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Redactioneel

Volgende zondag moeten wij naar de stemlokalen om nieuwe Vlaamse parlementsleden
aan te duiden. Daaruit zal een nieuwe Vlaamse regering worden samengesteld. 

De verkiezingscongressen zijn achter de rug. De programma’s werden besproken en
goedgekeurd. Interessant om na te gaan wat daar allemaal instaat. Belangrijk daarbij zijn
de teksten rond de staatshervorming en de bereidheid van de Vlaamse politieke partijen
om er zonder taboes voor te gaan. Ook vanuit een Vlaamse regering, zonder daarom de
strijd tegen de economische crisis en het creëren van meer jobs in Vlaanderen uit het oog
te verliezen! Intussen introduceert de VRT opnieuw “Doe de stemtest”, waarbij de open-
bare omroep in onze plaats bepaalt voor welke partij we moeten stemmen… En er zijn
nog de verkiezingsdebatten.

Tegelijkertijd vinden de Europese verkiezingen plaats. Afgeleid uit de uitspraak van het
Grondwettelijk Hof over de federale verkiezingen zijn deze bij ons, in onze kieskring,
ongeldig omdat BHV niet gesplitst is. Volgens de CD&V was daar in 2007 slechts vijf
minuten politieke moed voor nodig, maar zij waren vergeten dat hun mandatarissen
jaren terug, zelf de alarmbellen en belangenconflicten hadden goedgekeurd. Zal het fede-
raal parlement – dus ook de Vlaamse fracties – deze verkiezingen bekrachtigen? Het
Vlaamse arrondissement Halle-Vilvoorde is het enige in Vlaanderen waar francofonen uit
het ganse land de mogelijkheid hebben om bij ons stemmen te halen en hiervoor Fransta-
lig verkiezingsdrukwerk mogen verspreiden. Omgekeerd kunnen kandidaten uit Vlaan-
deren geen stemmen halen in Wallonië. Lijkt dit niet op een soort apartheid?

De Vlaamse politieke partijen hebben hun kandidaatslijsten voor de Vlaamse verkiezin-
gen samengesteld. Zoals steeds werd door sommigen zwaar met de ellebogen gewerkt.
Wij kunnen alleen maar aanraden goed uit te kijken wie op die lijsten staat om te evalue-
ren wie bereid is om in  Vlaanderen zijn beste beentje voor te zetten. Wij hebben inmid-
dels gelezen dat niet alle partijen/kandidaten daartoe bereid zijn en liever de belgicisti-
sche kaart trekken. Wij denken daarbij b.v. aan kandidaten, dochter of zoon van oudere
politieke belgicisten, die in de politiek werden gesleurd. 

Oppassen en uitkijken is de boodschap. De Vlaamse Volksbeweging (VVB) en het
 Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) hebben er bij herhaling op gewezen.
De VVB onlangs nog tijdens de conventie in Antwerpen  – Ik kies voor Vlaanderen –
onder het motto “Werk – Welvaart – Welzijn”. En het OVV met de briefactie naar alle
 kandidaten en opvolgers met ja of neen op vijf vragen die voor Vlaanderens toekomst 
van cruciaal belang zijn. Deze week kunt u de resultaten nog bekijken op
www.ikkiesvoorvlaanderen.be.

Uit ervaring weten wij dat de waarde van verkiezingsbeloften gekoppeld zijn aan de
standvastigheid van de respectievelijke partijen en de betrouwbaarheid van hun man-
daatdragers. Een beoordeling van hun realisaties zullen wij pas binnen vijf jaar kunnen
maken.
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Wij kiezen voor een vrij Vlaanderen

W IJ lazen onlangs dat in een democratie het volk
slechts gedurende enkele minuten zijn soeverei-

niteit kan uitoefenen, met name wanneer het zijn stem
uitbrengt en de stembrief of stemkaartje in de urne
deponeert.

Deze enkele minuten zijn zeer belangrijk en zullen het
 nieuwe beleid bepalen voor Vlaanderen. De keuze van een
kandidaat is dus uitermate belangrijk en dit kan niet via het
verkiezingsdrukwerk of een boek, maar vraagt enige voorbe-
reiding en evaluatie van wat zij de voorbije vijf jaar hebben
gepresteerd voor Vlaanderen. Het zijn immers de verkiezin-
gen voor een nieuw Vlaams parlement.

In alle Vlaamse partijen (zelfs bij Groen!) zitten bewuste
 Vlamingen, die in de eerste plaats zouden willen kijken naar
het welzijn van de Vlaamse bevolking op het vlak van socia-
le zekerheid, financiële en economische welvaart, naast de
belangrijke domeinen van onderwijs, cultuur, werkgelegen-
heid, zorgverzekering, milieu, vergrijzing, enz. Kortom zor-
gen voor een véél beter en autonomer Vlaanderen.

Jammer genoeg moeten wij telkens weer vaststellen dat die
kandidaten met handen en voeten gebonden zijn aan de be-
slissingen van hun partijbureau en aan de partijdiscipline.
De meeste partijen zijn, op N-VA, VB en LDD na, nog eens
 gekoppeld aan hun francofone broers en zusters, die zij voor
de goede vrede, min of meer moeten volgen in hun grillen en
grollen. Ze moeten bovendien tegemoet komen aan de richt-
lijnen van de kleurvakbonden en hun ziekenfondsen. De
 geschreven en gesproken pers in Vlaanderen is politiek ge-
stuurd en niet onafhankelijk, laat  staan dat ze kritisch zou
zijn voor haar favorieten. Hiermee willen wij niet zeggen dat
uittredende mandatarissen niet zouden gewerkt hebben. De
Vlaamse regering heeft bewezen dat zij Vlaanderen kon be-
sturen, ook toen de federale regering een zware crisis door-
maakte. Maar men kon toch veel meer doen voor Vlaande-
ren, niet? Is het niet normaal dat werkloze Vlamingen die
reeds jaren belastingen betalen en bijdragen tot de sociale
zekerheid voorrang krijgen bij het zoeken naar een nieuwe
job? 

Y. Leterme haalde bij de federale verkiezingen 800 000 voor-
keurstemmen om voor een beter Vlaanderen te zorgen, maar
wat deed hij daarmee? Het establishment, de loge en het
Fortis-schandaal deden hem de das om en hij verloor, onder
de druk van het Hof, de steun van zijn partij. Bij de christen-
democraten, de liberalen, de socialisten en de groenen lopen
ook nog altijd “krokodillen” rond, die een doelgericht
Vlaams beleid van de partijen tegenwerken ten voordele van
het unitaire België. 

En daar staan wij dan. N-VA is consequent geweest, VB heeft
het nodige weerwerk geleverd en LDD blies warm en koud.
Van enige coördinatie tussen die politieke groepen is voor-
alsnog geen sprake. Jammer!

De traditionele Vlaamse partijen maskeren nu de commu-
nautaire problemen met de zware economische crisis. Zij
zouden met al hun ministers, volksvertegenwoordigers en
kabinetten in de regionale en federale parlementen maar één
groot en ernstig thema tegelijk kunnen aanpakken. Probeer
dit maar te begrijpen. 

En toch beweren ze allemaal dat er een grondige staatsher-
vorming moet komen, maar welke en wanneer?

BHV moest gesplitst zijn, maar is het nog altijd niet. De split-
sing van het gerechtelijk arrondissement is er niet, want
BHV is niet gesplitst. Het communautair overleg tussen de
gemeenschappen werd afgeblazen. De aanzet voor de split-
sing van de sociale zekerheid is er niet. De faciliteiten in de
zes Vlaamse randgemeenten zijn nog altijd niet uitdovend.
Toegegeven, de 3 FDF/MR-LB-burgemeesters werden niet
benoemd; wel blijven zij hun wedde van burgemeester trek-
ken omdat ze niet werden afgezet, “so what”? Het Vlaamse
schooltje in de Waalse faciliteitengemeente Komen wordt
sinds 1963 nog altijd niet gesubsidieerd door het Waalse
 Gewest. De miljarden Vlaamse euro’s die jaarlijks naar Wal-
lonië worden getransfereerd, verminderen niet! De proble-
men met de magistratuur slepen aan, en zo kan men door-
gaan. Daar kan de Vlaamse regering wel degelijk iets aan
doen. Zij moeten daarvoor niet in de ogen van de francofo-
nen kijken.

Er is nog veel werk aan de winkel en er komen nieuwe uit-
dagingen op ons af. Zal er met diezelfde traditionele partijen
in de toekomst nog iets veranderen? Wij denken dat ze mis-
schien andere prioriteiten stellen en andere belangen te ver-
dedigen hebben zoals het uitdelen van postjes, de macht, de
bindingen met de vakbonden, de centen, het beheren van
hun vermogen, enz. 

Of zouden zij het deze keer dan toch anders aanpakken? 

De Vlamingen zullen op 7 juni voor zichzelf moeten uitma-
ken wat ze de volgende vijf jaar willen.

Henri Otte

Godnogaantoe, waarmee zijn we bezig?
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Duisburgsesteenweg 128/135, Overijse
Tel. 02 687 72 45 - 687 65 98

Apartheid…?

WIJ hebben niet de indruk dat
Franstaligen (willen) weten

wat het apartheidsregime bete-
kende voor Zuid-Afrika. Het is er hen
om te doen de Vlamingen zoveel
mogelijk in een racistisch daglicht
te plaatsen in de buitenlandse pers.
De situatie in Brussel heeft echter
niets met apartheid te maken. 

Clerfayt (MR-FDF), die als federaal
staatssecretaris is toegevoegd aan mi-
nister van Financiën Didier Reynders
(MR-FDF), pleitte misleidend voor
tweetalige lijsten in Brussel. Hij hekel-
de ook de grenzen van Brussel voor de
Franstaligen in de Vlaams-Brabantse
rand en het te klein aandeel van de
Brusselse fiscale inkomsten die van de
federale staat afkomstig zijn.

• In een persmededeling van Vlaams
Belang (26 april 2009) wordt de ver-
deling van de parlementszetels fede-
raal en gewestelijk naar voor ge-
bracht. Van de verschillende teksten
die rond de uitspraken over “apart-
heid” verschenen, was deze zonder
meer correct en duidelijk.

Op een congres van het FDF heeft Bel-
gisch staatssecretaris Bernard Clerfayt
het feit gehekeld dat de Brusselse Vla-
mingen minder stemmen nodig hebben
om in het Brussels parlement verkozen
te raken dan de Franstalige Brusse-
laars. Dat is het gevolg van de gegaran-
deerde vertegenwoordiging van de
Brusselse Vlamingen – en overigens
ook van de Franstaligen – in het Brus-
sels parlement. Hij wil af van dit sys-
teem, dat hij apartheid noemt. Clerfayt
vergeet dat de Vlamingen nauwelijks
17 van de 89 zetels in het Brussels par-
lement bezetten. Wat is dan zijn pro-
bleem? 

Clerfayt vergeet nog wel meer. Een
Vlaamse zetel in Kamer, Senaat en Eu-
ropees Parlement kost ons meer stem-
men dan francofonen nodig hebben
voor een Franstalige zetel.

Clerfayt vergeet ook dat de gegaran-
deerde Vlaamse vertegenwoordiging in
Brussel de compensatie is voor de pari-
teit in de Belgische regering, de alarm-
belprocedure en tal van andere mecha-
nismen die de Franstaligen op Belgisch
niveau mateloos overbeschermen.

Als staatssecretaris weet Clerfayt
 overigens perfect dat – ministers en
staatssecretarissen samengeteld  – de 4
miljoen Franstaligen meer vertegen-
woordigers hebben in de Belgische re-
gering dan de 6 miljoen Vlamingen!

Clerfayt heeft als MR-FDF-coryfee met
zijn uitspraken de vijandelijkheden ge-
opend ten aanzien van de Brusselse

Vlamingen én van heel Vlaanderen. Te-
genover deze provocatie kunnen de
Vlaamse politici maar één antwoord
stellen: het Belgisch federaal model,
waarbij de Franstaligen de Vlaamse
meerderheid voortdurend kunnen blij-
ven gijzelen, moet resoluut overboord
gegooid worden.

• De Vlaams-Socialistische Beweging
(V-SB), een links Vlaams-nationaliti-
sche organisatie, las met toenemen-
de ergernis de voorstellen van de 
N-VA voor Brussel, en kent slechts
één woord om die te beschrijven:
apartheid. Een extreem links
standpunt om de N-VA schade toe te
brengen, lijkt ons. Ook zij schijnen
niet te weten wat het apartheidsregi-
me in Zuid-Afrika wel was.

Volgens de interpretatie van V-SB zou
de N-VA de inwoners van Brussel indi-
vidueel laten kiezen of ze zich tot de
Vlaamse dan wel Franse Gemeenschap
bekennen, met alle daaraan verbonden
consequenties, zo beweren zij. “Wie
voor de Vlaamse Gemeenschap kiest,
krijgt allerlei lekkers van de N-VA, zo-
als een verhoogde kinderbijslag en
voorrang bij inschrijvingen in Vlaamse
scholen”. De V-SB vraagt zich af of
deze mensen ook voorrang zullen krij-
gen bij Vlaamse artsen, of een betere
bediening in Vlaamse cafés? En wordt
de toegang tot concertzalen, die door
de Vlaamse Gemeenschap gesubsi -
dieerd worden, voor de anderen duur-
der? Naast de V-SB heeft nog niemand
en geen enkele partij zoiets beweerd.
De V-SB vraagt zich af hoe lang het nog
gaat duren eer de N-VA'ers zullen in-
zien dat er voor Brussel maar één
structurele oplossing is: afschaffing
van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west en integratie ervan in Vlaanderen,
zodat alle Vlamingen, ook de Brusse-
laars, gelijk zijn voor dezelfde wet. En,
dit is natuurlijk één van de mogelijke
oplossingen voor Brussel, met zijn
voor- en nadelen.

Henri Otte

Als staatssecretaris weet
Clerfayt perfect dat –

ministers en
staatssecretarissen

samengeteld  – de 4 miljoen
Franstaligen meer

vertegenwoordigers hebben
in de Belgische regering dan

de 6 miljoen Vlamingen!

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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Eerste etiket: BORMS 
is een heuse mythe geworden
en is dat nog steeds!

Een mythe die bovendien bewust in
stand wordt gehouden door enkele fa-
natieke geestesgenoten uit de collabo-
ratie. Dat is althans de mening van de
‘politiek correcten’ die zich onverdro-
ten blijven  uitsloven om die kwalijke
mythe alsnog te slopen. Blijkbaar te-
vergeefs! 

En omdat Borms op een Goede Vrijdag
63 jaar geleden werd ‘vermoord’ en om
dus in die sfeer te blijven, is mijn ant-
woord hierop simpelweg: Heer, vergeef
het hen, want ze weten niet beter en ze
willen het ook niet weten. Want ik kan
toch niet anders dan vaststellen, dat uit
al hun pogingen, zowel in het verleden
als vandaag, om de figuur van Borms
onderuit te halen, ten overvloede blijkt
dat de mythe Borms hén nooit echt
heeft ‘losgelaten’. 

En die vaststelling is géén mythe, maar
een realiteit!

Bovendien is die mythe ook geen uit-
vinding van de Vlamingen. Wanneer in
België mythes ontkracht worden, zijn
het steeds de flamingantische, nooit de
belgicistische. Wij hebben alleszins
deze mythe niet ‘gecreëerd’.

Neen, de ‘mythe’ werd gaandeweg en
zonder twijfel ongewild, in het leven
geroepen door de tegenstanders van
Borms. Tegenstanders die niet zozeer
de ‘mens’ Borms viseerden (alhoe-
wel?), maar vooral het radicaal gedach-
tegoed waar hij voor stond. Met andere
woorden, de Vlamingenhaat van België
zélf ligt aan de basis van deze mythe.
En soms kan ik mij zelfs niet van de in-
druk ontdoen, dat België, of althans zij
die denken dat ze namens België mo-
gen en kunnen spreken, meer last heb-
ben van een ‘onverwerkt’ verleden dan
de Vlaams-nationalisten zelf. Ze zitten
duidelijk met een soort schuldgevoel
en weten kennelijk niet goed wat ze
met Borms moeten aanvangen. 

Ze voelen zich waarschijnlijk nog altijd
ongemakkelijk bij de vernietigende
woorden van Marnix Gijsen (alias Jan-
Albert Goris) die nog in 1970 liet opte-
kenen dat “een land dat een man van
70, lam op een stoel gezeten, laat fusil-
leren, zonder fatsoen gezegd, zijn
smoel mag houden”. Dit verklaart
 allicht ook dat zelfs een Walter
 Debrock (toch een notoir verzetsman

noods tot en met de vernietiging van
België. En dat kunnen we inderdaad al-
leen maar bevestigen. 

Maar vergeet hierbij niet dat vooral 
hét Vlaams-nationalisme ook voor haar
de grote boosdoener is. Want volgens
deze historica zijn er naast Vlaams-
 nationalisten ook nog gewone en dus
eerbare ‘flaminganten’. Dat zijn dan die
Vlamingen, die zogenaamd ‘gevoelig’
geworden zijn voor het Vlaamse ‘pro-
bleem’ en daar binnen een Belgisch ka-
der iets willen aan doen. En dat is nu
precies hét onderscheid dat ons van-
daag bekend in de oren klinkt. Het was
ten tijde van Borms al zo en het is van-
daag niet anders. Met andere woorden:
je mag in België bij wijze van spreken
zijn wie en wat je maar wilt. Een linkse
extremist of een rechtse extremist.
Zelfs een republikein. Allemaal geen
probleem. Op één voorwaarde: dat je
het niet riskeert op te komen voor
Vlaamse zelfstandigheid, of anders ge-
zegd, dat je in geen geval het voortbe-
staan van België in gevaar brengt. Want
wie dat doet en daar ook nog openlijk
voor uitkomt, is een te mijden anti-
democraat en wordt door België bijge-
volg zonder pardon “vogelvrij” ver-
klaard. En we weten ondertussen maar
al te goed wat dat zoal kan betekenen.
De repressie na WO II, die ook Borms
fataal is geworden, is daar een halluci-
nant voorbeeld van.   

Want alléén om die reden werden in
hoofdzaak – om niet te zeggen uitslui-
tend – ‘politieke’ collaborateurs, of an-
ders gezegd, zij die een bedreiging voor
het voortbestaan van België vormden,
zwaar gestraft. Terwijl de grote econo-
mische, maar Belgisch-behoudsgezin-
de collaborateurs, in grote mate – om
niet te zeggen volledig – buiten schot
zijn gebleven.

Derde etiket: August Borms
was politiek onbelangrijk! 
Hij was slechts een dromer, 
een idealist, een bezieler! 

En dat laatste kunnen we zonder meer
onderschrijven. Sterker nog. Ik vind
zelfs dat Vlaanderen vandaag een aan-
tal ‘idealisten’ van het kaliber van
Borms, best zou kunnen gebruiken. 

Maar politiek onbelangrijk? Dat is toch
te gek voor woorden! Want als Borms
dan politiek zo onbelangrijk was, waar-

August Borms

E NE Christine Van Everbroeck schreef in 2005 de biografie Borms: zijn
leven, zijn oorlogen, zijn dood, waarin August Borms een aantal

‘etiketten’ krijgt opgekleefd. 
Zij is historica en hoofd van de educatieve dienst van het koninklijk
museum van het leger en van de krijgsgeschiedenis. Zegt dat iets?

en hater van alles wat enigszins met
Vlaams-nationalisme te maken had) tij-
dens een van die beruchte interviews
met Maurice DE WILDE, de terecht-
stelling van Borms publiek betreurde
en er duidelijk afstand van nam. Ook al
was dat dan rijkelijk laat. Kortom, ook
voor zijn tegenstanders blijft Borms
vandaag een zeer ‘moeilijk’ te plaatsen
geval.

Tweede etiket: Borms 
was een onverbeterlijke 
Vlaams-nationalist!

En volgens de logica van Mevrouw Van
Everbroeck was hij bijgevolg niet
 alleen een extremistische flamingant,
maar per definitie ook een antidemo-
craat. Een flamingant die droomde van
een onafhankelijk Vlaanderen en daar-
voor tot het uiterste wou gaan, des-
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om was het dan nodig om hem tot
tweemaal toe op te sluiten en hem uit-
eindelijk te liquideren? Men kan dan
even goed beweren dat Leopold III po-
litiek onbelangrijk was, en, waarom
ook niet, dat een Yves Leterme met zijn
800 000 voorkeurstemmen politiek on-
belangrijk is. 

Misschien moet Mitterandkenner,
Koen Dillen, maar eens een boek
schrijven over het ‘politiek belang’ van
Borms en op zoek gaan naar de moge-
lijke gelijkenissen tussen Borms en an-
dere bekende nationalisten die uitein-
delijk ook maar ‘idealisten en bezielers’
waren, zoals een James Connolly in
Ierland, of een Nelson Mandela in Zuid-
Afrika. Geen gemakkelijke opgave,
maar zeker de moeite waard.

Trouwens, in haar eigen Bormsbiogra-
fie geeft ook Christine Van Everbroeck
terecht toe, dat het bijzonder moeilijk
is een tijdperk, een cultuur, een maat-
schappij of een mentaliteit, die zo ver
van ons afstaat, vandaag nog proberen
te begrijpen. Misschien moet ze de za-
ken omdraaien en zich afvragen hoe de
idealist, dromer en bezieler die Borms
was, vandaag zou hebben gereageerd
in een denkbeeldige confrontatie met
onze huidige zelfbenoemde staatsman-
nen zoals een Martens, Verhofstadt,
Dehaene, Eyskens, Leterme, Van Rom-

puy en consoorten. Het resultaat van
zo’n oefening zou op z’n minst verhel-
derend zijn.   

Vierde en laatste etiket: 
August Borms was ook 
een naïeveling!

En dat kunnen we volmondig bijtre-
den. Wij, Vlamingen, blijven België on-
derschatten en naïviteit is nu eenmaal
een oud Vlaams wezenskenmerk dat
we in de geschiedenis van de Vlaamse
Beweging helaas wel vaker tegenko-
men. We kunnen zelfs teruggaan tot
Egmont, die in tegenstelling tot Willem
van Oranje, niet op de loop ging en zo
naïef was om op de uitnodiging van
Alva in te gaan.

Wist u dat in 1568 de burgemeester van
Antwerpen, Antoon van Stralen, ook
een vriend van Willem van Oranje, en
heer van het kasteel van Merksem in
een zetel naar het schavot moest wor-
den gevoerd? De rebel en strijder voor
de Nederlandse vrijheid werd ver-
moord door Alva. Of een Leo Vindevo-
gel, die van geen vluchten wilde weten
en consequent op zijn stadhuis bleef, in
de naïeve veronderstelling dat men
hem niets ten laste kon leggen. Alle
drie met de bekende gevolgen.

Structuurvisie Zoniënbos

De bijzondere wet van 1980 tot hervorming van de Staat voorziet een wettelijke
basis voor een samenwerking, die verder reikt dan de gewestgrenzen, zoals …
voor de structuurvisie Zoniënbos.
Volgens de studie Aeolus en verwoord door het communicatiebureau o2 consult
(www.o2consult.be/lopendeprojecten/ Zoniënwoud) moet alles in het Zoniënbos
overal hetzelfde zijn. De stuurgroep wordt geleid door de drie houtvesters (regio-
beheerders). In de beleidsgroep zetelen burgemeesters, de provincie Vlaams-Bra-
bant en nationale en Europese topfunctionarissen met beslissingsbevoegdheid. 
Er zijn al inspanningen geleverd om de samenwerking te versterken naar het Bos-
museum van Groenendaal dat nu nog Nederlandstalig is. Van Franstalige kant
wordt gevraagd naar een cultuurmuseum over het Zoniënbos met literatuurwer-
ken van Victor Hugo en Charles Baudelaire. Van onze Jan van Ruusbroec is zelfs
geen sprake! En dan nog wel in “zijn” Groenendaal !
De infopanelen en bebording moeten in de drie gewesten ook hetzelfde zijn. “Par-
tout la même chose”. Taalwetten? Om die te omzeilen gaat men alles in vier talen
maken.
Nochtans zou men als ”gebruiker” van het bos, precies moeten weten op welk
grondgebied, in welk gewest men zich bevindt, voor het snel en doeltreffend op-
roepen van politie of hulpdiensten. Of om precies te weten wie bevoegd is over
een concreet deel van het Zoniënbos. Dit kan alleen maar met duidelijk verschil-
lende bebording. 
Als het ontwerp van structuurvisie vorm krijgt, worden het de eerste faciliteiten
in Hoelaart, Tervuren en Overijse. Dat kan toch niet een verwezenlijking worden
van ‘ons’ Agentschap Natuur en Bos!? 

Hubert Didden

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!

En aangezien de spreekwoordelijke
ironie van het lot heeft gewild (en ver-
geef me deze vergelijking) dat het
doodzieke België zich vandaag, net
 zoals de zieke August Borms 63 jaar ge-
leden, nog enkel op krukken kan voort-
slepen, weliswaar niet op weg naar de
executiepaal, maar naar de internatio-
nale schandpaal van de definitieve on-
dergang, kan ik daar enkel nog aan toe-
voegen dat ook wij geen genade zullen
kennen...

Tot slot

De bewuste, trotse houding van August
Borms, de trouw, de liefde voor zijn
volk, ondanks dreiging van kerker en
dood, verheffen hem tot held.

Zijn dood moet voor ons een blijvende
strijd blijven, een opdracht voor ons,
de levenden….

Groot is dan een volk, als het die op-
dracht begrijpt en vervult. De opdracht
van Borms is Vlaamse trouw, liefde tot
Vlaanderen, recht voor Vlaanderen.
 Laten wij dat groot volk zijn, dat uit zijn
afscheidswoorden voor het executie-
peloton, de opdracht begrijpt:

“In houwe trouwe, U, Vlaanderen tot-
terdood! Leve Vlaanderen, Dietsland
houzee!“

Uit de toespraak tijdens de Bormsher-

denking 2009, door de reactie lichte-

lijk aangepast en ingekort.

Dr. Gui Celen 

Voorzitter Pro Flandria
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Dé Conventie van de V.V.B. : 
WOORDBREKERS  STERK AANGEPAKT !

OP zondagnamiddag 17 mei
liep loods 29 aan de Antwerpse

Rijnkaai zachtjes vol, en in de eerste
plaats voor hen die niet langs de E
19 naar Antwerpen waren
gekomen. Een groepje Druiven -
strekers echter kwam ongewild –
met een bus – vervuld van trage
bewondering voorbij aan een kers-
vers bruggenkunstwerk, nog voor -
dat graffiti-spuiters in de buurt
waren. Maar daar gaat het nu niet
over.

Dé Conventie werd geopend door de
vroegere VV.V.B.-ondervoorzitter Pie-

ter Bauwens, en na hem, kwam de
Lennikse burgemeester achter de mi-
crofoon staan. Stilaan weet iedereen
dat Willy De Waele, vurige pleitbezor-
ger voor een snelle splitsing van de
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde,
geen blad voor de mond neemt. Duide-
lijk, zakelijk, maar met Vlaams-Bra-
bantse vastberadenheid, bracht hij de
onwil der Franstaligen in herinnering.
Wist u dat het Waals parlement op 16
juli 2008 ons Vlamingen, volgend acht-
puntenprogramma voorschotelde en
onder onze Vlaamse neus duwde:

1. Behoud van de financiële transfers;
2. Verzet tegen elke bevoegdheids-

overdracht zonder bijkomende mid-
delen;

3. Actieve solidariteit met Franstali-
gen in de Vlaams-Brabantse rand
rond Brussel;

4. Aansluiting van de Vlaamse randge-
meenten bij het Brusselse Gewest;

5. In- en uitschrijvingsrechten bij ver-
kiezingen;

6. Bevoegdheden voor de Franstalige
gemeenschap in Vlaanderen;

7. Goedkeuring door Vlaanderen van
de Europese Conventie over de
minderheden;

8. Opzegging van vertrouwen in de
Vlaamse Kamers van de Raad van
State.

Alle Waalse partijen keurden deze re-
solutie goed!

Hij schetste ook de lijdensweg tussen
de stemming over BHV in de commis-
sie van Binnenlandse Aangelegenhe-
den en de volgende mogelijke stap (na

volledige uitputting der belangencon-
flicten.) Raad eens hoe lang Franstali-
gen met onze voeten mogen spelen?
819 dagen!!!

Op het eind van zijn rede stelde hij dat
de Franstaligen zich in Vlaams-Brabant
moeten aanpassen, niet de Vlamingen.
“Vlaanderen is ons land, onze grond,
onze manier van leven en wij willen de
Franstaligen alle mogelijkheden bie-
den ervan te genieten. Maar dan moe-
ten zij eens en voorgoed ophouden
onze taal, onze cultuur, onze burgers te
beledigen. Aanvaard Vlaanderen
(waarheen u uit vrije wil naartoe bent
gekomen) zoals Vlaanderen u aan-
vaardde!

Tussendoor was Raf Coppens met
tekst en lied de grapjas van dienst.

Politiek secretaris van de Vlaamse
Volks beweging Peter De Roover he-
kelde degenen die naar aanleiding van
de zware economische crisis valse ar-
gumenten tegen meer Vlaamse autono-
mie de wereld insturen. Neen, juist om-

dat België geen toekomst meer heeft,
moet Vlaanderen een volwaardige
staat worden. Op 7 juni kiest u dus
voor Vlaanderen of voor de … verar-
ming!

Uitgesproken instemming en een
warm, verdiend applaus ging naar de
Overijsese burgemeester Dirk Bran-

kaer, die herinnerde aan de plechtig
ondertekende overeenkomst tussen de
coalitiepartijen – inclusief de toenmali-
ge minister-president – en de Vlaams-
Brabantse burgemeesters, om snel na
de geslaagde betoging van Halle (2004)
hun eigen wetsvoorstellen goed te keu-
ren. De gebroken beloftes van de “gro-
te jongens en meisjes, zoals partijvoor-
zitters”, zijn een te lange, beschamende
lijst geworden. En na de breuk van het
kartel C.D.&V en N-VA – echter niet
aan de basis in vele gemeentebesturen!
– is het bovendien moeilijk sporen te
vinden van ‘goed bestuur.’ Dirk Bran-
kaer verheugde zich tot slot over de
gunstige ontwikkeling der publieke
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Elfjuliviering te Overijse
dit keer op zaterdag 4 juli

18 uur
Samenzijn met receptie in de Raadzaal van het gemeentehuis

met bekendmaking van de laureaat van de Gulden Spoor

Korte toespraken van burgemeester Dirk Brankaer en schepen Dirk Dewolf

19 uur 
Volksfeest op het Justus Lipsiusplein

met kiosk - zangkoor - lekkere dranken en hapjes - muziekmaatschappij - 
traditionele en moderne samenzang

Organisatie: Gemeentebestuur Overijse en onze vzw VKD-Spoorslag
Met medewerking van Vlaamse Jongeren Overijse

opinie in Vlaanderen: “Onafhankelijk-
heid is geen taboe meer”, en over de
reeds meermaals gehoorde stelling van
Vlaamse politici: “Wij vinden de recht-
matige Vlaamse eisen belangrijker dan
de deelname aan de federale regering”.

Voor de slottoespraak zorgde Eric De-

foort, nationaal VVB-voorzitter. Bij het
aanklagen van pijnlijke politieke ont-
wikkelingen hielden redenaars en
voorzitters vaak hun kiezen op mekaar
als de concrete partijpolitieke verken-
ning moest gebeuren. De voorbije twee
jaar zijn echter voor de (federaal rege-
rende) Vlaamse partijen zo ontluiste-
rend geweest, dat Eric Defoort er niet
met een bocht omheen kon of omheen
wilde. 

De VVB stelt vast dat ze met “meer
werk, welvaart en welzijn” en met de
vraag naar nieuwe samenwerkingsver-
banden ten volle gehoor vindt bij de
twee Vlaams-Nationale partijen (lees
Vlaams Belang en N-VA). (Nog tussen
haakjes: over LDD geen woord.)

Ook vindt hij objectieve bondgenoten
in de basis van de CD&V, bij de achter-
ban van de beleidspartij, waarvan de
“roergangers” vanmiddag hun kat stu-
ren en Vlaanderen verloochenen door
de communautaire eisen van 2007
overboord te gooien. Of om het met de
woorden van Marianne Thyssen zelf te

zeggen: “Vlaanderen moet de koers
aanhouden en versnellen … waar het
kan … waar het kan … waar het kan”,
klonk als een machteloze echo door de
loods.

Groen! kreeg als een boemerang haar
citaat terug: “Ecolo en Groen! kunnen
de staatshervorming op één avond
rond hebben. …/…Voor ons is dat prio-
riteit 365, maar ja, we moeten er wel
iets aan doen”.

Voor SP.a kreeg Caroline Gennez dit
gênant citaat toegeschoven: “Ik begrijp
niet dat er nog altijd gesproken wordt
over een staatshervorming. Wij hebben
in Vlaanderen al zoveel bevoegdheden,
het komt er nu op aan de federale soli-
dariteit te versterken”.

Fractieleider van Open VLD Bart Tom-
melein verwoordt het partijstandpunt
ongeveer zo: “Er kan in het nieuwe
Vlaamse regeerakkoord geen ruimte
gemaakt worden voor fundamentele
staatshervormende engagementen”. 

Voor de CD&V eerst even een blik te-
rug op wat toen CVP heette. “Sedert de
dag dat de partij de Vlaamse meerder-
heid begon op te geven, ben ik vol mis-
prijzen over deze democraten die niet
doen wat ze  kunnen.” ‘t Zijn woorden
van Maurits Coppiters uit 1971. Voor-
bije geschiedenis? Helemaal niet! Zelfs
binnen de CD&V is er zich van bewust

dat ze “de blauwe plekken die de partij
opliep bij de staatshervorming, moet
proberen weg te schminken”. Geen ge-
loofwaardige taal. En wat zegt Kris
Peeters? Vanaf 8 juni 2009 hervatten
we de dialoog van gemeenschap tot ge-
meenschap. Onderhandelen vanuit een
machtspositie? Bijlange niet! Liever in
het gezelschap van mevrouw Gennez
en de heer Somers (en waarom Jean-
Jacques De Gucht niet meenemen?). 

Voorzitter Defoort riep de Vlaamse po-
litici op “zich te concentreren op de ei-
gen bevoegdheden die exhaustief en
tot in de grijze zone gehanteerd moeten
worden”.

Op het einde van zijn toespraak riep hij
de Vlaamse partijen op zich duidelijk
uit te spreken. “U vraagt van ons

macht in Vlaanderen. U kan die van

ons alleen krijgen als u ons de garan-

tie geeft dat het in uw handen een

macht voor Vlaanderen is, onaantast-

baar prioritair en zonder remmin-

gen. Een macht voor werk, welvaart

en welzijn van onze Vlaamse mede-

burgers, van onze Vlaamse natie!”

Vooraleer we de Vlaamse Leeuw zon-
gen, daverde de zaal lange tijd onder
instemmend applaus.

Francis Stroobants

17 mei 2009



In 1835 breidde men de Sint-Pieters-
kerk in de lengte uit. De oorspronkelij-
ke altaren brak men af en bouwde in de
lengte halfkoepelvormige uitsparingen.
Men verlengde het koor en langs de zij-
kanten kwamen twee apsissen. Tijdens
de Eerste Wereldoorlog werd de toren
zeer zwaar beschadigd, in 1920 her-
steld en verhoogd. 

Toch is de Sint-Pieterskerk een typisch
gotisch dorpskerkje. De kleinschalig-
heid van het gebouw staat borg voor
een sobere, maar toch harmonieuze
ruimteopvatting. De harmonie wordt
bereikt door een samenhang in functio-
naliteit van de verschillende elementen
van de kerk. Zo krijgen de vensters en
de andere openingen een belangrijke
rol toebedeeld, aangezien ze op een
evenredige basis het licht moeten bin-
nenbrengen in een ruimte die bepaald
wordt door de omringende muren en
de zuilen. Verder legde men in hoge
mate het accent op het horizontale ka-
rakter, en zeker naar het altaar toe. De
hoogtewerking in de kerk bleek te
klein voor dit typische gotische ge-
bouw, zodat men de indruk heeft dat
intimiteit en een gesloten karakter pri-
mordiaal waren voor de bouwheren.
Het serene, rustige karakter wordt ook
bepaald door het neoclassicistisch ven-
sterwerk. De bruine kleur van de
 gewelven en de houtbekleding, het na-
genoeg volledig ontbreken van orna-
mentiek en de dikke ribben van de ge-
welven, die in de laatste travee worden

lijk dorp met slechts 1.055 inwoners
werd het in 1976 bij de aangrenzende
gemeente Opwijk gevoegd.

De parochiekerk werd toegewijd aan
Sint-Pieters-Banden (zie kaderarti-
kel). Het patronaat van de kerk be-
hoorde toe aan de nabijgelegen bene-
dictijnenabdij van Affligem. Deze abdij,
en de cisterciënzerinnenabdij van ten
Roosen (Aalst) waren belangrijke
grondbezitters van het oude Mazenze-
le. Het oudste deel van de kerk is onge-
twijfeld de toren – vermoedelijk 13e-
eeuws – samen met de eerste drie
traveeën van de middenbeuk. De
vroeggotische toren vertoont nog heel
wat Romaanse elementen. In verhou-
ding tot het schip heeft de toren een
zeer brede vorm. Dit wordt mede door
de waterlijsten, die de brede registerin-
deling accentueren, en het enkele ven-
ster aan elke zijde, beklemtoond. In de
17e eeuw breidde men de kerk voor het
eerst uit. Het schip verbreedde men tot
drie even brede beuken. Het dak en de
zijmuren werden tot het huidige niveau
verhoogd, en men bouwde langs elke
zijde wellicht een transept bij. Dit laat-
ste is aan de buitenzijde te zien door
het verschil in steenparement. De ver-
bouwing vond waarschijnlijk rond
1653 plaats en verleende het gebouw
het uitzicht van een soort hallenkerk.

• In onze vorige aflevering ein dig den
we aan de Dendermondse steenweg
en komen in …

Mazenzele

Verstedelijkt woondorp van 224 ha op
een 20 km van Brussel en een 13 km
van Dendermonde. Het dorp ontwik-
kelde zich langsheen de baan Asse-
Dendermonde grotendeels tot een
straatdorp. Dit was vroeger niet het ge-
val vermits het dorp gelegen was rond
de kerk (die op ca. 350 m van de heer-
weg Brussel-Dendermonde lag), de
aloude dries en de Romeinse Heer-
baan. De eerste dorpskern van Mazen-
zele heeft een Frankische oorsprong,
mogelijk daterend uit de 4e-5e eeuw,
als nederzetting van een Frankisch
stamvader (de villa of het hof tussen de
Dries en de beek).

Parochiaal is Mazenzele ongetwijfeld
een afhankelijkheid van de moederpa-
rochie Asse geweest; rond 1300 zou de
parochie zelfstandig zijn geworden. Tij-
dens het Ancien Regime (tot 1794) be-
hoorde Mazenzele tot het Land en de
Heerlijkheid van Asse (in het Hertog-
dom Brabant). Onder het Franse be-
wind ging Mazenzele op in Merchtem
en verloor tot 1800 zijn zelfstandigheid.
Van 1800 tot 1975 was Mazenzele een
zelfstandige gemeente. Als klein lande-
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Mazenzele - Kerk St.-Pieters-Banden.

Sint-Petrus-Banden

Sint-Petrus-banden of Sint-Pieters-banden is het feest van de bevrijding van
Petrus. Het wordt gevierd op 1 augustus.

De bevrijding van de apostel Petrus wordt beschreven in hoofdstuk 12 van de
Handelingen der Apostelen. Petrus was door Herodes gevangen genomen en
sliep tussen twee soldaten aan wie hij met twee kettingen (de 'banden') was
vastgeketend. Er verscheen een engel die hem wakker maakte en hem zei
hem te volgen. De ketenen werden verbroken, twee wachtposten werden
 gepasseerd, en de ijzeren poort van de gevangenis ging vanzelf open. Toen ze
op veilige afstand waren, verdween de engel en merkte Petrus dat het bezoek
van de engel geen droom was, maar zich werkelijk had afgespeeld.

De kettingen werden tot cultusobject van de vroege Christenen. Ze zouden
door patriarch Juvenalis van Jeruzalem geschonken zijn aan de verbannen
keizerin Eudoxia. Deze verdeelde de banden over de twee hoofdsteden van
het Romeinse Rijk, namelijk Constantinopel en Rome. De laatste stad, waar
Petrus werd vermoord, bezat al de boeien waarmee hij tijdens zijn laatste
 gevangenschap geketend was.

De kerk ‘San Pietro in Vincoli’ te Rome is in 439 in gebruik genomen om
genoemde voorwerpen te vereren. Ook in Nederland en België werden vele
kerken aan Sint-Petrus-Banden gewijd.
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afgevlakt, beklemtonen deze soberheid
en eenvoud. De enige spanning wordt
bereikt door de spitsbooggewelven. De
altaren die zich thans in de kerk bevin-
den, dateren van de 19e of 20e eeuw.
Het sacramentsaltaar plaatste men ver-
moedelijk bij de verbouwing in 1835.
De drie altaren getuigen, evenals de ar-
chitectuur, van het sobere en tevens
stemmige karakter van de kerk. De ei-
ken biechtstoelen dateren vermoede-
lijk uit het midden van de 18e eeuw. Ze
zijn drieledig met een centraal deel en
twee open zijdelen. De delen worden
van mekaar gescheiden door vier half-
zuilen en langs de twee uiterste zijden
bekroond met een vaasornament, met
daaronder een schelpmotief. Boven het
middengedeelte bracht men langs bei-
de zijden voluutvormige acanthus aan,
bovenaan bekroond met engelenkop-
jes en vooraan versierd met een parel-
snoermotief. Tussenin bevindt zich een
geprofileerde deur, met bovenin tra-
ceerwerk met een Jezusmonogram.
Het geheel wordt bekroond door een
eenvoudig geprofileerde kroonlijst,
waarin men boven het middendeel een
vlak stuk met rondboog uitkraagde. Er
dient op gewezen te worden dat in de
kerk te Kobbegem haast identieke
biechtstoelen staan. Deze laatste wer-
den vervaardigd door J. Devidts in
1737. 

Het enige figuratieve glasraam werd in
de 19e eeuw gemaakt. De voorstelling
kan men langs de binnenzijde slechts
gedeeltelijk bewonderen, daar het af-
geschermd is door een muur. Langs de
buitenzijde van de kerk ziet men Chris-
tus aan het kruis afgebeeld, met aan
zijn zijde Maria en Johannes. De lam-
brisering van de kerk dateert van de
verbouwingswerken aan de kerk in

1835 en vervangt de vorige, die in 1798
door de Fransen werd vernield. Doks-
aal en lambrisering zijn beide neoclas-
sicistisch. Het vroegere orgel uit 1843
bevindt zicht nu in de kerk Onze-Lieve-
Vrouw-Middelares van Nijverseel; het
werd gebouwd door Pieter Hubertus
Anneessens van Ninove. 

Van groot belang zijn enkele grafste-
nen. Onder de speeltafel van het orgel,
links vooraan, bevindt zich de graf-
steen van pastoor J. Schaurinck (1648-
1685). Verder liggen enkele grafstenen
van leden van de families 't Sas en Plas.
Aan het portaal vindt men de grafste-
nen van Guillaume 't Kint en Petronel-
la Pipenpoy, afstammelinge van het
Brussels geslacht van de Pipenpoys. 

Het schilderij in de kerk, uit de 17e
eeuw, is geschilderd door een onbe-
kend meester en stelt de Aanbidding
der Wijzen voor. Van groot belang voor
het Mazenzeelse volksleven is het
beeld van Sint-Petrus, afgebeeld als
paus in gepolychromeerd beeldhouw-
werk. Dit vroeg 16e-eeuws beeld wordt
nog steeds vereerd en rondgedragen
door de Sint-Pietersgilde. 

Rechts van de kerk bevindt zich de
 pastorie, een gebouw uit de 18e eeuw
(Dorp nr. 42). Het is een dubbelhuis
met twee verdiepingen en met vijf tra-
veeën die afgedekt zijn met een leien
schilddak. 

Met Sinksen is er het traditionele Ko-
ningsschieten. De tweede zondag van
juni is er een drukbezochte en grote
rommelmarkt met tal van randactivitei-
ten en in het eerste weekeinde van au-
gustus kermis en jaarmarkt. Iets voor
kerstmis kan je vanaf de Vossendries
de kerststallentocht mee wandelen.
Het dorp telt vier 4 cafés, twee bij de

kerk gelegen en twee aan de Steenweg,
maar ook twee bed & breakfast-onder-
nemingen. De vlag van Mazenzele is ge-
kleurd door groen en wit.

Aan de Kouterbaan staat de Koutermo-

len, uit 1848: een van de laatste over-
blijfselen van een roemrijk verleden.
Door de opkomst van grote industriële
maalderijen werden molens de laatste
vijftig jaar minder rendabel en verloren
hun economische betekenis. Hoewel
men in de Koutermolen bijna niet meer
maalt, is hij nog steeds intact. De mo-
len is wellicht de vijfde die op de Kou-
ter werd gebouwd en in een verkoop-
sakte lezen we dat het een wind- en
stoommolen betrof. In 1912 of in 1916
ging de molen in vlammen op. Na 1916
werden  molenkap, wieken en de derde
verdieping verwijderd. De Koutermo-
len was oorspronkelijk een stenen
graanwindmolen, van het type grond-
zeiler. Hij was vroeger witgekalkt had
een gecementeerde plint. Later werd
de molen uitgebreid met een laagbouw,
uitgevoerd in baksteen met gecemen-
teerde plint en een pannen lessenaars-
dak.

• We volgen verder de Dendermond-
sesteenweg, slaan aan de ‘Bareel’
rechts de Vilvoordsesteenweg in en
zijn weldra in …

Droeshout

Dit gehucht is alleen vermeldenswaar-
dig om zijn Sint-Jozefskerk uit 1910.
Architect was J. Goethals uit Aalst. Het
is een vrij grote kerk met een sober uit-
zicht en homogene inrichting. De kerk
werd gebouwd op een plaats waar tot
dan geen enkele bewoning was. Na de
voltooiing van de kerk ontwikkelde
zich op deze plaats als het ware het
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Droeshout - Kerk. Nijverseel - Kerk.
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nieuwe centrum van het gehucht. In de
nabije omgeving werd de pastorie ge-
bouwd, werd het kerkhof aangelegd en
ontstond de school. Het kerkhof werd
sinds de aanleg alleen maar uitgebreid
en nooit ontruimd (spijtig genoeg be-
staan er nu wel concrete plannen om
het oudste deel te ontruimen). Daar-
door geeft het nu nog een unieke kijk
op de sociale banden die sinds het ein-
de van de 19e eeuw in dit gehucht be-
waard gebleven zijn.

• We keren terug langs de Vilvoordse-
steenweg, slaan aan de ‘Bareel’
rechts de Brusselsesteenweg in en
komen weldra in het gehucht …

Nijverseel

Nijverseel was een van oudsher be-
woonde wijk binnen de parochie Op-
wijk. De naam zou verwijzen naar een
groot hof, op het Nijverseelveld, ont-
staan in de Merovingische tijd. In late-
re jaren werden er in het noordwesten
van Opwijk nog een groot aantal nieu-
we grote boerderijen opgericht en ont-
stond er een netwerk van kleine we-
gen. De bewoning langsheen de weg
van Opwijk naar Aalst en langs de ver-
bindingswegen met de heerbaan naar
Dendermonde vormde geleidelijk een
aparte wijk. De naam van dit belangrijk
gehucht in het westelijk deel van de ge-
meente, komt al sinds eeuwen voor in
diverse archiefbronnen onder de naam
Nijverseel.  Er heeft een geslacht van
Nijverzeel bestaan te Opwijk: Wouter
van Niverzele, Margriete van Niversele
en Heinric fs Bernaerts van Niversele,
zijn hoofden van staken in het Domani-
aal Rentenboek. Ram en Willem van Ni-
versele waren leenmannen van den
graaf in 1365. De familienaam Van Nij-
verseel is nog ruim verspreid in de
streek. Dit geslacht bewoonde waar-
schijnlijk de Stede te Nijversele (ar-
chief van Zwijveke, 1659) aan Moreels
Hoorik en 't Meerveld. Het eerste lid
van de plaatsnaam Nijverseel is duis-
ter. Het tweede lid is West-Germaans,
sali, zaal, woonplaats. Evenals zoveel
dorpen en gehuchten ligt de oorsprong
van deze plaats in een bepaalde hoeve,
waarrond zich later andere woonste-
den groepeerden. 

Belangrijkste bezienswaardigheid is de
kerk van O.-L.-Vrouw-Middelares.
Toen in de 19e eeuw het aantal inwo-
ners van de gemeente Opwijk verdub-
belde, drong het aartsbisdom Meche-
len aan op het stichten van een nieuwe
parochie in een volkrijke afgelegen
wijk van de moederparochie. Rond

Opwijk

Eerst een woordje over de gemeente.
Ze is 1969 ha groot en telt 12.600 inwo-
ners die de bijnaam van drinkers of zei-
kers hebben. Ze omvat de dorpen Op-
wijk en Mazenzele en de gehuchten
Nijverseel en Droeshout. Bij de jongste
gemeenteraadsverkiezingen behaalde
CD&V-NVA er 10 zetels, Open VLD 8,
INZET 3 en Vlaams Belang 2 zetels. De
coalitie van CD&V-NVA met INZET be-
stuurt de gemeente en Lutgard van der
Borght is burgemeester. Bekende in-
woners zijn: Mgr. De Smedt (1909-
1995), bisschop van Brugge; kunst-
schilder Luc-Peter Crombé
(1909-1995), filmregisseur Stijn baron
Coninx (°1957) en ex-Anderlechtvoet-
baller François vander Elst. De ge-
meentekleuren zijn blauw en geel.

Het dorp Opwijk is een landelijk woon-
dorp met verstedelijkte kern van 1747
ha en golvend landschap van 9 tot 49
m. De oudste bewoning is te situeren
aan de oostgrens met de gemeente
Merchtem, bij de Puttenbeek die in de
Molenbeek en verder in de Vliet, in de
Rupel en de Schelde uitmondt. Op de
plaats waar de oude wegen, enerzijds
van de Scheldeovergang te Dender-
monde en anderzijds van de Dender-
overgang te Aalst in de richting van de
Dijleovergang te Mechelen samenkwa-
men, ontstond er – ten laatste na de
Frankische invallen rond het jaar 375 –

1890 werd pastoor Franck van Opwijk
door het bisdom aangesproken om een
nieuwe parochie te stichten. Eerst
dacht het bisdom aan Nijverseel als
vestigingsplaats van een nieuwe paro-
chie met ca. 1.000 inwoners. Uit het on-
derzoek van onderpastoor Drijvers
bleek dat de spreiding van de bevol-
king, de eventuele inplanting van een
kerk aan de steenweg op Aalst en voor-
al het gebrek aan financiële middelen
problemen stelden. In 1893 kreeg de
onderpastoor dan de opdracht de op-
richting van de nieuwe parochie niet te
Nijverseel maar in het zuiden van de
gemeente (Droeshout) te onderzoeken.
Een halve eeuw later was de bevolking
verder aangegroeid en telden Nijver-
seel en de Kalkestraat in 1930 al 1.583
inwoners. De klachten van de inwo-
ners over de verre afstand naar de pa-
rochiekerk werden steeds talrijker zo-
dat in 1936 de grondslagen werden
gelegd voor de oprichting van een nieu-
we parochie, voorlopig in de vorm van
een kapelanij. Toen een perceel grond
geschonken werd langsheen de Nijver-
seelstraat om een hulpkapel te bou-
wen, begon er schot in de oprichting te
komen. De kerkfabriek van Sint-Paulus
Opwijk gaf op 7 maart 1937 een gunstig
advies. In 1937 werd onder de parochie
Sint-Paulus Opwijk de kapelanij Nijver-
seel opgericht met de naam Onze-Lie-
ve-Vrouw Middelares. Het bisdom be-
noemde de jonge E.H. Leon Van
Pevenaege, afkomstig uit Sint-Martens-
Bodegem, tot kapelaan van Nijverseel.
Architect Paul Semal van Opwijk
maakte de plannen en het bestek op
voor de kerk. Op 31 juli 1938 werden
de werken toegewezen aan aannemer
Philemon Keppens van Lebbeke en op
30 juli 1939 kon de nieuwe kerk al
plechtig ingewijd worden. De kerkfa-
briek besliste in 1940 voor de kapelaan
een huis te laten bouwen naast de nieu-
we kerk. Paul Semal maakt opnieuw de
plannen. De oorlogsomstandigheden
en de bestekswijzigingen schoven de
plannen op de lange baan. Pas in 1952
was de kapelaanswoning klaar en zes
jaar later werd Onze-Lieve-Vrouw Mid-
delares Nijverseel een zelfstandige pa-
rochie. Zo werd kapelaan Van Pevenae-
ge pastoor en hing Nijverseel materieel
niet langer meer af van de moederparo-
chie Opwijk. Een eigen kerkfabriek
werd opgericht, het kerkpatrimonium
werd verdeeld naar rata van 1/6e voor
Nijverseel en 5/6e voor Sint-Paulus Op-
wijk.

• We nemen de Aalstersesteenweg die
Nieuwstraat wordt en zijn in …
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een woonkern met de naam Op-wic 
(vicus). Andere Frankische plaatsna-
men zijn Heistergem, nu Eeksken
(Haistharingaheim) en Droeshout
(Thrusholt). Merovingisch is de o.a. de
plaatsnaam Nijverseel (Niversala). De
H.-Drievuldigheidsparochie is waar-
schijnlijk ook in deze periode ontstaan
en ook het eerste kerkje of kapel in de
oude dorpskern in het huidige gehucht
Klei bij de grens met Merchtem. 

Opwijk behoorde tot de pagus Braban-
tensis, het graafschap Ukkel-Brussel
en het aartsdecanaat Brussel in het bis-
dom Kamerijk. Toen bij de wisseling
van de 9e en 10e eeuw het Land van
Dendermonde gevormd werd, kwam
Opwijk in het graafschap Vlaanderen
terecht.  

In de middeleeuwen ontstond meer in
het midden van de gemeente een nieu-
we dorpskern met een Borchtcomplex
op de plaats waar de heerbaan naar
Dendermonde over de dorpsbeek trok.
De Borcht bestond uit een motte met
een hof, omgeven door grachten en
aarden wallen met ernaast een groot
landbouwbedrijf, het Hof ten Hemel-
rijk. In een oorkonde van 1108 voor
bisschop Odo van Kamerijk stond
Adelwidis, vrouw van Dendermonde,
haar rechten op de H.-Drievuldigheids-
parochie af aan het pas opgerichte ka-
pittel van de O.-L.-Vrouwkerk te Den-
dermonde. Het oude hofkerkje moet
nabij de Borcht en de oude pastorie ge-
staan hebben.

Er gebeurde een patroonsverwisseling
van de H.-Drievuldigheid naar Sint-
Paulus. Bij de uitbreiding van de nieu-
we dorpskom in de 12e-13e eeuw werd
het Borchtcomplex verlaten voor het
nieuwe nabijgelegen handelscentrum
aan de steenweg. De kerk werd ver-
plaatst naar dit centrum en in 1410-
1420 werd op dezelfde plaats een
nieuw gotisch kerkgebouw opgericht.
De landbouwgrond (leengoederen van
het hof van Dendermonde) werd ver-
deeld in kleine percelen. Er was weinig
grootgrondbezit en geen kasteelheer.
Verspreid over de gemeente waren er
wel een aantal grote hoeven. 

In 1356 viel het Gentse leger Brabant
binnen langs Dendermonde en Opwijk
en verwoestte de watermolen en mis-
schien ook het oude dorpscentrum op
de grens met Merchtem.

Rond 1570 kwam er een einde aan een
lange periode van vrede en economi-
sche groei. Opwijk telde dan zowat
1.200 inwoners.

De godsdienstoorlogen troffen Opwijk
vooral in 1579 toen het dorp werd inge-
nomen door een groep malcontenten.
Dit Spaansgezind leger trok op tegen
de Geuzen in Dendermonde en Gent en
stak te Opwijk de kerk en 30 huizen in
brand.

Vanaf 1580 volgde een periode van
langzaam herstel en economische her-
opleving. De kerk van Opwijk werd
hersteld en - vooral onder pastoor Van
Lokeren - begiftigd met een aantal
kerkschatten, nieuwe klokken en een
orgel. In het dorp werd in 1619 een Gil-
denhuis gebouwd en in 1629 een nieu-
we pastorie.

De aanslepende oorlog met de Noorde-
lijke Nederlanden en - na 1648 - de oor-
log met Frankrijk bleven een zware -
vooral financiële - last voor Opwijk.
Bovendien kostte een pestepidemie in
1667-69 het leven aan 752 mensen op
een totale bevolking van ongeveer
1.700.

In de 18e eeuw kende Opwijk onder
het Oostenrijks bewind opnieuw een
periode van vrede en welvaart zodat de
bevolking toenam tot ongeveer 2.400.
In 1772-75 werd daarom de Sint-Pau-
luskerk aanzienlijk vergroot en voor-
zien van een aangepast meubilair.

De Franse revolutie bracht de afschaf-
fing van vele traditionele instellingen
en gebruiken. In 1797, bij het begin van
de Boerenkrijg, was er enig oproer te-
gen het Frans bestuur. Van 1797 tot
1802 werd de godsdienstuitoefening

verboden en de kerk bleef gesloten tot
1800. De gedwongen conscriptie maak-
te ook veel slachtoffers, vooral onder
het Napoleontisch regime.

Tijdens het bewind van het Koninkrijk
der Nederlanden en in de eerste jaren
van de Belgische onafhankelijkheid
was er opnieuw vrede en meer wel-
vaart. Daarop volgde in 1845-1850 de
zwartste bladzijde uit de geschiedenis
van Opwijk: door de mislukking van de
(aardappel)oogst en de economische
crisis in de textielsector was er bitter
armoede bij 840 personen op een be-
volking van 3.400. Hierdoor verslech-
terde de gezondheidssituatie en brak er
een epidemie van dysenterie uit met
700 zieken en 97 doden. De lokale over-
heid kon de nood slechts matig lenigen
door aan 210 gezinnen steun te verle-
nen en door een "spinkamer" op te rich-
ten om mensen tewerk te stellen. Deze
noodsituatie was de aanleiding tot de
oprichting in Opwijk van de Congrega-
tie van de Zusters van Sint-Vincentius a
Paulo, die instond voor ziekenzorg en
onderwijs.

De economische situatie verbeterde
geleidelijk vanaf 1850. Tot de eerste
wereldoorlog was Opwijk hoofdzake-
lijk een agrarische gemeente. De aan-
leg van de spoorwegen Brussel-Den-
dermonde en Aalst-Londerzeel lokte
enkele fabrieken en was de aanzet van
pendelarbeid, vooral naar Brussel. De
bevolking groeide aan tot 5.000 inwo-
ners.

Bij het begin van de eerste Wereldoor-
log lag de gemeente enige tijd in de ge-
vechtszone maar er was slechts één do-
delijk burgerslachtoffer. Tijdens de
oorlogsjaren deelde de gemeente in het
leed van de bezetting en de mobilisatie
(een dertigtal oorlogsslachtoffers).
Ook tijdens de tweede wereldoorlog
bleef de bevolking niet gespaard van
oorlogsleed.

Na de tweede wereldoorlog verander-
de Opwijk geleidelijk van een zuiver
landelijke gemeente naar een landelijk-
residentiële gemeente. De land- en
tuinbouw verloren aan economisch be-
lang. Meer en meer mensen vonden
werk in de industrie en in de diensten-
sector, niet in de gemeente zelf, maar
vooral in de Brusselse regio. Daardoor
verdubbelde de bevolking in de 20e
eeuw.

Op 1 januari 1976 fuseerden de ge-
meenten Opwijk en Mazenzele tot de
nieuwe gemeente.

Bron: Jan MEEUSSEN
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Het belangrijkste gebouw is de Sint-

Pauluskerk. De oorspronkelijke kerk
werd in 1410-20 in Brabantse hooggo-
tiek gebouwd. Na vele branden en ver-
woestingen werd de kerk heropge-
bouwd en plechtig herwijd in 1603. In
1742 bekwam pater Alexander te Rome
een relikwie van Sint-Paulus voor de
kerk in Opwijk en een relikwie van
Sint-Pieter voor de kerk te Mazenzele.
Deze relikwieën werden plechtig inge-
haald op 25 september 1742. 

Op 22 april 1773 werd begonnen met de
vergroting van de Sint-Pauluskerk: een
merkelijke verbreding en verlenging
van het schip, wat duidelijk zichtbaar
is aan de verschillende bouwstenen
van de pilaren. Zo kreeg de kerk haar
huidig uitzicht. Het kunstinterieur en
de kunstschatten van de Sint-Paulus-
kerk zijn bewonderenswaardig. Boven
het altaar prijkt een eikenhouten Kal-
variegroep, één van de mooiste die in

Vlaanderen gebeeldhouwd werden.
Vermoedelijk afkomstig uit de beroem-
de Brusselse beeldhouwerschool van
Jan Borman. U bewondert er ook nog
andere beeldhouwwerken. Een O.-L.-
Vrouwbeeld (1624) en een Sint-Paulus-
beeld zijn werken van de befaamde An-
toon Faidherbe. Vergeten we niet de
monumentale preekstoel die de beke-
ring van Sint-Paulus voorstelt, in 1823
gebeeldhouwd door de Mechelse
meesters Laurent en Tambuyser. Er
hangen ook tal van schilderijen: “Sint-
Paulusbekering” uit 1630 (boven het
zijaltaar rechts), “Sint-Nicolaas gehul-
digd door drie krijgslieden” uit 1638
(achteraan links), “O.-L.-Vrouw om-
ringd door Heiligen” uit 1649 (zijaltaar
links), “Doopsel van Christus door
Sint-Jan-Baptist” (achteraan rechts).
Deze schilderijen werden alle aange-
kocht door pastoor Gillis Van Lokeren.

De geschilderde kruisweg dateert van
1865. Her orgel werd in 1879 vervaar-
digd door Mechelaar Frans Loret.

De glasramen in het hoogkoor, de
kruisbeuken en doksaal werden in
1902 geplaatst en zijn vervaardigd door
J. Dobbelaere. Tevens bezit de kerk
nog een zilveren ciborie (1628) van J.
van Overschelde en een zilveren mon-
strans gemaakt door goudsmid J. van
Horenbeke

De boerderij Hof ten Hemelrijk in het
centrum is nu Cultureel centrum. 

• We nemen de Gasthuisstraat, die
wordt weldra Broekstraat, steken de
spoorweg over en waar deze Kem-
meken wordt zijn we op het grond-
gebied van Merchtem, maar dat is
voor volgende keer.

Roeland

(Wordt vervolgd)

Opwijk - Glasramen. Opwijk - Kerk.
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Niets vermoedend stappen we dus die
avond binnen, en wat blijkt… het is
feest in Oud St.-Elooi, de officiële
naam van het café. Gemma Vanpee, de
waardin, wordt die dag 65 jaar en dat
mag gevierd worden. En inderdaad,
voor de gelegenheid is de drank gratis,
de verzorgde hapjes, snacks en gebak-
jes worden in overvloed aangeboden
en in de hoek staat zowaar een disco-
bar geïnstalleerd. Een lange tafel staat
vol met planten, boeketten en orchi-
deeën en regelmatig komen stamgas-
ten binnen met nog meer bloemen, pra-
lines en andere geschenken. Ja, we
zitten er een beetje gegeneerd bij want
daarop hadden we ons nu toch echt
niet voorzien. Even denken we eraan
ons  ‘werkterrein’ te verleggen naar een
ander café, maar algauw komt Ludo, de
zoon van Gemma en jeugdvriend van
Greta, bij ons zitten en stelt ons op ons
gemak, we mogen gerust blijven zitten.
De fanfare “De Lanezonen” is van-
avond ook op post en brengt een ode
aan Gemma, waardoor zowel zijzelf als
Ludo aangedaan zijn. We hebben weer
geluk: Ingrid, Lieve, een vriendin die
ons vergezelde en ikzelf worden mee
getrakteerd op een privé-concert.  

Het café is eigenlijk een monument in
het dorp. Het gebouw is volgens

Oud Sint-Elooi

 Gemma minstens 250 jaar oud en
steeds een café geweest. Oorspronke-
lijk moet het een afspanning geweest
zijn met stallen en een bijhorende
smidse. Op 1 juni 1938 kochten de ou-
ders van Gemma, Jan Vanpee en Loui-
se Bartholomeus, de zaak over van de
familie Bergiers. Rond die tijd was het
een café met aanhorige kruideniers-
zaak en droeg het de naam “Au St Eloi”.
Rond het jaar 1947 werd deze naam
een beetje als voorbijgestreefd be-
schouwd en kreeg het een nieuwe
naam, namelijk “Café de l’Harmonie”.
Op 1 februari 1970 neemt Gemma de
zaak over van haar ouders en die baat
ze nu nog steeds uit, bijgestaan door
haar echtgenoot José Michaux. Maar in
feite is Gemma met café begonnen “als
ze geboren is”, zegt haar zoon. Verle-
den jaar werd er ook uitgebreid gevierd
want dan was het café al 70 jaar in han-
den van de familie Vanpee. Zoals bij an-
dere families zit ook hier ‘café houden’
dus echt in het bloed. Eerder merkten
we dat ofwel de ouders reeds ‘patron’
waren geweest of dat een broer of zus
op een andere plaats “een staminee”
openhoudt.  

In de jaren ’70 voert Gemma grote ver-
nieuwingen door in de zaak en vanaf
1976 wordt het café weer “Oud St.-

Elooi” genoemd. In die tijd was er bij
Gemma een jeugdclubke “avant la let-
tre”. De jongeren van Tombeek en hun
vrienden konden er samenkomen in 
’t Kamp. Het lokaal was ondergebracht
achteraan het gebouw in een tussen-
verdieping, half onder, half boven de
grond en had een gewelfd plafond.
Daar zat Ludo natuurlijk voor een
groot stuk tussen; toen beleefde hij zijn
“wonderjaren” met 13-14-15-jarigen.
Gemma gaf op die manier aan de jeugd
de kans elkaar te ontmoeten op een
plaats die van hun was. En het was ze-
ker niet de bedoeling hieraan geld te
verdienen. Ze benaderde die jonge gas-
ten streng, maar rechtvaardig.   

‘Oud St.-Elooi’ is een langgevel-gebouw
met talrijke ramen, mooi centraal gele-
gen in het dorp en met een meer dan
ruime parkeergelegenheid. In 1976
werd ook de “plakkerij” van de gevel
gekapt en werd de mooie oude bak-
steen blootgelegd, wat het café een
rustiek uitzicht geeft. Buiten een plak-
kaat met de naam en een reclamebord
van Stella Artois ontsiert verder niets
de aantrekkelijke gevel. De ingang tot
de omvangrijke rechthoekige gelagzaal
gebeurt via een klein inkomportaaltje.
Enkel één grote tafel in het midden en
voor de rest zijn alle tafeltjes geschikt
langs de zitbanken die bijna langs alle
muren van het café zijn geplaatst.  Het
interieur is totaal vernieuwd in de jaren
’70 en heeft een rustieke en gezellige
uitstraling. Aan het café is ook een rui-
me feestzaal verbonden die veelvuldig
gebruikt wordt door de fanfare en bij
plaatselijke feestelijkheden. Inder-

Café Oud Sint-Elooi. Voetbalhoekje Oud Sint-Elooi.

DE tijd vliegt en op 8 mei was het weer eens hoog tijd om een bezoekje
te brengen aan een volgend volkscafé. We hadden onderling al afge-

sproken dat we naar Tombeek zouden gaan. En mensen van de streek
weten dan ook dat we automatisch “bij Gemma” in de Lanestraat terecht-
komen.
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daad, de mooie fanfare “De Lanezo-
nen” heeft haar thuishaven bij Gemma,
alsook de Keizer Karelvereniging.  Kei-
zer Karel in de persoon van Eddy De
Schrijver, was voor de verjaardag van
Gemma ook van de partij.  

Even de legende vertellen: tijdens één
van zijn uitstapjes door Vlaanderen
raakte de keizer vast in het drassig land
van Tombeek-Heide (waar het sanato-
rium werd gebouwd). De Tombekena-
ren konden hem en de koets opnieuw
op vaste grond brengen en de keizer
schonk de Tombekenaren een stuk
land als dank. Jaarlijks krijgen alle
mannelijke inwoners van Tombeek een
stukje van de rente van dit geschenk:
“Den Trek”. 

Als dat geen folklore is! De eerste zon-
dag na Driekoningen heeft in Tombeek
de Keizer Karel-Trek plaats waarvan
het vertrek steeds bij Gemma is. Alle
inwoners die in de gemeente zijn inge-
schreven sinds 1 januari en hun huis-
vuilbelasting hebben betaald, mogen
meedoen. Na de mis in de parochie-
kerk trekt men in stoet, achter de vlag
van de koninklijke fanfare “De Lanezo-
nen” de Keizer Karelgroep, te zamen
met burgemeester en schepenen, ieder
jaar afwisselend naar “De Welkom”
(ander café in Tombeek) of naar “Oud
St.-Elooi”. Daar krijgt iedereen die
daarvoor werd uitgenodigd uit handen
van de druivenkoningin, Keizer Karel
en de gemeenteontvanger 4 euro uitbe-
taald. Onderweg, op de brug, wordt
door de Keizer een speechke gehouden
met anekdotes en beschouwingen over
het voorbije jaar en wensen voor het
nieuwe jaar.

Vroeger was het café ook het clublo-
kaal van VK Tombeek, maar sinds de
fusie met FC Overijse is dat verloren

gegaan. Maar Gemma vertelt enigszins
trots dat Tempo eigenlijk toch geboren
is in haar café, want Tempo speelt nu
met het stamnummer dat oorspronke-
lijk het stamnummer was van VK Tom-
beek. De decoratie aan de muren be-
staat dan ook hoofdzakelijk uit foto’s
en vlaggetjes van de voetbalclub en al-
lerlei materiaal van de fanfare. Het is
ook duidelijk dat ieder ‘affichke’ dat bij
Gemma binnengebracht wordt ook
daadwerkelijk een plaatsje aan de
muur krijgt, evenals affiches van open-
bare verkopen. Terzijde van de toog
zien we ook de spaarkas hangen en
jaarlijks kunnen de spaarders genieten
van een souper. Geen elektronische of
andere spelen in Oud St.-Elooi. Wel
wordt er iedere zondagvoormiddag
‘couillon’ gespeeld en iedere dinsdag-
avond kunnen de ‘belotters’ er terecht.
Geen televisie en de radio staat steeds
op Radio 2.  

Een dranklijst hebben we er die avond
niet gezien, maar er is een ruim aanbod

aan bieren, frisdranken, wijn  en war-
me dranken. Buiten de traditionele ca-
fésnacks kan men er ook genieten van
een dagverse huissoep. De prijzen gaan
van € 1,40 voor een pintje tot € 3,00
voor een Westmalle Trippel.

Een volkscafé is volgens Gemma een
plaats waar iedere dag bijna dezelfde
mensen samenkomen om een pintje te
drinken, een sigaretje te roken, een
babbel te slaan en ontspanning te vin-
den na de werkdag. Gemma twijfelt er
niet aan dat bij een eventueel rookver-
bod het cliënteel zal afnemen en ergert
zich aan het feit dat ze jaren terug ver-
plicht werd een verluchtingssysteem te
plaatsen en dat het uiteindelijk zal uit-
draaien op een totaal rookverbod.

We hebben het haar zelf niet gevraagd,
maar haar zoon wist ons te vertellen
dat de cafébazin nogal rechttoe recht-
aan is, en niet te verlegen om haar ge-
dacht te zeggen.

Opvolging is momenteel nog een vraag-
teken.

Rond 23 uur vonden we dat we al meer
dan genoeg van de gastvrijheid van
Gemma hadden geprofiteerd, waar-
voor nogmaals dank. Het was een tof
weerzien en een genoegen om ook wat
jeugdherinneringen op te halen.   

Sluitingsdagen: vanaf 1 mei 2009 op
woensdag en donderdag gesloten. An-
dere dagen open vanaf 10 uur tot de
klanten vertrekken.

N.B. Aan de ingang van ’t Kamp bij
Gemma, heb ik, Greta, mijn man voor
de eerste keer gekust… in de gutsende
regen.

Ingrid en Greta

www.volkscafés.be

Gemma en José en twee klanten achter orchideeën. Bloemen en geschenken voor de jarige cafébazin.

K.F. De Lanezonen, thuis in Oud Sint-

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

Vrijdagavond, zaterdag en zondag

Verhuur van restaurant
en zalen

voor al uw feesten!

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

Wilt u dat onze streek Vlaams blijft?

SPREEK STEEDS NEDERLANDS
Denk er eens over na. Is onze beleefde meertaligheid op termijn een troef? Voelen Franstaligen en anderstaligen 

in Vlaams-Brabant zich in het dagdagelijkse leven aangespoord onze taal en cultuur te (leren) kennen? 
Reageer na uw overdenkingen consequent. Het Vlaams Komitee Druivenstreek dankt u voor uw medewerking!

a) 398 kiesgerechtigden vulden het
formulier kandidaat-dienstweige-
raar 2009 in.

b) Er staan al 31 effectieve dienstwei-
geraars genoteerd, uit volgende ge-
meenten, met één of twee perso-
nen: Aalst, Beigem, Bertem,
Bissegem, Denderleeuw, Dilsen-
Stokkem, Gooik, Grimbergen, Hal-
le, Herfelingen, Hulste, Itterbeek,
Kapelle-op-den-Bos, Leuven, Lon-
derzeel, Meise, Merchtem, Merk-
sem, Roosbeek, Overijse, Stekene
en Wijgmaal. Het aantal groeide
met de dag en in volgend Spoor-
slagnummer blikken wij met een
totaal overzicht terug op de actie.

(FS)

VIERDE ACTIE
‘BURGERZIN’ 
van het 
Halle-Vilvoorde
Komitee

Voorlopige tussenstand 
(19-05-09) 
van de DIENSTWEIGERINGSACTIE 
voor de Europese verkiezingen.
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• Vrijdag 5 juni, 12 juni, 19 juni, kortom, elke

vrijdagavond vanaf  20 uur is het jeugdhuis De
Klomp open. Hij heeft een opknapbeurt gekregen
en werd op 15 mei met Tropi-Klomp opnieuw open
verklaard. Door het aantal aanwezigen dat erop af
kwam (37° per gezond persoon), kon men inder-
daad van een licht tropische sfeer spreken. Veel
succes, Vlaamse Jongeren!

• Zaterdag 5 juli elfjuliviering te Overijse om 18
uur in de raadzaal, om 19 uur op het Justus Lipsius-
plein (zie aankondiging blz. 8).

• Zondag 6 juli stappen de IJsezwaaiers mee op in
de grootste stoet van het Internationaal Folklore-
festival van Kröv aan de Moezel.

• Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juli heb-
ben de grootse Leegheidfeesten plaats in het Kas-
teel van IJse in Overijse-Centrum langs de Waverse-
steenweg. Voetbaltornooi, muziek met Mute, Team
William, The Galacticos, The Clement Perens Ex-
plosition op zaterdag; en op zondag doorlopend fa-
miliedag met animatie, met Salim Seghers, Yves Se-
gers, Danny Fabry, Sam Gooris, omkaderd door
Rudy Bravo. De thematentoonstelling die zaterdag

om 18 uur haar deuren opent, gaat over “Oude win-
kels en ambachten in de Leegheid”.

• Zondag 9 augustus willen de K.F. De Lanezonen
uit Tombeek en de IJsezwaaiers u graag wegwijs
maken in Bruttig-Fankel voor en na de grote wijn-
stoet van 15 uur.

• Zondag 20 september zorgen de IJsezwaaiers
voor straatanimatie op het Hoeilaartse Druivenfes-
tival.

• Vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 oktober:
 Cultuurbeurs in CC Den Blank.

• Zondag 4 oktober van 10.30 tot 13.30 uur: in het
 Tervuurse Koloniënpaleis wordt de erepenning van
de Marnixring Internationale Serviceclub overhan-
digd aan de heer Remi Vermeire.

• Zondag 11 oktober vanaf 11.30 tot 15 uur: Jaar-
lijks Stoempfestival van onze vzw VKD-Spoorslag
en V.G.O. Opgelet: dit keer noodgedwongen niet in
Ter IJse maar wel in DE FRAAT te Eizer-Overijse!

• Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober:
Ter IJse 40 jaar.

Activiteitenkalender van (onze) verenigingen

Bezorg ons a.u.b. uw activiteitenoverzicht van eind september tot midden december 2009. 

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

Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid

Het AK-VSZ organiseerde in Leuven op de eerste lentedag
van dit jaar het interessante symposium 'Vergrijzing en Ont-
groening'. Henri Otte bracht meteen kort verslag uit in vori-
ge Spoorslag (blz. 7). Nu is de brochure met alle teksten
klaar én te lezen op www.akvsz.org.
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Het gebeurde    75 - 25 - 100 - 50 ...     jaar geleden

1909 - 1909 - 1909

Overijse via rusthuizen verbonden met
Sint-Genesius-Rode: Yvonne Vanderlin-
den (1909) viert een dezer dagen haar
honderdste verjaardag in het R.V.T. van
Sint-Genesius-Rode. Onze gelukwen-
sen! Zij weet met een helder geheugen
nog veel te vertellen haar gemeente in
vorige eeuw. Zij is de zus van Gabriëlle
(1920), die in Mariëndal verblijft, en mij
foto’s en nieuwtjes bezorgde over de
oude Leegheid in Overijse. Hun overle-
den zus Marie (1903) – zie hierbij afge-
drukte foto – baatte met haar man Ju-
lien Vandendael; alias Julien va Pie va
Kobes, het Café van de Harmonie uit
op de Pensmarkt. Boven in de zaal re-
peteerde niet alleen de Sint-Martinus-
harmonie, maar er werden ook heuse
wedstrijden georganiseerd: fietsen op
rollen en… bokswedstrijden! Op de
Leegheidtentoonstelling ‘Oude winkels

en ambachten in de Leegheid’ einde
juli in het Kasteel van IJse kunt u er fo-
to’s van bewonderen! 

1934 - 1934 - 1934

Overijse: Op 25 april 1934 verschijnt
het tiende nummer van het driemaan-
delijkse Frans-Belgische tijdschrift “Au
dela”. Het eentalig Franse missionair
en familiaal tijdschrift had ook heel
wat abonnees in Overijse want de Au-
xiliatrices… of Helpsters van de Ziel-
tjes van het Vagevuur, in de volksmond
‘De Mameerkes’, hadden een grote
godsdienstige invloed op een paar ge-
neraties meisjes en jonge vrouwen.
Naar aanleiding van een retraite moch-
ten vier meisjes in uniform op blz. 451
fier poseren met twee prachtige kistjes
druiven! Het gaat om Ida Vanpee, we-
duwe René Timmermans, twee tantes

van mij, Helena en Maria Vandooren,
die later “Zuster van Liefde” werden en
‘Liske’ Monsecour.

1959 - 1959 - 1959

Overijse: De Sint-Niklase stadsbedien-
de en lakenhandelaar Ludovicus-
Johannes Hoornaert is tijdgenoot,
vriend en ook familiaal verbonden met
Erasmus-Johannes Rigaux. Deze laat
bij de Overijsese drukker Aimé De
Schuytener in 1888 zijn vertaalde “Ge-
schiedenis der oude Vrijheid en Heer-
lijkheid van Overyssche” verschijnen.
En … precies honderdvijftig jaar ge -
leden, rolt Ludovicus Hoornaerts 
“Redevoering aen de leerlingen der
teekenakademie van Sint-Nikolaes”
(21-06-1859) van de persen. Met aan-
dachtige verwondering leest u met mij
de drie eindzinnen van anderhalve
eeuw oud (of jong, zo u wil): “ … Be-
mint de ware Vlaemsche kunst. En
wanneer de vreemdeling u door wat
ydel geflonker wil verleiden, of dat hy,
– zoo als wy er dezer dagen nog een
voorbeeld van zagen, – u wil bespotten
en vernederen, toont hem dan de reu-
zenwerken, de kunstgewrochten uwer
voorgangers, die de wereld doen ver-
stommen,en uw antwoord zal hem
rood doen worden van schaemte. Ver-
acht zyne verleidende tael, verwerpt
zyn valsch klatergoud, en antwoordt
hem met uwen onsterflyken LEDE-
GANCK:

Geen ryker kroon,

Dan eigen schoon.

Iets dichter bij huis ligt het jongste
 Jezus-Eikse Wa-Wa-treffen. “Expo 59”
is naar aanleiding van de jongste Erf-
goeddag een bonte terugblik geworden
op het Jezus-Eik in 1959. Wist u dat er
tussen 1956 en 1971 ruim 7.000 Wa-Wa-

Oude foto van de Pensmarkt, Waversesteenweg 35: Marie Vanderlinden in de

deur van haar winkel (links) en café (rechts) Foto familie-archief Gabriëlle

Vanderlinden.

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!



19Spoorslag jaargang 39, nummer 3 - 2009

SA
M

EN
 G

ESC
H

IED
EN

IS O
P

D
IEP

EN

caravans van de band rolden bij de fir-
ma Dombard? En omdat velen zo’n
kleine caravan  koesteren, kwamen ze
mekaar begin van verleden maand met
hun Wa-Wa opzoeken en kamperen op
de speelterreinen van de Chiro.

1984 - 1984 - 1984

Terlanen: Op woensdag 5 april 1984

trekken ‘spoorslagreporters’ Gilbert
Debecker en Marcel De Broyer naar de
Terlanense pastoor Frans Cuyckens.
Hij woont nu in Berlaar in de buurt van
Bart Mesotten en de Zusters van Ove-
rijse-Mechelen, maar wist u ook dat hij
in Congo missionaris is geweest, direc-
teur werd van het college te Yangambi
en na 1960 directeur werd van het 
“Bureau d’Enseignement Catholique”
in Stanleystad? Daar heeft hij in 1964
na de moord op een 300 Vlaamse mis -
sionarissen met een groep blanken een
heel hachelijk avontuur meegemaakt.
We laten hem zelf aan het woord: “Op
zekere dag worden de resterende 40
Belgen opgesloten in een klaslokaal
van de Broeders Maristen. Er worden
geruchten opgevangen dat Belgische
para’s zouden komen… Diezelfde

week worden hen enkele exemplaren
toegestoken van de lokale krant ‘Le
Martyr’. Al duidelijk blijkt waarom: “…
Indien er één vliegtuig boven Stanley

komt, doden we alle blanken, we kle-

den ons met hun huiden en eten hun

harten op…” 

Een paar dagen later hoort men plots
het geronk van de motoren van een
vliegtuig. Men hoort schieten en ge-
roep in de straten. In allerijl wordt de
deur van het klaslokaal langs de bin-
nenkant gebarricadeerd. Frans en zijn
maats zouden zich niet zomaar over-
hoop laten schieten.
Rond vijf uur in de namiddag weer-
klinkt plots een schel geroep buiten:
“Est-ce-qu’il y a des blancs ici?” Het
blijft muisstil in de klas. Men betrouwt
het niet. Enkele ogenblikken later, in
het Zuid-Afrikaans: “Zijn er hier blan-

ken?” Aangezien in heel Congo geen
enkele neger rondloopt, die Neder-
lands spreekt, wordt de deur van het
klaslokaal voorzichtig ontgrendeld.
Voor onze verraste Vlaamse missiona-
rissen staat Mike Houre, de befaamde
Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsstrij-
der: “Manne, ge zijt bevrijd!”

Toen is het allemaal heel snel gegaan.
Onder begeleiding van de Belgische pa-
ra’s werden de blanken behoedzaam
naar het vliegveld gebracht, zowat de
enige bevrijde plek in heel Stanley-
stad.” En Frans vertrok met het aller-
laatste vliegtuig naar Leopoldstad….              

Francis Stroobants

Voor medewerking en contact:
tel. 02 305 90 53 of e-post:

francis.stroobants@telenet.be
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Een meisje gaat, verkleed als man,
 varen als matroos. Aan boord van sche-
pen mochten vrouwen in vroegere eeu-
wen alleen maar mee als passagier. Zij
wilde varen als lichtmatroos en ver-
momde zich dus als jongen. Dat kwam
vaker voor. Ze doet haar werk niet
goed en valt door de mand. Als de kapi-
tein haar wil afranselen, is het ogenblik
aangebroken om haar ware identiteit te
onthullen! En hoe komt ze onder die af-
rammeling uit? Door ‘het liefje’ van de
kapitein te zijn. Uiteindelijk komt ze
weer thuis bij haar moeder, met kind
en trouwbelofte. 

De Verenigde Oost-Indische Compag-
nie (VOC) nam alleen mannen in
dienst. Toch slaagden meisjes er af en
toe in om verkleed als matroos mee te
varen. Deze vrouwen namen het met

Daar was laatst een meisje loos

de zeden niet te nauw en waren uit op
avontuur. Naast zeelieden, voeren sol-
daten, ambachtslieden, enkele kolonis-
ten en een aantal hoge ambtenaren
mee. Vrouwen waren aan boord van
deze schepen een zeldzaamheid. Als er
al vrouwen aan boord van een schip
waren, dan waren dat doorgaans de ge-
zinsleden van emigranten en ambtena-
ren. Toch zijn er gevallen bekend van
vrouwen die naar ‘de Oost’ zijn geva-
ren. Vermomd als man hadden zij zich
ingescheept en sommige werden pas
na aankomst in Indië ontmaskerd.
Werd een vrouw betrapt, dan werd zij
(terug in Nederland) voor de rechter
gebracht en veroordeeld. De vrouwen
die vermomd als man dienst namen
hadden verschillende redenen voor
hun ongebruikelijke stap. Sommige
vrouwen zagen hun geliefde op een
schip vertrekken en wilden niet een
jaar (vaak ook langer) zonder hem ach-
terblijven. Een reis als passagier was
voor deze vrouwen echter onbetaal-
baar: vermomd als matroos meereizen
was dan een goedkope uitkomst. Daar-
naast waren er de verlokkingen van
een beter bestaan in de vestigingen
overzee. Het verhaal ging dat vrouwen

in Indië een veel beter leven hadden
dan in het overvolle kustgebied van
 Nederland. Bovendien was er op de
posten overzee een grote keuze aan
kandidaat-echtgenoten. Ook het ont-
vluchten van een crimineel verleden
was een reden. Vrouwen die het niet zo
nauw namen met de wet, bleken het
ook niet zo moeilijk te vinden van de
‘sociale norm’ af te wijken door zich als
man voor te doen. Dit gedrag werd
door tijdgenoten als criminele mislei-
ding gezien.  

Of het nu uit liefde, armoede of vader-
landslievendheid was, de vrouwen die
in mannenkleren de oversteek waag-
den, spreken nog steeds tot onze ver-
beelding. Het liedje ‘Daar was laatst
een meisje loos’ wordt immers nog
overal gezongen. Er zijn diverse varian-
ten van de tekst, met verschillende me-
lodieën in omloop. We kennen het uit
de bekende (school-)liedboekjes, maar
door onder meer Ate Doornbosch zijn
verschillende varianten opgetekend uit
de mondelinge overlevering. De oudste
versie dateert van omstreeks 1775.

Roeland

(Wordt vervolgd)

Daar was laatst een meisje loos
Zeemanslied 18e eeuw Nederlandsch Volksliedboek 1897

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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• Alexander Kosolapov, de schep-
per van o.m. This is my body (Mc
Donalds) en  This is my blood (coca
cola): “Met mijn kunst onderstreep
ik dat consumptie de nieuwe religie
in het Westen is geworden en God is
ingeruild voor genot”. 

• Herman Brusselmans: “Ik vind dat
iedereen het recht heeft uitgelachen
te worden”.

• Europese Commissie: “We storten 6
miljard euro crisisgeld in de kas
voor economisch herstel”.

• Richard Dawkins, bekend verdedi-
ger van de evolutietheorie: “De wens
om de wereld te redden, is heel anti-
revolutionair”.

• Elio di Rupo: “Bezuinigen is idee
van rechts”.

• Filip Meirhaeghe: “Ik ben bang
voor wat er nu komt, dat ik nooit
meer een job vind, die me evenveel
voldoening geeft”. 

• Godfried Danneels: “De promotie
en de vrijwaring van de rechten van
de cultuur van een volk, is absoluut
legitiem, en zelfs noodzakelijk. Je
moet als je leeft toch ergens inge-
worteld zijn in een grond, in een cul-
tuur, in een overtuiging en in een ge-
schiedenis.”

• Han Renard: “Zeggen dat het na 7
juni beter wordt met de federale re-
gering, is allicht zijn wensen voor
werkelijkheid nemen”.

• Zweedse Ier Patrick Mc Guirre:
“Ik mis het plezier met m’n vrienden
in een Ierse pub in Dublin. Maar ver-
der hoor je mij niet klagen. België is
een geheim, hou het stil”.

• Westelijke Jordaanoever: Pales-
tijnse (graffiti-)kunstenaars reage-
ren op het internet tegen het ijzeren
gordijn, waarmee Israël van de Wes-
telijke Jordaanoever één grote ge-
vangenis wil maken. “Een muur tus-

Uitspraken voor aan tafel of in bed
Gerangschikt volgens ‘t alfabet

sen mensen brengt vanaf nu mensen
dichter bij elkaar”.

• Kathryn Bennetts, Koninklijk Bal-
let van Vlaanderen: “In Parijs zijn
onze voorstellingen al van vorig jaar
uitverkocht. In Brussel optreden
kunnen we ons niet veroorloven”.

• Liefde volgens Petit-Senn: “Liefde is
een uiterste; minder beminnen is
reeds niet beminnen”.

• Gwy Mandelinck over zijn opvolger
voor de poëziezomer in Watou: “Ik
voel me bedrogen. Al die jaren zijn
we genegeerd, en nu zijn er plots
toch centen”.

• Nivea: “Mooi zijn is vrijheid. Langer
gladde oksels”.

• Oordeel van Tolstoi: “Wees scherp
in uw blik, maar zacht in uw oor-
deel”.

• Pruik: “Bespaar jezelf de schaamte,
als je meisje nog geen volle haardos
heeft. Bestel snel een babypruik bij
onze webshop Baby Bangs”.

• Quod licet Iovi, non licet bovi,
een Latijns spreekwoord dat zegt:
“Wat Iuppiter mag, mag een rund
daarom nog niet”.

• Roger Scruton, Brits filosoof: “Ik
zou conservatisme definiëren als het
verlangen om de dingen waar je van
houdt te beschermen tegen de din-
gen die je haat”.

• Spreekwoord: “De muren hebben
oren”.

• Titel voor een politieroman volgens
Gaston d’Urnay: “De basiliek van
Koekelberg”.

• Urnoloog volgens dezelfde Gaston:
“Nieuwe naam voor grafmaker”.

• Karel Vinck: “Om onze welvaart en
onze arbeidsmarkt op peil te hou-
den, zullen we sneller moeten inno-
veren, duurzaam ondernemen, meer
dan ooit investeren in Onderzoek &

Ontwikkeling, levenslang leren en
internationaal denken”.

• Luk Warlop, Leuvens psycholoog:
“Het betasten van een beha activeert
een beloningscentrum in de herse-
nen dat ook gesust kan worden met
geld”.

• Van Franciscus Xaverius, Spaans
jezuïeten missionaris,  wordt ondub-
belzinnig getuigd: “Hij heeft een
 belangrijke rol gespeeld in de bijeen-
komsten, die leidden tot de oprich-
ting van de Sociëteit van Jezus”.

• Yerseke: “Plek aan de Schelde in
Zeeland waar de weekdieren van-
daan komen die bij ons aan politiek
doen”.

• Zwieren en Zweten: Zumba maakt
van billen schudden een zomerhit.

Francis Stroobants

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

Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groen

Heuvelstraat 46
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Uit sympathie

Een mens zou er soms moedeloos van
worden. We ‘mogen’ weer eens gaan
stemmen en onze wereld helpen orga-
niseren, theoretisch althans. Wat heb-
ben we echter vorige keer moeten vast-
stellen? De man die de Vlamingen
beloofde waar ze al lang recht op heb-
ben, namelijk ongeveer gelijke behan-
deling in dit rare landje, haalde daar-
mee een superscore van 800 000
stemmen. Er kwam een opstoot van
hoop in vele Vlaamse harten. Zou een
Vlaming eens eindelijk een volwaardig
burger kunnen zijn in een land waarvan
hij zou kunnen houden zoals andere
volkeren dat hebben? Zoals Nederland
of Frankrijk? Dat was natuurlijk een
blindganger, want we leven niet in een
democratie of toch alleen maar bij
naam. Nog tijdens de verkiezingscam-
pagne kwamen de signalen, maar we
wilden ze niet zien: hoop, zoals liefde,
maakt blind! Leterme beloofde ons een
staatshervorming, binnen de 24 uur
werd dit al serieus afgevlakt door die in
België sterke, hoewel ondemocrati-
sche, want niet verkozen macht, het
syndicaat. Aan de solidariteit met pot-
verterend Wallonië wordt niet geraakt,
zei de baas van zijn eigen syndicaat. Nu
gij! 

Syndicaten redeneren niet, die spelen
een soort blufpoker. Zij eisen dat, of
leggen de boel plat. Dat was probleem
nummer één. Verder zijn er ook nog

onze Waalse vrienden. Die hebben al
hun wensen in vervulling zien gaan met
Verhofstadt, die nog niet naar Toscanië
wilde. De staatskas werd geplunderd
en Wallonië had (voorlopig) al het geld
dat het wou. Vlaanderen had zowaar
overschot, maar dat werd opgeëist om
de federale kas te redden. Zo beloont
België goed bestuur! Wallonië heeft nu
dus de machtspositie om op alles NON
te zeggen, met de steun van de Vlaam-
se syndicaten, ongelooflijk maar waar.

ACW heeft met veel inzet de mondiali-
sering gepromoot, de wereld ons dorp!
Ik ben een wereldburger! Vele kleine
investeerders hebben enkele keren een
dubbele dosis maagzout nodig gehad,
want de zuur verdiende, zwaar afge-
roomde spaarcentjes zouden wel eens
kunnen verdampen in die grote wereld.
Als we met de hele wereld solidair
moeten zijn zoals nu alleen met Wallo-

nië en Brussel, dan geef ik u op een
blaadje, dat we terug vlees kunnen
eten op zon- en feestdagen, verder eens
broodpap (oud brood met botermelk),
of uiensoep met uien of erwtensoep
met varkenspoot. Een weldaad voor
onze cholesterol!? 

De transfers zijn ook nog eens in het
nieuws geweest. De officiële cijfers
zijn altijd ongeveer de helft van de
Vlaamse bronnen. Waarom kan dat? De
aflossingen van de staatsschuld zorgen
voor een transfers van 6 miljard €, zo
simpel is het, daar zwijgen ze officieel
in alle talen over. Het gaat dus om 
€2 000 per jaar per Vlaming. Veel cen-
ten dus, maar gezien de bevolking is
dat dus wel € 4 000 per Waal, als ik
goed heb leren tellen. Al dat geld ver-
dwijnt natuurlijk niet spoorloos. In
Luik is een station gebouwd met een
hele batterij roltrappen. Op onze TV
heel kort gezien. Overweldigend, maar
veel volk heb ik er niet gezien. Er zijn
ook nog het hellend vlak van Ronquiè-
res met een scheepslift die soms wel
eens werkt, vele niet te drukke goede
wegen, enz. Van hoogovens gaan we
maar zwijgen. 

Mijn biljartende vrienden gaan van-
daag niet mijn beste vrienden zijn,
maar met die verkiezingen voor de
deur kan ik mij moeilijk op wat anders
concentreren. Toch iets over sport.
Tom Boonen is een vriendelijke jongen
die ‘een keer per jaar’ door het lint
gaat. Hij is wel al drie maal betrapt.
Volgende vraag is dan: heeft hij ‘maar’
drie keer gebruikt? Dus toevallig elke
keer gepakt? Sterk toch. Honderd per-
cent pakkans en dat in België? Hij
wordt gezocht, zei daar iemand. Heb-
ben sommige mensen dan niets beters
te doen?  Na deze babbel voel in mij al
beter. Tot volgende keer.

Jan Goossens

Biljarten op zijn Belgisch

Zou een Vlaming eens
eindelijk een volwaardig

burger kunnen zijn in een land
waarvan hij zou kunnen

houden zoals andere volkeren
dat hebben?

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

Wie gelooft ze nog?
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Kort genoteerd

• Vijftigjarig jubileum van Europese

verbroederingen in Overijse! Op 22,
23 en 24 mei daagde Overijse zijn part-
nersteden en -gemeenten uit. Elf ploe-
gen, uit Bacharach, Bruttig-Fankel,
Lecco, Mâcon, alle gehuchten, het Cen-
trum en een internationale ploeg stre-
den om de eer. Overwinnaar werd in ie-
der geval de internationale solidariteit!
Op vrijdagavond 15 mei had in CC Den
Blank de opening plaats van een Ver-
broederingstentoonstelling.

• De Zes, tijdschrift van het Komitee
der Randgemeenten, bestaat twintig
jaar. Hartelijk proficiat! Het tachtigste
nummer rolde verleden maand van de
pers, op 240.000 exemplaren, waarvan
25.000 op adres en een kleine 215.000
exemplaren via Distripost werden ver-
zonden in 29 gemeenten van Halle-Vil-
voorde. Het vorig nummer werd in
onze zes Vlaamse gemeenten met faci-
liteiten verspreid. Daarmee werd de
kaap van 4.204.500 ‘Zessen’ afgerond.

Dat alles zonder overheidssteun of par-
tijbinding maar met de abonnements-
gelden van duizenden abonnees en
acht toegekende prijzen. VKD-Spoor-
slag nodigt u hierbij uit onze vrienden
te steunen door het gratis besteld num-
mer te lezen en een bijdrage over te
maken.

• De Wakkere Burger organiseerde
op 19 mei jl. een rondetafelgesprek in
de Brusselse ‘Ultieme Hallucinatie’.
Een juridische discussie over het kie-
sarrondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde en de (on)geldigheid van de Eu-
ropese verkiezingen. De Wakkere
Burger wilde de precieze rechtssituatie
van B-H-V onderzoeken. Met de ver-
schillende argumenten en scenario's,
zodat ons inzicht beter werd. Twee
grondwetspecialisten behandelden de
draagwijdte van de rechtspraak om-
trent de kieskring: de Vlaamse hoogle-
raar Matthias Storme (KUL en UA) en
zijn Waalse evenknie Christian Beh-
rendt (ULG). Verder namen Luc Deco-

ninck (jurist), Francis Stroobants (Hal-
le-Vilvoordekomitee) en Bart Coop-
man (burgemeester van Zemst) deel
aan het gesprek. 

• De IJse kent nog woelige tijden. Be-
gin juni 2006 werd Overijse-Centrum
opgeschrikt door het bericht “D’es
luupt leig”. In het Algemeen Neder-
lands heet dat “De IJse loopt leeg”.
(Over dialecten in de streek hebben

wij het in volgend nummer want de

taal van de Dùjndes en eule sosjetoëte,

’t Euveres, de toel van Terveure met

Kloot per W in de kijker, ’t Ottenbergs,

enz… laten een nieuw licht schijnen

op onze streektalen.) En op 14 mei
2009 gutste urenlang stortregen over
Vlaams-Brabant. Over de Voer in Ber-
tem verschenen er foto’s in de kranten,
in Hoeilaart waren er omleidingen, de
Overijsese Molendreef was één vijver,
ingeperkt door Tervuurse zandzakjes,
aan de watermolen werden de twee
rustbanken weggesleurd, en aan de
overkant de kasseien… In de Hulden-
bergsedreef zag men nauwelijks het
verschil tussen rijweg en IJse. In mijn
herinnering was zoiets sinds de ont-
dubbeling van de IJse nooit meer voor-
gevallen…

• In volgende nummer gaan we uitge-
breid in op de sTerredruif, de vereni-
ging die met het Europees label op de
druiventros, een campagne voert voor
de Vlaams-Brabantse druif. Surfen op
hun interessante webstek is voor heel
binnenkort. 

Yvette Dewilder-Stas en Francis

Stroobants van het Overijsese

Verbroederingscomité krijgen van

Rolf Heidrich uitleg over

tentoongesteld werk uit Bacharach.

(Foto Chris Vandenabeele van 15-5-2009)

Aan de opengelegde IJse ter hoogte

van de Post zorgde een lek in de ont-

dubbelde IJse voor een nooit gezien

spektakel: een rivier die leegstroomt!

“D’Es luupt leig!” (Foto FS van 2-6-2006)

De IJse trad verleden maand aan de Molendreef nooit buiten haar oevers,

maar het scheelde niet veel. De berm, waarop de bomen hun nuttig stabilise-

ringswerk leverden, was zelf als een spons. Bijna twee dagen later stond het

fietspad op sommige plaatsen nog onder water. Moeten hier beschermings- of

verstevigingswerken uitgevoerd worden? (Foto FS van 16-5-2009)
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Horizontaal:
1. … Moribond (J. Brel) - Tussenwerpsel - zuurstof

2. … is des duivels oorkussen

3. … Van Neygen - … Island is een eiland in de haven van
NewYork City dat dienst deed als grenspost voor nieu-
we immigranten in de V.S.

4. Europees Kampioenschap - Twee naakten kunnen
 elkaar niet …

5. Vereniging van zelfstandingen - Zijn … over iets uitspre-
ken

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Verticaal:
1. Door een decreet van het Vlaams Parlement staat de …

op voet van gelijkheid met de nationale en de Europese
vlag.

2. Big bang - … is een biologisch begrip waarmee het
 organisme wordt aangeduid dat de voorouder is van alle
hedendaagse organismen

3. Winkelketen - Grand …

4. … op stuk geven - vorm van ‘eten’ - niet dik

5. Engels voorbeeld - De Duinenabdij in … is één van de
vroegste voorbeelden van baksteenarchitectuur in
Vlaanderen

6. Jonge vrouwen zijn de paarden waarop oude mannen
naar de … rijden - Meisjesnaam zonder ‘a’

7. Als je je dag enkel door de … laat kleuren, mis je wel
een paar andere boeiende dingen

8. … boerendochter - Toegangsprijs

9. Middelnederlands - Ik eet graag … van aalbessen

10. Een … in een karpervijver - … Buyl

De Kronkel
Wie heeft er nog nooit over gehoord? Niemand! Maar wie is er
al statig binnengeschreden? U niet? Maar wellicht hebt u het
 Egmontpaleis wel vermeld als de oplossing van vorige Kronkel
en de prijs weggekaapt? Spoorslag schenkt immers weer een
prachtige boekenprijs weg, voor degene die volgende zondag
een goeie stem uitbrengt én uiterlijk tegen 15 juli de nieuwste,
de juiste oplossing instuurt. Dit keer was het lot  genadig voor
een abonnee uit Overijse, de heer Yves Parmentier. Proficiat!

Waag uw kans, kronkel erop los, en vergeet uw oplossing niet te
sturen 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:

6. Een … - verzekering - Men kan geen … het vel afdoen -
Een omgekeerde boom

7. Colmar ligt in de … - noot

8. Goede … brengen

9. Autosticker - Bomen zonder ‘i’

10. … Buysse - IJs van …

11. Oppervlaktemaat - … is de hoofdstad van Wallonië

12. Charles de … was een Frans-Vlaming en zijn oom Karel
zelfs een verwoed flamingant - hetzelfde


