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Redactioneel

Midden juli werd in Vlaanderen (ca. 6 miljoen inwoners) voor vijf jaar een regering
 gevormd met 9 ministers met afgeslankte kabinetten; de regering van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest (ca. 1 miljoen inwoners) telt 5 ministers en Wallonië met ongeveer 
3,5 miljoen inwoners (gewest + 2 gemeenschappen) zal globaal bestuurd worden door 
17 ministers! 

In Vlaanderen bestaat het politieke landschap uit B-partijen (Open VLD, SP-a en Groen!)
en V-partijen (Vlaams Belang, N-VA en LDD). Wij hebben de indruk dat CD&V daar ergens
tussen in hangt, met langs de ene kant politici met een Vlaams profiel en langs de andere
kant een groep verwoede belgicisten. 

De Vlaamse regering is op basis van een beleidsakkoord samengesteld uit 4 CD&V-, 3 
SP-a- en 2 N-VA-  ministers. Wij maken ons bedenkingen rond de uitspraken van Caroline
Gennez (voorzitster SP-a) en haar minister Pascal Smet (SP-a) over de uitbreiding van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij zijn onomwonden voorstander van een gevoelige uit-
breiding en dat belooft niet veel goeds voor de toekomst. 

De Vlaamse regering zal werken op basis van het regeerakkoord met daarin het werksche-
ma om tegen 2011 alle financiële tekorten weg te werken. Er zal geen ruimte zijn om finan-
ciële middelen te transfereren naar de federale regering. Wij fronsen de wenkbrauwen na
het lezen van een vraaggesprek in Knack met federaal vice-premier Steven Vanackere
(CD&V), een belgicist. Hij stelt vast dat de Vlaamse regering haar opdracht maximaal wil
invullen op basis van wat in het Vlaams regeerakkoord staat. Volgens Vanackere staat
 nergens geschreven dat ze niet zouden bijspringen om de federale begroting  in evenwicht
te krijgen of dat ze de sociale zekerheid niet langer zouden ondersteunen op federaal vlak.
Zo wordt de Vlaamse strategie belachelijk gemaakt en de onzinnige interpretaties van het
Vlaams regeerakkoord zijn begonnen… 

Door zelf te zorgen voor een eigen sociale zekerheid zou Vlaanderen reeds een deel van de
jaarlijkse transfers van vele Vlaamse euro’s kunnen recupereren. 

De Franstaligen deelden al enkele speldenprikken uit. Didier Reynders (MR-FDF) wil de
Vlaamse toelagen voor de zelfstandige kinderopvang extra belasten. Michel Daerden (PS)
heeft ervoor gezorgd dat er opnieuw een Franstalige aan het hoofd komt van de Rijks-
dienst voor Pensioenen, hoewel het de beurt was aan een Vlaming. Joëlle Milquet (CDH)
bemoeit zicht met het beleid van de VDAB en Elio Di Rupo (PS) pakte beledigend uit over
de plannen voor een Vlaamse zorgverzekering. Daarbij komt dat Karel Baeck, gepensio-
neerd topman van de RVA, zich hevig verzet tegen de splitsing van het arbeidsmarktbeleid
naar de Gewesten.

Voor de staatshervorming is de Vlaamse regering geen vragende partij meer. Zij wenst bin-
nen de lijntjes te kleuren en afwachten tot de Franstaligen zelf over de schreef komen om
geld te vragen. Zij hebben veel meer belang bij een staatshervorming dan Vlaanderen. Over
BHV wenst men niet meer te praten. De uitspraak van het Grondwettelijk Hof moet toege-
past worden. Binnenkort is het belangenconflict afgelopen en dan blijven er nog de alarm-
bellen. De splitsing moet een feit zijn tegen de komende federale verkiezingen.

Waarom een staatshervorming? Hebben wij het federaal niveau nog nodig? Zouden wij niet
beter voluit gaan voor een onafhankelijk Vlaanderen? Waarom blijven voortsukkelen met
hardhorige en dominante francofonen? Waar zit de meerwaarde? Wij beseffen wel dat de
B-partijen overtuigd moeten worden om mee in de boot te stappen.

De redactie (afgesloten op 27-08-09)
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Quo vadis Belgica?

AAN de laatstejaars van het Sint-
Martinuscollege Overijse werd

in samenspraak met de directie
door de Marnixring Overijse De
Vrijheijt gevraagd een korte verhan-
deling te schrijven rond het thema
‘Quo vadis Belgica?’ in het kader van
een taalwedstrijd. Een onafhanke-
lijke jury selecteerde tien winnaars
(9 meisjes en één jongen) allen
zeventien-achttienjarigen. Zij wer -
den beloond met een prachtige
boekenbon die op donderdag 25
juni 2009 door burgemeester Dirk
Brankaer en door schepen Kristel
Stouffs, bevoegd voor onderwijs,
plechtig werd overhandigd. 

Filip De Troij, voorzitter van de Mar-
nixring Overijse De Vrijheijt, sprak
lovende woorden voor alle deelnemers
aan de taalwedstrijd en voerde de rede-
nen aan over het waarom van deze
prijs. Schepen Dirk Dewolf gaf voor de
vele aanwezigen in de raadzaal van het
gemeentehuis zijn zienswijze over de
toekomst van dit land. Wij laten de lau-
reaat met zijn tekst aan het woord over
‘Quo vadis Belgica?’

“Quo vadis Belgica?” Waarheen met
België? Waar moet het heen, kan het
heen en vooral, mag het heen van ons,
de burger? Want dat is vandaag de dag
dé vraag. Willen wij wel verder met
België? Of met wat er nog van over-
blijft? Was België vanaf het prille begin
al niet gedoemd te vergaan, te verdwij-
nen, stap voor stap te versplinteren tot

een ijl (n)iets? België is een gefaalde
grap die jaren geleden te ernstig is ge-
nomen en waarvan de absurditeit in de
loop de geschiedenis bij de burger is
beginnen door te dringen. De vraag die
moet worden gesteld is “Quae Belgi-
ca?”, want over welk België hebben wij
het hier eigenlijk?
Op politiek vlak stelt België niets meer
voor. De belangen van Vlaanderen en
Wallonië zijn elkaars tegengestelden.
De Vlaamse industrie bloeit op, terwijl
haar Waalse tegenhanger in stilzwijgen
wegkwijnt, zich nostalgisch vastklam-
pend aan de nagedachtenis van haar
machtige mijnen. Hoe lang duurt de
kwestie B-H-V al niet? Hoe kan het zijn
dat het in een land zo moeilijk is de
meerderheid haar gelijk te geven en
simpelweg de democratie te laten gel-
den? Waarom gaat er België niets voor-
uit, wordt er altijd maar half werk gele-
verd?

Waarom, waarom? Wij leven in een
land van het compromis, waar de Vla-
ming angstig voorstelt, de Waal luistert,
keurt en met de glimlach afwijst  met
de ondertussen tot cliché verheven
“non”. Elk Vlaams voorstel stuit onver-
biddelijk op een Waalse veto. Een veto
ter bescherming van de minderheid.

Want het zou waanzin zijn in een demo-
cratie als de onze zomaar de meerder-
heid te laten beslissen. De Belgische
politiek zit muurvast, met een belan-
genconflict hier en een alarmbelproce-
dure daar, immer de broodnodige her-
structureringen afwachtend.
Wat heeft België voor haar bevolking
nog te betekenen? Vergeet België: we
spreken nu al van Vlaanderen en Wallo-
nië en daar ergens tussenin schippert
nog Brussel,  ons armzalig hoofdstede-
lijk gewest. Elk onze eigen regering en
onze eigen ministers, elk onze openba-
re omroep, onze eigen kranten… Nie-
mand is nog op de hoogte van wat zich
aan de andere kant van de taalgrens af-
speelt. Niemand doet daar nog moeite
voor, want niemand is er nog in geïnte-
resseerd. Vlaanderen en Wallonië zijn
op alle mogelijke vlakken uit elkaar ge-
groeid. Waar in de Leuvense straten
“Walen buiten!” nog vaak weerklinkt, is
de rand rond Brussel door de enorme
verfransing een haard van steeds toe-
nemende ergernis geworden. Er is
geen voeling meer tussen Vlamingen en
Walen, geen draagvlak, niets… Het eni-
ge wat ons nog rest, is een totaal ge-
brek aan wederzijds respect. België
heeft geen volk meer en heeft daarom
als natie afgedaan.
Wanneer ik het met mijn vrienden heb
over de toekomst van België zoals die
er volgens mij moet (en zal) uitzien,
loopt de discussie altijd vast wanneer
we op het punt komen van een split-
sing: het einde van België en het begin
van een vrij en onafhankelijk Vlaande-
ren. Mensen worden kregelig, lachen je
uit… “En wat dan? Dan zijn we nog
kleiner!” is en blijft een van de “all-time
favorites”. Gewoon de gedachte dat

Vergeet België: we spreken nu
al van Vlaanderen en Wallonië

en daar ergens tussenin
schippert nog Brussel,  ons

armzalig hoofdstedelijk
gewest.
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V OOREERST dit:  in dit nummer
kon er geen verslag worden

opgenomen over de IJzerbedevaart
omdat de redactie voor het num -
mer 4-5 afgesloten werd op 
26-08-09 en de IJzerbedevaart in
Diksmuide plaatsheeft op 30 au -
gustus. Dit heeft dus niets te maken
met enige voorkeur.

In Steenstrate, aan het monument voor
de gebroeders Van Raemdonck vond
bij zonnig weer op 23-08-09 de achtste
IJzerwake plaats. Het leidmotief voor
dit jaar was: “Welvaart en welzijn door

onafhankelijkheid”. Na de Eucharistie-
viering die ingeleid werd door pater
Adriaan Aernouts, samenzang en enke-
le beklijvende bindteksten van Anton
Aldi, prachtig voorgedragen door Elke
Heylen, Elke Calewaert en Hans
Schoefs werd in het eerste deel “Taal-
belang is stoffelijk belang”   hulde ge-
bracht aan enkele voorname Vlamin-
gen als:  Juliaan Platteau, Clament de
Landsheer, Lodewijk de Raet  en André
Vlerick, Amedee Verbruggen en Geer-
aard Slegers. Er werd een bloemenhul-
de gebracht aan de IJzersoldaten uit de
eerste wereldoorlog, die de eis tot zelf-
bestuur nagelaten hebben in hun on-
aantastbaar testament. De bloemen
worden na de wake neergelegd op de
soldatengraven uit de omgeving. Dit
deel werd afgesloten met de toespraak
van de nieuwe voorzitter Wim de Wit.
Hij deed een plechtige oproep naar het
IJzerbedevaartcomité om opnieuw
rond de tafel te gaan zitten met de be-
doeling de Vlaamse gelederen te slui-
ten. Verder brak hij een lans voor de
realisatie van een onafhankelijk Vlaan-
deren dat op een democratische en
vreedzame manier gerealiseerd kan
worden wanneer politieke partijen als
CD&V, VB, NV-A en LDD daarvoor wil-
len samenwerken. De Maddens-strate-
geie werkt niet omdat Brussel en Wal-
lonië op grote schaal hun schulden aan
het verhogen zijn. België is nefast voor
Vlaanderen en blokkeert onze groei en
financiële middelen. België moet weg!
In het tweede deel werd gesteld: “Het
tijdperk van de Belgische staatshervor-
mingen is voorbij, het is tijd voor

De IJzerwake 2009

Vlaamse staatsvorming”. Met de the-
matekst welvaart en welzijn in Vlaan-
deren werd de gastspreker Frans Crols
(voorzitter van de adviesraad bij het
economisch tijdschrift Trends) inge-
leid. Zijn stelling is al lang bekend dat
een onafhankelijk Vlaanderen niet lan-
ger geblokkeerd mag worden door
Brussel en zijn 19 gemeenten. Hij stel-
de onomwonden voor om Brussel te
 laten vallen. Voor Brussel zijn er be-
stuurtechnisch andere oplossingen
mogelijk. Voor hem doet Vlaanderen
hiermee een geste naar de Franstaligen
toe. Maar zij moeten dan verder geen
aanspraken meer maken op enige uit-
breiding van Brussel. Hij stelde voor
om bijvoorbeeld Mechelen als hoofd-
stad van Vlaanderen uit te roepen.
Zijn stelling werd niet door iedereen op
de weide geapprecieerd en er was hier
en daar boe-geroep.
Intussen hebben Vlaams Belang en 
NV-A afstand genomen van het voorstel
om Brussel te laten vallen. Hiermee
wordt ook bewezen dat de IJzerwake
lang geen initiatief is van Vlaams Be-
lang!
Na de “Eed van trouw” en het zingen
van enkele geselecteerde strofen uit de
drie nationale liederen, werd onze ver-
bondenheid met het Afrikanervolk en
ons geloof in de Nederlandse toekomst
van ons volk beklemtoond. 

De integrale tekst van de toespraken vind je op

http://www.ovv.be/page.php?ID=3131

Henri Otte

België zou stoppen met bestaan is te
ver gegrepen. Mensen zitten vast aan
die naïeve, ingeburgerde, linkse ge-
dachte die algemeen verspreid en aan-
vaard wordt: separatisten zijn racisten,
fascisten, Vlaams Belangers, crapuul
van het ergste soort! Steeds opnieuw
probeer ik mijn vrienden van die ge-
dachte af te brengen. Beter goede bu-
ren dan verre vrienden, zeg ik dan. En
beter goede buren dan België. Want
waarom toch die naam verkiezen bo-
ven de inhoud?
In een sterker Europa, de Verenigde
Staten van Europa met een algemene
grondwet en gelijke belangen, zou er

over bepaalde bevoegdheden als de-
fensie, milieu, justitie… op Europees
niveau kunnen worden beslist. Be-
voegdheden die in België federaal wor-
den besproken, zouden kunnen wor-
den overgenomen door dit sterkere
Europa. Het federale België zou zo
goed als niets meer resten want in dit
nieuwe Europa zou het laatste wat
Vlaanderen en Wallonië nog verbindt
verdwijnen. De basis voor het vormen
van een staat zou weer worden wat vol-
gens mij de enige juiste basis hiervoor
kan zijn: de eenheid van volk en cul-
tuur. En Vlamingen en Walen vormen
geen volk, noch delen ze een cultuur.

Het kan eigenlijk niet anders dan dat
het ooit tot een scheiding komt. We
hebben er dus baat bij dat deze snel
plaatsvindt, goedschiks, voordat de op-
eengestapelde miserie ons er kwaad-
schiks toe verplicht.
We moeten vooruit. Als twee aparte
volkeren, met eigen troeven en accen-
ten. We moeten vooruit, als goede bu-
ren die elkaar respecteren, een band
onderhouden, maar mekaar hun gang
laten gaan. Zo moeten we vooruit, als
twee naties, Vlaanderen en Wallonië,
want apart staan we allebei sterker in
Europa en de wereld.

Thelonious Priest 6e L.-Wi.

Radicale IJzerwake:

onafhankelijkheid kan... en MOET.
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Opmerkelijke uitspraak

Op 30 juli 2009 deed het Brussels Hof
van Beroep een opmerkelijke uit-
spraak. De ‘Overijse Golf Club’ werd
veroordeeld tot het staken van het strij-
dig gebruik van het terrein langs de
Gemslaan in Jezus-Eik, met een
dwangsom van 5.000 euro per dag tot
een maximum van 500.000 euro bij niet
naleving. Verder heeft de rechtbank
een deskundige aangesteld die advies
moet verlenen over het mogelijk her-
stel in de vorige of oorspronkelijke toe-
stand. Dat advies moet er uiterlijk be-
gin februari 2010 liggen. Op basis
daarvan zal dan verder recht worden
gesproken. De rechter is duidelijk: “Er
kan niet worden aangenomen dat een
ondernemingsbelang dat berust op een
wetens en willens geschapen onwetti-
ge toestand zwaarder weegt dan het al-
gemeen belang dat wordt beschermd
door de overtreden regels”. Na 20 jaar
ziet het er dus naar uit dat er eindelijk
een eind komt aan dit illegaal terrein.
We blikken samen met u terug.

Als u via Google inzoomt op Jezus-Eik
kunt u niet naast het golfterrein kijken:
het is de vlek tussen de Marnix-wijk en
het bos. Die wijk is genoemd naar de
familie de Marnix, die ze verkavelde en
ook nog (deels) eigenaar is van het
golfterrein.
Het hele gebied werd in 1960 opgeno-
men in de lijst van landschappen en
ook nog in 1963 in de inventaris van
landschappen. Ook nu nog ligt het in
de landschapsatlas in een zogenaamde
ankerplaats (Zoniënwoud NO, Kapu-
cienenbos, Bos van Marnix en Arbore-
tum van Tervuren), wat natuurlijk niet

slaat op enige landschappelijke waarde
van de golf, maar op het waardevol ka-
rakter voor de aanleg. De studie ‘Golf
in de stroomversnelling’ van de Admi-
nistratie Ruimtelijke Ordening en Leef-
milieu (1986-1987) zegt dat het bewust
terrein in “agrarisch-landschappelijk
waardevol” gebied lag en vond het
daarom geen aangewezen plek voor
een golfterrein. Dit landschap werd
door de aanleg van de golf vernietigd.
Het gebied werd deels ingekleurd als
landbouwgebied en deels als bos in het
gewestplan, dat van 1977 dateert. Het
gebied (domein van Marnix en Dronke-
mansdreef) werd bij KB van 12 decem-
ber 1979 – in tempore non suspecto –
geklasseerd als beschermd landschap.
Wegens onzorgvuldige formulering
werd dit besluit echter vernietigd door
de Raad van State bij arrest van 7
maart 1985.

Verkaveling of landschappelijk
waardevol gebied?

En nu begint ons verhaal. Men kan er
van uitgaan dat de eigenaars het terrein
eigenlijk het liefst hadden verkaveld.
Maar door de bestemming in het ge-
westplan ging dat niet. Men heeft er
dan maar een golfterrein aangelegd.
Die praktijk was schering en inslag in
het begin van de jaren tachtig. De reeds
eerder aangehaalde studie ‘Golf in de
stroomversnelling’ zegt daarover “Het

overzicht van golfterreinen laat perso-

nen vertrouwd met de ruimtelijke

planning in Vlaanderen toe bepaalde

gevolgtrekkingen te maken i.v.m. be- 

paalde revalorisatietechnieken van

onroerende eigendommen sinds de ge-

westplannen een aantal remmen heb-

Overijsese Golf Club veroordeeld

Ter inleiding: 
OVERIJSE VLAAMS 
EN GROEN

Sinds de jaren zeventig is er in Ove-
rijse een duidelijke stroming aan-
wezig die (politiek) actief is rond
het thema Vlaams en groen. Waar-
bij Vlaams staat voor het behoud
van de Vlaamse eigenheid en het
Nederlandstalig karakter van de ge-
meente, en waarbij groen staat voor
het behoud van het (waardevolle)
landschap (en landschapselemen-
ten), de open ruimte en natuurbe-
houd. Gelegen op de taalgrens en
grenzend aan Brussel worden de
twee elementen Vlaams en groen in
heel wat dossiers ontegensprekelijk
met elkaar verbonden. Ruimtelijke
ordening vormt dikwijls de sleutel
in deze thematiek. Op politiek vlak
kunnen we niet om de persoon van
Marcel De Broyer heen,  die in het
uitoefenen van zijn mandaten, van-
uit de oppositie of later vanuit de
meerderheid (gemeenteraadslid  en
(federatie)schepen) de stroming
Vlaams en groen ingang deed vin-
den. Marcel De Broyer werd hier-
voor trouwens onlangs gelauwerd
en ontving als eerste de Gulden
Spoor van de gemeente Overijse.
Op het terrein sprongen ook ver-
schillende verenigingen of sporadi-
sche actiegroepen in de bres. Dik-
wijls vormden de Vlaamse Jongeren
Overijse (VJO) de spil in het sensibi-
liseren en het actie voeren. Maar
een vereniging is ook maar een sa-
menstelling van medewerkers en
heeft zoals bij het fietsen achter
derny’s voorgangers nodig. Ook in
het golfdossier geschiedde alzo en
hier kunnen we niet omheen Rudi
Coel. Spoorslag wil dan ook Rudi
bedanken omdat voor hem geen in-
spanning te zwaar was. Hij spaarde
tijd noch moeite en trotseerde me-
nige intimidatie (of poging tot, want
anders heet je geen R.C.). 
In de kantlijn maken we graag nog
even gebruik tot  een oproep, in het
bijzonder aan de jongeren gericht
om er steeds voor te gaan: Overijse

Vlaams en groen!  

De Spoorslagredactie
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ben ingebouwd.” En verder “In sommi-
ge gevallen wordt geargumenteerd dat
een aanleg van een golfterrein de visu-
ele kenmerken van een vroegere agra-
rische bestemmingszones niet wijzigt.
Deze bewering is de waarheid meer
dan geweld aandoen en zou stroken
met de werkelijkheid indien men inder-
daad 9 of 18 gaten zou boren in een
weidelandschap met behoud van alle
kenmerken verbonden aan dat weide-
landschap. Dergelijk terrein zou daar-
bij waarschijnlijk de golfsport in zijn
zuiverste vorm (klootschieten) bena-
deren. Maar niets is natuurlijk minder
waar, een golfterrein heeft meer het ka-
rakter van een gazon dan van een wei-
de afgezien van de voorkomende
'rough'.”
In Overijse begint men met de aanleg
van een oefenterrein, dat ingehuldigd
wordt op 15 mei 1986. De officiële
naam van de uitbaters van het terrein is
trouwens nog steeds Golf Practice
Club. De buren starten een petitieactie,
het schepencollege beslist op 20 mei
om proces-verbaal te laten opstellen.
Uiteindelijk gebeurt dit niet. Interes-
sant is dat volgens de golfclub de poli-
tiecommissaris en naargelang van de
versie ook de burgemeester of de eer-
ste schepen aanwezig waren op die in-
huldiging, “die er de gelegenheid had-

den zich te verfrissen”, zoals een
toenmalige advocaat van de golf
schreef. De naam van de burgemeester:
Jef Depré. De naam van de eerste sche-
pen: Eric Schamp.
Het golfballetje gaat pas echt aan het
rollen wanneer de club op 10 juni 1987
een bouwaanvraag indient voor de aan-
leg van een golfterrein. Die werd door
de gemeente geweigerd op 19 augustus

van hetzelfde jaar omwille van de lig-
ging in bos en agrarisch gebied. In
plaats van beroep aan te tekenen bij de
hogere overheid, wat de normale pro-
cedure is, laat de golfclub de gemeente
weten dat er geen bouwvergunning no-
dig is voor de aanleg van een golfter-
rein. Overigens ging de club daarmee
voorbij aan de reden van de weigering
nl. dat golf spelen strijdig was met de
landbouwbestemming. Voor de aanleg
van een golfterrein was toen inderdaad
geen bouwvergunning nodig – dat
werd pas in 1991 ingeschreven in de
wet – maar wel voor de werken waar-
mee die aanleg noodzakelijkerwijs ge-
paard gaan: het aanleggen van vijvers,
bunkers, enz. Zo liet de golfclub drie
kunstmatige vijvers aanleggen, naast
een eerste die er lag. 

(Voorzichtige) kat-en-muis-
spelletjes

Op 18 december 1987 werden de wer-
ken gestart. De gemeente laat de wer-
ken verschillende malen stilleggen. De
golf krijgt ongelijk in een rechtszaak
waarin ze vroeg dat de gemeente het
structurele verbod zou krijgen om de
werken te laten stilleggen. In novem-
ber krijgt de club wel gelijk in verband
met één specifiek stopzettingsbevel
omdat de op die dag vastgestelde reli-
ëfwijzigingen niet essentieel zouden
geweest zijn. Een uitspraak ten gronde
is dit echter niet. Dat stelde de rechter
ook uitdrukkelijk. De gemeente laat
wel na cassatieberoep aan te tekenen.
De golf opent de deuren op 8 april
1989. De gemeente heeft inmiddels ook
een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)
laten opstellen dat het spelen van golf
op de terreinen strafbaar maakt. De
golf vraagt de vernietiging voor de
Raad van State. Die eis wordt afgewe-
zen in 1999, tien jaar later. Het sche-
pencollege start ook een procedure te-
gen de illegale bestemmingwijziging
van de boswachterwoning naar club-
huis. Aangezien het schepencollege de
noodzakelijke toestemming van de ge-
meenteraad niet heeft, wordt de eis af-
gewezen. In september 1992 wettigt de
gemeenteraad het schepencollege om
een nieuwe rechtszaak aan te spannen.
Op dat tijdstip was er een meerderheid
CVP-Volksunie-SP aan de macht, met
zware interne strubbelingen tussen
twee fracties binnen de CVP. In het ene
kamp vinden we met name Lode
Stouffs, en Eric Schamp; in het andere
Jules Peeters en Dirk Dewolf. 
Misschien is die onenigheid de reden
dat er van een rechtszaak niets kwam.

Nochtans had de anti-golfstrekking de
meerderheid in het schepencollege.
Waarom heeft men toen niet doorge-
drukt? Daar kunnen enkel de toenmali-
ge protagonisten op antwoorden. We
horen van de rechtszaak pas opnieuw
in mei 1995, via een brief van de advo-
caat van de gemeente, en ook via een
ontwerp van notulen voor het schepen-
college: “Het lijkt aangewezen de hui-

dige pacificatie te handhaven”. Uitein-
delijk kwam het punt zelfs niet op het
schepencollege. In 1995 waren de poli-
tieke kaarten anders geschud. Er was
een meerderheid CVP-PVV, die het golf-
terrein genegen was. En dus gebeurde
er niets meer. Of toch wel!
Na melding door een buur stelde de ge-
meentelijke dienst Ruimtelijke Orde-
ning de aanwezigheid van een veranda-
structuur vast van 5 op 10 meter,
weeral zonder vergunning geplaatst.
Na te zijn betrapt, vraagt de club aan
het schepencollege toch een vergun-
ning. En geeft daarbij toe dat de struc-
tuur er al sinds 1991 staat. Ze beweert
dat het niet om een vaste structuur
gaat. “Omdat ons vast (stenen) ge-

bouw te klein is, wordt de tent ge-

bruikt voor prijsuitreikingen bij wed-

strijden en vergaderingen”. Tent is een
misleidend woord. De club zegt dat de
tent jaarlijks op het eind van het sei-
zoen weggenomen wordt, wat perti-
nent onwaar is omdat er verschillende
vaststellingen zijn uit november en fe-
bruari. Ondanks het protest van de
diensten, verleent het schepencollege,
met Eric Schamp als burgemeester,
toch toestemming voor 1 jaar. Na de
val van Schamp in 2000, doet de club
geen aanvraag meer. Nochtans staat de
structuur er nog steeds. Ze wordt ver-
huurd voor evenementen.
Opvallend was dat Roger Van Riet,
toenmalig voorzitter van de ‘Overijse
Golf Club’ in 2000 op de lijst van de
burgemeester stond (lijst “B”). Eric
Schamp zelf is huidig voorzitter.
In november 1999, niet toevallig nadat
de eis tot vernietiging van het BPA
Hoog Jezus-Eik was afgewezen, ver-
schijnt het Vlaams Gewest (steden-
bouw) op het toneel. Bij het parket
wordt een strafvordering ingeleid, die
bestaat in het herstel van de plaats in
de vorige staat en de staking van het
strijdig gebruik. Er wordt een dwang-
som van 5.000 BEF per dag gevraagd.
Van deze vordering vernemen we niets
meer. Misschien ligt ze nog steeds stof
te vergaren. 
De golflobby was inmiddels naarstig
aan het lobbyen, want in Vlaanderen
ligt er meer dan één golfterrein, dat zo-
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nevreemd en/of illegaal kan genoemd
worden. In het begin van de jaren ne-
gentig kwam er een beleidsnota golf-
terreinen waarin voor een aantal van
de in Vlaanderen voorkomende golfter-
reinen in een aangepaste gewestplan-
bestemming werd voorzien. Voor Ove-
rijse stond daar echter in dat deze golf
niet kon worden geofficialiseerd noch
gelegaliseerd. Dat werd in 1999 beves-
tigd door de ministers van ruimtelijke
ordening Steve Stevaert en Dirk Van
Mechelen. In 2003 keurde de Vlaamse
regering het zogenaamde golfmemo-
randum goed, waarin voor Overijse de
afweging werd toevertrouwd aan de
provincie. Na lobbywerk van het ver-
enigingsleven en van de gemeente
werd de golfclub eind 2004 geschrapt
uit de lijst van bestaande terreinen in
het provinciaal ruimtelijk structuur-
plan. “Het golfterrein wordt geschrapt

want is illegaal aangelegd.” Dat bete-
kent dat de club niet in aanmerking
kwam voor regularisatie. 
Onmiddellijk na de goedkeuring van
dat Provinciaal Ruimtelijk Structuur-
plan daagde Stedenbouw de golfclub
voor de rechtbank op basis van de mi-
lieuwetgeving. De zaak werd uitgespro-
ken op 10 juni 2005. De rechter was van
oordeel dat de golf zich schuldig had
gemaakt aan overtredingen op de ste-
denbouwwetgeving bij de aanleg, maar
dat deze inmiddels verjaard waren of
dat de instandhouding niet langer straf-
baar was. Een eigenaardige stelling ge-
zien de golf deels in bosgebied ligt: in
dergelijke kwetsbare gebieden verja-
ren bouwmisdrijven niet. Na wat aan-
porren vanuit de actiegroep G.O.D.
(Golf Overijse D’Eruit) daagde ook de
gemeente de golfclub voor de rechter.
Eric Schamp slaagde erin om een
meerderheid van de toenmalige ge-
meenteraad een verklaring te doen te-
kenen dat ze het niets eens waren met
dat proces. Onder de ondertekenaars
ook meerderheidsschepenen Theofiel
Dewilder en Sven Willekens. In die
tweede zaak viel het verdict op 25 april
2006. De rechter erkende opnieuw dat
de golf zich schuldig had gemaakt aan
overtredingen, en zei bovendien dat de
overtredingen niet verjaard waren.
Toch legde hij het herstel niet op om-
dat de overheid zogezegd te lang
gedraald had. 

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

KUNSTHANDEL JEAN RIGAUX
Justus Lipsiusplein 15 - Overijse centrum

www.jean-rigaux.be   02 687 73 26

Alles voor de knutselaar, de 
kunstenaar en de kunstliefhebber.

Wijnkelders SONIËN  (Pips Luppens)

Brusselsesteenweg 538, 3090 Overijse
Tel. 02 657 33 20

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

Al dan niet naar het Hof 
van Verbreking…

In beroep viel nu de uitspraak waar-
mee we dit artikel begonnen zijn.
Hoogstwaarschijnlijk zal de golfclub in
cassatieberoep te gaan. Het Hof van
Cassatie oordeelt over de wettelijkheid
van de rechterlijke beslissingen zonder
zich uit te spreken over de grond van
de zaak. Een cassatieberoep is een bij-
zondere rechtspleging die slechts con-
trole door het Hof van Cassatie toelaat
of een “in laatste aanleg gewezen” von-
nis of arrest (dit is nà het instellen van
de gewone rechtsmiddelen van hoger
beroep en verzet), de wet schendt of
een rechtsregel miskent. In het voorko-
mend geval vernietigt het Hof van Cas-
satie de bestreden beslissing en ver-
wijst de zaak naar een ander hof van
beroep om opnieuw over de grond te
oordelen. De rechtspleging voor het
Hof van Cassatie is dus geen derde
aanleg. Het Hof beoordeelt het geschil
geen derde keer.
De beslissing in Cassatie kan een jaar-
tje duren. Als de eis van de golf wordt
afgewezen is het ermee afgelopen. Het
ziet er dus zeer goed uit.

Rudi Coel

De zakkenrollersgilde geeft het niet

op: Martens, J.-L. D., VRHSTDT...

Weer oude wijn in een nieuwe zak!

In onze gemeente wordt de liberale
vakbond ook de “Centrale Générale
des Syndicats Libéraux de Belgique
(CGSLB)”  genoemd. Een optie voor
“Le bilinguisme généralisé”.  Zij hebben
hun naam in 1939 dan ook aangepast
en het woordje “Nationale” veranderd
in “Générale”. Dit syndicaat werd begin
de twintigste eeuw opgericht in Gent.
De administratieve zetel bevindt zich in
Gent en hun sociale zetel in Brussel. Zij
volgen het voorbeeld van de liberale
lijn van hun politieke evenknie.

In de “witte” telefoongids 02 Brussel-
Zuid (2009) onder het deel Overijse
staat deze liberale vakbond afzonder-
lijk in de Franse taal vermeld (blz. 741)
Zij weigeren blijkbaar te aanvaarden
dat Overijse tot het Vlaams Gewest be-
hoort en voeren hun politiek van twee-
taligheid door in de Vlaamse gemeen-
ten die in de telefoongids  Brussel-Zuid
en Brussel-Noord werden ingedeeld.
Daarom kreeg ook Hoeilaart van het-
zelfde laken een broek. Zou het kunnen
dat de liberale vakbond de telefoon-
gids 02 als referentie gebruikt om te be-
palen welke gemeenten in Vlaanderen
tot  “le tout grand Bruxelles” behoren
en dus tweetalig moeten zijn?  Blijk-
baar hebben zij deze Vlaamse gemeen-
ten ingedeeld in de “Régionale bruxel-
loise qui comprend la Zone de la
Région de Bruxelles-Capitale”. Wij
kunnen ons niet van de indruk ontdoen
dat het toch weer de liberalen zijn die
het belgicisme hoog in het vaandel voe-
ren en ertoe bijdragen de verfransing te
forceren, zoals  de nieuwe voorzitter
van de liberalen (Open VLD), Guy Ver-
hofstadt, geboren Dendermondenaar,
er de voorkeur aan gaf om zijn eerste
toespraak in het Europees parlement
in het Frans houden in plaats van in
zijn moedertaal, in tegenstelling van
alle andere EU-parlementariërs die dat
wel in hun moedertaal doen.

Henri Otte

De liberale vakbond
in Overijse en

Hoeilaart
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Het vroeg een beetje moed, om op-
nieuw  ‘zo maar’ een populaire elfjuli-
viering te houden, vooral met een eer-
der beperkt budget. Maar bergen
verzetten is niet voor dwergen. Dus
met volle moed eraan begonnen. Ze
moest ook een Vlaams karakter heb-
ben, zonder agressief over te komen,
dus wat wikken en wegen. Eerst een
formule kiezen, een programma opma-
ken en dan de nodige medewerking op-
trommelen. Het gemeentebestuur wil-
de het initiatief steunen en kwam met
wat centen over de brug. Het begon
met een uitreiking van een ‘Gulden
Spoor’ aan een verdienstelijke Vla-
ming, dat gaf alles een plechtige noot
aan de viering. Niet zonder reden werd

11-juliviering

Marcel  De Broyer verkozen; een korte
toespraak van Dirk Dewolf werd ge-
volgd door een gezellige receptie. Een-
maal buiten moest de muziekkapel ie-
dereen een beetje wakker schudden
voor de daarop volgende samenzang.
Ondersteuning daarvoor werd gevon-
den bij een ons reeds bekende accor -
deonspeler, Jean-Carl Bernard. Nu nog
wat van de tap om de dorstigen te la-
ven, werk van barmhartigheid, met
kennis van zaken ter harte genomen
door onze ‘Vlaamse Jongeren’. Ook
voor een hapje werd gezorgd, je weet
maar nooit. Even zonnig terrasjesweer
bestellen en wat kon er nog mis lopen?
Er liep niets mis. Samenzang is niet zo
evident in open lucht, maar een draad-

loze microfoon hielp wat om afstanden
te overbruggen. De accordeon ging
waar de actie was en we zongen dat het
een lust was. Een daverende ‘Vlaamse
leeuw’ besloot het officiële gedeelte.
We kunnen gerust stellen dat het een
geslaagd initiatief was dat zeker nog
herhaald wordt. Met de opgedane erva-
ring kan het volgende keer alleen nog
maar beter worden. 
We moeten nog onze dank betuigen
aan alle medewerkers die dit mogelijk
hebben gemaakt. De Vlaamse Jonge-
ren, met hun tap en hun BBQ waren ze-
ker een belangrijk element in de gezel-
lige sfeer die er de hele avond heerste.

Jan Goossens

Stationsstraat 8

3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04

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!
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De eerste Gulden Spoor uit Overijse
ging naar de in 1941 geboren en geto-
gen Overijsenaar en gewezen schepen
van Ruimtelijke Ordening Marcel De
Broyer. Hij werd gehuldigd voor het
vele werk dat hij voor de Vlaamse zaak

verzet heeft, zowel voor de Vlaamse
Beweging, als op politiek vlak. Wij her-
inneren ons tijdens de jaren zestig het
hevig protest door het onwettig aan-
brengen (door francofone heethoof-
den) van Franstalige straatnaambor-
den in Jezus-Eik en zijn verzet toen het
Maleizense deel “De Corniche” bij KB
in 1964 geannexeerd werd door Wallo-
nië. 
Van bij het ontstaan van de Volksunie
was hij actief lid tot de partij in de ja-
ren negentig ter ziele ging. Hij was in
1970 medeoprichter van het Vlaams
Komitee Druivenstreek en van ons tijd-
schrift Spoorslag. In 1972 werd hij
schepen van de Randfederatie Tervu-
ren bevoegd voor Ruimtelijke Orde-
ning en in 1988 schepen van de ge-
meente Overijse met dezelfde
bevoegdheid. In 1994 was hij medeop-
richter van de Vlaamse lijst Overijse
2002, lijst die in 2000 een grote verkie-
zingsoverwinning behaalde en die van-
daag in onze gemeente als politieke
formatie een begrip is geworden. On-
der zijn rechtlijnig impuls en doorzet-
tingsvermogen werd op het vlak van
ruimtelijke ordening heel wat gereali-

Uitreiking van de Gulden Spoor

seerd en kregen nieuwe beleidsvisies
gestalte, waarvan wij vandaag nog po-
sitieve uitlopers ervaren. Wij denken
daarbij aan de verschillende BPA’s en
zijn verzet tegen het onwettelijk aange-
legd golfterrein in Jezus-Eik. Zijn strijd
was er vooral één tegen de oprukkende
verfransing in Overijse. Hij had daar-
door ook wel zijn tegenstanders, soms
echte vijanden, die niet nalieten om
hem het leven zuur te maken. En dat
waren niet alleen de adel en de franco-
fonie, maar daar Vlaamse franskiljon-

se belgicisten, afkomstig uit de Brus-
selse grensgemeenten aan de andere
kant van Zoniënwoud.

Vandaag geniet Marcel, samen met zijn
vrouw, ten volle van zijn pensioen. De
Gulden Spoor is een erkenning van zijn
levenswerk en een oprechte waarde-
ring van het gemeentebestuur. Wij we-
ten dat Marcel altijd een bescheiden
man is geweest, maar misschien aan-
vaardt hij wel ereschepen te worden
van Overijse. Het zou de kers op de
taart zijn!
Marcel De Broyer dankte het gemeen-
tebestuur en de vele Vlaamse Overijse-
naren voor de eer die hem te beurt vieL
Het Vlaams Komitee Druivenstreek
wenst Marcel een dikke proficiat met
de Gulden Spoor.

Henri Otte

Aan een Overijsese toog

Dit verhaal voor al wie er nog aan
twijfelde of hij de ‘Gulden Spoor’
heeft verdiend! En of!

Er werd mij verteld, onder strikte
geheimhouding, dat er jaren terug
(1969?) een restaurant bestond vlak-
bij en van de grote Delhaize op de
Brusselsesteenweg. Een zekere dag
zouden daar Marcel De Broyer (on-
langs gehuldigd met de ‘Gulden
Spoor’) en de Wikke, alom bekend,
hebben gegeten en gedronken en
daarna de rekening gevraagd, die
pront werd afgeleverd in de mooie
wereldwijd gekende en gepromote
Franse taal. Marcel, gesteund door
het edele nat uit een mooie fles en
alhier geboren en getogen, protes-
teerde en eiste een rekening in zijn
moedertaal. Hij bevond zich op
Vlaams grondgebied en verklaarde
tot de Nederlandse taalrol te beho-
ren. Daarop werd hij door het perso-
neel omsingeld en kreeg hij een
goed pak slaag waaraan de Wikke
ontsnapte. Na de nodige vaststellin-
gen door de Rijkswacht in weekend-
dienst werd hij met morele en voor-
al fysieke schade naar een hospitaal
vervoerd en aldaar opgekalefaterd.
Er kwam een proces van, want wie
zou al die kosten betalen? Na wijs
beraad besliste de onpartijdige Bel-
gische rechter in eer en geweten dat
het helemaal de schuld van Marcel
was dat hij zo hardhandig aangepakt
was. Hij had het toch wel zelf uitge-
lokt zeker! Of verstond hij als goede
Vlaming misschien geen Frans? 

PS: Zekere details kunnen verschil-
len naargelang van de bron, maar de
essentie van dit verhaal werd mij als
authentiek bevestigd. Een feit is dat
dit restaurant later voor een beperk-
te tijd een parfumerie werd. Delhai-
ze bleef lange tijd een tweetalige et-
ter, maar onder druk van allerhande
acties, o.a. de volle karren die ble-
ven staan, werd uiteindelijk, schoor-
voetend, toch een weinig respect
voor de Vlaamse klanten afgedwon-
gen. 

Jan Goossens

T ER gelegenheid van de elfjuliviering in 2009 werd voor de eerste keer op
4 juli in de raadzaal, door het, op de coalitieschepen na, voltallige sche-

pencollege van Overijse, onder ruime belangstelling de Gulden Spoor uitge-
reikt aan een verdienstelijke Vlaming uit onze druivengemeente. Dit Gulden
Spoor is een kunstwerk dat ontworpen werd door Stefaan Hemeleers. Deze
uitreiking werd voorafgegaan door gelegenheidstoespraken van burge-
meester Dirk Brankaer en schepen Dirk Dewolf.
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Afscheid van een inwijkeling

1974. Richard Nixon struikelt over
 Watergate, piratenzenders verdwijnen
uit de ether, de autoloze zondagen wor-
den afgeschaft, damesmode gaat van
mini naar maxi. En ik stap in het huwe-
lijksbootje met een meisje uit Overijse
en vestig mij in deze voordien onbe-
kende gemeente, op een boogscheut
van de taalgrens. Stilaan dringt het tot
mij door dat hier wel eens ‘taal -

problemen’ optreden. Dat bestond niet
in mijn geboortestreek, op 15 km van
Antwerpen. 35 jaar later begrijpt mijn
familie, die ik ginds achterliet, nog
steeds niet waar wij ons zo druk over
maken. Zij hebben makkelijk praten,
natuurlijk, in hun ongeschonden oer-
vlaamse biotoop. De doorsnee Vlaming
moet eerst flink wat schoppen krijgen,
vooraleer hij wakker schiet, en ik geef
toe dat dit bij mij niet anders was.

Tien jaar later, in 1984, zet ik een be-
scheiden eigen zaakje op en tracht aan
de kost de komen als grafisch vormge-
ver. Het tijdschrift Spoorslag wordt
 totnogtoe bij elkaar gepuzzeld met
knip- en plakwerk door een schare ijve-
rige idealisten. Groot is de uitdaging,
wanneer de vormgeving aan mijn zor-
gen toevertrouwd wordt. Voorzitter
Guido Tastenhoye komt nu en dan be-
zorgd poolshoogte nemen en ziet dat
het de goede kant uit gaat. Maar zonder
de taktvolle en onvermoeibare inzet en
steun van Francis Stroobants zou dit
misschien nooit gelukt zijn. PC's be-
staan nog niet en wij moeten ons behel-
pen met geduld en beroepservaring om
een blad tot stand te brengen dat er
‘professioneel’ uitziet. 

Ik spring nu 20 jaar verder. Onze tuin -
omheining aan de linkerkant staat op
de taalgrens. Dat laat zijn sporen na.
De gemoedelijke sfeer van weleer is
beginnen te rotten tot een stilzwijgend

gedogen van de taalverschillen die het
ons alsmaar lastiger maken om hier
 samen te leven. Het nederlandstalig ka-
rakter van deze buurt smelt als sneeuw
onder de zon. De tijd is onbarmhartig.
Vlaamse buren worden oud en gaan
tenslotte dood. Anderen, die nog enigs-
zins vlaamsvoelend zijn, houden het
voor bekeken en wijken uit naar buur-
ten die nog niet zo erg ‘besmet’ zijn.
Wijzelf hebben destijds besloten om
geen duimbreed toe te geven. Altijd
 Nederlands spreken, beleefd maar kor-
daat! 

Onze omgeving is intussen gemuteerd
tot een franstalig bastion, waar nie-
mand enige behoefte voelt om een an-
dere taal aan te leren dan die van Mo-
lière, want iedereen spreekt ze hier, in
deze uithoek. Ik geloof niet dat mensen
die buiten Vlaams-Brabant wonen zich
kunnen voorstellen hoe dit soort isole-
ment op lange termijn al je illusies aan
scherven slaat. De jaren tikken weg en
de toekomst slinkt. Wat hadden wij ons
niet allemaal voorgenomen? In het lief-
lijke dorpje Tombeek minzaam genie-
ten van een vredevolle oude dag... 

Wij Vlamingen willen het niet weten,
maar ondanks de heldhaftige inzet van
vele Vlaamse verenigingen, die ik bij-
zonder waardeer, zijn wij terrein aan
het verliezen. Tegen massale inwijking
valt weinig te beginnen, ‘want tussen

droom en daad staan wetten in den

weg en praktische bezwaren’ (heb ik
even gepikt van Elsschot). Tot we een
vreemde luis zijn in het eigen nest.

Nog 5 jaar later, 2009. Dat ‘eigen zaak-
je’, begonnen in 1984, heeft met veel
zweet en doorzetting toch alle crisissen
overleefd. Spoorslag krijgt langs digi -
tale weg zijn vorm, zonder schaar of
 lijmpot. Binnenkort mag ik mij tot de

 groeiende groep van zestigplussers
 rekenen. En dan gebeurt dit: plotseling
stort de hele troep ongenoegens over
het verloren Vlaamse karakter als een
rotsblok naar beneden. Zullen wij hier
wegkwijnen, vervreemd van ons eigen
gehuchtje? De toenemende afkeer van
franstalige conversaties om ons heen
zorgt voor slapeloze nachten. Ook de
luidruchtige honden die ‘s ochtends
aan onze voordeur hun behoefte doen.
De franstalige baasjes vertikken het
om die te verwijderen, want wij zijn
toch maar een soort van achtergeble-
ven vlaamssprekende inboorlingen die
men rustig kan negeren. 

R

Er zijn van die ogenblikken in een
 leven, waarop je precies vanzelf een
keuze neemt, en je afvraagt of dit uit je
eigen geest ontsproten is. Of was het
onze bestemming? Ik geloof in een
voorbestemde levensloop, maar dit ter-
zijde. Om maar te zeggen dat die beslis-
sing zich plots aandiende, als iets van-
zelfsprekends: we gaan hier weg. Het
rustpensioen ligt binnen bereik, en nie-
mand zal ons afremmen in de vaart
naar de wenkende einder van de zee.
De zee, jawel! Een leven lang heb ik
weerstaan aan haar verleidelijke lok -
roep, maar nu werp ik mij in haar
 armen. 

Het valt niet mee om Spoorslag uit han-
den te geven, na 25 jaren puzzelen en
passen bij elk nummer. Ik wens het
Vlaams Komitee Druivenstreek en al
zijn medewerkers nog een schitterende
toekomst toe. Die zullen we blijven
 volgen vanuit ons nieuwe nestje in
Oostende. Opnieuw inwijkeling, dat
wel, maar de zee roept en dat negeer ik
niet langer. Bedankt voor het begrip.

Jan De Mulder.

VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86
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W E kregen een hartverwar-
mende reactie op onze vorige

aflevering, meer bepaald van le -
zeres R.M. uit Terhulpen die als oud-
ingezetene van Mazenzele in haar
epistel nostalgische mijmeringen
ten beste gaf uit haar jeugd en haar
periode als inwoonster van dit lief-
lijke dorpje. Ze werden geklasseerd
in ons archief en ingescand in onze
databank, beste R.M. In onze vorige
aflevering dus eindigden we in
Kemmeken. We kruisen Leireken en
gaan nog 350 m recht door. Rechts
slaan we Ten Houte in en zijn in …

Ten Houte

De toren van het Hof ten Houte, die on-
langs grondig werd vernieuwd, dateert
van het einde van de 13e eeuw. De wijk
Ten Houte was ooit de bakermat van
Peizegem. Zij was heel strategisch gele-
gen langs de grote weg van Henegou-
wen naar de Schelde (den Briel), op de
grens tussen Brabant en Vlaanderen.
Het was de laatste post voor men het
groot Buggenhoutbos inging, een laat-
ste pleisterplaats voor de reizigers die
niet meer vóór het invallen van de
nacht den Briel konden bereiken. Ten
Houte was eertijds een versterkte ves-
ting, volledig door wallen omringd. De
toren is een donjon of woontoren. Don-
jons speelden in het dagelijks leven van
de Middeleeuwen een belangrijke rol.
Zij vormden het economisch, politiek,
gerechtelijk en symbolisch centrum
van de heerlijkheid. Maar in de eerste

Merchtem

plaats was de donjon het huis van de
heer waar hij zijn familieleven leidde
en mensen ontving.
We vervolgen Ten Houte tot de Dries,
eventjes rechts, dan links de Sint-Hui -
brechtsstraat over 1,1 km en we zijn
aan de Nieuwbaan, meteen het cen-
trum van …

Peizegem

Groot gehucht van Merchtem. De
plaats werd in 1233 al genoemd als
Pensenghem, later is het verbasterd 
tot de huidige plaatsnaam. De plaats is
altijd gekoppeld geweest aan Merch-
tem. In de loop van de eeuwen werd
het zelf als onderdeel van de plaats
Merchtem. Samen met Ten Houte,
Dries en Koekelberg werden ze in 1871
weer losgekoppeld van de Merchtem
maar wel ondergebracht onder de
Merchtem-ten-Bosch of Boskant. Pei-
zegem is algemeen bekend van de fan-
fare en de Stripbeurs. Op deze Nieuw-
baan staan verschillende boerenhuizen
en kleine hoeven. De neogotische kerk
van O.-L.-Vrouw-Onbevlekt is driebeu-
kig en in baksteen. Een schitterende
webstek over de geschiedenis en het
reilen en zeilen van Peizegem vindt
men op http://www.peizegem.be/ge -
schiedenis1.html en volgende. Op de
Nieuwbaan staat ook de brouwerij De
Block waar men sterke bieren brouwt
zoals Satan, Kastaar en Abdijbier van
Dendermonde.
Met de Kouter en de Gasthuisstraat zijn
we na 3 km in …

Merchtem

Gemeente van 3.672 ha en 15.200 inw.
(theedrinkers, want vroeger gingen ze

naar het bos en de beek en plukten
daar geitenbaard, een soort kruid,
waarvan thee werd gemaakt). De ge-
meente bestaat uit de voormalige ge-
meenten Merchtem, Brussegem en
Hamme. Bij de jongste gemeenteraads-
verkiezingen behaalde een monster-
kartel van Open VLD, GMB, SPa en
LVB 14 zetels, CD&V-NVA 8 zetels en
Vlaams Belang 1 zetel. Burgemeester is
Eddie De Block die met zijn kartel re-
geert. De gemeentelijke webstek is
www.merchtem.be Beroemde inwo-
ners zijn auteur Hennen van Merchte-
nen (1360-1415), componist August De
Boeck (1865-1937, zie blz. 17), voetbal-
ler Gilles De Bilde (°1971) en ruiter
Bert Vermeir (°1977). Het dorp Merch-
tem is een woondorp met verstedelijkt
centrum van 2.086 ha. en zandlemige
grond tussen 15 en 55 m. Van de Karo-
lingische tijd tot de elfde eeuw lag het
grondgebied van Merchtem in de Bra-
bantgouw. Later, tot het einde van de
achttiende eeuw maakte de vrijheid
van Merchtem deel uit van het kwartier
Brussel in het hertogdom Brabant. De
in de zestiende eeuw verwoeste burcht
van de heren van Merchtem en de nog
bestaande donjon van het Hof ten Hou-
te (14e eeuw) bevonden zich dicht bij
de Brabants-Vlaamse grens. Centraal
staat de zandstenen O.-L.-Vrouwekerk.
De huidige kerk kwam in verschillende
bouwfases tot stand. Ze vertoont dan
ook een mengeling van stijlen. Het
westportaal is afkomstig van de abdij
van Affligem. In het interieur zijn enke-
le werken bewaard van de 17e-eeuwse
schilder Gaspar de Craeyer. Het beeld
van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Nood da-
teert van omstreeks 1500. Aan de
Burchtlaan ligt het kasteel De Motte.

Ten Houte - Hof ten Houte. Peizegem - O.-L.-Vrouwekerk.
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Achter de kerk bij de Molenbeek stond
de Borgt. Ze bestond al in de middel-
eeuwen en behoorde toe aan de herto-
gen van Brabant. Op het eilandje, met
houtgewas bedekt, naast de Molen-
beek, stond een versterkt kasteel met
een boomgaard. De molen was een
ban- en binnenmolen; een molen bin-
nen de wallen gelegen. Van de hertogen
van Brabant mocht niemand zijn graan
in een andere molen laten malen. Door-
heen de eeuwen wisselde de molen
veelvuldig van eigenaar. Tot omstreeks
1970 werd er volop gemalen. In het
voorjaar van 1993 werd het molengoed
door de eigenaars in zijn oorspronkelij-
ke staat herbouwd. Alle molenwerktui-
gen zijn nog intact. De watermolen is
omringd door een natuurlijke tuin. En-
kele vervallen huisjes nabij de vijver
werden onlangs afgebroken en het ge-
bied is voor natuureducatie ingericht.
Typisch Merchtems zijn De Steltenlo-
pers. Opgericht na de tweede wereld-
oorlog en ondertussen uitgegroeid tot
een internationale attractie. Hun ont-
staan wordt door Pol Feytens aldus
verwoord: “Haast jaarlijks overstroom-
de de Molenbeek het gehucht Lange-
velde. Afgesloten van de buitenwereld
konden de bewoners enkel op stelten
de dorpskom van Merchtem bereiken.
In de winter, bij sterk vriesweer, ge-
beurde de overtocht met klompen of
glijplanken. De blokkenloopsters illus-
treren dit gebruik uit de koude winter-
dagen van weleer.” Ook typisch voor
Merchtem was de brouwerij Martinas
van de Ginder-Ale. De brouwerij werd
in 1871 opgericht door Florentius De
Boeck (1826-1892) - de vader van com-
ponist August de Boeck - en ze werd in
1888 overgenomen door Corneel van
Ginderachter. Na het overlijden van
Corneel werd het bedrijf geleid door
zijn echtgenote Hendrika van Nuffel,
die tijdens de eerste wereldoorlog haar

koperen ketels diende af te staan aan
de Duitsers. In 1928 lanceerde zoon Jo-
zef het hoge gistingsbier Ginder-Ale,
dat volgens kenners nauw aanleunde
bij de smaak van een Antwerps bolleke
of Palm uit Steenhuffel. Het bedrijf
kende in de jaren '50 het grootste suc-
ces en stelde op zijn hoogtepunt 180
mensen tewerk. In 1973 werd het over-
genomen door Brouwerij Artois - vanaf
1988 Interbrew - en die bleef er brou-
wen tot 1991. Van dan af werd de pro-
ductie overgebracht haar Leuven en tot
op heden worden er nog jaarlijks 3.000
hectoliter aangemaakt. Dit bier wordt
meestal verdeeld in de omgeving van
Merchtem, zodat men letterlijk van 
een streekbier kan spreken. Door de
opeenvolgende fusies is Brouwerij
 Ginder-Ale een onderdeel van Anheu-
ser-Busch InBev. De gebouwen zelf
wachten nog altijd op een nieuwe be-
stemming.
De Brusselsesteenweg brengt ons na
3,5 km in …

Bosbeek

In dit gehucht staan mooie boerderijen
zoals de Trappenhoef (17e eeuw) en
het Potaardehof (18e eeuw). De graan-
molen van Neerkam (18e eeuw) werd
grondig verbouwd en staat op de Grote
Molenbeek. Het Spanjaardshof (18e
eeuw) maakte in de 16e eeuw deel uit
van één groot domein met kasteel, wa-
termolen en kapel en heette oorspron-
kelijk Hof te Steenberg. De huidige ge-
sloten hoeve met rechthoekige
binnenkoer dateert uit de 2e helft van
de 18e eeuw. 
Verder de Brusselsesteenweg en na 1
km zijn we in …

Brussegem

Woondorp van 1.450 ha met heuvelach-
tige leemgrond tussen 35 en 80 m. met

rond de 3.000 inw. Beroemde Brusse-
gemmenaar was kardinaal Engelbertus
Sterckx (1792-1867). Brussegem kent
een zeer lange geschiedenis die terug-
gaat tot de Frankische tijd, wanneer
het dorp Brussingaheim werd gesticht.
Het centrum van Brussegem heeft een
laatgotische kerk, de Sint-Stefanus-
kerk, gebouwd in de 16e - 17e eeuw. De
kerk is als monument en als landschap
beschermd, samen met het ommuurde
kerkhof en de 18e-eeuwse pastorie.
Het meubilair is overwegend 18e-
eeuws. De glasramen zijn van ca. 1930.
In het koor hangen zes schilderijen met
taferelen uit het leven van Onze-Lieve-
Vrouw. In de kerk zijn er ook enkele
17e- en 18e-eeuwse grafstenen. In de
Brussegemkerkstraat staat de vier-
kanthoeve Torenhof, in de 16e eeuw ei-
gendom van de familie Van der Noot. 
We nemen de Nieuwelaan over 1,2 km
en slaan rechts de Vollickstraat in over
250 m, links Wolvendael over 150 m en
nogmaals links de Soetweg en we zijn
in …

Merchtem - Spanjaardshof.Merchtem - O.-L.-Vrouwekerk.

Brussegem - Sint-Stefanuskerk.
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Vijlst

Hier vindt men het Kasteel Wolvendaal
(19e eeuw) en het 18e-eeuwse Hof te
Vijlst.
Terug naar Wolvendael die we links in-
slaan. Na een tijdje wordt die Ossel-
veldstraat en we zijn in …

Ossel

Dit dorpje bezit een mooie Sint-Jan-de-
Doperkerk, eertijds de ‘moederkerk’ of

parochiekerk van Brussegem, Meuze-
gem, Wolvertem, Rossem, Impde en
Londerzeel. Nu is het een fraai geres-
taureerd halfgotisch, halfrenaissancis-
tisch driebeukig, stemmig dorpskerkje
met vierkante westertoren in zand-
steen (ca. 1300), nog omringd door het
kerkhof. Interessant is ook het barok-
ke hoofdaltaar. Vlakbij staat het Kas-
teel van Ossel (1630) met een domein
van 32 ha.
De Sint-Guduladreef brengt ons in de
kortste keren naar …

Hamme

Woondorpje van 133 ha met leemgron-
den van 40 tot 75 m hoog. Mooiste ge-
bouw is de Sint-Gudulakerk. Dit char-
mante kerkje in vroeggotische stijl (ca.
1680) vervangt een grotere Romaanse
(ca. 1200), die zelf in de plaats kwam
van een houten Karolingisch bedehuis
(ca. 694), waarvan het altaar – althans
volgens de legende – boven het graf
van Sint-Gudula of Sint-Goedele was
geplaatst. Interessant zijn de gotische
doopvont in witte steen (16e eeuw), de
barokke biechtstoel, het witmarmeren
beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind
(17e eeuw) en de heilige Gudula ( 17e
eeuw).
We nemen de Lindestraat noordoost-
waarts, dan rechts de Brusselsesteen-
weg en zijn in …

Wemmel
Maar dit is voor volgende aflevering.

Roeland

Hamme - Sint-Gudulakerk.Ossel - Sint-Jan-de-Doperkerk.

Schol Hoeilaart

Graag een  ‘prosit’ op het jongste boek
van Hoeilander Roger Dewit. Met me-
dewerker Willy Lauwers heeft hij een
prachtig geïllustreerd boek over de
 cafés van Hoeilaart samengesteld. 
’t Werd een groot-formaat-album met
oorspronkelijke grote kleurenfoto’s
over de cafés die Hoeilaart vandaag
nog heeft, aangevuld met oude foto’s
en af en toe zeldzame documentjes, zo-
dat het een echte geschiedenis van 135
jaar cafégeschiedenis van Hoeilaart is
geworden. Ook de kaft oogt mooi, niet-
waar? Tien cafés in de ruiten van een
ventilator van een druivenserre, wat
zeker niet wil zeggen dat de Hoeilaart-
se serristen in hun serre alleen oog
zouden hebben voor de plaatselijke ca-
fés. Het boek van 195 bladzijden, ge-
drukt met de steun van het gemeente-
bestuur, bevat ook publiciteit over de
Hoeilaartse grenzen heen van dranken,
cafés, restaurants, drankhandelaars en
biermerken (onder meer het plaatselijk
‘doenderbier’, blz.128). Ook van de
Drukkerij van Hoeilaart, die ‘De Ser-
rist’ drukt en instond voor opmaak en
druk van dit boek. Aangenaam heeft
me ook getroffen dat de auteur oude
fotokaarten en prentkaarten als verge-
lijkingsmateriaal heeft gebruikt, zodat
niet-Hoeilanders een beter beeld krij-

gen van het sterk gewijzigde dorp. En
dat voor vele cafés alle bewoners (met
geboorte- en sterfdatum) vermeld
staan, pleziert ongetwijfeld de liefheb-
bers van genealogie.
Zo vond ik op blz. 179 mijn Hoeilaart-

se familietak terug met Henri Vandoo-
ren ‘Anke de smid’ op de Overijsese
steenweg rechtover Het Lindeke. Net
als mijn grootvader Victor Vandooren
in de Leegheid was ook mijn grootoom
smid én cafébaas! Nu is het huis, waar
ik in mijn jeugd nog zijn langstlevende
dochter ging bezoeken, gesloopt (blz.
179). Ja, doorheen die 135 jaar onder-
ging Hoeilaart menige verandering:
 sloping of volledige vernieuwing der
huizen, rijkere aanblik, ander vereni-
gingsleven, geleidelijke vernederland-
sing van het straatbeeld, …
Het boek eindigt met een lijst van 15
cafés waarover samensteller Roger De-
wit geen informatie heeft gevonden,
b.v. ‘Bij Maria van de Gieter’ (typische
verwijzing naar de talrijke ijzergieterij-
en in de streek), ‘In den Bloktrein’ (Wat
betekent dat woord?), Bij Kamiel Lep-
per’, enz…
Een kleine bemerking: het hele boek
door worden de personen eerst met
hun familienaam en pas dan met hun
voornaam genoemd. En straatnamen

als ‘Stwg Overijse’ klinken ook beter in
algemeen Nederlands.
Koop het boek (als de auteur in E. So-
hiestraat 2 er nog heeft), les uw dorst
met een flinke portie gevarieerde ge-
schiedenis en doe Roger Dewit een ple-
zier door ontbrekende informatie aan
te vullen. Schol!

Francis Stroobants
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DAAGS na het overlijden van Jan Materne, auteur
van o.a. de succesreeks “Het pleintje”, bezoeken we

het gelijknamige café langsheen de S-bocht in
Overijse-centrum.

Café ’t Pleintje

Vooraf een klein brokje historiek. En
bij wie kan je dan in de Leegheid beter
te rade gaan, dan bij Kappee. Waarvoor
hartelijk dank!
Het pand werd oorspronkelijk betrok-
ken begin jaren 1900 door “Flup de ga-
reelmaker”, met aan de ene kant van
het huis de werkplaats en aan de ande-
re kant het café, dat werd opengehou-
den door zijn vrouw, Julienne Pater-
noster. “Kamiel van den Biezer” volgde
z’n vader op. De werkplaats verhuisde
naar achterin de woning en het café
werd verruimd. Zijn echtgenote, Jean-
ne Landeloos, werd de waardin. De
oorspronkelijke naam was “Café Sint-
Martinus”. “Fons va Kezze was een vol-
gende klinkende naam, die naast café-
baas ook kapper was. Bij hem moest ge
zelfs uw hoed of klak niet afdoen om je
haar te laten knippen, zo werd gezegd.
Marcel Van Binst en Anita Vanderau-
wera herdoopten de zaak in “ De Sport-
man” en werden vervolgens opgevolgd
door Maria Geuns en Firmin Neyrinckx
en nog later door Torre Philips en José
Vanderlinden.
José liet haar zaak op haar beurt over
en Virginie Goffinet (Vivi), afkomstig
uit Etterbeek, zag er direct iets in. In

november 2005 gaat ze van start, ge-
flankeerd door Jos, haar partner. We
arriveren pas op het terras van ’t Plein-
tje en we hebben al een pintje voor ons
klaarstaan. Jos komt ons “ne goeien-
dag” zeggen en kijkt wat verwonderd
als we onze veldwerkfiche tevoor-
schijn halen voor het officiële gedeelte.
Hij gaat dan snel uitbaatster Vivi halen,
om ons te woord te staan. We krijgen er
gelijk nog een pintje bij, aangeboden
door de bazen. Het café is in de volks-
mond ook gekend als “Bij Jos en Vivi”.
De buitengevel oogt zeer mooi. Binnen
is alles vernieuwd, op de authentieke
tegelvloer na. De toog prijkt wel nog op
zijn oude plaats. Het nieuwe meubilair
past bij de rest van het interieur. Het
terras is uitnodigend en binnen hangt
een houtskooltekening (van de hand
van Marcel Vanvijver, nen Doender )
van de voorgevel en het terras. Gedu-

rende de kerstperiode staat voor het
café het “mooiste kerststalleke van
Overijse”, eigenhandig gemaakt door
Jos.
Binnen is ook nog een kansspelauto-
maat, met daarnaast het houten kastje,
eenmaal per week wordt er gespaard.
Met dit geld wordt jaarlijks een locatie
gekozen door de klanten, om te dine-
ren. 
Vivi schenkt verschillende bieren van
de tapkraan:  Hoegaarden, Leffe, Stella
Artois, Kriek van Boon. De prijzen va-
riëren van 1,50 euro voor een pintje of
een frisdrank en 2,90 euro voor een
 Tripel Westmalle. Ook de huiswijn is
goed te smaken. 
’t Pleintje heeft twee dartsploegen: A
en B. Ze nemen deel aan de lokale com-
petitie.
Vivi vertelt dat ze liever geen gesprek
aangaat over politiek, ze wil neutraal

Wees consequent!
Je bewijst er de Vlaamse 
Gemeenschap een dienst mee!

Informatie, inschrijving (tussen 0,00 en 70,00 euro) en
cursussen:
•  Elke maandag van 14 tot 19 uur in  het Oud

 Gemeentehuis, Brusselsesteenweg 6 te  Tervuren.
•  Elke vrijdag van 9 tot 12 uur in Veldeke 1 te Zaven-

tem.

GRATIS TELEFOON 0800 123 00

Spreek overal in Vlaanderen, 
dus ook in Brussel, Nederlands!
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blijven. Voor de rest komen alle onder-
werpen aan bod. In een volkscafé heeft
de uitbater een nauw contact met de
mensen. ’t Pleintje is een beetje een
tweede huis voor veel vaste klanten of
eigenlijk een halte voor het thuisko-
men: mensen komen even ontstressen.
Wijzelf zijn het eens met die stelling en
denken dat meer mensen af en toe een
echt café zouden mogen bezoeken. De
o zo serieuze zaken van het leven wor-
den gerelativeerd, er kan eens over ge-
lachen worden en de dingen lijken
plots zo erg niet meer. Het enige nadeel
zou zijn dat wij niet thuis geraken om
onze kroost te verzorgen. 
We vragen aan de klanten waarom ze
graag naar ’t Pleintje komen. Patrick,
alias Voske, komt voor de ambiance,
om ne keer te “sjoebere” (wat zwansen
betekent). Voske had touwens schone
bloembakskes mee, die nu het terras
verfraaien.

Marc vertelt dat het pleintje het eerste
café was waar Leffe geschonken werd.
Dit is niet eens zo onwaarschijnlijk,
met de brouwerij van Lootvoet net om
de hoek. Toch vernamen we, dat ten tij-
de van de eerste uitbaters, flessen geu-
ze werden ingedaan, met 5000 stuks
 tegelijk. “Den Biezer” genoot de repu-
tatie Geuze van de hoogste kwaliteit te
schenken.  
Wim startte acht jaar geleden samen
met andere vrijwilligers de Leegheid-
feesten op in het gezelligste straatje
van Overijse aan café de Zappa. Het ge-
beuren is ondertussen uitgegroeid tot
een groots evenement. Hij komt naar
het Pleintje voor Jos en Vivi, omdat ze
steeds vriendelijk zijn en een duit in
het zakje doen voor de Leegheidfees-
ten. 
Luk (met k heeft hij uitdrukkelijk ge-
zegd) komt bij Vivi en Jos omdat hij
graag tussen het volk zit en om een
beetje te filosoferen. Hij zou het zonde
vinden mochten dergelijke cafés ver-
dwijnen. De volkse cafés hebben vol-
gens Luk een belangrijke functie in het
behoud van de Vlaamse eigenheid van
onze mooie gemeente.
De muziek in het Pleintje staat net luid
genoeg: je kunt met iedereen praten en
elkeen wordt verstaan.
Aangezien Ingrid voor een tijdje in Fiji
verblijft (☹), samen met echtgenoot
Dirk ben ik voortaan vergezeld door
Lieve (☺). Wij zullen samen trouwe re-

porters van dienst zijn. Meestal trakte-
ren we bij onze cafébezoekjes i.n.v.
Spoorslag, maar in ’t Pleintje kregen
we amper de kans. De klanten zijn zeer
open en trakteren graag voor heel het
café.
Als Vivi het gordijn dicht doet is het
ook het moment om huiswaarts te ke-
ren. Wanneer we naar de deur lopen,
worden we aangesproken door “Pirre-
ke”. We hebben hem niet gevraagd
waarom hij naar ’t Pleintje komt. Wel,
om de “tatoe” van Vivi te zien als ze
zich bukt om iets uit de frigo te halen
en bovendien brengt zij hem naar huis
als hij teveel gedronken heeft. 
Om de avond samen te vatten: gezellig,
plezant en zeker voor herhaling vat-
baar!

Lieve en Greta

www.volkscafes.be

Reporters van dienst Lieve en Greta.

Vivi en klanten.

Respect voor …

De Werkgroep B-H-V, waarin de Vlaamse Volksbewe-
ging, het Taal Aktie Komitee en het Halle Vilvoorde
Komitee vertegenwoordigd zijn, stelde samen met
kamerlid Bart Laeremans met ontzetting vast dat 600
bezwaarschriften tegen de geldigheid van de jongste
Europese verkiezingen zonder commentaar in de
prullenmand verdwenen. Inmiddels werd de cam-
pagne Respect voor Vlaams-Brabant. Splits B-H-

V! opgestart ter gelegenheid van de Gordel van 6 sep-
tember ll. Het is een campagne waar u niet naast
kunt kijken. Bij de persvoorstelling werd ook het
woord verleend aan het Jeugdhuis Animoro uit Sint-
Genesuis-Rode, dat gepest wordt door het gemeente-
bestuur. Het is ook een vervolg op de acties
 ‘Burgerzin’ van Haviko,  die loopt tot aan de eerst-
volgende federale verkiezingen. De nadruk ligt op
het feit dat Brussel-Halle-Vilvoorde geen louter com-
munautair symbooldossier is, maar zeer ernstige so-
ciale misgroeiingen teweegbrengt. Vlaams-Brabant
houdt niet van sociaal onrecht. Vlaams-Brabant wil
een provincie zijn als de negen andere. Vlaams-Bra-

bant heeft genoeg van de schandalige,
tergende discriminatie. Wees demo-
craat en eis de splitsing, zonder voor-
waarden, zonder toegevingen. Splits

B-H-V. (FS)

Brussel-Halle-Vilvoorde-nieuws

Splitsing wanneer?

“Onverwijld” is nu

Belgisch 

buitenland.
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• Zondag 20 september zorgen de IJsezwaaiers in de namiddag voor straatanimatie op het grootste kruispunt
tijdens het Hoeilaartse Druivenfestival.

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

• Vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 oktober: Druivenfeesten te Huldenberg. Zie elders in dit blad het gedicht
dat deken Jaak Bertmans in eerste lezing bracht op de Druivenmis te Overijse.

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

• Zondag 11 oktober vanaf 11.30 tot 15 uur: Jaarlijks Stoempfestival van onze vzw VKD-Spoorslag en V.G.O.
Opgelet: dit keer uitzonderlijk in DE FRAAT te Eizer-Overijse!

• Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 oktober: Feest n.a.v. 40 jaar Ter IJse, parochiecentrum, in de
Stationsstraat te Overijse-Centrum. 

Activiteitenkalender van (onze) verenigingen

De spoorslagredactie vindt het niet zo prettig dat het verenigingsleven zo matig reageert om activiteiten aan
duizenden lezers te laten kennen. Daarom deze laatste oproep: Elke vereniging mag via haar secretaris of
programmatieverantwoordelijke haar activiteitenoverzicht van de volgende maanden bezorgen.

Stuur dus een briefje of gebruik de e-post: Spoorslag, Kardinaalstraat 20, 3090 Overijse. 
Of  vkd_spoorslag@yahoo.com of jena_de_wilde@skynet.be
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IN vorige Spoorslag hadden we
het over het matrozenlied Daar

was laatst een meisje loos. Door een
of andere omstandigheid werden
de strofen niet gepubliceerd. Hier
volgen nu de coupletten:
I
Daar was laatst een meisje loos,

Die wou gaan varen (2 x),

Daar was laatst een meisje loos,

Die wou gaan varen als lichtmatroos.

II
Zij nam dienst voor zeven jaar,

Omdat zij vreesde (2 x),

Zij …

Omdat zij vreesde voor geen gevaar.

III
Bracht haar koffer en kist aan boord,

Zoals ’t een brave (2 x),

Bracht haar …

Zoals ’t een brave matroos behoort.

IV
Zij moest klimmen in de mast,

Maken de zeilen (2 x),

Zij moest …

Maken de zeilen met touwtjes vast.

V
Maar door storm en regenweer,

Sloegen de zeilen (2 x),

Maar door …

Sloegen de zeilen van boven neer.

VI
Z’ werd gebonden aan de mast,

Met hare handen (2 x),

Z’werd …

Met hare handen en voeten vast.

VII
“Och kap’teintje, sla mij niet,

Ik ben uw liefje (2 x),

Och kap’teintje …

Ik ben uw liefje gelijk gij ziet.”

VIII
Dadelijk werd ze losgemaakt,

En met een zoentje (2 x),

Dadelijk …

En met een zoentje aangeraakt.

Eer het weder Pinkst’ren is,

IX
Wordt zij mijn bruidje (2 x),

Eer …

Wordt zij mijn bruidje, dat is gewis.

NB. Er is ook een versie waar het haar
niet zo goed vergaat en dan zingt men:
Zij moest komen in de kajuit,

Kreeg een pak ransel (2 x),

Zij moest …

Kreeg een pak ransel en toen was het

uit.

We laten u kiezen welke versie uw
voorkeur geniet.
Als toemaatje brengen we deze week,
in het kader van het Merchtemnum-
mer, een bekend liedje van August De
Boeck. De tekst is van Lambrecht
Lambrechts die we al eerder in Spoor-
slag bespraken.

Roeland

Het groetende kindje

August De Boeck

Julianus Maria August(inus) De Boeck
werd geboren te Merchtem op 9 mei
1865 en stierf er op 9 oktober 1937. Hij
was componist, organist, docent, direc-
teur aan het Stedelijk Conservatorium
te Mechelen. 
Zoon van Florentinus De Boeck (1826-
1892), organist in Merchtem. August
De Boeck volgde aanvankelijk muziek-
lessen bij de organisten Benoit Vereert-
brugghen in Opwijk en Jozef Vastera-
vendts in Asse. Vanaf 1880 kreeg hij
zijn onderricht aan het Koninklijk Con-
servatorium te Brussel; hij behaalde
eerste prijzen voor orgel (1884), theo-
retische harmonie (1884, Joseph Du-
pont), praktische harmonie (1885, Gus-
tave Sandré), contrapunt en fuga
(1889, Hubert-Ferdinand Kufferath),
alsook het bekwaamheidsdiploma or-
gel (1891, Alphonse Mailly). Hij stu-
deerde verder bij Paul Gilson, die hem
leerde orkestreren en met hem aan vor-
manalyse deed. August kende een lan-
ge loopbaan in het muziekonderwijs:
muziekleraar, o.a. in Opwijk (1883-
1898), monitor orgel aan het Koninklijk
Conservatorium te Brussel (1886-
1903), leraar harmonie aan het Konink-
lijk Vlaams Conservatorium te Antwer-
pen (1909-1920) en leraar praktische
harmonie (1920-1926) en geschreven
harmonie (1926-1930) aan het Konink-
lijk Conservatorium te Brussel. In zijn
harmonieklas had hij als leerlingen o.a.
A.L. Baeyens, J. Van Hoof, R. Van Zun-
dert, R. Veremans en A. Verhoeven (in
Antwerpen); J. De Middeleer en G. Fe-
remans (in Brussel). In 1921 werd Au-
gust De Boeck benoemd tot directeur
van de Stedelijke Muziekacademie (in
1921 conservatorium) van Mechelen,
en hij bleef dat tot in 1930. Hij was ook
waarnemend inspecteur van het mu-
ziekonderwijs (1919-1921), ter vervan-
ging van P. Gilson (geschorst na WO I).
Hij vervulde intussen organistenfunc-
ties in Merchtem (1892-1895, O.-L.-

Vrouwekerk), in Elsene (1894-1920, 
St.-Bonifatiuskerk) en in Brussel (1900-
1920, kerk van de ongeschoeide karme-
lieten). Hij werd verkozen tot corres-
ponderend lid (1920) en tot werkend
lid (1924) van de Koninklijke Academie
voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van België. Zijn wer-
ken munten uit door een vloeiende,
zangerige schrijftrant en een kleurrijke
instrumentatie, en verraden invloeden
van Russische meesters, Benoit en
Wagner. Samen met Gilson wordt hij
beschouwd als de componist die het
muzikale impressionisme in België in-
troduceerde. 
August De Boeck was een van de
meest begaafde Vlaamse componisten
van zijn tijd. Zijn oeuvre omvat ca. 350
composities in alle genres. Voor symfo-
nisch orkest schreef hij o.a. de Rhapso-
die Dahoméenne (1893), Symfonie in c
klein (1896), Fantaisie op twee Vlaam-
se volkswijzen (1923), Nocturne
(1931), In de schuur (1937, voltooid
door P. Gilson); Concerto voor Hans
voor klavier en orkest (1929), Concerto
voor viool en orkest (1934). Voor piano
of andere solo-instrumenten: Im-
promptu voor klarinet en piano; Alle-
gro con fuoco, Trois pièces en Scher-
zando voor orgel. Kamermuziek:
Sonate voor cello en piano. Religieuze
werken: o.a. vier missen en een 40-tal
motetten (meestal met orgelbegelei-
ding). Liederen (ca. 110) o.a. Jeanne
Cuisinier-liederen, Stances à Marylise
(tekst G. Verrijcken), Het Kerkske van
te lande (tekst M. Sabbe), Het groetend
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Het groetende kindje

Lambrecht Lambrechts (1865-1932) August de Boeck (1865-1937)

kindje (tekst L. Lambrechts). Hij
schreef vijf opera's, o.a. Théroigne de
Méricourt (libretto L. du Catillon; ge -
creëerd in de KVO tijdens het speeljaar
1900-1901), Winternachtsdroom (1902-
1903, libretto L. du Catillon), Rijndwer-
gen (1904-1906, libretto P. de Mont),
Reinaert de Vos (1906-1909, libretto R.
Verhulst), La route d'Emeraude (1913-
1920, libretto M. Hautier). Hij compo-
neerde een vijftiental cantates, waar-
onder Rodenbachcantate, Mariacan -
tate, Beiaardiercantate, de kindercan-
tate Gloria Flori en Conscience her-
dacht, en drie balletten: La Phalène
(1896), Cendrillon (1895) en La Tentati-
on du Poète (1929). Zijn archief berust
grotendeels in het AMVC te Antwer-
pen.
(Flavie Roquet, Lexicon Vlaamse Componis-

ten, © 2007 door Roularta Boeken)

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

1909 - 1909 - 1909
Huldenberg : Op 22 november 1909 wordt Modest Theyssens geboren. Tijdens zijn
flink gevuld leven is hij schepen van Huldenberg, federatieraadslid, stichter en
erevoorzitter van de P.V.V. Huldenberg-Loonbeek en bestuurslid van de Unie der
Druiventelers geweest. Hij overleed te Leuven op 2 april 1987.

1934 - 1934 - 1934
Hoeilaart : Zuster Augustina Theresia, in de wereld Célestine Van Assche, wijdt
zich op 11 augustus 1934 door haar professie te Gijzegem ‘in volledige dienstbaar-
heid aan Christus en Zijn Kerk’. Zij overleed te Hoeilaart op 13 maart 1982.

1959 - 1959 - 1959
Overijse : Wat staat er op het gefotografeerde wijnglaasje? Overijse Verbroedering
– 1959-1984 – Partnerschaft Bruttig-Fankel.

1984 - 1984 – 1984
Hoeilaart-Overijse: Op 11 maart wordt een spoedbetoging georganiseerd om de
splitsing van het Ministerie van Binnenlandse Aangelegenheden te eisen. Een 
500-tal betogers trekken van Hoeilaart naar Overijse achter een groot spandoek
“Splits BIZA”. (FS) 

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.
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• Douglas Ainslie: “Op een vrouw
kun je nooit aan: ze kan je trouw blij-
ven”. 

• Berlusconi: Wie noemt mij de diri-
gent van de Italiaanse opera die zelf
de grootste aria’s zingt?

• Paul Citroen: “Het is een plezier te
zien hoe weinig de leerlingen zich
van mijn lessen aantrekken”.

• Gaston d’Urnay: “Facebook is
vriendschap met afstandsbedie-
ning”.

• Bart Eeckhout: “Als de n.v. België
op termijn financieel versmacht
wordt, zal dat niet zijn omdat er in
Vlaanderen een agressieve wurg-
moordenaar rondloopt, maar omdat
de federale staat zichzelf de wurg-
koord om de hals gehangen heeft
door aanhoudend budgettair wanbe-
leid”.

• Frans Crols: “Wij moeten los van
België of we gaan kapot met België”. 

• Gaston d’Urnay: “Een bourka is
een kledingstuk dat de ogen vrij laat
rondkijken”.

• Herman Brusselmans: “Ik ben van
plan in 2010 niets te publiceren”.

• Internationaal Monetair Fonds:
“Wereldwijd zal de economie met 
1,3 % krimpen”.

• Journalist van Zoniën.be: “De
Leegheidfeesten. Goed weer, een
programma zo afwisselend als een
maandverband en een vrolijk pu-
bliek”.

• Paul Krugman: “Het Ierse voor-
beeld leert ons dat een land zijn eco-

nomie niet hoeft te straffen om zijn
banken te redden”.

• Valéry Larbaud: “Maar houden zij
werkelijk van mekaar ? Misschien
houden zij in de grond slechts van
de kussen die zij elkaar geven”.

• Marianne Thyssen: “Dat Herman
Van Rompuy aanvaard heeft premier
te worden is een goede zaak, voor de
partij en voor het land. Hij heeft het
toch maar gefikst om mensen zon-
der papieren een regularisatie te be-
zorgen”.

• Beverley Nichols: “Het huwelijk is
een boek waarvan het eerste hoofd-
stuk in verzen geschreven is en de
overige in proza”.

• Otto Weiss: “Om zijn grote zonden
geheim te houden, biecht menigeen
eerlijk zijn kleine zonden”.

• George D. Prentice: “Een man be-
geert alles wat hij krijgen kan; een
vrouw alles wat ze niet krijgen kan”.

• Quintilianus: “Men moet er zorg
voor dragen, niet dat de lezer kan
begrijpen als hij dat wil, maar dat hij
moet begrijpen, of hij wil of niet”.

• Rik Coppens: “Mourinho te duur?
Dan zijn we uitgepraat”.

• Dave Sinardet: “Tijdens de voorbije
legislatuur cumuleerden meer dan
de helft van de Waalse parlementsle-
den tegenover een derde in Vlaande-
ren. En de Waalse provincies kosten
per inwoner meer dan de Vlaamse”.

• Twain: “Weinig zondaars worden
meer gered na de eerste twintig mi-
nuten van een preek”.

• Urbain Vandeurzen: “Het federale
niveau is doodgebloed. Wat nodig is
voor het land om vooruit te gaan, zal
van de regio’s moeten komen. Dat is
een nieuwe realiteit”.

• VBO: “Ons land zou 5 miljard euro
per jaar kunnen besparen als het
doelmatiger omspringt met energie”.

• George John Whyte-Melville: “Wie
in zijn eigen jas slaapt, hoeft niet
voor zijn onderdak te betalen”.

• X… ongekende man: “Wanneer
een vrouw zegt : ‘Ik wil geen namen
noemen’, is dat al niet meer nodig”.

• Ypersele de Strihou van: Kwaton-
gen beweren dat ik als raadgever
van het hof de Vlamingen steevast
van hetzelfde Laken op hun broek
geef.

• Z…, een Tsjech in een café: “Prijs
water, maar drink wijn”.

Francis Stroobants

Wasserij IRIS nv

Winddroog - Halfklaar - Kastklaar - Droogkuis: Luxe
Verhuur Unisteam tapijtreiniger 
Ophaling en levering aan huis

Brusselsesteenweg 542 • Jezus-Eik - Overijse
Tel. 02 657 05 02

Uit sympathie

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

Vlaamse Jongeren
Overijse

Overijse Vlaams en groen

Heuvelstraat 46

Uitspraken voor aan tafel of in bed
Gerangschikt volgens ‘t alfabet
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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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We zullen het nog eens hebben over de
zo belangrijke keuvoering, ook al val ik
misschien wat in herhaling. Eerst en
vooral klampen we ons niet muurvast
aan onze keu, maar houden we die los-
jes in de hand en laten hem de nodige
vrijheid. Hij doet meestal goed wat hij
doet. De fouten daar zorgen wij voor.
Onze rechterhand draagt de keu zoals
we een boekentas zouden dragen, dus
zonder knik in de pols. Meestal gebrui-
ken we daarbij niet de pink, die geeft
meer stijfheid. Bij klein spel vinden
sommigen een voordeel in het gebruik
van de middelvinger alleen, wat heel
licht stoten toelaat. Eerst wat apart oe-
fenen, anders krijg ik nog klachten bin-
nen van ontevreden verliezers. 
We weten het allemaal, als we iets wil
verplaatsen, dan kloppen we daar niet
tegen, maar we duwen. Het verschil?
De snelheid waarmee de keu beweegt.
Dat kunnen we gemakkelijk controle-
ren!  We leggen een gewoon biljartkrij-
tje op het laken en duwen het voort
met onze keuprocedé. Zolang de keu
en het krijtje in contact blijven zijn we
aan het duwen, lost de keu het krijtje,
dan hebben we geklopt. Als we zo op
de bal stoten, bekomen we een betere
controle op de richting en het effect die
we de bal geven. Het is dus duidelijk
een win-win-situatie, doen dus. 

Biljarten op zijn Belgisch

België blijft me steeds weer verrassen,
hoe is het toch mogelijk. Kijk maar
naar de regering die we nu hebben. On-
gelooflijk toch dat de Franstaligen een
gegarandeerde pariteit hebben al zijn
ze een minderheid, maar dat schijnt
niet te gelden voor de Vlamingen. Een
meerderheid Franstaligen in een rege-
ring van een land waar de meerderheid
Vlaams is en dat financieel bijna 80%
Vlaams is! Onvoorstelbaar toch, weten-
de dat het omgekeerde onmogelijk zou
zijn, Wallonië zou de tent afbreken. Wie
heeft daarvoor gezorgd? de CVP en de
NV-A! Gaan we dat even onthouden en
niet vergeten. Vlaamse boeren, let op
uw ganzen! Daarbij zijn belangrijke za-
ken in handen van Franstaligen. Om er
eentje te noemen, het asielbeleid, waar
Vlamingen en Walen, niet zonder re-
den, diametraal tegenover elkaar
staan. Walen willen massaal regularise-
ren. Ja, waarom ook niet, ongeveer 80%
gaat toch naar Vlaanderen en de kosten
zijn ook steeds vooral voor Vlaande-
ren. 
Onze verkozen elite vindt steeds snel
dat België veel te klein is voor de grote
persoonlijke ambities en zo zijn onze
Belgische excellenties altijd heel toe-
gevend voor Europa. Hoe anders te
verklaren dat een Vlaming voor Europa
ongeveer tweemaal meer betaalt dan

een Waal en liefst ongeveer vijfmaal
meer dan een Fransman. Verklaar ook
maar dat onze Verhofstadt in Europa
zijn eerste toespraak liever houdt in
(slecht) Frans en (slecht) Engels! 
Nog dit: Vlaanderen heeft nu ook zijn
alhier geboren olifantje! Het heeft een
onmogelijke exotische naam gekregen.
Wat dacht je in dit België! Nog een ge-
miste kans een echt Vlaams olifantje te
hebben. De nationale promotiemolen
draaide op volle toeren en heeft er di-
rect een BO van gemaakt, een ‘Beken-
de Olifant’. Onlangs was er ook een
blijde gebeurtenis in buurland Duits-
land. Een of ander exotisch diertje
(beer?) kreeg daar de naam ‘Kurt’ op-
geplakt. Het diertje is er niet minder
exotisch door, maar die naam heb ik
tenminste kunnen onthouden. 
Er komt binnenkort nog eens een we-
reldoorlog. Belgische troepen vanuit
Wallonië vallen Nederland aan. Zee-
land wordt veroverd en Frankrijk be-
looft logistieke steun. China belooft
steun aan Engeland die ook nog een ei-
tje willen pellen met Nederland. De
werken om de Schelde uit te diepen
worden snel opgestart. De Duitsers
willen bemiddelen o.a. ook over de
IJzeren Rijn.

Jan Goossens

(amateur van o.a. biljarten)

Verkiezingen voorbij en nu, meneerke Peeters?

Het ACV zal dé (of z’n) crisis wel oplossen.
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Kort genoteerd

• Onze medewerker Roel Gillis was er
als de kippen bij om Q 8 verantwoor-
ding te vragen voor eentalig Franse re-
clame, zelfs met Franstalig niet be-
staand Maleizens adres. Schandalig!
Het snelle antwoord: “We hebben dan
ook direct de nodige stappen onderno-
men…” is maar flauwtjes en voldoet
niet. Voor mij en hopelijk ook voor u,
beste lezers, geen ‘Kuwait Petroleum’
meer.

• Gezinsbeleid. Bent u lid van de
Bond? Om het even, maar Spoorslag
was in ieder geval aangenaam verrast
door het artikel dat voorzitter Roger
Pauly op 10 juli 2009 in zijn blad liet
verschijnen onder de titel: Meer geld
van Vlaanderen … alleen in ruil voor
meer bevoegdheden! Twee citaten
eruit: Om de eigen toekomst in veili-

ger banen te leiden zou Vlaanderen

best een aantal federale verplichtin-

gen financieren en de daarbij horende

bevoegdheden opeisen. …/…maar het

ziet er naar uit dat alle niveaus wil-

len teren op het rijke Vlaanderen dat

zelf snel armer wordt.

Wijnkoningin Christina II (die mooi Nederlands sprak bij de opening der

feesten) en de prinsessen Anika en Christina waren de drie Bruttigse gratiën

bij de opening der Druivenfeesten. Maar ook Bacharach  en Overijse  lieten

geen gelegenheid voorbijgaan om hun vriendschapsbanden te  beklemtonen.

(foto YDS)

• Het vijftigjarig jubileum van Europese verbroederingen blijft in onze streek
een toffe blikvanger. Getuige twee foto-indrukken… En volgend jaar is het de
beurt aan de lieflijke Franse stad Mâcon!

• De Actie Maleizen leest!, oorspron-
kelijk gepland aan het meer van Overij-
se-Genval, werd half juni wegens fran-
cofone vernielzucht noodgedwongen
overgeplaatst naar het park van Ma-
riëndal in Overijse-Centrum. Maleize-
naars mogen blijkbaar op eigen grond-
gebied hun cultuur niet meer uiten… 

• Advocaat Robert Peeters is aardig op
weg de BO van het land (Bekendste

Overijsenaar) te worden.

• Eddy Boydens, CD&V-fractieleider in
de Hoeilaartse gemeenteraad dringt
in een artikel in Hoeilaart.direct aan
op een ernstig en Vlaams woonbeleid
in Hoeilaart.

• Davidsfonds Tervuren bestaat hon-
derd jaar. Op 5 september ll. werd het
gevierd met een academische zitting,
de opening van een mooie tentoonstel-
ling en een vriendenmaal. 

• In de Campuskrant van de Katholieke
universiteit Leuven (24-06-09) legde
bio-ingenieur Robert Schoonheydt

uit Duisburg zijn emeritusexamen af.
Spoorslag wenst hem een mooie, inte-
ressante nieuwe leefperiode toe.

De 50-jarige verbroedering tussen Overijse en Bacharach werd te Brussel

feestelijk in de bloemetjes gezet tijdens de Duits-Belgische Dag der Partner - 

steden op 28 juni 2009. En u merkt dat Jules Peeters, voorzitter van het

 Overijsese verbroederingscomité, minstens even trots is op de oorkonde als

onze Duitse vrienden Werner Reiter en Rolf Heidrich. (foto FS)
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• Over dialecten in de streek bren-
gen we ondanks de belofte in vorig
nummer geen bijdrage. Beschouw het
als een ernstig signaal naar alle Vlaams-
Brabanders. Vandaag is het in onze nog
steeds gediscrimineerde provincie im-
mers dringend nodig meer aandacht te
vragen voor consequent gebruik van

• Wist u dat 72% van de buitenlandse
inwijking wordt opgevangen door
Vlaanderen? Het migratie- en asiel-

dossier in de zgn. regering Van Rom-
puy II berust in de krachtig Vlaamse
handen van de premier zelf (die door
de Franstaligen al meteen gechanteerd
werd te zwijgen want anders zouden er
geen communautaire gesprekken vol-
gen…) – ik onderdruk hier even een
 cynisch lachje – en van vier vrienden
en verdedigers van de Vlaamse belan-
gen: Laurette Onckelinx, Joëlle Mil-
quet, Melchior Wathelet en Philippe
Courard. Van Vlaamse ‘couragie’ ge-
sproken! Had Vlaanderen maar wat
meer verdedigers van de eigen belan-
gen. En u, excellenties in de zogenaam-
de regering V.R. II. (ook te lezen als
V.R. deux), knoeit u maar lustig verder.
De immens groeiende staatsschuld
wordt toch met nepgeld betaald, of
niet?

• Ondanks de inkrimping van de drui-
venteelt onder glas valt er de laatste
maanden heel wat positief nieuws te
sprokkelen, niet in het minst op het
 internet. Onze gelukwensen aan alle
enthousiaste mannen en vrouwen die
de streekproducten voortbrengen en
 promoten. Denken we maar de 
sTerredruif, de vereniging die met het
Europees label op de druiventros, een
campagne voert voor de Vlaams-
Brabantse druif. Het is bijzonder
 interessant te gaan surfen op
www.straffestreek.be en zeker ook
www.tafeldruif.be (FS)

Veertien zwaaiers en twee plaatdragers op één foto. Een ongeëvenaard record!

(foto PVW)

• De IJsezwaaiers, lid van ons comité, krijgen hier een eervolle vermelding,
want alle veertien leden waren vendelend of wimpelend actief in de Druivenstoet
van Overijse. En ze vieren bovendien hun vijftigjarig bestaan! Zo te zien kondigen
de plaatdragers Arthur en Victor Detienne reeds de volgende generatie vendeliers
en wimpeliers aan in de Druivenstreek.

onze algemene taal, het Nederlands,
tegenover al wie niet tot onze intimi of
kameradenkring behoort. Spreek in
Brussel, in heel Vlaanderen steeds con-
sequent Nederlands, zeker met nieuw-
komers! Zij verdienen het.
Dit wil niet zeggen dat we de taal van
de ‘Dùjndes en eule sosjetoëte’, ’t Euve-
res, et Terveures of ’t Ottenbergs niet
genegen zijn. Integendeel, want gebie-
den met een uitgesproken streektaal la-
ten zien en bewijzen dat het territorium
al zeker van in de Middeleeuwen
Vlaams/Brabants/Nederlands was. Zo
wijst het stilaan verdwijnende Brussels
dialect erop dat Brussel in oorsprong
een Vlaams-Brabantse stad is. En dan
mogen de ‘Bruxellois’ nog zo hoog van
de toren blazen als ze willen. Trou-
wens, een raad aan hen en zeker ook
aan de federale  zgn. regering, die het
migratie- en asielbeleid in handen gaf
van de ‘premier’ zelf en vier … Fransta-
ligen: zorg ervoor dat Brussel leefbaar
blijft voor iedereen. Dan hoeft de (rijke
of superarme) uittocht naar Vlaams- of
Waals-Brabantse gemeenten niet zo
groot te zijn.

• Tijdens de Druivenmis, voorgegaan
door hoogwaardig heer abt Erik De
Sutter van Grimbergen, kregen de mis-

gangers in de markthal op de laatste
dag der geslaagde Druivenfeesten van
Overijse (goed weer, veel volk, toffe
sfeer) nog een aangenaam en verras-
send toemaatje dat op een warm en
spontaan applaus werd vergast. Deken
Jaak Bertmans van Huldenberg (ook
plaatselijk Davidsfondsvoorzitter), me-
devoorganger met pastoor Roger Ghy-
sens en Fer Ivens, las een eigen gedicht
voor Loflied op de druif naar aanlei-
ding van de 80e verjaardag van het
overlijden van Felix Sohie, de pionier
van de Vlaams-Brabantse druiventeelt
onder glas. Jaak Bertmans zocht voor
zijn gedicht inspiratie bij onze grote
Guido Gezelle, en meer bepaald bij het
gedicht ‘Boerke Naas’ dat twintig stro-
fen telt en dat menige Spoorslaglezer
ongetwijfeld nog kent.  Een dichterlij-
ke pennevrucht, waarmee u hier in ons
tijdschrift na de Huldenbergse Drui-
venfeesten van 2 tot 4 oktober kennis
mag maken. Veel succes, met jullie
Druivenweekeinde!

Marnixring Internationale Serviceclub

www.marnixring.org

Marnixring Overijse

De Vrijheijt

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

1. ‘Antwoorden met een …, is dat een jezuïetenstreek?’
vroeg de jezuïet.

2. Hij … als een wolf - … Gent

3. …, een surrealistisch genie

4. … uitmaken van – Het vliegtuig maakt de afstanden…

5. Hij heeft … daar een blunder begaan – Een vierkante
decameter - … Demeulemeester

6. … is een staat van de Verenigde Staten 

7. Iemand een … geven – De hele … loopt in het honderd

8. Emeritus - … is een roos ontsprongen - Uitgeteld

9. … op het rekest krijgen – Claude …

10. Middelste medeklinkers van ‘vissen’ – Met het meer-
voud kan je breien

11. De … aan de wilgen hangen - … de boom stond op de
bergen

12. Fred Deburghgraeve werd olympisch kampioen 100
 eter … in Atlanta 1996

1 2 3 4 5 6 7 8

Verticaal:

1. Vanaf het hoogste punt van Kesterheide, in ’t Pajotten-
land, kon je ooit 50 parochiekerken en 70 … zien

2. … is teer – The Sound of …

3. … Edna – 69cm

4. In de … liggen - Verzetsorganisatie

5. Geld speelt geen … - … de Janeiro

6. Als een … droomt, dan is het van draf - … Goelen

7. Vervoer per … - Huub …

8. … for Two - Namiddag

9. … van Heule was niet van Heule maar van Deerlijk. En
eigenlijk heette ze Valentine – En andere 

10. … Miller – Tot 100 jaar geleden werd bij … bepaald wie
soldaat moest worden

De Kronkel

Vlamingen voeren democratie hoog in hun vaandel (Belgi-
sche politici een tikkeltje minder) en ook Spoorslag kronkelt
niet om de democratie heen. Inderdaad, het was, is en blijft
de oplossing. Trouwe invulster van Kronkels Mieke Van
 Orshoven uit Hoeilaart gaat met de prijs lopen. Proficiat.

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 oktober 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
bij de lottrekking aardig aanwezig.

Oplossing vorig nummer:

Het peperdure bootje van huichelaar Albert II.

‘Luister naar m’n woorden,

kijk niet naar m’n daden.
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u STOEMP 
MET SOSSISSEN

u VLAAMSE 
KARBONNADE 
MET FRIET

u KINDERSCHOTEL

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

STOEMP-
FESTIVAL

Zondag 11 oktober 2009 van 11.30 uur tot 15 uur
DIT JAAR UITZONDERLIJK in ‘DE FRAAT’, 

Duisburgsesteenweg 179, Eizer-Overijse

STEUN UW TIJDSCHRIFT EN KOM LEKKER GENIETEN op het

JAARLIJKS 
VLAAMS 
ETENTJE

STOEMP-
FESTIVAL


