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"De enige staatshervorming die we gerealiseerd hebben,
is dat we een Franse kolonie zijn geworden."

Bart De Wever, Humo 21-10-2008. Bron JOURNAAL

Wie zoet is, krijgt lekkers...
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Redactioneel

Politiek wordt in het Vlaamse landschap, naast begrotingen en besparingen, nog altijd ge-
domineerd door de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Ook ons
Vlaams Komitee Druivenstreek was er in Eupen bij om uit te leggen waarom de splitsing
nodig is. De uitspraak van het Grondwettelijk Hof stelt dat de kiesomschrijving BHV
grondwettelijk niet kan. Er moet hierover niet meer onderhandeld worden, de splitsing
moet gewoon uitgevoerd. En toch heeft de Duitstalige Gemeenschap (een deel van het
Waals Gewest) en ook op vraag van de CD&V (B?) een vierde belangenconflict ingeroepen,
waardoor alles nog eens met minimaal 120 dagen wordt geblokkeerd. Wij willen erop wij-
zen dat Vlaanderen slechts één keer een belangenconflict kan inroepen en de francofonen
vier keer (Waals Gewest 3 en COCOF 1 keer). Voeg daarbij nog de regering van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest die op haar beurt - met 2/3e meerderheid - voor de vijfde keer
een belangenconflict kan inroepen. Zulke vertragingsmanoeuvres hebben wij te danken
aan de naïviteit en de kortzichtigheid van onze Vlaamse politici die wij destijds verkozen
hebben. Wij kunnen uit de Vlaamse B-partijen verantwoordelijken opnoemen! Ze zouden
van schaamte in de grond moeten zinken. Boontje komt nog wel om zijn loontje.
Maar Herman Van Rompuy en zijn CD&V-voorzitster willen, zoals de francofonen vragen,
hierover geen stemming in de Kamer, maar wel een onderhandelde oplossing. Laat het dui-
delijk zijn dat men enkel uit dat soort onderhandelingen geraakt door toegevingen te doen
aan Vlaamse kant. En wij weten dat het verlanglijstje van de francofonen zeer lang is, te
beginnen met de uitbreiding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de faciliteitenge-
meenten tot “le tout grand Bruxelles”. De andere Vlaamse B-partijen staan, uit eigen belang
(?), niet afkerig tegen zo’n oplossing. En wanneer H. Van Rompuy president zou worden
van de EU, zal daar niet veel aan veranderen. Marianne Thyssen staat trouwens op de
“shortlist” voor het premierschap en de socialisten willen van de gelegenheid gebruik ma-
ken nieuwe federale verkiezingen te houden, om hun positie te versterken en om federale
en gewestverkiezingen in 2014 te laten samenvallen.
En toch is niet alles negatief. Het Vlaams parlement heeft, van een onoplettendheid van de
francofonen, na het verlopen van een eerste belangenconflict hierover, gebruik gemaakt
om een decreet (Vlaamse wet) goed te keuren, dat de inspectie in de francofone facilitei-
tenscholen (betaald door het Vlaams Gewest) wil laten gebeuren door inspecteurs van het
Vlaams ministerie van Onderwijs. Niet meer dan normaal denk je, maar dan heb je niet ge-
rekend met de francofonen die de geldigheid van de wet onmiddellijk betwist hebben voor
het Grondwettelijk Hof. Deze zaak is gelukkig niet opschortend. Open VLD-er G. Vanhen-
gel, federaal vice-premier, vraagt de opschorting van het decreet en de francofone pers, ge-
holpen door RTBf en RTL, trok ten aanval, want … de Vlaamse inspectie zou 3.000 kinde-
ren gijzelen! Vergeet niet dat de Franstaligen de Vlaamse faciliteitenscholen in Wallonië
(Komen) nog altijd weigeren te subsidiëren. Al horen aanklagen op VRT of door de politie-
ke B-partijen?
Ook schadelijk voor Vlaanderen is het voorstel van kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD
en vroeger nog arrondissementsvoorzitter bij de VU), om de faciliteitenscholen in Vlaan-
deren gewoon over te hevelen naar Frankrijk! Sommigen noemden het een staaltje van
‘creatieve stupiditeit’.
Even schadelijk is het voorstel ‘’Brussels Metropolitan Region’‘ dat tot stand kwam met de
medewerking van VOKA-Brussel. Le Soir schreef:Les patronats régionaux se mobi lisent
pour la capi tale: briser la murai lle bruxelloise”. VOKA wilde zoiets gerealiseerd zien als
de driehoek Kortrijk - Doornik - Rijsel, maar verslikte zich in de francofone reacties. De
gemeenteraad van Overijse (en later ook Asse) heeft eind oktober hiertegen een motie
goedgekeurd.
Onlangs hoorden wij Frans Crols zeggen da Vlaamse politici geen “feeling” hebben om
goede onderhandelingen te voeren met de Franstaligen. Zij bezwijken makkelijk onder
francofoon woordenspel en dito charmes. Zou hij ongelijk hebben?

De redactie
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LLEENNNNIIKK,, 1122 SSEEPPTTEEMMBBEERR 22000099

OOPPEENN BBRRIIEEFF

DDee hheeeerr HHeerrmmaann VVAANN RROOMMPPUUYY
EEeerrssttee MMiinniisstteerr

WWeettssttrraaaatt 1166
11000000 BBRRUUSSSSEELL

GGeeaacchhttee hheeeerr EEeerrssttee MMiinniisstteerr,,

Met mijn brief van 23 juni 2009, waarop ik tot op heden
geen antwoord mocht ontvangen, heb ik er uw aandacht
op gevestigd dat bij de Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers een wetsvoorstel hangende is om deze splitsing van
de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde goed te keuren. 

Bij uw terugkeer uit een welverdiende vakantie heeft u
via een radio-interview beklemtoond dat de rechtsstaat
moet gerespecteerd worden. Hoewel zoiets in een demo-
cratisch georganiseerde samenleving vanzelfsprekend is,
is het toch betekenisvol dat een eerste minister in functie
dat zo duidelijk benadrukt.

Mag ik dan ook aannemen dat het wetsvoorstel tot split-
sing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde de rechtma-
tige parlementaire weg zal volgen en zonder onderhande-
lingen wordt goedgekeurd?

Aangezien het derde belangenconflict ten laatste op 20
oktober 2009 afloopt biedt dit uw ambt en uw regering
een uitstekende mogelijkheid om de rechtstaat te eerbie-
digen en de Kamer van Volksvertegenwoordigers tot de
stemming te laten overgaan.

Als de Franstalingen de alarmbelprocedure inroepen dan
zijn zij, en zij alleen verantwoordelijk, voor het blokkeren
van de federale besluitvorming. 

Zij kunnen het land dan uitleggen dat zij meer belang
hechten aan het verdedigen van de voorrechten van enke-
le duizenden Franstaligen in de Vlaamse rand dan oog te
hebben voor de welvaart en het welzijn van 10.000.000
landgenoten.

Bijgaand maak ik u eveneens ter informatie een brief over
die ik uw vice-premier S. VAN ACKERE liet geworden;
eveneens tot op heden zonder antwoord.

Met bijzondere hoogachting,

WWiillllyy  DDEE WWAAEELLEE

BBuurrggeemmeeeesstteerr

OOK DE REGERING LETERME II STEUNT OP VLAAMSE
MINDERHEID IN DE KAMER EN HEEFT FRANSTALIGE

MEERDERHEID IN REGERINGSPLOEG

In 2007 verklaarde Herman Van Rompuy: “Ik weet dat som-
migen met het idee spelen om een paarse regering te vormen
die geen meerderheid in Vlaanderen heeft. Een regering die
alleen een meerderheid in Wallonië heeft, speelt met vuur. Ik
spreek nu in het belang van het land: dat is staatsgevaarlijk”
(De Morgen, 15-01-07).

Yves Leterme leidt na Herman Van Rompuy weer een staats-
gevaarlijke regering zonder meerderheid aan Vlaamse kant.
De Vlaamse partijen waarop hij steunt, namelijk CD&V en
Open VLD, bezetten samen slechts 41 van de 88 Vlaamse ze-
tels in de Kamer.
Bovendien heeft zijn regeringsploeg een Franstalige meer-
derheid: 12 Franstalige tegenover 9 Nederlandstalige minis-
ters/staatssecretarissen, naast de klassieke “communautair
neutrale” eerste minister, en dat in een land waar de Vlamin-
gen 60 % van de bevolking uitmaken.

De Vlaamse regering beschouwen wij als onze legitieme re-
gering, doch de federale regering Leterme II kunnen wij om
democratische redenen onmogelijk als onze regering aan-
vaarden.

Laatste berichten …

EUROPA : Vlaanderen boven dankzij voorzitter Herman Van Rompuy en commissaris Karel De Gucht.
BELGIË : Vlaanderen boven met een onvoorwaardelijke en onverwijlde splitsing van de kieskring 

Brussel-Halle-Vilvoorde dankzij Leterme II. Belofte maakt schuld.

Regering doet niets.
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De Duitstalige Gemeenschap 
misbruikt het belangenconflict te Eupen

Het parlement van de Duitstalige
Gemeenschap (de vroegere

Oostkantons) telt 25 afgevaardig-
den voor een totale bevolking van
74.500 inwoners. Een stuk minder
dan bijvoorbeeld Brugge met zijn
deelgemeenten (117.000). 
Voor de 74.500 inwoners van de
Oostkantons zijn er vier ministers en
een voorzitter Karl-Heinz Lambertz. 
Op maandag 26 oktober 2009 werd
tijdens een plenaire zitting in het
parlement van de Duitse Gemeen-
schap het inroepen van het vierde
belangenconflict goedgekeurd en
provoceert zij daarmee de Vlaamse
Gemeenschap, inzonderheid de in-
woners van Vlaams-Brabant.

Zaterdag 24 oktober trokken drie be-
stuursleden van VKD-Spoorslag samen
met een grote afvaardiging van VVB,
TAK en HaViKo naar Eupen om er rond
13 uur met de plaatselijke bevolking te
praten over het thema B-H-V en hen
duidelijk te maken dat de Duitstalige
Gemeenschap geen enkel belang te

verdedigen heeft bij de splitsing van B-
H-V, een probleem dat zich 150 km
daarvandaan voordoet.  De plaatselijke
pers én radio en televisie (BRF) waren
goed vertegenwoordigd en er werden
interviews afgenomen (ook in het Ne-
derlands) van de vier aanwezige
Vlaamse Kamerleden en de voorzitters
van de organiserende verenigingen. Er
was één uitzondering: de journalist van
Le Soir verstond of sprak geen woord
Nederlands of Duits en deed het in het
Frans.

Vanaf het spoorwegstation in Eupen
werd er naar het parlement en naar het
gemeentehuis gewandeld, getooid met
leeuwenvlaggen, wimpels, en spandoe-
ken (Respect! - Steun de burgemees-
ters). Onderweg werden Brabantse

streekproducten en pamfletten, met
uitleg over B-H-V in het Duits, aan de
voorbijgangers uitgedeeld en geschon-
ken, letterlijk dan. Het witloof, het
Palmbier en de Zuzeke’s Eik-borrels
van Soniën werden fel gesmaakt. Dit
heel geslaagd vreedzaam initiatief
werd door vele “Oostkantonners” ge-
waardeerd. Proficiat voor de organisa-
toren die alles op zeer korte tijd voor
mekaar kregen. Rond 16 uur keerden
we, na het zingen van De Vlaamse
Leeuw, tevreden terug naar huis. Bij de
spoorslagredactie kunt u op eenvoudi-
ge aanvraag gratis een CD bekomen
met foto’s en filmfragmenten.

Henri  Otte

Voor het stadhuis van Eupen.

Aan het parlement van de Duitstalige
Gemeenschap (DGP)
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Sinds de toespraak van FransCrols op de IJzerwake (augustus
2009) is dit onderwerp actueler dan
ooit.

FFrraannss CCrroollss, gepensioneerd hoofdre-
dacteur Trends, voorzitter adviesraad
Trends en lid van de denkgroep “In de
Warande” vindt het probleem Brussel
als een bijkomstigheid en niet de moei-
te waard om er de toekomst van Vlaan-
deren door te laten hypothekeren.
Brussel heeft ons nodig en wij kunnen
zonder, is zijn standpunt. (Zie “Wat met
Brussel?” blz. 69). Daarmee zegt hij
niet dat hij Brussel laat vallen. Hij gaat
er vanuit dat Brussel, na verloop van
tijd, op vrijwillige basis voor het “rijke”
Vlaanderen zal kiezen. Brussel, als
hoofdstedelijk gewest, ligt in Vlaande-
ren als een enclave, met een overwe-
gend francofone cultuur, met Franstali-
ge media die Vlaamsvijandig zijn en
daar bovenop een groeiend kosmopoli-
tisch mengsel van Arabisch, Berbers,
Turks en Albanees aangevuld met En-
gels, Portugees en Italiaans. Talen van
bevolkingsgroepen die zo goed als
geen binding hebben met de autochto-
ne culturen. Hij stelt vast dat Brussel,
net zoals Wallonië, jaarlijks vele miljar-
den euro krijgt van Vlaanderen om in
leven te blijven. 
Het stokpaardje van Crols is te wijzen
op de vele bedrijven, industrieën die
los van Brussel, wereldwijd in Vlaande-
ren actief zijn en die het ondanks de
economische recessie meestal nog al-
tijd goed doen. Hij stelt ook voor om
voor Vlaanderen een andere hoofdstad
te kiezen (b.v. Mechelen) en hij betwij-
felt of de EU nog een hoofdstad zal no-
dig hebben.

Lijnrecht daartegenover staat het
standpunt van JJoohhaann VVaann ddeenn DDrriieess--
sscchhee, voorzitter van vtbKultuur, onder-
voorzitter van de denkgroep “In de Wa-
rande” en bestuurder bij
VOKA-Komitee Brussel, waarin hij stelt
dat Brussel en Vlaanderen, een econo-
mische Siamese tweeling vormen. Vol-
gens hem is de Rand rond Brussel een
aantrekkingspool voor buitenlandse in-
vesteerders en dienstverleners. Vol-
gens de Europese Ci ties Monitor zou
Brussel de zesde zakenstad zijn in Eu-
ropa en de negende stad van de toe-
komst (FDI 200). 

Brussel telt 1800 buitenlandse onder-
nemingen (ingeschreven bij de Brus-
selse Kamer van Koophandel) met
230.000 jobs. De EU genereert in Brus-
sel 55.000 jobs. Daarnaast is er de aan-
wezigheid van internationale instellin-
gen EU, NAVO, ambassades en de
officieuze rol als Europese hoofdstad.
Johan Van den Driessche denkt dat er
veel te weinig beschikbare industrie-
terreinen zijn. Het ontbreken van één
aanspreekpunt voor investeerders ziet
hij als een negatief punt, alsook de
hoge loonkost, te weinig Engelstalige
communicatie, onvoldoende congres-
infrastructuur, enz. De economische
activiteit van Brussel heeft een positie-
ve invloed op de Vlaamse rand en van
daaruit op heel Vlaanderen. Vlaande-
ren moet zich meer bezig houden met
Brussel en Brussel als hoofdstad be-
houden, dit is ook in het belang van
Brussel. De toekomst van Brussel ligt
op termijn in de samenvoeging met
Vlaanderen.

Onlangs nog lag Johan Van den Dries-
sche als bestuurder van het VOKA-ko-
mitee Brussel aan de basis van het
“Brussels Metropolitan Region”, een
project dat afgekeken werd van de eco-
nomische driehoek Kortrijk - Doornik -
Rijsel. De Brusselse francofonie
sprong direct mee op de kar, want zij
zagen daarin de mogelijkheid tot de
realisatie van “Le tout grand Bruxel-

les”. Was dat een ogenblik van naïvi-
teit? In het betoog van Johan zijn er
nog andere dingen die ons verontrus-
ten zoals de verdediging van Geweste-
lijk Expres Net (GEN), dat helemaal
niet in het belang is van Vlaams-Bra-
bant. 

De politieke V-partijen staan niet ach-
ter één van beide standpunten. Voor
hen blijft Brussel een onafstotelijk deel
van Vlaanderen. Bij een eventuele on-
afhankelijkheid kan er aan Brussel een
apart taalstatuut worden toegekend.
Hoe men met de internationale instel-
lingen moet omgaan en wie betaald
wat, is niet altijd duidelijk.

Overijsenaar MMaarrcceell GGuunnsstt schreef
onlangs over zes bladzijden een scena-
rio uit voor de Vlaamse onafhankelijk-
heid. In zes hoofdstukken tekent hij
een strategie, zonder er doekjes om te
winden, soms eigenwijs maar recht op
het doel af. 

Zowel Crols als Van den Driessche zijn
niet tegen de Vlaamse onafhankelijk-
heid. Maar de weg die ze bewandelen
ligt mijlenver uit mekaar. Daarnaast
zijn er nog een reeks andere meningen
en standpunten. Deze werden ver-
woord in het boek “Wat met Brussel?”,
uitgegeven door het Davidsfonds.

Henri  Otte

Vlaamse zelfstandigheid (onafhankelijkheid?) 
met of zonder Brussel?

Regering doet niets ... rustige vastheid of vadsige rust.
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De BBaarrtt  MMaaddddeennss--ddooccttrriinnee pleit er-
voor om de Franstalige strategie over
te nemen: ‘De Vlamingen vragen niets’,
maar ze geven ook niets. En ook geen
extra geld voor Brussel dat budgettair
plat ligt.
Federale beslissingen die nadelig zijn
voor Vlaanderen moeten geblokkeerd
worden door  de toepassing  van het
systeem der belangenconflicten (werd
voor de eerste keer toegepast door de
Vlaamse regering met Frank Vanden-
broucke (SP.a) naar aanleiding van het
afschaffen van de lastenverlaging voor
50-plussers door de federale regering.
Volgens Maddens kan Vlaanderen in-
tussen de eigen bevoegdheden maxi-
maal interpreteren en uitvoeren. De
Franstaligen zijn vragende partij voor
de centen, dus afwachten, het zal niet
lang meer duren. Deze doctrine heeft
de voorkeur van N-VA.

De CCaalluuwwee--ssttrraatteeggiiee is een variant.
De federale  beleidsinstanties zitten
binnenkort in zware  financiële proble-
men door de hoge lasten die de vergrij-
zing met zich meebrengt. Voor de be-
groting 2010 zal federaal België
verplicht zijn de deelstaten bijkomend
geld te vragen of wanneer de deelsta-
ten hiertoe niet bereid zijn, aan de deel-
staten te vragen delen van de federale
bevoegdheden over te nemen. Deze
strategie kan door CD&V, Open VLD,
Vlaams Belang, LDD en N-VA in over-
weging worden genomen. SP-a had
daarentegen bezwaren.

In het ssttaannddppuunntt vvaann AAKK--VVSSZZ vraagt
HHeerrmmaann DDeewweeeerrddtt zich af of dit nu
een slimme strategie is. Het overnemen
van de strategie der Franstaligen “on
est demandeur de rien” (samengevat :
“non”) bevat in zich al twee fouten
waarvan één kapitale. Ten eerste: het
toepassen van een succesrijke strate-
gie in andere omstandigheden leidt
meestal niet tot succes. Ten tweede en
veel belangrijker: de Franstaligen vra-
gen wel iets, bovendien zeer veel en
zeer hardnekkig: het behoud van de be-
staande toestand. Die mag voor hen
nog zeer lang duren. Iedere dag vloeit
er in de Sociale Zekerheid 12 miljoen €
naar Franstalig België; met inbegrip
van de financiering van Gewesten en
Gemeenschappen is dat 20 miljoen € en
met inbegrip van de rente op de staats-

schuld wordt dat  30 miljoen €, iedere
dag. Jaarlijks meer dan 1 miljard Euro.
De Franstaligen hebben nog gedurende
veel jaren geen enkel belang bij een
staatshervorming, tenzij de Vlamingen
hiervoor willen betalen, met geld dat
we zelf dringend nodig hebben. Met de
grendels in de grondwet kunnen de
Franstaligen tot in de eeuwigheid
“non” zeggen. In deze gijzeling ligt de
kern van het probleem. Alleen een stra-
tegie die gericht is op het doorbreken
van deze onmacht, is een goede.

Het ssttaannddppuunntt vvaann OOVVVV:: Vlaanderen
moet NEE leren zeggen tegenover de
aanhoudende Franstalige eis tot be-
houd van privileges. Huguette De
Bleecker-Ingelaere, voorzitter van het
OVV, formuleerde het ter gelegenheid
van 11 juli als volgt:

• De Vlaamse regering en het Vlaams
Parlement moeten hun huidige be-
voegdheden maximaal benutten. En
ze ook uitbreiden. 

• Deze uitbreiding moet wezenlijk
zijn: Vlaanderen moet in tewerkstel-
ling, sociaal overleg, sociale zeker-
heid (b.v. gezinsbeleid en gezond-
heid), energiebeleid en buitenlandse
handel ruime autonomie verwerven,
zodat een politiek kan gevoerd wor-
den op maat van onze behoeften.
Dat vereist regelgevende én fiscale
autonomie. 

• De Vlaamse partijen moeten zich
loyaal aan hun afspraken van 1999,
2003, 2004 en de regeringsverkla-
ring) houden via hun vertegenwoor-
digers in Kamer en Senaat. Vlaamse
verkozenen  mogen nooit federale
maatregelen die strijdig zijn met
Vlaamse afspraken goedkeuren. 

• Om de sociale doelstellingen een ei-
gen Vlaamse invulling te geven, is
meer geld nodig. De Vlaamse deel-
staat moet meer directe belastingen
kunnen heffen. Nationale belastin-
gen moeten evenredig verdwijnen. 

• De economische crisis vereist snelle
én verregaande maatregelen. Zonder
een grondige staatshervorming zijn
die evenwel quasi onmogelijk. 

• Er kan geen sprake zijn van een

Vlaamse inspanning om de federale
regering uit het financiële slop te ha-
len, zonder een grondige en funda-
mentele staatshervorming. 

• Hetzelfde voor het Brussels gewest.
En hier is bovendien een duidelijk
inzicht vereist in de werkelijke fi-
nanciële lasten én lusten van het ge-
west. Er dient een opportuniteitson-
derzoek in het licht van de
wereldcrisis komen en de stiekeme
ontvreemding van hoofdstedelijke
middelen ten voordele van de Frans-
talige gemeenschap moet stoppen. 

• Brussel moet onder toezicht komen:
haar beheer is dermate ondermaats
én de huidige discriminaties van Vla-
mingen dermate stuitend dat maat-
regelen zich opdringen. 

• De splitsing van Brussel-Halle-Vil-
voorde ten slotte moet gebeuren zo-
als de hoogste rechtsinstanties be-
slisten. Dus zonder bijkomende
onderhandelingen, zoniet kunnen er
geen geldige Belgische verkiezingen
worden gehouden.

De standpunten verschillen niet zo veel
van mekaar. De meeste Vlaamse partij-
en, op de linkse strekkingen na, wijzen
met hun neuzen ongeveer in dezelfde
richting. Wij hopen op hun standvastig-
heid wanneer puntje bij paaltje komt. 

Henri  Otte 

De Maddens-doctrine, de Caluwe-strategie, 
het standpunt van AK-VSZ en van OVV

Bijzichtig Vlaanderen
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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!

In maart van dit jaar kreeg MarkGrammens van Nova Civitas de
“prijs voor de vrijheid” toegekend.
Voor wie hem nog niet kent: Mark
Grammens, zoon van Flor, was o.a.
hoofdredacteur van “De Nieuwe”,
schreef o.a. voor ‘t Pallieterke en
geeft sinds 1988 zijn eigen tweewe-
kelijks tijdschrift “Journaal” uit.

In zijn dankwoord nam hij de zoge-
naamde “kwaliteitspers” zwaar op de
korrel. Helemaal geen verrassing voor
wie een beetje vertrouwd is met het
media-gebeuren, of voor wie een abon-
nement op Journaal heeft.  De man
weet waarover hij praat en heeft over-
schot van gelijk.

Nochtans bestaan er nieuwe media,
waar soms informatie gevonden kan
worden die door de media, om welke
reden dan ook, niet gepubliceerd
wordt, met name het internet, en meer
bepaald de zogenaamde “blogs”.  In
sommige landen, zoals de VS, is het een
vertrouwd verschijnsel. Zo werd de
NBC-ankerman Dan Rather (het VS-
equivalent van Siegfried Bracke of Pha-
ra de Aguirre) in 2004 tot ontslag ge-
dwongen nadat op het internet was
gebleken dat hij vervalste documenten
had gebruikt in een politieke tv-uitzen-
ding (voetnoot 1).

Het fenomeen is bij ons veel minder be-
kend. Hieronder geven we voor onze
lezers een overzicht van waar interes-
sante informatie kan gevonden wor-
den.  Eerst en vooral http://lvb.net , zo-
wat de voorloper van alle blogs in
Vlaanderen, van Luc Van Braekel.  Ie-
mand met uitgesproken libertaire
ideeën, die ook vaak puur technische
artikels schrijft. De blog heeft na elk
artikel een discussie-forum, waar Luc,
volledig in lijn met zijn principes, ook
tegenstanders aan het woord laat. Van-
daag is de blog minder actief, omdat
Luk ook webbeheerder is geworden
van http://www.brusselsjournal.com
Dit is een groeps-blog, een blog die vol-

geschreven wordt door verscheidene
personen. Drijvende kracht is gewezen
GVA-journalist Paul Beliën, die lang ge-
leden de Belgische censuur aan den lij-
ve ondervond (voetnoot 2). De blog
richt zich vooral op de Engelstalige we-
reld en is een van de weinige waar niet-
Nederlandstaligen ook uitgesproken
Vlaamse standpunten kunnen lezen.
De blog werd vooral bekend toen  zij
als eerste de zogenaamde “Deense car-
toons” durfde te herpubliceren, met de
klassieke doodsbedreigingen tot ge-
volg.  Hoewel overwegend op de En-
gelstalige wereld gericht, staan er ook
veel Nederlandstalige artikels, o.m. van
Alexandra Colen en Matthias Storme,
en anderen die ook bloggen op
http://inflandersfields.eu

De blog van Luc van Balberghe mag
niet vergeten worden: http://www.vrij-
vanzegel.net/blog2/ Luc is oud-voorzit-
ter van de Vlaamse Journalistenvereni-
ging en bericht heel vaak over de pers
in België.  Hij is  een der stuwende
krachten achter http://www.achterhet-
nieuws.be , een betalend e-magazine
gewijd aan de media, dat  lezenswaard
is.
Misschien ook nog even http://www.vi-
sionair-belgie.be van Johan Sanctorum
vermelden, met zowel politieke als cul-
tureel-filosofische artikels.

Op plaatselijk niveau in de Druiven-
streek  kennen we www.zonien.be met
artikels enkel over de vier gemeenten
van de Druivenstreek. Mooie opmaak,
maar er is geen discussieforum en niet
alle onderwerpen worden besproken.
En verder nog www.nieuwsclub.be,
waar wel degelijk op artikels gerea-
geerd kan worden; met als enorm voor-
deel dat iedereen zijn eigen artikel kan
en mag posten. Spijtig genoeg is de
webstek sinds een “renovatie” een tijd-
je geleden wat minder overzichtelijk
geworden.
Wie maakt er verder nog gebruik van
blogs in de Druivenstreek? Op politiek
vlak blijken alle politieke partijen dit
medium ontdekt te hebben … in okto-
ber 2006, waarna het weer stil werd,

behalve bij Groen! in Huldenberg
(www.groenhuldenberg.be) en het
Vlaams Belang in Overijse met
www.vlaamsbelangoverijse.be en
www.philipclaeys.org. 
Ter afronding: We vermelden ook het
interview met Matthias Danneels in ’t
Pallieterke van 19 augustus ll., waarin
hij stelt dat de traditionele media volle-
dig ten dienste van het establishment
staan. Wat ook de stelling is van Mark
Grammens.

Ik heb hier geen opsomming gemaakt
van alles wat er op het internet kan ge-
vonden worden, en heb mij doelbewust
beperkt tot een paar die al jaren actief
zijn en vermoedelijk nog lang zullen
blijven. Ben ik iets  belangrijks verge-
ten? Wel, het staat iedereen vrij hier
nog aanvullingen aan toe te voegen,
da’s ook een eigenschap van de nieuwe
media.

W. Illysee

(1) Het ging om documenten waarin werd
gesuggereerd dat George W. Bush via con-
necties erin geslaagd was te vermijden dat
hij zijn dienstplicht in Vietnam moest ver-
vullen. Bloggers zagen onmiddellijk dat de
zogenaamde typemachine waarop de rap-
porten waren geschreven, een lettertype
gebruikte dat in die tijd nog niet bestond.
De rest is geschiedenis.

(2) In oktober 1989 beschikte Beliën, die
toen bij Gazet van Antwerpen werkte, over
betrouwbare informatie dat Koning Boude-
wijn zou weigeren de abortuswet te teke-
nen. Het nieuws mocht van de hoofdredac-
teur evenwel niet in de krant. Beliën kon
zijn artikel op 1 november 1989 wél laten
publiceren in The Wall Street Journal, de
tweede grootste krant van de VS. GvA-
hoofdredacteur Lou De Clerck reageerde
woedend, want het artikel had «in de hoog-
ste poli tieke kringen van het land grote
schade berokkend«. Het WSJ-artikel werd
in de Belgische pers doodgezwegen, want
toen de voorspelling vijf maanden later, in
maart 1990, uitkwam, sloeg het nieuws van
de weigering van Boudewijn in als een
bom.Toen Beliën daarop in de WSJ op de
hypocrisie van de Belgische pers wees,
werd hij prompt door GvA ontslagen.
(overgenomen uit http://lvb.net/471)

Kwaliteitskranten
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3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04

De waarschuwing onderaan het
boek “Media en Journalistiek in

Vlaanderen, kritisch doorgelicht”
liegt er niet om. Het boek werd
samengesteld door Overijsenaar
Johan Sanctorum en prof. Frank
Thevissen. Volgens prof. Carl Devos:
“Het is een verzamelwerk vol media-
kritiek. Er is veel media en er is veel
kritiek, maar in boekvorm is dit
zelden te vinden”.

Ook in Spoorslag wordt regelmatig kri-
tiek gespuid op de onvolledige, vervals-
te of gemanipuleerde geschreven of ge-
sproken pers.
Onlangs viel het op hoe de “rode” VRT
op een heel sluwe manier de kiezers

voor de volksraadpleging met een poli-
tiek karakter in Antwerpen ertoe aan-
zette toch maar nee te stemmen. Van
enige neutraliteit was weinig te mer-
ken. Enkele maanden geleden werd de
uitspraak van de Vlaamse Regulator
voor de Media (VRM) door de Raad van
State bevestigd omdat de VRT haar de-
cretale verplichtingen niet nakomt en
heeft het over de misleiding van de
luisteraars en kijkers.Het kwam pas
maanden later aan het licht. De hoofd-
redacteur van de VRT Kris Hoflack  be-
vestigde in De Standaard zijn houding
ten gronde niet te zullen aanpassen. Er
staat geen stok achter de deur en van
Vlaams minister Ingrid Lieten (SP.a)
ook bevoegd voor Media, is er niet veel
te vrezen. De VRT verschuilt zich ach-
ter het politiek correcte denken als een

soort zelf opgelegde totali tai re manier
om naar de werkeli jkheid te ki jken en
om fei ten die niet passen in het zelfge-
kozen wereldbeeld te negeren of te ver-
bloemen (Jan Neckers, blz. 51).
In een afzonderlijk hoofdstuk onder de
titel Lang Leve Zi jne Majestei t de Ki j-
ker onthult Siegfried Bracke de manier
waarop hij als BRT-journalist werd ge-
selecteerd en aangeworven. 
En op blz. 198: Een eindredacteur die
vri jzinnig en rood was, zorgde ervoor
dat er bi jna alti jd een bericht van het
Vatikaan in het nieuws zat, kwestie
van zeker niet worden beschuldigd
van parti jdigheid. Wij kennen S. Brac-
ke, scherp en snijdend, de journalist
die zichzelf en zijn gelijken bedient,
niet zijn klanten. Eerst was hij weg bij
de VRT, wilde voor Woestijnvis wer-
ken, maar keerde toch maar terug naar
de oude stal.
Het boek loont zeker de moeite om de
meningen erop na te lezen van Karel

Media kunnen uw gezondheid ernstig schaden

Varkensgriep - voetballers eerst
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Anthierens, Bert Cornelis, Jos De Man,
Carl Devos, Kim Duchateau, Jef Lam-
brecht, Guido Naets, Jan Neckers, Jo-
han Sanctorum, Wim Schamp, Frank
Thevissen, Jef Turf, Luc Van Braekel,
Roger Van Houtte en Filip Van Laenen.
En ook om een beter zicht te krijgen op
maffia-mediawereld.
Het boek, uitgegeven door Van Hale-
wyck, is verkrijgbaar in de betere
boekhandel.

En terloops nog dit: op www.francoph-
onedebruxelles.com kan men ervaren
hoe bepaalde francofonen Vlamingen
haten, uitdagen of manipuleren. On-
langs kreeg Bart De Wever het zwaar te
verduren. Hij (38 jaar) werd in verband
gebracht met het nationaal-socialisme,
het KVHV, de Vlaams-nationale Debat-
club, het VNJ, Karel Dillen zaliger en
natuurlijk de N-VA. Son modèle de so-
ciété se base sur un système d’apar-

theid dans une Flandre indépendante,
afin de garantir la «pureté de la race»
(sic). Dit is vergelijkbaar met de struc-
tuur van de rapporten die de Stasi 20
jaar geleden opmaakte over tegenstan-
ders van het DDR-regime! 

Henri  Otte

Laurents lievelingshond diepgevroren

SPOORSLAG WORDT 
40 JAAR !

Verdient dat geen schouderklopje,

10,00 euro leesgeld of 

15,00 euro steungeld ?

Gebruik het betaalformulier !
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In onze vorige aflevering eindigdenwe op de Brusselsesteenweg in
Hamme. Deze wordt Merchtemse-
steenweg in Wemmel en we lezen
op de straatnaamborden ook
“Chaussée de Merchtem”. We weten
meteen dat we in een faciliteitenge-
meente zitten. Maar daarover later
meer. De Merchtemsesteenweg (ten
onrechte als Steenweg op Merch-
tem vermeld) brengt ons na heel
wat bochtenwerk naar het centrum
van …

Wemmel
Aan de kerkstraat staat de mooie Sint-
Servatiuskerk (zie randartikel over
Sint-Servatius). Dit kortgestuikt laatgo-
tisch bouwwerk heeft een laatromaan-
se toren. Sinds 1132 was de parochie
afhankelijk van de abdij van Grimber-
gen. De parochiepriesters waren nor-
bertijnen. De kerk werd meermaals ge-
plunderd door beeldstormers en
Franse soldaten. Binnenin zeer sfeer-
vol: houten lambrisering en biechtstoe-
len, zeven indrukwekkende glas-in-
loodramen. Verder een orgel, een
mooie communiebank en schilderijen.
Ook een grafsteen van de familie Taye,
beeldhouwwerken en een kalvarie-
kruis uit de 15e eeuw. Zeker een be-
zoek waard. 
De Dr. Folletlaan die mooi afgezoomd
is met bomen brengt ons naar het Kas-
teel van Wemmel. Het fungeert als ge-
meentehuis en dit is meteen goed voor
een beetje geschiedenis. Voormalig
leengoed van Brabant, opgetrokken in
renaissancestijl in melkwitte kleuren.
De peervormige hoektorens en de ba-
rokke gevel doen denken aan het kas-
teel van Sneeuwwitje. Rondom het ge-
bouw een mooi park met vijver waar
ganzen en eenden zich in hun element
voelen. De familie Taye liet het in de
17e eeuw bouwen en in 1792 werd het
eigendom van de familie Van der Noot.
In 1838 ging het over naar de graaf van
Limburg-Stirum en zijn nazaten schon-
ken het aan de gemeente.
De gemeente Wemmel is een verstede-
lijkt woondorp van 874 ha aan Maal- en
Molenbeek met golvend terrein tussen
32 en 80 m hoog. In 1890 telde het 1.480
inwoners, in 1911 werd de eerste
buurtspoorlijn naar Brussel er ingelegd
zogezegd om de landbouwers in staat

Wemmel

Wemmel - Sint-Servaaskerk.
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te stellen hun koopwaar naar Brussel te
gaan verkopen (boerentram). Maar het
omgekeerde gebeurde ook. De Brusse-
laars kwamen eens naar de “boerkes”
van Wemmel afgezakt, zagen hoe mooi
het Vlaams-Brabantse land was en
kwamen massaal inwijken. In 1938 tel-
de de gemeente al 5.541 inwoners, in
1982 klom dit tot 14.000 en momenteel
wonen er 15.000. Met de Brusselaars
kwam natuurlijk ook de verfransing

zijn intrede doen. Politiek gezien be-
stuurde burgemeester Geurts met zijn
tweetalige lijst en een comfortabele
meerderheid jarenlang de gemeente.
Bij de jongste verkiezingen echter
kwam er een Franstalige scheurlijst, de
Intérêts Communaux op die 6 zetels
haalde. De burgemeester – inmiddels

voetbalscheidsrechter Marcel Van Lan-
genhove – haalde nog 11 zetels met zijn
LB, de Vlaamse lijst WEMMEL 5 zetels
en Vlaams Belang 1 zetel. De LB was
dus zijn meerderheid kwijt en stond
voor de verscheurende keuze, coalitie
vormen met de Franstaligen van IC of
de Vlamingen van WEMMEL. Uiteinde-
lijk koos hij voor deze laatste partij. Hij
zal in 2010 worden opgevolgd door par-
tijgenoot Christian Andries. Gelukkig is
iemand uit de partij WEMMEL schepen
van ruimtelijke ordening. Beroemde
Wemmelaars zijn zanger Johan Ver-
minnen (° Wemmel 1951) en het show-
bizzkoppel Nicole en Hugo (Nicole zag
het levenslicht te Wemmel in 1946 en
trouwde er in 1971 met Hugo). 
We volgen verder de Dr. Folletlaan tot
de Brusselsesteenweg die we links in-
slaan. Dan de eerste straat rechts, de
Obberg en weldra zien we rechts het
Hof van Obbergen, vroeger ‘Boer Se-
gershof’ genoemd. Was tot 1717 een
cijnshoeve van de heren van Veltem.
Het is een gesloten hoeve met een bin-
nenplaats in plaveien en een zadeldak
met drie houten dakkapellen. 
We keren terug naar de Brusselsesteen-
weg die we rechts verder volgen en ne-
men de tweede straat rechts, de Ronkel
die ons naar het Ronkelhof brengt, of
Hoeve Baert genoemd. Typische mooie
Brabantse hoeve in een landelijk land-
schap met een reusachtige schuur. Ze
was al in de 14e eeuw bekend als Leen-
goed van Roeckele. In de 17e eeuw was
ze eigendom van de familie t’Serclaes.
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Sint-Servatius

SSeerrvvaaaass vvaann MMaaaassttrriicchhtt (Latijn:
Servatius) († Maastricht, 384) was
de eerste bisschop van Tongeren en
later van Maastricht. Hij is de oudste
bekende bisschop in de Nederlan-
den. Servaas is de beschermheilige
van Maastricht en Grimbergen en
een van de IJsheiligen. Zijn naamdag
is op 13 mei.

GGeesscchhiieeddeenniiss
Servaas zou volgens de legende in
de 4e eeuw geboren zijn uit Joodse
ouders in Armenië, en zelfs verwant
zijn met Johannes de Doper en Je-
zus Christus. Servaas was een van
de belangrijkste tegenstanders van
het arianisme, reisde als diplomaat
veel en woonde veel synodes bij.
In het jaar 343 was «Sarbatios« aan-
wezig bij het Concilie van Sardica,
het  huidige Sofia, hoofdstad van
Bulgarije. In de debatten vertegen-
woordigde Servaas de Trinitarische
christologische visie, dat wil zeggen
de leer van de Heilige Drie-eenheid.
Hiermee volgde hij de West-Romein-
se keizer en de bisschop van Rome
(deze functie zou later «paus« ge-
noemd worden), en verklaarde hij
zich een tegenstander van de bis-
schoppen uit het Oost-Romeinse
Rijk die hun eigen kerkelijk leider
volgden, de patriarch van Byzanti-
um; hierdoor werd deze Synode van
Sardica een mislukking en bleef
overeenstemming uit.
Toen patriarch Athanasius van
Alexandrië in ballingschap in Trier
verbleef, ontmoette hij Servaas. Sa-
men bestreden ze de bisschoppen in
de regio die het arianisme aanhin-
gen, dat de Drie-eenheid niet erken-
de. Tijdens vele synodes en conci-
lies die volgden, bleef Servaas een
hevig en consequent tegenstander
van het arianisme.

LLeeggeennddee
Legendes, al dan niet verweven met
historische feiten, stapelden zich in
de middeleeuwen op rond de figuur
van Servaas. Hendrik van Veldeke
heeft rond 1170 een levensbeschrij-
ving, een vi ta, geschreven, een van
de eerste Nederlandse literaire ge-
schriften. Twee vi tae vermelden dat
Servaas in Armenië geboren is als
verre verwant van Johannes de Do-
per en Jezus Christus, via zijn moe-
der Memelia.
Later in zijn leven vluchtte hij naar

Wemmel - Kasteel.

Wemmel - Kasteel.

De mooie inrijpoort en de geplaveide
binnenkoer geven het geheel een pas-
toraal cachet. 
We keren opnieuw terug naar de Brus-
selsesteenweg, nemen deze links en
deze wordt weldra Kaasmarkt. Net
voorbij de Gezellestraat komen we aan
onze linkerkant De Zandloper tegen,
het cultureel centrum van de Vlaamse
Gemeenschap en tevens hoofdzetel
van de vzw De Rand die de Vlaamse en
culturele activiteiten in de Vlaamse
rand onder haar hoede heeft. 
We vervolgen nog even de Kaasmarkt
en nemen rechts de Robberechtsstraat
die na een hele tijd overgaat in de Zijp.
Hier bevindt zich het Koninkli jk Tech-

nisch Atheneum met heel wat infra-
structuur op sportgebied. We slaan hier
Bosch in en komen in een prachtig
landschap aan de Amelgemmolen uit
1565 met mooi molenaarshuis. We zijn
hier aan de rand van het kasteel van
Boechout. 
We nemen er de Van Gysellaan en deze
brengt ons naar de Sprietmolen, aan de
autoweg A12, op de grens met Meise en
Grimbergen. We volgen de Nieuwelaan
noordwaarts en zijn in … Meise. Maar
dit is voor volgende aflevering.

Roeland
(Wordt vervolgd)



12 Spoorslag jaargang 39, nummer 6 - 2009

D
E 
R
O
N
D
E 
V
A
N
 H
A
LL
E-
V
IL
V
O
O
R
D
E 
(2
3)

Maastricht - Sint-Servaasbasiliek.

Maastricht, waar hij de eerste bis-
schop werd. Zodoende is Servaas te
beschouwen als de grondlegger van
het christendom in Nederland. Hij
bouwde in Maastricht de eerste kerk
in Nederland, de Onze-Lieve-Vrouwe-
Kerk op de resten van Romeinse tem-
pels voor Fortuna, Juno en Jupiter,
aan de rand van het castellum, het om-
muurde fort dat het hart van Romeins
Maastricht vormde. Deze Onze-Lieve-
Vrouwe-kerk kan beschouwd worden
als de moederkerk van het christen-

dom in Nederland.

FFeeiitteenn
Rond 340 werd Servaas bisschop van
Tongeren. Later verplaatste hij die bis-
schopszetel naar Maastricht, om zich-
zelf en kunstschatten beter te kunnen
beschermen tegen barbaren. Hoewel
zijn sterfdatum niet met zekerheid
kan worden achterhaald, wordt over
het algemeen ervan uitgegaan, dat hij
in 384 te Maastricht is overleden.
Rond 550 bouwde bisschop Monul-

phus en Gondulfus op zijn graf een
kerk. De crypte is een overblijfsel van
deze kerk, die de voorloper was van
de huidige Sint-Servaasbasiliek.

Links Vlaams-nationaal maandblad

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

... is aan zijn 18e jaargang toe!

NEEM NU EEN ABONNEMENT
25 euro voor 10 nummers!
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Café de Zavelenborre

Een vriendelijke goedendag als we bin-
nenkomen bij Momo & Roger, terwijl
we worden doorverwezen naar een pas
proper gemaakt tafeltje. Er hangt een
gemoedelijke, ongedwongen sfeer. De
tooghangers kijken goedkeurend ach-
terom waardoor we ons onmiddellijk
thuis voelen. De officiële naam van het
café luidt Zavelenborre, maar in de
volksmond wordt het “Bij Momo” ge-
noemd.
“Momo” komt uit een kindermond. Het
meisje kon de naam Monique niet uit-
spreken en bedacht zo de cafénaam.
De oorspronkelijke naam was “Au Via-
duct”, maar Roger en Monique kozen
voor een Vlaamse naam en herdoopten
het café.
De naam “Zavelenborre” heeft alles te
maken met de locatie. Op deze plaats is
er een zeer zanderige ondergrond (niet
typisch voor onze streek) en er ont-
springen talrijke bronnen (borre). Het
grondwater kon vroeger wel 10 cm
hoog staan.
Momo baat het café uit sinds 1983, sa-
men met haar echtgenoot Roger die na
z’n werk altijd helpt. Hoe lang hier
reeds café wordt gehouden, weten ze
niet, maar in elk geval “sinds mensen-
heugenis”.

In 1984 werd het interieur aangepast:
van een kleine voorkamer, veranderde
het café in een grotere ruimte. Vloer,
toog, meubilair, alles is volledig gewij-

zigd. Enkel de kelder is oorspronkelijk.
Daar wordt het bier bewaard.
Dankzij de grotere ruimte is er plaats
voor een dartspel en voor een groot
aantal gewonnen bekers van de ver-
schillende verenigingen, waar de café-
bezoekers (en de bazen) deel van uit-
maken.
Hier geen kleine ruimtes maar één gro-
te “woonkamer” waar het gemakkelijk
praten is met mekaar. Ook de lange
toog met de vele barkrukken, nodigt
uit tot “een klapke” met de andere gas-
ten.
Alles oogt zeer verzorgd en Momo doet
er alles aan om haar klanten te kunnen
bedienen aan nette tafeltjes en toog.
Onze bestelling gebeurt zoals steeds, in
ons schoon dialect wat overigens het
taalgebruik van de meeste bezoekers
en de uitbaters is.
Zoals meestal bij onze cafébezoeken, is
het contact met de uitbaters en de
klanten zeer vanzelfsprekend.
Het café herbergt vele verenigingen.
Jibber (met de J van Julien!), ook wel
schepen van sport genoemd (“we man-
kère nog allien nen beurgemiester”)
heeft altijd in Overijse gewerkt. Hij
komt regelmatig iets drinken met z’n
collega’s.
In 1985 besluiten ze om een autosla-
lomclub te starten: zo snel mogelijk
een slalomparcours rijden zonder de
obstakels te raken. Inmiddels vieren ze
op 6 juni 2010 hun 25-jarig bestaan. Ge-

durende het Pinksterweekend organi-
seren ze elk jaar de slalomwedstrijd in
Overijse-centrum.
Ze behaalden reeds de Belgische kam-
pioenschapstitel en Erik Tastenhoye is
de kampioen van het huis.
Jibber is er terecht fier op.
Daarnaast is er een eigen petanque-
club, die in competitie speelt. De pe-
tanquebanen bevinden zich rechtover
het café, aan de overkant van de Frans
Verbeekstraat. Supporters kunnen ech-
ter van op het terras wat meekijken.
Want van zodra het weer het een beet-
je toelaat, worden de banken buitenge-
zet.
Roger is voorzitter van de dartsclub.
Deze speelt mee in het verbond van de
druivenstreek, waar hij mee vergadert
en coördineert.
De minivoetbalcompetitie bestaat bij-
na even lang als onze sporthal op den
Heurck. De patron is medespeler vanaf
het prille begin. Het is dan ook een lo-
gisch gevolg dat de Zavelenborre met

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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z’n eigen ploeg intekende voor de com-
petitie.

Uit de grote collectie bekers, die prij-
ken in het lokaal, blijkt dat ze zeer ver-
dienstelijk zijn in al die activiteiten.
Het laatste weekend van juli worden
jaarlijks de driedaagse zavelenborre-
feesten georganiseerd. Er wordt een
feesttent geïnstalleerd en gedurende
drie avonden zijn er optredens voor-
zien.  Op zaterdag pakken ze uit met
een jogging en op zondag vindt de
“Grote prijs SANGSKE” plaats. Dit is
een wielerwedstrijd voor elite zonder
contract en beloften. Organisator
Sangske kan reeds op de 14e editie te-
rugblikken. Deze feesten brengen jaar-

lijks veel volk op de been, zowel vanuit
Overijse als vanuit Hoeilaart. Dit initia-
tief, samen met de datum, loopt reeds
26 jaar. Vandaar dat de organisatoren
het jammer vinden, dat er nu toch een
overlapping is met de leegheidfeesten,
die pas achteraf zijn ontstaan.
Ook het pannenkoekenfestijn op Aller-
heiligen boogt op een jarenlange tradi-
tie. Vanaf 14 uur begint de pannenkoe-

kenslag ten voordele van de Petanque-
club Zavelenborre.
Dit alles is mogelijk dankzij de inzet
van Monique en Roger, maar ook, en
vooral (benadrukt Roger) dankzij de
vele medewerkers. De klanten komen
al bijna even lang als het café bestaat,
met aanvulling van nieuwe gasten. Zij
kunnen aansluiten bij een hechte
groep. Ze noemen zichzelf veeleer een
familie. We kunnen terecht zeggen dat
ze uit ondernemende familieleden be-
staat.
Aan de voorgevel prijkt de lichtrecla-
me van Primus. Een pintje en een witte
koop je voor € 1.30, een kriek Mystic
voor € 2. Dit zijn meteen ook de bieren
verkrijgbaar aan de tap. Een Trappist
kost € 2.40
Chips en worstjes worden als snack
verkocht, de klassieke gekookte eitjes
niet meer, omwille van onvoldoende
verkoop. Voor de grotere honger is er
spaghetti verkrijgbaar. En trouwens,
een donkere Tongerlo, lekker zoet, stilt
ook de honger, zoals Lieve het smake-
lijk formuleert.
Roger en Monique zijn eigenaars van
het pand en wonen boven het café. Ze

dachten reeds even aan stoppen maar
besloten om er nog enkele jaren bij te
doen. Zij zijn respectievelijk 62 en 60
jaar, dus niet meer piepjong, al ogen
beiden zeer jeugdig. Ze ziet geen opvol-
ging in familiale kring, al komen de
dochter en haar gezin veel over de
vloer.
Een opvolger vinden is echt een pro-
bleem. Ook de klanten zijn daar be-
zorgd over. Het is immers “ne speciale
stiel”. Vandaar kozen ze ondertussen
voor twee sluitingsdagen in plaats van
één: maandag en donderdag.
Mensen komen graag naar café Zave-
lenborre. Door de vele engagementen
en vooral door de hartelijke ontvangst
valt er steeds iets te beleven in een
aangename atmosfeer.
Wijzelf zijn  wederom eveneens harte-
lijk ontvangen en krijgen een dank u
wel voor ons bezoek.
Dat doet een burger goed!
Hartelijke groet,

Lieve & Greta

Adres: 
Frans Verbeekstraat 148, 3090 Overijse
www.volkscafes.be

VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86
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Biljarten op zijn Belgisch

We hebben al dikwijls gedacht dat we
alles al gezien hadden, dat België ons
niet meer kon verrassen. Telkens op-
nieuw moeten we onze mening her-
zien. Onze premier H. Van Rompuy
werd ons verkocht als enige echte ‘laat-
ste-kans-redder’ van dit land. O.K., laat
hem maar proberen. Korte tijd later
wordt hij ineens de enige hoop voor
Europa, Herman for president! Heeft
België hem zo plotseling niet meer no-
dig? Zegt daar één belgicist dat hij be-
ter voor zijn eigen land zou blijven zor-
gen? Neen toch, wat een eer voor
België, als dat mocht lukken. Ben ik
over-kritisch als ik zo denk dat Europa,
met hem, misschien voor immobilisme
kiest. Het is natuurlijk nog niet zover
en ik vind deze hetze ver van de werke-
lijkheid, maar ze staat wel in al onze
media op de voorgrond. Mooi dan ook
hoe al gespeculeerd wordt op opvol-
ging. ‘Le Soir’, de franskiljonse ‘mille-
collines-gazet’ heeft al direct een veto
tegen de terugkeer van Leterme. Dat
die man 800.000 Vlaamse stemmen
heeft gehaald, heeft duidelijk niet het
minste belang. Deze gazet vindt het
ook een probleem voor het voortbe-
staan van België, dat de Vlaamse meer-
derheid stilaan begint haar (rechtmati-
ge toch?) rechten op te eisen. Voor
mijn part alleen maar veel te ‘stilaan’! 

Ons aller onmisbare hoofdstad Brussel
heeft het weer goed gedaan, een eenta-
lige (Frans) dame (ene Hariche van PS-
signatuur) wordt grote baas voor de
ziekenhuizen in Brussel (IRIS). Mis-
schien moeten de Vlamingen in de toe-
komst nog meer dan vroeger hun beste
Frans bovenhalen als ze ziek zijn, of
anders misschien bij een veearts soe-
laas zoeken. 

In deze crisistijden (Voor wie? Bespa-
ren? De anderen!) heeft blauwe kroko-

dil De Gucht een duur cadeautje ge-
daan aan zijn Franstalige partijgenoot
Philippe Bostem, een heel consulaat in
Marseille aan de ‘Côte d’Azur’. Sinter-
klaas spelen met andermans centen is
toch zo leuk. Die man doet vroeg of
laat wel iets terug toch. Af en toe een
relaxend weekendje misschien? Met
dagelijks fuifje, je weet wel, zoals in
Parijs toen. 

Toch ook wat biljart vandaag, om de
kommer wat te vergeten. Biljart is een
cafésport, niet te ontkennen. Vandaar
dat we ook eens van het gedrag aan
boord mogen spreken. Het blijft een
concentratiespel, waaruit volgt dat we
onze tegenspeler, als het zijn beurt is,
de nodige rust moeten garanderen. We
verlaten de tafel, gaan eventueel zitten
en zwijgen in alle talen, ook in het
Frans. Als de speler zelf om raad
vraagt, of advies, kunnen we natuurlijk
ter beschikking staan. Meestal echter
is het beter voor het spel, dat men de
rust bewaart. Stilte, met eventueel wat
achtergrondmuziek of geluiden, zijn de
beste omstandigheden voor onze con-
centratie. 

We gaan het nog eens hebben over het
‘pikeren’. Dit is een trekstoot in een
toestand, waar geen plaats beschik-
baar is voor een normale keuvoering.
De ballen liggen dicht bij elkaar en we
kunnen moeilijk onze hand normaal
plaatsen. We gaan dan pikeren. De hiel
van de keu gaat omhoog tot ongeveer
45° en we plaatsen onze linkerhand in
hoogstand. We steunen op de vingertip-
pen van drie vingers, de wijsvinger
wordt teruggeplooid om met de duim
een ‘V’ te vormen waarin de keu kan
glijden. De drie vingers vormen een
rechthoekige driehoek, waarvan pink
(A) en middenvinger (C) de lange zijde
vormen. We plaatsen eerst de ringvin-

ger op ‘B’, richting keubal, dan de rest.
Onze schouders staan evenwijdig met
de keu, de rechterhand omklemt de
keuvoet met het eerste kootje van de
wijsvinger en de duim. De rechtse elle-
boog  wordt naar achter gehouden, de
keu onder de kin, tussen de twee ogen.
We stoten uitzonderlijk met de hele
rechterarm en dus hier niet alleen met
de voorarm. Dit om een rechtlijnige be-
weging van de keu toe te laten. Nog een
laatste punt: hoe dichter de ballen bij-
een liggen, hoe hoger we de keubal ra-
ken met de procédé, de helling van de
keu blijft onveranderd, behalve als de
afstand tussen de twee ballen kleiner is
dan 1 cm. En opgepast, een diepe stoot
kunnen we hier niet riskeren, daarvoor
is er geen ruimte. Kort en goed dus! 

Ik hoor u al zuchten, we stoppen dus
maar, u bent aan een pauze toe, niet
zonder reden en oefenen kan ook mor-
gen. 

Jan Goossens 
(amateur van o.a. bi ljarten)

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



16 Spoorslag jaargang 39, nummer 6 - 2009

LI
ED
ER
EN
 V
A
N
 T
O
EN
 (7

2)

Naast minneliederen, balladen,
kerst- en gewijde liederen,

stemmings- en studentenliederen
alsook gezangen over land en volk
kennen we een hele groep luimige
liederen. Hier wordt de humor op
een toonladder gezet en ons op die
wijze gepresenteerd.
Het lied waarover we het vandaag
hebben stamt uit Noord-Brabant en
is algemeen bekend, maar tekst-
dichter noch componist zijn be-
kend.

Luimige Liederen

Hier volgt de tekst:

Daar kwam ene boer ui t Zwitserland,
Kadee, kadolleke, keda !
En die had een ezel aan zi jn hand,
Laberdi , laberda, laberdonia !
En die had een ezel aan zi jn hand,
Ceci lia !

Waarop dat lei  een linnen doek,
Kadee, kadolleke, keda !
Hi j sprak: Wat zal ik daarmee doen?
Laberdi  ...

Wel sni jerke sprak hi j, sni jerke fi jn,
Kadee, kadolleke, keda !
Wi l mi j eens maken een kedeli jn (*),
Laberdi  …

En als dat kedeli jn was gemaakt.
Kadee, kadolleke, keda !
Toen ging hi j voor zi jn vrouwke
staan, Laberdi  …

Wel vrouwke sprak hi j, vrouwke fi jn,
Kadee, kadolleke, keda !
Zeg mi j, hoe staat dat kedeli jn,
Laberdi  …

Dat kedeli jn staat jou nikske goe,
Kadee, kadolleke, keda !
Ge hebt een li jf geli jk een koe,
Laberdi  …

Heb ik een li jf geli jk een koe? Kadee,
kadolleke, keda !
Dan ga ik naar de sni jder toe,
Laberdi  …

Wel sni jerke, sprak hi j, sni jerke fi jn,
Kadee. kadolleke, keda !
Ge hebt bedorven mi jn kedeli jn,
Laberdi  …

Heb ik bedorven uw kedeli jn? Kadee,
kadolleke, keda !
Ik heb ‘t gesnejen in de maneschi jn,
Laberdi  …

Hebt gi j ‘t gesnejen in de mane-
schi jn? Kadee kadolleke, keda !
Ik zal het betalen in de zonneschi jn,
Laberdi  …

De boer die pakte zi jn stok al gauw,
Kadee, kadolleke, keda !
En waar hi j sloeg kwam niet zo
nauw, Laberdi  …

Maar ook de sni jer hield zich kloek,
Kadee, kadolleke, keda !
Hi j stak de boer met de naald in zi jn
broek, Laberdi  …

Ze zetten de sni jer op een witte gei t,
Kadee kadolleke, keda !
En reden ermee naar de eeuwigheid,
Laberdi  …
(*) Kedelijn is een middeleeuws boven-
kleed dat men boven een boezeroen

aantrekt. Van oudsher was de boeze-
roen (in het Frans ‘le bourgeron’) ei-
genlijk een korte kiel met lange mou-
wen, meestal van blauw gestreept
linnen of katoen. Hij werd voorname-
lijk als onderkleed gedragen door am-
bachtslieden, zeelieden en sjouwers.
Dit kledingstuk had geen kraag. Omdat
dus het ‘gewone volk’ boezeroenen
droeg, werden arbeiders wel ‘Jan Boe-
zeroen’ genoemd. Een mager persoon
werd wel aangeduid als ‘een boezeroen
met botten’. Tegenwoordig worden
overhemden ook vaak aangeduid met
de Engelse namen ‘shirt’ of ‘dress shirt’
of zelfs ‘dress hemd’. Over het alge-
meen bedoelt men met ‘dress shirt’ en
‘dress hemd’ een overhemd dat ge-
schikt is om met een stropdas, onder
een kostuum of pak te dragen.

Roeland

(Wordt vervolgd)

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

Vredevolle Kerst
en een

Gelukkig Nieuwjaar
Laten we samen bouwen aan een gelukkig 2010!
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LOFLIED VOOR DE DRUIF 
Naar aanleiding van de 80e verjaardag 

van het overlijden van Felix Sohie 1841 - 1929

Wie heeft er ooit het lied gehoord, *
het lied van heer Sohie?

Hij had, ‘t is waar, geen grote naam,
maar toch: ‘t was een genie!

Sohie die “maar” een werkman was,
nochtans was scherp van zin,

zijn druiven bracht hij naar de markt
en maakte er gewin.

’k Bouw zelf een glazen huis, dacht hij,
ik kweek zelf mijne Royal, 

‘k verlaat mijn baas en zijn kasteel
en win druiven zonder tal!

Zo kwam er menig mooie ser
ja, zelfs een dorp van glas!

De druiven hadden veel succes
en brachten geld in kas.

Geboren was de druiventeelt
en welstand groeide snel,

de druiventelers werkten hard,
een uur was van geen tel.

De tranen van de wijnstok,
zo lekker en zo zoet,

Royal, Muscat of Frankenthal
wat smaken ze toch goed.

Maar spijts het werk en hard labeur
bleef ‘t liedje niet lang duren,

de olieprijs en d’oogst van ‘t zuiden
deden de stiel verzuren.

Toch blijft die vrucht bekend, beroemd,
‘t product van onze streek
dank zij de dappere serrist
en zijne druivenkweek.

Zo kreeg de serredruif
het label Bee-Ooo-Bee **

- wie had dat ooit gedacht? -
van ‘t Europese komitee!

Wat zijn we fier, wat zijn we blij
de druif beschermd, erkend,

Vlaams-Brabant heeft zowaar een vrucht
die heel het land verwent.

Zo’n druif verdient een koningin,
een vrouw met zwier en klasse,

die als P.R. perfect
tegen haar taak is opgewassen.

Maar... gij die woont in deze streek:
in Hoeilaart, Eizer of Tervuren,
gedenk: de wieg der tafeldruif
die stond bij uw geburen!

Want, hij die “maar” een tuinman was
- Sohie - was scherp van zin,

hij bracht “ons Huldenberg” in kaart
en de telers hun gewin.

Hier stoppe ik. Dichte een ander nu
een vers op heer Sohie.

Hij werd een man met grote faam
en was een soort genie!

Jaak Bertmans
augustus 2009

—————-

* Inspiratie: Boerke Naas van Guido Gezelle
“Wie heeft er ooi t het lied gehoord,
het lied van Boerke Naas?
‘t En had, ‘t i s waar, geen leeuwenhert,
maar toch, ‘t en was niet dwaas.”

** BOB : beschermde oorsprongsbenaming

Niet de laatste ... er zi jn nog Belgen.



18 Spoorslag jaargang 39, nummer 6 - 2009

SA
M
EN
 G
ES
C
H
IE
D
EN
IS
 O
P
D
IE
P
EN

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

1909 - 1909 - 1909

Hoeilaart : In het jaar dat het Vlaams Huis geopend wordt op
de Brusselse Grote Markt, krijgt Hoeilaart zijn tram- of
spoorweghalte. Hoe zit dat? Was de buurtspoorlijn Groenen-
daal-Overijse niet al op 15 juli 1894 met veel luister ingere-
den? Ja, inderdaad, de verbinding was er al, maar de uit-
bouw van alle infrastructuur vroeg wat meer tijd. In 1896
werden de Groenendaalse goederenloods en de schuilplaats
voor de reizigers opgetrokken; in 1902 werd het nieuwe
spoorwegstation van Groenendaal ingehuldigd en in de ‘Ge-
schiedenis van Hoeilaart’ van G. Renis lezen we dat Hoei-
laart pas in 11990099 zijn spoorweghalte kreeg.

1934 - 1934 - 1934

IJzer-Duisburg : In het jaar dat in Brussel de wet op het taal-
gebruik in rechtszaken wordt gestemd, wordt voor de IJzer-
se Duisburgse kinderen een gemeenteschooltje gebouwd,
hoewel er een paar honderd meter verder een behoorlijke
gemeenteschool van Eizer-Overijse bestond. Let ook even
op het verschil in de spelling van een gehucht dat een deel
van twee gemeenten bestrijkt. Op een stuk grond van 15 a in
de Vijfhuizenweg, het jaar tevoren gekocht van de weduwe
en kinderen van Henri Vanaerschot, rijst een schooltje uit de
grond. Maar in 11993344 is het nog niet klaar, zodat voorlopig les
wordt gegeven in de danszaal van Café Desees. Ondanks po-
gingen van samenwerking met Eizer wordt het schooltje in
1945 gesloten en omgevormd tot woonhuis.

1959 - 1959 - 1959 

Hoeilaart : In het jaar dat op 4 juni de tekst van de Belgische
grondwet in de kamer van volksvertegenwoordigers goedge-
keurd wordt en pas op 16 december in de senaat, beginnen
in Hoeilaart werken naast het sportveld van het Gemeente-
huis: er komen kleedkamers met moderne sanitaire installa-
ties. En u wist het al: in 11995599 opent ook het ‘Kinderdorp’ zijn
deuren en … het standbeeld van.Felix Sohie, gemaakt door
de Hoeilaartse kunstenaar Raymond Degryse, wordt op 28
september ingehuldigd.

FFeelliixx SSoohhiiee (1841 – 1929), grondlegger van de Brabantse
druiventeelt onder glas, stierf precies 80 jaar geleden. Op
de foto herkent u zi jn beeld aan de poort van het Kasteel

van Huldenberg, waar hi j bi j baron Theodoor de Baude-
quin de Peuthy de stiel van druiventeler volledig onder de
knie kreeg; in 1860 had zi jn diploma behaald aan de Tuin-
bouwschool van Vi lvoorde. (foto JB)

1984 - 1984 - 1984

Dijleland : Te Leuven verschijnt “Oude dorpsgezichteen en
landschappen in het natuurpark Dijleland”. De Vrienden van
Heverleebos en Meerdaalwoud mogen nog steeds trots zijn
op dit werk. Onder meer het vroegere Duisburg, Groot-Hul-
denberg, Overijse met de Lanedorpen Terlanen en Tombeek
en Vossem worden er interessant met mooie illustraties tot
leven gewekt.

Francis Stroobants

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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•• AAhhmmeedd RRaasshhiidd : “De Europese re-
geringen moeten transparant zijn
over de werkelijke situatie in Paki-
stan en Afghanistan”. 

•• BBeenn WWeeyyttss na zijn interpellatie van
Annemie Turtelboom :: “De acties
van verscheidene Vlaams-Brabantse
gemeenten om geen verkiezingsbor-
den te plaatsen, waren volledig wet-
telijk”.

•• CCaarriittaass iinn VVeerriittaattee, paus Benedic-
tus XVI : “Als winst een doel op zich
wordt, riskeert ze de rijkdom te ver-
nietigen en armoede te creëren”.

•• DDiicckk AAddvvooccaaaatt :: “Ik zeg niet dat ik
een waarborg op succes ben, maar
het lukte wel al vaak”.

•• EEuurrooppeeaann CCiittiieess MMoonniittoorr : “In de
jaarlijkse lijst van de aantrekkelijk-
ste Europese zakensteden is Brussel
van de vierde naar de vijfde plaats
gezakt. Londen blijft leiden voor Pa-
rijs”.

•• FFBBII-lijst doorgelicht door het Ame-
rikaans ministerie van Justitie :: “De
lijst met terreurverdachten is voor
35 % fout”. 

•• GG.. dd’’ UUrrnnaayy : “Wie moet er brugpen-
sioen krijgen, de Antwerpse burge-
meester of Karel Vinck?”

•• HHeerrmmaann DDeeccrroooo :: “Het verschil tus-
sen de meerderheid en de oppositie?
Ze hebben allebei niets te zeggen,
maar het oppositielid doet het luid-
op”.

•• IIaann tekst bij tekening :: “Het pro-
bleem is dat wat men nodig heeft om
België recht te houden, men eerst in
Vlaanderen scheef moet slaan”.

•• JJeeaann GGaabbiinn :: “Ik zal pas melk drin-

ken als ik weet dat koeien druiven
eten”.

•• Jaap KKrruuiitthhooff :: “Ik heb altijd ge-
tracht van studenten mensen te ma-
ken die ideeën au sérieux nemen,
die dus niet per ongeluk denken
maar beslissen te denken. Die geen
stof slikken maar ze autonoom ver-
werken. Tegenspreken dus, eigen
gronden aanbrengen, het debat ver-
ruimen”.

•• LLuucckkaass VVaannddeerr TTaaeelleenn over ko-
ningshuis, provincies en senaat :
“Wij kunnen het ons niet permitte-
ren om zoveel geld uit te geven aan
instellingen die eigenlijk zichzelf
overleefd hebben”. En over vele
nieuwe inwoners : “Bijna alle jonge
allochtonen mogen dan wel de Bel-
gische nationaliteit hebben, enige
identificatie met dit land hebben ze
niet”.

•• MMaatttthhiiaass SSttoorrmmee :: “Ik denk dat we
dringend een scheut directe demo-
cratie nodig hebben. …/… De parle-
mentsleden zijn totaal onmondig ge-
worden. Zij zijn niet in staat om hun
eigen bevoegdheden nog uit te oefe-
nen”.

•• NNeellssoonn, lord :: “Een dapper man
loopt niet meer gevaar dan een laf-
aard”.

•• OOssssiipp -- LLoouurriiéé :: “Een mens weet
nooit, waartoe hij in staat is: een
niets, volkomen onvoorziene om-
standigheden kunnen heel zijn wijze
van zien en begrijpen veranderen”.

•• PPeessttaalloozzzzii :: “Wat niemand zoekt,
wordt zelden gevonden”.

•• Francis QQuuaarrlleess :: “Wie alleen voor
zichzelf leedt, leeft voor niemand”.

•• RRoollllss RRooyyccees vertegenwoordiger
Stanislas Leszczynski tijdens de
jongste Openbedrijvendag te Overij-
se : “De klanten van Rolls Royce
voelen nauwelijks de economische
crisis”.

•• SSttuuddiiee KK..UU..LL.. :: “België telt 31 mi-
nisteries, 58 agentschappen en 154
commissies, maar veel comités zijn
bevoegd voor bijna niets”.

•• TTeenncciinn, Mme de :: “De grote fout van
mensen van geest is, de wereld voor
minder dom te houden dan hij is”.

•• UUNNOO :: “De Taliban smokkelen jaar-
lijks 3.500 ton opium Afghanistan
uit, wat meer dan 100 miljoen euro
opbrengt”.

•• VVrreegg (Vlaamse energieregulator) ::
“Vlamingen, ga op zoek naar de
goedkoopste energieleverancier en
jullie besparen samen 300 miljoen
euro”.

•• James WWhhiissttlleerr :: “De natuur heeft
het gewoonlijk bij het verkeerde
eind”.

•• XX,, onbekende ; naamloze kraai :: “De
tijden worden aldoor minder. Toen
werd de galg afgebroken”.

•• YYzzaarrnn -Freissinet d’ :: “In de een-
zaamheid weent men altijd een wei-
nig om zichzelf”.

•• ZZoollaa Emile :: “Een kunstwerk, ro-
man, toneelstuk, schilderij, beeld-
houwwerk, is een brok natuur door
een temperament heen gezien”.

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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““De Vrienden van het Zoniënwoud”
vieren hun honderdjarig bestaan. U
denkt, een ideale gelegenheid voor
twee tentoonstellingen en twee erbij
horende boeken. Inderdaad, en beide
boeken zijn te koop op de twee ten-
toonstellingen. De vereniging beoogde
van bij haar stichting in 1909 de be-
scherming en verdediging van het Zo-
niënwoud en mag als de eerste ecologi-
sche vereniging van het land
beschouwd worden. Zij werd gesticht
in Oudergem (Roodklooster) door
kunstschilder René STEVENS en de
“fine fleur” van de toenmalige Brussel-
se intelligentsia (o.m. Emile Verhae-
ren) en een groepje politici (o.m. de
Vlaamsvoelende burgemeester van
Brussel Karel Buls). Zo werd de vereni-
ging de spreekbuis van een brede pu-
blieke opinie in Brussel, die het Zo-
niënwoud wilde behouden. Het woud
had toen immers al te lijden van grote
verkeerswerken, het aanleggen van de
renbanen van Bosvoorde en Groenen-
daal, de vele zoomverkavelingen en de
uitbreiding van de hoofdstad. Vanaf de

jaren ’30 worden de doelstellingen so-
cialer en ecologischer. Sinds 1920 ge-
ven “De Vrienden van het Zoniënwoud”
het driemaandelijks, tweetalig tijd-
schrift “Soignes-Zoniën” uit, waarin de
vereniging haar standpunten en be-
kommernissen kenbaar maakt. De hui-
dige doelstellingen zijn o.m. het be-
houd van de integriteit van het
natuurlijk en landschappelijk karakter
van het Zoniënwoud; het behoud van
het ecosysteem, de fauna en de flora,
de monumenten en de archeologische
sites; het behoud van de zoomgebieden
in verbinding met de omgevende groe-
ne ruimtes; het promoten van kennis
van en eerbied voor het woud bij een
zo ruim mogelijk publiek en vooral de
jongeren; het ondernemen van juridi-
sche stappen om de wetten en regle-
menten ter bescherming van het woud
te doen naleven.
“De Vrienden van het Zoniënwoud” or-
ganiseren ook geleide wandelingen en
uitstappen, niet alleen in het Zoniën-
woud, maar ook elders in Brabant en
daarbuiten. De vereniging is aanwezig

op de Erfgoeddag, het milieufeest van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
het Festival Natuurfilm te Namen, het
Feest van de Bomen en andere evene-
menten. De Vrienden  werken ook
nauw samen met verenigingen die
groene ruimtes willen vrijwaren en
meer bepaald die verenigingen die het
ecologisch netwerk vormen tussen het
Meerdaalwoud, het Zoniënwoud en het
Hallerbos, zoals de ‘Association des
Amis de la Forêt de Fontainebleau’,
De Vrienden van Heverleebos en Meer-
daalwoud, Natuurgroepering Zoniën-
woud, Environnement Waterloo, Na-
tuurpunt afdeli ng Sint-Genesius-
Rode.

De tentoonstelling in de 
Sint-Gorikshallen.
De oudste natuurbeschermingsvereni-
ging heeft er resoluut voor gekozen
naar de toekomst te kijken veeleer dan
naar het verleden.  Tot 3 januari 2010
kan u nog alle dagen van 10 tot 18 uur
behalve op maandag en verlofdagen de

Twee tentoonstellingen, 
twee boeken over ons Zoniënwoud
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tentoonstelling aan het Sint-Goriks-
plein, 1000 Brussel, bezichtigen. Tel. 02
502 44 24 – www.sintgorikshallen.be.
De toegang is gratis. 
Wat de bezoeker visueel en interactief
op de tentoonstelling ontdekt, kan hij
ook nalezen in een prachtig geïllus-
treerd album, een onontbeerlijk naslag-
werk van Zoniënkennis. In drie onder-
scheiden delen en 25 hoofdstukken
worden het historische en geografi-
sche kader, de fauna en flora en de wis-
selwerkingen tussen het fysisch en bio-
logisch milieu uit de doeken gedaan.
HHeett ZZoonniiëënnwwoouudd,, eeeenn nniieeuuwwee vviissiiee
oopp eeeenn ppaattrriimmoonniiuumm mmeett ttooeekkoommsstt.
Uitgeverij Mardaga, € 35,00, 19,5 x 24
cm, 240 blz., meer dan 200 kleurenfo-
to’s.

De tentoonstelling in het 
Museum van Elsene.
Een Zoniënwoudtentoonstelling moet
ook de talrijke schilders tot leven wek-
ken, die zich door de beukenkathe-
draal, haar lommerige dreven, haar die-
pe dellen, haar open plekken,
bekoorlijke vijvers en schaveien heb-
ben laten inspireren. In het Museum
van Elsene, die andere parel van het
Brussels patrimonium, is er een huldi-
ging van “Zoniënschilders”, zoals Hip-
polyte Boulenger, Jean Degreef, Rik
Wouters, Isidore Verheyden, Rodolphe
en Juliette Wytsman en zovele andere
topstukken uit Belgische en buiten-
landse musea. Kom kijken en bewon-
der ook de onderschatte meesterwer-
ken uit onze musea die voor het eerst
samen onder deze thematiek tentoon-
gesteld worden. Het wordt een ware
(her)ontdekkingstocht doorheen het
Zoniënwoud verheerlijkt door het oog
van de schilder via een originele opstel-
ling die de ontdekking van het toerisme

en het pleinarisme aardig weet te com-
bineren.  
DDee sscchhiillddeerrss vvaann hheett ZZoonniiëënnwwoouudd,,
vvoooorrttuuiinn vvaann BBrruusssseell (1850-1950),
tentoonstelling in het Museum van El-
sene, Jean Van Volsemstraat 71, 1050
Brussel, georganiseerd i.s.m. De Vrien-
den van het Zoniënwoud en de Vrien-
den van het Museum van Elsene. Nog
tot 10 januari 2010 bent u welkom van
dinsdag tot zondag, van 11 tot 17.30
uur. Inkom: € 7,00 en € 5,00 voor stu-
denten, senioren, S-kaartbeziutters,
culturele en schoolgroepen, inwoners
van Elsene, vrienden van het Museum.
museum@elsene.be
In de tweede helft van de 19e eeuw ver-
oorzaakte de opgangkomende industri-
alisering als reactie een toenemende
belangstelling voor de natuur en von-
den kunstenaars hun inspiratie in de
Brabantse landschappen naar het voor-
beeld van de schilders van Barbizon in
het woud van Fontainebleau, waar
sommigen onder hen naartoe trokken.
Het Zoniënwoud werd de geliefde trek-
pleister van verscheidene schilders-
groepen, waar zij zich in het pleinaris-
me konden uitleven: de “School van
Tervuren”, de schilders van Roodkloos-
ter te Oudergem, de schilders van de
zgn. “Vallée des Artistes” (Wijnborre-
dal) te Linkebeek en de schildersgroep
“Uccle Centre d’Art” te Ukkel.
Deze nieuwe aandacht voor de natuur
droeg bij tot de ontwikkeling van
spoor- en wegennet die de dagjestoe-
rist in het midden van het bos bracht,
waardoor ter plekke nieuwe gehuch-
ten, buitenverblijven en cafés ontston-
den, die ook druk bezocht werden door
de kunstenaars. Na de Eerste Wereld-
oorlog zal het verkeer zich nog inten-
siever ontwikkelen op de uitgangswe-
gen van de hoofdstad (Tervurenlaan,

Waversesteenweg, Terhulpsesteenn-
weg, Waterloosesteenweg, Alsemberg-
sesteenweg), zodat heel wat Brusse-
laars zich in de Vlaams-Brabantse rand
gaan vestigen. Zij maken van het Zo-
niënwoud een “voortuin van Brussel”.   
Buiten de uitzonderlijke werken die er
tentoongesteld worden, (hoofdzakelijk
afkomstig uit privéverzamelingen) is
deze expositie van groot belang voor
onze eigen streek, ook omdat de ge-
meente Hoeilaart en het Gemeentelijk
Museum van Tervuren (het Hof van
Melijn) werken hebben uitgeleend en
omdat de “Vrienden van de School van
Tervuren” extra samengewerkt heb-
ben. 
DDee sscchhiillddeerrss vvaann hheett ZZoonniiëënnwwoouudd,,
vvoooorrttuuiinn vvaann BBrruusssseell ((11885500--11995500)) ..
Uitgeverij Racine, € 24,95, 19,5 x 24 cm,
128 blz., ca. 140 foto’s, tweetalig, sa-
mengesteld door Emmanuel Van de
Putte, curator van de tentoonstelling. 

Guy Vande Putte  

(Tekst door de redactie ingekort en 
i llustratie toegevoegd, VTB-prentkaart
ui t archief FS)

In de Druivenstreek is de werkgroep TaalRespect actief
en vraagt schriftelijk de handelszaken de Nederlandse
taal te gebruiken in hun publicaties, reclameboodschap-

pen en het eerste contact met de klanten.
In Rotterdam bestaat de Stichting Taalverdediging, die ijvert voor het herstel en
behoud van het Nederlands in Vlaanderen en Nederland.
De Marnixring Max Wildiers heeft een webstek Taalrespect (www.taalrespect.be)
met informatie over de wetgeving, de vijf meldpunten waar klachten kunnen wor-
den neergelegd. Daar vindt u ook zowel handelszaken die het Nederlands taalge-
bruik weren als handelszaken die respectvol omgaan met onze taal. Onlangs be-
steedde de RandKrant er een artikel aan.

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

Stichting Taalverdediging

Volzet
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• DDaavviiddssffoonnddss TTeerrvvuurreenn bbeeggiinntt aaaann eeeeuuww ttwweeee. Op 5
september 1909 hadden 17 personen in lokaal ‘De Vlaam-
sche Leeuw’ de vereniging gesticht. Carla Hatse Van Dam-
me en Vic Motte stelden een eeuw later de mooie brochu-
re samen “Davidsfonds Tervuren 100 jaar”. Op de
academische zitting namen Peter Vandermeersch (DS),
Peter Peene (DF) en burgemeester Bruno Eulaerts het
woord. En nadien mocht voorzitster Ilse Van Gerven de
aanwezigen begeleiden naar de gelegenheidstentoonstel-
ling. Proficiat voor wat voorbij is en vooral voor wat zich
beloftevol aankondigt in de tweede eeuw!

•• SSaalliiee LLeewwii ssccoooorrtt  99..33 vvoooorr hhaaaarr ssppeeeerr iinn TToorroonnttoo eenn
bbeehhaaaalltt  ggoouudd iinn AAnnttwweerrppeenn..
In Toronto werden met meer dan 800 topatleten de 10e we-
reldkampioenschappen gehouden van Wushu of Chinese
krijgskunst.
Salie Lewi werd door de VWF (Vlaamse Wushu Federatie)
geselecteerd om België op de wereldkampioenschappen
te vertegenwoordigen. Een enorme uitdaging en een grote
eer!
Meditatie, Chi Gong en Tai Chi zijn van groot belang en bo-
vendien beschermen deze drie technieken tegen kwetsu-
ren en uitputting. Salie specialiseert zich reeds meer dan
10 jaar (na haar professionele musical-theater-opleiding in
Arts Ed-London) in Wushu, met het accent op Taolu. Ze
traint onder de veeleisende leiding van haar trainer en le-
vensgezel Amir Alan Winner vooral de “handform”, het
rechte zwaard en speer. In Toronto bleek “de speer” haar
sterkste discipline.
En een tijdje later werden in Antwerpen de Belgische
Open Wushu-kampioenschappen Taolu georganiseerd. Sa-
lie Lewi kwam van Londen, waar haar trainingen  plaats-
vinden, overgevlogen om zich te bewijzen!
Bij de “handform”zonder wapens was ze de enige vrouwe-
lijke kandidate en kreeg de prachtscore van 8.33. Met “de
speer” was het bingo: ze behaalde GOUD met 8.65 en is ge-
selecteerd voor de Europese kampioenschappen van 2010
in Turkije. Proficiat en nog veel trainingsmoed,  Salie!

• TTeerruugg nnaaaarr aarrrroonnddiisssseemmeenntteellee kkiieesskkrriinnggeenn? Voor ons
niet gelaten als voor de provincie Vlaams-Brabant de twee
enige twee arrondissementen onverkort als uitgangspunt
gelden: Halle-Vilvoorde en Leuven.

Kort genoteerd

• WWoooonnzzoorrggcceennttrruumm iinn nniieeuuww kklleeeeddjjee…… Net voor de pe-
riode dat het licht op groen sprong voor de afbraak van het
‘oude’ Mariëndal langs de J.-B. Dekeyserstraat in Overijse-
Centrum, dwarrelde er op de redactietafel een lezersreac-
tie binnen van Tuur Jena, die op fietsuitstapje “absoluut
wat foto’s wilde nemen van een sprookjesachtige plaats in
Overijse! Indrukwekkend toch dat gebouw. En ik vind het
nog steeds spijtig dat ze er niets aan gedaan hebben. Was
er geen technologie mogelijk om het als rusthuis te restau-
reren? Ik vrees dat het toekomstig onpersoonlijk blok wei-
nigen zal kunnen overtuigen”. 

Het nieuwe centrum zal 94 kamers tellen met nuttig com-
fort. Er zal ook een verpleegpost en een dokterspraktijk
zijn en ruimtes voor ergo- en kinesitherapie, logopedie.
Ook een kap- en verwensalon en bovendien per bouwlaag
een leef- en ontspanningsruimte, om van allerlei andere
functies nog te zwijgen. Wellicht zullen de oudjes vanuit de
cafetaria een mooi uitzicht hebben op het park, maar om-
gekeerd…

• Lezer HHeerrvvéé DDaarraass uit Berchem werd omwille van zijn
grote heem- en volkskundige verdiensten gelauwerd. Hem
werd de hoogste Vlaamse onderscheiding, het Jozef
Weyns-eremerk, overhandigd. Proficiat!

• De gemeenteraden van Overijse en Asse hebben in een
motie de ontwikkeling van een ‘BBrruusssseellss MMeettrrooppoolliittaann
RReeggiioonn’’ afgewezen. We vermoeden dat er nog gemeentes
zullen volgen, want de economische uitbreiding van Brus-
sel over 81 Vlaams- en Waals-Brabantse gemeenten is te
gek om los te lopen.

• In Tervuren komt er aan de Leuvensesteenweg een groter
ppoossttssoorrtteeeerrcceennttrruumm. Hopelijk komt het ter beschikking
voor heel Vlaams-Brabant. Want met de jongste poststa-
king in Brussel X voelden vele Vlaams-Brabantse sorteer-
ders en postbedelers die niet wilden staken, zich ferm ge-
discrimineerd om nog te zwijgen van duizenden anderen
die vergeefs op hun dagelijkse post wachtten. Ons (overi-
gens flink geslaagde) Stoempfestival werd in de streek-
pers door de staking vier dagen na datum aangekondigd.
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Kort genoteerd

• Vandaag nog eeeenn vvrraaaaggjjee aaaann ddee ((ggeewweezzeenn))  sseerrrriisstteenn
onder onze lezers. Hoe heet een vergeten,  niet geknipte
druiventros die te midden van de geknipte rijpe trossen
hangt? Laat het a.u.b. weten aan de samensteller van het
geschiedenisboek der druiventeelt onder glas (zie hier-
naast).
Over twee maanden, in volgend Spoorslagnummer vindt u
een voorintekenformulier voor het boek met de volledige
geschiedenis van de Druiventeelt, dat midden volgend jaar
verschijnt. (FS)

Bijdrage XXVII tot de Geschiedenis 
van IJse-, Lane- en Dijleland

De Beierij van IJse – Het Glazen Dorp

FFrraanncciiss SSttrroooobbaannttss

GGEEÏÏLLLLUUSSTTRREEEERRDDEE EENNCCYYCCLLOOPPEEDDIIEE VVAANN DDEE
BBRRAABBAANNTTSSEE  DDRRUUIIVVEENNTTEEEELLTT  OONNDDEERR  GGLLAASS

IINN HHOONNDDEERRDD TTRREEFFWWOOOORRDDEENN

2010

In de kerk van Jezus-Eik namen op 20 november ll. fa-
milie en vele vrienden en kennissen afscheid van Raoul
Vanderceelen. Pastoor Roger Nuyts bracht in zijn homi-
lie Raouls inzet voor de Vlaamse zaak en zijn rechtlijni-
ge oordeelsvorming in herinnering. Op deze plaats wil
de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek - Spoorslag zijn
stichtend lid dankbaar gedenken. Als penningmeester
van het eerste uur, als medewerker aan talrijke acties en
als auteur van menige overtuigende bijdrage in de eer-
ste jaargangen van Spoorslag blijven wij Raoul met een
dankbare vriendengroet nabij. Rust in vrede, Raoul.

Nieuwe vri jwi lligers op
Belgische maat.
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De Kronkel
Kronkels zijn niet altijd vlug te ontwarren of op te lossen. Er
kwamen dit keer slechts een tiental goede oplossingen binnen.
En dat voor GENIETEN! Een trouwe abonnee uit Oost-Brabant
gaat met de prijs lopen. Proficiat Lowie Mattheus uit Walsbets-
Landen!

In het prijzenpakket zitten deze twee boeken van dokter Johan
Vanderlinden. 

•• AAnnoorreexxiiaa nneerrvvoossaa oovveerrwwiinnnneenn.. EEeenn ggiiddss vvoooorr ppaattiiëënntt,,
ggeezziinn eenn hhuullppvveerrlleenneerr. Dr. Johan Vanderlinden, Lannoo
2000.

•• BBoouulliimmiiee eenn eeeettbbuuiieenn oovveerrwwiinnnneenn iinn ttiieenn ssttaappppeenn, Jo-
han Vanderlinden, Lannoo 2008.

Om de twee maanden gaan prachtige
prijzen de deur uit. Wacht dus niet om de
nieuwe oplossing voor eind januari 2010 –
Of liever, doe het meteen vandaag - te
bezorgen aan

DDee KKrroonnkkeell,, KKaarrddiinnaaaallssttrraaaatt 2200,,
33009900 OOvveerriijjssee.. 

OOff ppeerr ee--ppoosstt ttee ssttuurreenn nnaaaarr
vvkkdd__ssppoooorrssllaagg@@yyaahhoooo..ccoomm ooff
jjeennaa..ddee__wwiillddee@@sskkyynneett..bbee

Oplossing vorig nummer:

Horizontaal:
1. … waren schrijfateliers in abdijen waar monniken hand-

schriften bestudeerden en met de hand overschreven

2. Tennisterm – Dat is de … op zijn werk

3. Bij de beesten … - Gemeentewerken

4. In … vochten in 1333 Vlamingen tegen Brabanders.

5. Geen … kunnen verroeren – Zij is echt een …

6. … dieu (E. Piaf) – De koekoek … de jager

7. … Scifo - … garnalen

8. Noot - … geträumt (Nena)

9. … werd al in de Middeleeuwen gespeeld, lang voor de
bowling bestond – Medeklinkers uit ‘Asse’

10. Zedenleer - Lamp

11. … zijn grote, open velden op vruchtbare zandruggen - En
andere

12. … dixit (hijzelf heeft het gezegd – Cicero) – Dat is niet
zo …, hoor.

Verticaal:
1. Vlaamse telenovelle – Laat … nu toch niet alleen - Kleur

2. Ten … - ‘De … in de meie, zet oude lieden aan het vrij-
en.’ – De uil die … de perenboom zat.

3. … Madrid – Nieuw Zeeland – Het woord … komt van het
Franse ‘gueux’, bedelaar, schooier

4. Een … roze jurk - Meisjesnaam

5. 2 … - Dat beeldje staat mooi in die … - Hoe meer … on-
der de grond, hoe minder democratie boven de grond  

6. Een nieuwe … - Wie ’t kleine niet …, is ’t grote niet
weerd

7. Klinkers van ‘ bloot’ - … is een kindeken geboren op
d’aard – Medeklinkers van ‘niks’

Aarzel niet. Word in 2010 adverteerder in een der dege-
lijkste en mooiste tijdschriften van de Druivenstreek.
Vanaf 70,00 euro op jaarbasis kunt u een renderende
inlassing bezorgen. Neem vandaag nog contact op, uit
overtuiging, om commerciële redenen of gewoon ”UUiitt
ssyymmppaatthhiiee”. Dit zijn de publiciteitstarieven voor een
hele jaargang of  5 x 2.400 exemplaren op naam, met de
post besteld :                                                                                                                  

Mini : (2,5 x 6 cm) voor € 70,00 
Standaard : (5 x 9,2 cm) voor € 140,00
Super : (verticaal 9,3 x 9,2 cm of horizontaal 5 x 19 cm)
voor € 250,00  
Maxi : (halve bladzijde) voor € 440,00  
Achterkaft : vijf nummers voor € 660,00                                          

: één nummer voor € 160,00

8. Griekse letter – ‘Iek ben … van Olland’ zei Lodewijk Na-
poleon, toen hij in 1806 koning van Holland werd

9. Bank - … Virgilia

10. In 1917 haalde … als eerste steenkool naar boven in de
Kempen


