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Redactioneel

Is Yves Leterme nog steeds dezelfde als vroeger of toch niet? In La Libre Belgique
verklaarde hij onlangs “Il y a une incapacité historique de la N-VA à prendre ses
responsabilités” en hij vergeet daarbij zijn 800.000 Vlaamse voorkeurstemmen. Dat
voorrang moet gegeven worden aan de economische crisis is geen reden om een oplossing
voor BHV en de staatshervorming op de lange baan te schuiven.  Net alsof de tientallen
ministers en de 150 Kamerleden slechts één probleem tegelijk aankunnen. De
koerswijziging van Y. Leterme is significant. Nu pleit hij voor “samenwerkingsfederalisme”,
een toverwoord? Was er dat niet altijd via interministeriële conferenties? Wil  Y. Leterme
een mistgordijn ophangen voor zijn  eigen onmacht en het falen van zijn 5 vice-premiers (3
Fr., 2 VL.), 9 ministers en 7 staatssecretarissen op het vlak van begroting, energie,
pensioenen, asiel en migratie? In de federale regeringsploeg zit ook een zekere Michel
Daerden (PS) die ons al genoeg belachelijk gemaakt heeft. En de tewerkstelling dan? Die
is voor een groot deel in handen van de Gewestregeringen en dat moet zo blijven. 
Dat de partijdiscipline (en die van de vakbond) hier onbetwistbaar een belangrijke rol
speelt is duidelijk en dat de oude CVP-ers en verstokte belgicisten als een J.-L. Dehaene op
autoritaire wijze hun stempel  drukken op CD&V staat buiten kijf. Bij de komende federale
verkiezingen loopt J.-L. Dehaene geen enkel risico omdat hij als Euro-parlementslid niet
kan afgerekend worden voor een aan Vlaanderen opgedrongen nefaste oplossing van BHV
en waarschijnlijk ook  niet voor de volgende staatshervorming. J.-L. Dehaene, trouw aan
zijn CVP-verleden, doet alles in het grootste geheim om ons dan te verrassen met
voldongen feiten. Zal het parlement zoiets goedkeuren? 
En dan is nog Brussels gewestminister Brigitte Grouwels (CD&V) die verklaarde een vijfde
(!) belangenconflict tegen de splitsing van BHV, eventueel ingediend door het Brussels
Gewest, te steunen. Wat is er aan de hand?
Nochtans zijn er binnen de CD&V vele bewuste Vlamingen die het graag anders zien. Zij
willen de komende verkiezingen niet het slachtoffer zijn van een slecht BHV-resultaat.
Maar de Socialisten, de Liberalen en de sommige Groenen zijn zo mogelijk nog een stuk
erger, belgicistischer  en passiever als de belangen van Vlaanderen moeten verdedigd
worden. Wat zouden het Hof en het establishment van hen wel niet denken?
Misschien mogen wij dromen en komt ooit de dag dat alle Vlamingen voor gelijklopende
thema’s aan hetzelfde zeel trekken, zoals de Franstaligen het al jaren doen, ongeacht de
politieke vlag die zij moeten dienen. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van OV2002 in Overijse, begin dit jaar, maakte burgemeester
D. Brankaer zich zorgen rond BHV.  Hij is één van de burgemeesters die altijd de splitsing
van de achterhaalde kieskring heeft verdedigd. Zoals de zaken er nu voorstaan vreest hij
dat er geen oplossing komt zonder Vlaamse toegevingen. Zitten wij dan weer in een situatie
zoals tijdens het Egmontpakt, eind van de jaren ‘70? Van wie zal dat afhangen? Van onze
Vlaamse politici natuurlijk! Zij moeten kiezen tussen vijf minuten goede wil of dagenlang
straatprotest tegen de zoveelste francofone annexatie van Vlaams grondgebied. 

Toch een voorspoedig 2010 gewenst en blijft vooral gezond, het zal nodig zijn!

(Redactie, 14 januari 2010)
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Donderdagavond, 14 januari 2010, kwam
professor Huisartsengeneeskunde en voor-
zitter van Open-VLD Overijse, Dirk Devroey
op uitnodiging van de Marnixring Overijse
De Vrijheijt, praten over patiëntenrechten.
Sinds kort werd er in Halle eindelijk een
MUG-dienst operationeel; Deze MUG is
verbonden met het Mariaziekenhuis en
bedient de Vlaamse gemeenten in de ruime
omgeving.

In de Druivenstreek stuurt de dienst 100
(112), die gecentraliseerd is in de omgeving
van de Brusselse Havenlaan, nog altijd een
SAMU vanuit St.-Luc met een Franstalige
noodarts en verplegers die geen gebenedijd
woord Nederlands kennen, met alle
gevolgen vandien. Het ziekenhuis St.-Luc is
verbonden met UCL in Louvain-la-Neuve.
Noodartsen zijn meestal stagedokters met
diverse nationaliteiten. Door de verant-
woordelijke overheid wordt dat niet als een
belangrijk aspect beschouwd. Nochtans
zijn er tal van schrijnende, frappante voor-
beelden zoals een dodelijk verkeersongeval
op de Frans Verbeekstraat in Overijse,
waarbij ook kleine kinderen betrokken
waren. Het medisch personeel van St. Luc
kon met hen niet praten…

Hoe kunnen zulke toestanden vermeden
worden? Een vooruitgeschoven MUG-post
vanuit Gasthuisberg (Leuven) zou onbe-
taalbaar (?) zijn omwille van een beman-
ning met vijf ploegen (artsen en verplegend
personeel) om de klok rond operationeel te
zijn. Daarbij komt dat deze mensen maxi-
maal één à twee uur per dag met hun vak
bezig zouden zijn, waardoor ze praktijker-
varing zullen missen. Kan men dit oplos-
sen? Eén van de problemen is de afwezig-

heid van een Vlaams ziekenhuis in de Drui-
venstreek; het laatste in Neerijse is nu een
rust- en verzorgingstehuis.
Een andere oplossing is de mutatie van één
MUG uit Gasthuisberg naar St. Luc en één
SAMU vanuit St. Luc naar Gasthuisberg.
Los van de taalproblemen die er in Leuven
zullen ontstaan, kan men niet garanderen
dat de Vlaamse MUG prioritair zal ingezet
kunnen worden in de Druivenstreek.
Speelt de afstand en de interventietijd een
rol? Daar zijn twijfels over. Normaal moet
men binnen de 10 minuten ter plaatse zijn.
Dit zou vanuit St.-Lambrechts-Woluwe
alleen ’s nachts mogelijk zijn, als zij hun
weg vinden en als het om de dichtstbij-
zijnde kant van Overijse gaat. Overdag zijn
er ellenlange files en dan zou Leuven beter
zijn. 
Ten slotte, een eenvoudige oplossing: St.
Luc beschikt over tweetalig interventieper-
soneel. Maar dat lijkt uitgesloten te zijn.

Het is een elementair recht dat patiënten in
Vlaanderen in hun moedertaal behandeld
worden. In Brussel is het bijna uitgesloten
Nederlandstalige artsen te vinden. Er is één
Nederlandstalig ziekenhuis UZ Brussel in
Jette en er zijn enkele ziekenhuizen die hun
best doen (St.-Elisabeth en St.-Jan). De an-
dere ziekenhuizen zijn  privé of behoren tot
de IRISgroep (CPAS). Het voorbeeld werd
aangehaald van de Verenigde Staten waar
de grondwet uitdrukkelijk bepaalt dat pa-
tiënten in hun moedertaal behandeld moe-
ten worden, lang geleden bedoeld voor de
Mexicanen. Vandaag heeft iedereen in de
VS recht op een gratis gespecialiseerde tolk
in het ziekenhuis. In België wordt het recht
op verzorging in eigen taal niet gewaar-
borgd!

Het verschil in verzorging in Vlaanderen en
in Wallonië / Brussel kwam ter sprake. De
medische werkwijze in Vlaanderen is dui-
delijk gericht op het Noord-Europees sys-
teem (Scandinavië, Nederland, Duitsland).
De eerstelijnszorg wordt door huisartsen
waargenomen en opname in een ziekenhuis
wordt tot het strikt noodzakelijke beperkt,
terwijl in het francofone deel een Latijnse
werkwijze geldt: men gaat veel sneller naar
een ziekenhuis en de opname duurt veel
langer, met hogere verzorgingskost tot ge-
volg. 

Tot slot kwam de bedenking, waarom de
Vlaamse ambulanciers uit Overijse altijd in
het Frans communiceren met St. Luc. Waar-
om zou St. Luc dan nog moeite doen om en-
kele woorden Nederlands te leren?

Dat er geen geld zou zijn voor een Vlaamse
MUG in Overijse staat in schril contrast met
de jaarlijkse miljarden euro transfer naar
Wallonië. Met enige politieke wil kan er een
bevredigende oplossing worden gevonden.
Is een vooruitgeschoven Vlaams ziekenhuis
in de Druivenstreek niet realistisch? Dit zou
alvast de Vlamingen aan deze kant van de
Vlaamse Rand en ook Brusselse Vlamingen
de mogelijkheid geven zich te laten verzor-
gen in hun moedertaal in de plaats om ver-
plicht te zijn naar francofone ziekenhuizen
te gaan, die bovendien niet beter zijn dan de
Vlaamse ziekenhuizen. Daartoe is politieke
moed nodig!  Politici die momenteel bezig
zijn met deze problematiek zijn Mark 
Demesmaeker (N-VA ) en Sven Gatz
(OpenVLD).

Henri Otte

Patiëntenrechten in Brussel en de Vlaamse rand, meer bepaald
het recht op  Nederlandstalige medische verzorging.

Het Vlaams symbool “de Vlaamse Leeuw” 
wordt straffeloos misbruikt.

Het is zeker niet de eerste keer dat dit ge-
beurt. Onder andere verenigingen met een
Nationaal Socialistische (Nazi) inslag, als
het “Nieuw Solidaristisch Alternatief (N-
SA), die verschillende neonazistische  groe-
peringen verenigt, misbruiken het Vlaams
symbool in hun publicaties en op Netlog.
De Standaard van 27-11-2009 speelde daar
gretig op in met het artikel “Nazi’s op Net-
log”, vermoedelijk om doelbewust schade
te berokkenen aan de “Vlaamse zaak”. De
Standaard  was niet zo eerlijk en objectief
om de reacties hierover te publiceren, inte-
gendeel kreeg het N-SA de nodige belang-
stelling.

Door de Marnixring internationale service-
club vzw, werd aan de Standaard een le-
zersbrief gestuurd, met verzoek deze af te

drukken. Maar dit werd door de krant ge-
weigerd.

De Marnixring internationale serviceclub
vzw koestert en promoot de Nederlandse
taal en cultuur met het oog op het in waar-
den houden van onze volksidentiteit. Onze
Vlaamse symbolen terug in de juiste con-
text plaatsen maakt een belangrijk onder-
deel uit van deze doelstelling. Wij betreu-
ren ten zeerste de manier waarop een
naar eigen zeggen Vlaamse kwaliteits-
krant als de Standaard op 27-11 de
Vlaamse Leeuw op visuele wijze onbe-
twistbaar associeert met nazisymbolen.
Dat het bijhorende artikel op geen enkel
moment het misbruik van onze Vlaamse
symbolen veroordeelt, maakt de gegeven
informatie des te erger en getuigt van een

compleet gebrek aan Vlaamse fierheid.
Dankzij deze ondoordachte berichtgeving
hebben we opnieuw vele stappen achteruit
gezet in ons streven naar een juiste en cor-
recte positionering van onze Vlaamse
identiteit. Vlaanderen werd geen dienst
bewezen, integendeel.  Jammer.

Het is zeker niet de eerste keer dat de Stan-
daard journalistiek in de fout gaat en geen
gelegenheid laat voorbijgaan om in het ge-
zicht van goedgeaarde, maar bewuste Vla-
mingen te spuwen. Het is ooit anders ge-
weest! Welke meerwaarde heeft de
Standaard voor de Vlamingen nog te bie-
den?

Henri Otte
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Van in de 19de eeuw tot diep in de twee-
de helft van de 20ste eeuw heeft ons
volk, althans in de zuidelijke Nederlan-
den, moeten strijden voor de verneder-
landsing van het onderwijs. In 1968 be-
toogden nog velen onder ons voor
Leuven Vlaams. Er is geen probleem
meer met het Frans in het onderwijs,
maar intussen is de verengelsing van
het hoger onderwijs sluipend aan de
gang, zowel in Noord- als in Zuid-Ne-
derland. Zowel de rectoraten als som-
mige politici vinden trouwens dat het
hoger onderwijs nog veel meer moet
verengelsen, zodat zij in alle stilte voor-
bereidingen treffen om de taalwetge-
ving dienaangaande te wijzigen. Vanuit
een diepe bezorgdheid over die evolu-
tie, heeft het Vormingsinstituut Wies
Moens een aantal maanden geleden het
initiatief genomen om samen met ande-
re verenigingen over dit onderwerp
een symposium te organiseren en op
die wijze een beweging op gang te
brengen die de positie van het Neder-
lands in het hoger onderwijs vrijwaart
en bevordert.

Noteer alvast zaterdag 13 maart, 14 uur
in uw agenda, want dan heeft het sym-
posium Beter Engels of beter Ne-
derlands? plaats in de Aula Jan Fabre
van de Universiteit Antwerpen, cam-
pus Middelheim, Groenenborgerlaan
171, 2020 ANTWERPEN. Ingang via de
Floraliënlaan.

De organiserende verenigingen zijn:
Beweging Vlaanderen – Europa
Katholiek Vlaams Hoogstudentenver-
bond
Marnixring Antwerpen Violier
Nationalistische Studentenvereniging
Stichting Taalverdediging
Verbond der Vlaamse Academici
Vormingsinstituut Wies Moens

Het symposium geniet nu reeds de fi-
nanciële steun van de volgende spon-
sors:
Marnixring Antwerpen Violier
Marnixring Internationale Serviceclub 
Vormingsinstituut Wies Moens 
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
Algemeen Nederlands Verbond
Beweging Vlaanderen - Europa
Koffiebranderij MAES KOFFIE, Has-
selt
Marnixring Max Wildiers
Ghislain Duchateau, Hasselt

Sprekers zijn: Diana Vinke (Technische
Universiteit Eindhoven), Hakima El
Meziane (Voka, Vlaams netwerk van
ondernemingen). prof. Frank
Fleerackers (Rechtenfaculteit HUB en
voorzitter VVA) en prof. Harry Martens
(hoogleraar en ererector Universiteit
Hasselt). Daarna volgt een debat met
de voormelde sprekers en twee
studenten-vertegenwoordigers. Het
publiek krijgt eveneens een inbreng.
An de Moor modereert en verzorgt
eveneens de presentatie. We sluiten af
met een receptie. 

De toegang is gratis, maar omdat de or-
ganisatie van een dergelijk evenement
toch aardig wat geld kost en omdat wij
ook nadien nog willen werken rond het
Nederlands in het hoger onderwijs, ho-
pen wij op de financiële ondersteuning
van velen. In de eerste plaats zoeken
wij grote, middelgrote en kleine bedrij-
ven en, waarom niet, ook particulieren
die willen sponsoren. Voor een bedrag
van minstens 125 € verwerft men de
status van sponsor. In het nummer van
Kort Manifest dat medio februari
2010 op zo’n 2.000 exemplaren ver-
spreid zal worden, drukken wij het
logo van de bedrijven die tijdig inschrij-
ven af. Dit logo wordt eveneens gepro-
jecteerd in de zaal tijdens het symposi-
um op 13 maart en afgedrukt op de
programmafolders die we dan verde-
len.

Men kan ook toetreden tot het be-
schermcomité, mits betaling van min-
stens 50 € of tot het steuncomité mits
betaling van om het even welke steun-
bijdrage. Alle namen van wie financieel
steunt worden op dezelfde wijze gepu-
bliceerd als de sponsors, behoudens
andersluidend verzoek.

Alle betalingen graag op bankrekening
001-1375734-59 van het Vormingsinsti-
tuut Wies Moens VZW, 2550 KONTICH,
met de vermelding “symposium”.

De toegang is gratis, maar we moeten
in elk geval weten hoeveel mensen we
mogen verwachten. Daarom is het ab-
soluut noodzakelijk om vooraf in te
schrijven hetzij op het e-postadres 
beterengelsofbeternederlands@gmail.com
of via de klassieke brievenpost bij Sym-
posium 13 maart p/a Geert Bellefroid,
Stenenkruis 5, 2160 Wommelgem. U
kan daarvoor het onderstaande formu-
liertje gebruiken:

Taal in het hoger onderwijs
Beter Engels of beter Nederlands?

Voornaam: ……………………….…………………………   Naam: ……………………………………………………………

Organisatie/bedrijf/hoedanigheid: ………………………………………………………………………………………………

Straat: ……………………………………………………………………… Nummer: ……………

Postcode: ………………….. Gemeente: ……………………………………………………………

telefoon: ……………………. E-postadres:  …………………………………………………………

neemt deel aan het symposium met ………………  personen

!
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In deze en volgende Spoorslag vindt u een nieuwe rubriek SPLITSINGBRUSSEL-HALLE-VILVOORDE. Wij geven onze politici nog even de
tijd de kieskring volgens de geest van de Grondwet zonder prijs, zon-
der toegevingen te splitsen. Indien dit na het verschijnen van Spoor-
slag 2010 nr. 2 niet is gerealiseerd, KOMEN WIJ OP STRAAT. NU IS HET
GENOEG GEWEEST !!!

Geachte Burgemeesters, Schepenen en
Gemeenteraadsleden van Vlaams-
Brabant, 

De werkgroep BHV heeft een nieuwe
ontwerpmotie opgesteld over de split-
sing van BHV zonder toegevingen, die
reeds werd overgemaakt aan alle ge-
meentebesturen van Vlaams-Brabant.
Deze motie kan opgehaald worden van
de webstek  http://haviko.org/acties/
burgemeesters_2007.htm en wordt
hieronder kort samengevat.

Reeds negen gemeenten hebben de
motie quasi-unaniem goedgekeurd, met
name Meise, Lennik, Steenokker-
zeel, Halle, Merchtem, Kortenberg,
Zaventem, Sint-Pieters-Leeuw en
Dilbeek. 

De Vlaams-Brabantse bevolking vraagt
uw steun om deze motie in alle Vlaams-
Brabantse gemeenten goed te keuren
over alle partijgrenzen heen. Het gaat
hier over een fundamenteel grondwet-
telijk recht, namelijk de opheffing van
een discriminatie vastgesteld in een
dwingend arrest van het Grondwette-
lijk Hof. Leg de motie eendrachtig voor
aan uw gemeenteraad als een gezamen-
lijke motie van alle partijen.

In haar brief van 8 januari ll. reageert
mevrouw Marianne Thyssen, voorzitter
van de CD&V. Zij wil “investeren in een
klimaat van vertrouwen en discretie”
en “de gesprekken in goede trouw en in
alle discretie voeren”. Ook wij vragen
niets anders, namelijk de “goede
trouw” van de Vlaamse partijen die de
onderhandelingen voeren, te bevesti-
gen, dit is precies de inhoud van de mo-
tie. Deze “goede trouw” bestaat er na-
melijk in de talrijke schriftelijke
beloften van Vlaamse partijen, parle-
ment en regeringen niet te beschamen.

Dat de herbevestiging van deze schrif-
telijke beloften geen overbodige luxe is 
moge blijken uit de perslekken van
eind januari. We citeren uit onverdach-
te bron (Paul Geudens in Gazet van
Antwerpen op 27-1-2010):
“Toevallig of niet lekte op de voor-
avond van de koninklijke speech wat
uit over de geheime werkzaamheden
van Dehaene. Op de gemeenteraad van
Merchtem werd beweerd dat de gewe-
zen premier de kwestie B-H-V over de
federale verkiezingen van 2011 wil til-
len. Het enige wat vóór de zomer van
volgend jaar moet worden geregeld, is
de overdracht van bevoegdheden die
verband houden met de huurwet, de
verkeersreglementering en de sociale
economie. Het gaat om de zogeheten
borrelnootjes. De rest - een grotere
staatshervorming en een oplossing
voor B-H-V - is dus voor de regeringson-
derhandelingen van 2011. Dehaene zou
daarbij vier Vlaamse faciliteitenge-
meenten willen overhevelen naar Brus-
sel, en twee - Wemmel en Sint-Genesi-
us-Rode - laten fuseren met Beersel en
Merchtem, maar dan zónder facilitei-
ten. 
We willen benadrukken dat het om “ge-
ruchten” gaat. Toch moeten de lekken
ons zorgen baren. Indien er ook maar
10 procent waar is van wat er gefluis-
terd wordt, dan is dat nefast voor
Vlaanderen. 
Ten eerste mag de splitsing van B-H-V
niet meer uitgesteld worden. Het moet
dit voorjaar gebeuren, vooraleer België
voorzitter van de Europese Unie wordt.
Het arrest van het Grondwettelijk Hof
is zonneklaar. 
Ten tweede is het gewoon ondenkbaar
dat er Vlaamse gemeenten worden af-
gestaan aan Brussel. Indien Dehaene
dat inderdaad voorstelt, dan is zijn be-
middelaarsrol in Vlaanderen voor eeu-
wig en altijd uitgespeeld. Een uitbrei-
ding van Brussel is onbespreekbaar. Ik

kan mij trouwens niet voorstellen dat
er ook maar één Vlaamse politieke
partij bestaat die daar akkoord mee
kan gaan. Die tekent haar eigen dood-
vonnis.”

Het is dus uiterst belangrijk dat
Vlaams-Brabant zijn stem in
het debat laat horen.

Mocht uw gemeenteraad deze motie
niet willen goedkeuren dan vragen wij
in tweede orde om de motie individu-
eel of per partijfractie te ondersteu-
nen en (ondertekend) terug te willen
sturen naar de werkgroep BHV.

Met Vlaamse groeten en in de hoop
dat de gemeenten van Vlaams-Bra-
bant eendrachtig de splitsing van BHV
zonder toegevingen zullen blijven on-
dersteunen.

Voor de werkgroep BHV.
Guido Moons
Voorzitter

Samenvatting van de motie 
(zie http://haviko.org/acties/burge-
meesters_2007.htm waar u de MS-
Word en de pdf-versie kan afhalen) 
De motie brengt enkel alle engage-
menten aangegaan door de Vlaamse
partijen en regeringen sinds 2004 in
herinnering en vraagt dat de Vlaamse
partijen in de federale en Vlaamse re-
gering deze engagementen uitdrukke-
lijk opnieuw zouden bevestigen door
te verklaren: 
- dat de geplande onderhandelingen
in de federale regering moeten lei-
den tot een toepassing van de
grondwet en de uitvoering van de
arresten van het Grondwettelijk Hof
door de splitsing van de kieskring
BHV zowel voor de Kamer, de Se-
naat als de Europese verkiezingen.
Het gaat om het rechtzetten van een
discriminatie en Vlaanderen dient
hiervoor geen prijs te betalen; 

- dat ze geen enkel initiatief zullen
dulden dat ertoe leidt dat het grond-
gebied van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest wordt uitgebreid, of
dat de Franse Gemeenschap be-
voegdheden krijgt in Vlaanderen
(noch voor cultuur of sport noch
voor onderwijs noch voor gezond-
heidszorg of enige andere materie); 

- dat ze elk initiatief dan ook zullen
verwerpen dat ingaat tegen de vraag
naar respect voor het Nederlandsta-

HERNIEUWDE MOTIE AAN ALLE
VLAAMS-BRABANTSE GEMEENTE-
RADEN
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lige karakter van de rand rond Brus-
sel en de territoriale integriteit van
Vlaanderen; 

- dat ze de uitbreiding van de voor-
rechten voor Franstalige kiezers in
Vlaams-Brabantse rand (b.v. door in-
schrijvingsrechten in Brussel) niet
zullen aanvaarden; 

- dat ze geen structuren zullen aan-
vaarden die Brusselse instellingen
beslissingsmacht verlenen in Vlaams-
Brabant; 

- dat ze conform de Vlaamse rege-
ringsverklaring het minderhedenver-
drag niet zullen ratificeren; 

- dat, indien deze onderhandelingen
niet tot hogervermeld resultaat lei-
den, hun fracties in Kamer en Senaat
de door hen ingediende wetsvoor-
stellen over de splitsing onmiddellijk
zullen goedkeuren; 

- dat ze eveneens, mochten deze
onderhandelingen niet tot hogerver-
meld resultaat leiden, alle andere
mogelijke institutionele middelen
zullen aanwenden waarover ze in het
kader van het samenwerkingsfedera-
lisme beschikken om Vlaamse toe-

gevingen gedaan op federaal vlak
ongedaan  te  maken  (b.v.  door
belangenconflicten in te roepen via
het Vlaams Parlement). 

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!

Vlaanderen is Frans departement.
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Voetbal en Taal

Mijn zoontje van vijf wil absoluut voet-
ballen. Net als zijn papa, die maar niet
kan stoppen, houdt hij blijkbaar enorm
van ‘het spelletje’. Ik weet het, vijf is
nog jong, maar hij wil het zo graag, en
ik kan en wil hem niet tegenhouden. 

Ik kom dus al wat vaker dan voorheen
over de Hoeilaartse ERCH-voetbal-
vloer. Het was mij de afgelopen jaren al
wel opgevallen hoor. Ikzelf train met de
zondagreserven op woensdagavond,
net na alle jeugdploegen, en had al ge-
merkt dat er meer en meer Frans werd
gesproken door én met de jeugdspe-
lers. Uiteraard had ik er het bestuur wel
al eens een opmerking over gegeven.
Tevergeefs.
Maar dat het met het taalgebruik tij-
dens de trainingen van de jeugd zo
slecht gesteld is, had ik nooit durven
denken. Het gaat er van kwaad naar er-
ger.
Onze volkse en warme oude liefde,
Eendracht Hoeilaart, heeft in de loop
der jaren een hele gedaantewisseling
ondergaan. Een fusie met bijbehorende
naamsverandering, de jeugd en de eer-
ste ploeg hebben een apart bestuur ge-
kregen, het ledenaantal groeide fors
aan, een kunstgrasveld werd aange-
legd, nieuwe kleedkamers en kantine
werden gebouwd,... Kortom, het is er
enorm veranderd.
De kleine club waar iedereen iedereen
kende is niet meer. Bij het ERCH van
vandaag worden de jeugdploegen voor
een niet onaardig deel bevolkt door
kinderen die niets met Hoeilaart te ma-

ken hebben, en die vaak geen woord
Nederlands spreken. Maar ook, en da’s
veel erger, zijn er trainers die het Ne-
derlands helemaal niet beheersen  In-
derdaad, zeker twee jeugdtrainers bij
ERCH spreken geen woord Nederlands
en geven dus training aan Hoeilaartse
kinderen in het Frans. Enkele andere
trainers zijn Franstalig, doen aardig
hun best om Nederlands te spreken te-
gen de jongens, maar gebruiken wan-
neer het hen uitkomt zo veel mogelijk
de Franse taal. Bovendien worden deze
trainers door het jeugdbestuur op hun
wenken bediend door hen op hun beurt
in het Frans te woord te staan. 
Gelukkig zijn er ook nog Nederlandsta-
lige trainers die ervoor zorgen dat de
anderstalige kinderen door samen te
sporten stilaan Nederlands leren en zo
op een ideale manier geïntegreerd gera-
ken in de voetbalvereniging, én in onze
lokale dorpsgemeenschap.

Niettegenstaande de goede voorne-
mens van het jeugdbestuur om erover
te waken dat de voertaal op de club Ne-
derlands zou zijn, leert de realiteit ons
iets anders, helaas. Wie Frans spreekt,
wordt in het Frans bediend: trainer,
speler, ouder, het maakt allemaal niet
veel uit.
Doet het bestuur dit uit slechte wil? Ui-
teraard niet. Men ziet echter het gevaar
er niet van in. De groep Franstaligen is
zo groot geworden, dat onze taal in ge-
vaar komt.  
Voor inwoners van de faciliteitenge-
meenten is dit niets nieuws. Hun clubs

hebben dezelfde verfransing gekend,
twintig of dertig jaar geleden. De gevol-
gen zijn dramatisch: in de meeste voet-
balclubs uit deze gemeenten, laat staan
uit Brussel zelf, wordt nog nauwelijks
Nederlands gesproken.

Onze voetbalverenigingen, en bij uit-
breiding alle (sport)verenigingen uit de
Druivenstreek moeten dus op hun hoe-
de zijn om niet hetzelfde lot te onder-
gaan. Daarvoor moeten de jeugdbestu-
ren gewezen worden op de mogelijke
gevolgen van hun gedoogbeleid. Er is
maar één optie: de clubs moeten het
Nederlands gebruiken, en zelfs promo-
ten (zie de ondersteuning die ze hier-
voor kunnen aanvragen bij de provincie
Vlaams-Brabant: “Ik sport, jij sport, wij
sporten in het Nederlands”), de trainers
moeten verplicht worden om steeds het
Nederlands te gebruiken. Onze kinde-
ren moeten kunnen sporten in hun ei-
gen taal.
Onze gemeentebesturen hebben de
subsidiestok achter de deur, en moeten
die durven gebruiken indien de vereni-
gingen onze taal niet respecteren.

Ouders die het Nederlandstalig karak-
ter van onze gemeenten en verenigin-
gen respecteren, zijn meer dan wel-
kom.
Alle andere ouders die het daar moei-
lijk mee hebben kunnen probleemloos
terecht in een van de vele voetbalclubs
net over de taalgrens.

Michel Joly

Spreek overal in Vlaanderen, dus ook in Brussel, Nederlands!

Wees consequent!
Je bewijst er de Vlamingen een dienst mee!

Geen Franstalige reclame op onze bushokjes 

Er waren de jongste tijd nogal wat klachten over flagrante Franstaligheid op de recla-
mepanelen van de bushokjes. Op 28 december ll. heeft het Overijsese schepencollege
beslist om de schuilhuisjes van de firma Clear Channel - behoren niet toe aan de Lijn –
contractueel op te zeggen op de eerstvolgende vervaldag, begin 2013. Ze werden niet alle-

maal op dezelfde datum in gebruik genomen, maar ze worden in ieder geval systematisch vervangen door
schuilhokjes van de Lijn zelf. 
Beste lezer, geef aan anderstaligen die Nederlands willen leren, deze contactinformatie : tel. 0800 12800!
En bij anderstalige reclame en dergelijke kunt u zelf de ovetreding melden aan Taalklachten (taalklach-
ten@gmail.com) of Taalloket, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel (taal-loket@derand.be). Samen staan we ster-
ker. Doen! (N.S.)
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Het Hoeilaartse gemeentebestuur is in
volle voorbereiding met de nakende
verbouwing van het Felix
Sohiecentrum. Ze wil het verouderde
cultuurcentrum, eigenlijk een oud
schoolgebouw, omtoveren tot een
hedendaags gemeenschapscentrum. De
verbouwing bestaat uit twee fasen.
Fase 1 omvat het eigenlijke cultuurcen-
trum met de nieuwe zaal, een (reuze)
bibliotheek en een (veel te kleine)
cultuur- en toeristische dienst, plus
enkele wooneenheden (op de plaats
van de huidige cultuurdienst) en een
nieuw  politiekantoor (‘Huis van Jef’ tot
aan de ingang van het huidige Felix
Sohiecentrum). Fase 2 is de verbou-
wing van de rechtervleugel, met alle
vergaderlokalen, cafetaria,... die er
naar alle waarschijnlijkheid zelfs niet
zal komen.

Over het totale project valt heel wat te
zeggen, zeker over het financiële
plaatje, maar we willen het hier vooral
hebben over het ‘Huis van Jef’. Even
situeren: dit huis is de rechtervleugel

aan het pleintje voor het centrum, links
van de krantenwinkel, en het spiegel-
beeld van café ‘Sportecho’. Dat huis, en
het verlengde ervan, wordt volledig
omgebouwd tot politiekantoor. Je zou
dan denken dat de ingang van de politie
vooraan komt, maar ook dat is niet zo,
de ingang komt namelijk ter hoogte van
de huidige ingang van het Felix
Sohiecentrum, aan de ‘knik’ richting
cultuurdienst. Vooraan, aan de kant van
het Gemeenteplein, komt namelijk de
kantine van de politie. Met andere
woorden, op één van de mooiste en
commercieel interessantste plaatsen
van het Gemeenteplein gaan de flikken
‘s middags hun “bokes” opeten.
Tegelijkertijd wordt de dienst Cultuur
en Toerisme achteraan, onder de biblio-
theek van de nieuwbouw, wegge-
stoken, in een ruimte nog kleiner dan
hun huidige kantoor. Hoe klein ze nu al
behuisd zitten, ze gaan het met nog
minder oppervlakte moeten doen. 

Door deze keuze van de huidige
VLD/PW-meerderheid, gaat de unieke

kans verloren om op deze ideale locatie
op het Gemeenteplein de dienst
Cultuur en Toerisme te huisvesten, en
dreigt ons Gemeenteplein de komende
decennia er minder fraai uit te zien.
Een gemiste kans om het centrum van
Hoeilaart aantrekkelijker en vooral
gezelliger te maken.

De boodschap voor het gemeentebe-
stuur is dus heel duidelijk. Herbekijk
deze plannen, zoek een andere locatie
voor de politie en geef de dienst
Cultuur en Toerisme de plaats die ze
verdient, namelijk centraal in het dorp,
met een open deur, klaar om alle
Hoeilanders en voorbijgangers te
ontvangen in een prachtige toeganke-
lijke ruimte, met aandacht, informatie
en steun van en voor onze vele vereni-
gingen, plaats voor onze streekpro-
ducten, en waar we met fierheid ons
prachtig dorp kunnen promoten.  

Michel Joly
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Beste lezers, wij mochten steunbijdragen ontvangen van Aalst tot
Zwijndrecht. Dit is een hart onder de riem van ons komitee, van
onze redactieraad en van heel Vlaams-Brabant. Van allen die
vechten voor een provincie die niet gediscrimineerd wordt. Die één
kieskring krijgt zoals elke andere provincie. DAAROM moet
Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst worden in de geest die
DE GRONDWET voorschrijft. En niet met creatieve, gemoedelijke
trucs in duistere salons of machtige achterkamers waar de
loodgieterij lekt. Geen spel van De Dikke en de Dunne! En niet
zoals de vorst op influisteren van de belgicistische vleugel van de
CD&V in zijn nieuwjaarstoespraak over ons heen goot. Spoorslag
houdt meer van democraten dan van particraten, loodgieters of
postjesjagers. 

Speciaal onze honderdvoudige dank aan de talrijke steunleden!

Wie de boekenbon ter waarde van € 80,00 (door het lot, lees een
onschuldige hand, getrokken uit allen die voor 31 januari 2010
betaalden) wint, verneemt u in volgend nummer.

AALST: € 15 F.V.D.
ALSEMBERG: € 15 J.D.
ANDERLECHT: € 15 D.D., S.V.H.
ANTWERPEN: € 15 H.C.
BEERSEL: € 15 V.P.
BEGIJNENDIJK: € 15 M.P.D.
BEIGEM: € 15 J.L.
BELLEGEM: € 15 J-P.D.W., L.D.
BERCHEM: € 15 H.W.
BERTEM : € 30 J.B.
BEVEREN-WAAS: € 15 A.R.
BIERBEEK: € 20 H.V.A.
BOECHOUT: € 30 H.K.
BONHEIDEN: € 15 J.N.
BRASSCHAAT: € 15 J.J.
BRUGGE: € 15 F.V.
BRUSSEL: € 25 W.C.,: € 15 R.S.
DEERLIJK: € 15 H.D.B.
DEINZE: € 15 J.C.
DILBEEK: € 15 M.G.
ELSENE: € 20 R.J., € 15 W.D.
ERPS-KWERPS: € 15 A.S.
ESSEN: € 15 H.S.
GANSHOREN: € 50 J.R.
GENT: € 15 E.A.
GRIMBERGEN: € 15 J.L., B.L.
HALLE: € 15 E.D.G.
HEVERLEE: € 30 H.V., € 15 R.A., G.S.
HOEILAART: € 20 J-P.B., € 15 E.J., R.P., L.M., H.D., A.S., J.V.E., M.B.,
E.V., J.V., R.V., M.B., O.R., M.J., E.V.Z.
HULDENBERG: € 15 P.S.
JETTE: € 15 A.M.
KNOKKE-HEIST: € 15 E.D.
KOKSIJDE: € 15 P.D.
KRAAINEM: € 20 H.D.B., € 15 C.E., M.B.
LEDEBERG: € 20 L.D.S.
LEUVEN: € 25 R.S.
LONDERZEEL: € 15 l.l.

LOONBEEK: € 25 J.D.
LUBBEEK: € 15 F.G.
MARKE: € 25 G.C.
MEERBEKE: € 15 U.D.
MEISE: € 15 J.D.S.
MELLE: € 15 K.M.
MERELBEKE: € 15 S.V.
MERKSEM: € 15 J.M.
OOSTENDE: € 50 J.D.M.
OVERIJSE: € 50 V.D., € 20 R.G., R.B., S.S., P.M., D.V.H., P.R., F.D.-V.,
L.V.D.L., M.G., F.C., L.T.;  D.J., C.V., D.V., L.D.C., € 15 M.G. M.D., R.C.,
P.B., R.G., K.V., L.S., H.V.B., R.B., G.C., L.D., R.D., M.K., W.A., H.D.R.,
W.G., J.P., W.V., W.V., R.A., F.D., J.B., l.B., J.R., R.S., M.D., J.G., J.G.,
P.P., B.M., H.V., L.V., L.S., A.V., R.G., F.A., J.D., G.V., W.V.W., J.V., D.G.,
D.G., D.D., G.V.H., F.D.B., E.V., M.S., R.V.D.V., R.P., S-M., D.E.
PETEGEM-aan-de-Leie: € 15 N.H.
PUTTE: € 15 G.T.
ROESELARE: € 200 L.V.
RUMST: € 20 W.M.
SCHILDE: € 15 J.D’H.
SINT-AGATHA-RODE: € 15 E.M.
SINT-AMANDSBERG: € 15 A.V.
SINT-GENESIUS-RODE: € 15 J.D., P.V.
SINT-JORIS-WEERT: € 15 C.L.
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE: € 15 H.V.
SINT-PIETERS-LEEUW: € 15 L.D.
STERREBEEK: € 15 L.D.V.
TERVUREN: € 20 J.D.R., € 15 B.B., A.V., P.V.H., R.G., B.B., J.S.
VILVOORDE: € 30 A.D.V., € 25 D.V.D.V.
VOSSEM: € 15 A.S., A.V.H., F.T., G.L.
WAREGEM: € 15 M.O.M.
WEMMEL: € 15 M.D.D.
WESTRODE: € 60 L.L.
WEZEMBEEK-OPPEM: € 15 J.W., F.V., T.V.D.A.
WILSELE: € 20 D.D.C.
ZAVENTEM: € 20 W.B., € 15 B.M., H.V., B.M.
ZEMST: € 15 G.A.
ZWIJNDRECHT: € 15 G.V.D.H.

Stationsstraat 8
3090 Overijse

Tel. 02 688 04 04
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Links Vlaams-nationaal maandblad

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

... is aan zijn 18e jaargang toe!

NEEM NU EEN ABONNEMENT
25 euro voor 10 nummers!

Meise

De vorige aflevering eindigde op de
Nieuwelaan waarmee we de gemeente
Meise betreden. Op het nr. 38 bevindt
zich de Nationale Plantentuin in het
domein van Boechout, een plantentuin
van wereldformaat. Hier kan men
18.000 plantensoorten vinden waarvan
meer dan de helft in het Plantenpaleis,
één van de grootste serrecomplexen in
Europa. Het is een historisch domein
van 92 ha vol plantenverzamelingen
van overal ter wereld. Deze Nationale
Plantentuin is tevens een onder-
zoeksinstelling waar tropische en Euro-
pese plantkunde centraal staat. Hierbij
hoort een bibliotheek en een van de
grootste herbaria ter wereld. De Plan-
tentuin heeft ook een bewarende taak.
Onderzoeksprogramma’s zijn erop ge-
richt om zoveel mogelijk planten voor
de toekomst te bewaren. Van oor-
sprong was het kasteel van Boe-
chout, opgetrokken door Willem van
Kraainem, een burcht op de verdedi-

gingslijn van het hertogdom Brabant.
Hij wilde de landopeisingen van de
Berthouts, de heren van Grimbergen
die het aangrenzende kasteel van Meise
bezaten, met de bouw van het versterk-
te kasteel afstoppen. De afstammelin-
gen van Willem van Kraainem bouwden
in de 14e eeuw de vierkante donjon-
toren. Na de 15e eeuw werd het kasteel
eigendom van de familie Van der Marck
en rond 1590 kwam het in handen van
Christoffel d’Assonleville die het intus-
sen vervallen kasteel omstreeks 1600
volledig opnieuw liet opbouwen en
tuinen aanleggen. Daarna kwam het
door aankoop in handen van de familie
de Roose. In 1683 werd het kasteel aan-
gevallen door de troepen van de Franse
koning Lodewijk XIV van Frankrijk en
zwaar beschadigd. De familie de Roose
voerde nadien belangrijke restau-
ratiewerken uit. In de 19e eeuw ging
het door huwelijk over in handen van
de familie de Beauffort. In 1832 onder-

ging het kasteel van Boechout een in-
grijpende aanpassing. Het werd in
neogotische stijl herbouwd door Ame-
dée de Beauffort. In 1879 kocht koning
Leopold II het kasteel en liet er zijn zus-
ter Charlotte, weduwe van keizer
Maximiliaan van Mexico, die in 1867
werd geëxecuteerd, in wonen (zie ka-
derartikel). En vijf jaar later kocht Leo-
pold ook het aangrenzende kasteel van
Meise en integreerde het geheel tot één
groot domein. Charlotte stierf in 1927
en het kasteel kwam weer leeg te staan.
De kunstschilder Edwin Ganz die goed
bevriend was met de koninklijke fami-
lie en de rijpaarden ervan geschilderd
had, mocht er gratis in een bijgebouw
blijven wonen tot aan zijn dood. In 1938
kocht de Belgische staat het volledige
domein met het oog op de creatie van
de Nationale Plantentuin van België.
Het kasteel zelf werd in de jaren 1980
volledig gerestaureerd en wordt sinds-
dien gebruikt voor vergaderingen,
lezingen en tentoonstellingen.
We vervolgen de Nieuwelaan en zijn
weldra in …

Meise
Verstedelijkt woondorp van 1.065 ha.
Over de herkomst van de benaming
Meise bestaan er verschillende hypo-
theses. Afkomstig  van het Latijnse
‘mansio’,  wat standplaats of woning
betekent, of van het woord ‘mansus’,
wat huis, burcht, woning betekent. 
De gemeente is waarschijnlijk ontstaan
op het kruispunt van twee Romeinse
heirbanen. Het zou een standplaats ge-
weest zijn van een Romeinse vesting
om van daaruit de streek te verkennen.
In de Frankische periode groeide Meise
uit tot een kleine dorpskom. In 684 bij
het begin van de verspreiding van het
christendom werd een kerkje gebouwd
met als patroonheilige Sint-Martinus. In
de tiende eeuw werd een stenen kerk
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gebouwd,  in de elfde eeuw de toren,
los van de kerk. 
Politiek gezien draaide het in de mid-
deleeuwen vooral om de machtsstrijd
tussen de Heren van Grimbergen, de
Berthouts en de hertogen van Brabant.
Meise verleende steun aan de Bert-
houts, maar het kasteel van Boechout

was een vesting van de hertogen van
Brabant. Met de steun der Berthouts
ontstond de abdij van Grimbergen, die
veel invloed kreeg op de geschiedenis
van Meise, want de Berthouts schon-
ken de rechten op Meise aan de abdij.
De Norbertijnen verkregen zo de ge-
meente-inkomsten en veel invloed. De
strijd tussen de hertogen van Brabant
en de Berthouts bleef duren, maar te-
gen het einde van de twaalfde eeuw
daalde de macht van de Berthouts sterk
en kregen de hertogen van Brabant de

macht weer in handen. Tijdens de Beel-
denstorm in 1567 werd de Sint-Marti-
nuskerk beschadigd. In 1664 staken
Franse soldaten het centrum van Meise
in brand en in die periode brak er ook
een zware pestepidemie uit in de
streek. In Meise waren er een 50-tal
slachtoffers. Meise werd tot het begin

van de achttiende eeuw geteisterd door
aanvallen van Franse soldaten en hon-
gersnoden. In 1747 telde Meise zo’n 600
inwoners; in 1831  2.512 inwoners. In
1874 werd Nieuwenrode een onafhan-
kelijke gemeente.
De 19e eeuw luidde nieuwe technieken
in. De eerste tram reed in 1893. Tijdens
de tweede wereldoorlog bezette het
Engelse leger het domein van Boechout
om er een opleidingscentrum in te rich-
ten. Door een vliegende bom brandde
het kasteel helemaal uit. 

In 1977 werd Meise een fusiegemeente,
die voortaan bestaat uit de dorpen 
Meise, Wolvertem, Oppem, Sint-
Brixius-Rode, Meuzegem, Rossem,
Imde en Westrode. Op 1 januari 2008
telde Meise 18.500 inwoners en was de
gemeente 35,34 km² groot. Meise werd
één van de meest welvarende gemeen-
ten van het land en eerbiedigt ook de
waarden en tradities uit het verleden.
De Sint-Elooiviering en de beiaardfees-
ten b.v. zijn in de wijde omgeving een
begrip geworden. De inwoners van 
Meise worden ‘klotboeren’ (kleine
boertjes), ‘beddenpissers’ (naar de 
bedevaarten voor deze kwaal) of 
‘groeningen’ (veel bossen) genoemd.
Bij de jongste gemeenteraadsverkiezin-
gen behaalden CD&V/NVA 11 zetels,
VLD/SPA/Spirit 7 zetels, Groen 3 zetels,
Vlaams Belang 2 zetels en Onafhanke-
lijken 2 zetels. De coalitie bestaat uit
CD&V/NVA en Groen. Burgemeester is
Marcel Belgrado. Kent u de Meisese
BV’s?  Eddy Merckx, muzikant Kris
Wauters, presentatrice Leen Demaré,
artiest Bobbejaan Schoepen en ook
Ann Christy  was een inwoonster.
Vermeldenswaard tot slot zijn de Sint-
Martinuskerk in witte zandsteen en
de Oude Pastorie.
Aan de kerk nemen we de August van
Doorslaerlaan en komen in Amelgem,
waarmee u volgende keer kennis-
maakt.

Roeland
(wordt vervolgd)

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

St.-Martinuskerk Tekening: Willy Kerremans

Meise was de eerste gemeente die
de hernieuwde motie van de Werk-
groep BHV goedkeurde. 
Proficiat. 

(F.S.)
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VLAAMS
GENOOTSCHAP
OVERIJSE

AKTIE
VORMING

ONTSPANNING
VLAAMS-NATIONALE VERENIGING

Tel. 02 305 53 86

Charlotte van België

Marie Charlotte Amélie Augusti-
ne Victoire Clémentine Léopoldi-
ne werd geboren te Laken op 7 juni
1840 als prinses van België, van Sak-
sen-Coburg en Gotha, hertogin van
Saksen, aartshertogin van Oostenrijk
en keizerin van Mexico; ze was de
dochter van Leopold I van België en
Louise Marie van Orléans.

Prinses Charlotte was een gewilde
huwelijkskandidate. Voor George van
Saksen, maar ook voor haar volle
neef koning Peter V van Portugal. Op
deze verbintenis drong Charlottes
nicht, koningin Victoria, sterk aan,
maar Leopold liet zijn dochter, binnen
de eisen van ‘Ebenbürtigkeit’  haar
man zelf kiezen. Op 27 juli 1857 trad
zij in het huwelijk met de Oostenrijk-
se aartshertog Maximilaan, een jonge-
re broer van keizer Frans Jozef I. 

Schoonmoeder Sophie was intussen
in allerlei conflicten verzeild geraakt
met haar eerste schoondochter, kei-
zerin Elisabeth. Aan Elisabeth, die
een grondige hekel aan Charlotte zou
krijgen, werd de Belgische prinses tot
voorbeeld gesteld. Het jonge paar
vestigde zich in Milaan, waar Maximi-
liaan gouverneur was van het konink-
rijk Lombardije-Venetië. Charlotte
trachtte haar man te ondersteunen in
diens pogingen om deze Italiaanse ge-
westen voor het Oostenrijkse keizer-
rijk te behouden. In 1859 onthief
Frans Jozef zijn broer echter van zijn
functie, waarna het paar zich vestigde
in het kasteel Miramare nabij Triëst.
Daar werd Maximiliaan, vooral op
aandringen van de Franse keizer Na-
poleon III, de keizerskroon van Mexi-
co aangeboden, in een land, waar hij
een marionettenkeizerrijk had weten
te vestigen. In 1864 aanvaardde Maxi-
miliaan dit aanbod.

Charlotte, die in Mexico bekend werd
als Keizerin Carlota , woonde voort-
aan in het paleis in Chapultepec. Het
paar kon geen kinderen krijgen, en
adopteerde Agustín de Iturbide y
Green, kleinzoon van keizer Agustín I,
als zoon en opvolger. Charlotte en
Maximiliaan poogden zich de Mexi-
caanse cultuur eigen te maken. Maar
waar het Maximiliaan ging om goed te
kunnen regeren over zijn onderdanen
was Charlotte meer geïnteresseerd in
de grandeur van het keizerrijk. Char-
lotte stak veel tijd in de hofhouding
en het organiseren van bals. Zij wilde
het keizerrijk meer aanzien geven en
stelde zelfs voor Centraal-Amerika te
heroveren. In werkelijkheid konden
de Fransen en monarchistische troe-
pen niet eens heel Mexico onder con-
trole krijgen. Eind 1865 begonnen de
republikeinen van president Benito
Juárez vanuit het noorden een tegen-
offensief en al snel trokken de Fran-
sen zich terug. Charlotte reisde naar
Europa en ging van hof naar hof.
Eerst klopte ze aan bij de Bonapartes
in Parijs, maar Napoleon III wilde
haar niet helpen. Daar weigerde Char-
lotte zelfs te eten uit angst voor ver-
giftiging. De keizerin verliet ontgoo-
cheld Parijs en ving ook bot aan het
Oostenrijkse hof. De zaak bepleiten
bij paus Pius IX? Ja, maar ook daar
gaf ze tekenen van krankzinnige wan-
hoop. In Triëst werd ze opgevangen
en zou haar man nooit meer terug-
zien. In 1867 verging het haar echtge-
noot niet veel beter : hij besloot zon-
der versterking de zaak recht te
trekken en werd meedogenloos ver-
slagen en ter dood veroordeeld. Als
het nieuws Europa bereikt, proteste-
ren alle Europese koningshuizen te-
vergeefs. Op 19 juni sterft de keizer
voor een vuurpeloton van zeven man.
Er wordt besloten Charlotte te spa-
ren, het personeel mag zelfs niet rou-
wen zodat de keizerin geen argwaan
krijgt. Een maand later laat Leopold

zijn zus naar Laken terugkomen, in de
hoop de erfenis van zijn zwager bin-
nen te halen. Hij stuurt zijn vrouw
naar Italië, maar één probleempje
heeft de koning niet voorzien: het tes-
tament van de keizer is verdwenen,
waarop er snel onderhandelingen
starten met Wenen. Ondertussen blijft
de keizerin in een kunstmatige roes.
Na zeven maanden krijgt ze het
nieuws te horen, haar geestestoe-
stand verslechtert met vlagen van
hysterie en woede. Leopold beseft dat
ze niet in Laken kan blijven, en stuurt
haar naar het slot in Tervuren en trekt
zich niets meer aan van zijn zus. De
erfenis van zijn schoonbroer pompt
hij in zijn Congo-fabriek.
In 1879 brandt het slot van Tervuren
af, de keizerlijke huishouding redt de
keizerin en daarna verhuist Charlotte
met haar hofhouding naar het kasteel
Boechout te Meise, waar zij tot haar
dood op 19 januari 1927 blijft wonen.
Daar ze als keizerin van Mexico de
schoonzus blijft van de Oostenrijkse
keizer, is de situatie voor koning Al-
bert op z’n minst netelig…. De ko-
ningskinderen verblijven tijdens de
Eerste Wereldoorlog in Engeland ter-
wijl koningin Elisabeth en koning Al-
bert in België blijven. En de keizerin
op haar kasteel met aan de ingang dit
bord: Hier woont hare Majesteit de
Keizerin van Mexico; schoonzus van
zijne Keizerlijke Majesteit; Franz-
Jozef, Keizer van Oostenrijk; Ko-
ning van Hongarije.
De Duitse keizer geeft expliciet het
bevel de schoonzus van de Oosten-
rijkse keizer te sparen. De Duitse
troepen laten de keizerin met rust, tot
tevredenheid van de koninklijke fami-
lie. 
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’t Hoekske van Veeweyde of … 

Nadat Greta in de namiddag langs gere-
den was om na te gaan of het café die
dag open is, beslissen we om nog die-
zelfde avond een bezoek te brengen,
met vragenlijst op zak en camera in de
aanslag.  Het café, gelegen in de Vee-
weidestraat 130 te Duisburg bevindt
zich niet direct in het centrum van het
dorp zodat we meer kunnen spreken
van een stamcafé in plaats van een echt
dorpscafé.  Maar dat het een volkscafé
is, lijdt geen twijfel.  
De offciële naam luidt “’t Hoekske van
Veeweyde”, maar de meesten kennen
het café als “Bij Basiel” (vader van An-
nie) of “Bij Annie”, de huidige uitbaat-
ster.  De naam van het café vinden we
niet terug op de gevel maar is ergens te
vinden voor het raam waar ook de
prijslijst geëtaleerd is. Op de prijslijst
lezen we het volgende aanbod en prij-
zen: voor een Duvel en een Orval betaal
je € 2,30 en een pintje of frisdrank kan
je krijgen voor € 1,30.  Koffie en thee
zijn eveneens verkrijgbaar en voor de
honger is er bij Annie keuze tussen cho-
colade, Zwan-saucissen en chips. Bin-
nen ligt geen tarief. De prijskaarten op
tafel vielen altijd omver, dus weg er-
mee. Trouwens “De mensen die hier ko-
men kennen de prijzen wel” aldus de
waardin.
Het is reeds donker als we aankomen
en de verlichte reclame van Stella en
Leffe nodigen ons uit om binnen te
gaan. E.F.Schumacher, economist,
maar met oog voor kleinschaligheid,
schreef het boek “Small is beautiful”.

Deze titel is perfect toepasbaar op ’t
Hoekse van Veeweyde.  We betreden de
gelagzaal, of eerder de gelagkamer
(plus/minus 25 vierkante meter, ter
plekke met grote stappen gemeten) en
hebben de keuze tussen drie tafeltjes.
Eigenlijk vier maar het vierde tafeltje is
zo geplaatst dat men er niet kan aanzit-
ten en wordt waarschijnlijk enkel ge-
bruikt bij hoogdringendheid. De toog is
‘navernant’ maar voldoet ruimschoots
aan de behoefte. Opvallend daarbij is
dat er geen tapkranen zijn, dus alle bie-
ren worden uit het flesje geschonken.
Annie is niet gebonden aan enige brou-

werij en natuurlijk wordt er even ge-
praat over de mogelijk geplande ontsla-
gen en gepaard gaande stakingen bij
AB Inbev (n.v.d.r. De “onderhandelin-
gen” zijn ondertussen voorlopig goed
afgelopen voor de werknemers). Net
zoals herbergen was er een tijd van on-
telbare plaatselijke brouwerijen waar
honderden mensen werk vonden in ei-
gen streek. De meeste zijn opgekocht
en dichtgegooid door Inbev. Op die ma-
nier hebben ze het grootste deel van de
concurrentie uitgeschakeld en zijn ze
internationaal gegaan. Zo konden ze de
winsten versluizen naar de fiscaal gun-
stigste landen. Ondertussen zijn hon-
derden werkplaatsen verloren gegaan.
Dit fenomeen doet zich ook voor met
cafés. Bovendien wordt het er niet ge-
makkelijker op om te overleven als ca-
fébaas.  Zeker niet als ge geen rookvrije
ruimte voorziet.  Bovendien moet eten
voorverpakt zijn in cafés. Dus opnieuw,
de kleine lokale worstenproducent valt
uit de boot.    
Wij installeren ons in een hoekje. Maar
dat duurt niet lang. Al gauw staan we
aan de toog met een klant die we al tal-
rijke keren tegengekomen zijn tijdens
onze verslaggeving over de volkscafés.
We staan ook naast een oude bekende
uit de streek en iemand ons onbekend
maar duidelijk een trouwe klant. De ba-
zin heeft een beetje “den track” als we
onze vragen beginnen te stellen maar
daar komt al vlug verandering in als ze
merkt dat we daar uiteindelijk ook
meer zijn voor ons plezier. Haar volle
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naam is Annie Van Renterghem en on-
dertussen houdt ze het café al 48 jaar
open.  In 1936 bouwden haar ouders
(Basiel Van Renterghem en Lisa Van-
derperren) het huis op bovengenoemd
adres en begonnen er een café. Bij het
overlijden van haar moeder nam Annie,
toen 14 jaar oud, haar taak over. Zo een-
voudig was dat indertijd.  Voor 1975
was het café wel ruimer. Waar er zich
nu enkel één groot raam bevindt links
van de ingangsdeur, was er voordien
nog een gelijkaardig raam rechts. De
verbouwing werd hoofdzakelijk ver-
richt om de leefruimte van de uitbaat-
ster te verruimen. Wat de inrichting be-
treft kunnen we met zekerheid zeggen:
klein maar fijn. Netjes in orde en
smaakvol. Zoals vaak in cafés die reeds
een verbouwing hebben ondergaan,
bleef ook hier de authentieke vloer be-
houden. Buiten enkele reclameborden
van biermerken bemerken we een
kruisbeeldje en De Druivelaar. ’t Hoek-
se van Veeweyde heeft geen zaaltje en
is door zijn bescheiden grootte, niet
echt aangewezen als een clublokaal
voor een sportploeg. Dus geen foto’s
van sportploegen of fanfare, geen tro-
feeën van kampioenschappen, maar
wel foto’s van de kleindochter achter
de toog tussen de glazen. Voor de ver-
bouwing kon men bij Basiel ook te-
recht om een beetje te kickeren of een
matchke biljart te spelen.  En er zal
toendertijd wel gedanst geweest zijn op
de muziekskes van de juke-box. De
WC-ruimte werd aangepast aan de mo-
derne eisen en is opvallend netjes.
Annie vertelt ons dat het doordeweek
meestal rustiger is. Een paar mannen
aan de toog en hier en daar een klant op
een stoel. Maar ’s zondags kan het er
druk aan toe gaan.  Dan komen de klan-
ten een kaartje leggen en spelen 
‘couyon’. Door zijn minder centrale 
ligging wordt het café vooral bezocht
door stamgasten en anderen vooral op
zondag.  
Zoals reeds gezegd is de ligging niet di-
rect in het centrum van Duisburg. Daar-
door is er wat minder ‘begankenis’.
Toch beleefden ze midden jaren ’80
hoogdagen. ‘De Leeuw van Vlaanderen’
naar het boek van H. Conscience werd
door Hugo Claus verfilmd in 1983. De
strijdscènes werden opgenomen op een
weide met beek, een honderdtal meter
verder dan ’t café (tussen Ganspoel en
’t Hoekse van Veeweyde). Deze weide
stond voor de Groeninge Kouter nabij
Kortrijk. De figuranten werden in onze
streek gerecruteerd en stonden op de
set met grote namen als Jan Decleir, Ju-
lien Schoenaerts, Frank Aendenboom,

Herbert Flack en Jo De Meyere. Hugo
Claus werd bijgestaan door twee co-re-
gisseurs: Dominique Deruddere en
Stijn Coninckx. Zowel figuranten, ac-
teurs als filmploeg vonden veelvuldig
de weg naar het café van Annie. Twee
bekende mannen die vaak over de vloer
kwamen, herinnert ze zich zeer leven-
dig: Hugo Claus en Stijn Coninckx. Op-
vallende noot bij deze verfilming was
dat alle Franse rollen werden gespeeld
door Nederlandse acteurs en niet door
Vlaamse.
Eveneens gedurende de jaren ’80 von-
den tweemaal de landbouwdagen
plaats op de boerderij bij Peeters. De
Boerenbond organiseerde mee en ge-
durende drie dagen werden landbouw-
voertuigen en –materiaal ten toon ge-
steld. 
Parallel aan de Veeweydestraat is een
hele nieuwe wijk gebouwd (langsheen
de Kriekenbergstraat en de Oude-Vrij-
heidsstraat); nieuwbouwwoningen met
nieuwe inwoners en normaal gezien
ook nieuwe klanten. Niets is minder
waar. De samenwerking voor een wijk-
feest (met fanfare, barbecue, molentje
en schietkraam, enz…) hield maar een
viertal jaren stand. De belangstelling
was beperkt (misschien ook wel door
het slechte weer). De mensen uit de
nieuwe wijk gaan niet meer op café. Zo
simpel is dat!
Bij de vraag over het rookverbod maakt
Annie de opmerking dat ze reeds ge-
constateerd heeft dat vele vaste klan-
ten gestopt zijn met roken. Toch heeft
ze een voorraadje sigaretten voor de
‘habitués’. Bij Annie ben je elke dag
welkom vanaf ongeveer 9 uur, behalve
op vrijdag, dat is haar sluitingsdag. Een

vast sluitingsuur is er niet, het varieert
naargelang van het aantal late bezoe-
kers.
Annie heeft één dochter en één klein-
dochter. Ze reageert heel direct als we
vragen of er sprake kan zijn van opvol-
ging voor het café: geen opvolging. Uit-
gesloten. Jammer, vinden wij.
Pas op het einde van ons bezoek mer-
ken we dat er noch radio, noch TV in ’t
café aanwezig zijn. Aangezien het ons
zo weinig is opgevallen, hebben we ze
dus ook niet gemist.
De essentie van een volkscafé, namelijk
iedereen wordt aangesproken en een
pintje drink je niet alleen, gaat ook hier
op. Het werd een avond met levendige
gesprekken waarbij iedereen betrok-
ken was, en vooral een avond die weer-
al langer uitliep dan we hadden voor-
zien.
Bedankt Annie en gezelschap.

Greta & Ingrid
www.volkscafes.be

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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Biljarten op z’n Belgisch

Niemand maakt het graag moeilijk voor
zichzelf (voor de Antwerpse vrienden
‘ver zen aaige’). Aan een biljart staan
ook maar menselijke mensen en dus
proberen we, ook op een biljart, het
voor onszelf wat gemakkelijk te maken.
We maken dus niet alleen het punt,
maar we zorgen er ook voor dat ons
volgende punt makkelijker wordt. Niet
altijd een eenvoudige opgave en soms,
bij pech, maken we het onze tegenstre-
ver gemakkelijk, wat eigenlijk niet de
bedoeling was. Meestal is dit ‘positie-
spelen’ wel in ons eigen voordeel en
loont het dus de moeite even wat ver-
der dan onze (korte) neus te kijken.
Een mooie reeks punten maken kan ei-
genlijk niet zonder wat vooruitziende
stoten. Wat zoeken we eigenlijk? Onze
keubal zo plaatsen dat we gemakkelijk
opnieuw een mooie plaatsing kunnen
verwezenlijken. We willen een ‘leiden-
de’ plaats voor onze keubal. Deze moet
namelijk, van de drie ballen, het verst
van de dichtste korte band liggen, liefst
in een driehoeksvorm. Het kan eigen-
lijk ook wel eens een lange band zijn.
Bekijk de tekening voor wat meer be-
grip. Je ziet hoe men een doorgang
speelt (passage) om vooraan te gaan
liggen i.p.v. dicht bij de korte band. 1
wordt 1’, enz. Daarna kan men dan ver-
der kleine positiestoten doen en zo wat
punten sprokkelen. Laat de tegenpartij
maar wat rusten. 
Ook nog eens wat over ons dierbaar
België. We beleven interessante tijden.
De beschamende vertoning van een PS-
er die er straalbezopen de senaat toe-
spreekt, tegelijk de taal van de meer-
derheid in dit land belachelijk maakt en
voortdurend in herhaling valt, wordt
geslikt door de aanwezige Vlamingen
en … bijna toegejuicht door alle Frans-
talige aanwezigen. Men kan zijn verkie-
zingsresultaten beter begrijpen na deze

vertoning, want hij moet best leuk zijn,
tijdens een kroegentocht en naar het
schijnt maakt hij er vele. Hij is bescher-
meling van de grote peetvader Elio en
dus ongenaakbaar. Het filmpje gaat de
wereld rond en zo kan België nog eens
een dure campagne de wereld insturen
om zijn imago te ‘verbeteren’. Je zou
menen dat Vlaanderen daar geen last
van heeft, maar ik hoor voortdurend
beweren dat Vlaanderen in de wereld
niet bekend is. Vlaanderen heeft de be-
kendheid nodig van ‘België’ (en dus
“Daerdennekes”) om in de wereld van
de straat te geraken, met de hulp ook
van het imago van het onmisbare ‘Brus-
sel’ een Euro – Arabische - Moslim-
vriendelijke – megalomane en arrogan-
te hoofdstad van … Vlaanderen, België
en Europa. Tot spijt van wie het benijdt,
is Vlaanderen wel bekend in de wereld,
misschien niet overal in de rimboe,
maar wel minstens op een verdieping in
New York en ook in een Sing-Alongbar
in de onmiddellijke nabijheid ervan.
Tussen haakjes, die is dringend op zoek
naar vervanging voor een naïeve bar-
meid. Verder hebben we nu een Waalse
kardinaal, afkomstig uit Namen, welbe-
vriend met de paus en even ‘traditio-
neel’, toevallig welbespraakt in het Ne-
derlands, wat redelijk ongewoon is in
dat landsdeel. Misschien stond hij al-
lang op een korte lijst en heeft zich dan
toegelegd op het aanleren van de taal
van de overkant, om zo de kerk in het
midden van de parochie te houden. Op
de TV werd hij serieus getackeld door
dat scherpe vrouwmens van Ter Zake.

Ze bleef hem conservatief noemen in
verband met abortus en euthanasie, hij
beperkte het tot zijn katholiek zijn, een
term die dat vrouwmens niet zo makke-
lijk ligt. De paus hoorde overduidelijk
tot dezelfde categorie in haar donkere
ogen. Hij bleef bij al dat geweld bewon-
derenswaardig rustig, niet moeilijk na-
tuurlijk met zijn directe steun uit de he-
mel en wat lager op de grond bij de
paus. Hij heeft al gezegd dat de Fransta-
ligen te arrogant zijn en heeft dus weer
wat hoop doen opflakkeren bij die
strijdlustige Vlamingen die de wet wil-
len toegepast zien, ook als ze Vlaams-
vriendelijk is. Wachten en zien! Tot vol-
gende keer. 

Jan Goossens

AANNEMER
PLAFONNEERWERKEN

Kanunniksteen 25 - 3090 Overijse
TEL 02 687 27 74

GSM 0496 90 84 56

Stas Bernard
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Sociale Liederen

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.

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

Sociale liederen zijn gezangen die sociale wantoestanden aanklagen zoals armoede, uitbuiting, slavernij, hon-gersnood, ellende, oorlog, achteruitstelling … enz.
Tot 1900 was het in Vlaanderen onder meer de textiel die zorgen baarde. Door oorlogsgeweld en natuurrampen
was er veel ontbering, kommer en kwel. Het lied hierna bezingt de nooddruft van de wevers. Het is gekend met ver-
schillende varianten.

Hier volgt de tekst:

I Vier weverkens zag men ter botermarkt gaan
En de boter die was er zo diere,
Zij hadden geen duitje meer in hunne tas
En zij kochten een pond sa vieren.

Refr. Schiet spoele, sjerrebekke, spoelza,
Djikke, djakke, kerrekoltjes, klits, klets.
En zij kochten een pond sa vieren.

II En als zij dat boterken hadden gekocht,
Zij en hadden nog geen platelen.
Zij spraken dat vrouwke zo vriendelijk aan,
Om hun boterken te delen.

III ‘Wel geren’ zei ’t vrouwke, ‘zal ik u dat doen,
Ja zo wel als een vrouwke vol ere,
Maar ik weet wel wat er de weverkens zijn,
En de weverkens zijn er geen heren.’

IV Wat zouden de weverkens heren zijn,
Zij en hebben noch huizen noch erven!
En kruipt er een muisken in hunne schapraai,
Van honger zo moet het er sterven.

V En als dan dat beestje gestorven is,
Waar zullen zij dat begraven?
Al onder de weverkens hun getouw,
En het grafke zal rozekens dragen.

Het werd opgetekend in Wambeek (Ternat) door Pol de
Mont. We hadden het al over hem bij de bespreking van de
15e aflevering van de Ronde van Halle-Vilvoorde, bij Ternat.

Roeland
(Wordt vervolgd)
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VIER  WEVERKENS

Oudnederlands Opgetekend door Pol De Mont, Wambeek

  



17Spoorslag jaargang 40, nummer 1 - 2010

SA
M
EN

 G
ESC

H
IED

EN
IS O

P
D
IEP

EN

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

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

1910 - 1910 - 1910

Tervuren : Het museum voor Midden-Afrika in Tervuren be-
staat sinds 30 april 1910, maar het opvallende gebouw da-
teert van een paar jaar vroeger. In 1897, het jaar van een we-
reldtentoonstelling, wilde Leopold II immers het Paleis der
Koloniën optrekken. Tervuren zal volk lokken want er wor-
den drie interessante tentoonstellingen op het getouw gezet.
a) het museumgebouw, b) de machtige Congostroom, c) vijf-
tig jaar onafhankelijkheid van Congo. En er wordt een munt-
stuk van 10,00 euro met opvallende olifant geslagen. Be-
nieuwd hoeveel ze ervoor gaan vragen.

1935 - 1935 - 1935

Hoeilaart : Op de Vlaams-nationale feestdag in de Heer mo-
gen ontslapen, wie zou het wensen? Of liever, wie maakte
het in 1935 mee? Eerwaarde Zuster Gerard Majella, die 36
jaar lang schoolbestuurster is geweest. De overste van ’t
klooster te Hoeilaart werd als een gewone baby met de naam
Joanna, Julia Sarens geboren, maar ontpopte zich blijkbaar
tot een heilige vrouw. Eén zin van haar bidprentje ter illustra-
tie: Volmaakte Kloosterzuster, brandend van vurig en rein ge-
loof, sterke Vrouw van het Evangelie, begunstigd met een
edel en vroom gemoed, uitgelezene ziel begaafd met wijs-
heid en verstand en verrijkt met een moedig hart, zooals er
weinig zijn, heeft ze gansch haar leven de heldhaftige deug-
den beoefend van verloochening en zelfopoffering, steeds
haar woord getrouw: Wie bemint, doet alles zonder moeite.
En als het moeite kost, houdt hij ervan. Maar het citaat staat
er ondanks haar sterfdatum in het Frans: “Celui qui aime fait
tout sans peine, et s’il y a de la peine, il l’aime”.

1960 - 1960 - 1960 

Overijse : In het Sint-Jozefscollege hebben ze als leraar ge-
werkt, en verleden maand, op 31 januari ll., vierden ze hun
50-jarig priesterfeest. Proficiat, Louis Glassée die velen zich
als godsdienstleraar nog zullen herinneren en Koos van
Schie, die nog missionaris is geweest in het nu 50 jaar onaf-
hankelijke Congo en elke maand naar Overijse blijft komen
om de 10-uur-mis op zondag voor te gaan. En door wie wor-
den ze in 1960 met een priesterlijke sprint voorafgegaan?
Door Toon van Bijnen (60 jaar priester!), die o.m. geschiede-
nis- en muziekleraar is geweest in genoemd college (nu Sint-
Martinusscholen), het jongenskoor leidde, 20 jaar hoofdre-
dacteur was van De Vijgeboom en nu pastor is van het 180
personen tellende Woon- en Zorgcentrum O.-L.-Vrouw van
Antwerpen.

1985 - 1985 - 1985

Overijse : Op de foto ziet u het mooi gerestaureerde relikwie-
schrijn dat Jozef Poot, een regelmatige kerkganger in de ka-
pel van Mariëndal, in 1985 vakkundig heeft hersteld in zijn
volle luister. Veertien authentieke relikwieën, waaronder één
van het Heilig Kruis, kreeg zuster Perpetue Vanbegin (Tervu-
ren 1877 – Diest 1967) der “Zusters van de Voorzienigheid en
van de Onbevlekte Ontvangenis van Champion” voor haar
werk in de vrouwengevangenis van Brugge. ‘t Pandreitje
werd in 1953 gesloten en drie jaar later kwam zuster Perpe-
tue - niet voor eeuwig en altijd - naar Mariëndal. En wist u
dat de zusters het OCMW-rusthuis verlieten op Sint-Huber-
tus, dinsdag 3 november 1977?

Relikwieschrijn in de kapel van Mariëndal. 
Foto Jozef Poot, juni 1986

Francis Stroobants
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Uitspraken voor aan tafel of in bed
Gerangschikt volgens ‘t alfabet
• Anderlechts poltierapport gelekt : “Officier beveelt agen-
ten om relschoppers ongemoeid te laten”. 

• Brice De Ruyver  : “Als zo’n Anderlechts gespuis zich dit
kan permitteren, zal het niet lang duren voor er doden val-
len. Keihard optreden is de enige optie”.

• Carmen Sylva : “Er is een goedheid die afstoot en een
slechtheid die aantrekt”.

• Duits spreekwoord : “Wanneer een duif met kraaien be-
gint om te gaan, blijven haar veren wit doch haar hart
wordt zwart”.

• Els De Schepper : “Wie de roddelboekjes in zijn slaapka-
mer laat kijken, moet niet schrikken als later ook de vuile
onderbroek wordt getoond”.

• FOD Economie : “In 2008 waren er voor het eerst sinds 43
jaar minder dan 1.000 verkeersdoden in één jaar te betreu-
ren. Wel nog 944. Dat is nog te veel!”. 

• G. d’ Urnay over de VRT : “Wie zoet is, krijgt lekkers, wie
stout is Van Roe”.

• Hoeilaarts gemeentebestuur in de clinch met Agentschap
voor Natuur en Bos : “Voor de realisatie van eigen toeristi-
sche en recreatieve plannen voor de renbaan van Groenen-
daal stappen we desnoods naar de rechter”.

• Indische spreuk : “Nectar is nectar, daarover kan geen
twijfel bestaan. Met honing is het niet anders en buitenge-
woon zoet is ook de mangovrucht met haar helder sap.
Maar laat een kenner van verschillende smaken eens, al
was het maar voor een enkele keer, onpartijdig zijn en zeg-
gen wat hier op aarde zoeter is dan de lippen der geliefde”.

• Jos Ghysen : “Van mensen die nooit iets geven krijg ik
iets”.

• Kim Hubbard : “Ik heb nog nooit gehoord van iemand die
ophouden wil met leven vanwege de kosten”.

• Ludwig Fulda : “Op twee dingen moet men zich nooit ver-
laten: dat het verborgen blijft, wanneer men kwaad doet,
dat het opgemerkt wordt, wanneer men goed doet”.

• Montaigne : “De ondervinding leert ons dat een sterk ge-
heugen meestal samengaat met een zwak oordeel”.

• Negen op tien landgenoten : “De politiediensten leveren
goed tot zeer goed werk”.

• Otto Weiss : “Het huwelijk is een keten, waarnaar vele
meisjes smachtend verlangen om eindelijk vrij te zijn”.

• Peter Leyman : “Onze overheid loopt achter de feiten
aan. Net als een ex-premier zoekt ze pas oplossingen als
een probleem zich stelt”.

• Quintilianus : “Een leugenaar moet een goed geheugen
hebben”.

• Romeins spreekwoord : “De baard maakt de wijze niet”.

• Sylva Carmen : “Vrouwen bestrijden in hun kinderen met
bijzondere ijver de gebreken van hun echtgenoot en van
diens familie”.

• Thomas Fuller : “Het oog, dat alle andere dingen ziet, ziet
niet zichzelf”.

• Uit Madagaskar : “Wees niet zo buiten jezelf van liefde dat
je niet meer kunt zeggen wanneer het gaat regenen”.

• Vauvenargues  : “De korte duur van het leven kan ons niet
van zijn genoegens weerhouden, noch ons troosten over
zijn smarten”.

• Weiss Otto : “Menigeen noemt zich idealist; niet, omdat hij
voor een idee, maar omdat hij van een idee leven wil”.

• X : “Etiquette is de kunst om met gesloten mond te geeu-
wen”.

• Yeats William Butler : “In de wijze liefde raadt elk het
hoge, geheime zelf van de ander en schept, weigerend in
het alledaagse zelf te geloven, een spiegel waarin de min-
naar of de beminde een beeld ziet om in het leven van alle-
dag na te volgen”.

• Zomaar uit een Tsjechische mond : “Wacht een maand al-
vorens je een paard prijst en een jaar alvorens je een
vrouw prijst”.

Francis Stroobants

BOUWEN VERTROUWEN

= OP

jonne.bvba@skynet.be
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La légende d’Overijse
Wie onder onze lezers
kent het werk ‘La légende
d’Overijse’? Stéphane
Fleury vertelt in dit boek,
in 1997 verschenen bij
‘Editions des Cendres’, de
bizarre en voor de
Vlamingen op zijn minst
dubbelzinnige lotgevallen
van prins Louis-Stéphane
d’Overijse, die in 1961 te
Doornik werd geboren.
Voelt iemand zich geroe-
pen om er een recensie
over te schrijven in vol-
gend Spoorslagnummer?
(N.S.)

Titelbladzijde van een hoogst eigenaardige roman over …
Overijse.

Inburgering en de
Belgische recuperatie en
“De Troon in Brussel”

Wie zegt dat migratie een heikel punt is, trapt  een open deur
in. Een tijdje geleden heb ik al eens geschreven over het to-
tale gebrek aan intensieve cursussen Nederlands, waardoor
een snelle assimilatie eigenlijk al onmogelijk wordt. Creatief
als onze politiekers nu eenmaal zijn, hebben ze wel iets be-
dacht om het volk een tijdlang te sussen: inburgeringscur-
sussen heten de magische dingen die er moeten voor zorgen
dat problemen met inwijkelingen vanzelf opgelost geraken.

Nu ken ik wel wat mensen uit allerlei landen die verplicht
werden zo’n cursus te volgen en er zich zelfs niet aan ont-
trokken. Het gaat in mijn kennissenkring weliswaar meestal
om goed opgeleide inwijkelingen en in elk geval altijd om
mensen die hier volkomen legaal zijn toegekomen. Dit om
even de achtergrond te schetsen. En het is best interessant
om hen bezig te horen.

Zo worden die inburgeringscursussen niet in het Nederlands,
maar in een hele reeks vreemde talen gegeven, op zichzelf al
een teken aan de wand.  Inburgeren zonder de taal van het
land of de streek te kennen? Een interessant idee, en de kwa-
lijke gevolgen zijn in de Vlaams-Brabantse rand rond Brussel
goed te zien.

In de Russische taalgroep hoor je b.v. vertellen dat de eerste
koning der Belgen generaal was in het Russische leger en
tegen Napoleon vocht. Aangezien iedere Rus weet dat de
kleine Corsicaan zonder enige scrupules meer dan een half
miljoen onschuldige boerenzonen de Russische steppes en
de dood injoeg, wordt de grote keizer daar als het 19e-eeuw-
se equivalent van Dolf-met-de-snor beschouwd. Tegen hem

vechten is op het eerste gezicht een regelrechte aanbeveling
voor de Belze monarchie.

Die eerste Saksen-Coburger moet dan ook een militair
natuurtalent geweest zijn. Op zijn vijfde maakte zijn tante, de
Russische tsarina, hem kolonel in het Izmailovski-regiment,
en op zijn twaalfde kreeg hij van zijn oom, de Russische
tsaar, een bevordering tot generaal van de artillerie. Met
bijhorende bezoldiging, natuurlijk. Geld was in die tijd ook al
belangrijk voor de Coburgers. Die Leopold werd trouwens
beschouwd als een der knapste mannen van Europa, terwijl
de Corsicaan nou net beschikte over een der knapste
vrouwen van Europa. Leopold probeerde lange tijd om bij de
generale staf van Napoleon te geraken, maar nu mag de
kleine Corsicaan al een gewetenloos iemand geweest zijn, hij
was wel slim genoeg om te weten dat het beter was om de
kat niet bij de melk te zetten, en sloeg dan ook alle aanbie-
dingen van de toekomstige Belgische koning af. Het was pas
toen het tij duidelijk keerde dat Leopold zich nog vaag herin-
nerde dat hij eigenlijk nog ergens een ander generaalsuni-
form had liggen en samen met de zegevierende geallieerden
naar Parijs optrok.

Wie de rest van het verhaal in Parijs wil weten, kan zich “Een
troon in Brussel“ van Paul Belien aanschaffen, politiek-niet-
correcte literatuur gebaseerd op een doctoraatsthesis.
Jammer dat zulke boeken eerst in het Engels moeten 
verschijnen. Een voorsmaakje op
http://www.secessie.nu/pdf/14-1.pdf

Feit is wel dat België er alles aan doet om nieuwe inwoners
zoveel mogelijk en zo snel mogelijk te recupereren, ten kos-
te van de waarheid, ten koste van Vlaanderen. Wie de waar-
heid over België kent, zal veel sneller sympathie voor Vlaan-
deren opbrengen, heb ik opgemerkt.

W. Illysee 

Druivenboek
Over enkele maanden
leest u hier een korte
bespreking van de “Geïl-
lustreerde Encyclope-
die van de Brabantse
druiventeelt onder glas
(1865 – 2010)”. Als bijla-
ge bij dit nummer vindt u
een kennismakingsdruk-
werk. En het terugge-
stuurd strookje is geld
waard. Als u het voor eind
februari 2010 terugstuurt
naar de auteur Francis
Stroobants, Vronenberg-
laan 21, 3090 Overijse,
wint u drie euro en uw
naam wordt opgenomen in de lijst met voorintekenaars.
Doen! (N.S.)
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Fame! De nieuwe megaproductie van Tros! 

Vorig jaar kreeg Tros de kans de rech-
ten op de uitvoering van de overbeken-
de musical FAME te verwerven. Zoeken
naar een datum, geïnteresseerde spe-
lers, zangers en dansers, en … een ge-
schikte regisseur. Het werd James Coo-
ke, een jonge kerel die meespeelde in
de musical Daens. Hij werd ons ten
stelligste aanbevolen door een oude be-
kende Bruno Van Heystraeten. Deze
man regisseerde vorig jaar nog ‘The
Sound of Music’ en  schreef voor Tros
‘Chaplin, the musical’.
James vloog er meteen zeer enthou-
siast in. Hij regelde enkele audities en
koos een geweldige cast. Zijn geestdrift
ging over op de geweldige groep dan-
sers, acteurs en zangers. Al kan James
zowat alles zelf behoorlijk goed, toch
verkoos hij om de choreografie over te
laten aan Stephanie Dequin. Zegt de
naam u niet veel? Zij was de danspart-
ner van Johan Museeuw in het TV-pro-
gramma ‘Let’s Dance’ en was vaak te
zien in Steracteur Sterartiest.

Fame?
Fame is oorspronkelijk een film uit
1980, geregisseerd door Alan Parker.
Deze man regisseerde ook kaskrakers
als ‘The Commitments’ en ‘Evita’; hij
haalde zijn inspiratie uit het gelijknami-
ge boek van José Fernandez. Dat er
heel wat muziek in de film te horen is,
had u al wel gemerkt. Voor de meeste
muziek tekende Steve Margoshes. En
voor de musical werden er nog een hele
reeks liedjes bijgeschreven.

Het verhaal
De musical Fame vertelt het verhaal
van een groep studenten aan de New
Yorkse High School of Performing Arts.
Je deelt de dromen, teleurstellingen en
de zoektocht naar succes van de stu-
denten, vanaf het moment van hun au-
ditie tot aan hun eindexamen. Ze dro-
men allemaal van een toekomst als
succesvol acteur, zanger, danser of mu-
zikant. De vele "ups" en "downs" maken
het voor de leerlingen soms moeilijk,
ook omdat alle karakters een eigen
achtergrond hebben. Een verhaal over
doorzettingsvermogen en ambities.
Fame kent onvergetelijke liedjes en
hartverwarmende personages. Een
voorstelling voor jong en oud. Voor ie-
dereen die van theater houdt en voor
iedereen die droomt, of ooit droomde
van een plek in de spotlights. De musi-

cal moedigt generatie na generatie aan,
de wens een ster te worden na te stre-
ven.

Waar en wanneer?
Fame zal vier keer te zien zijn, van 12
tot en met 14 maart. Vrijdag, zaterdag
en zondag telkens om 20 uur en op zon-
dag 14 maart ook om 15 uur.
Tot 15 februari kan u kaarten krijgen te-
gen verminderde prijs, nl. 10 euro.  Van-

af 15 februari wordt de prijs in voorver-
koop 13 euro en aan de kassa 15
euro. Tros zal menig toeschouwer ont-
roeren, doen lachen, doen versteld
staan. 
Fame zal ervoor zorgen dat u zelf graag
wil gaan dansen of zingen. (DV)
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Een verhaal van twee steden

Toen verleden zomer Joke Schauvliege
minister van cultuur werd, leek het
even alsof het progressieve kot te klein
was. Heel spraakmakend Vlaanderen
kwam tegen haar in het verweer.  Als
stok om de hond te slaan werd een uit-
spraak van haar gebruikt waarin ze ver-
telde dat haar enige contact met cul-
tuur een optreden van een lokale
theatergroep een jaar geleden was. In
een aantal alternatieve media, o.a. Jour-
naal van Mark Grammens, werd er fijn-
tjes op gewezen dat het echte probleem
was dat de nieuwe minister van cultuur
niet behoorde tot clubje van ons-kent-
ons dat in Vlaanderen de subsidiepot
voor cultuur onderling verdeelt.

Ik ben het met die stelling eens, maar
dat neemt niet weg dat hoger vermelde
stok mijns inziens wel een probleem
stelt voor het goed functioneren van
een minister van cultuur. Ik weet het,
de dag van vandaag leren “manage-
ment-goeroes” ons dat een manager
niets van de stiel moet weten, hij moet
enkel kunnen “managen”, maar na het
recente falen van een groot deel van de
banken- en automobielsector moet een
mens al over een grote dosis goedgelo-
vigheid beschikken om naar deze theo-
rieën te blijven luisteren. Er is namelijk
iets grondigs mis met het hele cultuur-
beleid in Vlaanderen.

Lange tijd is dat ministerie een plaats
geweest om iemand een opstapje naar
beter te bezorgen, of te parkeren tot er
ergens een ander plaatsje vrij kwam.
De vorige bewoner van dat ministerie
stelde als grootste beleidsdaad uit zijn
eerste periode dat hij de lustrumviering
van de Guldensporenslag in 2002 wist
te herleiden tot een pensenkermis. En
daarna was het vooral kwestie van zo-
veel mogelijk subsidies te verdelen on-
der de vriendjes.

Van een minister van cultuur, een echte
dan, zou ik bijvoorbeeld een uitspraak
verwachten in de stijl van: “Ik ga bijna
elke maand naar Amsterdam om wat
goede cultuur te zien”. Voor een be-
paald soort Vlamingen lijkt het bijna
vloeken in de kerk, maar het Neder-
landse taalgebied kent twee culturele
hoofdsteden, Antwerpen en Amster-
dam. Brussel moeten we niet meetel-
len, het is een Vlaams-onvriendelijke
stad die wel wat graag gebruik maakt

van het geld van Vlaanderen om haar
kinderen naar goede scholen te sturen,
of om zelf naar een degelijk ziekenhuis
te kunnen gaan, zonder al te veel u-
weet-wel-welke-medemensen…

Ik zou een lange reeks van concerten
kunnen opnoemen met internationaal
bekende dirigenten en orkesten die wel
de weg naar Amsterdam, maar niet
naar Antwerpen, weten te vinden.  Ze
zijn trouwens niet de enige; wat mij het
meest opviel is dat b.v. twee jaar gele-
den het Bolshoi Ballet uit Moskou 11
maal in Amsterdam optrad (7 voorstel-
lingen van het Zwanenmeer en 4 voor-
stellingen van het spectaculaire Sparta-
cus), terwijl verleden jaar het
Mariinsky Ballet uit Sint-Petersburg er
optrad met 11 voorstellingen van 4 ver-
schillende producties. Beide gezel-
schappen behoren tot de absolute we-
reldtop, hebben dus een drukke agenda
hebben, meer dan één keer traden ze al
op in Amsterdam optraden. Zo gebeur-
de het dat bijna 40 jaar geleden, in vol-
le koude oorlog, het Kirov Ballet - die
naam moest het Mariinsky theater aan-

nemen onder de linkse dictatuur in de
USSR - een tournee door Europa maak-
te en daarbij deden ze ook Amsterdam
aan. Tot verbazing van de Russen had-
den de Nederlanders gevraagd om een
totaal onbekende danser als solist te la-
ten optreden. De KGB had geen ver-
moeden dat het gebeurde op aanraden
van Rudolf Nureyev, een dissident, en
zo kwam het dat, met een indrukwek-
kende pas-de-deux, vanuit de coulissen
Mikhail Baryshnikov de internationale
scène kwam opgesprongen. Ik zie het
in Antwerpen nog niet gebeuren.

Maar wat veel erger is, ik zie in Vlaan-
deren niet direct een minister van cul-
tuur opduiken die echte cultuur weet te
waarderen.  En dat vind ik jammer van
ons belastingsgeld, een pensenkermis
organiseren kan ik zelf ook wel en voor
de rest rij ik met alle plezier naar Am-
sterdam, Parijs of Leipzig om eens wat
kwaliteit te zien of te horen.

W. Illysee

Pech voor ons pensioen !!! ‘t kwijt.
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• De Russen komen. In het kader van een interculturele
samenwerking ontvangt het Sint-Ceciliakoor van Overijse
op vrijdag 26 maart om 20 uur in de Sint-Martinuskerk
maar liefst twee koren en een violistenensemble uit
Rusland. Zij treden op in een uitzonderlijk
Verbroederingsconcert. Het gaat om het Blagovest
Kinderkoor uit Zvenigorod, het Sudarushka Folklore-
ensemble uit dezelfde streek en het Prizvanie
Violistenensemble uit Moskou. Klederdrachten zullen niet
ontbreken. Een spetterende show, een lust voor oog en
oor. Kaarten te verkrijgen bij de leden van het koor en op
26 maart aan de ingang van de kerk.

• Het ‘onafhankelijk’, maar niet erkend Europees landje
Seborga in Ligurië tussen Ventimiglia en San Remo stond
in 2006 op het liftersprogramma van Francis Stroobants.
(Intussen werd ook het allerlaatste stukje Europa,
Liechtenstein, vorig jaar met een vakantiebezoek vereerd.)
Genietend van aantrekkelijke bergen, een lieflijke ‘dorps-
staat’ met in de hoofdstad 362 inwoners, kon globetrotter
Francis zelfs een audiëntie versieren met prins Giorgio I.
En tijdens het onderhoud kreeg hij van Z.K.H. zowel
geschiedenisles o.m. over het kruis der ridders met hand-
geschreven uitleg, als twee boeken over de geschiedenis
van het prinsdom. Die eerste en laatste prins van Seborga
is eind vorig jaar overleden. Op de foto ziet u Francis
samen met prins Giorgio I. Hoe is het te verklaren dat
Seborga zich een onafhankelijk landje en oudste constitu-
tionele monarchie kon noemen? Na onderzoek  rond 1960
werd vastgesteld dat het prinsdom nooit formeel werd
opgeheven. Op 20 januari 1729 werd het wel verkocht aan
Victor Amadeus II van Savoie, koning van Piëmont-
Sardinië, maar men vergat deze verkoop te registreren in
de archieven van Savoie of Piëmont. Dus bleef het staatje
officieel onafhankelijk en in 1963 spraken de inwoners
zich uit voor het behoud van statuut van prinsdom na het
overlijden van de laatste ‘prins-abt’.

• Ter gelegenheid van hun “verhuizing” naar de Vuurmolen
op het Begijnhofplein bieden wij alle Overijsese admini-
stratieve medewerk(st)ers een kopie van een oude foto
aan. De constructie in gewapend beton volgens het
Perraud & Dumas-systeem startte begin 1902. Op 29
september van hetzelfde jaar stonden de heren-eigenaars
Stevens & Decoster al op de betonnen verdieping van hun
molen, die even later van stoomenergie werd voorzien,
vandaar de naam ‘vuurmolen’. Opmerkelijk is ook dat het

zijspoor van de tramlijn Groenendaal-Overijse toen al tot
aan de voet van het gebouw kwam. Kwestie van de bouw-
materialen makkelijk aan te voeren.

* Het zou een prijsvraag kunnen zijn in de finale van ‘De
Slimste Mens’. Welk verschil kunt u ontdekken wanneer u
de pentekening van de mooie Kelle vergelijkt met de
huidige werkelijke toestand in de muur van het Kasteel van
IJse? Denk eraan dat het om de “fraye fonteyne”, de oude
water- en doop(?)put van Overijse-Centrum gaat waarvoor
gewezen onderpastoor Jozef Van Aken het chauvinistisch
rijmpje ontwierp. De tekening uit 1948 is van de hand van 
kunstschilder Louis Rigaux en ze sierde vroeger de hoof-
ding van het parochieblad van Sint-Martinus Overijse.

* Schiftingsvraag zou kunnen zijn: hoeveel ingeslagen
kapotte ruiten van het vroegere sanatorium van Tombeek
waren er op 31 januari ll. te zien in Ter IJse? Op het concert
van de K.Harmonie Justus Lipsius verschenen er tijdens de
muziekuitvoeringen mooie projecties  op een groot film-
doek. Met het lied “Vlaanderen boven” van Raymond van
het Groenewoud kwam het (nu toch geredde?) gebouw in
beeld.
Vermelden we ook dat de K Sint-Martinusharmonie weken
tevoren ook een geestdriftig toegejuicht concert ten beste
gaf. Proficiat voor al de muzikanten en hun twee diri-
genten. 

Foto H. Colombier, Br.
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De Kronkel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 S C R I P7 T13 O R I A

2 A C12 E K R O O9 N

3 R A F E G W

4 A L E N N I K I

5 Z L I D O E N

6 M O N S E N T

7 E N Z O G R3 IJ Z E5

8 N D10 O N U11 R

9 K E G E L E N S S

10 A E T2 I E K T L

11 K6 O U T E4 R S E A

12 I P S1 E T E R8 G

S1 T2 R3 E4 E5 K6 P7 R8 O9 D10 U11 C12 T13

 

Kronkels, kronkels, onze lezers zijn er geboeid mee bezig en
velen zenden ons tijdig hun oplossing. Onder de goede
oplossingen wordt de winnaar door lottrekking bepaald op de
VKD-vergadering. En dit keer mag Johan Vandermeeren uit
Duisburg zich met STREEKPRODUCT gelukkig weten.
Proficiat Johan, er ligt een boekenprijs klaar. 

Om de twee maanden kronkelen prijzen de deur uit. Waarom
niet in uw richting? Waag uw kans en bezorg de nieuwe oplos-
sing voor eind maart 2010. Beter nog, doe het deze week! 
Kent u de adressen? 
De Kronkel, Kardinaalstraat 20, 3090 Overijse. 
Of per e-post te sturen naar vkd_spoorslag@yahoo.com
of jena.de_wilde@skynet.be

Horizontaal:
1. ... Sandler - Ingrid … (politica)
2. Met … hebben we het weer niet gehaald verleden jaar -

… Matic
3. Lichtverschijnselen aan de hemel
4. You’ … never walk alone
5. Stripheld … heette aanvankelijk M. Schoonpaard - Wij

koesteren … hoop
6. Afkorting van naamval - ‘Schoon van ziel … van lijve’
7. Hoofdstad - … et labora
8. … God Will Send His Angels (U2) – De tweede van de

toonladder - De bruid was gehuld in een zee van witte …
9. Ten tijde van … was de Latijnse vertaling van de Neder-

landen gewoon Belgica
10. Dat feestje was echt …
11. ... an die Freude - … White
12. ‘Als … een wereldreligie wordt, is’t spel om zeep’, zei hij.

‘En ze zijn goed bezig’. 

Oplossing vorig nummer:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 7

2 2 4 9

3

4

5

6 6

7 1

8 8

9 5

10 3

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Verticaal:
1. ‘…, ik hou van jou’
2. … kat komt weer - Een man … acht - Tweemaal nul
3. ... Berkhof - Zult u … van de partij zijn ?
4. Anagram van ‘hem’ - Afkorting van ‘André’ - … Phone Home
5. … aan Neptunus betalen - … Wilders
6. Lili … - …-Cola
7. Arm met …, kan niemand deren – ‘Non’ zonder ‘o’ – Gescheiden van … en bed
8. Buiten de lijn 
9. Do - Aloïs …, eerste rector van de VUB - … doe wat ik doe
10. Julien …

• De Eizerse Sint-Jozefsbasisschool won onlangs de
wedstrijd van Ricoh. Een toelage van zo maar eventjes
2.500 euro om het kale kantoor op te smukken en een
multifunctioneel toestel erbovenop.

• Op 13, 14, 15 en 16 mei organiseert de Tervuurse toeristi-
sche dienst opnieuw een ArTiesTenToer. Die dagen zetten
Tervuurse kunstenaars de deuren van hun atelier wijd
open.

• Koen Vandergoten, koster van de Sint-Martinusparochie
Overijse, gaat voortaan ook elke vierde zondag van de
maand voor in een gebedsdienst om tien uur. Is hij na
Frans Demol de tweede niet-diaken van Overijse in die
functie?

• Een lid van de Hoeilaartse heemkundige kring Het Glazen
Dorp, de heer Joop Kimmel, wil een vlotte verhandeling
met persoonlijke getuigenissen schrijven over 
‘De Taalgens’, meer bepaald over wat er op 1 september
1963 veranderde. ’t Roth en een deel van Bakenbos werden
immers van Terhulpen naar Hoeilaart overgeheveld 
(U weet ongetwijfeld ook dat de bevolkte wijk  Corniche
van Overijse naar Terhulpen ging). Alle getuigenissen en
voorvallen zijn welkom: op 02 657 95 22 of
j.kimmel@skynet.be.

• Gaat u op 28 februari ook naar het Zangfeest van het
ANZ? VKD-Spoorslag gaat met z’n dertienen. Zij spreken
op zondagmiddag 28 februari om 13 uur af op het
Stationsplein om auto-delend naar Antwerpen te rijden.
(NS)
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