkomstig uit Woluwe. In-
middels zijn ze voor ons van ‘Euveres’.
Peter omschrijft hun zaak als een
dorpscafé, met de typische kenmer-
ken. Bij het binnenkomen zitten een ze-
vental jongeren aan een tafel, terwijl de
toog een gevarieerder publiek heeft
qua leeftijd. Een kranige inwoonster
van ‘Den Blijk’ nuttigt een taske koffie
met haar vriendin. Mathieu Steensels is
niet met de fiets maar met de bus van-
uit Tombeek gekomen en drinkt een
pintje mee. Tussen 18 uur en 20 uur is
het een komen en gaan van stamgasten
en er is al snel volle ambiance wanneer
een stamgast met één of ander blaas -
instrument het deuntje van “Lief klein
konijntje” inzet, gevolgd door “Heb je
even voor mij?”  We wisten het al, maar
nu zijn we er absoluut zeker van dat
het verkennen van volkscafés voor
onze artikelenreeks in Spoorslag een
zeer plezante taak is.
Het lokaal herbergt verschillende ver-
enigingen. Zo vinden ‘De Sportvrien-
den’ er onderdak.  Zij organiseren jaar-
lijks de Vlaamse Druivenkoers (Drui - 
venfeesten) en de ‘Vlaamse Cyclo-
cross’ (Moeder aller Cyclocrossen).
Het initiatief werd opgestart door de
fel begeesterende André De Brouwer.
Het huidige bestuur doet er alles aan
om van beide evenementen een jaar-
lijks terugkerend succes te maken.  Dit
alles had voor gevolg dat in ‘De Toe-
komst’ honderden renners en veldrij-
ders over de vloer geweest zijn. Des-
tijds, toen de renners nog geen
kleedkamers gebruikten in het zwem-
bad of de sporthal, fungeerde de bad-
kamer trouwens als kleedkamer voor
‘straffe coureurs’ zoals Eddy Merckx,
Eric en Roger De Vlaeminck, Roland
Liboton en vele anderen.  
De Overijsese duivenmelkers, met hun
vereniging ‘De Snelle Duif’ verhuisden
van bij Lisette op de ‘Pensmarkt’ (we-
gens stopzetting) naar ‘De Toekomst’

en voelen er zich helemaal thuis. De
damesvoetbalploeg VKO komt er sa-
men, evenals de tuningclub RAT-team
en de Jyu Jitsu-club. ‘De Toekomst’
heeft een spaarkas met wekelijkse in-
zet en een jaarlijks souper. 
Gedurende de druivenfeesten bruist
het café negen dagen lang en bij de
koers en de jaarmarkt vervult het een
zeer centrale rol.  Mede dank zij een
zeer ruim terras (deels overdekt) kun-
nen ze heel wat volk aan. Indertijd
kwamen ook regelmatig artiesten naar
‘De Toekomst’.  Will Tura was een jaar-
lijkse ‘vaste’ klant na zijn optreden in
de markthal. Maar ook de gasten van
de destijds populaire groep Leopold III
of de Vlaamse schlagerzanger Chris -
tophe zijn er ooit pinten blijven drin-
ken.  Zelfs de nu internationale vedette
Vicky Leandros bracht een bezoekje
aan het café.
Maar Christine De Brouwer, dochter
van, schreef ons het volgende: “De
grootste ‘vedetten’ waren evenwel de
klanten van elke dag die kwamen kaar-
ten of hevige discussies aangingen over
koers of voetbal”. Bescheidenheid is
een mooie gave.
Op de voorgevel van het café prijkt de
naam ‘De Toekomst’, alsook reclame
van Jupiler en Maes.  Twee Leffe-lanta-
rens vervolmaken het geheel. Twee
grote ramen met de toegangsdeur in
het midden. Deze werden uit pure
noodzaak in 2002 vernieuwd. Sinds het
50-jarig bestaan prijkt op de zijgevel
een muurschildering van de hand van
Michel Van Vijve en zijn vriendin Patri-
cia.  Als het ware Overijse op schaal: de
Sint-Martinuskerk, de druivenserren,
het Justus Lipsiusborstbeeld, de water-
molen, de vlag van Overijse, … en niet
te vergeten, hun mascotte PUMBA, een
boxer-hond, die door alle kinderen van
de gemeenteschool gekend is. In de
volksmond wordt naar het café dan
ook af en toe gerefereerd als ‘bij Pum-
ba’.
Het interieur is zo goed als volledig be-
waard. De tafels, stoelen, de vaste zit-
banken langs de muren, de toog, hou-
ten lambrisering en vloer dateren
allemaal uit ’57. Vooral de stoelen doen
ons denken aan onze ‘jongen tijd’ en de
vroegere living van onze ouders is niet
ver af.  Dat ze al die tijd overleefd heb-
ben is bijna niet te geloven want de
barkrukken zijn ondertussen ver-
nieuwd, die hadden al te veel afgezien.

Café De Toekomst

OP vrijdag 7 maart was het eindelijk zover: op prospectie in eigen dorp.
We kozen voor een café met een rijk gevuld verleden (maar welk volks-

café heeft dat niet?). Café ‘De Toekomst’, Processiestraat 4 te Overijse, ligt
centraal tussen de gemeentelijke basisschool, de markthal en het bus -
station.
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De muren zijn getooid met bierrecla-
mes, foto’s van sportploegen en een
 typische caféklok van het biermerk
 Ciney. De gordijnen zijn hedendaags,
maar aangepast aan het interieur. Ver-
der vinden we er ook twee nogal in het
oog springend elektronische spelen en
een TV. Op TV wordt er vooral gekeken
naar sportwedstrijden en op een lange
winteravond of zondag staat er al eens
een film op. De radio staat steeds op
Happy Gold, volgens de patron, de eni-
ge post die ze kunnen ontvangen zon-
der gekraak. Het centraal rookverluch-
tingssyteem en het ‘ventilateurke’ in de
voordeur doen goed hun werk want we
zitten nooit in een grijze wolk gehuld.
Aan de bar hangt een koperen bel
(waar hebben we dat nog gezien?)
maar die is niet meer in gebruik want
het maakt de slapende kinderen wak-
ker. Nergens bespeuren we een sigaret-
tenautomaat want die worden ver-

gebracht. Zoals altijd zijn we benieuwd
naar de toiletruimte. Die zijn prima in
orde want pas vernieuwd in 2008 vol-
gens de nieuwe wetgeving (warm wa-
ter, faience, enz…). Bovendien is er
ook een kleine ruimte voorzien om ba-
by’s te ‘verversen’. In de gang naar de
achterdeur hangen de affiches van acti-
viteiten en openbare verkopen.  
De drankkaart biedt een ruim aanbod:
talrijke bieren, warme dranken, sterke
dranken, allerlei snacks (chocolade,
chips, koekjes, salami, ‘cervola’, kaas)
en men kan zelfs een croque monsieur
in het vuistje bestellen alsook een spa-
ghetti. De prijzen zijn € 1,50 voor een
gewoon pintje, € 2,70 voor een trappist
en de sterke dranken schommelen tus-
sen € 2,70 en € 4,20.
De sluitingsdag is, zoals reeds vermeld,
dinsdag. Alle andere dagen is het café
open vanaf 10 uur (behalve op donder-
dagmorgen vanaf 7 uur) tot ...
Van concurrentie hebben Peter en
 Pascale geen schrik, integendeel, hoe
meer horeca hoe beter, vinden ze.
 Peter beschrijft zichzelf als een soms
misschien wat te zachte cafébaas. Hij
draagt er dan ook zelf de gevolgen van,
namelijk late openingsuren.  Maar som-
mige klanten zijn ondertussen vrien-
den geworden en dan valt het al wat
moeilijker om hard op te treden.
Aan de toog zijn we ondertussen in ge-
sprek geraakt over o.a. de horeca, de
zelfstandigen in ‘t algemeen, artikelen
en reclame in ons Spoorslagblad. Met
spijt in het hart verlaten we het café
rond 22.30 uur want we hadden be-
loofd om nog ergens anders aanwezig
te zijn. En belofte maakt schuld.  Jam-
mer!

Greta en Ingrid

(www.volkscafés.be)

kocht achter de bar. Als roker word je
een beetje verwend want bij bestelling
wordt het pakje sigaretten, reeds ont-
daan van plastic en papiertje, aan tafel
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Beste voorzitters, secretarissen of bestuursleden: bezorg ons uw activiteitenoverzicht 
van begin juni tot eind september 2009. Doe het vandaag nog! 

Activiteitenkalender Spoorslag, Kardinaalstraat 20, 3090 Overijse. 
Of per e-post naar vkd_spoorslag@yahoo.com of jena.de_wilde@skynet.be

Verenigingsactiviteiten 
• Zondag 12 april: Paaseitjeswandeling voor kinderen

tot 12 jaar. Eerste vertrek aan het Infokantoor van Ter-
vuren om 14 uur. Deelnameprijs is € 2,50.

• Maandag 13 april: Vertelnamiddag van Klavertje4-
Zelfzorg om 14 uur in Hof ten Doenberghe te Hoeilaart.

• Dinsdag 14 april: Ben Vinken komt voor de Marnix-
ring De Vrijheijt spreken over Belgische bieren. Met
proeven erbij. Afspraak om 19.45 u. in Hotel Panorama,
Hengstenberg 77 te Overijse. 

• Donderdag 23 april: Tentoonstelling Karel De Stoute,
Pracht en praal in Bourgondië. Davidsfonds Overijse
spreekt af om 9.00 uur in Brussel-Centraal voor de 
IC 530 naar Oostende. Aankomst in Brugge om 10.22
uur. Info: Gerard Charlier, tel.: 02 687 56 65

• Zaterdag 25 april te Hoeilaart: Gespreksnamiddag
om 14 uur “Zelfzorg – Het klavertjevier van de Zelf-
zorg”, ten huize Vosdellestraat 37 te Hoeilaart.

• Zaterdag 25 april te Jezus-Eik: “Ik was twintig in
’59”. Op zaterdag 25 april 2009 – en niet op zondag 26
april zoals eerder was gemeld – biedt de K.F. Zoniën-
galm u om 20 uur in de Bosuil een Lenteconcert aan
met een gevarieerde terugblik op wat 50 jaar geleden
gebeurde.
De muzikanten en hun dirigent Anthony Devriendt heb-
ben voor u heel wat in petto.
Muziek van salsa tot Johnny Cash, van de mars van de
Militaire School tot West Side Story: dit is nog maar een
kleine greep uit het programma.
Het wordt een avond vol herinneringen voor de ene en
tal van ontdekkingen voor de andere. Aan de hand van
beeldmateriaal en animatie wordt u ondergedompeld in
de Jezus-Eikse en in de wereldactualiteit van het jaar
1959. Kaarten in voorverkoop kosten 6 euro en aan de
kassa betaalt u 7 euro.
U kan de avond ook starten of afronden met een lekke-
re spaghetti van de aspimeisjes van Chiro Jezus-Eik. Zij
serveren hun dampende spaghetti in De Bosuil vanaf 
18 uur. 
Een combiticket (spaghetti + concert) kost slechts 10
euro! Niet te missen dus.

• Zondag 3 mei: Het Katholiek Vlaams Hoogstudenten-
verbond (KVHV) organiseert een grote Mars op Brussel
voor een vrij Vlaanderen. (zie aankondiging elders in dit
nummer). Om 11 uur aan het Brusselse Noordstation.
En ook het NSV organiseerde een betoging.

• Zondag 17 mei: De conventie verzamelt om 14.30 uur
in Hangar 29, hal 2, Rijnkaai 150 te Antwerpen. Méér
Vlaanderen is geen luxe, maar pure noodzaak om einde-
lijk “de dingen die de mensen echt belangrijk vinden”

aan te pakken. Kiezen voor Vlaanderen is nu kiezen
voor een weg zonder België. Voor Werk, Welvaart, Wel-
zijn, … voor VLAANDEREN!

• Op 22, 23 en 24 mei daagt Overijse haar zustersteden
uit in een groots opgezet ‘Spel zonder Grenzen’. Zo wor-
den de jubilea der verbroederingen internationaal ge-
vierd.

• Donderdag 28 mei: Kamiel Cooremans komt voor de
Marnixring De Vrijheijt spreken over “Bach, ach niet zo
moeilijk”. Afspraak om 19.45 u. in Hotel Panorama,
Hengstenberg 77 te Overijse. 

• Zondag 4 oktober van 10.30 tot 13.30 uur: in het Ter-
vuurse Koloniënpaleis wordt de erepenning van de
Marnixring Internationale Serviceclub overhandigd aan
de heer Remi Vermeire.Zoniëngalm treedt op in de Mariahof van Jezus-Eik in 1959.
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Het gebeurde    75 - 25 - 100 - 50 ...     jaar geleden

1909 - 1909 - 1909

Sint-Agatha-Rode: Het oude kasteel
Jean Malou wordt in 1909 verminkt
“om het zicht op de vallei te verzeke-
ren” door de bouw van het hoger gele-
gen kasteel Malou. Het oude kasteel
was sinds de tweede helft van de 18e
eeuw in het bezit van de familie van
Overschie, baronnen van Neerijse.  

1934 - 1934 - 1934

Overijse: Van horen zeggen en toch niet
onwaar… Florentine ‘Titine’ Maigret,
uitbaatster van een garen- en naaige-
riefwinkel beneden aan de S-bocht van
de Waversesteenweg,  verklaarde meer
dan eens dat zij in februari 1934 de
dode koning Albert I tweemaal aan
haar deur had weten passeren. De ene
keer richting Marche-les-Dames, de
tweede keer richting Brussel. Oef, ho-
pelijk is het verbod op het verspreiden
van nieuws over Koning Alberts dood
dat afwijkt van de officiële versie (val
van een rots) na vijfenzeventig jaar op-
geheven!

1959 - 1959 - 1959

Druivenstreek: Op 16 december wordt
de tekst van de Belgische grondwet in
de senaat goedgekeurd en in de Drui-

venstreek worden figuurlijk twee ba-
by’s geboren. Te Overijse wordt tijdens
de druivenfeesten 1959 geklonken op
verbroedering met het Duitse Oppen-
heim-am-Rhein (contact bleef niet lang
bestaan, want 25 jaar later – zie verder
– is er geen sprake meer van…). En in
zustergemeente Hoeilaart wordt een
roos van een baby, het Kinderdorp, bo-
ven de doopvont gehouden. De eerste
steen van het ‘Kinderdorp’ wordt ge-
legd door E.H. Van Kerkhoven, alge-
meen directeur van de vzw Jongenste-
huizen Ivo Cornelis, en aannemer
Hector Goossens. Op 18 juni van het
jaar daarop wordt het eerste paviljoen
ingehuldigd..

1984 - 1984 - 1984

Overijse: In het jaar dat de Vlaamse
schrijfster en  filosofe Patricia de Mar-
telaere (1957 - 2009) promoveert met
Hume’s gematigd scepticisme: futiel of
fataal?, herinnert burgemeester Renaat
Brankaer aan de Europese uitstralings-
banden tussen Vlaanderen, Duitsland,
Italië en Frankrijk. Tijdens de 33e drui-
venfeesten wordt de zilveren verbroe-
dering met Bacharach en Bruttig-
Fankel gevierd. “Vandaag beklemtonen
druif en wijn, wat in vroegere tijden
vertolkt werd door Overijsenaar Justus
Lipsius, de Duitse dichter Heinrich Hei-

ne en Erasmus’ vriend uit Bruttig,
 Petrus Mosellanus. 
Over deze Petrus Mosellanus opende
Wilfried Hess de interessante webstek,
die ook een Nederlandse vertaling
heeft: www.petrus-mosellanus.de.                   

Francis Stroobants

Ets van Petrus Mosellanus 

(Bruttig 1493 - 1524)

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.

Salons - Traiteur
Terhulpsesteenweg 454 - Overijse (Maleizen)

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

VERZEKERINGEN

Justus Lipsiusplein 5 - 3090 Overijse
tel. 02 687 44 44 - CDV nr. 43364 - fax 02 688 08 82
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DE Boerenkrijg is een korte ca.
twee maanden durende epi -

sode uit de Belgische geschiedenis.

Geschiedenis
Op 12 oktober 1798 kwam de Vlaamse
en Brabantse boerenbevolking (de Bri-
gands) in opstand tegen de Franse be-
zetter (Sansculotten) met als leuze
Voor Outer en Heerd. Voor altaar en
haard staat voor Kerk en gezin. De
Fransen hadden de Zuidelijke Neder-
landen slechts 3 jaar voordien (1795) in
handen gekregen, na een overwinning
op de Oostenrijkers, die tot dan toe de
Zuidelijke Nederlanden in handen had-
den.

Motieven en aanleiding
De redenen tot gewapend verzet waren
de hoge belastingen, de antigodsdien-
stige politiek van sluiting van kerken
die gepaard ging met de vervolging van
de niet-beëdigde priesters (die de door
de Paus afgekeurde eed van trouw aan
de Franse grondwet en “haat aan het
koningschap” niet wilden afleggen) en
de invoering van de conscriptie door
de nieuwe bezetter (Wet op de algeme-
ne dienstplicht van 5 september 1798,
ook gekend als de wet Jourdan-Del-
brel). Het verzet kreeg beperkte steun
onder de vorm van Engelse wapens.
Ook Nederland en Oostenrijk beloof-
den hulp. De opstand begon met een

Het Boerenkrijglied

incident te Overmere naar aanleiding
van een inbeslagname bij een boer-
belastingweigeraar.

Verloop
Dienstweigeraars bij de gedwongen re-
krutering waren ondergedoken en had-
den zich verenigd tot een verzetsleger-
tje. In de gemeenten die de brigands
onder controle kregen, velden zij de
Vrijheidsbomen, vernielden zij de re-
gisters van de burgerlijke stand en de
conscriptielijsten, werden niet-beëdig-
de priesters opnieuw aangesteld en
werden vrijwilligers gerekruteerd in af-
wachting van de komst van de geal -
lieerde troepen. De steden bleven afzij-
dig, ook omdat ze beter gecontroleerd
werden. Sommige groepen trokken
naar de kust, de Engelsen tegemoet,
anderen sloten zich aan bij het groeien-
de Kempense leger, dat in de rug be-
stookt werd door Franse afdelingen uit
de Bataafse Republiek. Maar ook in an-
dere landelijke streken zoals in Herne
in het Pajottenland ontstonden verzets-
haarden van de Brigands. De ruggen-
graat van de opstand brak op 5 decem-
ber 1798 toen het Brabantse katholieke

leger na een achtervolging over Heren-
tals, Geel en Diest op Ter Hilst bij Has-
selt na een verraad werd verslagen.
Men schat het aantal doden op 5 tot
10 000. Er volgde een strenge repressie
waarbij de meeste leiders (190) werden
terechtgesteld, maar ook verdachten

onder de bevolking, jong en oud, moes-
ten het met de dood ontgelden.

Leiders
Leiders van de opstand waren onder
meer Pieter Corbeels uit Turnhout
(Leuven 1755-1799), Emmanuel Bene-
dict Rollier uit Sint-Amands (1769-
1851), Michiel Van Rompay uit Bonhei-
den en Jozef Van Gansen uit Westerlo
(1766-1842). In het zuiden van het land
was de legendarische Brigand Charles-
François Jacqmin actief, die al in 1795
in Loupoigne (Waals-Brabant) een ver-
zetsgroep vormde om tegen de Franse
revolutionairen te strijden en het land
terug onder Oostenrijks gezag te bren-
gen. Daarbij gebruikte hij de naam
Charles de Loupoigne; die naam is later
in de volksmond verbasterd tot “Char-
lepoeng”. Hij werd in juli 1799 even-
eens verraden en door de Sansculotten
gedood tijdens een gevecht in het
Margijsbos te Loonbeek, nu deelge-
meente van Huldenberg.

Lied
Het lied dat we hier brengen is op tekst
van Jos Simons en de muziek is van
 Armand Preud’homme. Beiden kwa-
men al aan bod in nr. 60 bij Schoon is

de heide…

I Geen roekeloze wagers:

Stil volk dat zich beraadt,

Aleer het zijn belagers

Manhaft te lijve gaat.

Zij wisten wat zij wilden,

Toen zij tot stout verweer

De pik of zeis optilden 

Of grepen naar ’t geweer.

Refrein: 2 x
Voor Vrijheid en Recht,

Ongeknecht,

Onverveerd voor Outer en Heerd.

II Zij steunden op Oranje’s:

De Nederlanden één

En juichten toen Brittanië’s

Beloofde vloot verscheen.

Kloekmoedig in de gouwen

Van Diets Zuid-Nederland,

Zijn allen sterk en trouwe

Gesprongen in de brand.

III Rollier, Corbeels, Van Gansen,

Bevochten om ter meest

Met wisselende kansen

De vijand onbevreesd.

Zij kampten koen als leeuwen

En werden z’overmand,

Hun namen staan als eeuwen

In ’t hart van ’t volk gebrand.

Roeland (Wordt vervolgd)

Voor outer en heerd
Jozef Simons Armand Preudhomme

(Oelegem 1888 - Turnhout 1948) (Peer 1904 - Brasschaat 1986)
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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!

• Anne De Baetzelier, in een vroe-
ger leven nog Druivenkoningin te
Overijse: “Wie deel wil uitmaken van
een samenleving, wie daar ook alle
voordelen uit wenst te halen, moet
daar zijn steentje toe bijdragen. Pas
je aan. Doe aan integratie. Leer de
taal van het gebied waar je woont”. 

• Bill Drozdiak van de ‘American
Council on Germany’: “Afghanistan
produceert nu 90 procent van alle
heroïne in de wereld. Het grootste
slachtoffer daarvan is Iran, dat met
het grootste aantal drugsverslaafden
ter wereld kampt”.

• Carmen Pfaff: “Ik vraag me af
waarom de belastingen altijd bij ons
langskomen”.

• Erik De Bruyn van S.P.a-Rood: “Het
S.P.a-programma voor de verkiezin-
gen is een mager beestje”.

• European Transport Society

Council: “De voorbije tien jaar zijn
in de 27 landen van de E.U. 18 500
kinderen om het leven gekomen bij
verkeersongevallen”.

• Financiën (op z’n Didier Reynders):
“Jaarlijks vullen 32 000 bedrijven
hun belastingsaangifte niet in; één
op de vijf wordt tenslotte toch be-
last”. 

• Geert Lambert: “Ik ben zestig kilo
vermagerd. Het percentage herse-
nen in verhouding tot mijn lichaams-
gewicht is sterk gestegen”

• Hugo De Ridder: “Tijdens de verga-
dering van de CD&V-fracties zei een
gewezen minister tegen een van zijn
opponenten in de partij: “Uw tactiek

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

leidt ons naar de ondergang”. Waar
hij grinnikend aan toevoegde: “De
mijne ook, maar met meer glans”.

• Geert Van Istendael: “Als je het En-
gels aan de loketten officieel in-
voert, dan bewijs je daarmee geen
dienst aan de arme mensen waarvan
Brussel een veel te hoog percentage
heeft”.

• Joseph Joubert: “Een beetje ijdel-
heid en een beetje wulpsheid, daar-
uit bestaat het leven van de meeste
vrouwen en mannen”.

• Koning Albert: Inderdaad, in 2008
hebben we slechts 31 reizen ge -
maakt met een vliegtuig van het
 leger. U heeft toch niets tegen deze 
€ 571 070 extra belastingsgeld?!

• Leo Tindemans: “Yves Leterme
heeft zijn kans gekregen, hij heeft ze
niet kunnen waarmaken”.

• Mahmoud Ahmadinejad, Iraans
president: “In ons ruimtevaartpro-
gramma is de satelliet Omid een
boodschapper van vrede en gerech-
tigheid”.

• Newman John Henry: “Een uitste-
kend geheugen is nog geen stel her-
senen, evenmin als een woorden-
boek een brok literatuur is”.

• Onderscheppende douane: “Ja,
we hebben slechts 253 miljoen siga-
retten onderschept. Toch al beter
dan ’t jaar tevoren; toen waren het er
maar 148 miljoen!”

• Piet Huysentruyt: “Er zijn drie din-
gen die altijd zullen marcheren:
pampers, doodskisten en restau-
rants”.

• Quantité négligeable: Ander be-
grip voor de Vlaamse meerderheid
in dit land.

• Hugo De Ridder: “Weet u waarom
het paleis eind vorig jaar, na het ont-
slag van de regering-Leterme, een

beroep deed op Wilfried Martens om
de toestand te ontmijnen? Omdat
andere kopstukken te weinig kennis
van beide landstalen hadden”.

• Steven Van Ackere, federaal vice-
premier: “Een Brusselaar vragen
wat hij van de staatshervorming
vindt, is vragen aan een kalkoen wat
hij van Kerstmis vindt”.

• Terranova of de Huisartsenwacht-
post van Brussel (tel.: 02 242 43  44):
“Wij garanderen u een Nederlandsta-
lige huisarts als uw eigen arts niet
beschikbaar is”.

• Uitgaan: “Van alle Vlaamse jonge-
ren die uitgaan, gebruikt 44,4 pro-
cent daarbij cannabis. In 2005 was
dat nog 38,4 procent”, meldt de Ver-
eniging voor Alcohol- en andere
Drugproblemen.

• Vikram Pandit: “Ik heb mijn raad
van bestuur gemeld dat mijn jaar-
loon 1 dollar moet zijn, tot we weer
winstgevend zijn”.

• Waarzegger: “Ik meen de waarheid
te moeten zeggen, en daarom ga ik
niet in de politiek”.

• Xenocratie: “heerschappij van
vreemdelingen”. Zo, nu kent u weer
een geleerd woord bij.

• Ylstra Bouke: “Ik word altijd heel
ernstig wanneer ik aan grapjes
denk”.

• Zeynep Sever, Belgisch-Turkse
miss België 2009: “Ik heb op school
geen Nederlands geleerd”. Als u het
ons vraagt, is dat zever, want de
Sint-Jan-Molenbeekse liep school te
Jette en in Brussel-19 is het Neder-
lands officieel de tweede te studeren
taal. Zegt dit iets over Sever of over
de Nederlandse lessen in het Frans-
talig onderwijs in Brussel?

Francis Stroobants
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Balhoeveelheid, enz.

Balhoeveelheid lijkt een abstract be-
grip. Nochtans is het gewoon hoeveel
we bal 2 beroeren. Dit is een van de
weinige dingen die we vrij kunnen kie-
zen om ons punt te maken en tegelijk
een goede plaatsing te bekomen van de
ballen om ons volgende punt veilig te
stellen. We kunnen bal 2 fijn nemen
(nauwelijks beroeren), half bal, dik of
heel dik tot ‘vol erop’. Keuze genoeg
dus, met een opmerking, vol erop is
niet helemaal vol erop, ten hoogste
99%. Vol erop zou betekenen dat de
keubal ‘bal 2’ precies zou volgen en dat
zou natuurlijk te gek zijn. Hij zou daar
niets vinden. Vol, dik of heel dik gebrui-
ken we bij een doorloopstoot of een
trekstoot. Telkens is een drijvende keu-
stoot nodig. Bal 2 krijgt een heleboel
energie mee en kan dus een eindje lo-
pen om mooi terug te komen en een in-
teressante plaatsing te maken. Om
daarna, met weinig energie een reeks
punten te maken in klein spel. Daar
werken we altijd naartoe. Weinig in-
spanning en veel punten. Ik heb niet
gezegd gemakkelijk, want klein spel
vraagt dikwijls meer concentratie dan
de rest. Je zou niet de eerste zijn die
prangende schouderpijn krijgt van een
lange oefening klein spel, zoals een
Amerikaanse reeks b.v. Daar moeten
we het nog eens over hebben. 

Deze morgen, zondag, was het eerste
dat ik van mijn radiowekker hoorde,
dat er aan mijn erectieproblemen wat
te doen is. Ik moet er hulp voor halen.
Verder was het zinloze geweld bij de
jeugd niet verrassend en ook wel de
schuld van de ouders. Een resultaat
ook van het feit dat nu alles mag. Vroe-
ger mocht niets en onze seksbelevenis

werd te veel onderdrukt. We willen dus
zeker niet terug naar toen ‘niet alles’
mocht! Die geleerde professor vergat
te vertellen hoe de ouders dan schuld
kunnen hebben als ze niets mogen ver-
bieden. Er werd nog uitgelegd dat die
geweldplegers eigenlijk gewoon wat
aandacht vragen, ze krijgen niet ge-
noeg belangstelling (of knuffels?) van
hun omgeving. Ik was niet gelukkig
met die analyse. In België wil men vol-

gens mij de misdadigers maar al te dik-
wijls knuffelen. Straffen is niet popu-
lair. 

Ik kan moeilijk weggaan zonder even
over onze politieke toestand te babbe-
len. We beleven weer bewogen tijden.
Een onderzoekscommissie mag niet in
de voeten lopen van een gerechtelijk
onderzoek, daar kan ik inkomen. Toch
ervaar ik weer lichtzinnige omgang met
wat heel ernstig zou moeten aange-
wend worden. Geen verslag van de
commissie, ‘we zoeken geen fouten
noch schuldigen (!)’, we moeten vast-
stellen wat in de toekomst moet verme-
den worden. Nemen ze ons echt voor
onnozele kinderen? 

Wij zouden wel graag, als het enigszins
kan, weten wie waar fouten heeft ge-
maakt en liefst nog sancties voor wie
wat heeft mispeuterd. Wij betalen toch
ook als we in de fout gaan bij parkeren
of zo. En wij zijn niet verkozen om, te-
gen een dikke pree, te zorgen dat ons
landje goed bestuurd wordt en goede
wetten te maken en die te respecteren
en te doen respecteren. 

We zien de laatste dagen regelmatig
een of meer leden van onze Koninklijke
familie in wat een charmeoffensief
lijkt. Ik lig er niet wakker van maar
sommige mensen vinden dat misschien
leuk. Niet zeggen dus dat ik altijd nega-
tief ben. 

We kijken allen uit naar de toekomsti-
ge verkiezingen. Die schijnen stilaan
voor spanningen te zorgen en het ziet
er inderdaad naar uit dat er misschien
wat verrassingen uit de bus zullen ko-
men. We kijken ernaar uit dat de goe-
den beloond worden en de minder goe-
de afgestraft. Dat zullen we niet weten
voor de maand juni. 

Nog iets positiefs, vandaag scheen de
zon en de wereld zag er opeens veel
zonniger uit. ’t Leven is mooi, zong ooit
eens iemand en ja, dat is het toch nog
altijd, met de nodige crisissen erbij en
erop. Tot volgende keer!

Jan Goossens

Crisis: 

G20 bijeenkomst Davos:

De oplossing komt uit 

dezelfde toverhoed als de

crisis.

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

Deze morgen, zondag, 
was het eerste dat ik van mijn

radiowekker hoorde, dat er
aan mijn erectieproblemen

wat te doen is. 
Ik moet er hulp voor halen. 
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• De nieuwe gemeenteschool van Ot-
tenburg, deelgemeente van Huldenberg
en dichtbij de taalgrens gelegen, is vijf
jaar na de opening al te klein! Een gro-
te toevloed Franstaligen laat de school
uit haar voegen barsten. In september
1987 waren er 16 % Franstalige leerlin-
gen; vorig jaar in september 72 %!

Een jarenlange ontkenning van het
probleem heeft tot zo’n ontsporing ge-
leid en kost de gemeente Huldenberg
minstens € 185 000 op jaarbasis. Echte
integratie ligt blijkbaar moeilijk en bo-
vendien verlieten vorig schooljaar 18
Nederlandstalige kinderen de school,
terwijl Vlaamse kinderen uit Sint-Aga-
tha-Rode geen kans van inschrijving
hebben…

De vorige schepen Jules Steeno be-
weert dat de huidige schepen de toe-
stand uit de hand liet lopen, door b.v.
niet in te gaan op de duidelijke aanbe-
velingen van de inspectie in 1992.

• Op 2 april jl. werd de herdenkingszuil
Maurits Wynants ingehuldigd in het
Hof van Melijn te Tervuren.

• Zal alles wat christelijk is in Europa
buiten de wet gesteld worden? Een EU-
wet, die dit jaar nog goedgekeurd zou
worden, dreigt christelijke symbolen te
verbieden. Het wetsvoorstel stelt EU-
burgers in staat klacht neer te leggen
tegen symbolen of handelingen die als
discriminerend ervaren worden. Op ba-
sis van de wet kunnen bij voorbeeld
kruisbeelden in klassen, maar evenzeer
godsdienstkritische affiches of discri-
minerende films aangepakt worden. De
wet geldt voor alle verstrekkers van
openbare goederen en diensten, zoals
scholen en ziekenhuizen, gebouwen
van welzijnsorganisaties, hotels en ge-
vangenissen. 

De dag dat één CD&V-kopstuk hierte-
gen protesteert, laten wij het u weten.

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
Uit sympathie

Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groen

Heuvelstraat 46

• Tros triomfeerde in maart ll. vijfvou-
dig met ‘The Sound of Music’ ter gele-

• De belangstelling voor de dialecten
van Hoeilaart en Tervuren zit in de lift.
In Hoeilaart willen de “Dujndes eule
sosjetoëte” in een tentoonstelling bij-
eenbrengen op de Erfgoeddag 2009.
Contact: tel. 02 657 05 05 of glazen.dorp
@live.be. 

Aan de andere kant van het Zoniën-
woud - tussen haakjes, Spoorslag volgt
de ontwikkeling van het kasteel van
Groenendaal als poort naar Zoniën met
argusogen. Hopelijk moeten wij bin-
nenkort niet met klem protesteren te-
gen viertalige infoborden! – is er een
Tervuurs gemeentelijk initiatief met
kunstenaar Kloot P.W. om het deels
verloren gegane dialect in kaart te
brengen en te vereeuwigen. 

• Axel Buyse, algemeen vertegenwoor-
diger van de Vlaamse regering bij de
E.U. spreekt op dinsdag 14 april om 
20 uur in Grimbergen, Charleroyhoeve,
Lierbaan. Voor twee euro mag u van 
de Vlaamse Volksbeweging Grimber-
gen mee luisteren naar zijn toe-
spraak: “Strategische keuzes voor
Vlaanderen”.

• Op 15 mei openen de “Vrienden van
de School van Tervuren” de schilderij-
ententoonstelling Jan Cobbaert (1909 –
1995). Een dertigtal werken van de on-
dergewaardeerde Leuvense kunste-
naar zullen te bewonderen zijn. Een
mooie kleurencatalogus wordt voorbe-
reid.

• Worden de eerste voetbalploegen van
Eizer, Tervuren én Tempo - Overijse
kampioen? Een suggestie voor de (bij
voorbaat gelukgewenste) voetbalbe-
sturen naast een voorbarige proficiat:
Organiseer samen een groots kam -
pioenbal, in de Overijse markthal of el-
ders in de Druivenstreek! 

• Op donderdag 25 juni worden in de
raadzaal van het gemeentehuis van
Overijse de prijzen uitgereikt van de
opstelwedstrijd “Waarheen met Bel-
gië?” voor leerlingen van het 6e leer-
jaar. Over de geplande elfjuliviering in
Overijse op 4 juli leest u meer in vol-
gend nummer. 

genheid van het dertigjarig bestaan van
het indrukwekkendste toneelgezel-
schap van de Druivenstreek. (FS)

• Provincieraadslid Jan Laeremans laat
weten – na interpellatie in de raad – dat
er meer intensieve Nederlandse taal-
cursussen bestaan dan in Spoorslag
2009/1 gemeld werd.
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Horizontaal:
1. “De …”, zegt Plinius de Oudere, “is het enige wezen dat

drinkt als het geen dorst heeft.” – De kinderen mogen
ook – Dat is in orde

2. … Greenspan - … De Hert
3. … naar gelang – “U …” is het kortste Nederlandstalige

gedicht van Joost van den Vondel
4. “Niets is zo gek of er is een psychiater om het tot kunst

te verklaren”, zei beeldhouwer … Poot – Nikkel – Oude
politieke partij

5. How ’bout … (Champaign) – Ze kunnen ... ogenblik
 komen

6. Bij de officiële talentelling van 1930 lieten 171 280 inwo-
ners van … zich als Nederlandssprekende registreren

7. De … aan zichzelf houden – Griekse letter
8. Professor Yoko Mori, hoogleraar kunstgeschiedenis aan

de Meiji-universiteit van Tokio, leerde Nederlands om
…grondig te kunnen analyseren – “Noch” in’t Frans

9. Internationale organisatie - … Versijp was niet alleen
een schitterend acteur in het theater en op TV, maar ook
een begenadigd pentekenaar

10. … Maria – In een … raken
11. Pas in 1973 werd een Vlaams politicus minister van Bui-

tenlandse Zaken. Vòòr … Van Elslande was het altijd
een Franstalige geweest – Tombe la neige, tu …

12. Nu – Samen met de dokter, de pastoor en de notaris
hoorde ook de … tot de notabelen van het dorp

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

Verticaal:
1. Het kloksken van Kafarnaom hangt in de toren, stil en

stom, … - Zijn toestand … me zorgen
2. … Alberto (voormalig Italiaans wielrenner) – Vroeg in

de wei, vroeg …
3. Er twee huizen op … houden – De … is de oudste van

de katholieke universiteiten in de wereld. Opgericht in
1425

4. Tin – Marc … - Concertzaal
5. De naam weet ik niet – Mogelijk onderdeel van de

 domeinnaam in e-mailadres – Het is hier … koud
6. Maartse buien, die beduiden dat de zomer aan komt ... –

Zeven violen … een kontrabas – Helft van TOTO
7. Tegenover – Long Island – Het geluk is … en krom; het

geeft en neemt weerom
8. Rika De …, cultuur en boeken voor iedereen – Laatst

verlopen
9. Merk van tampons – Vliegtuigtickets … bestellen

10. Ook Engelse leenwoorden komen en gaan. De … is
weer een doelman en hij staat niet meer in de goal maar
in het doel – De inwoners van … wilden dat hun ver-
woeste stad na WOI heropgebouwd werd als het groot-
ste textielcentrum uit de middeleeuwen

Bezoek ook eens  
www.spoorslag.org !

De Kronkel
Wie zocht, hoorde het misschien in Keulen donderen. Wie
goed zocht, kwam bij Vlaams minister Marino Keulen terecht.
Zo ook de trouwe invuller der Kronkels Raf Verstraete uit
Hoeilaart, die bij de loting het meest geluk had!

Om de twee maanden gaat hier een prachtige prijs, een mooi
boek, … de deur uit. Reden te meer om ook nu uw oplossing
voor eind april te bezorgen aan 

De Kronkel, Kardinaalstraat 20, 3090 Overijse. 

Of per e-post te sturen naar

vkd_spoorslag@yahoo.com 

of jena.de_wilde@skynet.be

Veel kronkelgenot en stuur uw oplossing snel op, dan bent u
in ons verkiezingsnummer van begin juni wellicht de lau reaat!

Oplossing 
vorig nummer:


